กําหนดการการฝกอบรม
โครงการฝกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) พ.ศ. 2562 รุ"นที่ 12
ระหว"างวันที่ 31 ตุลาคม - 20 พฤศจิกายน 2562
*** ระยะเวลาการฝกอบรมรวม 87 ชม. ต2องเข2าอบรมไม"น2อยกว"าร2อยละ 80 สามารถลาได2 17 ชั่วโมง ***
วันเดือนป8

เวลา

หัวข2อวิชา

วิทยากร

สถานที่

พฤ. 31 ต.ค. 62

09.00 - 12.00 น

พิธีเปด

ผูบริหารสํานักงาน ก.พ.

หองประชุมจินดา ณ สงขลา

พฤ. 31 ต.ค. 62

13.00 - 16.00 น

ACM-Intray

อ.ชวัลณัฐ เหล6าพูลพัฒน8 และคณะ

หองประชุมจินดา ณ สงขลา

ศ. 01 พ.ย. 62

08.30 - 16.30 น

DISC

SEAC
หอง 3110 - อ.ปยภารัศม8 หาญเจนลักษณ8
หอง 3410 - อ.วรินทร8ธร ปยทัชอังก8วรา
หอง 3502 - อ.กรินทร8 โปสาภิวัฒน8
หอง 3206 - อ.นพรัตน8 ภักดี
หองอเนกประสงค8 ชั้น 2 - อ.พงษ8ยุทธ สุภัทรวณิชย8

หอง 3110 (รหัส 12001 - 12040)
หอง 3410 (รหัส 12041 - 12080)
หอง 3502 (รหัส 12081 - 12120)
หอง 3206 (รหัส 12121 - 12158)
หองอเนกประสงค8 ชั้น 2 (รหัส 12159 - 12196)

อทษ.
หอง 3110 (Case A อ.ชัยฤทธิ์ และ อ.ระรินทิพย8)
หอง 3214 (Case A อ.อารักษ8 และ อ.วีระวัฒน8)
หอง 3314 (Case A อ.วีรพงศ8)
หอง 3410 (Case B อ.อิสินธร)
หอง 3501 (Case B อ.นัทธี)
หอง 3502 (Case B อ.อภิชาต และ อ.สุชาดา)

หอง 3110 (รหัส 12001 - 12033)
หอง 3214 (รหัส 12034 - 12066)
หอง 3314 (รหัส 12067 - 12099)
หอง 3410 (รหัส 12100 - 12132)
หอง 3501 (รหัส 12133 - 12164)
หอง 3502 (รหัส 12165 - 12196)

พ. 06 พ.ย. 62

09.00 - 12.00 น

การพัฒนาสมรรถนะของนักบริหาร
ระดับสูง
ผ6านกรณีศึกษา (Case Study)
(Case A and B)

1

กลุ"มรับผิดชอบ
-

ผูเขารับการฝKกอบรมแต6ละหอง
รับผิดชอบดูแลอาจารย8ประจําหอง

ผูเขารับการฝKกอบรมแต6ละหอง
รับผิดชอบดูแลอาจารย8ประจําหอง

วันเดือนป8

เวลา

หัวข2อวิชา

พ. 06 พ.ย. 62

13.00 - 16.00 น

การพัฒนาสมรรถนะของนักบริหาร
ระดับสูง
ผ6านกรณีศึกษา (Case Study)
(Case A and B)

พฤ. 07 พ.ย. 62 09.00 - 17.00 น

Digital Transformation
(เฉพาะรหัส 12001 - 12100)

พฤ. 07 พ.ย. 62 09.00 - 16.00 น การบริหารงานดวยการตั้งคําถามอย6าง
มีพลัง
(เฉพาะรหัส 12101 - 12196)
ศ. 08 พ.ย. 62

09.00 - 17.00 น

Digital Transformation
(เฉพาะรหัส 12101 - 12196)

