
วัน เดือน ป
 คร้ังที่/เวลา 10.00 - 10.30 น. หมายเหตุ
พฤ. 17 มี.ค. 65 1 ลงทะเบียนเข'าระบบ Zoom

วัน เดือน ป
 คร้ังที่/เวลา 08.30 - 09.00 น. หมายเหตุ
ศ. 25 มี.ค. 65 2 ลงทะเบียนเข'าระบบ Zoom กิจกรรมพัฒนาเยาวชนไทยเพ่ืออนาคต 

(Thai Youth Development for the Future)
เป,นเง่ือนไขท่ีผู2เข2ารับการฝ5กอบรมต2องเข2าร6วมของ

หลักสูตร

วัน เดือน ป
 สื่ออิเล็กทรอนิกส3 เวลา ช้ินงาน

2 - 11  มี.ค. 65 google form ส6งผลประเมิน 360 องศา ครบท้ัง
ผู2บังคับบัญชา เพ่ือนร6วมงาน ผู2ใต2บังคับบัญชา

21 มี.ค. - 18 เม.ย. 65 learn.ocsc.go.th 1 ช่ัวโมง ทําความเข2าใจหลักการและวิธีการ

21 มี.ค. - 18 เม.ย. 65 learn.ocsc.go.th 6 ช่ัวโมง Learning Reflection

21 มี.ค. - 18 เม.ย. 65 learn.ocsc.go.th 6 ช่ัวโมง Learning Reflection

21 มี.ค. - 25 พ.ค. 65 learn.ocsc.go.th 6 สัปดาห3 Learning Reflection

21 มี.ค. - 30 มิ.ย. 65 Coursera.org 6 สัปดาห3 
สัปดาห3ละ 3 - 5 ช่ัวโมง

ส6งใบประกาศ และ Learning Reflection 
1 ครั้งเมื่อจบหลักสูตร

วัน เดือน ป
 คร้ังที่/เวลา 08.30 - 09.00 น. 09.00 - 09.30 น. 09.30 - 10.00 น. 10.00. - 12.00 น. 13.00 - 14.30 น. 14.30 - 16.30 น.
จ. 18 เม.ย. 65 3 ลงทะเบียน 

ณ ห2อง 3110 ช้ัน 1 อาคาร 3 
สํานักงาน ก.พ.

*** พิธีเปFด
กลGาวรายงาน

โดย ผู2อํานวยการสถาบัน
พัฒนาข2าราชการพลเรือน
กลGาวเปFดการฝIกอบรม
โดย เลขาธิการ ก.พ.
ณ ห2อง 3110 ช้ัน 1 

อาคาร 3 สํานักงาน ก.พ.

 กลGาวต'อนรับ 
โดย ดร.ชุติมา 

หาญเผชิญ
รองเลขาธิการ ก.พ.
(ถ6ายภาพร6วมกัน)

ณ ห2อง 3110 ช้ัน 1 
อาคาร 3 สํานักงาน ก.พ.

*** บทบาทผู'นํารุGนใหมGกับ
การทํางานในอนาคต

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม 
อธิบดีกรมปTองกันและบรรเทา

สาธารณภัย
ในฐานะท่ีปรึกษาหลักสูตร

ณ ห2อง 3110 ช้ัน 1 อาคาร 3 
สํานักงาน ก.พ.

*** ช้ีแจงภาพรวมหลักสูตร
 และช้ีแจงกรอบการทํา

ผลงาน
ของผู'เข'ารับการฝIกอบรม
โดย ผชช.อริยะ สกุลแก2ว 

และคณะ
ณ ห2อง 3110 ช้ัน 1 อาคาร 

3 สํานักงาน ก.พ.

กิจกรรมสัมพันธ3
โดย คณะวิทยากรสํานักงาน ก.พ.

วัน เดือน ป
 คร้ังที่/เวลา 08.30 - 09.00 น. 09.00 - 11.00 น. 11.00 - 12.00 น. 17.00 - 17.30 น.

อ. 19 เม.ย. 65 4 ลงทะเบียน 
ณ ห2อง 3110 ช้ัน 1 อาคาร 3 

สํานักงาน ก.พ.

