
สิ่งที่ส�งมาด�วย 2 

กำหนดการภาพรวม 

หลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นที่ 25 ประจำป%งบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตั้งแต�บัดนี้ – 27 มกราคม 2563 
29 มกราคม 2563 11 กุมภาพันธ$ 2563 

24 เมษายน 2563 18 พฤษภาคม -  26 มิถุนายน 2563 

13 - 17 กรกฎาคม 2563 

24 เมษายน – 18 พฤษภาคม 2563 

5 กุมภาพันธ$ 2563 

รับสมคัรผ�านระบบ
ลงทะเบียนออนไลน$ 
ของสำนักงาน ก.พ. 

ต�นสังกัดส�งเอกสารถึง
สำนักงาน ก.พ. 

ภายในเวลา 16.30 น. 

ประกาศรายชื่อผู�มีคุณสมบัติ
เข�ารับการคัดเลือกที่เว็บไซต$
สำนักงาน ก.พ. และอีเมล

ผู�สมคัร 

การทดสอบทักษะ

ภาษาอังกฤษ 

ประกาศรายชื่อผู�เข�ารับการฝ1กอบรม 

(หนังสือแจ�งส�วนราชการและอีเมล
แจ�งผู�ผ�านการคัดเลือก) 

ช�วงก�อนการฝAกอบรม (Pre - Work): 

ศึกษาผ�านระบบออนไลน$ 

ช�วงการฝAกอบรม 1: เปKดการ
ฝAกอบรม การปฐมนิเทศ และการ

ฝAกอบรมในชั้นเรยีน กิจกรรม
การศึกษากลุ�มและศึกษาดูงาน 1 

ช�วงการฝAกอบรม 2: การฝAกอบรมในชั้นเรียน 

กิจกรรมการศึกษากลุ�มและศึกษาดูงาน 2 

30 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2563 

ช�วงการฝAกอบรม 3: นำเสนอผลงาน
New Wave Theatre และช�วงการ

ติดตามประเมินผล 

24 สิงหาคม 2563 

ช�วงการรายงานผลการประเมิน 
360 องศา และพิธีปKดการ

ฝAกอบรม 

จบ 

เริ่ม 

การคัดเลือก รอบที่ 2 
การประเมินสมรรถนะด�วย
วิธีการศูนย$การประเมิน 

(ACM) 

26 กุมภาพันธ$ 2563 

แจ�งผลรายชื่อผู�ผ�านการ
คัดเลือกรอบที่ 1 ที่

เว็บไซต$สำนักงาน ก.พ. 
และอีเมลผู�สมัคร 

3-5 มีนาคม 2563 



คร้ังท่ี/เวลา 08.30 - 09.00 น. 09.00 - 9.30 น. 10.30 - 12.00 น. 13.00 - 14.30 น. 14.30 - 16.30 น. 16.30 - 18.30 น.

พิธีเป�ด

โดย เลขาธิการ ก.พ. 

 ณ ห�อง 3410 อาคาร 3

09.30 - 10.30 น.

มอบความคาดหวัง

ในการทําผลงานของ

ผู�เข�ารับการฝ)กอบรม

โดย 

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม 

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ในฐานะท่ีปรึกษาหลักสูตร

2 ลงทะเบียน ช้ีแจง

การปฐมนิเทศในต:างจังหวัด

(16.30 - 17.30 น.)

คร้ังท่ี/เวลา 06.30 - 07.00 น. 07.00 - 10.30 น. 10.30 - 12.00 น. 13.00 - 15.30 น. 15.30 - 18.00 น. 18.00 - 22.00 น.

3 06.30 - 07.00 น.

ลงะเบียน 

ณ หน�าอาคาร 1 

รับประทานอาหารเช�า

บนรถ

*** เวลา 07.00 น. ออก

เดินทางไป

ชลพฤกษB รีสอรBท จังหวัด

นครนายก 

และพักรับประทานอาหารว:าง

*** ออกแบบ Talent Share 

และกติกาการอยู:ร:วมกันตลอด

หลักสูตร 

โดย จนท. สพข.

