
 
สถานีฟารมฝกนักศึกษา   คณะสัตวแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ต.หนองหญาปลอง  อ.วังสะพุง  จ.เลย  42130   โทรศัพท.,โทรสาร 0-4280-1096 

........................................................................................................................... 
   

หลักสูตร  5  วัน  การฝกอบรมโครงการฟนฟูและพักหนี้ เกษตรกรรายยอย และยากจน 
สํานักงาน  ธ.ก.ส.  จังหวัดหนองบัวลําภ ู   

 

ภาคเชา ภาคบาย/ค่ํา วัน 

เวลา กิจกรรม เวลา กิจกรรม 
08.30 – 09.00 ลงทะเบียน 13.00 –16.30 ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

นําไปสูการอยูดีมีสุข 
วันท่ี 
22 

กันยายน 
2551 

09.00 – 12.00 ตอนรับ ทักทาย  19.00 – 21.00 พลังกาย  พลังชีวิต  พลังความคิด  
ละลายพฤติกรรม สูความเปนไท 

05.00 -07.00 พลังกาย พลังสมาธิ  
พลังปญญา 

13.00 – 16.30 เสวนา ชีวิตพอเพียง ชุมชนพอเพียง 
เปนจริงไดไมเกินฝน 

วันท่ี 
23 

กันยายน 
2551 

09.00 – 12 .00 
 

ที่ไปที่มา ปรัชญา แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง 

19.00 – 21.00 เสวนา  สุขภาพดีวิถีไทย 

05.00 – 07.00 พลังกาย พลังสมาธิ  
พลังปญญา 

13.00 – 16.30 นํ้าหมักชีวภาพ  ปุยอินทรีย วันท่ี 
นํ้าสมควันไม  สมุนไพรไทย  
เล้ียงสัตววิถีธรรมชาติ  09.00 – 10.30 พลังไทย ขาวไทย 

24 
กันยายน 

19.00 - 21.00 รักษดิน  รักษปา  รักษนํ้า  2551 
10.30 – 12.00 พืชไรแนวใหม ปลูกอะไร 

อยางไรเหมะสม 

เพ่ือความย่ังยืนของเกษตรกรไทย  

05.00 - 07.00 พลังกาย พลังสมาธิ  
พลังปญญา 

13.00 – 16.30 ศึกษาดูงานชุมชนตนแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง เทศบาลตําบลนาออ  

วันท่ี 

อ. เมือง จ. เลย 
25 

กันยายน 
2551 

09.00 – 12 .00 
 

ศึกษาดูงาน  
เกษตรกรคนเกง  19.00 – 21.00 ฟงเทศน ฟงธรรม  
ลูกคา ธ.ก.ส. ต้ังปณิธานมุงมั่นทําความดี 

05.00 - 07.00 พลังกาย พลังสมาธิ  
พลังปญญา 

วันท่ี 13.00 

26 
กันยายน 

2551 

09.00 – 12.00 สรุปบทเรียน แลกเปล่ียน
เรียนรู หาแนวทางสูการปฏิบัติ 

เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 



 

ทีมวิทยากร 
1. ศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
2. คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
3. สถานีฟารมฝกนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนกน 
4. มหามกุฎราชวทิยาลัย วิทยาเขตจังหวดัเลย 
5. สํานักงานสาธารณสุข อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
6. สถานีอนามัยบานนาดอกไม 
7. โรงเรียนบานนาดอกไมมิตรภาพท่ี ๑๒๐ 
8. เทศบาลตําบลนาออ อ. เมือง จ. เลย 
9. ศูนยวิจัยขาวชุมแพ อ. ชุมแพ จ. ขอนแกน 
10. ศูนยบริการวิชาการดานพืชและปจจัยการผลิตเลย 
11. เกษตรกรคนเกงลูกคา ธ.ก.ส. 
12. สํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดหนองบัวลําภ ู
13. มูลนิธิเลยเพื่อการพัฒนาและยั่งยืน 
14. ปราชญชุมชน (เครือขายของมหาวิทยาลัยขอนแกน) 
15. โครงการพัฒนาชนบท 4 เมืองใต   แขวงไชยะบุรี  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 

รูปแบบการอบรม 
1. บรรยาย 
2. เสวนากับนักวชิาการ/ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน รวมกับปราชญชุมชน 
3. ฝกปฏิบัติ 
4. ศึกษาดูงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                              
สถานีฟารมฝกนักศึกษา   คณะสัตวแพทยศาสตร  มหาวทิยาลัยขอนแกน 

ต.หนองหญาปลอง  อ.วังสะพุง  จ.เลย  42130   โทรศัพท.,โทรสาร 0-4280-1096 
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หลักสูตร  5  วัน  การฝกอบรมโครงการฟนฟูและพักหนี้ เกษตรกรรายยอย และยากจน 
สํานักงาน  ธ.ก.ส.  จังหวดัหนองบัวลําภ ู   