***สมรรถนะผู'นํา
ในศตวรรษ

ที่ 21 : รายงาน
ผลประเมิน 360 องศา

โดย 
นายชวัลณัฐ 
เหล6าพูนพัฒนY

ช้ีแจงกิจกรรมปฐมนิเทศ*** กิจกรรมประเมินบุคลิกภาพทางการบริหาร (MBTI)
โดย คณะวิทยากร สํานักงาน ก.พ. 

นางสาวนที มีเงิน นางวัชรวีรY น่ิมเปZา 
นางสาวดลยา เป[\ยมสุวรรณY นายรณรงคY ศุภรัศมี
ณ ห2อง 3110 ช้ัน 1 อาคาร 3 สํานักงาน ก.พ.

เรียนรู'ด'วยตนเอง : Coursera.org : Visionary leadership, identity & motivation: Become a meaning 
maker (ภาษาอังกฤษ)

by Macquarie University

ชGวงการฝIกอบรม วันที่ 18 เมษายน - สิงหาคม 2565 (แบบไมGตGอเน่ือง)

ชGวงปฐมนิเทศ (In-Class Training : นนทบุรี-เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ3 (หัวหิน))

13.00 - 17.00 น.

***ช้ีแจงกิจกรรมพัฒนาเยาวชนไทยเพ่ืออนาคต 
(Thai Youth Development for the Future) 

สําหรับพ่ีเลี้ยง Mentors

*** การพัฒนาทักษะด'านการเปlนพ่ีเลี้ยง (Mentoring Skill
 Development) สําหรับพ่ีเลี้ยง Mentors

โดย นางสาวอังคณา นักสํารวจ

ชGวงการศึกษากGอนการฝIกอบรม เรียนผGานระบบ online ระหวGางวันที่ 21 มี.ค. - 30 มิ.ย. 65

กิจกรรมการศึกษาด'วยตนเอง (Online และ สื่ออิเล็กทรอนิกส3)

ทําแบบประเมิน 360 องศา (ทําผGาน Google Form)

เรียนรู'ด'วยตนเอง : การสะท'อนการเรียนรู' (Learning Reflection)

เรียนรู'ด'วยตนเอง : ประเด็นยุทธศาสตร3ชาติ (สืบค'นด'วยตนเอง)

กําหนดการกิจกรรมหลักสูตรการพัฒนาผู'นําคล่ืนลูกใหมGในราชการไทย รุGนท่ี 27 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565
ระหวGางเดือนมีนาคม 2565 - เดือนสิงหาคม 2565

10.30 - 12.00 น. 13.00 - 15.00 น. 
*** Pre-session: ซักซ'อมความเข'าใจในการ

ฝIกอบรมกับผู'เข'ารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนา
ผู'นําคลื่นลูกใหมGในราชการไทย รุGนที่ 27

โดย วิทยากรสํานักงาน ก.พ.

*** Pre-session: IDP ซักซ'อมความเข'าใจในการฝIกอบรม
กับผู'บังคับบัญชาของผู'เข'ารับการฝIกอบรม

โดย ผชช.อริยะ สกุลแก2ว และคณะ

09.00 - 10.00 น. 10.00 - 16.00 น. 

เรียนรู'ด'วยตนเอง : BCG Model (สืบค'นด'วยตนเอง)

เรียนรู'ด'วยตนเอง : "Mindfulness" (สืบค'นด'วยตนเอง)

ส่ิงที่ส6งมาด2วย ๓
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กําหนดการกิจกรรมหลักสูตรการพัฒนาผู'นําคล่ืนลูกใหมGในราชการไทย รุGนท่ี 27 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565
ระหวGางเดือนมีนาคม 2565 - เดือนสิงหาคม 2565

ส่ิงที่ส6งมาด2วย ๓

วัน เดือน ป
 คร้ังที่/เวลา 08.00 - 12.00 น. 12.00 - 13.00 น. 18.00 - 21.00 น.
พ. 20 เม.ย. 65 5 *** ออกเดินทางไป 

จ. เพชรบุรี
รับประทานอาหารเช2าบนรถ

*** กิจกรรมสัมพันธYบน
รถ ถึง อ.ชะอํา 

จ. เพชรบุรี
รับประทานอาหารกลางวัน

รับประทานอาหารเย็น
***กิจกรรมสัมพันธ3

"My Journey"
โดย อ.ดร.อาคร ประมงคY และคณะ

ณ อวานี พลัส หัวหิน รีสอรYท

วัน เดือน ป
 คร้ังที่/เวลา 07.30 - 09.00 น.  16.00 - 18.00 18.00 - 21.00 น.

