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เวลา กิจกรรม สถานที่

ภาคบังคับ ปฐมนิเทศ/กิจกรรมกลุมสัมพันธ ณ โรงแรมชลพฤกษรีสอรท จังหวัดนครนายก

๐6.0๐-06.45 น. ลงทะเบียน ณ โรงแรมรามาการเดนส ณ โรงแรมรามาการเดนส แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  

๐7.๐๐ น. ออกเดินทางพรอมกัน (รถออกตรงเวลา) โดยรถบัสปรับอากาศ 

10.30 น. เดินทางถึง โรงแรมชลพฤกษรีสอรท จังหวัดนครนายก อาหารวางและเครื่องดื่ม/เขาหองสัมมนาเตรียมความพรอม

๑0.45-11.3๐ น. กลาวตอนรับ โดย ผูอํานวยการสถาบันเกษตราธิการ

11.30-14.00 น. กลาวตอนรับ/รับอาหารอาหารกลางวัน/ชี้แจงหลักสูตร ผศ.ดร.ธันวา  จิตตสงวน

14.00-21.00 น. กิจกรรมกลุมสัมพันธและนันทนาการเพื่อการสรางสุนทรียของชีวิต อจ.ณรงค วิชัยรัตน และคณะ 

กายบริหาร/การพัฒนานักบริหารฯ/กิจกรรมกลุมสัมพันธฯ/ อจ.ณรงค วิชัยรัตน และคณะ และ ดร.อรุณประภาส ธนกิจโกเศรษฐ

กิจกรรมกลุมสัมพันธและนันทนาการเพื่อการสรางสุนทรียของชีวิต อจ.ณรงค วิชัยรัตน และคณะ 

กายบริหาร/กิจกรรม Walk really อจ.ณรงค วิชัยรัตน และคณะ

สรุปกิจกรรม Walk really /กิจกรรมกลางคืน อจ.ณรงค วิชัยรัตน และคณะ 

06.00-12.0o น. กายบริหาร/ขั้นตอนการจัดทํารายงาน/ อจ.ณรงค วิชัยรัตน และคณะ/ ดร.อรุณประภาส ธนกิจโกเศรษฐ

คัดเลือกตัวแทน/คณะกรรมการรุน จนท.โครงการ

13.00-16.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยรถบัสปรับอากาศ

๐๘.0๐-12.00 น. พิธีเปด/ถายภาพหมู/pretest/test eng โรงแรมรามาการเดนส ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

13.00 - 16.30 น. บรรยาย เรื่อง บริบทการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษแหงความทาทาย โดย ผูแทนกระทรวงการตางประเทศ

08.30-16.30 น. บรรยายวิชาการ โรงแรมรามาการเดนส ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

06.00-21.00 น. social lab ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ

06.00 - 16.30 น. ศึกษาดูงานในประเทศ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

05.00-21.00 น. ศึกษาดูงานตางประเทศ ณ ประเทศญี่ปุน

๐๘.๐๐-๑๖.0๐ น. ปจฉิมนิเทศ/ประเมินผล/post-test โรงแรมรามาการเดนส ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

9 - 12 ม.ค.61

หมายเหตุ :  กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม 

22 ธ.ค. 60

16 ก.พ. 61

๐๖.๐๐-๒1.0๐ น

16 ม.ค. 61

5 - 9 ก.พ. 61

22 ธ.ค. 60 - 16 ก.พ. 61

21 ธ.ค. 60

หลักสูตรฝกอบรม นักบริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ

รายละเอียดการจัดฝกอบรม หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ ระดับสูง : 

19 ธ.ค. 60

20 ธ.ค. 60

18 ธ.ค.- 21 ธ.ค. 60

18 ธ.ค. 60

 ระหวางวันที่ 18 ธันวาคม 2560 - 16 กุมภาพันธ 2561

วัน/เดือน/ป

๐๖.๐๐-๒๑.๐๐ น
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- กิจกรรมกลุมสัมพันธ :

(ภาคบังคับ)

- พิธีเปดการฝกอบรม

- ภาคการบรรยาย

- ศึกษาดูงาน 

- ปจฉิมนิเทศ

เรื่องแจงเพื่อทราบ

1) 

2)

3)

การแตงกายตลอดหลักสูตร

ทางโทรสารหมายเลข 0 2579 1355 ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2560

 - การแตงกาย ตามมติรุน

ผูประสานงาน   :  พ.อ.อ.คํานึง ใจเพียร  นางสาวปรียาภรณ จันทรโชติ  และนางสาวบัณฑิตา งวนประเสริฐ

สงสําเนาหนาหนังสือเดินทางไปราชการตางประเทศ (เลมน้ําเงิน) ที่มีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนนับถึงวันเดินทางไปราชการ (5 กุมภาพันธ 2561)  (ถาม)ี 

 - ถายรูปทําคูมือประกอบการฝกอบรม ณ จุดลงทะเบียน

และสถาบันเกษตราธิการจะทําสําเนาหนังสือขออนุมัติตัวบุคคลไป ตปท.แจกภายหลัง เพื่อจัดทําหนังสือเดินทางไปตางประเทศ

หากผูมีรายชื่อตามประกาศฯ ประสงคเดินทางเดินทางเอง (โรงแรมชลพฤกษรีสอรท จังหวัดนครนายก) โปรดแจง 02 9405593 ตอ 131

สํารองที่พักดวยตัวทานเองตามอัธยาศรัย ในชวงบรรยายที่โรงแรมรามาการเดนสหรือตามเอกสารที่พักใกลเคียง

 - ตลอดการทํากิจกรรมกลุมสัมพันธ แตงกายชุดลําลองแบบสุภาพ / สุภาพสตรีสวมกางเกง

 :  โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๑๓๕๕ โทรศัพท ๐ ๒๙๔๐ ๕๕๙๓ ตอ ๑๓๑, ๑๕๐

กรณีทานที่ไมมีหนังสือเดินทางไปราชการตางประเทศ (เลมน้ําเงิน) ใหเตรียมสําเนาบัตรขาราชการที่ยังไมหมดอายุและสําเนาทะเบียนบาน

 -  การแตงกาย ทุกวันจันทรใสชุดเครื่องแบบราชการสีกากี หรือเครื่องแบบประจํากรม วันอังคาร-วันศุกรแตงกายชุดสุภาพ) 

 - การแตงกาย (ชุดสุภาพ)

   สุภาพสตรีควรสวมกางเกง/รองเทาสวมใสสบาย ยกเวนรองเทาแตะ/สนสูง

 - การแตงกาย {พิธีเปดวันศุกรที่ 22 ธันวาคม 2560 สูทดํา, เสื้อตัวในสีสุภาพ, กางเกงหรือกระโปรงสีเดียวกับสูท, เน็คไทด (ถาม)ี} 

 - กิจกรรมกายบริหาร สวมชุดออกกําลังกายและรองเทาผาใบ/ผูที่มีโรคประจําตัว ควรเตรียมยาประจําตัวที่จําเปนไปดวย
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