ณ ชลพฤกษB รีสอรBท

*** กิจกรรมกลุ:มสัมพันธB 

(ระหว:าง NWL รุ:น 24-25)

โดย ทีม NWL24

ณ ชลพฤกษB รีสอรBท

***เตรียมการแสดง

ณ ชลพฤกษB รีสอรBท

***กิจกรรมสัมพันธB

รับประทานอาหารเย็น

ณ ชลพฤกษB รีสอรBท

คร้ังท่ี/เวลา 07.00 - 07.45 น. 13.00 - 17.00 น. 17.30 - 18.00 น. 19.00 - 22.00 น.

4 รับประทานอาหารเช�า

 ออกเดินจากท่ีพักไป

ยังสถานท่ีจัดกิจกรรม

***เดินทางกลับท่ีพักและ

พักผ:อนอิริยาบถ

ณ ชลพฤกษB รีสอรBท

 ***รับประทานอาหารเย็น และกิจกรรมแชรB

ประสบการณBจากพี่สู:น�อง โดย รุ:นพี่ NWL

ณ ชลพฤกษB รีสอรBท

5 รับประทานอาหารเช�า

 ออกเดินจากท่ีพักไป

ยังสถานท่ีจัดกิจกรรม

18.00 - 19.30 น.

รับประทานอาหารเย็น ณ ...

สะท�อนการเรียนรู� 

และเดินทางกลับสํานักงาน ก.พ.

19.30 - 21.00 น.

คร้ังท่ี/เวลา 08.30 - 08.30 น. 16.30 - 17.30 น.

6 Home room ระดมความคิดเห็นในการจัดทําผลงานกลุ:ม

ประกาศผลภายใน 24 เม.ย. 63 ผ%านเว็บไซต+ https://www.ocsc.go.th/newwave และส%งหนังสือแจ?งหน%วยงานต?นสังกัด 

การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อคัดเลือก รอบท่ี 1 วันท่ี 11 กุมภาพันธ+ 2563

แจ?งช่ือผู?มีคุณสมบัติทางหน?าเว็บไซต+และอีเมลผู?สมัคร

การคัดเลือกด?วย ACM รอบท่ี 2 วันท่ี 3 - 5 มีนาคม 2563 (ผู?สมัครมาเฉพาะกําหนดการรายบุคคล)

แจ?งช่ือผู?ผ%านการคัดเลือกรอบท่ี 1 26 ก.พ. 2563

กิจกรรมประเมินบุคลิกภาพทางการบริหาร (MBTI)

โดย คณะวิทยากร สํานักงาน ก.พ.

กิจกรรมสัมพันธBความปรารถนาดีจากพี่สู:น�อง

โดย NWL24

จีนท่ีต�องรู� กรณีศึกษา: การแก�ปZญหาความยากจนของ

สาธารณรัฐประชาชนจีน

โดย วิทยากรผู�เช่ียวชาญ

ผู�นํากับการสร�างแรงบันดาลใจในการทํางาน

โดย วิทยากรผู�เช่ียวชาญ

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

08.00 - 12.00 น.

*** ฝ)กปฎิบัติการเป\นผู�นําและการทํางานร:วมกับผู�อื่น

(โรงเรียนนายร�อยพระจุลจอมเกล�า จ.นครนายก)

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

*** ช้ีแจงกรอบการทําผลงานของผู�เข�ารับการฝ)กอบรม 

แบ:งกลุ:มและระดมความคิดเห็นในการจัดทําผลงานกลุ:ม

โดย วิทยากรสํานักงาน ก.พ.

