
 ลําดับที่ วัน เดือน ป� ครั้งที่/เวลา 10.00 - 10.30 น. หมายเหตุ
1 พฤ. 17 มี.ค. 65 1 ลงทะเบียนเข(าระบบ 

Zoom

 ลําดับที่ วัน เดือน ป� ครั้งที่/เวลา 08.30 - 09.00 น. หมายเหตุ

2 ศ. 25 มี.ค. 65 2 ลงทะเบียนเข(าระบบ 
Zoom

กิจกรรมพัฒนาเยาวชนไทยเพ่ืออนาคต 
(Thai Youth Development for the Future)
เป,นเงื่อนไขที่ผู2เข2ารับการฝ5กอบรมต2องเข2าร6วม

ของหลักสูตร

 ลําดับที่ วัน เดือน ป� ครั้งที่/เวลา 08.30 - 09.00 น. 14.30 - 16.30 น.
3 จ. 25 เม.ย. 65 8 ลงทะเบียนเข(าระบบ 

Zoom
Group Project 1 : 

วางแผนการทํางานกลุ6ม
โดย วิทยากรสํานักงาน ก.พ.

 ลําดับที่ วัน เดือน ป� ครั้งที่/เวลา 08.30 - 09.00 น.

4 อ. 26 เม.ย. 65 9 ลงทะเบียนเข(าระบบ 
Zoom

 ลําดับที่ วัน เดือน ป� ครั้งที่/เวลา 08.30 - 09.00 น.

5 พ. 27 เม.ย. 65 10 ลงทะเบียนเข(าระบบ 
Zoom

 ลําดับที่ วัน เดือน ป� ครั้งที่/เวลา 08.30 - 09.00 น.

6 พฤ. 28 เม.ย. 65 11 ลงทะเบียนเข(าระบบ 
Zoom

7 ศ. 29 เม.ย. 65 12 ลงทะเบียนเข(าระบบ 
Zoom

 ลําดับที่ วัน เดือน ป� ครั้งที่/เวลา 08.30 - 09.00 น.

8 อ. 3 พ.ค. 65 13 ลงทะเบียนเข(าระบบ 
Zoom

 ลําดับที่ วัน เดือน ป� ครั้งที่/เวลา 13.20 - 13.30 น.
9 ศ. 6 พ.ค. 65 15 ลงทะเบียนเข(าระบบ 

Zoom

กําหนดการกิจกรรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นําคล่ืนลูกใหมCในราชการไทย รุCนท่ี 27 ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2565
ระหวCางเดือนมีนาคม 2565 - เดือนสิงหาคม 2565

(เฉพาะผCานส่ืออิเล็กทรอนิกสJระบบ Zoom และ Microsoft Team)

ชCวงเตรียมความพร(อมและซักซ(อมความเข(าใจในการฝUกอบรม (วิธีการอบรมผCานสื่ออิเล็กทรอนิกสJ)

ชCวงการฝUกอบรม (วิธีการอบรมผCานสื่ออิเล็กทรอนิกสJ)

13.30 - 15.00 น.
*** กิจกรรมพัฒนาเยาวชนไทยเพื่ออนาคต 

ครั้งที่ 1 (Thai Youth Development for the 
Future) : ช้ีแจงกิจกรรมรCวมกันและ

 Ice Breaking น(อง ๆ เยาวชนกับพี่เลี้ยง

การโค(ช (Coaching) : กลุCมที่ 1 (25 คน)
โดย นายชัยรัตนL  วงศLจินดานนทL

การโค(ช (Coaching) : กลุCมที่ 2 (25 คน)
โดย นายชัยรัตนL  วงศLจินดานนทL

09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น.

** Digital Transformation and Enterprise Architecture
โดย นายดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี

CEO Visit : Change Leader
นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล

โดย เลขาธิการ กลต.

การเจรจาตCอรอง (Negotiation)
โดย ดร.สาโรจนL พรประภา

09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น.

