เอกสารแนบ 6

กําหนดการฝ,กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูนําคลื่นลูกใหม)ในราชการไทย รุ)นที่ 24
ระหว)างวันที่ 1 มี.ค. - 15 ก.ค. 2562
ช)วงก)อนการฝ,กอบรม (e-learning) เรียน online ระหว)างวันที่ 23 - 28 ก.พ. 2562

หัวขอที่ 1

การสะทอนการเรียนรู (Learning Reflection) ระหว)างวันที่ 23 - 28 ก.พ. 2562

หัวขอที่ 2

ประเด็นการศึกษา Thailand 4.0 บริบทไทยและบริบทโลกที่เกี่ยวของ ระหว)างวันที่ 23 - 28 ก.พ. 2562

หัวขอที่ 3

Learn How to Learn: Powerful mental tools to help you master tough subjects (ภาษาอังกฤษ) โดย McMaster University & University of California San Diego (Coursera.org)
ทําสะทอนการเรียนรูมาส)งในวันเป'ดฝ,กอบรม ระยะเวลาหลักสูตรประมาณ 12 ชม. (ใหผูเขารับการคัดเลือกทุกคนเรียนล)วงหนาไดเลย)

ช)วงการฝ,กอบรม
วัน เดือน ป

ครั้งที่/เวลา

ศ 1 มีนาคม 2562

08.30 - 09.00 น.
ลงทะเบียน
ณ หอง 3410
อาคาร 3

1

09.00 - 10.50 น.

10.50 - 12.00 น.
มอบความคาดหวังในการทํา
พิธีเป'ด
ผลงานของผูเขารับการ
โดย เลขาธิการ ก.พ.
ฝกอบรม
ณ หอง 3410 อาคาร 3
โดย
นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
ในฐานะที่ปรึกษาหลักสูตร
กล)าวตอนรับและการบรรยายใน
หัวขอ "ผูนําคลื่นลูกใหม)กับยุค
ประเทศไทย 4.0"
โดย รกพ.ชุติมา หาญเผชิญ

วัน เดือน ป

ส. 2 มี.ค. 2562

ครั้งที่/เวลา
2

07.30 - 08.00 น.

3

Home room

วัน เดือน ป
จ 4 มี.ค. 2562

ครั้งที่/เวลา
4

08.30 - 09.00 น.
ลงทะเบียน

อ 5 มี.ค. 2562

5

ลงทะเบียน

วัน เดือน ป
พ 6 มี.ค. 2562

ครั้งที่/เวลา
6

06.30 - 07.00 น.
06.30 - 07.00 น.

ลงะเบียน
ณ หนาอาคาร 1

วัน เดือน ป
พฤ 7 มี.ค. 2562

08.00 - 12.00 น.

07.00 - 08.30 น.
ครั้งที่/เวลา
7
รับประทานอาหารเชา
ออกเดินจากที่พักไป
ยังสถานที่จัดกิจกรรม

14.00 - 16.00 น.

16.00 - 17.30 น.
*** กิจกรรมสัมพันธ1

Group Project 1 : การคิดเชิงออกแบบเพื่อการ
สรางสรรค1งานและนวัตกรรม
(Design Thinking and Process Design)
โดย นายวริทธิ ตีรประเสริฐ เจาหนาที่พัฒนาการ
ออกแบบเเละธุรกิจสรางสรรค1อาวุโส
จาก สํานักงานสXงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค1 (CEA)
ณ หอง 3410 อาคาร 3 ชั้น 4 สํานักงาน ก.พ.
(นําไปใชในการออกแบบงานกลุXม)

16.00 - 17.00 น.

13.00 - 16.00 น.
กลยุทธmในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู)การปฏิบัติ (Strategic Implementation)
โดย นายธเนศ ตั้งเจริญมั่นคง
ณ หอง 3410 อาคาร 3 ชั้น 4 สํานักงาน ก.พ.

Home room

อา. 3 มี.ค. 2562

*** ชี้แจงหลักสูตร
โดย
ผชช.วิภาดา ลิ่วเฉลิมวงศ1

13.00 - 14.00 น.

