วัน/เดือน/ปี
20 - 23 พ.ย. 61

20 พ.ย. 61

เวลา
ภาคบังคับ
๐6.3๐-07.30 น.
๐7.3๐ น.
10.30 น.
๑0.45 - 11.0๐ น.
11.00 - 12.00 น.
13.00 - 17.00 น.

19.00 - 21.00 น.
21 พ.ย. 61

๐๖.๐๐ - ๒๑.๐๐ น

22 พ.ย. 61

๐๖.๐๐ - ๒1.0๐ น
06.00 - 12.0o น.

23 พ.ย. 61
13.00 - 16.00 น.
๐๘.0๐ - 12.00 น.
26 พ.ย. 61
13.00 - 16.30 น.
26 พ.ย. 61 - 23 ม.ค. 62 08.30 - 16.30 น.
11 - 14 ธ.ค.61
06.00 - 21.00 น.
14 - 18 ม.ค. 62
05.00 - 21.00 น.
22 ม.ค. 62
07.00 - 16.00 น.
23 ม.ค. 62
๐๘.๐๐ - ๑๖.0๐ น.

รายละเอียดกาหนดการจัดฝึกอบรม
หลักสูตรฝึกอบรม นักบริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รุ่นที่ 2
ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 - 23 มกราคม 2562
กิจกรรม
สถานที่
ปฐมนิเทศ/กิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์
ณ โรงแรมพาวีเลีย่ น ริมแคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี
ลงทะเบียน ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์
ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ออกเดินทางพร้อมกัน (รถออกตรงเวลา)
โดยรถบัสปรับอากาศ
เดินทางถึง โรงแรมพาวีเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี อาหารว่างและเครื่องดื่ม/เข้าห้องสัมมนาเตรียมความพร้อม
กล่าวต้อนรับ
โดย ผู้อานวยการสถาบันเกษตราธิการ
ชี้แจงหลักสูตร
ผศ.ดร.ธันวา จิตต์สงวน
การทดสอบความรอบรู้กอ่ นการฝึกอบรม (pre-test)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันเกษตราธิการ
การประเมินสมรรถนะและทักษะผู้นา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันเกษตราธิการ
การจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันเกษตราธิการ
การประเมินบุคลิกภาพผู้นา โดยแบบประเมิน MBTI
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันเกษตราธิการ
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และนันทนาการเพื่อการสร้างสุนทรียของชีวิต อจ.ณรงค์ วิชัยรัตน์ และคณะ
กายบริหาร/การพัฒนานักบริหารฯ/กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ฯ/
อจ.ณรงค์ วิชัยรัตน์ และคณะ และ ดร.อรุณประภาส์ ธนกิจโกเศรษฐ์
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และนันทนาการเพื่อการสร้างสุนทรียของชีวิต อจ.ณรงค์ วิชัยรัตน์ และคณะ
กายบริหาร/กิจกรรม Walk really
อจ.ณรงค์ วิชัยรัตน์ และคณะ
สรุปกิจกรรม Walk really /กิจกรรมกลางคืน
อจ.ณรงค์ วิชัยรัตน์ และคณะ
กายบริหาร/ขั้นตอนการจัดทารายงาน/
อจ.ณรงค์ วิชัยรัตน์ และคณะ/ ดร.อรุณประภาส์ ธนกิจโกเศรษฐ์
คัดเลือกตัวแทน/คณะกรรมการรุ่น
จนท.โครงการ
เดินทางกลับกรุงเทพฯ
โดยรถบัสปรับอากาศ
พิธีเปิด/ถ่ายภาพหมู/่ test eng
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
บรรยาย เรื่อง บริบทการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษแห่งความท้าทาย โดย ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ
บรรยายวิชาการ
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
social lab
ณ จังหวัดราชบุรี
ศึกษาดูงานต่างประเทศ
ณ ประเทศญี่ปนุ่
ศึกษาดูงานในประเทศ
ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย
ปัจฉิมนิเทศ/ประเมินผล/post-test
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

หมายเหตุ : กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
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การแต่งกายตลอดหลักสูตร
- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ : - ตลอดการทากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ แต่งกายชุดลาลองแบบสุภาพ / สุภาพสตรีสวมกางเกง

สุภาพสตรีควรสวมกางเกง/รองเท้าสวมใส่สบาย ยกเว้นรองเท้าแตะ/ส้นสูง
- กิจกรรมกายบริหาร สวมชุดออกกาลังกายและรองเท้าผ้าใบ/ผู้ที่มีโรคประจาตัว ควรเตรียมยาประจาตัวที่จาเป็นไปด้วย
- ถ่ายรูปทาคู่มือประกอบการฝึกอบรม ณ จุดลงทะเบียน
- พิธเี ปิดการฝึกอบรม - การแต่งกาย {พิธีเปิดวันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ชุดเครื่องแบบราชการสีกากี หรือเครื่องแบบประจากรม}
- ภาคการบรรยาย - การแต่งกาย ทุกวันจันทร์ใส่ชุดเครื่องแบบราชการสีกากี หรือเครื่องแบบประจากรม วันอังคาร-วันศุกร์แต่งกายชุดสุภาพ)
- การแต่งกาย ตามมติรุ่น
- ศึกษาดูงาน
- การแต่งกาย (ชุดสุภาพ)
- ปัจฉิมนิเทศ
ผู้ประสานงาน : พ.อ.อ.คานึง ใจเพียร นายยุทธภูมิ ประสมทรัพย์ นางสาวปรียาภรณ์ จันทรโชติ และนางสาวบัณฑิตา ง้วนประเสริฐ
: โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๑๓๕๕ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๔๐ ๕๕๙๓ ต่อ ๑๓๑, ๑๕๐
เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1) ส่งสาเนาหน้าหนังสือเดินทางไปราชการต่างประเทศ (เล่มน้าเงิน) ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนนับถึงวันเดินทางไปราชการ (14 มกราคม 2562) (ถ้ามี)
ทางโทรสารหมายเลข 0 2579 1355 ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
กรณีท่านที่ไม่มีหนังสือเดินทางไปราชการต่างประเทศ (เล่มน้าเงิน) ให้เตรียมสาเนาบัตรข้าราชการที่ยงั ไม่หมดอายุและสาเนาทะเบียนบ้าน
และสถาบันเกษตราธิการจะทาสาเนาหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการออกหนังสือเดินทางไปราชการ แจกภายหลัง เพื่อจัดทาหนังสือเดินทางไปต่างประเทศ
2) หากผู้มีรายชื่อตามประกาศฯ ประสงค์เดินทางไปเอง (โรงแรมพาวีเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุร)ี โปรดแจ้ง 02 9405593 ต่อ 150
3) สารองที่พักด้วยตัวท่านเองตามอัธยาศัย ในช่วงบรรยายที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์หรือตามเอกสารที่พักใกล้เคียง
(ภาคบังคับ)
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