
หัวข�อที่ 1

หัวข�อที่ 2

หัวข�อที่ 3

วัน เดือน ป� คร้ังท่ี/เวลา 08.30 - 09.00 น. 09.00 - 10.50 น. 10.50 - 12.00 น. 13.00 - 14.00 น. 14.00 - 16.00 น. 16.00 - 17.30 น.

พิธีเป'ด

โดย เลขาธิการ ก.พ. 

มอบความคาดหวังในการทํา

ผลงานของผู�เข�ารับการ

ฝ�กอบรม

ช)วงก)อนการฝ,กอบรม  (e-learning) เรียน online ระหว)างวันท่ี 23 - 28 ก.พ. 2562

การสะท�อนการเรียนรู� (Learning Reflection) ระหว)างวันท่ี 23 - 28 ก.พ. 2562

Learn How to Learn: Powerful mental tools to help you master tough subjects (ภาษาอังกฤษ) โดย McMaster University & University of California San Diego (Coursera.org)

 ทําสะท�อนการเรียนรู�มาส)งในวันเป'ดฝ,กอบรม ระยะเวลาหลักสูตรประมาณ 12 ชม. (ให�ผู�เข�ารับการคัดเลือกทุกคนเรียนล)วงหน�าได�เลย)

ช)วงการฝ,กอบรม

Group Project 1 : การคิดเชิงออกแบบเพื่อการ

สร�างสรรค1งานและนวัตกรรม 

*** กิจกรรมสัมพันธ1ลงทะเบียน 

ณ ห�อง 3410 

อาคาร 3

ศ 1 มีนาคม 2562

กําหนดการฝ,กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู�นําคล่ืนลูกใหม)ในราชการไทย รุ)นที่ 24

ระหว)างวันที่ 1 มี.ค. - 15 ก.ค. 2562

ประเด็นการศึกษา Thailand 4.0 บริบทไทยและบริบทโลกท่ีเกี่ยวข�อง ระหว)างวันท่ี 23 - 28 ก.พ. 2562

เอกสารแนบ 6

โดย เลขาธิการ ก.พ. 

 ณ ห�อง 3410 อาคาร 3 ฝ�กอบรม

โดย 

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม 

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ในฐานะท่ีปรึกษาหลักสูตร

กล)าวต�อนรับและการบรรยายใน

หัวข�อ "ผู�นําคล่ืนลูกใหม)กับยุค

ประเทศไทย 4.0" 

โดย รกพ.ชุติมา หาญเผชิญ

*** ชี้แจงหลักสูตร

โดย

ผชช.วิภาดา ล่ิวเฉลิมวงศ1

วัน เดือน ป� คร้ังท่ี/เวลา 07.30 - 08.00 น. 16.00 - 17.00 น.

ส. 2 มี.ค. 2562 2 Home room

สร�างสรรค1งานและนวัตกรรม 

(Design Thinking and Process Design)

โดย นายวริทธิ ตีรประเสริฐ เจ�าหน�าที่พัฒนาการ

ออกแบบเเละธุรกิจสร�างสรรค1อาวุโส 

จาก สํานักงานสXงเสริมเศรษฐกิจสร�างสรรค1 (CEA)

ณ ห�อง 3410 อาคาร 3 ชั้น 4 สํานักงาน ก.พ.

(นําไปใช�ในการออกแบบงานกลุXม)

อาคาร 3

1

08.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น.

การตลาดภาครัฐ (Public Marketing)

กลยุทธmในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู)การปฏิบัติ (Strategic Implementation)

โดย นายธเนศ ต้ังเจริญมั่นคง

ณ ห�อง 3410 อาคาร 3 ช้ัน 4 สํานักงาน ก.พ.

อา. 3 มี.ค. 2562 3 Home room
เลือกประธานรุXนและคณะทํางาน (รักษาการ)

ประชุมรุXนเตรียมการทํากิจกรรมตXาง ๆ รXวมกัน

วัน เดือน ป� คร้ังท่ี/เวลา 08.30 - 09.00 น. 09.00 - 10.30 น. 10.30 - 12.00 น. 16.00 - 17.30 น.

 จ 4 มี.ค. 2562 4 ลงทะเบียน ช้ีแจงการทําผลงาน Group 

Project, Class Project และ

งานท่ีมอบหมาย และกําหนด 

DNA ของรุXน

ณ ห�อง 3410 อาคาร 3 ช้ัน 4 

สํานักงาน ก.พ.

(ช้ีแจงการสXงข�อมูล กําหนดการ

 และการจัดทําหนังสือเพื่อ

การศึกษากลุXมและศึกษาดูงาน)

อ 5 มี.ค. 2562 5 ลงทะเบียน ชี้แจงการปฐมนิเทศใน ตจว. 

โดย ทีม สพข.

Class and Group Project การสร�างภาพยนตร1 (1) (Idea - Execution, การถXายภาพ, Script, ตัวอยXางรูปแบบงาน) 

โดย นายทวีรัตน1 โชคชัยเพิ่มพูนผล และนายจิณตวัตน1 พรสุขสวัสดิ์

ณ ห�อง 3410 อาคาร 3 ชั้น 4 สํานักงาน ก.พ.