การตลาดภาครัฐ (Public Marketing)
โดย นายธเนศ ตั้งเจริญมั่นคง
ณ หอง 3410 อาคาร 3 ชั้น 4 สํานักงาน ก.พ.
09.00 - 10.30 น.
ชี้แจงการทําผลงาน Group
Project, Class Project และ
งานที่มอบหมาย และกําหนด
DNA ของรุXน
ณ หอง 3410 อาคาร 3 ชั้น 4
สํานักงาน ก.พ.
(ชี้แจงการสXงขอมูล กําหนดการ
และการจัดทําหนังสือเพื่อ
การศึกษากลุXมและศึกษาดูงาน)

เลือกประธานรุXนและคณะทํางาน (รักษาการ)
ประชุมรุXนเตรียมการทํากิจกรรมตXาง ๆ รXวมกัน

10.30 - 12.00 น.
13.00 - 16.00 น.
16.00 - 17.30 น.
Class and Group Project การสรางภาพยนตร1 (1) (Idea - Execution, การถXายภาพ, Script, ตัวอยXางรูปแบบงาน)
โดย นายทวีรัตน1 โชคชัยเพิ่มพูนผล และนายจิณตวัตน1 พรสุขสวัสดิ์
ณ หอง 3410 อาคาร 3 ชั้น 4 สํานักงาน ก.พ.
(10.30 - 17.30 น.)

*** ผูนํากับการสรางแรงบันดาลใจในการทํางาน
โดย นายวิทิตนันท1 โรจนพาณิช
ณ หอง 3410 อาคาร 3 ชั้น 4 สํานักงาน ก.พ

*** สมรรถนะผูนําในศตวรรษที่ 21 : รายงานผลประเมิน
สมรรถนะ (ACM)
โดย นายชวัลณัฐ เหลXาพูนพัฒน1
หอง 3410 อาคาร 3 สํานักงาน ก.พ

ชี้แจงการปฐมนิเทศใน ตจว.
โดย ทีม สพข.
ณ หอง 3410 อาคาร 3 ชั้น 4
สํานักงาน ก.พ.

13.00 - 16.30 น.
07.00 - 10.30 น.
10.30 - 12.00 น.
*** เวลา 07.00 น. ออก ***ออกแบบ Talent Share
*** กิจกรรมกลุXมสัมพันธ1
สถานที
ศ
่
ก
ึ
ษาดู
ง
าน
และกติ
ก
า
(ระหวXาง NWL รุXน 23-24)
เดินทางไป
การอยูXรXวมกันตลอดหลักสูตร
ชลพฤกษ1 รีสอร1ท จังหวัด
โดย ทีม NWL23
โดย จนท. สพข.
นครนายก และพัก
ณ ชลพฤกษ1 รีสอร1ท
ณ ชลพฤกษ1 รีสอร1ท
รับประทานอาหารกลางวัน

16.30 - 18.00 น.
เตรียมการแสดง
ณ ชลพฤกษ1 รีสอร1ท

18.00 - 22.00 น.
***กิจกรรมสัมพันธ1
รับประทานอาหารเย็น
ณ ชลพฤกษ1 รีสอร1ท

13.00 - 17.00 น.
08.30 - 12.00 น.
*** ฝ,กปฎิบัติการเปqนผูนําและการทํางานร)วมกับผูอื่น (โรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลา จ.นครนายก)
โดย ทีม จปร. ณ โรงเรียนนายรอย จปร. จ. นครนายก

17.30 - 18.30 น.
เดินทางกลับที่พักและ
พักผXอนอิริยาบถ
ณ ชลพฤกษ1 รีสอร1ท

18.30 - 21.00 น.
***รับประทานอาหารเย็น และกิจกรรม
แชร1ประสบการณ1จากพี่สูXนอง โดย NWL 23
ณ ชลพฤกษ1 รีสอร1ท
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กําหนดการฝ,กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูนําคลื่นลูกใหม)ในราชการไทย รุ)นที่ 24
ระหว)างวันที่ 1 มี.ค. - 15 ก.ค. 2562
วัน เดือน ป
ศ 8 มี.ค. 2562

07.30 - 08.30 น.
ครั้งที่/เวลา
8
รับประทานอาหารเชา
ออกเดินทางไปยัง
สถานที่ศึกษาดูงาน

13.00 - 16.00 น.
09.00 - 12.00 น.
*** การศึกษาดูงาน 1 : ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนยmการเรียนรูบานทุ)งกระโปรง
อ.บานนา จ.นครนายก

วัน เดือน ป
ส 9 มี.ค. 2562

ครั้งที่/เวลา
9

07.30 - 08.30 น.

09.00 - 12.00 น.

อา 10 มี.ค. 2562

10

ลงทะเบียน
08.30-09.00 น.

