
 ลําดับที่ วัน เดือน ป� ครั้งที่/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.
1 จ. 18 เม.ย. 65 3 ลงทะเบียน 

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

*** พิธีเป%ด
กล'าวรายงาน

โดย ผู�อํานวยการสถาบัน
พัฒนาข�าราชการพลเรือน
กล'าวเป%ดการฝ*กอบรม
โดย เลขาธิการ ก.พ.
ณ ห�อง 3110 ช้ัน 1 

อาคาร 3 สํานักงาน ก.พ.

 กล'าวต-อนรับ 
โดย ดร.ชุติมา 

หาญเผชิญ
รองเลขาธิการ ก.พ.
(ถ1ายภาพร1วมกัน)

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

*** บทบาทผู-นํารุ'นใหม'กับ
การทํางานในอนาคต

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม 
อธิบดีกรมป7องกันและบรรเทา

สาธารณภัย
ในฐานะท่ีปรึกษาหลักสูตร

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

*** ช้ีแจงภาพรวม
หลักสูตร และช้ีแจง
กรอบการทําผลงาน

ของผู-เข-ารับการฝ*กอบรม
โดย ผชช.อริยะ สกุลแก�ว 

และคณะ
ณ ห�อง 3110 ช้ัน 1 

อาคาร 3 สํานักงาน ก.พ.

กิจกรรมสัมพันธ:
โดย คณะวิทยากรสํานักงาน ก.พ.

ลําดับที่ วัน เดือน ป� ครั้งที่/เวลา 08.30 - 09.00 น. 09.00 - 11.00 น. 11.00 - 12.00 น. 17.00 - 17.30 น.

2 อ. 19 เม.ย. 65 4 ลงทะเบียน 
ณ ห�อง 3110 ช้ัน 1 อาคาร 3

 สํานักงาน ก.พ.

***สมรรถนะผู-นํา
ในศตวรรษ

ที่ 21 : รายงาน
ผลประเมิน 360 องศา

โดย 
นายชวัลณัฐ 
เหล1าพูนพัฒน@

ช้ีแจงกิจกรรมปฐมนิเทศ

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

จ. เพชรบุรี
รับประทานอาหารเช�าบนรถ

*** กิจกรรมสัมพันธ@บน
รถ ถึง อ.ชะอํา 

จ. เพชรบุรี
รับประทานอาหาร

กลางวัน

รับประทานอาหารเย็น
***กิจกรรมสัมพันธ:

"My Journey"
โดย อ.ดร.อาคร ประมงค@ และคณะ

ณ อวานี พลัส หัวหิน รีสอร@ท

ลําดับที่ วัน เดือน ป� ครั้งที่/เวลา 07.30 - 09.00 น.  16.00 - 18.00 18.00 - 21.00 น.

4 พฤ. 21 เม.ย. 65 6 รับประทานอาหารเช�า
ณ อวานี พลัส 
หัวหิน รีสอร@ท

พักผ1อนอิริยาบถ และ
เตรียมการกิจกรรมกลุ1ม

สัมพันธ@ในช1วงคํ่า

รับประทานอาหารเย็น
***กิจกรรมสัมพันธ:

โดย อ.ดร.อาคร ประมงค@ และคณะ
ณ .......

ลําดับที่ วัน เดือน ป� ครั้งที่/เวลา 08.00 - 09.00 น. 09.00 - 11.00 น. 15.30 - 18.00 น. 18.00 - 20.00 น.

5 ศ. 22 เม.ย. 65 7 รับประทานอาหารเช�า
ณ อวานี พลัส 
หัวหิน รีสอร@ท

 *** แผนพัฒนา
รายบุคคล : IDP 
โดย ผชช.อริยะ 

สกุลแก�ว และคณะ 
ณ อวานี พลัส 
หัวหิน รีสอร@ท

 ออกเดินทางไปยัง
สํานักงาน ก.พ. จังหวัด

นนทบุรี

ถึงสํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

13.00 - 17.00 น.

