
กําหนดการหลักสูตร “การสรางผูนําแหงการเปล่ียนแปลง (ป.ย.ป.๒/๑)”  

และการอบรม “ปรับกระบวนทัศน สรางแรงบันดาลใจ” 

 

รุนท่ี ๑  

วันท่ี เวลา กิจกรรม สถานท่ี ผูเขารวม 

๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. กิจกรรมท่ี ๑ (ครั้งท่ี ๑) 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสานตอ

ประเด็นปฏิรูปจาก ป.ย.ป. 

หอง ๓๑๑๐ 

สํานักงาน ก.พ. 

เฉพาะรุนท่ี ๑ 

๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. กิจกรรมท่ี ๒ 

สมรรถนะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

หอง ๓๑๑๐ 

สํานักงาน ก.พ. 

เฉพาะรุนท่ี ๑ 

๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ ๑๖.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. กิจกรรมท่ี ๑ (ครั้งท่ี ๒) 

การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 

หอง ๓๑๑๐ 

สํานักงาน ก.พ. 

เฉพาะรุนท่ี ๑ 

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
 

๐๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. 

 
 

 

กิจกรรมท่ี ๓ 

การปรับกระบวนทัศน 

สรางแรงบันดาลใจ 

หองแซฟไฟร 

๒๐๔-๒๐๕  

ชั้น ๒ อาคาร

อิมแพ็ค ฟอรัม 

เมืองทองธานี 

ผูเขารับการอบรม

ทุกรุน 

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ๑๖.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. กิจกรรมท่ี ๑ (ครั้งท่ี ๓) 

การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 

หอง ๓๑๑๐ 

สํานักงาน ก.พ. 

เฉพาะรุนท่ี ๑ 

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. กิจกรรมท่ี ๔ 

ติดตามผล 

หอง ๓๑๑๐ 

สํานักงาน ก.พ. 

เฉพาะรุนท่ี ๑ 

 

 

หมายเหต:ุ  การแตงกายสําหรับกิจกรรมท่ี ๓ 

 สุภาพบุรุษ – ชุดสุภาพ รองเทาหุมสน 

 สุภาพสตรี – ชุดสุภาพ (โดยแนะนําใหเปนกางเกงขายาว) รองเทาหุมสน 

 
ติดตามขาวสารหลักสูตรไดทาง: www.ocsc.go.th/rsr  

ติดตอเจาหนาท่ี: ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๑, ๐๘ ๖๐๗๘ ๔๔๔๕ (วัชรวีร) 

                     ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๖๒, ๐๘ ๖๕๕๑ ๒๖๓๘ (สรุเดช) 

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส: rsr.ocsc@gmail.com  

ส่ิงท่ีสงมาดวย ๑ 



๒ 

 

รุนท่ี ๒ 

วันท่ี เวลา กิจกรรม สถานท่ี ผูเขารวม 

๓๐ เมษายน ๒๕๖๐  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. กิจกรรมท่ี ๑ (ครั้งท่ี ๑) 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสานตอ

ประเด็นปฏิรูปจาก ป.ย.ป. 

หอประชุม 

สุขุมนัยประดิษฐ 

สํานักงาน ก.พ. 

เฉพาะรุนท่ี ๒ 

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. กิจกรรมท่ี ๒ 

สมรรถนะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

หอประชุม 

สุขุมนัยประดิษฐ 

สํานักงาน ก.พ. 

เฉพาะรุนท่ี ๒ 

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
 

๐๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. 

 
 

 

กิจกรรมท่ี ๓ 

การปรับกระบวนทัศน 

สรางแรงบันดาลใจ 

หองแซฟไฟร 

๒๐๔-๒๐๕  

ชั้น ๒ อาคาร 

อิมแพ็ค ฟอรัม  

เมืองทองธานี 

ผูเขารับการ

อบรมทุกรุน 

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ๑๖.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. กิจกรรมท่ี ๑ (ครั้งท่ี ๒) 

การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 

หอประชุม 

สุขุมนัยประดิษฐ 

สํานักงาน ก.พ. 