พฤ. 21 เม.ย. 65 6 รับประทานอาหารเช2า
ณ อวานี พลัส 
หัวหิน รีสอรYท

พักผ6อนอิริยาบถ และ
เตรียมการกิจกรรมกลุ6ม

สัมพันธYในช6วงคํ่า

รับประทานอาหารเย็น
***กิจกรรมสัมพันธ3

โดย อ.ดร.อาคร ประมงคY และคณะ
ณ .......

วัน เดือน ป
 คร้ังที่/เวลา 08.00 - 09.00 น. 09.00 - 11.00 น. 15.30 - 18.00 น. 18.00 - 20.00 น.

ศ. 22 เม.ย. 65 7 รับประทานอาหารเช2า
ณ อวานี พลัส 
หัวหิน รีสอรYท

 *** แผนพัฒนา
รายบุคคล : IDP 
โดย ผชช.อริยะ 

สกุลแก2ว และคณะ 
ณ อวานี พลัส 
หัวหิน รีสอรYท

 ออกเดินทางไปยัง
สํานักงาน ก.พ. จังหวัด

นนทบุรี

ถึงสํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

วัน เดือน ป
 คร้ังที่/เวลา 08.30 - 09.00 น. 14.30 - 16.30 น.
จ. 25 เม.ย. 65 8 ลงทะเบียนเข'าระบบ Zoom Group Project 1 : 

วางแผนการทํางานกลุ6ม
โดย วิทยากรสํานักงาน ก.พ.

วัน เดือน ป
 คร้ังที่/เวลา 08.30 - 09.00 น.

อ. 26 เม.ย. 65 9 ลงทะเบียนเข'าระบบ Zoom

วัน เดือน ป
 คร้ังที่/เวลา 08.30 - 09.00 น.

พ. 27 เม.ย. 65 10 ลงทะเบียนเข'าระบบ Zoom

วัน เดือน ป
 คร้ังที่/เวลา 08.30 - 09.00 น.

พฤ. 28 เม.ย. 65 11 ลงทะเบียนเข'าระบบ Zoom

ศ. 29 เม.ย. 65 12 ลงทะเบียนเข'าระบบ Zoom

09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น.

** Digital Transformation and Enterprise Architecture
โดย นายดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี

CEO Visit : Change Leader
นางสาวร่ืนวดี สุวรรณมงคล

โดย เลขาธิการ กลต.

การเจรจาตGอรอง (Negotiation)
โดย ดร.สาโรจนY พรประภา

09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น.

** คร้ังที่ 1 "การคิดเชิงออกแบบเพ่ือการสร'างสรรค3งานและนวัตกรรม คร้ังที่ 1
(Design Thinking and Process Design) 

โดย นายวริทธิ ตีรประเสริฐ เจ2าหน2าท่ีพัฒนาการออกแบบเเละธุรกิจสร2างสรรคYอาวุโส"
และ นางสาวสิรินดา ธเนศตระกูล

09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น.

ปฏิรูปประเทศภายใต'ยุทธศาสตร3ชาติ 
โดย ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ

รองเลขาสภาพัฒนYฯ

จริยธรรมผู'นําและภาวะผู'นําที่ได'รับความไว'วางใจ 
Ethics of Leaders & Trusted Leadership

โดย ดร.สาโรจนY พรประภา

ออกเดินทางไปยังสถานท่ีจัด 
รับประทานอาหารกลางวัน 

12.00-13.00 น.
***กิจกรรม CSR

ชGวงการฝIกอบรม (วิธีการอบรมผGานสื่ออิเล็กทรอนิกส3)

09.00 - 12.00 น. 13.00 - 14.30 น.
ผู'นํากับการสร'างแรงบันดาลใจในการทํางาน

โดย นายวิทิตนันทY  โรจนพานิช
CEO Visit:

"ผู'นําคลื่นลูกใหมGกับการสร'างความเปลี่ยนแปลง" 
โดย ดร.ชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ.

13.00 - 17.00 น.
*** กิจกรรมสัมพันธ3: Walk Rally
โดย อ.ดร.อาคร ประมงคY และคณะ

ณ อวานี พลัส หัวหิน รีสอรYท

09.00 - 16.00 น.

*** ฝIกปฏิบัติความเปlนผู'นําและการทํางานเปlนทีม
โดย อ.ดร.อาคร ประมงคY และคณะ

11.00 - 15.30 น.
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กําหนดการกิจกรรมหลักสูตรการพัฒนาผู'นําคล่ืนลูกใหมGในราชการไทย รุGนท่ี 27 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565
ระหวGางเดือนมีนาคม 2565 - เดือนสิงหาคม 2565

ส่ิงที่ส6งมาด2วย ๓

วัน เดือน ป
 คร้ังที่/เวลา 08.30 - 09.00 น.

อ. 3 พ.ค. 65 13 ลงทะเบียนเข'าระบบ Zoom

วัน เดือน ป
 คร้ังที่/เวลา 08.30 - 09.00 น. 13.00 - 16.00 น.
พฤ. 5 พ.ค. 65 14 ลงทะเบียน 

ณ ห2อง3110 ช้ัน 1 อาคาร 3
สํานักงาน ก.พ.

การทGองเที่ยวไทยยุค COVID-19
โดย นางสาวสมฤดี จิตรจง 

รองผู2ว6าการ ททท.

วัน เดือน ป
 คร้ังที่/เวลา 13.20 - 13.30 น.
ศ. 6 พ.ค. 65 15 ลงทะเบียนเข'าระบบ Zoom

วัน เดือน ป
 คร้ังที่/เวลา 18.50 - 19.00 น.
ส. 7 พ.ค. 65 16 ลงทะเบียนเข'าระบบ Zoom

วัน เดือน ป[ คร้ังที่/เวลา 08.30 - 09.00 น.

จ. 9 พ.ค. 65 17 ลงทะเบียนเข'าระบบ MS 
Team

วัน เดือน ป[ คร้ังที่/เวลา 08.30 - 09.00 น.

อ. 17 พ.ค. 65 18 ลงทะเบียนเข'าระบบ Zoom

วัน เดือน ป[ คร้ังที่/เวลา 08.30 - 09.00 น. 16.00 - 17.00 น.

พ. 18 พ.ค. 65 19 ลงทะเบียน 
ณ ห2อง3110 ช้ัน 1 อาคาร 3

สํานักงาน ก.พ.

เตรียมความพร2อมในการจัดกิจกรรมพัฒนา
เยาวชนไทย

พฤ. 19 พ.ค. 65 20 ลงทะเบียน 
ณ ห2อง3110 ช้ัน 1 อาคาร 3

สํานักงาน ก.พ.

วัน เดือน ป[ คร้ังที่/เวลา 08.30 - 09.00 น.

ศ. 20 พ.ค. 65 21 ลงทะเบียนเข'าระบบ Zoom

09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. 

ข'อมูลภาพรวมจังหวัดเพชรบุรี
โดย  ผู'วGาราชการจังหวัดเพชรบุรี และคณะ

ช้ีแจงการลงพ้ืนที่กิจกรรมการศึกษากลุGมและศึกษาดูงานใน
ตGางจังหวัด และ

Group Project Session 3 : ทํางานกลุGม
โดย วิทยากรสํานักงาน ก.พ.

การตลาด (Marketing)
โดย นายธเนศ ต้ังเจริญมั่นคง

ชGวงการฝIกอบรมในช้ันเรียนและศึกษาดูงานในตGางจังหวัด (In-Class Training and Field Trip )

09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. 

** คร้ังที่ 2 : การคิดเชิงออกแบบเพ่ือการสร'างสรรค3งานและนวัตกรรม 
(Design Thinking and Process Design)

โดย นายวริทธิ ตีรประเสริฐ เจ2าหน2าท่ีพัฒนาการออกแบบเเละธุรกิจสร2างสรรคYอาวุโส
จาก สํานักงานส6งเสริมเศรษฐกิจสร2างสรรคY (CEA) และ นางสาวสิรินดา ธเนศตระกูล

ณ ห2อง 3110 ช้ัน 1 อาคาร 3 สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

** คร้ังที่ 3 : การคิดเชิงออกแบบเพ่ือการสร'างสรรค3งานและนวัตกรรม 
(Design Thinking and Process Design)

โดย นายวริทธิ ตีรประเสริฐ เจ2าหน2าท่ีพัฒนาการออกแบบเเละธุรกิจสร2างสรรคYอาวุโส
จาก สํานักงานส6งเสริมเศรษฐกิจสร2างสรรคY (CEA) และ นางสาวสิรินดา ธเนศตระกูล

ณ ห2อง 3110 ช้ัน 1 อาคาร 3 สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

"เศรษฐศาสตร3พฤติกรรม (Behavioral 
Economics)"

โดย ดร.ศรพล ตุลยะเสถียร
รองผู'จัดการตลาดหลักทรัพย3แหGงประเทศไทย 

09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.30 น. 

