
กําหนดการฝ	กอบรม 
โครงการฝ	กอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  รุ&นที่ ๙ 

ระหว&างวันที่ ๖ - ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

วัน เวลา หัวข/อวิชา 

๖ ต.ค. ๕๙ 

                       การประเมินบุคลิกภาพ MBTI (เฉพาะรหัส ๙๐๐๑ – ๙๑๐๐) อาคาร ๓ 
๐๘.๓๐ - ๑๒.๓๐ รหัส ๙๐๐๑ – ๙๐๒๕ ห
อง ๓๑๑๐       รหัส ๙๐๒๖ – ๙๐๕๐ ห
อง ๓๔๑๐ 

๑๓.๑๕ - ๑๖.๓๐ รหัส ๙๐๕๑ – ๙๐๗๕ ห
อง ๓๑๑๐       รหัส ๙๐๗๖ – ๙๑๐๐ ห
อง ๓๔๑๐ 

๗ ต.ค. ๕๙ ๐๘.๓๐ - ๑๒.๓๐ 
การประเมินบุคลิกภาพ MBTI (เฉพาะรหัส ๙๑๐๑ – ๙๑๔๐) อาคาร ๓ 

รหัส ๙๑๐๑ – ๙๑๒๕ ห
อง ๓๑๑๐           รหัส ๙๑๒๖ – ๙๑๔๐ ห
อง ๓๔๑๐ 

๑๐ ต.ค. ๕๙ 
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ พิธีเป=ดและการช้ีแจงหลักสูตร 

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ กิจกรรมกลุ&มสัมพันธ@ 

 
กลุ&มท่ี ๑ - ๔ กลุ&มที่ ๕ - ๘ 

๑๑ ต.ค. ๕๙  

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ 
บทบาทผู
นําในศตวรรษที่ ๒๑  

และการพัฒนาตนเอง  
(การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล) 

แนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลัก
ทางการบริหาร (World Café) 

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ 
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลัก 
ทางการบริหาร (World Café) 

บทบาทผู
นําในศตวรรษท่ี ๒๑  
และการพัฒนาตนเอง  

(การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล) 

๑๒ ต.ค. ๕๙  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ ผู
นํากับจริยธรรมทางการบริหาร 

๑๓ ต.ค. ๕๙  
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ 

การตัดสินใจสําหรับผู
บริหาร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ 

๑๔ ต.ค. ๕๙  
๐๙.๐๐ -๑๒.๐๐ 

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การตัดสินใจสําหรับผู
บริหาร 
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ 

๑๙ ต.ค. ๕๙ 
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ บทบาทของผู
บังคับบัญชาในการรักษาวินัย 

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ ผู
บริหารกับการสร
างคน 

๒๐ ต.ค. ๕๙  
๐๙.๐๐ -๑๒.๐๐ การบริหารในยุค Digital Economy 
๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ การประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร 
๑๔.๓๐ - ๑๖.๐๐ การสะท
อนการเรียนรู
 

ศ ๒๑ ต.ค. ๕๙ ๐๙.๐๐ -๑๒.๐๐ พิธีปLดและมอบประกาศนียบัตร 

  



 
 

กําหนดการพิธีเป=ด 
โครงการฝ	กอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง 

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รุ&นที่ ๙ 
ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

  

 วันจันทร@ท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙  

  
๐๘.๐๐ - ๐๘.๔๕ น. ลงทะเบียน ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ  

๐๘.๔๕ - ๐๙.๐๐ น. เข
าห
องประชุมเพ่ือรับฟPงกําหนดการพิธีเปLดโครงการฝSกอบรมฯ 

๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๐ น. กลUาวรายงาน 
โดย ผู
อํานวยการสถาบันพัฒนาข
าราชการพลเรือน 

๐๙.๑๐ - ๐๙.๒๐ น. กลUาวเปLดการฝSกอบรม 
โดย เลขาธิการ ก.พ. 

๐๙.๒๐ - ๑๐.๓๐ น. ผู
เข
ารับการฝSกอบรมถUายภาพหมูUรUวมกับฝVายบริหารของสํานักงาน ก.พ. 

๑๐.๓๐ - ๑๑.๐๐ น. รับประทานอาหารวUางและเคร่ืองด่ืม 

๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. กลUาวต
อนรับและชี้แจงหลักสูตรในภาพรวม 
โดย รองเลขาธิการ ก.พ. 

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

๑๓.๐๐ - ๑๔.๔๕ น. กิจกรรมกลุUมสัมพันธX โดย ผศ.ดร. นิภา แก
วศรีงาม และคณะ 

๑๔.๔๕ - ๑๕.๑๕ น. รับประทานอาหารวUางและเคร่ืองด่ืม 

๑๕.๑๕ - ๑๖.๓๐ น. กิจกรรมกลุUมสัมพันธX โดย ผศ.ดร. นิภา แก
วศรีงาม และคณะ 

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

หมายเหตุ การแตUงกาย ชาย - หญิง สวมเสื้อสูทสีเข
ม   

  

 