ช'วงปฐมนิเทศ (In-Class Training : นนทบุรี-เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ: (หัวหิน))

กําหนดการกิจกรรมหลักสูตรการพัฒนาผู-นําคล่ืนลูกใหม'ในราชการไทย รุ'นท่ี 27 ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2565
ระหว'างเดือนมีนาคม 2565 - เดือนสิงหาคม 2565

(เฉพาะ ณ สํานักงาน ก.พ. และศึกษาดูงาน ณ ต'างจังหวัด)

ออกเดินทางไปยังสถานท่ีจัด 
รับประทานอาหารกลางวัน 

12.00-13.00 น.
***กิจกรรม CSR

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

นางสาวนที มีเงิน นางวัชรวีร@ น่ิมเปFา 
นางสาวดลยา เปGHยมสุวรรณ@ นายรณรงค@ ศุภรัศมี
ณ ห�อง 3110 ช้ัน 1 อาคาร 3 สํานักงาน ก.พ.

13.00 - 17.00 น.
*** กิจกรรมสัมพันธ:: Walk Rally
โดย อ.ดร.อาคร ประมงค@ และคณะ

ณ อวานี พลัส หัวหิน รีสอร@ท

09.00 - 16.00 น.

*** ฝ*กปฏิบัติความเปcนผู-นําและการทํางานเปcนทีม
โดย อ.ดร.อาคร ประมงค@ และคณะ

11.00 - 15.30 น.

สิ่งท่ีส1งมาด�วย ๓
(สําหรับเจ�าหน�าท่ี)

1/3 (On-site)



กําหนดการกิจกรรมหลักสูตรการพัฒนาผู-นําคล่ืนลูกใหม'ในราชการไทย รุ'นท่ี 27 ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2565
ระหว'างเดือนมีนาคม 2565 - เดือนสิงหาคม 2565

(เฉพาะ ณ สํานักงาน ก.พ. และศึกษาดูงาน ณ ต'างจังหวัด)

สิ่งท่ีส1งมาด�วย ๓
(สําหรับเจ�าหน�าท่ี)

ลําดับที่ วัน เดือน ป� ครั้งที่/เวลา 08.30 - 09.00 น. 13.00 - 16.00 น.
6 พฤ. 5 พ.ค. 65 14 ลงทะเบียน 

ณ ห�อง3110 ช้ัน 1 อาคาร 3
สํานักงาน ก.พ.

การท'องเที่ยวไทยยุค COVID-19
โดย นางสาวสมฤดี จิตรจง รองผู�ว1าการ 

ททท.

ลําดับท่ี วัน เดือน ปG ครั้งที่/เวลา 08.30 - 09.00 น. 16.00 - 17.00 น.

7 พ. 18 พ.ค. 65 19 ลงทะเบียน 
ณ ห�อง3110 ช้ัน 1 อาคาร 3

สํานักงาน ก.พ.

เตรียมความพร�อมในการจัดกิจกรรม
พัฒนาเยาวชนไทย

8 พฤ. 19 พ.ค. 65 20 ลงทะเบียน 
ณ ห�อง3110 ช้ัน 1 อาคาร 3

สํานักงาน ก.พ.

ลําดับที่ วัน เดือน ป� ครั้งที่/เวลา 08.00 - 10.00 น.  16.00 -18.00 น.
9 จ. 23 พ.ค. 65 22 ลงทะเบียน

และออกเดินทางไป 
จังหวัดเพชรบุรี
-ประจวบคีรีขันธ@

(รับประทานอาหารเช�าบนรถ)

แยกย�ายเข�าพื้นท่ี
รับประทานอาหารเย็น Learning 

Reflection และสรุปงานจากกิจกรรม
ในช1วงกลางวัน

ณ ....

ลําดับที่ วัน เดือน ป� ครั้งที่/เวลา 08.00 - 09.00 น.  16.00 -18.00 น.
10 อ. 24 พ.ค. 65 23 รับประทานอาหารเช�าและ

ออกเดินทางไปยังพื้นท่ีจัด
กิจกรรม

รับประทานอาหารเย็น Learning 
Reflection และสรุปงานจากกิจกรรม

ในช1วงกลางวัน
ณ ....

ลําดับที่ วัน เดือน ป� ครั้งที่/เวลา 08.00 - 09.00 น.  16.00 -18.00 น.
11 พ. 25 พ.ค. 65 24 รับประทานอาหารเช�าและ

ออกเดินทางไปยังพื้นท่ีจัด
กิจกรรม

รับประทานอาหารเย็น Learning 
Reflection และสรุปงานจากกิจกรรม

ในช1วงกลางวัน
ณ ....

ลําดับที่ วัน เดือน ป� ครั้งที่/เวลา 08.00 - 09.00 น.  16.00 -18.00 น.
12 พฤ. 26 พ.ค. 65 25 รับประทานอาหารเช�าและ

ออกเดินทางไปยังพื้นท่ีจัด
กิจกรรม

รับประทานอาหารเย็น Learning 
Reflection และสรุปงานจากกิจกรรม

ในช1วงกลางวัน
ณ ....