09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น.

** ครั้งที่ 1 "การคิดเชิงออกแบบเพื่อการสร(างสรรคJงานและนวัตกรรม ครั้งที่ 1
(Design Thinking and Process Design) 

โดย นายวริทธิ ตีรประเสริฐ เจ2าหน2าท่ีพัฒนาการออกแบบเเละธุรกิจสร2างสรรคLอาวุโส"
และ นางสาวสิรินดา ธเนศตระกูล

09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น.

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

สําหรับพี่เลี้ยง Mentors

*** การพัฒนาทักษะด(านการเปoนพี่เลี้ยง (Mentoring 
Skill Development) สําหรับพี่เลี้ยง Mentors

โดย นางสาวอังคณา นักสํารวจ

10.30 - 12.00 น. 13.00 - 15.00 น. 
*** Pre-session: ซักซ(อมความเข(าใจในการ
ฝUกอบรมกับผู(เข(ารับการฝUกอบรมหลักสูตรการ
พัฒนาผู(นําคลื่นลูกใหมCในราชการไทย รุCนที่ 27

โดย วิทยากรสํานักงาน ก.พ.

*** Pre-session: IDP ซักซ(อมความเข(าใจในการฝUกอบรม
กับผู(บังคับบัญชาของผู(เข(ารับการฝUกอบรม

โดย ผชช.อริยะ สกุลแก2ว และคณะ

09.00 - 10.00 น. 10.00 - 16.00 น. 

ปฏิรูปประเทศภายใต(ยุทธศาสตรJชาติ 
โดย ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ

รองเลขาสภาพัฒนLฯ

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

โดย ดร.สาโรจนL พรประภา

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

โดย นายวิทิตนันทL  โรจนพานิช
CEO Visit:

"ผู(นําคลื่นลูกใหมCกับการสร(างความเปลี่ยนแปลง" 
โดย ดร.ชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ.

สิ่งท่ีส6งมาด2วย ๓
(สําหรับเจ2าหน2าท่ี)

1/3 (On-line)



กําหนดการกิจกรรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นําคล่ืนลูกใหมCในราชการไทย รุCนท่ี 27 ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2565
ระหวCางเดือนมีนาคม 2565 - เดือนสิงหาคม 2565

(เฉพาะผCานส่ืออิเล็กทรอนิกสJระบบ Zoom และ Microsoft Team)

สิ่งท่ีส6งมาด2วย ๓
(สําหรับเจ2าหน2าท่ี)

 ลําดับที่ วัน เดือน ป� ครั้งที่/เวลา 18.50 - 19.00 น.
10 ส. 7 พ.ค. 65 16 ลงทะเบียนเข(าระบบ 

Zoom

 ลําดับท่ี วัน เดือน ป̀ ครั้งที่/เวลา 08.30 - 09.00 น.

11 จ. 9 พ.ค. 65 17 ลงทะเบียนเข(าระบบ 
MS Team

 ลําดับท่ี วัน เดือน ป̀ ครั้งที่/เวลา 08.30 - 09.00 น.

12 อ. 17 พ.ค. 65 18 ลงทะเบียนเข(าระบบ 
Zoom

 ลําดับท่ี วัน เดือน ป̀ ครั้งที่/เวลา 08.30 - 09.00 น.

13 ศ. 20 พ.ค. 65 21 ลงทะเบียนเข(าระบบ 
Zoom

 ลําดับท่ี วัน เดือน ป̀ ครั้งที่/เวลา 08.30 - 09.00 น.

14 อ. 7 มิ.ย 65 27 ลงทะเบียนเข(าระบบ 
Zoom

 ลําดับท่ี วัน เดือน ป̀ ครั้งที่/เวลา 08.30 - 09.00 น.

15 จ. 13 มิ.ย 65 28 ลงทะเบียนเข(าระบบ 
Zoom

 ลําดับท่ี วัน เดือน ป̀ ครั้งที่/เวลา 09.00 - 09.30 น.

