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รวมจำนวนช่ัวโมงการอบรม ๑๒๐ ช่ัวโมง ร่างที่ ๔ 
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 

 

 

ช่วงที ่๑ 
การเตรียมการก่อนการอบรม 
๑ และ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ 

 
 

แนะนำโครงการ 
แนะนำที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าท่ี

โครงการ 
การประเมินสมรรถนะทางการบรหิาร  

 
 
 
 

ดำเนินการออนไลน ์
(ไม่นับช่ัวโมงการอบรม) 

ช่วงที่ ๒ 
การปฐมนิเทศ 

๒๑ - ๒๓ เมษายน ๒๕๖๕  
 
 

กิจกรรมปฐมนิเทศ 
พบที่ปรึกษาผู้ทรงคณุวุฒิ 

การพัฒนาทักษะทางอารมณ์และสังคม 
การสร้างเครือข่ายและความคุ้นเคย 

 
 
 
 

ดำเนินการแบบอยู่ประจำต่างจังหวัด 
(๑๘ ช่ัวโมง) 

ช่วงที่ ๓ 
การเรียนรู้และพัฒนา 

๒๘ เมษายน – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
 
 

กิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนา ดังนี ้
Training - TN 

Executive Forum - EF 
Executive Coaching - EC 

Field Trip - FT 
Virtual Field Trip - VFT 

Group Project - GP 
 

ดำเนินการแบบผสมผสาน 
(๘๔ ช่ัวโมง) 

ช่วงที่ ๔ 
สรุปผลการเรียนรู้และพัฒนา 

๑ - ๓ กันยายน ๒๕๖๕ 
 
 

Executive Coaching - EC 
การประเมินสมรรถนะทางการบรหิาร  

(หลังการอบรม)  
การบูรณาการความรู้  

นำเสนอผลงานวิชาการ  
สรุปผลการเรยีนรู ้

 
 

ดำเนินการแบบอยู่ประจำต่างจังหวัด 
(๑๘ ช่ัวโมง) 



๒ 
 

กำหนดการอบรม 
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ช่วงที่ ๑ ช่วงเตรียมการก่อนการอบรม 

วัน - วันที่  สถานที่  เวลา 

ศุกรท์ี่ ๑ เมษายน ดำเนินการออนไลน์ 
ผ่าน Zoom Meeting 

 

เวลา ๐๘.๓๐ น. เปิดระบบ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
▪ ผอ.สถาบันพฒันาข้าราชการพลเรือน กล่าวทักทาย 
▪ การประเมินสมรรถนะทางการบริหาร ก่อนการอบรม (เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.) 
▪ ผอ.วิทยาลัยนักบริหาร แนะนำหลักสูตรและที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ  
▪ แนะนำบทบาทของผู้เข้ารับการอบรม กำหนดการอบรม ผู้บริหารและเจ้าหนา้ที่ประจำโครงการ  
▪ แนะนำการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกสเ์พื่อสนับสนุนการเรียนรูต้ลอดโครงการ 

ศุกรท์ี่ ๘ เมษายน ดำเนินการออนไลน์ 
ผ่าน Zoom Meeting 
 

เวลา ๐๘.๓๐ น. เปิดระบบ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
▪ พบ นบส. ๒ รุ่นที่ ๑๓ 
▪ การประเมินบุคลิกภาพนักบริหาร (เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.)  
▪ การกำหนดความต้องการในการเรียนรู้  

 
หมายเหตุ   กิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนการอบรม เป็นกิจกรรมที่ไม่นับชัว่โมงการอบรม และดำเนนิการด้วยการอบรมออนไลน์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด  
  



๓ 
 

ช่วงที่ ๒ การปฐมนิเทศ 

วัน - วันที่ สถานที่ ภาคเช้า ภาคบ่าย ภาคค่ำ 

พฤหัสบดีที่ ๒๑ เมษายน 
 

ระยะเวลา ๓ วัน ๒ คืน 
กิจกรรมแบบอยู่ประจำ 
ณ โรงแรมดุสิตธานี ชะอำ 
จังหวัดเพชรบุรี  

เวลา ๐๗.๓๐ น. 
ออกเดินทางจากสำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ไปยังสถานทีจ่ัด
กิจกรรม (บริการอาหารเช้าบนรถ) 

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพ 
การบริหารงานแบบบูรณาการ  
การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ  
และกิจกรรมสร้างความคุ้นเคย 
โดย ดร.อาคร ประมงค์ และคณะ 

เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. 
อาหารเย็น และการสร้างเครือข่าย 
การบริหารราชการ  
โดย ดร.อาคร ประมงค์ และคณะ 

ศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
นักบริหารกับการพัฒนาทักษะทาง
อารมณ์และสังคม หัวข้อ “Lead with 
Passion – Find Your Voice”  
โดย คุณพรทิพย์ อัยยิมาพนัธ์   
ประธานบริหารและผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัท
แพคริม 

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
โอวาทและข้อแนะนำสำหรับผู้บริหาร
ในการบริหารราชการ  
โดย เลขาธิการ ก.พ. รองเลขาธิการ ก.พ. 
และที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวฒุิภาคราชการ 

 

เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. 
อาหารเย็น 
พร้อมที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวฒุิและ
ผู้บริหารสำนักงาน ก.พ. 

