
ก ำหนดกำรฝึกอบรม 
หลักสูตร นักบริหำรกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลำง รุ่นที่ 88 

ระหว่ำงวันที่ 23 เมษำยน – 31 พฤษภำคม 2562 
 

วันที่ กิจกรรม สถำนที ่
23 – 25 เม.ย. 62 ปฐมนิเทศ/กิจกรรมเตรียมความพร้อม โรงแรมพาวีเลี่ยน ริมแคว จังหวัดกาญจนบุรี 

26 เม.ย. 62 พิธีเปิดการฝึกอบรม/ 
การฝึกอบรมภาควิชาการ 

โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร 

29 เม.ย. – 31 พ.ค.   
62 

ฝึกอบรมภาควิชาการ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร 

15 - 17 พ.ค. 62 การศึกษาดูงาน จังหวัดชลบุรี ระยอง 
31 พ.ค. 62  พิธีปิดการฝึกอบรม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร 

 หมายเหตุ :   ช่วงบรรยาย ณ โรงแรมในกรุงเทพฯเวลา ระหว่าง ๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. ทบทวนบทเรียน 
  และกิจกรรมกลุ่ม     

กำรแต่งกำยตลอดหลักสูตร     

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ :   
- ตลอดการท ากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ แต่งกายชุดล าลองแบบสุภาพ / สุภาพสตรีสวมกางเกง รองเท้าสวม  
  ใส่สบาย ยกเว้นรองเท้าแตะ/ส้นสูง   

 - กิจกรรมกายบริหาร สวมชุดออกก าลังกายและรองเท้าผ้าใบ   
 - ผู้ที่มีโรคประจ าตัว ควรเตรียมยาประจ าตัวที่จ าเป็นไปด้วย  

- วันที่ 23 เมษายน 2562 ขึ้นรถ ณ สถาบันเกษตราธิการ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ก าหนดออกเดินทาง 07.00 น.  

พิธีเปิดการฝึกอบรม  
- การแต่งกาย [พิธีเปิดวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 สูทด า, เสื้อตัวในสีสุภาพ, กางเกงหรือกระโปรงสี   
  เดียวกับสูท, เน็คไทด์ (ถ้ามี)]   

ภาคการบรรยาย   
- การแต่งกาย (ชุดสุภาพ)  (ทุกวันจันทร์ใส่ชุดเครื่องแบบราชการสีกากี หรือเครื่องแบบประจ ากรม) 

ศึกษาดูงาน ตจว.  - การแต่งกาย (ชุดสุภาพ)  

ปัจฉิมนิเทศ  - การแต่งกาย (ตามมติรุ่น)   
  

 
 
 



หน้าที่ 1 จาก 2

ครัง้ที่ เวลา หวัข้อรายวิชา วิทยากร

09.00-12.00 น. การปฐมนิเทศและการเตรียมความพร้อม

13.00-16.00 น. การเสริมพลังสู่ความส าเร็จของทมี

2 พ. 24 เม.ย. 62 09.00-16.00 น. การเสริมพลังสู่ความส าเร็จของทมี

3 พฤ. 25 เม.ย. 62 09.00-16.00 น. การเสริมพลังสู่ความส าเร็จของทมี

09.00-10.00 น. พธิเีปดิการฝึกอบรม

10.00-12.00 น.
นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการ

พฒันาเกษตรกรสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน
13.00-16.00 น. ศาสตร์พระราชาเพื่อการพฒันาที่ยั่งยืน ผศ.(พเิศษ) ลลิต  ถนอมสิงห์

27 เม.ย. 62 วนัเสาร์

28 เม.ย. 62 วนัอาทติย์

09.00-12.00 น. พนัธะสัญญาการเปน็ผู้น าการเปล่ียนแปลง

13.00-16.00 น. การบริหารการเปล่ียนแปลง

09.00-12.00 น. การน าตนเอง: สร้างพลังภายในตัวเอง

13.00-16.00 น. การสร้างวสัิยทศัน์ส่วนตัว

09.00-12.00 น. การบริหารจิตด้วยวทิยาศาสตร์ทางสมอง : สร้างพลังบนความ

แตกต่าง
ผศ.ดร.จตุพร สังขวรรณ

13.00-15.00 น. โคกหนองนาโมเดลกับการพฒันาอย่างยั่งยืน นายเจริญวทิย์ เสน่หา

16.00 -17.00 น. จิตอาสา วทิยากรพเิศษ

09.00-12.00 น. การบริหารทรัพยากรบคุคลบนความหลากหลาย ดร.โสภณ  ภเูก้าล้วน

13.00-16.00 น. คุณธรรม และจริยธรรมในการเปน็ข้าราชการที่ดี ศ.พเิศษ วชิา มหาคุณ

ศ. 3 พ.ค. 62 วนัหยุด

4 พ.ค. 62 วนัเสาร์

5 พ.ค. 62 วนัอาทติย์

จ. 6 พ.ค. 62 วนัพธิบีรมราชาภเิษก

อ. 7 พ.ค. 62 วนัหยุด

พ 8 พ.ค. 62 วนัหยุด

พฤ. 9 พ.ค. 62 วนัพชืมงคล

09.00-12.00 น. การเสริมสร้างบคุลิกภาพส าหรับนักบริหาร

13.00-1700 น. ฝึกปฏบิติัการร่วมโต๊ะรับประทานอาหารแบบสากล

09.00-12.00 น. ดิจิทลัเทคโนโลยีกับการเกษตรยุค 4.0 รศ.ยืน ภู่วรวรรณ

13.00-16.00 น.
แนวคิดและกระบวนทศัน์ของภาคเอกชนกับการพฒันาการ

เกษตร
นายอภยัชนม์  วชัรสินธุ์

อา 12 พ.ค. 62 วนัอาทติย์

ตารางฝึกอบรม

10 ส. 11 พ.ค. 62

หยุด 3-9 พ.ค.