ทักษะดิจิทัล : การสร'างเน้ือหาดิจิทัลในรูปแบบคลิปวิดีโอด'วยโทรศัพท3มือถือ (ถGายทําและตัดตGอ) 
โดย นายชวพงศธร ไวสาริกรรม

09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.30 น. 

13.30 - 15.00 น.
*** กิจกรรมพัฒนาเยาวชนไทยเพ่ืออนาคต 

คร้ังที่ 1 (Thai Youth Development for the 
Future) : ช้ีแจงกิจกรรมรGวมกันและ

 Ice Breaking น'อง ๆ เยาวชนกับพ่ีเลี้ยง

19.00 - 21.00 น.

การโค'ช (Coaching) : กลุGมที่ 1 (25 คน)
โดย นายชัยรัตนY  วงศYจินดานนทY

การโค'ช (Coaching) : กลุGมที่ 2 (25 คน)
โดย นายชัยรัตนY  วงศYจินดานนทY

09.00 - 10.30 น. 10.30 - 12.00 น.
Learning Reflection (รวม) : BCG Model

โดย วิทยากรสํานักงาน ก.พ.
Group Project Session 2 : ทํางานกลุGม

โดย วิทยากรสํานักงาน ก.พ. และวิทยากรของกลุGม

09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น.
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กําหนดการกิจกรรมหลักสูตรการพัฒนาผู'นําคล่ืนลูกใหมGในราชการไทย รุGนท่ี 27 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565
ระหวGางเดือนมีนาคม 2565 - เดือนสิงหาคม 2565

ส่ิงที่ส6งมาด2วย ๓

วัน เดือน ป
 คร้ังที่/เวลา 08.00 - 10.00 น.  16.00 -18.00 น.
จ. 23 พ.ค. 65 22 ลงทะเบียน

และออกเดินทางไป 
จังหวัดเพชรบุรี
-ประจวบคีรีขันธY

(รับประทานอาหารเช2าบนรถ)

แยกย2ายเข2าพ้ืนท่ี
รับประทานอาหารเย็น Learning Reflection

 และสรุปงานจากกิจกรรมในช6วงกลางวัน
ณ ....

วัน เดือน ป
 คร้ังที่/เวลา 08.00 - 09.00 น.  16.00 -18.00 น.
อ. 24 พ.ค. 65 23 รับประทานอาหารเช2าและออก

เดินทางไปยังพ้ืนท่ีจัดกิจกรรม
รับประทานอาหารเย็น Learning Reflection

 และสรุปงานจากกิจกรรมในช6วงกลางวัน
ณ ....

วัน เดือน ป
 คร้ังที่/เวลา 08.00 - 09.00 น.  16.00 -18.00 น.
พ. 25 พ.ค. 65 24 รับประทานอาหารเช2าและออก

เดินทางไปยังพ้ืนท่ีจัดกิจกรรม
รับประทานอาหารเย็น Learning Reflection

 และสรุปงานจากกิจกรรมในช6วงกลางวัน
ณ ....

วัน เดือน ป
 คร้ังที่/เวลา 08.00 - 09.00 น.  16.00 -18.00 น.
พฤ. 26 พ.ค. 65 25 รับประทานอาหารเช2าและออก

เดินทางไปยังพ้ืนท่ีจัดกิจกรรม
รับประทานอาหารเย็น Learning Reflection

 และสรุปงานจากกิจกรรมในช6วงกลางวัน
ณ ....

วัน เดือน ป
 คร้ังที่/เวลา 08.30 - 09.00 น. 17.00 - 20.00 น.
 ศ.  27 พ.ค. 65 26 รับประทานอาหารเช2าและออก

เดินทางไปยังพ้ืนท่ีจัดกิจกรรม
ถึงสํานักงาน ก.พ.
จังหวัดนนทบุรี

วัน เดือน ป[ คร้ังที่/เวลา 08.30 - 09.00 น.

อ. 7 มิ.ย 65 27 ลงทะเบียนเข'าระบบ Zoom

วัน เดือน ป[ คร้ังที่/เวลา 08.30 - 09.00 น.

