โครงการ

“Leadership Development Program”
จัดโดย ด้านบริหารเครือข่ายทางการศึกษา สานักบริหารเครือข่ายทางธุรกิจ
บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด(มหาชน)

วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.

เพื่อสร้างความสัมพันธ์อนั ดี กับนิสิตนักศึกษาที่เป็ นผูน้ าในสถาบันการศึกษา
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางปัญญาให้นิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา
เพื่อสร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพความเป็ นผูน้ าให้กบั นิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา
เพื่อส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้ทราบถึงปรัชญาการดาเนินธุรกิจของ
บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด(มหาชน) และบริษัทในกลุม่ ฯ

กลุ่มเป้ าหมาย
นิสิต นักศึกษา ที่มีบคุ ลิกการเป็ นผูน้ าในสถาบันการศึกษา ทัง้ ภาครัฐและเอกชน จานวนรุน่ ละ 40 คน

ลักษณะโครงการ
การบรรยาย/ กิจกรรม โดยนากิจกรรมเป็ นตัวประสาน เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างผูเ้ ข้าร่วมโครงการฯ

กาหนดการ
รุ น่ ที่ 55

วันที่ 11 – 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ณ The Pine Resort จ.ปทุมธานี

สถานทีจ่ ดั โครงการ
The Pine Resort จ.ปทุมธานี

ผู้รับผิดชอบโครงการ
คุณพัชรีย ์ ขาผัน หรือ คุณรัฐพล แจ่มจันทร์ ด้านบริหารเครือข่ายทางการศึกษา สานักบริหารเครือข่าย
ทางธุรกิจ บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2071-2977 และ 0-2071-2978
Email address: ldpcpall@gmail.com

กาหนดการ

โครงการ “Leadership Development Program”
จัดโดย ด้านบริหารเครือข่ายทางการศึกษา สานักบริหารเครือข่ายทางธุรกิจ
บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด(มหาชน)

วันที่ หนึ่ง
08.00 – 09.30 น.
09.30 – 10.00 น.
10.00 – 10.15 น.
10.15 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 13.30 น.
13.30 – 14.30 น.
14.30 – 14.45 น.
14.45 – 17.00 น.
17.00 – 18.00 น.
18.00 – 19.00 น.
19.00 – 19.15 น.
19.15 - 20.30 น.
20.30 – 21.30 น.
21.30 น.

ลงทะเบียน
เปิ ดโครงการ/กล่าวต้อนรับ
พักรับประทานอาหารว่าง
กิจกรรมสัมพันธ์
รับประทานอาหารกลางวัน
กิจกรรมสัมพันธ์
แนะนากลุม่ ธุรกิจการตลาดและการจัดจาหน่าย
รับประทานอาหารว่าง
การพัฒนาทักษะทางปั ญญาโดยศึกษาจากหมากล้อม
พักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น
กิจกรรมสัมพันธ์
บรรยายพิเศษ จากพี่สนู่ อ้ ง “บุคลากรอย่างไรทีอ่ ยู่ในใจองค์กร”
ชีแ้ จงรายละเอียดกิจกรรม
พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ สอง
07.00 – 08.00 น.
08.00 – 08.30 น.
08.30 – 10.15 น.
10.15 – 10.30 น.
10.30 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 13.30 น.
13.30 – 14.00 น.
14.00 – 16.30 น.
16.30 – 19.00 น.
19.00 – 22.00 น.
22.00 น.

รับประทานอาหารเช้า
กิจกรรมสัมพันธ์
นาเสนอผลงานกลุ่ม / นาเสนอผลงานเดี่ยว
รับประทานอาหารว่าง
นาเสนอผลงานกลุ่ม / นาเสนอผลงานเดี่ยว (ต่อ)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
กิจกรรมสัมพันธ์
ชีแ้ จงรายละเอียดกิจกรรม
กิจกรรมเสริมสร้างทีมงาน Team Building
รับประทานอาหารเย็น / พักผ่อนตามอัธยาศัย
กิจกรรมสัมพันธ์ / การแสดงของกลุ่ม
พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ สาม

07.30 – 08.30 น.
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 10.30 น.
10.30 – 10.45 น.
10.45 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 น.

รับประทานอาหารเช้า
กิจกรรมสัมพันธ์
่ สู่น้อง”
บรรยายพิเศษ “จากพี…
พักรับประทานอาหารว่าง
มอบประกาศนียบัตร / ปิ ดโครงการ
รับประทานอาหารกลางวัน
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
…………………………………………

หมายเหตุ กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