 

วันจันทร ที่  27  ตุลาคม  2551 
 

เวลา กิจกรรม 
09.00 น. ลงทะเบียน 

โดย... เจาหนาท่ีจาก ธ.ก.ส. หนองบัวลําภ ู
09.00 – 09.20 น. พิธีเปด 

โดย... ผูอํานวยการสํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดหนองบัวลําภ ู
09.20 – 09.30 น. พักรับประทานอาหารวาง 
09.30 – 12.00 น. ตอนรับ  ทักทาย  ละลายพฤติกรรม  

โดย... ผศ.เสรี  แข็งแอ  และพิณซอ  กรมรัตนาพร ฟารม  มข. 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.20 น. ปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพ่ือนาํไปสูการอยูดมีีสุข 

โดย... รศ.มัลลวีร  และคณะ จากมหาวิทยาลัยขอนแกน 
14.20 – 14.30 น. พักรับประทานอาหารวาง 
14.30 – 16.30 น. ปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพ่ือนาํไปสูการอยูดมีีสุข (ตอ) 

โดย...  รศ.มัลลวีร  และคณะ จากมหาวิทยาลัยขอนแกน 
16.30 – 17.30 น. กีฬา  เฮฮา  คือยาวิเศษ 

โดย...  บุญเตียง / ชาญชัย / ปรีชา / อํานาจ / ณัฐวฒุ ิ
17.30 – 18.30 น. ปฏิบัติภารกิจสวนตัว   
18.30 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
19.00 – 21.00 น. ฟงเทศน ฟงธรรม ตั้งปณิธานมุงม่ันทําความดี 

โดย... พระคุณเจาจากวัดสุทธาวาสจังหวดัเลย 
21.00 น. พักกาย  พักใจ  พักความคิด  หลับใหสนิท  เพื่อพิชิตโรคภยั 



วันอังคารท่ี  28  ตุลาคม  2551 
 

เวลา กิจกรรม 
05.30 – 06.30 น. พลังกาย  พลังสมาธิ  พลังปญญา 

โดย...  บุญเตียง / ปรีชา / อํานาจ / พณิซอ 
06.30 – 07.30 น. ปฏิบัติภารกิจสวนตัว  
07.30 – 08.00 น. รับประทานอาหารเชา 
08.00 – 09.00 น. เสวนา ทักทาย   ชวงพา ตา-ยาย เยีย่มชมคอกสัตว 

โดย...  พณิซอ  กรมรัตนาพร   สถานีฟารม  มข. 
09.00 – 10.20 น. ท่ีไปท่ีมา ปรัชญา แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

โดย...  ผศ.เสรี  แข็งแอ  ผูอํานวยการสถานีฟารมฝกนักศกึษา  มข. 
10.20 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารวาง 
10.30 – 12.00 น. ชีวิตพอเพยีง ชุมชนพอเพยีง เปนจริงไดไมเกินฝน 

โดย...  ผศ.เสรี  แข็งแอ  ผูอํานวยการสถานีฟารมฝกนักศกึษา  มข. 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.20 น. สุขภาพดี วิถีไทย 

โดย...  สาธารณสุขอําเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย 
14.20 – 14.30 น. พักรับประทานอาหารวาง 
14.30 – 16.30 น. สุขภาพดี วิถีไทย (ตอ) 

โดย...  สาธารณสุขอําเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย 
16.30 – 17.30 น. กีฬา   

โดย...   ปรีชา / อํานาจ 
17.30 – 18.30 น. ปฏิบัติภารกิจสวนตัว   
18.30 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
19.00 – 21.00 น. เสวนาชีวติตามแนวคิดแบบพอเพียง 

โดย...  ผศ.เสรี  แข็งแอ  ผูอํานวยการสถานีฟารมฝกนักศกึษา  มข. 
21.00 น. พักกาย  พักใจ  พักความคิด  หลับใหสนิท  เพื่อพิชิตโรคภยั 
 
 
 
 
 
 
 



วันพุธท่ี  29  ตุลาคม  2551 
 

เวลา กิจกรรม 
05.30 – 06.30 น. พลังกาย  พลังสมาธิ  พลังปญญา 

โดย...  บุญเตียง / ปรีชา / อํานาจ / พณิซอ 
06.30 – 07.30 น. ปฏิบัติภารกิจสวนตัว  
07.30 – 08.00 น. รับประทานอาหารเชา 
08.00 – 09.00 น. เสวนา ทักทาย   ชวงพา ตา-ยาย เยีย่มชมคอกสัตว 

