สิ่งที่สงมาดวย ๓

กําหนดการปฐมนิเทศ
โครงการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผูนําที่มีวิสัยทัศนและคุณธรรม (นบส. ๑)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รุนที่ ๘๔ ระหวางวันที่ ๓๑ พฤษภาคม – ๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
ณ โรงแรมระยอง แมริออท รีสอรท แอนด สปา จังหวัดระยอง
วันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
06.00 – 07.00 น. ลงทะเบียน และรับประทานอาหารเชา
ณ หองอาหาร อาคาร 3 ชั้น 1
ออกเดินจากสํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ไปยัง
โรงแรมระยอง แมริออท รีสอรท แอนด สปา
1๑.๓0 – 1๒.๓0 น. รับประทานอาหารกลางวัน
1๒.๓0 – 13.00 น. ลงทะเบียน
1๓.๐0 – 13.๓0 น. ชี้แจงภาพรวมของกิจกรรมการปฐมนิเทศ
ณ หองแกรนด บอลรูม
13.๓0 – 1๔.๓0 น. กิจกรรมกลุมสัมพันธ ณ หองแกรนด บอลรูม
1๔.๓0 – 1๔.๔๕ น. รับประทานอาหารวาง
1๔.๔๕ – 1๗.๐0 น. กิจกรรมกลุมสัมพันธ ณ หองแกรนด บอลรูม
1๗.00 – 1๘.00 น. พักผอนและเปลี่ยนเครื่องแตงกาย
18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00 – 20.30 น. กิจกรรมกลุมสัมพันธ ณ หองแกรนด บอลรูม
วันพุธที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
06.30 – 07.30 น. รับประทานอาหารเชา
๐๗.๓0 – ๐๗.๔๕ น. ลงทะเบียน
07.๔๕ – 08.0๕ น. พบกันที่หองแกรนด บอลรูม
08.0๕ – 11.00 น. กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะของนักบริหารระดับสูง
1๑.00 – 1๒.00 น. พักผอนและเปลี่ยนเครื่องแตงกาย
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล
(Individual Development Plan - IDP)
ณ หองแกรนด บอลรูม
14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารวาง
14.45 – 16.00 น. การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล - IDP (ตอ)
16.00 – 18.๓0 น. กิจกรรม River of Life (กลุม GP)
18.๓0 – 20.30 น. รับประทานอาหารเย็น

นํ า สั ม ภาระขึ้ น รถ ณ บริ เ วณ
ดานหลังพระบรมรูปรัชกาลที่ 7
สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

07.00 – 1๑.๓0 น.

ผูอํานวยการสวนการพัฒนา
นักบริหาร 1
นายณรงค วิชัยรัตน
นายณรงค วิชัยรัตน

นายณรงค วิชัยรัตน

นายณรงค วิชัยรัตน
นายณรงค วิชัยรัตน และคณะ

ทีมวิทยาลัยนักบริหาร

ทีมวิทยาลัยนักบริหาร
นางปรีดิ์ฤทัย เหลาพูนพัฒน

วันพฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙
06.00 – 07.00 น. ออกกําลังกาย บริเวณลานดานบน Great Lawn
07.00 – 08.30 น. รับประทานอาหารเชา
0๘.๓0 – 0๙.๐0 น. ลงทะเบียน
0๙.๐0 – 12.00 น. Action Learning (แบงกลุมตามกลุม GP)
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 1๔.๓0 น. Action Learning (ตอ)
1๔.๓0 – 1๔.๔๕ น. รับประทานอาหารวาง
1๔.๔๕ – 1๘.๐0 น. Action Learning (ตอ)
18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00 – 20.30 น. Action Learning (ตอ)
วันศุกรที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙
06.00 – 07.00 น. ออกกําลังกาย บริเวณลานดานบน Great Lawn
07.00 – 08.30 น. รับประทานอาหารเชา
0๘.๓0 – 0๘.๔๕ น. ลงทะเบียน
0๘.๔๕ – 0๙.๐๐ น. กิจกรรม Warm Up
0๙.๐0 – 12.00 น. กําหนดหัวขอ GP
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๓.๑๕ น. กิจกรรม Warm Up
13.๑๕ – 16.00 น. กําหนดหัวขอ GP และเตรียมการนําเสนอหัวขอ GP
16.00 – 18.00 น. เตรียมการแสดง Talent Show
18.00 – 22.00 น. รับประทานอาหารเย็น งาน “ราตรีอะโลฮา”
และกิจกรรมกลุมสัมพันธ (Talent Show)
วันเสารที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
06.00 – 07.00 น. ออกกําลังกาย ตามอัธยาศัย
07.00 – 08.30 น. รับประทานอาหารเชา
0๘.๓0 – 0๙.๐0 น. ลงทะเบียน
0๙.๐0 – 12.00 น. นําเสนอหัวขอ GP
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. สรุปภาพรวมกิจกรรม
14.30 – 18.30 น. เดินทางกลับสํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

นายณรงค วิชัยรัตน

นางปรีดิ์ฤทัย เหลาพูนพัฒน
นางปรีดิ์ฤทัย เหลาพูนพัฒน
นางปรีดิ์ฤทัย เหลาพูนพัฒน
นางปรีดิ์ฤทัย เหลาพูนพัฒน
นายณรงค วิชัยรัตน

นายณรงค วิชัยรัตน
อาจารยที่ปรึกษากลุม GP
นายณรงค วิชัยรัตน
อาจารยที่ปรึกษากลุม GP
นายณรงค วิชัยรัตน

หมายเหตุ : ผูเขารับการฝกอบรม จะตองเขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศครบ ๑๐๐% จึงจะมีสิทธิเขารับการฝกอบรม
ในชวงที่ ๒