(10.30 - 17.30 น.)

13.00 - 16.00 น.

*** ผู�นํากับการสร�างแรงบันดาลใจในการทํางาน

โดย นายวิทิตนันท1  โรจนพาณิช

*** สมรรถนะผู�นําในศตวรรษท่ี 21 : รายงานผลประเมิน

สมรรถนะ (ACM)

การตลาดภาครัฐ (Public Marketing)

โดย นายธเนศ ต้ังเจริญมั่นคง

ณ ห�อง 3410 อาคาร 3 ช้ัน 4 สํานักงาน ก.พ.

โดย ทีม สพข.

ณ ห�อง 3410 อาคาร 3 ชั้น 4 

สํานักงาน ก.พ.

วัน เดือน ป� คร้ังท่ี/เวลา 06.30 - 07.00 น. 07.00 - 10.30 น. 10.30 - 12.00 น. 13.00 - 16.30 น. 16.30 - 18.00 น. 18.00 - 22.00 น.

พ 6 มี.ค. 2562 6 06.30 - 07.00 น.

ลงะเบียน 

ณ หน�าอาคาร 1

*** เวลา 07.00 น. ออก

เดินทางไป

ชลพฤกษ1 รีสอร1ท จังหวัด

นครนายก และพัก

รับประทานอาหารกลางวัน

***ออกแบบ Talent Share 

สถานท่ีศึกษาดูงาน และกติกา

การอยูXรXวมกันตลอดหลักสูตร 

โดย จนท. สพข.

ณ ชลพฤกษ1 รีสอร1ท

*** กิจกรรมกลุXมสัมพันธ1 

(ระหวXาง NWL รุXน 23-24)

โดย ทีม NWL23

ณ ชลพฤกษ1 รีสอร1ท

เตรียมการแสดง

ณ ชลพฤกษ1 รีสอร1ท

***กิจกรรมสัมพันธ1

รับประทานอาหารเย็น

ณ ชลพฤกษ1 รีสอร1ท

วัน เดือน ป� คร้ังท่ี/เวลา 07.00 - 08.30 น. 13.00 - 17.00 น. 17.30 - 18.30 น. 18.30 - 21.00 น.

พฤ 7 มี.ค. 2562 7 รับประทานอาหารเช�า

 ออกเดินจากท่ีพักไป

ยังสถานท่ีจัดกิจกรรม

เดินทางกลับท่ีพักและ

พักผXอนอิริยาบถ

ณ ชลพฤกษ1 รีสอร1ท

 ***รับประทานอาหารเย็น และกิจกรรม

แชร1ประสบการณ1จากพี่สูXน�อง โดย NWL 23

ณ ชลพฤกษ1 รีสอร1ท

โดย นายวิทิตนันท1  โรจนพาณิช

ณ ห�อง 3410 อาคาร 3 ชั้น 4 สํานักงาน ก.พ

สมรรถนะ (ACM)

โดย นายชวัลณัฐ เหลXาพูนพัฒน1

ห�อง 3410 อาคาร 3 สํานักงาน ก.พ

08.30 - 12.00 น.

*** ฝ,กปฎิบัติการเปqนผู�นําและการทํางานร)วมกับผู�อ่ืน (โรงเรียนนายร�อยพระ

จุลจอมเกล�า จ.นครนายก)

โดย ทีม จปร. ณ โรงเรียนนายร�อย จปร. จ. นครนายก



กําหนดการฝ,กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู�นําคล่ืนลูกใหม)ในราชการไทย รุ)นที่ 24

ระหว)างวันที่ 1 มี.ค. - 15 ก.ค. 2562

เอกสารแนบ 6

วัน เดือน ป� คร้ังท่ี/เวลา 07.30 - 08.30 น. 16.00 - 19.00 น.

ศ 8 มี.ค. 2562 8 รับประทานอาหารเช�า

ออกเดินทางไปยัง

สถานท่ีศึกษาดูงาน

รับประทานอาหารเย็น ณ Montreux café 

 and farm (มองเทรอส1 คาเฟp & ฟาร1ม) 

และเดินทางกลับสํานักงาน ก.พ.

วัน เดือน ป� คร้ังท่ี/เวลา 07.30 - 08.30 น. 16.00 - 17.30 น.

ส 9 มี.ค. 2562 9 ลงทะเบียน

10.00 - 10.30 น.

กิจกรรมประเมินบุคลิกภาพทางการบริหาร (MBTI)

โดย คณะวิทยากร สํานักงาน ก.พ. 

ดร.ปจิตา ดิศกุล ณ อยุธยา นางป'ยสุรางคm กุลจิตติประสิทธ์ิ

นางวัชรวีรm น่ิมเปtา นางสาวดลยา เป�uยมสุวรรณm

ณ ห�องเอนกประสงคm ช้ัน 2 อาคารสํานักงาน (ตึกหน�า)

(เวลา 10.30 - 17.30 น.)

09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. 

09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. 

