
 

กำหนดการฝึกอบรม 

โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสงู (ส.นบส.) รุ่นที่ ๑๕ 

 
กิจกรรม วันเดือนปี 

ภาพรวมการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร 

๑. กิจกรรมก่อนการฝึกอบรม 

๑.๑ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและผู้ที่เก่ียวข้อง ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา  
แบบออนไลน์  

๒๙ ตุลาคม - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

๑.๒ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทำแบบประเมิน DISC แบบออนไลน์  
(สำนักงาน ก.พ. จะส่ง Link ในการทำแบบประเมินให้ทางอีเมลที่ท่านแจ้งไว้)  

๑๕ - ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

๑.๓ ทดสอบและซักซ้อมการใช้งานระบบออนไลน์ (โปรแกรม Zoom) 

(สำนักงาน ก.พ. จะส่ง Link และรายละเอียดทางไลน์กลุ่มในภายหลัง) 
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

๒. ช่วงการฝึกอบรม  
๒.๑ พิธีเปิดการฝึกอบรมและชี้แจงหลักสูตร ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

๒.๒ ชว่งการฝึกอบรม ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์-สไตล์ลิช คอนเวนชั่น 
จ.นนทบุรี   

๒๘ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และ  
๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

๒.๓ ชว่งการฝึกอบรม ผ่านระบบออนไลน์ (โปรแกรม Zoom) 

(สำนักงาน ก.พ. จะส่ง Link และรายละเอียดทางไลน์กลุ่มในภายหลัง) 
๖ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

๓. การแจ้งผลการฝึกอบรม  
สำนักงาน ก.พ. จัดส่งประกาศนียบัตรสำเร็จการฝึกอบรม และส่ง
หนังสือรับรอง 

 

เดือนมกราคม ๒๕๖๖ 

หมายเหตุ: 
 ๑. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  

 ๒. ส่วนราชการต้นสังกัดของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
 ๓. สำนักงาน ก.พ. จะส่ง QR code ไลน์กลุ่ม ให้ผู ้เข้ารับการอบรมทางอีเมลที่ท่านแจ้งไว้ในวันที่  
๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จึงขอให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าร่วมไลน์กลุ่มในโอกาสแรก ภายในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
เพื่อรับแจ้งข้อมูลต่าง ๆ จากสำนักงาน ก.พ. (หากท่านไม่ได้รับอีเมล โปรดติดต่อสำนักงาน ก.พ. โทร ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ 
ต่อ ๖๙๕๓ , ๖๙๘๒ , ๖๙๕๑ , ๖๙๔๔ , ๑๗๗๕ หรือที่อีเมล csedp@ocsc.go.th) 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒.๑ 



วันเดือนปี เวลา หัวข้อวิชา วิทยากร สถานท่ี
28 พฤศจิกายน 2565 09.00 - 10.00 น. พิธีเปิด ฝ่ายบริหารส านักงาน ก.พ.

10.00 - 12.00 น. ช้ีแจงหลักสูตร ส านักงาน ก.พ.

13.00 - 16.00 น. การประเมินทักษะด้วยแบบประเมินเชิงสถานการณ์ (Pre-test) วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 
และส านักงาน ก.พ.

29 พฤศจิกายน 2565 09.00 - 12.00 น. เส้นทางความส าเร็จของผู้น า: Leadership trails (1) วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

13.00 - 16.00 น. Team Building and Network creation ดร.อาคร ประมงค์ และคณะ

30 พฤศจิกายน 2565 09.00 - 16.30 น. การประเมินภาวะผู้น าและบุคลิกภาพ 
(Leadership Awareness Program)

บริษัท M.I.S.S.CONSULT
ห้องท่ี 1 : อ.กัลยา แก้วประเสริฐ
ห้องท่ี 2 : อ.นพพงศ์ ธรรมศิริทรัพย์
ห้องท่ี 3 : อ.กฤตย์ เกิดบัณฑิต
ห้องท่ี 4 : อ.อนิต้า โซน่ี
ห้องท่ี 5 : อ.ภูทัศ ชนาธนะวริท
ห้องท่ี 6 : อ.วรายุทธ ขจัดพาล

โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์-สไตล์ลิช คอนเวนช่ัน 
จ.นนทบุรี (ช้ัน 5) 