เสาร์ที่ ๒๓ เมษายน เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบ
หลักสูตรการเรียนรู้ที่เป็นความต้องการ
เฉพาะของรุ่น (Self-design) 
โดย วิทยาลัยนักบริหาร สำนักงาน ก.พ. 

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. 
นำเสนอผลการประชุม 

เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๗.๓๐ น. 
Check-out ออกจากที่พัก  
เดินทางกลบัสำนักงาน ก.พ. 

 

 



๔ 
 

ช่วงที่ ๓ การเรียนรู้และพัฒนา 

วัน - วันที่ สถานที่ ภาคเช้า ภาคบ่าย 

พฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน ดำเนินการออนไลน์ 
ผ่าน Zoom Meeting 

เวลา ๑๐.๐๐ น. เปิดระบบ 
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  
เตรียมความพร้อมก่อนการอบรม และเร่ืองเล่าเช้านี ้

เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. EF [๑] หัวข้อ “บทบาทหน้าที่ 
และความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงต่อยุทธศาสตร์ชาติ” 
โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม  
รองนายกรัฐมนตร ี

ศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน ห้องเพลินจิต 
โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ 
เพลินจิต 

เวลา ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. Workshop การวิเคราะห์และรายงานผลการประเมินบุคลิกภาพของนักบริหาร  
โดย คุณกัลยา แก้วประเสริฐ วทิยากรผู้ทรงคุณวฒุิ (Certified Coach) บริษัท มสิ คอนซัลท์ จำกัด และคณะ 

พฤหัสบดีที่ ๕ พฤษภาคม ดำเนินการออนไลน์ 
ผ่าน Zoom Meeting 

เวลา ๐๙.๓๐ น. เปิดระบบ 
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. EF [๒] หัวข้อ “ภาพฉายประเทศ
ไทยในยุคดิจทิัล” โดย ดร.สนัตธิาร เสถียรไทย  
นักเศรษฐศาสตร์ภาคเทคโนโลยี 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
สรุปผลการเรียนรู้และบา่ยนี้มีเร่ืองเล่า 

ศุกร์ที่ ๖ พฤษภาคม ห้องเพลินจิต 
โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ 
เพลินจิต 

เวลา ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. EC ราชการ [๑] การเรียนรู้เพื่อ
ถอดรหัสการบริหารองค์กรจากที่ปรึกษาผูท้รงคุณวุฒิภาค
ราชการ ประเด็น “ผู้นำตน้แบบ Leader as a Role 
Model” นำการอภิปรายโดย นายสีมา สีมานันท์  
อดีตเลขาธิการ ก.พ. รองประธานคณะกรรมการมาตรฐาน
ทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
สรุปผลการเรียนรู้ 

EF [พิเศษ] นักบริหารกับการพฒันาทักษะเพื่ออนาคตและ
การพัฒนาทีมงานเพื่อสร้างศักยภาพในการปฏบิัติราชการ 
โดย วิทยาลัยนักบริหาร สำนักงาน ก.พ.  



๕ 
 

ช่วงที่ ๓ การเรียนรู้และพัฒนา 

วัน - วันที่ สถานที่ ภาคเช้า ภาคบ่าย 

พฤหัสที่ ๑๒ พฤษภาคม ดำเนินการออนไลน์ 
ผ่าน Zoom Meeting 

เวลา ๐๙.๓๐ น. เปิดระบบ 
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. EF [๓] หัวข้อ “อนาคตประเทศ
ไทยในมุมมองของคนรุ่นใหม่” โดย นายพริษฐ์ วัชรสนิธุ  
นักการเมืองรุ่นใหม่ 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
สรุปผลการเรียนรู้และบา่ยนี้มีเร่ืองเล่า 

ศุกร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ดำเนินการออนไลน์ 
ผ่าน Zoom Meeting 

เวลา ๑๐.๐๐ น. เปิดระบบ 
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. เตรียมการเรื่องการศึกษาดูงาน  
เลือกคณะกรรมการบริหาร นบส. ๒ รุ่นที่ ๑๔ 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
บ่ายนี้มีเรื่องเล่า 
 

พฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ดำเนินการออนไลน์ 
ผ่าน Zoom Meeting 

เวลา ๐๘.๓๐ น. เปิดระบบ 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
TN [๑/๑] หัวข้อ “Lead with Effective Conversations 
by Crucial Conversation” ชว่งที่ ๑  
โดย คุณธนศักดิ์ โฆตะวาณิชย ์
ที่ปรึกษาวิทยากรอาวุโส บริษัทแพคริม 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
สรุปผลการเรียนรู้และบา่ยนี้มีเร่ืองเล่า 

ศุกรท์ี่ ๒๐ พฤษภาคม ดำเนินการออนไลน์ 
ผ่าน Zoom Meeting 

เวลา ๐๘.๓๐ น. เปิดระบบ 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
TN [๑/๒] หัวข้อ “Lead with Effective Conversations 
by Crucial Conversation” ชว่งที่ ๒  
โดย คุณธนศักดิ์ โฆตะวาณิชย ์
ที่ปรึกษาวิทยากรอาวุโส บริษัทแพคริม 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
สรุปผลการเรียนรู้และบา่ยนี้มีเร่ืองเล่า 
 



๖ 
 

ช่วงที่ ๓ การเรียนรู้และพัฒนา 

วัน - วันที่ สถานที่ ภาคเช้า ภาคบ่าย 

พฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม ดำเนินการออนไลน์ 
ผ่าน Zoom Meeting 

เวลา ๐๙.๓๐ น. เปิดระบบ 
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
EF [๔] หัวข้อ “ความท้าทายในการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง” 
โดย ดร.ปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เลขาธกิาร ก.พ.  

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
สรุปผลการเรียนรู้และบา่ยนี้มีเร่ืองเล่า 

ศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ดำเนินการออนไลน์ 
ผ่าน Zoom Meeting 

เวลา ๐๙.๓๐ น. เปิดระบบ 
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
EF [๕] หัวข้อ “เศรษฐกิจไทยหลังโควิด-๑๙” 
โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ นักเศรษฐศาสตร์มหภาค  

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
สรุปผลการเรียนรู้และบา่ยนี้มีเร่ืองเล่า 
 

พฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน  ดำเนินการออนไลน์ 
ผ่าน Zoom Meeting 

เวลา ๐๙.๓๐ น. เปิดระบบ 
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
EF [๖] หัวข้อ “การขับเคลื่อนองค์กรภาครัฐเพื่อรับการ
เปลี่ยนแปลง” โดย ดร.เอกนิติ นิติทัณฑป์ระภาศ  
อธิบดีกรมสรรพากร 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
สรุปผลการเรียนรู้  
GP [๑] เตรียมการสำหรับการศึกษาดูงาน ประเด็นการเรียนรู้ 
และความคาดหวัง 

พุธที่ ๘ มิถุนายน 
ระยะเวลา ๓ วัน ๒ คืน 
กิจกรรมแบบอยู่ประจำ 
ต่างจังหวัด 

การศึกษาดูงานภายในประเทศ พฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน 

ศุกร์ที่ ๑๐ มิถุนายน 



๗ 
 

ช่วงที่ ๓ การเรียนรู้และพัฒนา 

วัน - วันที่ สถานที่ ภาคเช้า ภาคบ่าย 

พฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน ดำเนินการออนไลน์ 
ผ่าน Zoom Meeting 

เวลา ๐๘.๓๐ น. เปิดระบบ 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๑๕ น. 
VFT [๑] การศึกษาดงูานผ่านระบบออนไลน์กับองค์กรของ
ประเทศญี่ปุ่น ประเด็น “Innovation Strategy: Cross-
Ministerial Strategic Innovation Program”  
โดย Japanese Council for Science, Technology, and 
Innovation และบริษัท เอสอีเอเชีย ลีดาเวชัน่ เซ็นเตอร์ 

เวลา ๑๓.๑๕ – ๑๕.๐๐ น. 
สรุปผลการเรียนรู้และบา่ยนี้มีเร่ืองเล่า 

ศุกร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ห้องเพลินจิต 
โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ 
เพลินจิต 
 

เวลา ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
EC ราชการ [๒] การเรียนรู้เพื่อถอดรหัสการบริหารองค์กร
จากที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวฒุิภาคราชการ ประเด็น “ผู้นำกับ
การสร้างความเชื่อมัน่และศรัทธา - A Trusted Leader”  

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
สรุปผลการเรียนรู้  
GP [๒] การจัดทำผลงานวิชาการ  

พฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน ดำเนินการออนไลน์ 
ผ่าน Zoom Meeting 

เวลา ๐๙.๓๐ น. เปิดระบบ 
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
EF [๗] หัวข้อ “การบริหารราชการกับการตรวจสอบของ
สื่อมวลชน” โดย นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ 
ผู้อำนวยการบริหารสถาบนัอิศรา 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
สรุปผลการเรียนรู้และบา่ยนี้มีเร่ืองเล่า 

ศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ดำเนินการออนไลน์ 
ผ่าน Zoom Meeting 

เวลา ๐๙.๓๐ น. เปิดระบบ 
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
EF [๘] ประเด็นการเรียนรู้ตามความต้องการของรุ่น 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
สรุปผลการเรียนรู้และบา่ยนี้มีเร่ืองเล่า 



๘ 
 

ช่วงที่ ๓ การเรียนรู้และพัฒนา 

วัน - วันที่ สถานที่ ภาคเช้า ภาคบ่าย 

พฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน ดำเนินการออนไลน์ 
ผ่าน Zoom Meeting 

เวลา ๐๙.๓๐ น. เปิดระบบ 
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
EF [๙] หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับ
สถานการณ์ทีผ่ันผวนคาดเดายาก” 
โดย หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่  
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบนิกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
สรุปผลการเรียนรู้และบา่ยนี้มีเร่ืองเล่า 

ศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม ห้องเพลินจิต 
โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ 
เพลินจิต 

เวลา ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน  
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
EC ราชการ [๓] การเรียนรู้เพื่อถอดรหัสการบริหารองค์กร
จากที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวฒุิภาคราชการ  
ประเด็น “ข้าราชการกับการเมือง” 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
สรุปผลการเรียนรู้  
GP [๓] การจัดทำผลงานวิชาการ  

พฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม ดำเนินการออนไลน์ 
ผ่าน Zoom Meeting 

เวลา ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน  
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
EC เอกชน [๑] การเรียนรู้เพื่อถอดรหัสการบริหารองค์กร
จากที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวฒุิภาคเอกชน  
ประเด็น “การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยนื” 

 

 

 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
สรุปผลการเรียนรู้และบา่ยนี้มีเร่ืองเล่า 



๙ 
 

ช่วงที่ ๓ การเรียนรู้และพัฒนา 

วัน - วันที่ สถานที่ ภาคเช้า ภาคบ่าย 

ศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม ดำเนินการออนไลน์ 
ผ่าน Zoom Meeting 

เวลา ๐๙.๓๐ น. เปิดระบบ 
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
EF [๑๐] หัวข้อ “เทคโนโลยสีมยัใหม่กับการปรับเปลี่ยน 
สู่องค์กรดิจิทัล” โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
(depa)  

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
สรุปผลการเรียนรู้และบา่ยนี้มีเร่ืองเล่า 

พฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม ดำเนินการออนไลน์ 
ผ่าน Zoom Meeting 

เวลา ๑๐.๐๐ น. เปิดระบบ 
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. เร่ืองเล่าเช้านี ้

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
VFT [๒] การศึกษาดูงานผ่านระบบออนไลน์กับองค์กรของ
ประเทศเอสโตเนีย ประเด็น “Accelerate Estonia: 
Transforming Public Sector Innovation”  
โดย Ministry of Economic Affairs in Estonia และ
บริษัท เอสอีเอเชีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์ 

ศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ดำเนินการออนไลน์ 
ผ่าน Zoom Meeting 

เวลา ๐๘.๓๐ น. เปิดระบบ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
EC เอกชน [๒] การเรียนรู้เพื่อถอดรหัสการบริหารองค์กร 
จากที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวฒุิภาคเอกชน ประเด็น “ถอดรหัส
การบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม  
ความผูกพัน และการขับเคลื่อนองค์กรนวัตกรรม”  

 

 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
สรุปผลการเรียนรู้และบา่ยนี้มีเร่ืองเล่า 



๑๐ 
 

ช่วงที่ ๓ การเรียนรู้และพัฒนา 

วัน - วันที่ สถานที่ ภาคเช้า ภาคบ่าย 

พุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ดำเนินการออนไลน์ 
ผ่าน Zoom Meeting 

เวลา ๑๙.๓๐ น. เปิดระบบ 
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
EF [๑๑] หัวข้อ “การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วย
โมเดลเศรษฐกิจ BCG” โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล 
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
สรุปผลการเรียนรู้และบา่ยนี้มีเร่ืองเล่า 

 

ศุกรท์ี่ ๕ สิงหาคม ห้องเพลินจิต 
โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ 
เพลินจิต 
 