เฉพาะรุนท่ี ๒ 

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ๑๖.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. กิจกรรมท่ี ๑ (ครั้งท่ี ๓) 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสานตอ

ประเด็นปฏิรูปจาก ป.ย.ป. 

หอประชุม 

สุขุมนัยประดิษฐ 

สํานักงาน ก.พ. 

เฉพาะรุนท่ี ๒ 

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. กิจกรรมท่ี ๔ 

ติดตามผล 

หอประชุม 

สุขุมนัยประดิษฐ 

สํานักงาน ก.พ. 

เฉพาะรุนท่ี ๒ 

หมายเหต:ุ  การแตงกายสําหรับกิจกรรมท่ี ๓ 

 สุภาพบุรุษ – ชุดสุภาพ รองเทาหุมสน 

 สุภาพสตรี – ชุดสุภาพ (โดยแนะนําใหเปนกางเกงขายาว) รองเทาหุมสน 

 
ติดตามขาวสารหลักสูตรไดทาง: www.ocsc.go.th/rsr  

ติดตอเจาหนาท่ี: ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๑, ๐๘ ๖๐๗๘ ๔๔๔๕ (วัชรวีร) 

                     ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๖๒, ๐๘ ๖๕๕๑ ๒๖๓๘ (สรุเดช) 

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส: rsr.ocsc@gmail.com  



๓ 

 

รุนท่ี ๓  

วันท่ี เวลา กิจกรรม สถานท่ี ผูเขารวม 

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
 

๐๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. 

 
 

 

กิจกรรมท่ี ๓ 

การปรับกระบวนทัศน 

สรางแรงบันดาลใจ 

หองแซฟไฟร 

๒๐๔-๒๐๕  

ชั้น ๒ อาคารอิม

แพ็ค ฟอรัม เมือง

ทองธานี 

ผูเขารับการ

อบรมทุกรุน 

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. กิจกรรมท่ี ๑ (ครั้งท่ี ๑) 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสานตอ

ประเด็นปฏิรูปจาก ป.ย.ป. 

หอประชุม 

สุขุมนัยประดิษฐ 

สํานักงาน ก.พ. 

เฉพาะรุนท่ี ๓ 

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. กิจกรรมท่ี ๒ 

สมรรถนะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

หอประชุม 

สุขุมนัยประดิษฐ 

สํานักงาน ก.พ. 

เฉพาะรุนท่ี ๓ 

๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ๑๖.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. กิจกรรมท่ี ๑ (ครั้งท่ี ๒) 

การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 

หอประชุม 

สุขุมนัยประดิษฐ 

สํานักงาน ก.พ. 

เฉพาะรุนท่ี ๓ 

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ๑๖.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. กิจกรรมท่ี ๑ (ครั้งท่ี ๓) 

การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 

หอประชุม 

สุขุมนัยประดิษฐ 

สํานักงาน ก.พ. 

เฉพาะรุนท่ี ๓ 

๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. กิจกรรมท่ี ๔ 

ติดตามผล 

หอประชุม 

สุขุมนัยประดิษฐ 

สํานักงาน ก.พ. 

เฉพาะรุนท่ี ๓ 

หมายเหต:ุ  การแตงกายสําหรับกิจกรรมท่ี ๓ 

 สุภาพบุรุษ – ชุดสุภาพ รองเทาหุมสน 

 สุภาพสตรี – ชุดสุภาพ (โดยแนะนําใหเปนกางเกงขายาว) รองเทาหุมสน 

 
ติดตามขาวสารหลักสูตรไดทาง: www.ocsc.go.th/rsr  

ติดตอเจาหนาท่ี: ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๑, ๐๘ ๖๐๗๘ ๔๔๔๕ (วัชรวีร) 

                     ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๖๒, ๐๘ ๖๕๕๑ ๒๖๓๘ (สรุเดช) 

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส: rsr.ocsc@gmail.com  


