
สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๒

กําหนดการโครงการฝ�กอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.)

 ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2560 รุ'นที่ 10

ระหว'างวันที่ 6 - 20 ตุลาคม 2560 ณ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

วันที่ เวลา หัวข�อวิชา

ศ 6 ต.ค. 60 09.00 - 12.30 การประเมินบุคลิกภาพ MBTI

(เฉพาะรหัส     รหัส 10001 – 10024   (ห3อง 3110 อาคาร 3 ชั้น 1)

 10001 - 96)     รหัส 10025 – 10048   (ห3อง 3410 อาคาร 3 ชั้น 4)

9.00 – 12.00 การประเมินทักษะความเข�าใจและใช�เทคโนโลยีดิจิทัล

    รหัส 10049 – 10078   (ห3อง 3414 อาคาร 3 ชั้น 4)

    รหัส 10079 – 10096   (ห3องคอมพิวเตอร8 อาคารสํานักงาน ก.พ. ชั้น 7)

13.30 - 16.30 การประเมินทักษะความเข�าใจและใช�เทคโนโลยีดิจิทัล

    รหัส 10001 – 10030   (ห3อง 3414 อาคาร 3 ชั้น 4)

    รหัส 10031 – 10048   (ห3องคอมพิวเตอร8 อาคารสํานักงาน ก.พ. ชั้น 7)

13.15 - 16.45 การประเมินบุคลิกภาพ MBTI

    รหัส 10049 – 10072   (ห3อง 3110 อาคาร 3 ชั้น 1)

    รหัส 10073 – 10096   (ห3อง 3410 อาคาร 3 ชั้น 4)

จ 9 ต.ค. 60 09.00 - 12.30 การประเมินบุคลิกภาพ MBTI

(เฉพาะรหัส     รหัส 10097 – 10120   (ห3อง 3110 อาคาร 3 ชั้น 1)

10097 - 191)     รหัส 10121 – 10144   (ห3อง 3410 อาคาร 3 ชั้น 4)

9.00 – 12.00 การประเมินทักษะความเข�าใจและใช�เทคโนโลยีดิจิทัล

    รหัส 10145 – 10174   (ห3อง 3414 อาคาร 3 ชั้น 4)

    รหัส 10175 – 10191   (ห3องคอมพิวเตอร8 อาคารสํานักงาน ก.พ. ชั้น 7)

13.30 - 16.30 การประเมินทักษะความเข�าใจและใช�เทคโนโลยีดิจิทัล

     รหัส 10097 – 10126   (ห3อง 3414 อาคาร 3 ชั้น 4)

    รหัส 10127 – 10144   (ห3องคอมพิวเตอร8 อาคารสํานักงาน ก.พ. ชั้น 7)

13.15 - 16.45 การประเมินบุคลิกภาพ MBTI

    รหัส 10145 – 10168   (ห3อง 3110 อาคาร 3 ชั้น 1)

    รหัส 10169 – 10191   (ห3อง 3410 อาคาร 3 ชั้น 4)



วันที่ เวลา รหัส 10001 – 96 รหัส 10097 –191

หัวข�อวิชา

อ 10 ต.ค. 60 09.00 - 12.00 พิธีเป&ดและการช้ีแจงหลักสูตร

(หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ�)

13.00 - 16.00 กิจกรรมกลุ,มสัมพันธ-

(อาคารสโมสร)

พ 11 ต.ค. 60 09.00 - 12.00 ผู�นํากับจริยธรรมทางการบริหาร

(ห3อง 3501)

แนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลัก

ทางการบริหาร (World Café)

(หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ)

13.00 - 16.00 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลัก

ทางการบริหาร (World Café)

(หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ)

ผู�นํากับจริยธรรมทางการบริหาร

(ห3อง 3501)

๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ ** กําหนดส,งร,างแผนพัฒนารายบุคคล**

พฤ 12 ต.ค. 60 09.00 - 12.00 การบริหารในยุค Digital Economy

(หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ)

13.00 - 16.00 บทบาทผู�นําในศตวรรษท่ี 21 และการพัฒนาตนเอง

(การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล)

(หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ)

จ 16 ต.ค. 60 09.00 - 1๒.00 ผู�บริหารกับการสร�างคน

(หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ)