*** การศึกษาดูงาน 1 : ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง

ศูนยmการเรียนรู�บ�านทุ)งกระโปรง

อ.บ�านนา จ.นครนายก

อา 10 มี.ค. 2562 10 ลงทะเบียน

08.30-09.00 น.
ประชุมรุ�นเตรียมการทํากิจกรรมต�าง ๆ ท่ี

ต�องรีบดําเนินการ

วัน เดือน ปr คร้ังท่ี/เวลา 08.30 - 09.00 น. 09.00 - 10.00 น. 10.00 - 12.00 น. 16.00 - 17.30 น.

จ 11 มี.ค. 2562 11 Home room

(การเชื่อมโยงเน้ือหา

รายวิชากับการทํา 

Group Project)

Workshop : แบXงกลุXมและสรุปหัวข�อ Group 

Project

New Wave Leader Character และประชุมเร่ือง

การทําผลงานรุXน (Class Project)

โดย ผชช.วิภาดา ล่ิวเฉลิมวงศ1 และคณะ

ณ ห�อง 3410 อาคาร 3 ช้ัน 4 สํานักงาน ก.พ

วัน เดือน ปr คร้ังท่ี/เวลา 08.30 - 09.00 น. 16.00 - 17.00 น.

อ 12 มี.ค. 2562 12 Talent Share 1 ทํางานกลุXม

*** หลักสูตร “The Speed of Trust Foundation TM Building Trust in the Workplace”

โดย PacRim ณ ห�องเอนกประสงคm ช้ัน 2 อาคารสํานักงาน (ตึกหน�า) สํานักงาน ก.พ.

ผู�เข�ารับการฝ,กอบรมทุกคนต�องเข�ารับการฝ,กอบรมในวิชาน้ี

เพราะเปqนส)วนหน่ึงของเกณฑmการผ)านการฝ,กอบรม

(เวลา 10.30 - 17.30 น.)

13.00 - 16.00 น. 

การปฏิรูปประเทศภายใต�ยุทธศาสตร1ชาติ 

โดย เลขาธิการ สภาพัฒฯ หรือผู�แทน

(ใช�เปxนกรอบในการกําหนดประเด็นทํา Group Project)

09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. 

Digital Transformation and Enterprise Architecture คร้ังท่ี 1

Global Mega Trends and the Impact to Thailand

โดย นายนฤตม1 เทอดสถีรศักดิ์ (NWL1)

รองเลขาธิการ BOI

ณ ห�อง 3410 อาคาร 3 ชั้น 4 สํานักงาน ก.พ.

อ 12 มี.ค. 2562 12 Talent Share 1 ทํางานกลุXม

พ 13 มี.ค. 2562 13 Talent Share 2 Learning Reflection 1/ Intervention

วัน เดือน ปr คร้ังท่ี/เวลา 08.30 - 09.00 น. 16.00 - 17.00 น.

จ 25 มี.ค. 2562 14 Talent Share 3 ทําผลงานกลุXม

อ 26 มี.ค. 2562 15 Talent Share 4 ทําผลงานกลุXม

09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. 

การโค�ช (Coaching) โดย นายชัยรัตน1  วงศ1จินดานนท1

ณ ห�อง 3410 อาคาร 3 ชั้น 4 สํานักงาน ก.พ.

"Feedback Session"

โดย นางวรภา ชัยเลิศวณิชกุล

"นวัตกรรมการบริหารงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" 

โดย นายวัชรมงคล เบญจธนะฉัตร1

หยุดการฝ�กอบรมกXอนการเลือกตั้ง 14 - 24 มีนาคม 2562

*** Leadership Challenge in 21st Century and Beyond คร้ังท่ี 1

*** การจัดทําแผนพัฒนาตนเอง 
Individual Development Plan : IDP

โดย นางสาวณัฏฐิกา ณวรรณโณ และนางสาวสุรีพร ภัทรพรนันทD
ณ ห�อง ๓๔๑๐ อาคาร ๓ ชั้น ๔ สํานักงาน ก.พ.

Digital Transformation and Enterprise Architecture คร้ังท่ี 1

โดย นายดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี

ณ ห�อง 3410 อาคาร 3 ชั้น 4 สํานักงาน ก.พ.

(นําไปใช�ในการออกแบบงานกลุXม)

วัน เดือน ปr คร้ังท่ี/เวลา 08.30 - 09.00 น. 16.00 - 17.00 น.

พ 27 มี.ค. 2562 16 Talent Share 5 ช้ีแจงการศึกษาดูงาน และ

การฝ�กอบรม ณ CEA

พฤ 28 มี.ค. 2562 17 Talent Share 6

ศ 29 มี.ค. 2562 18 Talent Share 7 Paradoxes of Leaders

ศาตราจารย1พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ

(16.00 - 18.30 น.)

*** Leadership Development Coaching คร้ังท่ี 1 

ชี้แจงเร่ือง Individual Coach และแบXงห�องยXอย (Chemistry Check)

ณ ห�อง 3110 อาคาร 3 ชั้น 4 สํานักงาน ก.พ.