เวลา ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
EC ราชการ [๔] การเรียนรู้เพื่อถอดรหัสการบริหารองค์กร
จากที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวฒุิภาคราชการ  
ประเด็น “การบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนให้
สัมฤทธิ์ผล”  

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
สรุปผลการเรียนรู้  
GP [๔] การจัดทำผลงานวิชาการ  

พฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ดำเนินการออนไลน์ 
ผ่าน Zoom Meeting 

เวลา ๐๙.๓๐ น. เปิดระบบ 
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
EF [๑๒] ประเด็นการเรียนรู้ตามความต้องการของรุ่น 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
สรุปผลการเรียนรู้และบา่ยนี้มีเร่ืองเล่า 

พฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม 
 

ดำเนินการออนไลน์ 
ผ่าน Zoom Meeting 

เวลา ๐๘.๓๐ น. เปิดระบบ 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
TN [๒/๑] หัวข้อ “Lead Culture Transformation”  
ช่วงที่ ๑ โดย คุณพรทิพย์ อัยยมิาพันธ์   
ประธานบริหารและผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัทแพคริม 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
สรุปผลการเรียนรู้และบา่ยนี้มีเร่ืองเล่า 



๑๑ 
 

ช่วงที่ ๓ การเรียนรู้และพัฒนา 

วัน - วันที่ สถานที่ ภาคเช้า ภาคบ่าย 

ศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ดำเนินการออนไลน์ 
ผ่าน Zoom Meeting 

เวลา ๐๘.๓๐ น. เปิดระบบ 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
TN [๒/๒] หัวข้อ “Lead Culture Transformation”  
ช่วงที่ ๒ โดย คุณพรทิพย์ อัยยมิาพันธ์   
ประธานบริหารและผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัทแพคริม 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
สรุปผลการเรียนรู้ 
 GP [๕] การจัดทำผลงานวิชาการ 

พฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม ดำเนินการออนไลน์ 
ผ่าน Zoom Meeting 

เวลา ๑๐.๐๐ น. เปิดระบบ 
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. เร่ืองเล่าเช้านี ้

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
EC เอกชน [๓] การเรียนรู้เพื่อถอดรหัสการบริหารองค์กร
จากที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวฒุิภาคเอกชน  
ประเด็น “การปรับตวัสู่องค์กรดิจิทัล” 

ศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ดำเนินการออนไลน์ 
ผ่าน Zoom Meeting 

เวลา ๐๘.๓๐ น. เปิดระบบ 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
EC เอกชน [๔] การเรียนรู้เพื่อถอดรหัสการบริหารองค์กร
จากที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวฒุิภาคเอกชน  
ประเด็น “กลยุทธ์องค์กร : วิกฤติและโอกาส”  

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
สรุปผลการเรียนรู้และบา่ยนี้มีเร่ืองเล่า 

 

 

 
  



๑๒ 
 

ช่วงที่ ๔ สรุปผลการเรียนรู้และพัฒนา 

วัน - วันที่ สถานที่ ภาคเช้า ภาคบ่าย ภาคค่ำ 

พฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน ระยะเวลา ๓ วัน ๒ คืน 
กิจกรรมแบบอยู่ประจำ 
ต่างจังหวัด 

เวลา ๐๘.๓๐ น. 
การประเมินสมรรถนะทางการบริหาร 
(หลังการอบรม) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุร ี

เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ออกเดินทางจากสำนักงาน ก.พ. ไปยัง
สถานที่จดักิจกรรม (บริการอาหารว่าง
บนรถ) 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
EC ราชการ [๕] การนำเสนอผลงาน
วิชาการ ผลการศึกษาดงูาน
ภายในประเทศและต่างประเทศ  

เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. 
อาหารเย็น 
 

ศุกร์ที่ ๒ กันยายน 

 

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
EC ราชการ [๖] 
สรุปประเด็นการบริหารงานภายใต้
ภาวะวิกฤติ และประเด็นการเรียนรู้
ตลอดหลักสูตร  
โดย ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวฒุิภาคราชการ 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
กิจกรรมเพื่อสังคม CSR กำหนด
เจตนารมณ์และรายละเอียดกิจกรรม
โดย คณะ นบส. 

เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. 
อาหารเย็น 

เสาร์ที่ ๓ กันยายน เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
กิจกรรมวิพากษ์หลักสูตร 
โดย วิทยาลัยนักบริหาร สำนักงาน ก.พ. 
 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
การประเมินผลโครงการ 

เวลา ๑๕.๓๐ น. 
เดินทางกลบัสำนักงาน ก.พ.  

 

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 