จ. 13 มิ.ย 65 28 ลงทะเบียนเข'าระบบ Zoom

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาผลงานข'อเสนอของผู'
เข'ารับการฝIกอบรม คร้ังที่ 1

โดย ท่ีปรึกษาและวิทยากรประจําหลักสูตร 
นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม, นางสาวสมฤดี จิตรจง, 

นายดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี, นายวริทธิ ตีรประเสริฐ, 
ดร.พันธิตรา ปpทมานนทY, 
และผู2ว6าราชการจังหวัด...

Group Project Session 4 : ทํางานกลุGม
โดย วิทยากรสํานักงาน ก.พ.

09.00 - 12.00 น.

ผู'นําในภาวะวิกฤติ
โดย นายณรงศักด์ิ โอสถธนากร
ผู2ว6าราชการจังหวัดปทุมธานี

09.00 - 12.00 น. 13.00 - 17.00 น.
**นําเสนอ Learning Reflection ของแต6ละกลุ6มจาก

การไปเก็บข2อมูลและศึกษาดูงานในพ้ืนท่ี
ท่ีกําหนดและซ2อมการนําเสนอ

โดย วิทยากร สํานักงาน ก.พ.  ณ ...

รับประทานอาหารกลางวัน ณ .... 
Learning Reflection และออกเดินทางไปยัง

สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

ชGวงการฝIกอบรม (วิธีการอบรมผGานสื่ออิเล็กทรอนิกส3)

09.00 - 12.00 น. 13.00 - 15.00 น. 

09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. 
**กิจกรรมการศึกษากลุ6มและศึกษาดูงาน (แยกพ้ืนท่ีแบ6งตามกลุ6ม) โดย วิทยากรของแต6ละกลุ6ม

ณ …

09.00 - 12.00 น. 12.00 - 16.00 น. 
**กิจกรรมการศึกษากลุ6มและศึกษาดูงาน (แยกพ้ืนท่ีแบ6งตามกลุ6ม) โดย วิทยากรของแต6ละกลุ6ม

ณ  ...

**ถึงสถานท่ีเปTาหมาย : การสัมมนาเตรียมความพร2อม
กิจกรรมการศึกษากลุ6มและศึกษาดูงาน

ณ ....

การสัมมนาเตรียมความพร2อมกิจกรรมการศึกษากลุ6มและศึกษา
ดูงาน
ณ ....

09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. 
***กิจกรรมพัฒนาเยาวชนไทยเพ่ืออนาคต ครั้งท่ี 2
(Thai Youth Development for the Future) : 
Mentor cและ Mentee ทําความรู2จักเพ่ิมเติมและ

แลกเปล่ียนความฝpนและประสบการณY และ
ต้ังเปTาหมายในชีวิตและอาชีพ

ณ ....

**กิจกรรมการศึกษากลุ6มและศึกษาดูงาน (แยกพ้ืนท่ีแบ6งตาม
กลุ6ม) โดย วิทยากรของแต6ละกลุ6ม

ณ …

10.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. 
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กําหนดการกิจกรรมหลักสูตรการพัฒนาผู'นําคล่ืนลูกใหมGในราชการไทย รุGนท่ี 27 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565
ระหวGางเดือนมีนาคม 2565 - เดือนสิงหาคม 2565

ส่ิงที่ส6งมาด2วย ๓

วัน เดือน ป[ คร้ังที่/เวลา 09.00 - 09.30 น.

อ. 14 มิ.ย 65 29 ลงทะเบียนเข'าระบบ Zoom

วัน เดือน ป
 คร้ังที่/เวลา 08.30 - 09.00 น.
พ. 15 มิ.ย. 65 30 ลงทะเบียน 

ณ ห2อง3110 ช้ัน 1 อาคาร 3
สํานักงาน ก.พ.

พฤ. 16 มิ.ย. 65 31 ลงทะเบียน 
ณ ห2อง3110 ช้ัน 1 อาคาร 3

สํานักงาน ก.พ.

ศ. 17 มิ.ย. 65 32 ลงทะเบียน 
ณ ห2อง3110 ช้ัน 1 อาคาร 3

สํานักงาน ก.พ.

วัน เดือน ป
 คร้ังที่/เวลา 08.45 - 09.00 น. 15.30 - 16.30 น.

