
วัน/เดอืน/ปี หัวขอ้วิชา วิทยากร
๙ ธันวาคม ๒๕๕๖

07.00 - 08.00 น. ลงทะเบียน สถาบันเกษตราธิการ
08.00 - 11.00 น. ออกเดินทางจากสถาบันเกษตราธิการ ไปยังทีพ่ัก ณ 

อิงธารรีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก

11.00 - 12.00 น. ชี้แจงรายละเอียดภาคกิจกรรม แนะน าหลักสูตร สถาบันเกษตราธิการ
13.00 - 17.00 น. กิจกรรมสร้างความคุ้นเคย และการท างานเป็นทีม วิทยากรเอกชน
19.00 - 22.00 น. การเตรียมความพร้อมในการท างาน วิทยากรเอกชน

๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๖
06.00 - 07.00 น. กิจกรรมบริหารกายและจิต วิทยากรเอกชน
09.00 - 12.00 น. การท างานร่วมกัน โดยกิจกรรม Walk Rally วิทยากรเอกชน
13.00 - 17.00 น. การท างานร่วมกัน โดยกิจกรรม Walk Rally (ต่อ) วิทยากรเอกชน
19.00 - 22.00 น. การท างานแบบ Team Work วิทยากรเอกชน

๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖
06.00 - 07.00 น. กิจกรรมบริหารกายและจิต วิทยากรเอกชน
09.00 - 12.00 น. การวิเคราะห์ตนเอง เพือ่การท างานเป็นทีมส าหรับ

นักบริหารระดับต้น วิทยากรเอกชน
13.00 - 17.00 น. การวิเคราะห์ตนเอง เพือ่การท างานเป็นทีมส าหรับ

นักบริหารระดับต้น (ต่อ) วิทยากรเอกชน
19.00 - 22.00 น. สรุปและประเมินผลการท างานเป็นทีม วิทยากรเอกชน

๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖
06.00 - 08.30 น. รับประทานอาหารเช้า
08.30 - 09.00 น. ออกเดินทางจากอิงธารรีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัด

นครนายก
09.00 - 12.00 น. ศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยาย "แนวคิดหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ
 อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก

วิทยากรชุมชน

13.00 - 15.00 น. ศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยาย "แนวทางการ
ด าเนินงานศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตร" ณ ศูนย์
เรียนรู้ด้านการเกษตรสวนศรียา อ าเภอเมือง จังหวัด
นครนายก

วิทยากรชุมชน

ก าหนดการ
หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดบัตน้ รุ่นที ่๑5 

ระหว่างวันที ่9-13 ธันวาคม ๒๕๕๖
ณ อิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระบุรี



วัน/เดอืน/ปี หัวขอ้วิชา วิทยากร

ก าหนดการ
หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดบัตน้ รุ่นที ่๑5 

ระหว่างวันที ่9-13 ธันวาคม ๒๕๕๖
ณ อิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระบุรี

15.00 - 17.00 น. ศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยาย "การด าเนินงาน
และการบริหารจัดการน้ า" ณ เขื่อนขุนด่านปราการ
ชล อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก

กรมชลประทาน

๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖
06.00 - 07.30 น. รับประทานอาหารเช้า
07.30 - 09.00 น. ออกเดินทางจากอิงธารรีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัด

นครนายก
09.00 - 12.00 น. ศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายเร่ือง "องค์กร

ภาครัฐ/เอกชนกับการบริหารจัดการองค์กร"     ณ 
บริษัท CPF (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)

บริษัท CPF (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)

13.00 - 15.00 น. ศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายเร่ือง "องค์กร
ภาครัฐ/เอกชนกับการบริหารจัดการองค์กร"     ณ 
บริษัท CPF (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)

บริษัท CPF (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)

15.00 - 17.00 น. เดินทางกลับ
การแตง่กายระหว่างการฝึกอบรม และการเขา้ศึกษาดงูาน โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ อาทิ
กางเกงขายาวสีสุภาพ เส้ือเชิ้ต เส้ือคอโปโล เส้ือคลุมหรือเส้ือสูทสีสุภาพ
และรองเท้าหุม้ส้น (ห้ามสวมรองเท้าแตะและกางเกงยีน)
หมายเหตุ
1. พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.30 น. และ 14.30 น.
2. พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00 น. อาหารเย็นเวลา 18.00 น.
3. การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้วิธีการแบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติ
4. ก าหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม


