
ก ำหนดกำรหลักสูตร “กำรสร้ำงผู้น ำแห่งกำรเปลี่ยนแปลง (ป.ย.ป.๒/๑)”  
และกำรอบรม “ปรับกระบวนทัศน์ สร้ำงแรงบันดำลใจ” 

 
รุ่นที่ ๑  

วันที่ เวลำ กิจกรรม สถำนที่ ผู้เข้ำร่วม 
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. กิจกรรมที่ ๑ (ครั้งที่ ๑) 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสานต่อ
ประเด็นปฏิรูปจาก ป.ย.ป. 

ห้อง ๓๑๑๐ 
ส านักงาน ก.พ. 

เฉพาะรุ่นที่ ๑ 

๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. กิจกรรมที่ ๒ 
สมรรถนะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

ห้อง ๓๑๑๐ 
ส านักงาน ก.พ. 

เฉพาะรุ่นที่ ๑ 

๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ ๑๖.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. กิจกรรมที่ ๑ (ครั้งที่ ๒) 
การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 

ห้อง ๓๑๑๐ 
ส านักงาน ก.พ. 

เฉพาะรุ่นที่ ๑ 

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
 

๐๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. 
 
 

 
กิจกรรมที่ ๓ 

การปรับกระบวนทัศน์ 
สร้างแรงบันดาลใจ 

ห้องแซฟไฟร์ 
๒๐๔-๒๐๕  

ชั้น ๒ อาคาร
อิมแพ็ค ฟอรัม 
เมืองทองธานี 

ผู้เข้ารับการอบรม
ทุกรุ่น 

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ๑๖.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. กิจกรรมที่ ๑ (ครั้งที่ ๓) 
การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 

ห้อง ๓๑๑๐ 
ส านักงาน ก.พ. 

เฉพาะรุ่นที่ ๑ 

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. กิจกรรมที่ ๔ 
ติดตามผล 

ห้อง ๓๑๑๐ 
ส านักงาน ก.พ. 

เฉพาะรุ่นที่ ๑ 

 
 
 

 
ติดตำมข่ำวสำรหลักสูตรได้ทำง: www.ocsc.go.th/rsr  

ติดต่อเจ้ำหน้ำที่: ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๑, ๐๘ ๖๐๗๘ ๔๔๔๕ (วัชรวีร์) 
                     ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๖๒, ๐๘ ๖๕๕๑ ๒๖๓๘ (สรุเดช) 

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส:์ rsr.ocsc@gmail.com  

สิ่งท่ีส่งมำด้วย ๑ 



รุ่นที่ ๒ 
วันที่ เวลำ กิจกรรม สถำนที่ ผู้เข้ำร่วม 

๓๐ เมษายน ๒๕๖๐  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. กิจกรรมที่ ๑ (ครั้งที่ ๑) 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสานต่อ

ประเด็นปฏิรูปจาก ป.ย.ป. 

หอประชุม 
สุขุมนัยประดิษฐ 
ส านักงาน ก.พ. 

เฉพาะรุ่นที่ ๒ 

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. กิจกรรมที่ ๒ 
สมรรถนะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

หอประชุม 
สุขุมนัยประดิษฐ 
ส านักงาน ก.พ. 

เฉพาะรุ่นที่ ๒ 

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
 

๐๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. 
 
 

 
กิจกรรมที่ ๓ 

การปรับกระบวนทัศน์ 
สร้างแรงบันดาลใจ 

ห้องแซฟไฟร์ 
๒๐๔-๒๐๕  

ชั้น ๒ อาคาร 
อิมแพ็ค ฟอรัม  
เมืองทองธานี 

ผู้เข้ารับการ
อบรมทุกรุ่น 

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ๑๖.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. กิจกรรมที่ ๑ (ครั้งที่ ๒) 
การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 

หอประชุม 
สุขุมนัยประดิษฐ 
ส านักงาน ก.พ. 

เฉพาะรุ่นที่ ๒ 

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ๑๖.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. กิจกรรมที่ ๑ (ครั้งที่ ๓) 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสานต่อ

ประเด็นปฏิรูปจาก ป.ย.ป. 

หอประชุม 
สุขุมนัยประดิษฐ 
ส านักงาน ก.พ. 

เฉพาะรุ่นที่ ๒ 

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. กิจกรรมที่ ๔ 
ติดตามผล 

หอประชุม 
สุขุมนัยประดิษฐ 
ส านักงาน ก.พ. 

เฉพาะรุ่นที่ ๒ 

 
 

 
ติดตำมข่ำวสำรหลักสูตรได้ทำง: www.ocsc.go.th/rsr  

ติดต่อเจ้ำหน้ำที่: ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๑, ๐๘ ๖๐๗๘ ๔๔๔๕ (วัชรวีร์) 
                     ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๖๒, ๐๘ ๖๕๕๑ ๒๖๓๘ (สรุเดช) 

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส:์ rsr.ocsc@gmail.com  



รุ่นที่ ๓  
วันที่ เวลำ กิจกรรม สถำนที่ ผู้เข้ำร่วม 

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
 

๐๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. 
 
 

 
กิจกรรมที่ ๓ 

การปรับกระบวนทัศน์ 
สร้างแรงบันดาลใจ 

ห้องแซฟไฟร์ 
๒๐๔-๒๐๕  

ชั้น ๒ อาคารอิม
แพ็ค ฟอรัม เมือง

ทองธานี 

ผู้เข้ารับการ
อบรมทุกรุ่น 

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. กิจกรรมที่ ๑ (ครั้งที่ ๑) 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสานต่อ

ประเด็นปฏิรูปจาก ป.ย.ป. 

หอประชุม 
สุขุมนัยประดิษฐ 
ส านักงาน ก.พ. 

เฉพาะรุ่นที่ ๓ 

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. กิจกรรมที่ ๒ 
สมรรถนะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

หอประชุม 
สุขุมนัยประดิษฐ 
ส านักงาน ก.พ. 

เฉพาะรุ่นที่ ๓ 

๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ๑๖.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. กิจกรรมที่ ๑ (ครั้งที่ ๒) 
การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 

หอประชุม 
สุขุมนัยประดิษฐ 
ส านักงาน ก.พ. 

เฉพาะรุ่นที่ ๓ 

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ๑๖.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. กิจกรรมที่ ๑ (ครั้งที่ ๓) 
การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 

หอประชุม 
สุขุมนัยประดิษฐ 
ส านักงาน ก.พ. 

เฉพาะรุ่นที่ ๓ 

๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. กิจกรรมที่ ๔ 
ติดตามผล 

หอประชุม 
สุขุมนัยประดิษฐ 
ส านักงาน ก.พ. 

เฉพาะรุ่นที่ ๓ 

 
 

 
ติดตำมข่ำวสำรหลักสูตรได้ทำง: www.ocsc.go.th/rsr  

ติดต่อเจ้ำหน้ำที่: ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๑, ๐๘ ๖๐๗๘ ๔๔๔๕ (วัชรวีร์) 
                     ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๖๒, ๐๘ ๖๕๕๑ ๒๖๓๘ (สรุเดช) 

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส:์ rsr.ocsc@gmail.com  