วัน เดือน ปr
จ 11 มี.ค. 2562

ครั้งที่/เวลา
11

08.30 - 09.00 น.
Home room
(การเชื่อมโยงเนื้อหา
รายวิชากับการทํา
Group Project)

วัน เดือน ปr
อ 12 มี.ค. 2562

ครั้งที่/เวลา
12

08.30 - 09.00 น.
Talent Share 1

09.00 - 12.00 น.
13.00 - 16.00 น.
Digital Transformation and Enterprise Architecture ครั้งที่ 1
โดย นายดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี
ณ หอง 3410 อาคาร 3 ชั้น 4 สํานักงาน ก.พ.
(นําไปใชในการออกแบบงานกลุXม)

16.00 - 17.00 น.
ทํางานกลุXม

พ 13 มี.ค. 2562

13

Talent Share 2

*** Leadership Challenge in 21st Century and Beyond ครั้งที่ 1
*** การจัดทําแผนพัฒนาตนเอง
Individual Development Plan : IDP
โดย นางสาวณัฏฐิกา ณวรรณโณ และนางสาวสุรีพร ภัทรพรนันทD
ณ หอง ๓๔๑๐ อาคาร ๓ ชั้น ๔ สํานักงาน ก.พ.

Learning Reflection 1/ Intervention

ลงทะเบียน
10.00 - 10.30 น.

16.00 - 19.00 น.
รับประทานอาหารเย็น ณ Montreux café
and farm (มองเทรอส1 คาเฟp & ฟาร1ม)
และเดินทางกลับสํานักงาน ก.พ.

13.00 - 16.00 น.
กิจกรรมประเมินบุคลิกภาพทางการบริหาร (MBTI)
โดย คณะวิทยากร สํานักงาน ก.พ.
ดร.ปจิตา ดิศกุล ณ อยุธยา นางป'ยสุรางคm กุลจิตติประสิทธิ์
นางวัชรวีรm นิ่มเปtา นางสาวดลยา เปuยมสุวรรณm
ณ หองเอนกประสงคm ชั้น 2 อาคารสํานักงาน (ตึกหนา)
(เวลา 10.30 - 17.30 น.)

*** หลักสูตร “The Speed of Trust Foundation TM Building Trust in the Workplace”
โดย PacRim ณ หองเอนกประสงคm ชั้น 2 อาคารสํานักงาน (ตึกหนา) สํานักงาน ก.พ.
ผูเขารับการฝ,กอบรมทุกคนตองเขารับการฝ,กอบรมในวิชานี้
เพราะเปqนส)วนหนึ่งของเกณฑmการผ)านการฝ,กอบรม
09.00 - 10.00 น.
10.00 - 12.00 น.
Global Mega Trends and the Impact to Thailand
โดย นายนฤตม1 เทอดสถีรศักดิ์ (NWL1)
รองเลขาธิการ BOI
ณ หอง 3410 อาคาร 3 ชั้น 4 สํานักงาน ก.พ.

13.00 - 16.00 น.
การปฏิรูปประเทศภายใตยุทธศาสตร1ชาติ
โดย เลขาธิการ สภาพัฒฯ หรือผูแทน
(ใชเปxนกรอบในการกําหนดประเด็นทํา Group Project)

16.00 - 17.30 น.

ประชุมรุนเตรียมการทํากิจกรรมตาง ๆ ที่
ตองรีบดําเนินการ

16.00 - 17.30 น.
Workshop : แบXงกลุXมและสรุปหัวขอ Group
Project
New Wave Leader Character และประชุมเรื่อง
การทําผลงานรุXน (Class Project)
โดย ผชช.วิภาดา ลิ่วเฉลิมวงศ1 และคณะ
ณ หอง 3410 อาคาร 3 ชั้น 4 สํานักงาน ก.พ

หยุดการฝกอบรมกXอนการเลือกตั้ง 14 - 24 มีนาคม 2562
วัน เดือน ปr
จ 25 มี.ค. 2562

ครั้งที่/เวลา
14

08.30 - 09.00 น.
Talent Share 3

อ 26 มี.ค. 2562

15

Talent Share 4

วัน เดือน ปr
พ 27 มี.ค. 2562

ครั้งที่/เวลา
16

08.30 - 09.00 น.
Talent Share 5

พฤ 28 มี.ค. 2562

17

Talent Share 6

ศ 29 มี.ค. 2562

18

Talent Share 7

09.00 - 12.00 น.
13.00 - 16.00 น.
การโคช (Coaching) โดย นายชัยรัตน1 วงศ1จินดานนท1
ณ หอง 3410 อาคาร 3 ชั้น 4 สํานักงาน ก.พ.
"Feedback Session"
โดย นางวรภา ชัยเลิศวณิชกุล
ณ หอง 3410 อาคาร 3 ชั้น 4 สํานักงาน ก.พ.