Class and Group Project การสร�างภาพยนตร1 (2) : สXงการบ�านจําลองความคิด (Idea) ของงานท่ีจะทํา และเรียนการ

ผลิตภาพยนตร1 (Production)

โดย นายทวีรัตน1 โชคชัยเพิ่มพูนผล นายประกาศิต ภัทรธีรานนท1 นายจิณตวัตน1 พรสุขสวัสดิ์ และนายภราดร เวศอุรัย

ณ ห�อง 3410 อาคาร 3 ชั้น 4 สํานักงาน ก.พ.

โดย นางวรภา ชัยเลิศวณิชกุล

ณ ห�อง 3410 อาคาร 3 ชั้น 4 สํานักงาน ก.พ.

โดย นายวัชรมงคล เบญจธนะฉัตร1

ณ ห�อง 3410 อาคาร 3 ชั้น 4 สํานักงาน ก.พ

ทักษะดิจิทัล : การทําคลิปวีดีโอ 

โดย นายชวพงศธร ไวสาริกรรม บริษัท Apple 

ณ ห�อง ๓๔๑๐ อาคาร ๓ ชั้น ๔ สํานักงาน ก.พ.

ทํางานรุXน

09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. 



กําหนดการฝ,กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู�นําคล่ืนลูกใหม)ในราชการไทย รุ)นที่ 24

ระหว)างวันที่ 1 มี.ค. - 15 ก.ค. 2562

เอกสารแนบ 6

วัน เดือน ปr คร้ังท่ี/เวลา 08.30 - 09.00 น. 16.00 - 17.00 น.

ส 30 มี.ค. 2562 19 ออกเดินจากสํานักงาน

 ก.พ. ไปยังสํานักงาน

สXงเสริมเศรษฐกิจ

สร�างสรรค1 (CEA) 

(TCDC เดิม)

07.30 - 09.00 น.

ศึกษาดูงาน ณ สํานักงานสXงเสริมเศรษฐกิจ

สร�างสรรค1 (CEA)

(16.00 - 17.00 น.)

วัน เดือน ปr คร้ังท่ี/เวลา 08.30 - 09.00 น. 16.00 - 17.00 น.

จ 1 เม.ย. 2562 20 Talent Share 8 ประชุมการทํากิจกรรมของรุXน

09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. 

 *** หลักสูตร Professional Image and Effective Communication (วันท่ี 1)

โดย อาจารย1น้ําฝน ภักดี และคณะ

Group Project 2 : การคิดเชิงออกแบบเพื่อการสร�างสรรค1งานและนวัตกรรม 

(Design Thinking and Process Design)

โดย นายวริทธิ ตีรประเสริฐ เจ�าหน�าท่ีพัฒนาการออกแบบเเละธุรกิจสร�างสรรค1อาวุโส 

จาก สํานักงานสXงเสริมเศรษฐกิจสร�างสรรค1 (CEA)

ณ ห�อง MDIC ชั้น 2 สํานักงานสXงเสริมเศรษฐกิจสร�างสรรค1 (CEA)

09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. 

อ 2 เม.ย. 2562 21 Talent Share 9 ประชุมการทํากิจกรรมของรุXน

พ 3 เม.ย. 2562 22 Talent Share 10 เลือกประธานรุXนและคณะทํางาน (ตัวจริง)

ประชุมรุXนเตรียมการทํากิจกรรมตXาง ๆ รXวมกัน

พฤ 4 เม.ย. 2562 23 Talent Share 11 ประชุมรุXนเตรียมการทํากิจกรรมตXาง ๆ รXวมกัน

ศ 5 เม.ย. 2562 24 Talent Share 12 การวางท)าทีในการประชุมระหว)างประเทศ 

(Protocal, Techniques and Skills) 

En(g)Rich (Eng): Tips for Thailand's Representatives

โดย นางป�ยสุรางค1 กุลจิตติประสิทธิ์ นางสาวนที มีเงิน นางสาวรัตนอาภา ทรัพย1สมบัติ 

ณ ห�อง 3410 อาคาร 3 ชั้น 4 สํานักงาน ก.พ.

 *** หลักสูตร Professional Image and Effective Communication (วันท่ี 2)

โดย อาจารย1น้ําฝน ภักดี และคณะ

ณ ห�อง 3410 อาคาร 3 ชั้น 4 สํานักงาน ก.พ.

การนําเสนอข�อมูลด�วยภาพแบบ Infographic

โดย นางสาวชนม1มาศ สุขพัฒน1วรา และคณะ สํานักงาน ก.พ. 

ณ ห�อง 3414 อาคาร 3 ชั้น 4 สํานักงาน ก.พ. 

(แบXงคร่ึงไปเรียนการบันทึกด�วยภาพ Graphic Recording  ณ ห�อง 3410 อาคาร 3 ชั้น 4)

การบันทึกด�วยภาพ Graphic Recording

โดย นางสาวพรศิริ เจริญสืบสกุล และนางสาวนิชดา ปานสุข สํานักงาน ก.พ.

ณ ห�อง 3414 อาคาร 3 ชั้น 4 และห�อง 3410 อาคาร 3 ชั้น 4 สํานักงาน ก.พ.

