
กําหนดการ 

โครงการอบรมคายประวัติศาสตรชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริยไทย 

หลักสูตรวิทยากรประวัติศาสตรชาติไทย 

ระหวางวันที่21 – 23กุมภาพันธ2561ณ โรงแรมเจพีเอ็มเมอรัลยอําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 

โดยสํานักงาน กศน.จังหวัดยโสธร 

วันพุธ21กุมภาพันธ2561 

07.30–08.30 น. 

 

ลงทะเบียน 

- ลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียน/พิธีกรช้ีแจงวัตถุประสงคโครงการ ช้ีแจงกําหนดการ และท่ีเก่ียวของ 

08.-00–09.30 น. 

 

 

พิธีเปด 

- ประธานเดินทางมาถึงสถานท่ีจัดกิจกรรมรับรองประธาน ณ โตะรบัรอง 

  โดยพลโท  ธรากร  ธรรมวินทร  แมทัพภาคที่  ๒   

- พิธีกรเรียนเชิญทานประธาน  ผูวาราชการจังหวัดยโสธร  เลขาธิการ กศน. คณะวิทยากร แขกผูมีเกียรติ และผูเขา

อบรมรวมรองเพลงชาติไทย 

- พิธีกรเรียนเชิญประธานประกอบพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

- พิธีกรเชิญชวนกลาวคําบูชาพระรัตนตรัย  

- ประธานประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เปดกรวยดอกไม ธูปเทียนแพร 

   หนาพระบรมฉายาลักษณสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลท่ี 10 

- ประธานอานบทอาศิรวาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลท่ี 10 

 - รองเพลงสรรเสรญิพระบารมี 

- พิธีกรเรียนเชิญประธานสูแทนพิธีเปด 

- ผูวาราชการจังหวัดยโสธร  นายนิกร  สุกใส  กลาวตอนรับ 

- ประธานในพิธีรับฟงคํากลาวรายงาน 

-  พิธีกรเรียนเชิญเลขาธิการ กศนณ  แทนกลาวรายงาน 

- ประธานในพิธีกลาวเปดโครงการฯและบรรยายพิเศษ  

- พิธีกรแนะนําแขกผูมีเกียรติท่ีมารวมพิธีเปด      

- มอบของท่ีระลึก/ถายภาพรวมกับประธานในพิธี 

09.30 – 10.00 น. เสวนาหัวขอประวัติความเปนมาของชนชาติไทยและประวัติศาสตร

ทองถ่ิน  

โดย นายกองตรีธารณา คชเสนี และ 

วาท่ีรอยตรีนํ้าเพ็ชร คชเสนี สัตยารักษ 

นางลักษิกา เจรญิศรี (พิธีกรดําเนินรายการ) 

10.00– 11.30 น. เสวนาหัวขอหลักและส่ิงท่ีทําใหประเทศไทยยังเปนไทยอยูจนถึง 

ทุกวันน้ี 

โดย นายกองตรีธารณา คชเสนี และ 

วาท่ีรอยตรีนํ้าเพ็ชร คชเสนี สัตยารักษ 

นางลักษิกา เจรญิศรี (พิธีกรดําเนินรายการ) 

11.30 -12.00 น. เสวนาหัวขอประวัติศาสตรชาติไทยความเสียสละของ 

บูรพมหากษัตริยไทยในยุคกรุงสุโขทัย 

โดย นายกองตรีธารณา คชเสนี และ 

วาท่ีรอยตรีนํ้าเพ็ชร คชเสนี สัตยารักษ 

นางลักษิกา เจรญิศรี (พิธีกรดําเนินรายการ) 

12.00– 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน เจาหนาท่ีเจาของโครงการ 

13.00– 15.30 น. เสวนาหัวขอประวัติศาสตรชาติไทยความเสียสละของ 

บูรพมหากษัตริยไทยในยุคศรีอยุธยา 

โดย นายกองตรีธารณา คชเสนี และ 

วาท่ีรอยตรีนํ้าเพ็ชร คชเสนี สัตยารักษ 

นางลักษิกา เจรญิศรี (พิธีกรดําเนินรายการ) 

15.-30– 16.30 น. เสวนาหัวขอประวัติศาสตรชาติไทยความเสียสละของ 

บูรพมหากษัตริยไทยในยุคกรุงธนบุร ี

โดย นายกองตรีธารณา คชเสนี และ 

วาท่ีรอยตรีนํ้าเพ็ชร คชเสนี สัตยารักษ 

นางลักษิกา เจรญิศรี (พิธีกรดําเนินรายการ) 



16.30– 17.30 น. เสวนาหัวขอประวัติศาสตรชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย

ไทยในสมัยยุคกรุงรตันโกสินทร ร.1 - ร.3 

โดย นายกองตรีธารณา คชเสนี และ 

วาท่ีรอยตรีนํ้าเพ็ชร คชเสนี สัตยารักษ 

นางลักษิกา เจรญิศรี (พิธีกรดําเนินรายการ) 