16.00 - 17.00 น.
ทําผลงานกลุXม

"นวัตกรรมการบริหารงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
โดย นายวัชรมงคล เบญจธนะฉัตร1
ณ หอง 3410 อาคาร 3 ชั้น 4 สํานักงาน ก.พ

09.00 - 12.00 น.
13.00 - 16.00 น.
*** Leadership Development Coaching ครั้งที่ 1
ชี้แจงเรื่อง Individual Coach และแบXงหองยXอย (Chemistry Check)
ณ หอง 3110 อาคาร 3 ชั้น 4 สํานักงาน ก.พ.
ทักษะดิจิทัล : การทําคลิปวีดีโอ
โดย นายชวพงศธร ไวสาริกรรม บริษัท Apple
ณ หอง ๓๔๑๐ อาคาร ๓ ชั้น ๔ สํานักงาน ก.พ.

ทําผลงานกลุXม

16.00 - 17.00 น.
ชี้แจงการศึกษาดูงาน และ
การฝกอบรม ณ CEA

ทํางานรุXน

Class and Group Project การสรางภาพยนตร1 (2) : สXงการบานจําลองความคิด (Idea) ของงานที่จะทํา และเรียนการ
ผลิตภาพยนตร1 (Production)
โดย นายทวีรัตน1 โชคชัยเพิ่มพูนผล นายประกาศิต ภัทรธีรานนท1 นายจิณตวัตน1 พรสุขสวัสดิ์ และนายภราดร เวศอุรัย
ณ หอง 3410 อาคาร 3 ชั้น 4 สํานักงาน ก.พ.

Paradoxes of Leaders
ศาตราจารย1พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ
(16.00 - 18.30 น.)

เอกสารแนบ 6

กําหนดการฝ,กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูนําคลื่นลูกใหม)ในราชการไทย รุ)นที่ 24
ระหว)างวันที่ 1 มี.ค. - 15 ก.ค. 2562
วัน เดือน ปr
ส 30 มี.ค. 2562

ครั้งที่/เวลา 08.30 - 09.00 น.
19
ออกเดินจากสํานักงาน
ก.พ. ไปยังสํานักงาน
สXงเสริมเศรษฐกิจ
สรางสรรค1 (CEA)
(TCDC เดิม)
07.30 - 09.00 น.

09.00 - 12.00 น.
13.00 - 16.00 น.
Group Project 2 : การคิดเชิงออกแบบเพื่อการสรางสรรค1งานและนวัตกรรม
(Design Thinking and Process Design)
โดย นายวริทธิ ตีรประเสริฐ เจาหนาที่พัฒนาการออกแบบเเละธุรกิจสรางสรรค1อาวุโส
จาก สํานักงานสXงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค1 (CEA)
ณ หอง MDIC ชั้น 2 สํานักงานสXงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค1 (CEA)

16.00 - 17.00 น.
ศึกษาดูงาน ณ สํานักงานสXงเสริมเศรษฐกิจ
สรางสรรค1 (CEA)
(16.00 - 17.00 น.)

วัน เดือน ปr
จ 1 เม.ย. 2562

ครั้งที่/เวลา
20

08.30 - 09.00 น.
Talent Share 8

09.00 - 12.00 น.
13.00 - 16.00 น.
*** หลักสูตร Professional Image and Effective Communication (วันที่ 1)
โดย อาจารย1น้ําฝน ภักดี และคณะ
ณ หอง 3410 อาคาร 3 ชั้น 4 สํานักงาน ก.พ.

16.00 - 17.00 น.
ประชุมการทํากิจกรรมของรุXน

อ 2 เม.ย. 2562

21

Talent Share 9

*** หลักสูตร Professional Image and Effective Communication (วันที่ 2)
โดย อาจารย1น้ําฝน ภักดี และคณะ
ณ หอง 3410 อาคาร 3 ชั้น 4 สํานักงาน ก.พ.