ศ. 08 พ.ย. 62

09.00 - 16.00 น การบริหารงานดวยการตั้งคําถามอย6าง
มีพลัง
(เฉพาะรหัส 12001 - 12100)

วิทยากร

สถานที่

อทษ.
หอง 3110 (Case A อ.ชัยฤทธิ์ และ อ.ระรินทิพย8)
หอง 3214 (Case A อ.อารักษ8 และ อ.วีระวัฒน8)
หอง 3314 (Case A อ.วีรพงศ8)
หอง 3410 (Case B อ.อิสินธร)
หอง 3501 (Case B อ.นัทธี)
หอง 3502 (Case B อ.อภิชาต และ อ.สุชาดา)

หอง 3110 (รหัส 12100 - 12132)
หอง 3214 (รหัส 12133 - 12164)
หอง 3314 (รหัส 12165 - 12196)
หอง 3410 (รหัส 12001 - 12033)
หอง 3501 (รหัส 12034 - 12066)
หอง 3502 (รหัส 12067 - 12099)

กลุ"มรับผิดชอบ

ผูเขารับการฝKกอบรมแต6ละหอง
รับผิดชอบดูแลอาจารย8ประจําหอง

อ.ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี

หองทิพวัลย8 1 ชั้น L
โรงแรมริชมอนด8

กลุ6ม 5 และ 15

ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา และคณะ

หอง Richmond Ballroom 1 ชั้น 4
โรงแรมริชมอนด8

กลุ6ม 5 และ 15

อ.ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี

หองทิพวัลย8 1 ชั้น L
โรงแรมริชมอนด8

กลุ6ม 20 และ 25

ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา และคณะ

หอง Richmond Ballroom 1 ชั้น 4
โรงแรมริชมอนด8

กลุ6ม 20 และ 25

2

วันเดือนป8

เวลา

หัวข2อวิชา

ส. 09 พ.ย. 62

09.00 - 12.00 น

การพัฒนาสมรรถนะของนักบริหาร
ระดับสูง
ผ6านกรณีศึกษา (Case Study)
(Case C and D)

อทษ.
หอง 3110 (Case C อ.นัทธี)
หอง 3214 (Case C อ.อารักษ8)
หอง 3314 (Case C อ.วีระวัฒน8)
หอง 3410 (Case D อ.อิสินธร)
หอง 3501 (Case D อ.ชัยฤทธิ์ และ อ.ระรินทิพย8)
หอง 3502 (Case D อ.อภิชาต และ อ.สุชาดา)

หอง 3110 (รหัส 12001 - 12033)
หอง 3214 (รหัส 12034 - 12066)
หอง 3314 (รหัส 12067 - 12099)
หอง 3410 (รหัส 12100 - 12132)
หอง 3501 (รหัส 12133 - 12164)
หอง 3502 (รหัส 12165 - 12196)

การพัฒนาสมรรถนะของนักบริหาร
ระดับสูง
ผ6านกรณีศึกษา (Case Study)
(Case C and D)

อทษ.
หอง 3110 (Case C อ.นัทธี)
หอง 3214 (Case C อ.อารักษ8)
หอง 3314 (Case C อ.วีระวัฒน8 และ อ.วีรพงศ8)
หอง 3410 (Case D อ.อิสินธร)
หอง 3501 (Case D อ.ชัยฤทธิ์ และ อ.ระรินทิพย8)
หอง 3502 (Case D อ.อภิชาต และ อ.สุชาดา)

หอง 3110 (รหัส 12100 - 12132)
หอง 3214 (รหัส 12133 - 12164)
หอง 3314 (รหัส 12165 - 12196)
หอง 3410 (รหัส 12001 - 12033)
หอง 3501 (รหัส 12034 - 12066)
หอง 3502 (รหัส 12067 - 12099)

ส. 09 พ.ย. 62

จ. 11 พ.ย. 62

จ. 11 พ.ย. 62

13.00 - 16.00 น

09.00 - 12.00 น.

