กำหนดกำรอบรม
คพข. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5 “สรุปบทเรียนกำรดำเนินงำน คพข.”
ระหว่ำงวันที่ 15 – 17 กรกฎำคม 2561
ณ โรงแรม โบนันซ่ำ รีสอร์ท โฮเต็ล จังหวัดนครรำชสีมำ
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
วันที่ 1 (อำทิตย์ที่ 15 กรกฎำคม 2561)
11.00 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 13.15 น.
*13.15 - 13.45 น.
13.45 – 14.15 น.
14.15 – 14.45น.

14.45 – 15.45 น.

15.45 – 16.00 น.
16.00 – 18.00 น.
18.00 – 19.00 น.
19.00 น. เป็นต้นไป

ลงทะเบียน
รับประทานอาหารกลางวัน
พิธเี ปิดการฝึกอบรม คพข. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5 โดย ประธาน กกพ./ กกพ.
ปัจฉิมนิเทศ
การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “คพข. คุ้มครองผู้ใช้ เข้าใจผู้ประกอบการ
พลังงานไทยยั่งยืน” โดย ผู้บริหาร สานักงาน กกพ.
กิจกรรม “สนามพลังแห่งการเรียนรู้”
- ทักทาย / แนะนาวิทยากร
- ชี้แจงภาพรวมการอบรม
- เตรียมความพร้อมก่อนการเรียนรู้
กิจกรรม “เรื่องเล่า...เร้าพลัง”
สร้างความตระหนักเห็นคุณค่าของบทบาท คพข.
ด้วยเทคนิค “Springboard Story Telling”
พักรับประทานอาหารว่าง
กิจกรรม “บทเรียนจากต้นไม้ใหญ่ในผืนป่า คพข.”
- ถอดบทเรียน Best Practice / Success Story
รับประทานอาหารเย็น
พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 (จันทร์ที่ 16 กรกฎำคม 2561)
07.30 – 08.30 น.
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 10.30 น.
10.30 – 10.45 น.
10.45 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.00 น.
14.00 – 15.00 น.
15.00 – 15.30 น.
15.30 – 17.00 น.
17.00 – 18.00 น.
18.00 – 19.00 น.
19.00 – 21.00 น.
21.00 น. เป็นต้นไป

รับประทานอาหารเช้า
เตรียมความพร้อมก่อนการเรียนรู้
เติมความรู้การวิเคราะห์กลยุทธ์การทางานด้วยแนวคิด “Safari Strategic”
รับประทานอาหารว่าง
กิจกรรมถอดบทเรียน ตามแนวคิด “Safari Strategic”
รับประทานอาหารกลางวัน
เติมความรู้ หัวข้อ “การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้ใช้พลังงานในโลกที่
เปลี่ยนแปลง” โดย ดร.สัญญา เศรษฐพิทยากุล
กิจกรรมถอดบทเรียน ตามแนวคิด “Safari Strategic” ช่วงที่ 2
รับประทานอาหารว่าง
กิจกรรมวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากการถอดบทเรียนทุกขั้นตอน
สรุปเป็น “หลักการและบทเรียนสาคัญ” และ “ข้อเสนอแนะ”
พักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น
กิจกรรม “อาบป่า ห่มฟ้า...สนทนาด้วยสุนทรียะ”
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง คพข. กกพ. และ จนท. สานักงาน กกพ.
พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3 (อังคำรที่ 17 กรกฎำคม 2561)
07.30 – 08.30 น.
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 10.00 น.
10.00 – 10.30 น.
10.30 – 11.30 น.
*11.30 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 น. เป็นต้นไป

รับประทานอาหารเช้า
เตรียมความพร้อมก่อนการเรียนรู้
สรุปและสะท้อนการเรียนรู้
ประมวลภาพกิจกรรม / ประเมินผลการฝึกอบรม
กิจกรรมส่งมอบ “หลักการและบทเรียนสาคัญ” ที่ได้จากกระบวนการเรียนรู้แก่
สานักงาน กกพ. เพื่อมอบให้ คพข. รุ่นที่ 3
ปัจฉิมนิเทศ / พิธีปิด
รับประทานอาหารกลางวัน
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

…………………………………………………………………………………………………………………………………
หมายเหตุ : สานักงาน กกพ. จัดช่วงเวลาการปัจฉิมนิเทศ ไว้ 2 ช่วง ซึ่ง กกพ. สามารถพิจารณา
การเข้าร่วมได้ตามความสะดวก คือ
1. วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.15 – 13.45 น. (หลังพิธีเปิด)
2. วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.30 – 12.00 น. (ก่อนพิธีปิด)

