วัน/เวลา

06.00-07.00 น.

วันที่

กิจกรรม

27 พ.ย. 61 บริหารกายและจิต

ออกเดินทางจาก
สถาบันเกษตราธิการ

ชี้แจงรายละเอียด
ภาคกิจกรรม
แนะนาวิทยากร
09.00-12.00 น.
การเตรียมความพร้อม

เพือ่ การทางานเป็นทีมสาหรับนักบริหารระดับต้น

กิจกรรมสร้างความคุ้นเคย
และการทางานเป็นทีม
13.00-17.00 น.
การทางานร่วมกัน
โดยกิจกรรม Walk Rally

วิทยากร : อ.มานะ มหัคฆพงษ์ และทีมงาน
หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30-10.40 น. และ เวลา 14.30-14.40 หรือในเวลาทีเ่ หมาะสม
การตรงต่อเวลา
การแต่งกาย

- ควรพร้อมในห้องฝึกอบรมหรือสถานทีจ่ ัดกิจกรรมก่อนอย่างน้อย ๕ นาที เพือ่ การเริ่มกิจกรรมต่อไปได้ตรงเวลา
- ชุดลาลอง และชุดพร้อมลุย
- กิจกรรมบริหารกาย เตรียมชุดออกกาลังกาย และรองเท้าผ้าใบ

ผู้ประสานงานโครงการ
1) น.ส. ปรียาภรณ์ จันทรโชติ โทร. 02 940 5593 ต่อ 131 มือถือ 08 1399 9921
2) น.ส. ชิสาพัชร์ รวานนท์ โทร. 02 940 5593 ต่อ 151 มือถือ 08 9609 0989

19.00-21.00 น.
การทางานแบบ
Team Work
อาหารเย็น ๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น.

ลงทะเบียน

อาหารกลางวัน ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.

วันที่
26 พ.ย. 61

อาหารเช้า ๐๗.๐๐-๐๘.๔๕ น.

วัน/เวลา

ตารางการฝึกอบรม
หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับต้น รุ่นที่ 30
ช่วงที่ 1 การปฐมนิเทศและพัฒนาทักษะนักบริหารระดับต้น
ระหว่างวันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมพาวีเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
07.30-11.00 น.
07.00-07.30 น.
11.00-12.00 น.
13.00-17.00 น.

19.00-21.00 น.
สรุปและประเมินผล
การทางานเป็นทีม

วันที่
30 พ.ย. 61

การนาตนเอง
(Self Leading)

วัน/เวลา
วันที่
1 ธ.ค. 61

09.00-12.00 น.
การทางานเป็นทีม
(Teamwork)

การนาตนเอง
(Self Leading) (ต่อ)

รับประทานอาหารเย็น 18.00-19.00

วันที่
29 พ.ย. 61

รับประทานอาหารกลางวัน 12.00-13.00 น.

วัน/เวลา
วันที่
28 พ.ย. 61

หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับต้น รุ่นที่ 30
ช่วงที่ 1 การปฐมนิเทศและพัฒนาทักษะนักบริหารระดับต้น (ต่อ)
ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมพาวีเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
09.00-12.00 น.
13.00-17.00 น.
19.00-21.00 น.
การบริหารการเปลี่ยนแปลง
การบริหารการเปลี่ยนแปลง
สรุปบทเรียน
(Change Management)
(Change Management) (ต่อ)
การบริหารการเปลี่ยนแปลง
(Change Management)
การคิดเชิงระบบและการวางแผนปฏิบัติงาน
การคิดเชิงระบบและการวางแผนปฏิบัติงาน
การพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม
(Systems Thinking & Action Plan)
(Systems Thinking & Action Plan)
(Innovative Thinking)

13.00-15.00 น.
สรุปแนวคิด
ก้าวสู่การเป็นผู้มีภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์
(ผศ.ดร.จตุพร สังขวรรณ )

วิทยากร : ผศ.ดร.จตุพร สังขวรรณ และทีมงาน
หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30-10.40 น. และ เวลา 14.30-14.40 หรือในเวลาทีเ่ หมาะสม
การแต่งกาย : ชุดลาลอง และชุดเล่นโยคะ (ในช่วงเช้าทุกวันก่อนการอบรมจะเล่นโยคะประมาณ 30 นาที)
ผู้ทมี่ ีเสื่อโยคะขอให้นาติตตัวมาด้วย เนื่องจากทางสถาบันฯ มีเสื่อโยคะไม่เพียงพอสาหรับทุกท่าน

สรุปบทเรียน
การนาตนเอง
(Self Leading)
16.00-19.00 น.
เดินทางกลับ
สถาบันเกษตราธิการ

หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับต้น รุ่นที่ 30
ช่วงที่ 2 การฝึกอบรมภาควิชาการ ระหว่างวันที่ 2 - 7 ธันวาคม 2561

อาทิตย์

2 ธ.ค. 61

จันทร์
๓ ธ.ค. ๐๔

การพัฒนาภาวะผู้นายุคใหม่
(วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน)

การบริหารความหลากหลาย
(วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน)

รับประทานอาหาร
กลางวัน

วัน/เวลา

ณ สถาบันเกษตราธิการ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกษตรกลาง บางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
12.30 08.30-10.30 น.
10.30-12.30 น.
13.30-15.30 น.
13.30 น.

09.00-10.30 น.

10.30-12.00 น.

12.00 13.00 น.

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา ระบบ
เกษตรพันธสัญญา พ.ศ.2560
(วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภาครัฐ)

พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ
บทบาทหน้าที่นักบริหารการพัฒนา
การเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น

15.30-17.30 น.

การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน
สู่ความเป็นเลิศ
(วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน)

การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
อย่างเป็นระบบและมีกลยุทธ์
(วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน)

13.00-16.00 น.
ระเบียบงานพัสดุทนี่ ักบริหารระดับต้นควรรู้
(วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภาครัฐ)

(ผู้บริหารกระทรวงฯ)

อังคาร
4 ธ.ค. 61

ศาสตร์พระราชา และเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาทีย่ ั่งยืน
(วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภาครัฐ)

พฤหัสบดี
6 ธ.ค. 61

นวัตกรรมและระบบสารสนเทศทางการเกษตร
(วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน)

ศุกร์
7 ธ.ค. 61

จริยธรรมในการทางานและการบริหารคน
(วิทยากรภาคเอกชน)

รับประทานอาหารกลางวัน

09.00-12.00 น.
การวางแผนกลยุทธ์สาหรับนักบริหารระดับต้น
(วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน)

13.00-15.00 น.

15.00-17.00 น.

การเสริมสร้างภาพลักษณ์และบุคลิกภาพ
สาหรับนักบริหาร
(วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน และคณะ)

เทคนิคการพูดในทีช่ ุมชนและการนาเสนอ
(วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน และคณะ)

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ช่วงเช้า เวลา 10.30-10.40 น. และ เวลา 14.30-14.40 หรือในเวลาที่เหมาะสม
การแต่งกาย : ในวันพิธีเปิด ซึ่งตรงกับวันจันทร์ ขอให้แต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบราชการ (ชุดกากี)

ประเมินผล
มอบประกาศนียบัตร/พิธปี ิดการฝึกอบรม