ผลการประเมินสมรรถนะและการ
พัฒนาตนเอง
(ACM and Self-Development)

13.00 - 16.00 น. การตัดสินใจเชิงคุณธรรมจริยธรรมของ
ผูบริหาร
(Ethical Decision Making)

วิทยากร

สถานที่

กลุ"มรับผิดชอบ

ผูเขารับการฝKกอบรมแต6ละหอง
รับผิดชอบดูแลอาจารย8ประจําหอง

ผูเขารับการฝKกอบรมแต6ละหอง
รับผิดชอบดูแลอาจารย8ประจําหอง

อ.ชวัลณัฐ เหล6าพูลพัฒน8 และคณะ

หองประชุมจินดา ณ สงขลา

กลุ6ม 10

ดร.สาโรจน8 พรประภา

หองประชุมจินดา ณ สงขลา

กลุ6ม 2

3

วันเดือนป8

เวลา

หัวข2อวิชา

อ. 12 พ.ย. 62

09.00 - 17.00 น

Trust and Confidence Day 1

พ. 13 พ.ย. 62

09.00 - 17.00 น

พฤ. 14 พ.ย. 62 09.00 - 16.00 น
ศ. 15 พ.ย. 62
ศ. 15 พ.ย. 62

09.00 - 12.00

Trust and Confidence Day 2

วิทยากร

สถานที่

กลุ"มรับผิดชอบ

Pacrim
หอง 3110 - อ.ชาญชัย กาญจนรัตน8มณี
หอง 3410 - อ.พรรทิพา วิเชียรสรรค8
หอง 3206 - อ.อังคณา ธนปยะวณิชย8
หอง 3502 - อ.แมนรัตน8 ประดิษฐ8วงศ8สิน
หองอเนกประสงค8 ชั้น 2 - อ.ศศยามนต8 ภักดิ์พงศ8
พิชญะ

หอง 3110 (กลุ6ม 1 - 5)
หอง 3410 (กลุ6ม 6 - 10)
หอง 3206 (กลุ6ม 11 - 15)
หอง 3502 (กลุ6ม 16 - 20)
หองอเนกประสงค8 ชั้น 2 (กลุ6ม 21 - 25)

หอง 3110 - กลุ6ม 1
หอง 3410 - กลุ6ม 6
หอง 3206 - กลุ6ม 11
หอง 3502 - กลุ6ม 16
หองอเนกประสงค8 ชั้น 2 - กลุ6ม 21

Pacrim
หอง 3110 - อ.ชาญชัย กาญจนรัตน8มณี
หอง 3410 - อ.พรรทิพา วิเชียรสรรค8
หอง 3206 - อ.อังคณา ธนปยะวณิชย8
หอง 3502 - อ.แมนรัตน8 ประดิษฐ8วงศ8สิน
หองอเนกประสงค8 ชั้น 2 - อ.ศศยามนต8 ภักดิ์พงศ8
พิชญะ

หอง 3110 (กลุ6ม 1 - 5)
หอง 3410 (กลุ6ม 6 - 10)
หอง 3206 (กลุ6ม 11 - 15)
หอง 3502 (กลุ6ม 16 - 20)
หองอเนกประสงค8 ชั้น 2 (กลุ6ม 21 - 25)

หอง 3110 - กลุ6ม 2
หอง 3410 - กลุ6ม 7
หอง 3206 - กลุ6ม 12
หอง 3502 - กลุ6ม 17
หองอเนกประสงค8 ชั้น 2 - กลุ6ม 22

การพัฒนาสมรรถนะของนักบริหาร
ระดับสูงดวย World Café

อาจารย8ที่ปรึกษา

หอง Richmond Ballroom 1 ชั้น 4
โรงแรมริชมอนด8

กลุ6ม 7 และ 12

ผูนํากับ Passion
(Leadership and Passion)

