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 กําหนดการปฐมนิเทศแบบอยู�ประจําร�วมกันในต�างจังหวัด 
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู!นําที่มีวิสัยทัศน$และคุณธรรม (นบส. 1) รุ�นที่ 90 

ระหว�างวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม - วันเสาร$ที่ 25 พฤษภาคม 2562   ณ จังหวัดระยอง 
เวลา กิจกรรม วิทยากร 

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562  

07.00 - 07.30 น. ตรวจสอบรายชื่อข้ึนรถท่ีสํานักงาน ก.พ.  

07.30 - 12.00 น. ออกเดินทางจากสํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี  
ไปยังโรงแรม ระยอง แมริออท รีสอร.ทแอนด.สปา จังหวัดระยอง 

 

12.00 - 13.15 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

13.15 - 13.30 น. ชี้แจงภาพรวมของกิจกรรมการปฐมนิเทศ ผอ.วิทยาลัยนักบริหาร 

13.30 – 14.00 น. กล7าวต�อนรับและแนะนําทีมงาน ผู�จัดการโครงการ ฯ 

14.00 – 16.30 น. กิจกรรมกลุ7มสัมพันธ. วิทยากร รร.จปร. 

16.30 - 17.30 น. “We Can Do It” Activity ผู�จัดการโครงการ ฯ  

18.00 - 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น  

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม  2562  

06.15 - 07.00 น. กิจกรรมการออกกําลังกาย เจ�าหน�าท่ีโรงแรม 

08.15 - 08.45 น. ลงทะเบียน NIDA 

08.45 - 09.00 น. กิจกรรมสะท�อนการเรียนรู�  ผอ.วิทยาลัยนักบริหาร  

09.00 - 12.00 น. กิจกรรมวอล.คแรลลี่  (พัฒนาสมรรถนะของนักบริหารระดบัสูง) วิทยากร รร.จปร. 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

13.30 - 16.30 น. การวางแผนพัฒนาตนเองสําหรับนักบริหาร 
(Individual Development Plan : IDP) 

 ผอ.วิทยาลัยนักบริหาร 

16.30 - 18.30 น. กิจกรรม River of Life  สํานักงาน ก.พ. 

18.30 - 19.30 น. รับประทานอาหารเย็น  

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม  2562  

06.15 - 07.00 น. กิจกรรมการออกกําลังกาย เจ�าหน�าท่ีโรงแรม 

08.15 - 08.45 น. ลงทะเบียน NIDA 

08.45 - 09.00 น. กิจกรรมสะท�อนการเรียนรู� ผอ.วิทยาลัยนักบริหาร  

09.00 - 12.00 น. การประชุมเชิงปฏิบัติการ  
“ยุทธศาสตร.ชาต ิกระบวนการคิดของผู�บริหาร และการพฒันา” 

ดร.พิสัณห. นุ7นเกลี้ยง    

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 17.00 น. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสังเคราะห.นโยบายและนําสู7การปฏิบัติ ดร.พิสัณห. นุ7นเกลี้ยง    
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เวลา กิจกรรม วิทยากร 

18.00 - 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น    

วันศุกร$ที่ 24 พฤษภาคม 2562  

 07.00 - 7.45 น. กิจกรรมทําบุญตักบาตร NIDA 

08.15 - 08.45 น. ลงทะเบียน NIDA 

08.45 - 09.00 น. กิจกรรมสะท�อนการเรียนรู� ผอ.วิทยาลัยนักบริหาร  

09.00 – 09.45 น. การใช�เทคโนโลยีในหลักสูตร ผู�จัดการโครงการ ฯ  

 09.45 - 10.30 น. รายงานการศึกษาส7วนบุคคล (Individual study: IS)  
และรายงานการศึกษากลุ7ม (Group project: GP) 

ผอ.วิทยาลัยนักบริหาร 

10.45 – 12.00 น. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการนําเสนอหัวข�อการศึกษากลุ7ม  
: การนําเสนอนโยบายสู7การปฏิบัติ  
  -  แนวทางการขอคําปรึกษาของ นบส. จากอาจารย.ท่ีปรึกษา  
  -  แนวทางการกําหนดหัวข�อ กรอบการทํางานร7วมกับท่ีปรึกษา 

รศ.ดร.มนตรี  
โสคติยานุรักษ. 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 - 15.00 น. กิจกรรมการวางแผนระดมสมองหัวข�อ IS และ GP อาจารย.ที่ปรึกษา 

15.00 – 16.30 น. - การคิดและการวางแผนกลยทุธ. เพื่อการทํารายงาน IS/ GP  
- Background เก่ียวกับ โครงการ EEC 
- โจทย. ท่ีควรหาคําตอบจากการดูงาน 

ดร. วรพล  
โสคติยานุรักษ. 

18.45 - 21.15 น.  รับประทานอาหารเย็น และกิจกรรม “We Can Do It” NIDA 

วันเสาร$ที่ 25 พฤษภาคม 2562 

08.30 - 09.00 น. Check out และออกเดินทาง NIDA 

09.00 - 11.00 น. การศึกษาดูงาน โครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 
ภาคตะวันออก หรือ EEC (Eastern Economic Corridor)  

ผู�บริหาร EEC 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 - 16.00 น. เดินทางกลับสํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี  

หมายเหตุ :  กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 

การจัดเตรียมเคร่ืองแต�งกายและอุปกรณ$ 
1. เตรียมคู7มือผู�เข�ารับการฝoกอบรม และ คู7มอืการจัดทํา IS และ GP 
2. ชดุลําลองแบบสภุาพ สําหรับ 5 วัน   พร�อมเสื้อแจ็คเก็ต ผ�าคลมุไหล7 (เน่ืองจากอากาศในห�องอบรมค7อนข�างเย็น) 
3. ชดุกีฬา ถุงเท�า รองเท�าผ�าใบ หมวก สําหรับออกกําลังกายช7วงเช�า  
4. รองเท�ากีฬา หรือรองเท�าท่ีเคลื่อนไหวสะดวก เพ่ือกจิกรรมวอล.คแรลลี ่ 
5. เสื้อผ�าธีมสีสันสดใส (Colorful Night) สาํหรับกิจกรรมคืนวันศุกร.ท่ี 24 พฤษภาคม 2562 
6. ยาประจําตัว/ของใช�ส7วนตัว 