   

17.30 – 19.00 น. พักผอนตามอัธยาศัย /พักรับประทานอาหารเย็น เจาหนาท่ีเจาของโครงการ 

19.00– 20.00 น. เสวนาหัวขอประวัติศาสตรชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย

ไทยในสมัยยุคกรุงรตันโกสินทร ร.4 – ร.6 

โดย นายกองตรีธารณา คชเสนี และ 

วาท่ีรอยตรีนํ้าเพ็ชร คชเสนี สัตยารักษ 

นางลักษิกา เจรญิศรี (พิธีกรดําเนินรายการ) 

20.00– 21.30 น. เสวนาหัวขอประวัติศาสตรชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย

ไทยในสมัยยุคกรุงรตันโกสินทร ร.7 – ร.8 

โดย นายกองตรีธารณา คชเสนี และ 

วาท่ีรอยตรีนํ้าเพ็ชร คชเสนี สัตยารักษ 

นางลักษิกา เจรญิศรี (พิธีกรดําเนินรายการ) 

21.30– 22.00 น. สรุปการอบรมในวันแรก ทีมงานวิทยากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วันที่ 2 ของการอบรม 

วันพฤหัสบดีที่ 22กุมภาพันธ2561 
06.00 – 08.00 น. รับประทานอาหารเชา เจาหนาท่ีเจาของโครงการ 

08.00 – 10.30 น. เสวนาหัวขอประวัติศาสตรชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย

ไทยในสมัยยุคกรุงรตันโกสินทร ร.9 

โดย นายกองตรีธารณา คชเสนี และ 

วาท่ีรอยตรีนํ้าเพ็ชร คชเสนี สัตยารักษ 

นางลักษิกา เจรญิศรี (พิธีกรดําเนินรายการ) 

10.30 – 12.00 น. เสวนาหัวขอประวัติศาสตรชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย

ไทยในสมัยยุคกรุงรตันโกสินทร ร.10 

โดย นายกองตรีธารณา คชเสนี และ 

วาท่ีรอยตรีนํ้าเพ็ชร คชเสนี สัตยารักษ 

นางลักษิกา เจรญิศรี (พิธีกรดําเนินรายการ) 

12.00 – 13.00น. รับประทานอาหารกลางวัน เจาหนาท่ีเจาของโครงการ 

13.00 – 14.00 น. ฝกทักษะการสอนหัวขอประวัติความเปนมาของชนชาติไทยและ

ประวัติศาสตรทองถ่ิน 

โดย นายกองตรีธารณา คชเสนี และ 

วาท่ีรอยตรีนํ้าเพ็ชร คชเสนี สัตยารักษ 

นางลักษิกา เจรญิศรี (พิธีกรดําเนินรายการ) 

14.00 – 15.00 น. ฝกทักษะการสอนหัวขอหลักและส่ิงท่ีทําใหประเทศไทยยังเปนไทย

อยูจนถึงทุกวันน้ี 

โดย นายกองตรีธารณา คชเสนี และ 

วาท่ีรอยตรีนํ้าเพ็ชร คชเสนี สัตยารักษ 

นางลักษิกา เจรญิศรี (พิธีกรดําเนินรายการ) 

15.00 – 16.00 น. ฝกทักษะการสอนหัวขอประวัติศาสตรชาติไทยและความเสียสละ

ของบูรพมหากษัตริยไทยในยุคกรงุสุโขทัย 

โดย นายกองตรีธารณา คชเสนี และ 

วาท่ีรอยตรีนํ้าเพ็ชร คชเสนี สัตยารักษ 

นางลักษิกา เจรญิศรี (พิธีกรดําเนินรายการ) 

16.00 – 17.00 น. ฝกทักษะการสอนหัวขอประวัติศาสตรชาติไทยและความเสียสละ

ของบูรพมหากษัตริยไทยในยุคกรงุศรีอยุธยา 

โดย นายกองตรีธารณา คชเสนี และ 

วาท่ีรอยตรีนํ้าเพ็ชร คชเสนี สัตยารักษ 

นางลักษิกา เจรญิศรี (พิธีกรดําเนินรายการ) 

17.00 – 19.00 น. ผักผอนตามอัธยาศัย/พักรับประทานอาหารเย็น เจาหนาท่ีเจาของโครงการ 

19.00 – 20.00 น. ฝกทักษะการสอนหัวขอประวัติศาสตรชาติไทย ความเสียสละของ

บูรพมหากษัตริยไทยในยุคกรุงธนบุร ี

 

โดย นายกองตรีธารณา คชเสนี และ 

วาท่ีรอยตรีนํ้าเพ็ชร คชเสนี สัตยารักษ 

นางลักษิกา เจรญิศรี (พิธีกรดําเนินรายการ) 