**กิจกรรมการศึกษากลุ1มและศึกษาดูงาน (แยกพื้นท่ีแบ1งตามกลุ1ม) โดย วิทยากรของแต1ละกลุ1ม
ณ  ...

**ถึงสถานท่ีเป7าหมาย : การสัมมนาเตรียมความพร�อม
กิจกรรมการศึกษากลุ1มและศึกษาดูงาน

ณ ....

การสัมมนาเตรียมความพร�อมกิจกรรมการศึกษากลุ1มและ
ศึกษาดูงาน

ณ ....

09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. 
***กิจกรรมพัฒนาเยาวชนไทยเพื่ออนาคต คร้ังท่ี 2
(Thai Youth Development for the Future) : 
Mentor cและ Mentee ทําความรู�จักเพิ่มเติมและ

แลกเปลี่ยนความฝdนและประสบการณ@ และ
ต้ังเป7าหมายในชีวิตและอาชีพ

ณ ....

**กิจกรรมการศึกษากลุ1มและศึกษาดูงาน (แยกพื้นท่ีแบ1ง
ตามกลุ1ม) โดย วิทยากรของแต1ละกลุ1ม

ณ …

09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. 
**กิจกรรมการศึกษากลุ1มและศึกษาดูงาน (แยกพื้นท่ีแบ1งตามกลุ1ม) โดย วิทยากรของแต1ละกลุ1ม

ณ …

09.00 - 12.00 น. 12.00 - 16.00 น. 

10.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. 

09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. 

** ครั้งที่ 2 : การคิดเชิงออกแบบเพื่อการสร-างสรรค:งานและนวัตกรรม 
(Design Thinking and Process Design)

โดย นายวริทธิ ตีรประเสริฐ เจ�าหน�าท่ีพัฒนาการออกแบบเเละธุรกิจสร�างสรรค@อาวุโส
จาก สํานักงานส1งเสริมเศรษฐกิจสร�างสรรค@ (CEA) และ นางสาวสิรินดา ธเนศตระกูล

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

** ครั้งที่ 3 : การคิดเชิงออกแบบเพื่อการสร-างสรรค:งานและนวัตกรรม 
(Design Thinking and Process Design)

โดย นายวริทธิ ตีรประเสริฐ เจ�าหน�าท่ีพัฒนาการออกแบบเเละธุรกิจสร�างสรรค@อาวุโส
จาก สํานักงานส1งเสริมเศรษฐกิจสร�างสรรค@ (CEA) และ นางสาวสิรินดา ธเนศตระกูล

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

ช'วงศึกษาดูงานในต'างจังหวัด (Field Trip)

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

โดย วิทยากรสํานักงาน ก.พ.
Group Project Session 2 : ทํางานกลุ'ม

โดย วิทยากรสํานักงาน ก.พ. และวิทยากรของกลุ'ม

ช'วงการฝ*กอบรมในช้ันเรียน (In-Class Training)

2/3 (On-site)



กําหนดการกิจกรรมหลักสูตรการพัฒนาผู-นําคล่ืนลูกใหม'ในราชการไทย รุ'นท่ี 27 ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2565
ระหว'างเดือนมีนาคม 2565 - เดือนสิงหาคม 2565

(เฉพาะ ณ สํานักงาน ก.พ. และศึกษาดูงาน ณ ต'างจังหวัด)

สิ่งท่ีส1งมาด�วย ๓
(สําหรับเจ�าหน�าท่ี)

ลําดับที่ วัน เดือน ป� ครั้งที่/เวลา 08.30 - 09.00 น. 17.00 - 20.00 น.
13  ศ.  27 พ.ค. 65 26 รับประทานอาหารเช�าและ

ออกเดินทางไปยังพื้นท่ีจัด
กิจกรรม

ถึงสํานักงาน ก.พ.
จังหวัดนนทบุรี

ลําดับที่ วัน เดือน ป� ครั้งที่/เวลา 08.30 - 09.00 น.
14 พ. 15 มิ.ย. 65 30 ลงทะเบียน 

ณ ห�อง3110 ช้ัน 1 อาคาร 3
สํานักงาน ก.พ.

15 พฤ. 16 มิ.ย. 65 31 ลงทะเบียน 
ณ ห�อง3110 ช้ัน 1 อาคาร 3

สํานักงาน ก.พ.