ประชุมการทํากิจกรรมของรุXน

พ 3 เม.ย. 2562

22

Talent Share 10

การนําเสนอขอมูลดวยภาพแบบ Infographic
โดย นางสาวชนม1มาศ สุขพัฒน1วรา และคณะ สํานักงาน ก.พ.
ณ หอง 3414 อาคาร 3 ชั้น 4 สํานักงาน ก.พ.
(แบXงครึ่งไปเรียนการบันทึกดวยภาพ Graphic Recording ณ หอง 3410 อาคาร 3 ชั้น 4)

เลือกประธานรุXนและคณะทํางาน (ตัวจริง)
ประชุมรุXนเตรียมการทํากิจกรรมตXาง ๆ รXวมกัน

พฤ 4 เม.ย. 2562

23
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การบันทึกดวยภาพ Graphic Recording
โดย นางสาวพรศิริ เจริญสืบสกุล และนางสาวนิชดา ปานสุข สํานักงาน ก.พ.
ณ หอง 3414 อาคาร 3 ชั้น 4 และหอง 3410 อาคาร 3 ชั้น 4 สํานักงาน ก.พ.
(แบXงครึ่งไปเรียนการนําเสนอขอมูลดวยภาพแบบ Infographic)

ประชุมรุXนเตรียมการทํากิจกรรมตXาง ๆ รXวมกัน

ศ 5 เม.ย. 2562

24
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การวางท)าทีในการประชุมระหว)างประเทศ
(Protocal, Techniques and Skills)
โดย นางศิริวรรณ เมนะโพธิ และคณะ
ณ หอง 3410 อาคาร 3 ชั้น 4 สํานักงาน ก.พ.

วัน เดือน ป

ครั้งที่/เวลา

08.30 - 09.00 น.

09.00 - 12.00 น.

จ. 8 เม.ย. 2562

En(g)Rich (Eng): Tips for Thailand's Representatives
โดย นางป…ยสุรางค1 กุลจิตติประสิทธิ์ นางสาวนที มีเงิน นางสาวรัตนอาภา ทรัพย1สมบัติ
และนางสาวดลยา เปr‡ยมสุวรรณ1
ณ หอง 3410 อาคาร 3 ชั้น 4 สํานักงาน ก.พ.
13.00 - 16.00 น.

16.00 - 17.00 น.

หยุดชดเชยวันจักรี

อ 9 เม.ย. 2562

25
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พ 10 เม.ย. 2562

26
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พฤ 11 เม.ย. 2562

27

Talent Share 15

วัน เดือน ป
ครั้งที่/เวลา
พฤ 25 เม.ย. 2562
28

08.30 - 09.00 น.
Talent Share 16

Introduction to Data Analysis
โดย ดร.อรทัย สังข1เพ็ชร และ ดร.อักฤทธิ์ สังข1เพ็ชร
ณ หอง 3410 อาคาร 3 ชั้น 4
Class and Group Project การสรางภาพยนตร1 (3)
(การถXายทําและตัดตXอภาพยนตร1)
โดย นายทวีรัตน1 โชคชัยเพิ่มพูนผล
นายประกาศิต ภัทรธีรานนท1 นายจิณตวัตน1 พรสุขสวัสดิ์
และนายภราดร เวศอุรัย
ณ หอง 3410 อาคาร 3 ชั้น 4 สํานักงาน ก.พ.

CEO Visit (Leadership class) : Change Leadership
นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล
อธิบดีกรมบังคับคดี
ณ หอง 3410 อาคาร 3 ชั้น 1 สํานักงาน ก.พ

*** "Mindfulness in Organization องค1กรสรางสติ"
โดย นายวรภัทร1 ภูXเจริญ และคณะ
ณ หอง 3410 อาคาร 3 ชั้น 4 สํานักงาน ก.พ.
13.00 - 17.00 น.
Group Project 3 :การคิดเชิงออกแบบเพื่อการสรางสรรคm
Class and Group Project การสรางภาพยนตร1 (4) :
งานและนวัตกรรม (Design Thinking and Process
การเลXาเรื่องดวยการตัดตXอภาพและเสียง
Design)
โดย นายภราดร เวศอุรัย นายประกาศิต ภัทรธีรานนท1
โดย นายวริทธิ ตีรประเสริฐ เจาหนาที่พัฒนาการออกแบบ นายจิณตวัตน1 พรสุขสวัสดิ์ และนายทวีรัตน1 โชคชัยเพิ่มพูนผล
เเละธุรกิจสรางสรรค1อาวุโส
ณ หอง 3410 อาคาร 3 ชั้น 4
จาก สํานักงานสXงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค1 (CEA)
(สรุปขอมูลและปรับปรุงผลงานกลุXม)

ประชุมการทํากิจกรรมของรุXน

ประชุมการทํากิจกรรมของรุXน

Learning Reflection 2/ Intervention

09.00 - 12.00 น.

ณ หอง 3410 อาคาร 3 ชั้น 4 สํานักงาน ก.พ.