13.00 - 16.00 การศึกษาเรียนรู�ด�วยตนเอง

**กําหนดส,งแผนพัฒนารายบุคคล**

อ 17 ต.ค. 60 08.30 - 16.30 การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ

(หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ)

การตัดสินใจสําหรับผู�บริหาร

รหัส 10097 – 146 (ห3อง 3110)
รหัส 10147 – 191 (ห3อง 3410)

พ 18 ต.ค. 60 08.30 - 16.30 การตัดสินใจสําหรับผู�บริหาร

รหัส 10001 – 50 (ห3อง 3110)
รหัส 10051 – 96 (ห3อง 3๔10)

การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ

(หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ)

หน3า 2 จาก 3



วันที่ เวลา หัวข�อวิชา

พฤ 19 ต.ค. 60 09.00 - 12.00 บทบาทของผู�บังคับบัญชาในการรักษาวินัย

(หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ)

13.00 - 14.30 การประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร

(ห�อง 3501 และ 3502)

14.30 - 16.00 กิจกรรมสะท�อนการเรียนรู�

**กําหนดส,งบันทึกสะท�อนการเรียนรู�**

(หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ , ห3อง 3110 , ห3อง 3410)

ศ 20 ต.ค. 60 09.00 -12.00 พิธีป&ดและมอบประกาศนียบัตร

(หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ)

1๓.๐0 - 1๔.๓0 การประเมินหลักสูตร

(หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ)

หมายเหต ุ: * กําหนดการฝ�กอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

** ผลงานการศึกษาตามหลักเกณฑ8การสําเร็จการฝ�กอบรม

หน3า 3 จาก 3



 
 

กําหนดการพิธีเป�ด 
โครงการฝ�กอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสงู (ส.นบส.) 

ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รุ*นที่ ๑๐ 
วันอังคารที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

 

 

๐๘.๐๐ - ๐๘.๔๕ น. ลงทะเบียน ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ  

๐๘.๔๕ - ๐๙.๐๐ น. เข!าห!องประชุมเพ่ือรับฟ'งกําหนดการพิธีเป+ดโครงการฝ/กอบรมฯ 

๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๐ น. กล*าวรายงาน 
โดย นางสุทธิลักษณ2  เอ้ือจิตถาวร ผู!อํานวยการสถาบันพัฒนาข!าราชการพลเรือน 

๐๙.๑๐ - ๐๙.๒๐ น. กล*าวเป�ดการฝ�กอบรม 
โดย นางเมธินี  เทพมณี  เลขาธิการ ก.พ. 

๐๙.๒๐ - ๑๐.๒๐ น. กล*าวต4อนรับและแนะนําหลักสูตรในภาพรวม 
โดย นายป+ยวัฒน2 ศิวรักษ2  รองเลขาธิการ ก.พ. 

๑๐.๒๐ - ๑๐.๔๐ น. รับประทานอาหารว=างและเครื่องด่ืม 

๑๐.๔๐ - ๑๒.๐๐ น. ช้ีแจงรายละเอียดหลักสูตร 
โดย นางสาวปรางค2มาศ  บุญสิทธิ์  ผู!อํานวยการบริหารหลักสูตร ส.นบส. 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห!องรับประทานอาหารชั้น ๑ อาคาร ๓ 

๑๓.๐๐ - ๑๔.๔๕ น. กิจกรรมกลุ*มสัมพันธ9 โดย ผศ.ดร. นิภา แก!วศรีงาม และคณะ 

๑๔.๔๕ - ๑๕.๑๕ น. รับประทานอาหารว=างและเครื่องด่ืม 

๑๕.๑๕ - ๑๖.๓๐ น. กิจกรรมกลุ*มสัมพันธ9 (ต=อ) 

*********************************  

 หมายเหตุ ข4าราชการชาย แต=งกายด!วยเสื้อเชิ้ตสีขาวหรือดํา ผูกเนคไทสีดํา สวมเสื้อสูทสีดํา 

  ข4าราชการหญิง แต=งกายสุภาพด!วยเสื้อด!านในสีขาวหรือดํา กระโปรงสีดํา สวมเสื้อสูทสีดํา 