16 ศ. 17 มิ.ย. 65 32 ลงทะเบียน 
ณ ห�อง3110 ช้ัน 1 อาคาร 3

สํานักงาน ก.พ.

ลําดับที่ วัน เดือน ป� ครั้งที่/เวลา 09.30 - 10.00 น.
17 พฤ. 21 ก.ค. 65 35 ลงทะเบียน 

ณ สํานักงาน ก.พ.

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

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

ทําแบบประเมิน 360 องศา

หมายเหตุ   *   กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได�ตามความเหมาะสม โดย สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค1าอาหารกลางวัน อาหารว1างและเคร่ืองด่ืม ในวันท่ีมีกิจกรรมการฝiกอบรมตามหลักสูตร ค1าใช�จ1ายในการเดินทาง ได�แก1 
ค1าดําเนินการเหมารถบัสและรถตู�โดยสารในการเดินทาง ค1าธรรมเนียมการฝiกอบรม ค1าท่ีพักและค1าอาหารตลอดการศึกษาดูงานตามกําหนดการ หากไม1สามารถเข�ารับการฝiกอบรมในช1วงเวลาใดได�ควรแจ�งล1วงหน�าอย1างน�อย 4 
สัปดาห@ มิฉะน้ัน ผู�เข�ารับการฝiกอบรมจะต�องรับผิดชอบค1าใช�จ1ายในการเดินทางท้ังหมด ผู�เข�ารับการฝiกอบรมต�องเข�ารับการฝiกอบรมตลอดหลักสูตรไม1น�อยกว1าร�อยละ 80 ของระยะเวลาท้ังหมด เพราะถือเปkนส1วนหน่ึงของเกณฑ@
การผ1านการฝiกอบรม (ขาด/ลาได�ไม1เกิน  4 วัน)

               **   เปkนวิชาสําคัญไม1ควรขาด/ลา เน่ืองจากการเรียนรู�ต�องผ1านฝiกฝนปฏิบัติหรือมีประสบการณ@ร1วม และเปkนเน้ือหาท่ีใช�ในกิจกรรมการศึกษากลุ1ม

               *** เปkนรายวิชาหรือกิจกรรมท่ีต�องเข�าร1วมกิจกรรม 100%

10.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. 
กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมการนําเสนอผลงาน

โดย วิทยากรสํานักงาน ก.พ.
ณ ห�องประชุมจินดา ณ สงขลา สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

09.00 - 12.00 น. 13.00 - 14.30 น. 

***กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการนําเสนอผลงานผู-เข-ารับการฝ*กอบรม (New Wave Theatre) 
โดย คณะกรรมการ (นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม, นางสาวสมฤดี จิตรจง, 

นายวริทธิ ตีรประเสริฐ, นายดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี, ดร.พันธิตรา ปdทมานนท@, ผู�ว1าราชการจังหวัด...หรือผู�แทน)
ณ ห�องประชุมจินดา ณ สงขลา สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

ช'วงการติดตามประเมินผล (กิจกรรมในช้ันเรียน In-class Training)

09.00 - 12.00 น. 13.00 - 15.00 น.
"การสร-างภาพยนตร:"

(Idea - Execution, การถ1ายภาพ, Script, ตัวอย1างรูปแบบงาน) 
โดย นายทวีรัตน@ โชคชัยเพิ่มพูนผล และนายจิณตวัตน@ พรสุขสวัสด์ิ

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

***  หลักสูตร Professional Image and Effective Communication (วันที่ 1)
โดย อาจารย@นํ้าฝน ภักดี และคณะ

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

***  หลักสูตร Professional Image and Effective Communication (วันที่ 2)
โดย อาจารย@นํ้าฝน ภักดี และคณะ

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

ช'วงการอบรมบุคลิกภาพโดยศึกษาในช้ันเรียน (In-Class Training)

09.00 - 12.00 น. 13.00 - 17.00 น.
**นําเสนอ Learning Reflection ของแต1ละกลุ1มจาก

การไปเก็บข�อมูลและศึกษาดูงานในพื้นท่ี
ท่ีกําหนดและซ�อมการนําเสนอ

โดย วิทยากร สํานักงาน ก.พ.  ณ ...

รับประทานอาหารกลางวัน ณ .... 
Learning Reflection และออกเดินทางไปยัง

สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

3/3 (On-site)