ห้องท่ี 1 : กลุ่ม G01 - G04 (ห้อง Citrien3)
ห้องท่ี 2 : กลุ่ม G05 - G08 (ห้อง Citrien2)
ห้องท่ี 3 : กลุ่ม G09 - G12 (ห้อง Citrien1)
ห้องท่ี 4 : กลุ่ม G13 - G16 (ห้อง Amber3)
ห้องท่ี 5 : กลุ่ม G17 - G20 (ห้อง Amber2)
ห้องท่ี 6 : กลุ่ม G21 - G24 (ห้อง Amber1)

(แบบไป-กลับ)

ก าหนดการการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นท่ี 15

ระหว่างวันท่ี 28 พฤศจิกายน - 19 ธันวาคม 2565

ห้อง Richmond Grand Ballroom (ช้ัน 6)
โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์-สไตล์ลิช คอนเวนช่ัน 

จ.นนทบุรี 
(แบบไป-กลับ)

ห้อง Richmond Grand Ballroom (ช้ัน 6)
โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์-สไตล์ลิช คอนเวนช่ัน 

จ.นนทบุรี 
(แบบไป-กลับ)
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สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒.๑



วันเดือนปี เวลา หัวข้อวิชา วิทยากร สถานท่ี
6 ธันวาคม 2565 09.00 - 12.00 น. การเตรียมพร้อมการเปล่ียนบทบาทภาวะผู้น า Leadership roles (1)

 :เป้าหมายการขับเคล่ือนไปสู่การเปล่ียนแปลง (Mission to 
Transform) และการพัฒนาประเทศสู่ความย่ังยืน

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ระบบออนไลน์

13.00 - 16.00 น. เส้นทางความส าเร็จของผู้น า: Leadership trails (2) ดร.เอกพล ณ สงขลา ระบบออนไลน์

7 ธันวาคม 2565 09.00 - 17.00 น. การเตรียมพร้อมการเปล่ียนบทบาทภาวะผู้น า
Leadership roles (2) : Resilient and Innovative Leadership 
for Sustainable Development

UNDP Thailand ระบบออนไลน์

8 ธันวาคม 2565 09.00 - 16.00 น. Leadership Workshop (Day1) : How to Drive Execution & 
Result by The 4 Essential role of leadership

บริษัท PacRim ระบบออนไลน์
ห้องท่ี 1: กลุ่ม G01 - G03
ห้องท่ี 2: กลุ่ม G04 - G06
ห้องท่ี 3: กลุ่ม G07 - G09
ห้องท่ี 4: กลุ่ม G10 - G12
ห้องท่ี 5: กลุ่ม G13 - G16
ห้องท่ี 6: กลุ่ม G17 - G20
ห้องท่ี 7: กลุ่ม G21 - G24

9 ธันวาคม 2565 09.00 - 16.00 น. Leadership Workshop (Day2) : How to Drive Execution & 
Result by The 4 Essential role of leadership 

บริษัท PacRim ระบบออนไลน์
ห้องท่ี 1: กลุ่ม G01 - G03
ห้องท่ี 2: กลุ่ม G04 - G06
ห้องท่ี 3: กลุ่ม G07 - G09
ห้องท่ี 4: กลุ่ม G10 - G12
ห้องท่ี 5: กลุ่ม G13 - G16
ห้องท่ี 6: กลุ่ม G17 - G20
ห้องท่ี 7: กลุ่ม G21 - G24

2



วันเดือนปี เวลา หัวข้อวิชา วิทยากร สถานท่ี
13 ธันวาคม 2565 09.00 - 12.00 น. Leadership Workshop (Day3) : How to Drive Execution & 

Result by The 4 Essential role of leadership (เช้า)
บริษัท PacRim ระบบออนไลน์

ห้องท่ี 1: กลุ่ม G01 - G03
ห้องท่ี 2: กลุ่ม G04 - G06
ห้องท่ี 3: กลุ่ม G07 - G09
ห้องท่ี 4: กลุ่ม G10 - G12
ห้องท่ี 5: กลุ่ม G13 - G16
ห้องท่ี 6: กลุ่ม G17 - G20
ห้องท่ี 7: กลุ่ม G21 - G24

13.00 - 16.00 น. Leadership Workshop (Day3) : How to Drive Execution & 
Result by The 4 Essential role of leadership (บ่าย)

