
 

 

กําหนดการปฐมนิเทศแบบอยู�ประจําร�วมกันในต�างจังหวัด 
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู!นําที่มีวิสยัทัศน$และคุณธรรม (นบส. ๑)  

รุ�นที่ ๘๗ ระหว�างวันที่ ๗ – ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
รุ�นที่ ๘๘ ระหว�างวันที่ ๓๐ เมษายน – ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

 

เวลา กิจกรรม วิทยากร 

วันอาทิตย$ท่ี ๗ มกราคม ๒๕๖๑ / วันจันทร$ท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑   

07.30 - 12.00 น. 

ออกเดินทางจากสํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี  

ไปยังโรงแรม ระยอง แมริออท รีสอร�ทแอนด�สปา  

จังหวัดระยอง 

  

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน   

13.00 - 13.30 น. ชี้แจงภาพรวมของกิจกรรมการปฐมนิเทศ ผอ.วิทยาลัยนักบริหาร ๑ 

13.30 - 15.30 น. กิจกรรมกลุ(มสัมพันธ� วิทยากร รร.จปร. 

15.30 - 16.30 น. การใช+เทคโนโลยีในหลักสูตร 
 

16.30 - 17.30 น. "We Can Do It" Activity 
 

18.00 - 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น   

วันจันทร$ท่ี ๘ มกราคม ๒๕๖๑ / วันอังคารท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
 

06.00 - 07.00 น. ออกกําลังกาย   

08.45 - 09.00 น. กิจกรรมสะท+อนการเรียนรู+ ผอ.วิทยาลัยนักบริหาร ๑ 

09.00 - 12.00 น. 
กิจกรรมวอล�คแรลลี่ 

(พัฒนาสมรรถนะของนักบริหารระดับสูง) 
วิทยากร รร.จปร. 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน   

13.30 - 16.30 น. 
การวางแผนพัฒนาตนเองสําหรับนักบริหาร 

(Individual Development Plan – IDP) 

ผอ.สถาบันพัฒนา

ข+าราชการพลเรือน 

18.00 - 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น   
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เวลา กิจกรรม วิทยากร 

วันอังคารท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๑ / วันพุธท่ี ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
 

06.00 - 07.00 น. ออกกําลังกาย   

08.45 - 09.00 น. กิจกรรมสะท+อนการเรียนรู+ ผอ.วิทยาลัยนักบริหาร ๑ 

09.00 - 12.00 น. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากระบวนการคิดของผู+บริหาร ดร.รัฐ ธนาดิเรก 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน   

13.00 - 14.30 น. 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสังเคราะห�นโยบาย 

และนําสู(การปฏิบัติ 
ดร.รัฐ ธนาดิเรก 

14.30 - 16.30 น. กิจกรรมการวางแผนจัดทํารายงานการศึกษาส(วนบุคคล (IS) อาจารย�ท่ีปรึกษา 

18.30 - 21.00 น. รับประทานอาหารเย็น และกิจกรรม "We Can Do It" 
 

วันพุธท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ / วันพฤหัสบดีท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
 

08.45 - 09.00 น. กิจกรรมสะท+อนการเรียนรู+ ผอ.วิทยาลัยนักบริหาร ๑ 

09.00 - 12.00 น. 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสังเคราะห�นโยบาย 

และนําสู(การปฏิบัติ (ต(อ) 
ดร.รัฐ ธนาดิเรก 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน   

13.00 - 16.00 น. 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมการนําเสนอหัวข+อ

การศึกษากลุ(ม : การนําเสนอนโยบายสู(การปฏิบัติ 
ดร.รัฐ ธนาดิเรก 

16.00 - 18.00 น. กิจกรรม River of Life 
 

18.00 - 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น   

วันพฤหัสบดีท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ / วันศุกร$ท่ี ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
 

06.00 - 07.00 น. ออกกําลังกาย   

08.45 - 09.00 น. กิจกรรมสะท+อนการเรียนรู+ ผอ.วิทยาลัยนักบริหาร ๑ 

09.00 - 12.00 น. 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมการนําเสนอหัวข+อ

การศึกษากลุ(ม : การนําเสนอนโยบายสู(การปฏิบัติ (ต(อ) 
ดร.รัฐ ธนาดิเรก 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน   

13.30 - 17.30 น. เดินทางกลับสํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี   
 

การจัดเตรียมเคร่ืองแต�งกายและอุปกรณ$ 
๑. ชุดลําลองแบบสุภาพสําหรับใช+  ๕ วัน 
๒. ชุดกีฬา ถุงเท+า รองเท+าผ+าใบ หมวก สําหรับออกกําลังกายช(วงเช+า ๓ วัน และกิจกรรมนอกสถานที่ ๑ วัน 
๓. เสื้อแจ็คเก็ต ผ+าคลุมไหล( (อากาศค(อนข+างเย็น) 
๔. เสื้อผ+าธีม " สีสันคัลเลอร�ฟูล (Colorful Party) " สําหรับกิจกรรมคืนวันที่ ๙ ม.ค.๖๑ / ๒ พ.ค.๖๑ 
๕. ยาประจําตัว/ของใช+ส(วนตัว 