20.00 – 21.00 น. ฝกทักษะการสอนหัวขอประวัติศาสตรชาติไทย ความเสียสละของ

บูรพมหากษัตริยไทยในสมัยกรุงรตันโกสินทร ร.1 – ร.3 

 

โดย นายกองตรีธารณา คชเสนี และ 

วาท่ีรอยตรีนํ้าเพ็ชร คชเสนี สัตยารักษ 

นางลักษิกา เจรญิศรี (พิธีกรดําเนินรายการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วันที่ 3 ของการอบรม 

วันศุกรที่ 23กุมภาพันธ2561 
06.30 – 08.00 น. รับประทานอาหารเชา เจาหนาท่ีเจาของโครงการ 

08.00 – 09.30 น. ฝกทักษะการสอนหัวขอประวัติศาสตรชาติไทย ความเสียสละของ

บูรพมหากษัตริยไทยในสมัยกรุงรตันโกสินทร ร.4 – ร.6 

 

โดย นายกองตรีธารณา คชเสนี และ 

วาท่ีรอยตรีนํ้าเพ็ชร คชเสนี สัตยารักษ 

นางลักษิกา เจรญิศรี (พิธีกรดําเนินรายการ) 

09.30 – 10.00 น. ฝกทักษะการสอนหัวขอประวัติศาสตรชาติไทย ความเสียสละของ

บูรพมหากษัตริยไทยในสมัยกรุงรตันโกสินทร ร.7 – ร.8 

โดย นายกองตรีธารณา คชเสนี และ 

วาท่ีรอยตรีนํ้าเพ็ชร คชเสนี สัตยารักษ 

นางลักษิกา เจรญิศรี (พิธีกรดําเนินรายการ) 

10.00 – 11.00 น. ฝกทักษะการสอนหัวขอประวัติศาสตรชาติไทย ความเสียสละของ

บูรพมหากษัตริยไทยในสมัยกรุงรตันโกสินทร ร.9 

โดย นายกองตรีธารณา คชเสนี และ 

วาท่ีรอยตรีนํ้าเพ็ชร คชเสนี สัตยารักษ 

นางลักษิกา เจรญิศรี (พิธีกรดําเนินรายการ) 

11.00 – 12.00 น. ฝกทักษะการสอนหัวขอประวัติศาสตรชาติไทย ความเสียสละของ

บูรพมหากษัตริยไทยในสมัยกรุงรตันโกสินทร ร.10 

โดย นายกองตรีธารณา คชเสนี และ 

วาท่ีรอยตรีนํ้าเพ็ชร คชเสนี สัตยารักษ 

นางลักษิกา เจรญิศรี (พิธีกรดําเนินรายการ) 

12.00 – 13.00น. รับประทานอาหารกลางวัน เจาหนาท่ีเจาของโครงการ 

13.00 – 14.00 น. ช้ีแจงแนะนําสรุปการฝกทักษะวิธีการนําไปถายทอดสูกลุมเปาหมาย

และสรุปผลการอบรม 

โดย นายกองตรีธารณา คชเสนี และ 

วาท่ีรอยตรีนํ้าเพ็ชร คชเสนี สัตยารักษ 

นางลักษิกา เจรญิศรี (พิธีกรดําเนินรายการ) 

14.00 – 15.00 น. ฝกทักษะการสอนหัวขอหลักและส่ิงท่ีทําใหประเทศไทยยังเปนไทย

อยูจนถึงทุกวันน้ี 

โดย นายกองตรีธารณา คชเสนี และ 

วาท่ีรอยตรีนํ้าเพ็ชร คชเสนี สัตยารักษ 

นางลักษิกา เจรญิศรี (พิธีกรดําเนินรายการ) 

 

หมายเหตุ 1. กําหนดการอบรมน้ีสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 

  2. พักรับประทานอาหารวางและเครื่องด่ืม เวลา 10.30 - 10.45 น. และเวลา 14.30 – 14.45 น.    

  3. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น. และอาหารเย็น เวลา 17.30 – 19.00 น. 

  4. การแตงกายพิธีเปด  

4.1 วันท่ี  21  กุมภาพันธ  2561  ชุดกากี คอพับแขนยาว 

4.2 วันท่ี  22  กุมภาพันธ  2561  ชุดผาไทย/ผาพ้ืนเมือง ของแตละอําเภอ 

4.3 วันท่ี  23 กุมภาพันธ  2561  ชุด กศน. กรมทา 

  5. ขอใหผูเขารับการอบรมมาลงทะเบียนเขารับการอบรมในแตละวัน ต้ังแตเวลา 07.30 – 08.00 น. หาก

เกินเวลาท่ีกําหนดถือวามาสาย ตองบันทึกช้ีแจงเปนรายบุคคลตอ ผอ.สํานักงาน กศน.จังหวัดยโสธร เพ่ือพิจารณาผลการอบรม

ตามลําดับตอไป 