พฤ. 23 มิ.ย. 65 33 ลงทะเบียนผGาน Zoom

 -  -

วัน เดือน ป
 คร้ังที่/เวลา 08.45 - 09.00 น. 14.30 - 16.30 น.

ศ. 1 ก.ค. 65 34 ลงทะเบียนผGาน Zoom

 -  -  -

09.00 - 12.00 น. 13.00 - 14.30 น.

สัมมนาเชิงปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาผลงานข'อเสนอของ
ผู'เข'ารับการฝIกอบรม คร้ังที่ 2

โดย ท่ีปรึกษาและวิทยากรประจําหลักสูตร 
นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม, นางสาวสมฤดี จิตรจง, 
นายวริทธิ ตีรประเสริฐ, นายดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี,
 ดร.พันธิตรา ปpทมานนทY และผู2ว6ารชการจังหวัด...

ณ ห2อง 3110 ช้ัน 1 อาคาร 3 สํานักงาน ก.พ. จังหวัด
นนทบุรี

 Learning Reflection (รวม)
Coursera.org : Visionary leadership, identity & 

motivation: Become a meaning maker
โดย วิทยากรสํานักงาน ก.พ.

ณ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

NWL27 นัดหมายเยาวชนในกิจกรรมพัฒนาเยาวชนไทยเพ่ืออนาคต คร้ังที่ 4
(Thai Youth Development for the Future)  เพ่ือติดตามผลการต้ังเป�าหมายชีวิตและอาชีพ 1 คร้ัง ภายใน

เดือนกรกฎาคม ผGาน Line Call หรือสื่อใด ๆ ที่จะสามารถสื่อสารกันได'
(ตกลงเวลากันเองระหวGางคูG Mentor และ Mentee)

(ภายใน 2 - 31 ก.ค. 65)

ชGวงการฝIกอบรม (วิธีการอบรมผGานสื่ออิเล็กทรอนิกส3)

09.00 - 12.00 น. 13.00 - 15.30 น.

Group Project Session 5 : ทํางานกลุGม
โดย วิทยากรสํานักงาน ก.พ.

Learning Reflection (รวม) : "Mindfulness"
โดย วิทยากรสํานักงาน ก.พ.

NWL27 นัดหมายเยาวชนในกิจกรรมพัฒนาเยาวชนไทยเพ่ืออนาคต คร้ังที่ 3
(Thai Youth Development for the Future)  เพ่ือติดตามผลการต้ังเป�าหมายชีวิตและอาชีพ 1 คร้ัง ภายใน

เดือนมิถุนายน ผGาน Line Call หรือสื่อใด ๆ ที่จะสามารถสื่อสารกันได'
(ตกลงเวลากันเองระหวGางคูG Mentor และ Mentee)

(ภายใน 24 - 30 มิ.ย. 65)

ชGวงการอบรมบุคลิกภาพโดยศึกษาในช้ันเรียน (In-Class Training)

09.00 - 12.00 น. 13.00 - 15.00 น.
"การสร'างภาพยนตร3"

(Idea - Execution, การถ6ายภาพ, Script, ตัวอย6างรูปแบบงาน) 
โดย นายทวีรัตนY โชคชัยเพ่ิมพูนผล และนายจิณตวัตนY พรสุขสวัสด์ิ

ณ ห2อง 3110 ช้ัน 1 อาคาร 3 สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

***  หลักสูตร Professional Image and Effective Communication (วันที่ 1)
โดย อาจารยYนํ้าฝน ภักดี และคณะ

ณ ห2อง 3110 ช้ัน 1 อาคาร 3 สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

***  หลักสูตร Professional Image and Effective Communication (วันที่ 2)
โดย อาจารยYนํ้าฝน ภักดี และคณะ

ณ ห2อง 3110 ช้ัน 1 อาคาร 3 สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

09.30 - 12.00 น.

ลด ละ เลิก เพ่ือประชาชน: การปรับปรุงกฎหมายที่
เปlนอุปสรรคตGอการประกอบอาชีพและอาชีพและ
การดําเนินธุรกิจของประชาชน (Regulatory 

guillotine)
โดย ดร.กอบศักด์ิ ภูตระกูล
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กําหนดการกิจกรรมหลักสูตรการพัฒนาผู'นําคล่ืนลูกใหมGในราชการไทย รุGนท่ี 27 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565
ระหวGางเดือนมีนาคม 2565 - เดือนสิงหาคม 2565

ส่ิงที่ส6งมาด2วย ๓

วัน เดือน ป
 คร้ังที่/เวลา 09.30 - 10.00 น.
พฤ. 21 ก.ค. 65 35 ลงทะเบียน 

ณ สํานักงาน ก.พ.

