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หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 71 
ก าหนดการฝึกอบรมช่วงที่ 1 : การปฐมนิเทศ 

ระหว่างวันที่ 9-12 กรกฎาคม 2561 
ณ โรงแรมเดอะเลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท  จ.กาญจนบุรี 

 
วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 
07.00 น. ลงทะเบียนและรับเอกสารกิจกรรมการปฐมนิเทศ บริเวณ Lobby  

โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานครฯ 
07.30 น. ออกเดินทางจากโรงแรมรามาการ์เด้นส์ สู่โรงแรมเดอะเลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท  

จ.กาญจนบุรี 
11.30 น. เดินทางถึงโรงแรมเดอะเลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท  จ.กาญจนบุรี 
11.30-12.30 น. รับประทานกลางวัน 
13.00-13.30 น. กล่าวต้อนรับ โดย นางสาวนฤมล สงวนวงศ์  ผู้อ านวยการสถาบันเกษตราธิการ 
13.30-14.30 น. กล่าวต้อนรับ และ ชี้แจงรายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรม 

โดย ดร.ธันวา จิตต์สงวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
14.30-14.45 น. รับประทานอาหารว่าง 
15.00-16.30 น. การทดสอบความรอบรู้ก่อนการฝึกอบรม (Pre-Test)   

โดย เจ้าหน้าที่โครงการฝึกอบรม 
16.30-17.00 น. การประเมินบุคลิกภาพผู้น าโดยแบบประเมิน MBTI  โดย เจ้าหน้าที่โครงการฝึกอบรม   
17.00-18.00 น. รับกุญแจห้องพักและพักผ่อนตามอัธยาศัย 
18.00 -19.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
19.00 -21.00 น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และนันทนาการเพ่ือการสร้างสุนทรียของชีวิต  

โดย ผศ.ดร.ณรงค์ วิชัยรัตน์ และคณะ 
21.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย 
วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 
06.00-07.00 น. ออกก าลังกายยามเช้า (ชุดกีฬา) โดย ผศ.ดร.ณรงค์วิชัยรัตน์ และคณะ 
07.30-08.30 น. รับประทานอาหารเช้า 
09.00-10.30 น. การชี้แจงผลการประเมินบุคลิกภาพแบบ MBTI 

โดย ดร.อรุณประภาส์ ธนกิจโกเศรษฐ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
10.30-10.45 น. รับประทานอาหารว่าง 
10.45-12.00 น. การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมตามหลักอายุรเวท โดย นางกรรณิการ์ จิตต์ศรัทธา  
12..00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-1500 น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และนันทนาการเพ่ือการสร้างสุนทรียของชีวิต  
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โดย ผศ.ดร.ณรงค์ วิชัยรัตน์ และคณะ 
15.00-1.530 น. รับประทานอาหารว่าง 
14.45-16.30 น. เรียนรู้สาธิตปฎิบัตินวดเพ่ือสุขภาพ โดย นางกรรณิการ์ จิตต์ศรัทธา 
18.00-19.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
19.00-21.00 น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และนันทนาการเพ่ือการสร้างสุนทรียของชีวิต  

โดย ผศ.ดร.ณรงค์ วิชัยรัตน์ และคณะ 
21.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย 
วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 
06.00-07.00 น. โยคะยามเช้า (ชุดกีฬา)  โดย นางกรรณิการ์ จิตต์ศรัทธา 
07.30-08.30 น. รับประทานอาหารเช้า 
09.00-12.00 น. กิจกรรม Walk Rally โดย ผศ.ดร.ณรงค์ วิชัยรัตน์ และคณะ 
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.30 น. สรุปกิจกรรม Walk Rally โดย ผศ.ดร.ณรงค์ วิชัยรัตน์ และคณะ 
15.00-17.00 น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และนันทนาการเพ่ือการสร้างสุนทรียของชีวิต  

โดย ผศ.ดร.ณรงค์ วิชัยรัตน์ และคณะ 
18.00-22.30 น. งานเลี้ยงสังสรรค์ “มนต์รักลูกทุ่ง นบส.71 ” โดย ผศ.ดร.ณรงค์ วิชัยรัตน์ และ คณะ 

(แต่งกาย : งานวัดสีสันสดใส) 
วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 
06.00-07.00 น. ออกก าลังกายยามเช้า(ชุดกีฬา) โดย ผศ.ดร.ณรงค์  วิชัยรัตน์ และคณะ 
07.30-08.30 น. รับประทานอาหารเช้า 
09.00-11.00 น. การชี้แจงการท างานวิชาการกลุ่ม 

โดย ดร.อรุณประภาส์ ธนกิจโกเศรษฐ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
11.00-12.00 น. คัดเลือกตัวแทนรุ่นและคณะกรรมการรุ่น 

ด าเนินการโดยดร.ธันวาจิตต์สงวน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. ออกเดินทางจากโรงแรมเดอะเลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี กลับ

กรุงเทพมหานครฯ 
16.00 น. เดินทางถึงโรงแรมรามาการ์เด้นส์  กรุงเทพมหานครฯ  โดยสวัสดิภาพ 

---------------------------------------------------------------------- 
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หมายเหตุ  
(1) การแต่งกาย  

- ชุดล าลองแบบสุภาพ  

- ชุดออกก าลังกายยามเช้า (เสื้อยืด– กางเกงกีฬา- รองเท้าผ้าใบ) 
*** ไม่อนุญาตให้สวมกางเกงขาสั้น และ รองเท้าแตะในระหว่างเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ในห้อง
ประชุม 

(2) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หากมีโรคประจ าตัว  

- กรอกข้อมูลสุขภาพให้ครบถ้วน (ตามแบบฟอร์มของสถาบันเกษตราธิการ) 

- กรุณาเตรียมยาประจ าตัว  

- แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ (โดยเฉพาะกรณีท่ีไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมหนึ่งหรือกิจกรรมใดๆ ได้) 
(3) รับประทานอาหารว่างเวลา 10.30 น. และ 14.30 น. 
(4) ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 
 

 


