
วันจันทรที่ 24 มิถุนายน 2562 

07.30 - 08.45 น. ลงทะเบียน ณ ชั้น 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

09.00 - 09.30 น. พิธีเปดโครงการ ณ หองประชุม จีระ บุญมาก ชั้น 3  อาคารสยามบรมราชกุมารี

09.30 - 10.30 น. กิจกรรมสานสัมพันธ

10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง

10.45 - 12.00 น. กิจกรรมสานสัมพันธ

12.00 - 13.00 น. รับประทานทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหาร ชั้น 2 อาคารนวมินทราธิราช

13.00 - 14.30 น. กิจกรรม Walk Rally อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 4

14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารวาง

14.45 - 16.00 น. กิจกรรม Walk Rally อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 4

16.00 - 17.00 น. สรุปกิจกรรมและแจงหองพัก ณ หองประชุม จีระ บุญมาก

17.30 - 18.00 น. ลงทะเบียนเขารวมงาน Reception Party โถงอาคารชุบ กาญจนประกร

18.00 - 21.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ หองจัดเลี้ยง อาคารชุบ กาญจนประกร ชั้น 1

21.00 - 21.30 น. เดินทางสูที่พัก โรงแรม The Pantip Hotel ลาดพราว

22.00 น. พักผอนตามอัธยาศัย

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562

06.00 - 08.00 น. รับประทานทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก

08.00 - 08.30 น. เดินทาง สู สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน ณ หองประชุม จีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี

09.00 - 10.30 น. อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ "การพัฒนาภาวะผูนํา"

โดย รศ.ดร.วิชัย อุตสาหจิต ผูอํานวยการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง

10.45 - 12.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาภาวะผูนํา" (ตอ)

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหาร ชั้น 2 อาคารนวมินทราธิราช

13.00 - 14.30 น. อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาภาวะผูนํา" (ตอ)

14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารวาง

14.45 - 16.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาภาวะผูนํา" (ตอ)

16.00 - 17.30 น. ชี้แจงกิจกรรมการเดินทางและพักผอนตามอัธยาศัย 

17.30 - 18.30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหาร ชั้น 2 อาคารนวมินทราธิราช

18.30 -19.30 น. เดินทางสูที่พัก โรงแรม The Pantip Hotel

19.30 น. พักผอนตามอัธยาศัย

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วันที่ 24 - 28 มิถุนายน 2562

กําหนดการ โครงการคายนิดาพัฒนาผูนํา ครั้งที่ 6



สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วันที่ 24 - 28 มิถุนายน 2562

กําหนดการ โครงการคายนิดาพัฒนาผูนํา ครั้งที่ 6

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562

06.00 - 07.00 น. รับประทานทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก

07.00 - 10.00 น. เดินทางสูกองพันลาดตระเวน อาวทุงโปรง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

10.00 - 10.15 น. รับประทานอาหารวาง

10.15 - 12.00 น. ลงฐานกิจกรรม Team Building 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.30 น. ลงฐานกิจกรรม Team Building 

14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารวาง

14.45 - 17.30 น. ลงฐานกิจกรรม Team Building 

17.30 - 18.00 น. เดินทางสูที่พัก โรงแรมสวอนเลค

รับกุญแจหองพักและเก็บสัมภาระ

18.30 - 22.00 น. รับประทานอาหารเย็น และทํากิจกรรมสันทนาการ ณ ที่พัก

22.00 น. พักผอนตามอัธยาศัย

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562

07.00 - 09.00 น. รับประทานทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก

09.00 - 09.30 น. เดินทางสูกองพันลาดตระเวน อาวทุงโปรง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

09.30 - 10.15 น. ฟงบรรยายการปลูกปาชายเลน

10.15 - 10.30 น. พักรับประทานวาง

10.30 - 12.00 น. ลงมือปฏิบัติปลูกปาชายเลน ณ อาวทุงโปรง 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 13.45 น. เดินทางสูศูนยอนุรักษพันธุเตาทะเล ณ หนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง

13.45 - 14.30 น. พิธีมอบเงินบริจาคใหกับศูนยชวยชีวิตสัตวทะเลหายากประจําฝงอาวไทย

14.30 - 14.45 น. พักรับประทานวาง

14.45 - 18.30 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ และแวะพักรับประทานอาหารเย็น

วันศุกรที่ 28 มิถุนายน 2562

06.30 - 08.30 น. รับประทานทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก

08.30 - 09.00 น. เดินทางสู สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA)

09.00 - 09.30 น. ลงทะเบียน ณ Hall of Fame อาคารสยามบรมราชกุมารี

09.30 - 11.00 น. กิจกรรม #NIDA IG CAPTION

11.00 - 11.30 น. สรุปกิจกรรมโครงการ ณ Hall of Fame อาคารสยามบรมราชกุมารี

11.30 - 12.30 น. พิธีมอบเกียรติบัตรและปดโครงการ 

12.30 - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวันและถายภาพรวมกัน

หมายเหตุ : กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

18.00 - 18.30 น. 



สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วันที่ 24 - 28 มิถุนายน 2562

กําหนดการ โครงการคายนิดาพัฒนาผูนํา ครั้งที่ 6

1 แตงกายสุภาพ กางเกงขายาว รองเทาหุมสน สามารถใสรองเทาผาใบได

2 เสื้อผาที่สามารถเปยกน้ําได จํานวน 2 ชุด กางเกงขาสั้น(ความยาวประมาณเขา) รองเทาแตะ

3 ยารักษาโรคประจําตัว

4 ของใชสวนตัว เชน สบู ยาสีฟน แปรงสีฟน ผาเช็ดตัว ยาสระผม

5 สําหรับผูที่สงใบสมัครทางอีเมล ใหนําสงเอกสารตัวจริงในวันจันทรที่ 24 มิถุนายน 2562

การเตรียมตัว/เสื้อผา/ของใช


	กำหนดการ