9 ศ. 10 พ.ค. 62 ดร.มณฑิชา เครือสุวรรณ์

7 พ. 1 พ.ค. 62

8 พฤ. 2 พ.ค. 62

6 อ. 30 เม.ย. 62 ผศ.ดร.จตุพร สังขวรรณ

5 จ. 29 เม.ย. 62 ผศ.ดร.จตุพร สังขวรรณ

4 ศ. 26 เม.ย. 62
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตารางการฝึกอบรม หลักสูตร นักบรหิารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ ์ระดับกลาง 

รุน่ 88  ระหว่างวันที่ 23 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2562

วันที่

1 อ. 23 เม.ย. 62 คณะท างาน มก.และ 

สถาบนัเกษตราธกิาร



หน้าที่ 2 จาก 2

ครัง้ที่ เวลา หวัข้อรายวิชา วิทยากร

ตารางฝึกอบรม
ตารางการฝึกอบรม หลักสูตร นักบรหิารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ ์ระดับกลาง 

รุน่ 88  ระหว่างวันที่ 23 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2562

วันที่

09.00-12.00 น. การสร้างพลังในการส่ือสารกับชุมชน ศ.กิตติคุณ ดร.สุเทพ เชาวลิต

13.00-16.00 น. การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 นายณัฐชนน  ศิริพงษสุ์รภา

09.00-10.30 เกษตรพนัธสัญญา

10.30-17.30 ศึกษาดูงาน ใน มก.

13 พ. 15 พ.ค. 62 ศึกษาดูงาน

14 พฤ. 16 พ.ค. 62 ศึกษาดูงาน

15 ศ. 17 พ.ค. 62 ศึกษาดูงาน

16 ส. 18 พ.ค. 62 09.00-16.00 น. การวางแผนกลยุทธเ์พื่อพฒันาการเกษตร คร้ังที่ 1 ดร.นรพล  จินันทเ์ดช

17 อา. 19 พ.ค. 62 09.00-16.00 น. การวางแผนกลยุทธเ์พื่อพฒันาการเกษตร คร้ังที่ 2 ดร.นรพล  จินันทเ์ดช

18 จ. 20 พ.ค. 62 09.00-16.00 น. การวางแผนกลยุทธเ์พื่อพฒันาการเกษตร คร้ังที่ 3 ดร.นรพล  จินันทเ์ดช

09.00-12.00 น. การแก้ปญัหาและการตัดสินใจเชิงสร้างสรรค์ ดร..ณัฐรียา  พร้ิงสกุลชัย

13.00-16.00 น. การวางแผนกลยุทธเ์พื่อพฒันาการเกษตร คร้ังที่ 4 ผศ.ดร.จตุพร สังขวรรณ

09.00-12.00 น. การสอนงานเพื่อความสุขและความส าเร็จ

13.00-16.00น. การจัดการความขัดแย้งแบบชนะ-ชนะ (WIN-WIN)

21 พฤ. 23 พ.ค. 62 09.00-16.00 น. การบริหารการเงินและงบประมาณตามแผนกลยุทธ์ นายพชิัย  เพช็รยิ้ม

09.00-12.00 น. การแปลงแผนกลยุทธสู่์การปฏบิติั คร้ังที่ 1

13.00-16.00 น. การแปลงแผนกลยุทธสู่์การปฏบิติั คร้ังที่ 2

25 พ.ค. 62 วนัเสาร์

26 พ.ค. 62 วนัอาทติย์

09.00-12.00 น. การแปลงแผนกลยุทธสู่์การปฏบิติั คร้ังที่ 3

13.00-16.00 น. การแปลงแผนกลยุทธสู่์การปฏบิติั คร้ังที่ 4

09.00-12.00 น. การแปลงแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ คร้ังที่ 5 (เตรียมจัด Display)

13.00-16.00 น. การแปลงแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ คร้ังที่ 6 (จัด Display)

25 พ. 29 พ.ค. 62 09.00-16.00 น.
การแปลงแผนกลยุทธสู่์การปฏบิติั คร้ังที่ 7 (น าเสนอแผนกล

ยุทธใ์นรูปแบบ 4 D VIRTUAL SYNC )
ผศ.ดร.จตุพร สังขวรรณ

09.00-12.00 น. การประเมินผลการปฏบิติังานเชิงกลยุทธ์

13.00-16.00 น. แนวคิดการเพิ่มประสิทธภิาพและนวตักรรมสู่ Thailand 4.0

09.00-12.00 น. ปจัฉิมนิเทศ สรุปบทเรียน

13.00-16.00 น. ทดสอบความรู้ ประเมินผลภาพรวมโครงการ
27 ศ. 31 พ.ค. 62

ผศ.ดร.จตุพร สังขวรรณ และม.

เกษตรศาสตร์

24 อ. 28 พ.ค. 62

26 พฤ. 30 พ.ค. 62 ผศ.ดร.จตุพร สังขวรรณ

22 ศ. 24 พ.ค. 62

23 จ. 27 พ.ค. 62

20 พ. 22 พ.ค. 62 ผศ.ดร.จตุพร สังขวรรณ

12 อ. 14 พ.ค. 62

19 อ. 21 พ.ค. 62

11 จ.
13 พ.ค. 62


	กำหนดการ การเตรียมตัว
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