ดร. หลุยส8 คริสธานินทร8

หองประชุมจินดา ณ สงขลา

กลุ6ม 17 และ 22

ดร. สุรพิชย8 พรหมสิทธิ์

หองประชุมจินดา ณ สงขลา

กลุ6ม 13 และ 18

13.00 - 16.00 น. นโยบายสาธารณะและบริการภาครัฐที่
มีประชาชนเปjนศูนย8กลาง
(Human-centric Public Policy and
Services)

4

วันเดือนป8

เวลา

หัวข2อวิชา

จ. 18 พ.ย. 62

09.00 - 17.00 น

Trust and Confidence Day 3

อ. 19 พ.ย. 62

09.00 - 17.00 น

Trust and Confidence Day 4

พ. 20 พ.ย. 62

09.00 - 10.30 น. การขับเคลื่อนวิสัยทัศน8ใหเปjนรูปธรรม
(Leadership and Vision)

พ. 20 พ.ย. 62

10.30 - 12.00 น.

การประเมินสมรรถนะหลักทางการ
บริหาร

วิทยากร

สถานที่

กลุ"มรับผิดชอบ

Pacrim
หอง 3110 - อ.กฤตย8 ลีลาเลิศอําไพ
หอง 3410 - อ.ธนศักดิ์ โฆตะวาณิชย8
หอง 3206 - อ.อังคณา ธนปยะวณิชย8
หอง 3502 - อ.แมนรัตน8 ประดิษฐ8วงศ8สิน
หองอเนกประสงค8 ชั้น 2 - อ.ศศยามนต8 ภักดิ์พงศ8
พิชญะ

หอง 3110 (กลุ6ม 1 - 5)
หอง 3410 (กลุ6ม 6 - 10)
หอง 3206 (กลุ6ม 11 - 15)
หอง 3502 (กลุ6ม 16 - 20)
หองอเนกประสงค8 ชั้น 2 (กลุ6ม 21 - 25)

หอง 3110 - กลุ6ม 3
หอง 3410 - กลุ6ม 8
หอง 3206 - กลุ6ม 13
หอง 3502 - กลุ6ม 18
หองอเนกประสงค8 ชั้น 2 - กลุ6ม 23

Pacrim
หอง 3110 - อ.กฤตย8 ลีลาเลิศอําไพ
หอง 3410 - อ.ธนศักดิ์ โฆตะวาณิชย8
หอง 3206 - อ.อังคณา ธนปยะวณิชย8
หอง 3502 - อ.แมนรัตน8 ประดิษฐ8วงศ8สิน
หองอเนกประสงค8 ชั้น 2 - อ.ศศยามนต8 ภักดิ์พงศ8
พิชญะ

หอง 3110 (กลุ6ม 1 - 5)
หอง 3410 (กลุ6ม 6 - 10)
หอง 3206 (กลุ6ม 11 - 15)
หอง 3502 (กลุ6ม 16 - 20)
หองอเนกประสงค8 ชั้น 2 (กลุ6ม 21 - 25)

หอง 3110 - กลุ6ม 4
หอง 3410 - กลุ6ม 9
หอง 3206 - กลุ6ม 14
หอง 3502 - กลุ6ม 19
หองอเนกประสงค8 ชั้น 2 - กลุ6ม 24

คุณเฉลิมพล ปุณโณทก

หองประชุมจินดา ณ สงขลา

กลุ6ม 23

สํานักงาน ก.พ.

หองประชุมจินดา ณ สงขลา

-

หมายเหตุ:
1. กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
2. โปรดศึกษารายละเอียดกําหนดการตามรหัสประจําตัวของท6าน เนื่องจาก วัน เวลา สถานที่ และหัวขอการฝKกอบรมกําหนดไวแตกต6างกันตามรหัสประจําตัว/กลุ6ม

5

