
เวลา กิจกรรม สถานที่
ภาคบังคับ ปฐมนิเทศ/กิจกรรมกลุม่สัมพันธ์ ณ โรงแรมพาวเีลีย่น ริมแคว รีสอร์ท จังหวดักาญจนบุรี

๐6.3๐-07.30 น. ลงทะเบียน ณ โรงแรมรามาการ์เดน้ส์ ณ โรงแรมรามาการ์เดน้ส์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี ่กรุงเทพมหานคร  
๐7.3๐ น. ออกเดนิทางพร้อมกัน (รถออกตรงเวลา) โดยรถบัสปรับอากาศ 
10.30 น. เดินทางถงึ โรงแรมพาวีเล่ียน ริมแคว รีสอร์ท จงัหวัดกาญจนบุรี อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม/เขา้ห้องสัมมนาเตรียมความพร้อม

๑0.45 - 11.0๐ น. กล่าวต้อนรับ โดย ผู้อ านวยการสถาบันเกษตราธิการ
11.00 - 12.00 น. ชี้แจงหลักสูตร ผศ.ดร.ธันวา  จติต์สงวน
13.00 - 17.00 น. การทดสอบความรอบรู้กอ่นการฝึกอบรม (pre-test) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันเกษตราธิการ

การประเมินสมรรถนะและทักษะผู้น า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันเกษตราธิการ
การจดัท าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันเกษตราธิการ
การประเมินบุคลิกภาพผู้น า โดยแบบประเมิน MBTI มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันเกษตราธิการ

19.00 - 21.00 น. กจิกรรมกลุ่มสัมพันธ์และนันทนาการเพื่อการสร้างสุนทรียของชีวิต อจ.ณรงค์ วิชัยรัตน์ และคณะ 
กายบริหาร/การพัฒนานักบริหารฯ/กจิกรรมกลุ่มสัมพันธ์ฯ/ อจ.ณรงค์ วิชัยรัตน์ และคณะ และ ดร.อรุณประภาส์ ธนกจิโกเศรษฐ์
กจิกรรมกลุ่มสัมพันธ์และนันทนาการเพื่อการสร้างสุนทรียของชีวิต อจ.ณรงค์ วิชัยรัตน์ และคณะ 
กายบริหาร/กจิกรรม Walk really อจ.ณรงค์ วิชัยรัตน์ และคณะ
สรุปกจิกรรม Walk really /กจิกรรมกลางคืน อจ.ณรงค์ วิชัยรัตน์ และคณะ 

06.00 - 12.0o น. กายบริหาร/ขั้นตอนการจดัท ารายงาน/ อจ.ณรงค์ วิชัยรัตน์ และคณะ/ ดร.อรุณประภาส์ ธนกจิโกเศรษฐ์
คัดเลือกตัวแทน/คณะกรรมการรุ่น จนท.โครงการ

13.00 - 16.00 น. เดนิทางกลับกรุงเทพฯ โดยรถบัสปรับอากาศ
๐๘.0๐ - 12.00 น. พิธีเปิด/ถา่ยภาพหมู/่test eng โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
13.00 - 16.30 น. บรรยาย เร่ือง บริบทการเปล่ียนแปลงในศตวรรษแห่งความท้าทาย โดย ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ
08.30 - 16.30 น. บรรยายวิชาการ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
06.00 - 21.00 น. social lab ณ จงัหวัดราชบุรี
05.00 - 21.00 น. ศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุน่
07.00 - 16.00 น. ศึกษาดูงานในประเทศ ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย
๐๘.๐๐ - ๑๖.0๐ น. ปัจฉมินิเทศ/ประเมินผล/post-test โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