 (แบXงคร่ึงไปเรียนการนําเสนอข�อมูลด�วยภาพแบบ Infographic)

วัน เดือน ป� คร้ังท่ี/เวลา 08.30 - 09.00 น. 16.00 - 17.00 น.

จ. 8 เม.ย. 2562

อ 9 เม.ย. 2562 25 Talent Share 13 ประชุมการทํากิจกรรมของรุXน

พ 10 เม.ย. 2562 26 Talent Share 14 ประชุมการทํากิจกรรมของรุXนClass and Group Project การสร�างภาพยนตร1 (3)

(การถXายทําและตัดตXอภาพยนตร1) 

โดย นายทวีรัตน1 โชคชัยเพิ่มพูนผล 

นายประกาศิต ภัทรธีรานนท1 นายจิณตวัตน1 พรสุขสวัสดิ์

และนายภราดร เวศอุรัย

ณ ห�อง 3410 อาคาร 3 ชั้น 4 สํานักงาน ก.พ.

CEO Visit (Leadership class) : Change Leadership

นางสาวร่ืนวดี สุวรรณมงคล

อธิบดีกรมบังคับคดี

ณ ห�อง 3410  อาคาร 3 ชั้น 1 สํานักงาน ก.พ

(Protocal, Techniques and Skills) 

โดย นางศิริวรรณ เมนะโพธิ และคณะ

ณ ห�อง 3410 อาคาร 3 ชั้น 4 สํานักงาน ก.พ.

โดย นางป�ยสุรางค1 กุลจิตติประสิทธิ์ นางสาวนที มีเงิน นางสาวรัตนอาภา ทรัพย1สมบัติ 

และนางสาวดลยา เปr�ยมสุวรรณ1

ณ ห�อง 3410 อาคาร 3 ชั้น 4 สํานักงาน ก.พ.

09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. 

หยุดชดเชยวันจักรี

Introduction to Data Analysis

โดย ดร.อรทัย สังข1เพ็ชร และ ดร.อักฤทธิ์ สังข1เพ็ชร

ณ ห�อง 3410 อาคาร 3 ชั้น 4

พฤ 11 เม.ย. 2562 27 Talent Share 15 Learning Reflection 2/ Intervention

วัน เดือน ป� คร้ังท่ี/เวลา 08.30 - 09.00 น.

พฤ 25 เม.ย. 2562 28 Talent Share 16 ทําผลงานกลุXม

ณ ห�อง 3410 อาคาร 3 ชั้น 4 สํานักงาน ก.พ.

09.00 - 12.00 น. 13.00 - 17.00 น. 

Group Project 3 :การคิดเชิงออกแบบเพ่ือการสร�างสรรคm

งานและนวัตกรรม  (Design Thinking and Process 

Design)

โดย นายวริทธิ ตีรประเสริฐ เจ�าหน�าท่ีพัฒนาการออกแบบ

เเละธุรกิจสร�างสรรค1อาวุโส

จาก สํานักงานสXงเสริมเศรษฐกิจสร�างสรรค1 (CEA)

ณ ห�อง 3410 อาคาร 3 ช้ัน 4 สํานักงาน ก.พ.

Class and Group Project การสร�างภาพยนตร1 (4)  : 

การเลXาเร่ืองด�วยการตัดตXอภาพและเสียง

 โดย นายภราดร เวศอุรัย นายประกาศิต ภัทรธีรานนท1 

นายจิณตวัตน1 พรสุขสวัสดิ์ และนายทวีรัตน1 โชคชัยเพิ่มพูนผล 

ณ ห�อง 3410 อาคาร 3 ชั้น 4 

(สรุปข�อมูลและปรับปรุงผลงานกลุXม)

*** "Mindfulness in Organization องค1กรสร�างสติ"

โดย นายวรภัทร1 ภูXเจริญ และคณะ

ณ ห�อง 3410 อาคาร 3 ชั้น 4 สํานักงาน ก.พ.



กําหนดการฝ,กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู�นําคล่ืนลูกใหม)ในราชการไทย รุ)นที่ 24

ระหว)างวันที่ 1 มี.ค. - 15 ก.ค. 2562

เอกสารแนบ 6

วัน เดือน ป� คร้ังท่ี/เวลา 06.00 - 08.30 น. 17.00 - 20.30 น.

ศ 26 เม.ย. 2562 29 Talent Share 17

วัน เดือน ป� คร้ังท่ี/เวลา 06.00 - 08.30 น. 17.00 - 20.30 น.

ส. 27 เม.ย. 2562 30 รับประทานอาหารเย็น และเดินทางกลับท่ีพัก

อา 28 เม.ย. 2562 31 รับประทานอาหารเย็น และเดินทางกลับท่ีพัก

เดือนเมษายน 2562 *** Leadership Development Coaching ผู�เข�ารับการฝ�กอบรมนัดหมายและดําเนินการโค�ชรายบุคคลกับโค�ชท่ีดูแล  1 คร้ัง คร้ังละ 1 ชม. (บันทึกสรุปการโค�ช)

08.30 - 12.00 น. 13.00 - 17.00 น. 