16 อ. 14 มิ.ย 65 29 ลงทะเบียนเข(าระบบ 
Zoom

 ลําดับที่ วัน เดือน ป� ครั้งที่/เวลา 08.45 - 09.00 น. 15.30 - 16.30 น.

17 พฤ. 23 มิ.ย. 65 33 ลงทะเบียนผCาน Zoom

 -  -  -

09.00 - 12.00 น. 13.00 - 15.30 น.

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

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

NWL27 นัดหมายเยาวชนในกิจกรรมพัฒนาเยาวชนไทยเพื่ออนาคต ครั้งที่ 3
(Thai Youth Development for the Future)  เพื่อติดตามผลการตั้งเปvาหมายชีวิตและอาชีพ 1 ครั้ง ภายใน

เดือนมิถุนายน ผCาน Line Call หรือสื่อใด ๆ ที่จะสามารถสื่อสารกันได(
(ตกลงเวลากันเองระหวCางคูC Mentor และ Mentee)

(ภายใน 24 - 30 มิ.ย. 65)

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลงานข(อเสนอ
ของผู(เข(ารับการฝUกอบรม ครั้งที่ 1

โดย ท่ีปรึกษาและวิทยากรประจําหลักสูตร 
นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม, นางสาวสมฤดี จิตรจง, 

นายดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี, นายวริทธิ ตีรประเสริฐ, 
ดร.พันธิตรา ปfทมานนทL, และผู2ว6ารชการจังหวัด...

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

09.00 - 12.00 น.

ผู(นําในภาวะวิกฤติ
โดย นายณรงศักด์ิ โอสถธนากร
ผู2ว6าราชการจังหวัดปทุมธานี

09.30 - 12.00 น.

ลด ละ เลิก เพื่อประชาชน: การปรับปรุงกฎหมายที่
เปoนอุปสรรคตCอการประกอบอาชีพและอาชีพและ

การดําเนินธุรกิจของประชาชน (Regulatory 
guillotine)

โดย ดร.กอบศักด์ิ ภูตระกูล

09.00 - 12.00 น. 13.00 - 15.00 น. 

09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. 

ข(อมูลภาพรวมจังหวัดเพชรบุรี
โดย  ผู(วCาราชการจังหวัดเพชรบุรี และคณะ

ช้ีแจงการลงพื้นที่กิจกรรมการศึกษากลุCมและศึกษาดูงานใน
ตCางจังหวัด และ

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

การตลาด (Marketing)
โดย นายธเนศ ต้ังเจริญม่ันคง

"เศรษฐศาสตรJพฤติกรรม (Behavioral 
Economics)"

โดย ดร.ศรพล ตุลยะเสถียร
รองผู(จัดการตลาดหลักทรัพยJแหCงประเทศไทย 

09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.30 น. 

ทักษะดิจิทัล : การสร(างเนื้อหาดิจิทัลในรูปแบบคลิปวิดีโอด(วยโทรศัพทJมือถือ (ถCายทําและตัดตCอ) 
โดย นายชวพงศธร ไวสาริกรรม

09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.30 น. 

19.00 - 21.00 น.

2/3 (On-line)



กําหนดการกิจกรรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นําคล่ืนลูกใหมCในราชการไทย รุCนท่ี 27 ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2565
ระหวCางเดือนมีนาคม 2565 - เดือนสิงหาคม 2565

(เฉพาะผCานส่ืออิเล็กทรอนิกสJระบบ Zoom และ Microsoft Team)

สิ่งท่ีส6งมาด2วย ๓
(สําหรับเจ2าหน2าท่ี)

 ลําดับที่ วัน เดือน ป� ครั้งที่/เวลา 08.45 - 09.00 น. 14.30 - 16.30 น.

