
เวลา กิจกรรม สถานที่ / วิทยากร
ภาคบังคับ ปฐมนิเทศ/กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ณ โรงแรมภเูขางามรสีอรท์ จ.นครนายก 

19  ม.ิย. 61 ๐7.0๐-08.00 น. ลงทะเบียน ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถ.วภิาวดีรังสิต กทม..

08.๐๐ น.
ออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ
** หากมาไม่ทันต้องเดินทางตามไปเอง **

ไปยังโรงแรมภเูขางามรีสอร์ท จ.นครนายก

10.30 น. เดินทางถึงโรงแรม รับอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม/เข้าห้องสัมมนาเตรียมความพร้อม

10.45-11.00 น. กล่าวต้อนรับ โดย ผู้อ านวยการสถาบันเกษตราธกิาร
11.00-12.00 น. กล่าวต้อนรับและชี้แจงหลักสูตร ดร.ธนัวา  จิตต์สงวน
13.00-16.30 น. การทดสอบความรู้ และท าแบบประเมินต่าง เจ้าหน้าที่โครงการฝึกอบรม
17.30-21.00 น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธแ์ละนันทนาการ ผศ.ดร.ณรงค์  วชิัยรัตน์  และคณะ

20  ม.ิย. 61 06.00-07.00 
น.

ออกก าลังกายยามเช้า ผศ.ดร.ณรงค์  วชิัยรัตน์  และคณะ
09.00-12.00 น. ชี้แจงผลการประเมินบุคคลิกภาพแบบ MBTI ดร.อรุณประภาส์ ธนกิจโกเศรษฐ์
13.00-21.00 น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธแ์ละนันทนาการ ผศ.ดร.ณรงค์  วชิัยรัตน์  และคณะ

21  ม.ิย. 61 06.00-20.30 น. ออกก าลังกาย/กิจกรรม Walk Rally/ ผศ.ดร.ณรงค์  วชิัยรัตน์  และคณะ
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ/์กิจกรรมกลางคืน

22  ม.ิย. 61 06.00-12.0o น. กายบริหาร/ขัน้ตอนการจัดท ารายงาน/ ดร.อรุณประภาส์ ธนกิจโกเศรษฐ์
สรุปแนวคิดการเรียนรู้/ประเมินผล/

13.00-16.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยรถบัสปรับอากาศ ส่งที่ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถ.วภิาวดีรังสิต กทม.
การบรรยายและฝึกปฏบิัต/ิ ปัจฉมินิเทศ ณ โรงแรมรามาการเ์ดน้ส์ ถ.วิภาวดรีงัสิต กทม.

08.00-12.00 น. ชีแ้จงการท ารายงานกลุ่ม และSocial Lab ดร.ธนัวา  จิตต์สงวน
13.00-16.00 น. พิธีเปิด/ถ่ายภาพหมู/่บรรยายพิเศษ ท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
08.30-21.00 น. กิจกรรม social  lab จังหวดัพระนครศรีอยุธยา
13.00-16.30 น. เก็บข้อมูลคร้ังที่ 1 นบส.ศึกษาหารือแบบอิสระ
08.30-21.00 น. ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญีปุ่น ประเทศญี่ปุ่น
๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. เก็บข้อมูลคร้ังที่ 2 นบส.ศึกษาหารือแบบอิสระ
๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. ปัจฉิมนิเทศ/ประเมินผล/post-test โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถ.วภิาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

- พธิีเปดิการฝึกอบรม
- ภาคการบรรยาย
- ศึกษาดูงาน 
- ปัจฉิมนิเทศ
-

25 ม.ิย. - 15 ส.ค. 61

19 - 22 ม.ิย. 61

 - การแต่งกาย วนัจันทร์ชุดสีกากี วนัอังคาร-วนัศุกร์ชุดสุภาพ

15 ส.ค. 61

22 - 26 ก.ค 61

3 - 6 ก.ค. 61

 - การแต่งกาย (ตามมติรุ่น)

       :  น.ส.ปรียาภรณ์  จันทรโชติ นักทรัพยากรบุคคลปฏบิัติการ : preyapron.kate@gmail.co.th 

 - เส้ือผ้า-เคร่ืองแต่งกาย "ตรมีงานวัดสีสดใส"  งานกิจกรรมกลางคืน วนัที่ 21 มิถุนายน 2561

26 ม.ิย. 61

12 - 13  ก.ค. 61

3 ส.ค 61

เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ

ก าหนดการ(โดยย่อ) การฝึกอบรมหลักสูตรนักบรหิารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ ์ระดบัสูง รุ่นที่ 70  
ระหว่างวันที่ 19 มถุินายน - 15 สิงหาคม 2561

 - กจิกรรมกายบริหาร สวมชุดออกก าลังกายและรองเท้าผ้าใบ / ผู้ที่มีโรคประจ าตัว ควรเตรียมยาประจ าตัวที่จ าเป็นไปด้วย
 - ตลอดการท ากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ แต่งกายชุดล าลองแบบสุภาพ / สุภาพสตรีสวมกางเกง/รองเท้าสวมใส่สบาย ยกเว้นรองเท้าแตะ/ส้นสูง

วัน/เดอืน/ปี

หมายเหตุ :  ก าหนดการอาจเปล่ียนแปลงเพื่อความเหมาะสม 

 - สูทล าลอง(แจ็คเก็ต)สีด าส าหรับถ่ายรูปท าคู่มือประกอบการฝึกอบรม ณ จุดลงทะเบียน

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

การแต่งกายตลอดหลักสูตร

 - การแต่งกายชุดสูทสากลสีเข้ม เชิ๊ตขาว รองเท้าหุ้มส้นสีด า (ถ้ากรณีตรงกับวนัจันทร์ให้ข้าราชการแต่งชุดสีกาก)ี

โปรดส ารองที่พักด้วยตัวท่านเอง ในช่วงบรรยายที่โรงแรมรามาการ์เด้นท์ 

 - การแต่งกาย (ตามกติกากลุ่ม และเตรียมสูท 1 ชุด)

ผู้ประสานงาน (e-mail)  :  พ.อ.อ.ค านึง ใจเพียร หัวหน้ากลุ่มวชิาการและหลักสูตร : K_Jaipean@hotmail.com