26 พ.ย. 61

11 - 14 ธ.ค.61

หมายเหตุ :  ก าหนดการอาจเปล่ียนแปลงเพื่อความเหมาะสม 

23 พ.ย. 61

ระหวา่งวนัที ่20 พฤศจิกายน 2561 - 23 มกราคม 2562

22 ม.ค. 62
14 - 18 ม.ค. 62

26 พ.ย. 61 - 23 ม.ค. 62

23 ม.ค. 62

หลักสูตรฝึกอบรม นักบริหารระดบัสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์รุ่นที ่2
รายละเอียดก าหนดการจัดฝึกอบรม

21 พ.ย. 61

22 พ.ย. 61

20 - 23 พ.ย. 61

20 พ.ย. 61

วนั/เดอืน/ปี

๐๖.๐๐ - ๒๑.๐๐ น

๐๖.๐๐ - ๒1.0๐ น

หน้า 1



- กจิกรรมกลุ่มสัมพันธ์ :

(ภาคบังคับ)

- พิธเีปิดการฝึกอบรม

- ภาคการบรรยาย
- ศึกษาดูงาน 
- ปัจฉมินิเทศ

เร่ืองแจง้เพื่อทราบ
1) 

2)
3)

การแตง่กายตลอดหลักสูตร

ทางโทรสารหมายเลข 0 2579 1355 ภายในวันที่ 30 พฤศจกิายน 2561

 - การแต่งกาย ตามมติรุ่น

ผู้ประสานงาน   :  พ.อ.อ.ค านึง ใจเพียร  นายยทุธภูมิ ประสมทรัพย ์ นางสาวปรียาภรณ์ จนัทรโชติ  และนางสาวบัณฑิตา ง้วนประเสริฐ

ส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทางไปราชการต่างประเทศ (เล่มน้ าเงิน) ที่มีอายเุหลือมากกว่า 6 เดือนนับถงึวันเดินทางไปราชการ (14 มกราคม 2562)  (ถา้มี) 

 - ถา่ยรูปท าคู่มือประกอบการฝึกอบรม ณ จดุลงทะเบียน

และสถาบันเกษตราธิการจะท าส าเนาหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการออกหนังสือเดินทางไปราชการ แจกภายหลัง เพื่อจดัท าหนังสือเดินทางไปต่างประเทศ
หากผู้มีรายชื่อตามประกาศฯ ประสงค์เดินทางไปเอง (โรงแรมพาวีเล่ียน ริมแคว รีสอร์ท จงัหวัดกาญจนบุรี) โปรดแจง้ 02 9405593 ต่อ 150
ส ารองที่พักด้วยตัวท่านเองตามอธัยาศัย ในช่วงบรรยายที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์หรือตามเอกสารที่พักใกล้เคียง

 - ตลอดการท ากจิกรรมกลุ่มสัมพันธ์ แต่งกายชุดล าลองแบบสุภาพ / สุภาพสตรีสวมกางเกง

 :  โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๑๓๕๕ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๔๐ ๕๕๙๓ ต่อ ๑๓๑, ๑๕๐

กรณีท่านที่ไม่มีหนังสือเดินทางไปราชการต่างประเทศ (เล่มน้ าเงิน) ให้เตรียมส าเนาบัตรขา้ราชการที่ยงัไม่หมดอายแุละส าเนาทะเบียนบ้าน

 - การแต่งกาย ทุกวันจนัทร์ใส่ชุดเคร่ืองแบบราชการสีกาก ีหรือเคร่ืองแบบประจ ากรม วันองัคาร-วันศุกร์แต่งกายชุดสุภาพ) 

 - การแต่งกาย (ชุดสุภาพ)

   สุภาพสตรีควรสวมกางเกง/รองเท้าสวมใส่สบาย ยกเว้นรองเท้าแตะ/ส้นสูง

 - การแต่งกาย {พิธีเปิดวนัจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ชุดเครื่องแบบราชการสีกากี หรือเครื่องแบบประจ ากรม} 

 - กจิกรรมกายบริหาร สวมชุดออกก าลังกายและรองเท้าผ้าใบ/ผู้ที่มีโรคประจ าตัว ควรเตรียมยาประจ าตัวที่จ าเป็นไปด้วย
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