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กำหนดการปฐมนิเทศแบบอยู�ประจำร�วมกันในต�างจังหวัด 
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู!นำที่มีวิสยัทัศน$และคุณธรรม (นบส. 1) 
รุ�นที่ 93 ระหว�างวันอังคารที่ 30 มีนาคม - วันเสาร$ที่ 3 เมษายน 2564 

ณ หัวหิน แมริออท รีสอร$ท และ สปา จังหวัดประจวบคีรีขันธ$ 
เวลา กิจกรรม วิทยากร 

วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564  
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน  

09.00 – 12.00 น. พบอาจารย�ที่ปรึกษา IS ครั้งที่ 1 (สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี) อาจารย�ท่ีปรึกษา 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 13.30 น. ตรวจสอบรายชื่อข้ึนรถที่สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี  

13.30 น. ออกเดินทางจากสำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ไปยัง หัวหิน 
แมริออท รีสอร�ท และ สปา จังหวัดประจวบคีรีขันธ� 

 

 ชี้แจงภาพรวมของกิจกรรมการปฐมนิเทศ ผอ.วิทยาลัยนักบริหาร และ
ทีมงาน 

18.00 - 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น  

วันพุธท่ี 31 มีนาคม 2564  
06.00 - 07.00 น. กิจกรรมการออกกำลังกาย  

08.45 - 09.00 น. กิจกรรมสะท�อนการเรียนรู�  

09.00 - 12.00 น. Leading Self & Team Effectiveness  
(DISC Introduction Workshop) 

ทีมวิทยากร บริษัท  
เอ็นพีโอ คอนซัลต้ิง จำกัด 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
 

13.00 - 16.00 น. Leading Self & Team Effectiveness  
(DISC Introduction Workshop) (ต^อ) 

ทีมวิทยากร บริษัท  
เอ็นพีโอ คอนซัลต้ิง จำกัด 

16.00 – 18.00 น. ซักซ�อมกิจกรรม “We Can Do It”  

18.00 - 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
 

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564  
06.00 - 07.00 น. กิจกรรมการออกกำลังกาย 

 

08.45 - 09.00 น. กิจกรรมสะท�อนการเรียนรู� 
 

09.00 - 12.00 น. Team Building & Executive Workshop ทีมวิทยากร บริษัท  
เอ็นพีโอ คอนซัลต้ิง จำกัด 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
 

13.00 - 16.00 น. Team Building & Executive Workshop (ต^อ) ทีมวิทยากร บริษัท  
เอ็นพีโอ คอนซัลต้ิง จำกัด 
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เวลา กิจกรรม วิทยากร 
16.00 – 18.00 น. ซักซ�อมกิจกรรม “We Can Do It”  

18.00 - 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น   

วันศุกร$ท่ี 2 เมษายน 2564  
06.00 - 07.00 น. กิจกรรมการออกกำลังกาย  

08.45 - 09.00 น. กิจกรรมสะท�อนการเรียนรู�  

09.00 - 12.00 น. การตีโจทย�ยุทธศาสตร�ชาติและแผนปฏิรูปกับการจัดทำ
ผลงานกลุ^ม   

ดร.วัชรวชิญ�  กีรติดุสิตโรจน� 
และทีมงาน 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
 

13.00 - 16.00 น. การตีโจทย�ยุทธศาสตร�ชาติและแผนปฏิรูปกับการจัดทำ
ผลงานกลุ^ม (ต^อ)  

ดร.วัชรวชิญ�  กีรติดุสิตโรจน� 
และทีมงาน 

18.30 - 21.30 น. รับประทานอาหารเย็น และกิจกรรม “We Can Do It” 
 

วันเสาร$ที่ 3 เมษายน 2564  
08.45 - 09.00 น. กิจกรรมสะท�อนการเรียนรู�  

09.00 - 12.00 น. การทำ IS และการวางแผนพัฒนาตนเองสำหรับนักบริหาร 
(Individual Development Plan : IDP) 

ผอ.วิทยาลัยนักบริหาร และ
ทีมงาน 

12.00 - 12.30 น. สรุปสาระการเรียนรู� และปhดงาน  

12.30 - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
 

13.30 - 17.30 น. เดินทางกลับสำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 
 

หมายเหตุ :  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

             การจัดเตรียมเคร่ืองแต�งกายและอุปกรณ$ 

1. เตรียมคู̂มือผู�เข�ารับการฝjกอบรม และ คู̂มือการจัดทำ IS และ GP 
2. ชุดลำลองแบบสุภาพ สำหรับ 5 วัน 
3. ชุดกีฬา ถุงเท�า รองเท�าผ�าใบ หมวก สำหรับออกกำลังกายช^วงเช�า (นอกจากนี้โรงแรมมีบริการห�องฟhตเนส 
และสระว^ายน้ำ) 
4. เสื้อแจ็คเก็ต ผ�าคลุมไหล^ (เนื่องจากอากาศในห�องอบรมค̂อนข�างเย็น) 
5. เสื้อผ�าธีมสีสันสดใส (Colorful Night) สำหรับกิจกรรมคืนวันศุกร�ท่ี 2 เมษายน 2564  
6. ยาประจำตัว/ของใช�ส^วนตัว 
7. ผู�เข�าอบรมทุกท^านกรุณาสวมหน�ากากอนามัย ตลอดระยะเวลาการฝjกอบรม ตามมาตรการการเฝrาระวังการ
แพร^ระบาดของโรค COVID 19 