โดย...  พณิซอ  กรมรัตนาพร   สถานีฟารม  มข. 
09.00 – 10.20 น. พลังไทย ขาวไทย 

โดย...  ศูนยวจิยัขาวชุมแพ จงัหวัดขอนแกน 
10.20 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารวาง 
10.30 – 12.00 น. พืชไรแนวใหม ปลูกอะไร อยางไรเหมะสม 

โดย...  ศูนยบริการวิชาการดานพืชและปจจัยการผลิตเลย 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 13.50 น. น้ําหมักชีวภาพ    

โดย...  ชาญชัย  สุวรรณยุ / ปรีชา  พันสอน 
13.50 – 14.40 น. ปุยอินทรีย    

โดย...  วสันต  จันทรสนิท / ทองคิด  ดานขุนทด 
14.40 – 15.30 น. น้ําสมควันไม     

โดย...  อะโนนชัย  สาริยา / อํานาจ  โยธี 
15.30 – 16.20 น. เล้ียงสัตววิถีธรรมชาต ิ 

โดย...  พณิซอ  กรมรัตนาพร / สุพรรณ  แข็งขันธ 
หมายเหต ุ โดยมี   ผศ.เสรี  แข็งแอ / บุญเตียง  เตตะมะ     ประสานแจงการหมุนเวียนเปล่ียนกลุม 
16.20 – 16.30 น. พักรับประทานอาหารวาง 
16.30 – 17.30 น. กีฬา   

โดย...  ปรีชา / อํานาจ 
17.30 – 18.30 น. ปฏิบัติภารกิจสวนตัว   
18.30 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
19.00 – 21.00 น. รักษดิน  รักษปา  รักษน้ํา   เพื่อความยั่งยืนของเกษตรกรไทย  

โดย...  มูลนิธิเลยเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 
21.00 น. พักกาย  พักใจ  พักความคิด  หลับใหสนิท  เพื่อพิชิตโรคภยั 
 
 



วันพฤหัสบดีที่  30  ตุลาคม  2551 
 

เวลา กิจกรรม 
05.30 – 06.30 น. พลังกาย  พลังสมาธิ  พลังปญญา 

โดย...  บุญเตียง / ปรีชา / อํานาจ / พณิซอ 
06.30 – 07.30 น. ปฏิบัติภารกิจสวนตัว  
07.30 – 08.00 น. รับประทานอาหารเชา 
08.00 – 09.30 น. ทัศนศึกษาดูงาน บานศรีอุบลพัฒนา 

โดย...  ผศ.เสรี  แข็งแอ  และพิณซอ  กรมรัตนาพร ฟารม  มข. 
10.00 – 11.00 น. ทัศนศึกษาดูงาน บานกดุลัน 

โดย...  ผศ.เสรี  แข็งแอ  และพิณซอ  กรมรัตนาพร ฟารม  มข. 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00 น. ทัศนศึกษาดูงาน บานนาออ 

โดย...  ผศ.เสรี  แข็งแอ  และพิณซอ  กรมรัตนาพร ฟารม  มข. 
17.00 – 18.00 น. กีฬา   

โดย...  ปรีชา / อํานาจ 
18.00 – 18.30 น. ปฏิบัติภารกิจสวนตัว   
18.30 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
19.00 – 21.00 น. บัญชีครัวเรือน  เคร่ืองมือประหยัด  และอดออม 

โดย...  อาจารยคณะบัญชี  มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 
21.00 น. พักกาย  พักใจ  พักความคิด  หลับใหสนิท  เพื่อพิชิตโรคภยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วันศุกรที่  31  ตุลาคม  2551 
 

เวลา กิจกรรม 
05.30 – 06.30 น. พลังกาย  พลังสมาธิ  พลังปญญา 

โดย...  บุญเตียง / ปรีชา / อํานาจ / พณิซอ 
06.30 – 07.30 น. ปฏิบัติภารกิจสวนตัว  
07.30 – 08.00 น. รับประทานอาหารเชา 
08.00 – 09.30 น. เสวนา ทักทาย   ชวงพา ตา-ยาย เยีย่มชมคอกสัตว 

โดย...  พณิซอ  กรมรัตนาพร   สถานีฟารม  มข. 
09.30 – 11.00 น. สรุปบทเรียน แลกเปล่ียนเรียนรู หาแนวทางสูการปฏิบัติ  

และประเมินผลการฝกอบรม 
โดย...  ผศ.เสรี  แข็งแอ  ผูอํานวยการสถานีฟารมฝกนักศกึษา  มข. 

11.00 – 11.10 น. พักรับประทานอาหารวาง 
11.10 – 12.00 น. พิธีมอบใบประกาศนยีบัตร / พิธีปด 

โดย... ผูอํานวยการสํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดหนองบัวลําภ ู
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดภิาพ 
 
 