กิจกรรมการศึกษากลุXมและศึกษาดูงาน ณ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอํานาจเจริญ

กิจกรรมการศึกษากลุXมและศึกษาดูงาน ณ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอํานาจเจริญ

ทําผลงานกลุXม/ผลงานรุXนนําเสนอรXางผลงาน คร้ังท่ี 1

ตXอคณะกรรมการ/ท่ีปรึกษา รกพ.ชุติมา หาญเผชิญ

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม 

นางสาวสมฤดี จิตรจง นายธเนศ ต้ังเจริญม่ันคง

ณ ห�อง 3410 อาคาร 3 ช้ัน 4 สํานักงาน ก.พ.

08.30 - 12.00 น. 13.00 - 17.00 น. 

อา 28 เม.ย. 2562 31 รับประทานอาหารเย็น และเดินทางกลับท่ีพัก

จ 29 เม.ย. 2562 32 รับประทานอาหารเย็น และเดินทางกลับท่ีพัก

อ 30 เม.ย. 2562 33 รับประทานอาหารเย็น และเดินทางกลับท่ีพัก

พ 1 พ.ค. 2562 34 รับประทานอาหารเย็น และเดินทางกลับท่ีพัก

พฤ 2 พ.ค. 2562 35 รับประทานอาหารเย็น และเดินทางกลับท่ีพัก

ศ 3 พ.ค. 2562 36 รับประทานอาหารเย็น และเดินทางกลับท่ีพัก

วัน เดือน ป� คร้ังท่ี/เวลา 08.30 - 09.00 น. 16.00 - 17.00 น.

จ 6 พ.ค. 2562

อ 7 พ.ค. 2562 37 Talent Share 18 ทําผลงานกลุXม

*** กิจกรรมการศึกษากลุXมและศึกษาดูงาน ณ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอํานาจเจริญ

*** กิจกรรมการศึกษากลุXมและศึกษาดูงาน ณ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอํานาจเจริญ

*** กิจกรรมการศึกษากลุXมและศึกษาดูงาน ณ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอํานาจเจริญ

*** กิจกรรมการศึกษากลุXมและศึกษาดูงาน ณ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอํานาจเจริญ

*** กิจกรรมการศึกษากลุXมและศึกษาดูงาน ณ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอํานาจเจริญ

09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. 

สรุปการศึกษากลุXมและการศึกษาดูงาน และเตรียมการ

นําเสนอสิ่งท่ีได�เรียนรู�จากกิจกรรมศึกษากลุXมและศึกาดูงาน

ณ ห�อง 3410 อาคาร 3 ชั้น 4 สํานักงาน ก.พ.

Group Project 4 : การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) 

เพื่อการสร�างสรรค1งานและนวัตกรรม

โดย นายวริทธิ ตีรประเสริฐ เจ�าหน�าท่ีพัฒนาการออกแบบ

เเละธุรกิจสร�างสรรค1อาวุโส จาก CEA

ณ ห�อง 3410 อาคาร 3 ชั้น 4 สํานักงาน ก.พ.

กิจกรรมการศึกษากลุXมและศึกษาดูงาน ณ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอํานาจเจริญ

หยุด (พระราชพิธี)

พ 8 พ.ค. 2562 38 Talent Share 19 ทําผลงานกลุXม

พฤ 9 พ.ค. 2562 39 Talent Share 20 ทําผลงานกลุXม

ศ 10 พ.ค. 2562 40 Talent Share 21 Learning Reflection 3 /Intervention

เดือนพฤาภาคม 2562 *** Leadership Development Coaching ผู�เข�ารับการฝ�กอบรมนัดหมายและดําเนินการโค�ชรายบุคคลกับโค�ชท่ีดูแล  1 คร้ัง คร้ังละ 1 ชม. (บันทึกสรุปการโค�ช)

นําเสนอรXางผลงาน คร้ังท่ี 2

ตXอคณะกรรมการ/ท่ีปรึกษา รกพ.ชุติมา หาญเผชิญ

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม 

นางสาวสมฤดี จิตรจง นายธเนศ ตั้งเจริญมั่นคง

ณ ห�อง 3410 อาคาร 3 ชั้น 4 สํานักงาน ก.พ.

Class and Group Project การสร�างภาพยนตร1 (5) : 

สXงการบ�านตัดตXอ คร้ัง 1 

โดย นายภราดร เวศอุรัย ภัทรธีรานนท1 นายประกาศิต 

ภัทรธีรานนท1 และนายทวีรัตน1 โชคชัยเพิ่มพูนผล 

ณ ห�อง 3410 อาคาร 3 ชั้น 4 สํานักงาน ก.พ.

ณ ห�อง 3410 อาคาร 3 ชั้น 4 สํานักงาน ก.พ.

สรุปการศึกษากลุXมและการศึกษาดูงาน และเตรียมการ

นําเสนอสิ่งท่ีได�เรียนรู�จากกิจกรรมศึกษากลุXมและศึกาดู

งาน (ตXอ)

ณ ห�อง 3410 อาคาร 3 ชั้น 4 สํานักงาน ก.พ.

นําเสนอ Learning Reflection ของแตXละกลุXมจากการไป

เก็บข�อมูลและศึกษาดูงานในพื้นท่ีท่ีแตXละกลุXมกําหนด

ณ ห�อง 3410 อาคาร 3 ชั้น 4 สํานักงาน ก.พ.