ทําผลงานกลุXม

เอกสารแนบ 6

กําหนดการฝ,กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูนําคลื่นลูกใหม)ในราชการไทย รุ)นที่ 24
ระหว)างวันที่ 1 มี.ค. - 15 ก.ค. 2562
วัน เดือน ป

ครั้งที่/เวลา

ศ 26 เม.ย. 2562

29

เดือนเมษายน 2562
วัน เดือน ป
ครั้งที่/เวลา
ส. 27 เม.ย. 2562
30

06.00 - 08.30 น.
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08.30 - 12.00 น.

13.00 - 17.00 น.

นําเสนอรXางผลงาน ครั้งที่ 1
ตXอคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา รกพ.ชุติมา หาญเผชิญ
นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม
นางสาวสมฤดี จิตรจง นายธเนศ ตั้งเจริญมั่นคง
ณ หอง 3410 อาคาร 3 ชั้น 4 สํานักงาน ก.พ.

17.00 - 20.30 น.
ทําผลงานกลุXม/ผลงานรุXน

*** Leadership Development Coaching ผูเขารับการฝกอบรมนัดหมายและดําเนินการโคชรายบุคคลกับโคชที่ดูแล 1 ครั้ง ครั้งละ 1 ชม. (บันทึกสรุปการโคช)
06.00 - 08.30 น.
17.00 - 20.30 น.
08.30 - 12.00 น.
13.00 - 17.00 น.
รับประทานอาหารเย็น และเดินทางกลับที่พัก
กิจกรรมการศึกษากลุXมและศึกษาดูงาน ณ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอํานาจเจริญ

อา 28 เม.ย. 2562

31

กิจกรรมการศึกษากลุXมและศึกษาดูงาน ณ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอํานาจเจริญ

รับประทานอาหารเย็น และเดินทางกลับที่พัก

จ 29 เม.ย. 2562

32

*** กิจกรรมการศึกษากลุXมและศึกษาดูงาน ณ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอํานาจเจริญ

รับประทานอาหารเย็น และเดินทางกลับที่พัก

อ 30 เม.ย. 2562

33

*** กิจกรรมการศึกษากลุXมและศึกษาดูงาน ณ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอํานาจเจริญ

รับประทานอาหารเย็น และเดินทางกลับที่พัก

พ 1 พ.ค. 2562

34

*** กิจกรรมการศึกษากลุXมและศึกษาดูงาน ณ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอํานาจเจริญ

รับประทานอาหารเย็น และเดินทางกลับที่พัก

พฤ 2 พ.ค. 2562

35

*** กิจกรรมการศึกษากลุXมและศึกษาดูงาน ณ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอํานาจเจริญ

รับประทานอาหารเย็น และเดินทางกลับที่พัก

ศ 3 พ.ค. 2562

36

*** กิจกรรมการศึกษากลุXมและศึกษาดูงาน ณ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอํานาจเจริญ

รับประทานอาหารเย็น และเดินทางกลับที่พัก

วัน เดือน ป
จ 6 พ.ค. 2562

ครั้งที่/เวลา

อ 7 พ.ค. 2562

37
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สรุปการศึกษากลุXมและการศึกษาดูงาน และเตรียมการ Group Project 4 : การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)
นําเสนอสิ่งที่ไดเรียนรูจากกิจกรรมศึกษากลุXมและศึกาดูงาน
เพื่อการสรางสรรค1งานและนวัตกรรม
ณ หอง 3410 อาคาร 3 ชั้น 4 สํานักงาน ก.พ.
โดย นายวริทธิ ตีรประเสริฐ เจาหนาที่พัฒนาการออกแบบ
เเละธุรกิจสรางสรรค1อาวุโส จาก CEA
ณ หอง 3410 อาคาร 3 ชั้น 4 สํานักงาน ก.พ.

ทําผลงานกลุXม

พ 8 พ.ค. 2562

38
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*** Leadership Development Coaching
ครั้งที่ 2 และแบXงหองยXอย
ณ หอง 3110 อาคาร 3 ชั้น 4 สํานักงาน ก.พ.

ทําผลงานกลุXม

พฤ 9 พ.ค. 2562

39
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สรุปการศึกษากลุXมและการศึกษาดูงาน และเตรียมการ
นําเสนอสิ่งที่ไดเรียนรูจากกิจกรรมศึกษากลุXมและศึกาดู
งาน (ตXอ)
ณ หอง 3410 อาคาร 3 ชั้น 4 สํานักงาน ก.พ.

นําเสนอ Learning Reflection ของแตXละกลุXมจากการไป
เก็บขอมูลและศึกษาดูงานในพื้นที่ที่แตXละกลุXมกําหนด
ณ หอง 3410 อาคาร 3 ชั้น 4 สํานักงาน ก.พ.