บริษัท PacRim ระบบออนไลน์
ห้องรวม: กลุ่ม G01 - G24

14 ธันวาคม 2565 09.00 - 16.00 น. Agile Leader: Agile scrum framework อ.ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ระบบออนไลน์

15 ธันวาคม 2565 09.00 - 12.00 น. การต่อยอดเป้าหมายการพัฒนาตนเอง (1) ดร.จุฬา สุขมานพ และ
ผอ.วิทยาลัยนักบริหาร

ระบบออนไลน์

13.00 - 16.00 น. การเตรียมพร้อมการเปล่ียนแปลงบทบาทภาวะผู้น า Leadership 
roles (3) : การเตรียมความพร้อมในการเพ่ิมศักยภาพทางการบริหาร
และภาวะผู้น าของนักบริหารสมัยใหม่ (Power and Influence 
Management & Leadership in Critical Position)

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ระบบออนไลน์

09.00 - 12.00 น. เส้นทางความส าเร็จของผู้น า: Leadership trails (3) เลขาธิการ ก.พ. ระบบออนไลน์

13.00 - 16.00 น. เส้นทางความส าเร็จของผู้น า: Leadership trails (4) นายณรงค์ศักด์ิ โอสถธนากร ระบบออนไลน์

16 ธันวาคม 2565
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วันเดือนปี เวลา หัวข้อวิชา วิทยากร สถานท่ี
19 ธันวาคม 2565 09.00 - 10.30 น. การต่อยอดเป้าหมายการพัฒนาตนเอง (2) ผอ.วิทยาลัยนักบริหาร

10.30 - 12.00 น. การประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร *

13.00 - 15.00 น. การประเมินทักษะด้วยแบบประเมินเชิงสถานการณ์ (Post-test)

15.00 - 16.00 น. การประเมินหลักสูตร ส านักงาน ก.พ.

ห้อง Richmond Grand Ballroom (ช้ัน 6)
โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์-สไตล์ลิช คอนเวนช่ัน 

จ.นนทบุรี 
(แบบไป-กลับ)

6. ในวันท่ีก าหนดให้ฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ (โปรแกรม Zoom) ผู้เข้าเข้าอบรมต้องแสดงตัวตนโดยเปิดกล้องตลอดการฝึกอบรม ดังน้ัน โปรดจัดเตรียมอุปกรณ์ ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ หรือโน้ตบุ๊ค 
หรือแท็บเล็ต ท่ีเช่ือมต่อกับอินเตอร์เน็ตท่ีมีความเร็วท่ีเหมาะสม สามารถใช้งานได้อย่างต่อเน่ือง และจัดสถานท่ีให้เหมาะสมในการฝึกอบรม

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 
และส านักงาน ก.พ.

4. *กรณีผู้เข้าอบรมไม่ผ่านการท าแบบทดสอบการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร ส านักงาน ก.พ. ก าหนดจัดให้มีการประเมินฯ อีกคร้ัง ในวันท่ี 23 และ 26 ธันวาคม 2565  

7. ส านักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (โดยใช้เงินงบประมาณท่ีส่วนราชการได้ช าระเป็นค่าลงทะเบียนส าหรับการฝึกอบรม) ประกอบด้วย ค่าลงทะเบียนหลักสูตร ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม 
รวมถึงค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่างในช่วงท่ีมีกิจกรรมการฝึกอบรมแบบไป - กลับ (Onsite) นอกเหนือจากน้ี ให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัดตามระเบียบของราชการ

หมายเหตุ: 

1. ก าหนดการเปล่ียนแปลงได้ตามความหมาะสม
2. ระยะเวลาการฝึกอบรมรวม 12 วัน 73.5 ชม. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกอบรมท้ังหมด (สามารถลาได้ไม่เกิน 14 ช่ัวโมง)
3. โปรดศึกษารายละเอียดก าหนดการ เน่ืองจาก บางรายวิชาก าหนดห้องเรียนตามหมายเลขกลุ่ม

5. โปรดเตรียมโทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ต หรือโน้ตบุ๊ค ท่ีสามารถเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตและใช้ web browser เช่น Chrome หรือ Internet Explorer ได้ เพ่ือใช้ท าการประเมินทักษะด้วยแบบประเมิน
เชิงสถานการณ์ (Pre-test) ในวันท่ี 28 พ.ย. 2565 และ (Post-test) ในวันท่ี 19 พ.ย. 2565
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