*** Leadership Development Coaching

คร้ังท่ี 2 และแบXงห�องยXอย

ณ ห�อง 3110 อาคาร 3 ชั้น 4 สํานักงาน ก.พ.

วัน เดือน ป� คร้ังท่ี/เวลา 08.30 - 09.00 น. 16.00 - 17.00 น.

จ 10 มิ.ย. 2562 41 Talent Share 22 ทําผลงานรุXน

อ 11 มิ.ย. 2562 42 Talent Share 23 Learning Reflection 4 /Intervention 

และ Relearn Session

โดย วิทยากร สํานักงาน ก.พ.

ณ ห�อง 3410 อาคาร 3 ชั้น 4

เดือนพฤาภาคม 2562 *** Leadership Development Coaching ผู�เข�ารับการฝ�กอบรมนัดหมายและดําเนินการโค�ชรายบุคคลกับโค�ชท่ีดูแล  1 คร้ัง คร้ังละ 1 ชม. (บันทึกสรุปการโค�ช)

Group Project 5 : การคิดเชิงออกแบบ (Design 

Thinking) เพื่อการสร�างสรรค1งานและนวัตกรรม

โดย นายวริทธิ ตีรประเสริฐ เจ�าหน�าท่ีพัฒนาการออกแบบ

เเละธุรกิจสร�างสรรค1อาวุโส จาก CEA

ณ ห�อง 3410 อาคาร 3 ชั้น 4 สํานักงาน ก.พ.

09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. 

นําเสนอรXางผลงาน คร้ังท่ี 3

ตXอคณะกรรมการ/ท่ีปรึกษา รกพ.ชุติมา หาญเผชิญ

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม 

นางสาวสมฤดี จิตรจง นายธเนศ ตั้งเจริญมั่นคง

ณ ห�อง 3410 อาคาร 3 ชั้น 4 สํานักงาน ก.พ.

Class and Group Project การสร�างภาพยนตร1 (6) : 

สXงการบ�านตัดตXอ คร้ัง Final 

โดย นายภราดร เวศอุรัย ภัทรธีรานนท1 

นายประกาศิต ภัทรธีรานนท1 

และนายทวีรัตน1 โชคชัยเพิ่มพูนผล 

ณ ห�อง 3410 อาคาร 3 ชั้น 4 สํานักงาน ก.พ.

Digital Transformation คร้ังท่ี 2

โดย นายดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี

ณ ห�อง 3410 อาคาร 3 ชั้น 4 สํานักงาน ก.พ.



กําหนดการฝ,กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู�นําคล่ืนลูกใหม)ในราชการไทย รุ)นที่ 24

ระหว)างวันที่ 1 มี.ค. - 15 ก.ค. 2562

เอกสารแนบ 6

วัน เดือน ป� คร้ังท่ี/เวลา 08.30 - 09.00 น. 16.00 - 18.30 น. 

พฤ 20 มิ.ย. 2562 43 ลงทะเบียน

วัน เดือน ป� คร้ังท่ี/เวลา 08.30 - 09.00 น. 15.00 - 16.30 น. 

ศ 21 มิ.ย. 2562 44 ลงทะเบียน ถXายภาพหมูX

09.00 - 12.00 น. 13.00 - 15.00 น. 

ช)วงการติดตามประเมินผล

09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. 

เตรียมการนําเสนอผลงานและซ�อมการนําเสนอ

ณ ห�องประชุมจินดา ณ สงขลา อาคาร 3 ชั้น 1 สํานักงาน ก.พ.

*** กิจกรรมการสัมนาเชิงปฏิบัติการการนําเสนอผลการศึกษากลุXม (New Wave Theatre) 

ตXอคณะกรรมการ (รองเลขาธิการ ก.พ. นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม 

นางสาวสมฤดี จิตรจง นายธเนศ ตั้งเจริญมั่นคง ผู�วXาราชการจังหวัดหรือผู�แทน และผู�แทนคณาจารย1ภาพยนตร1 (1-2 คน))

ณ ห�องประชุมจินดา ณ สงขลา อาคาร 3 ชั้น 1 สํานักงาน ก.พ.

ผู�เข�ารับการฝ�กอบรมทุกคนต�องเข�ารXวมกิจกรรมน้ีเพราะเปxนสXวนหน่ึงของเกณฑ1การผXานการฝ�กอบรม

วัน เดือน ป� คร้ังท่ี/เวลา 08.30 - 09.00 น. 18.30 - 20.30 น.

จ 24 มิ.ย. 2562 45 ลงทะเบียน *** ติดตามการพัฒนาตาม IDP 

โดย นางกมลวรรณ สัตยายุทย1

 ณ ห�อง 3410 อาคาร 3 ช้ัน 1

 สํานักงาน ก.พ.

*** ทําแบบประเมิน 360 องศา 

โดยนายชวัลณัฐ เหลXาพูนพัฒน1

ห�อง 3410 อาคาร 3 ช้ัน 1 

สํานักงาน ก.พ.