ทําผลงานกลุXม

ศ 10 พ.ค. 2562

40
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นําเสนอรXางผลงาน ครั้งที่ 2
ตXอคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา รกพ.ชุติมา หาญเผชิญ
นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม
นางสาวสมฤดี จิตรจง นายธเนศ ตั้งเจริญมั่นคง
ณ หอง 3410 อาคาร 3 ชั้น 4 สํานักงาน ก.พ.

Class and Group Project การสรางภาพยนตร1 (5) :
สXงการบานตัดตXอ ครั้ง 1
โดย นายภราดร เวศอุรัย ภัทรธีรานนท1 นายประกาศิต
ภัทรธีรานนท1 และนายทวีรัตน1 โชคชัยเพิ่มพูนผล
ณ หอง 3410 อาคาร 3 ชั้น 4 สํานักงาน ก.พ.

Learning Reflection 3 /Intervention

08.30 - 09.00 น.

09.00 - 12.00 น.

13.00 - 16.00 น.

16.00 - 17.00 น.

หยุด (พระราชพิธี)

เดือนพฤาภาคม 2562

*** Leadership Development Coaching ผูเขารับการฝกอบรมนัดหมายและดําเนินการโคชรายบุคคลกับโคชที่ดูแล 1 ครั้ง ครั้งละ 1 ชม. (บันทึกสรุปการโคช)

วัน เดือน ป
จ 10 มิ.ย. 2562

ครั้งที่/เวลา
41

08.30 - 09.00 น.
Talent Share 22

09.00 - 12.00 น.
นําเสนอรXางผลงาน ครั้งที่ 3
ตXอคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา รกพ.ชุติมา หาญเผชิญ
นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม
นางสาวสมฤดี จิตรจง นายธเนศ ตั้งเจริญมั่นคง
ณ หอง 3410 อาคาร 3 ชั้น 4 สํานักงาน ก.พ.

13.00 - 16.00 น.
Class and Group Project การสรางภาพยนตร1 (6) :
สXงการบานตัดตXอ ครั้ง Final
โดย นายภราดร เวศอุรัย ภัทรธีรานนท1
นายประกาศิต ภัทรธีรานนท1
และนายทวีรัตน1 โชคชัยเพิ่มพูนผล
ณ หอง 3410 อาคาร 3 ชั้น 4 สํานักงาน ก.พ.

16.00 - 17.00 น.
ทําผลงานรุXน

อ 11 มิ.ย. 2562

42
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Group Project 5 : การคิดเชิงออกแบบ (Design
Thinking) เพื่อการสรางสรรค1งานและนวัตกรรม
โดย นายวริทธิ ตีรประเสริฐ เจาหนาที่พัฒนาการออกแบบ
เเละธุรกิจสรางสรรค1อาวุโส จาก CEA
ณ หอง 3410 อาคาร 3 ชั้น 4 สํานักงาน ก.พ.

Digital Transformation ครั้งที่ 2
โดย นายดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี
ณ หอง 3410 อาคาร 3 ชั้น 4 สํานักงาน ก.พ.

Learning Reflection 4 /Intervention
และ Relearn Session
โดย วิทยากร สํานักงาน ก.พ.
ณ หอง 3410 อาคาร 3 ชั้น 4

เอกสารแนบ 6

กําหนดการฝ,กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูนําคลื่นลูกใหม)ในราชการไทย รุ)นที่ 24
ระหว)างวันที่ 1 มี.ค. - 15 ก.ค. 2562
ช)วงการติดตามประเมินผล
วัน เดือน ป
ครั้งที่/เวลา
พฤ 20 มิ.ย. 2562
43

08.30 - 09.00 น.
ลงทะเบียน

09.00 - 12.00 น.

13.00 - 16.00 น.
เตรียมการนําเสนอผลงานและซอมการนําเสนอ
ณ หองประชุมจินดา ณ สงขลา อาคาร 3 ชั้น 1 สํานักงาน ก.พ.