18 ศ. 1 ก.ค. 65 34 ลงทะเบียนผCาน Zoom

 -  -  -  -

ส 31 ก.ค. 65

 ลําดับที่ วัน เดือน ป� ครั้งที่/เวลา 08.30 - 09.00 น. 15.30 - 16.00 น.
19 พฤ 18 ส.ค. 65 37 ลงทะเบียนผCาน Zoom

 ลําดับที่ วัน เดือน ป� ครั้งที่/เวลา 09.30 - 10.00 น. 15.30 - 16.00 น.
20 ศ 19 ส.ค. 65 38 ลงทะเบียนผCาน Zoom พิธีป|ดการฝUกอบรม

หมายเหตุ   *   กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได2ตามความเหมาะสม โดย สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค6าอาหารกลางวัน อาหารว6างและเคร่ืองด่ืม ในวันท่ีมีกิจกรรมการฝ5กอบรมตามหลักสูตร ค6าใช2จ6ายในการเดินทาง ได2แก6 
ค6าดําเนินการเหมารถบัสและรถตู2โดยสารในการเดินทาง ค6าธรรมเนียมการฝ5กอบรม ค6าท่ีพักและค6าอาหารตลอดการศึกษาดูงานตามกําหนดการ หากไม6สามารถเข2ารับการฝ5กอบรมในช6วงเวลาใดได2ควรแจ2งล6วงหน2าอย6างน2อย 4 
สัปดาหL มิฉะน้ัน ผู2เข2ารับการฝ5กอบรมจะต2องรับผิดชอบค6าใช2จ6ายในการเดินทางท้ังหมด ผู2เข2ารับการฝ5กอบรมต2องเข2ารับการฝ5กอบรมตลอดหลักสูตรไม6น2อยกว6าร2อยละ 80 ของระยะเวลาท้ังหมด เพราะถือเป,นส6วนหน่ึงของเกณฑL
การผ6านการฝ5กอบรม (ขาด/ลาได2ไม6เกิน  4 วัน)

               **   เป,นวิชาสําคัญไม6ควรขาด/ลา เน่ืองจากการเรียนรู2ต2องผ6านฝ5กฝนปฏิบัติหรือมีประสบการณLร6วม และเป,นเน้ือหาท่ีใช2ในกิจกรรมการศึกษากลุ6ม

               *** เป,นรายวิชาหรือกิจกรรมท่ีต2องเข2าร6วมกิจกรรม 100%

สCงผลงานทั้งหมดหลังการปรับแก(

09.00-12.00 13.00 - 15.30 น.
กิจกรรมพัฒนาเยาวชนไทยเพื่ออนาคต

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

รายงานผลประเมิน 360 องศา
โดย นายชวัลณัฐ เหล6าพูนพัฒนL

กิจกรรมติดตามประเมินผลภาพรวมหลักสูตร
โดย วิทยากรสํานักงาน ก.พ.

09.00 - 12.00 น. 13.00 - 14.30 น.

สัมมนาเชิงปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาผลงานข(อเสนอ
ของผู(เข(ารับการฝUกอบรม ครั้งที่ 2

โดย ท่ีปรึกษาและวิทยากรประจําหลักสูตร 
นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม, นางสาวสมฤดี จิตรจง, 
นายวริทธิ ตีรประเสริฐ, นายดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี,
 ดร.พันธิตรา ปfทมานนทL 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 นัดหมายเยาวชนในกิจกรรมพัฒนาเยาวชนไทยเพื่ออนาคต ครั้งที่ 4
(Thai Youth Development for the Future)  เพื่อติดตามผลการตั้งเปvาหมายชีวิตและอาชีพ 1 ครั้ง ภายใน

เดือนกรกฎาคม ผCาน Line Call หรือสื่อใด ๆ ที่จะสามารถสื่อสารกันได(
(ตกลงเวลากันเองระหวCางคูC Mentor และ Mentee)

(ภายใน 2 - 31 ก.ค. 65)

10.00-12.00 13.00 - 15.30 น.

3/3 (On-line)