รับประทานอาหารเย็น

ณ ...

วัน เดือน ป� คร้ังท่ี/เวลา 07.30 - 08.30 น. 17.00 - 22.00 น.

อ 25 มิ.ย. 2562 46 เดินทางกลับท่ีพัก 

และรับประทานอาหารเย็น

พ. 26 มิ.ย. 2562 47

วัน เดือน ป� คร้ังท่ี/เวลา 08.30 - 09.00 น.

13.30 - 17.00 น. 

เดือนกรกฎาคม 2562 *** Leadership Development Coaching ผู�เข�ารับการฝ�กอบรมนัดหมายและดําเนินการโค�ชรายบุคคลกับโค�ชท่ีดูแล 1 คร้ัง คร้ังละ 1 ชม. (บันทึกสรุปการโค�ช)

*** กิจกรรมจิตอาสา CSR NWL 24 : (รอมติรุXน)

ณ ...

*** กิจกรรมติดตามประเมินผลภาพรวมหลักสูตร: ผู�นําคลื่นลูกใหมXกับการขับเคลื่อนประเทศสูX Thailand 4.0 และ

ประเมินผลโครงการฝ�กอบรม

ณ ...

เดินทางกลับ สํานักงาน ก.พ

เดือนมิถุนายน 2562 *** Leadership Development Coaching ผู�เข�ารับการฝ�กอบรมนัดหมายและดําเนินการโค�ชรายบุคคลกับโค�ชท่ีดูแล 1 คร้ัง คร้ังละ 1 ชม. (บันทึกสรุปการโค�ช)

09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. 

09.00 - 12.00 น.

08.30 - 12.00 น.

*** เดินทางไปยังจังหวัด… (รอมติของผู�เข�ารับการฝ�กอบรม)

(ข้ึนรถบัส ท่ีบริเวณหลังพระรูปรัชกาลท่ี 7)

14.30 - 18.30 น. 

อา 14 ก.ค. 2562 48 ลงทะเบียน

จ 15 ก.ค. 2562 49 ลงทะเบียน

*** Leadership Development Coaching คร้ังท่ี 3 และแบXงห�องยXอย

ณ ห�อง 3110 ชั้น 1 อาคาร 3 สํานักงาน ก.พ

พิธีป�ดและมอบประกาศนียบัตร และถXายภาพหมูX

ณ ห�องประชุมจินดา ณ สงขลา

               **   สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบคXาอาหารกลางวัน อาหารวXาง ในวันท่ีมีกิจกรรมการฝ�กอบรมตามหลักสูตร คXาใช�จXายในการเดินทาง ได�แกX บัตรโดยสารเคร่ืองบิน ไป - กลับ คXาธรรมเนียมการฝ�กอบรม 

                      คXาท่ีพักและคXาอาหารตลอดการศึกษาดูงาน               *** ผู�เข�ารับการฝ�กอบรมทุกคนต�องเข�ารับการฝ�กอบรมในรายวิชา/กิจกรรมเหลXาน้ี 100% เพราะเปxนสXวนหน่ึงของเกณฑ1การผXานการฝ�กอบรม 

                         6 - 8 มี.ค. 62  การปฐมนิเทศในต)างจังหวัด

                    ส 9 มี.ค. 62  MBTI

                    อา 10 มี.ค. 62  หลักสูตร “The Speed of Trust Foundation TM Building Trust in the Workplace”

                    13 มี.ค. 62  Leadership Challenge in 21st Century and Beyond และการจัดทําแผนพัฒนาตนเอง Individual Development Plan: IDP

                    27 มี.ค. 62 Leadership Development Coaching 1

                    1 - 2 เม.ย. 62 หลักสูตร Professional Image and Effective Communication 

เดือนกรกฎาคม 2562 *** Leadership Development Coaching ผู�เข�ารับการฝ�กอบรมนัดหมายและดําเนินการโค�ชรายบุคคลกับโค�ชท่ีดูแล 1 คร้ัง คร้ังละ 1 ชม. (บันทึกสรุปการโค�ช)

รายงานผลประเมิน 360 องศา

โดย นายชวัลณัฐ เหลXาพูนพัฒน1

ณ ห�อง 3110 อาคาร 3 สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

หมายเหตุ *   กําหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงได�ตามความเหมาะสม

                    1 - 2 เม.ย. 62 หลักสูตร Professional Image and Effective Communication 

                    11 เม.ย. 62  หลักสูตร  Mindfulness in Organization

                    29 เม.ย. - 3 พ.ค. 62  กิจกรรมการศึกษากลุ)มและศึกษาดูงานในพื้นท่ีกําหนด

                    8 พ.ค. 62  Leadership Development Coaching 2

                    21 มิ.ย. 62  กิจกรรมการสัมนาเชิงปฏิบัติการการนําเสนอผลการศึกษากลุ)ม (New Wave Theatre) 

                    24 - 26 มิ.ย. 62 กิจกรรมการติดตามประเมินผลและโครงการจิตอาสา ณ สํานักงาน ก.พ. และต)างจังหวัด

                    อา 14 ก.ค. 62  Leadership Development Coaching 3