วัน เดือน ป
ศ 21 มิ.ย. 2562

ครั้งที่/เวลา
44

08.30 - 09.00 น.
ลงทะเบียน

วัน เดือน ป
จ 24 มิ.ย. 2562

ครั้งที่/เวลา
45

08.30 - 09.00 น.
09.00 - 12.00 น.
*** ติดตามการพัฒนาตาม IDP *** ทําแบบประเมิน 360 องศา
ลงทะเบียน

09.00 - 12.00 น.
13.00 - 15.00 น.
*** กิจกรรมการสัมนาเชิงปฏิบัติการการนําเสนอผลการศึกษากลุXม (New Wave Theatre)
ตXอคณะกรรมการ (รองเลขาธิการ ก.พ. นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม
นางสาวสมฤดี จิตรจง นายธเนศ ตั้งเจริญมั่นคง ผูวXาราชการจังหวัดหรือผูแทน และผูแทนคณาจารย1ภาพยนตร1 (1-2 คน))
ณ หองประชุมจินดา ณ สงขลา อาคาร 3 ชั้น 1 สํานักงาน ก.พ.
ผูเขารับการฝกอบรมทุกคนตองเขารXวมกิจกรรมนี้เพราะเปxนสXวนหนึ่งของเกณฑ1การผXานการฝกอบรม

โดย นางกมลวรรณ สัตยายุทย1 โดยนายชวัลณัฐ เหลXาพูนพัฒน1
ณ หอง 3410 อาคาร 3 ชั้น 1 หอง 3410 อาคาร 3 ชั้น 1
สํานักงาน ก.พ.
สํานักงาน ก.พ.

วัน เดือน ป
อ 25 มิ.ย. 2562

ครั้งที่/เวลา
46

พ. 26 มิ.ย. 2562

47

เดือนมิถุนายน 2562
วัน เดือน ป
ครั้งที่/เวลา
เดือนกรกฎาคม 2562

07.30 - 08.30 น.

16.00 - 18.30 น.

14.30 - 18.30 น.
*** เดินทางไปยังจังหวัด… (รอมติของผูเขารับการฝกอบรม)
(ขึ้นรถบัส ที่บริเวณหลังพระรูปรัชกาลที่ 7)

08.30 - 12.00 น.
*** กิจกรรมจิตอาสา CSR NWL 24 : (รอมติรุXน)
ณ ...

13.30 - 17.00 น.

*** กิจกรรมติดตามประเมินผลภาพรวมหลักสูตร: ผูนําคลื่นลูกใหมXกับการขับเคลื่อนประเทศสูX Thailand 4.0 และ
ประเมินผลโครงการฝกอบรม
ณ ...

15.00 - 16.30 น.
ถXายภาพหมูX

18.30 - 20.30 น.
รับประทานอาหารเย็น
ณ ...

17.00 - 22.00 น.
เดินทางกลับที่พัก
และรับประทานอาหารเย็น
เดินทางกลับ สํานักงาน ก.พ

*** Leadership Development Coaching ผูเขารับการฝกอบรมนัดหมายและดําเนินการโคชรายบุคคลกับโคชที่ดูแล 1 ครั้ง ครั้งละ 1 ชม. (บันทึกสรุปการโคช)
08.30 - 09.00 น.
09.00 - 12.00 น.
13.00 - 16.00 น.
*** Leadership Development Coaching ผูเขารับการฝกอบรมนัดหมายและดําเนินการโคชรายบุคคลกับโคชที่ดูแล 1 ครั้ง ครั้งละ 1 ชม. (บันทึกสรุปการโคช)

อา 14 ก.ค. 2562

48

ลงทะเบียน

จ 15 ก.ค. 2562

49

ลงทะเบียน

*** Leadership Development Coaching ครั้งที่ 3 และแบXงหองยXอย
ณ หอง 3110 ชั้น 1 อาคาร 3 สํานักงาน ก.พ
รายงานผลประเมิน 360 องศา
โดย นายชวัลณัฐ เหลXาพูนพัฒน1
ณ หอง 3110 อาคาร 3 สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

พิธีป…ดและมอบประกาศนียบัตร และถXายภาพหมูX
ณ หองประชุมจินดา ณ สงขลา

หมายเหตุ * กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
** สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบคXาอาหารกลางวัน อาหารวXาง ในวันที่มีกิจกรรมการฝกอบรมตามหลักสูตร คXาใชจXายในการเดินทาง ไดแกX บัตรโดยสารเครื่องบิน ไป - กลับ คXาธรรมเนียมการฝกอบรม
คXาที่พบการฝกอบรมทุ
ักและคXาอาหารตลอดการศึ
งาน
*** ผูเขารั
กคนตองเขารักบษาดู
การฝกอบรมในรายวิ
ชา/กิจกรรมเหลXานี้ 100% เพราะเปxนสXวนหนึ่งของเกณฑ1การผXานการฝกอบรม

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
11 เม.ย. 62 หลักสูตร Mindfulness in Organization
29 เม.ย. - 3 พ.ค. 62 กิจกรรมการศึกษากลุ)มและศึกษาดูงานในพื้นที่กําหนด
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