วัน เดือน ป
 คร้ังที่/เวลา 08.30 - 09.00 น.

ศ 22 ก.ค. 65 36 ลงทะเบียน 
ณ สํานักงาน ก.พ.

ทําแบบประเมิน 360 องศา

ส 31 ก.ค. 65

วัน เดือน ป
 คร้ังที่/เวลา 08.30 - 09.00 น. 15.30 - 16.00 น.
พฤ 18 ส.ค. 65 37 ลงทะเบียนผGาน Zoom

วัน เดือน ป
 คร้ังที่/เวลา 09.30 - 10.00 น. 15.30 - 16.00 น.
ศ 19 ส.ค. 65 38 ลงทะเบียนผGาน Zoom พิธีปFดการฝIกอบรม

หมายเหตุ   *   กําหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงได2ตามความเหมาะสม โดย สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค6าอาหารกลางวัน อาหารว6างและเครื่องด่ืม ในวันท่ีมีกิจกรรมการฝ5กอบรมตามหลักสูตร ค6าใช2จ6ายในการเดินทาง ได2แก6 ค6า
ดําเนินการเหมารถบัสและรถตู2โดยสารในการเดินทาง ค6าธรรมเนียมการฝ5กอบรม ค6าท่ีพักและค6าอาหารตลอดการศึกษาดูงานตามกําหนดการ หากไม6สามารถเข2ารับการฝ5กอบรมในช6วงเวลาใดได2ควรแจ2งล6วงหน2าอย6างน2อย 4 สัปดาหY มิฉะน้ัน ผู2
เข2ารับการฝ5กอบรมจะต2องรับผิดชอบค6าใช2จ6ายในการเดินทางท้ังหมด ผู2เข2ารับการฝ5กอบรมต2องเข2ารับการฝ5กอบรมตลอดหลักสูตรไม6น2อยกว6าร2อยละ 80 ของระยะเวลาท้ังหมด เพราะถือเป,นส6วนหน่ึงของเกณฑYการผ6านการฝ5กอบรม (ขาด/ลา
ได2ไม6เกิน  4 วัน)

               **   เป,นวิชาสําคัญไม6ควรขาด/ลา เน่ืองจากการเรียนรู2ต2องผ6านฝ5กฝนปฏิบัติหรือมีประสบการณYร6วม และเป,นเน้ือหาท่ีใช2ในกิจกรรมการศึกษากลุ6ม

               *** เป,นรายวิชาหรือกิจกรรมท่ีต2องเข2าร6วมกิจกรรม 100%

สGงผลงานทั้งหมดหลังการปรับแก'

09.00-12.00 13.00 - 15.30 น.
กิจกรรมพัฒนาเยาวชนไทยเพ่ืออนาคต

(Thai Youth Development for the Future) คร้ังที่ 5 : การติดตามประเมินผล
โดย วิทยากรสํานักงาน ก.พ.

รายงานผลประเมิน 360 องศา
โดย นายชวัลณัฐ เหล6าพูนพัฒนY

กิจกรรมติดตามประเมินผลภาพรวมหลักสูตร
โดย วิทยากรสํานักงาน ก.พ.

10.00-12.00 13.00 - 15.30 น.

10.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. 
กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมการนําเสนอผลงาน

โดย วิทยากรสํานักงาน ก.พ.
ณ ห2องประชุมจินดา ณ สงขลา สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

09.00 - 12.00 น. 13.00 - 14.30 น. 

***กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการนําเสนอผลงานผู'เข'ารับการฝIกอบรม (New Wave Theatre) 
โดย คณะกรรมการ (นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม, นางสาวสมฤดี จิตรจง, 

นายวริทธิ ตีรประเสริฐ, นายดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี, ดร.พันธิตรา ปpทมานนทY, ผู2ว6าราชการจังหวัด...หรือผู2แทน)
ณ ห2องประชุมจินดา ณ สงขลา สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

ชGวงการติดตามประเมินผล (กิจกรรมในช้ันเรียน In-class Training)
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