*** การศึกษาดูงาน 1 : ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง

ศูนยBการเรียนรู�บ�านทุ:งกระโปรง

อ.บ�านนา จ.นครนายก

เศรษฐกิจสร?างสรรค+ ระหว%างวันท่ี  24 เม.ย. - 18 พ.ค. 2563

ช%วงการฝSกอบรม ระหว%างวันท่ี 18 พ.ค. -  24 ส.ค. 2563

1 ลงทะเบียน 

ณ ห�อง 3410 

อาคาร 3

CEO Visit: "ผู�นําคล่ืนลูก

ใหม:กับยุคประเทศไทย 4.0" 

โดย รกพ.ชุติมา หาญเผชิญ

ณ ห�อง 3410 อาคาร 3 ช้ัน 

4 สํานักงาน ก.พ

กิจกรรมสัมพันธB

โดย วิทยากรสํานักงาน ก.พ.

ช้ีแจงหลักสูตร

โดย

ผชช.กมลวรรณ สัตยายุทยB

สมรรถนะผู�นําในศตวรรษท่ี 21 :

 รายงานผลประเมินสมรรถนะ 

(ACM)

โดย วิทยากรผู�เช่ียวชาญ

ห�อง 3410 อาคาร 3 

สํานักงาน ก.พ

08.30 - 12.00 น. 13.00 - 16.30 น.

ช%วงก%อนการฝSกอบรม  (e-learning) เรียน online ระหว%างวันท่ี 24 เม.ย. -  18 พ.ค. 2563

การสะท?อนการเรียนรู? (Learning Reflection) ระหว%างวันท่ี  24 เม.ย. - 18 พ.ค. 2563

ผู?นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 ระหว%างวันท่ี   24 เม.ย. - 18 พ.ค. 2563

กําหนดการภาพรวมโครงการฝSกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู?นําคลื่นลูกใหม%ในราชการไทย รุ%นที่ 25 ประจําป\งบประมาณ พ.ศ. 2563
ระหว%างเดือน ธ.ค. 2562 - ส.ค. 2563

ช%วงการรับสมัคร ระหว%างวันท่ี ธ.ค. 2562 - 27 ม.ค. 2563

ช%วงการคัดเลือก ระหว%างวันท่ี ก.พ. -  เม.ย. 2563

ประเด็นการศึกษา Thailand 4.0 ยุทธศาสตร+ชาติ และบริบทสําคัญท่ีเก่ียวข?อง ระหว%างวันท่ี  24 เม.ย. - 18 พ.ค. 2563

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: ก?าวตาม 9... ถอดวิธีคิดเชิงออกแบบของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว%างวันท่ี  24 เม.ย. - 18 พ.ค. 2563



กําหนดการภาพรวมโครงการฝSกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู?นําคลื่นลูกใหม%ในราชการไทย รุ%นที่ 25 ประจําป\งบประมาณ พ.ศ. 2563
ระหว%างเดือน ธ.ค. 2562 - ส.ค. 2563

คร้ังท่ี/เวลา 08.00 - 08.30 น. 16.30 - 17.30 น.

7 Home room ระดมความคิดเห็นในการจัดทําผลงานกลุ:ม

คร้ังท่ี/เวลา 08.30 - 09.00 น. 09.00 - 10.30 น. 10.30 - 12.00 น. 16.00 - 17.30 น.

8 Talent Share 1 เลือกประธานรุ:นและคณะทํางาน (รักษาการ)

ประชุมรุ:นเตรียมการทํากิจกรรมต:าง ๆ ร:วมกัน

9 Talent Share 2 ช้ีแจงการทําผลงาน Group Project, Class 

Project 

งานท่ีมอบหมาย

10 Talent Share 3 กําหนดเปnาหมายการทํางานกลุ:มและทํา

แผนการปฏิบัติงานของกลุ:ม

ณ ห�อง 3410 อาคาร 3 

ช้ัน 4 สํานักงาน ก.พ

คร้ังท่ี/เวลา 08.30 - 09.00 น. 09.00 - 10.30 น. 10.30 - 12.00 น. 16.00 - 17.30 น.

11 Talent Share 4 ประชุมรุ:นเตรียมการทํากิจกรรมต:าง ๆ

ท่ีต�องรีบดําเนินการ

12 Talent Share 5 วางแผนงานรุ:นและแบ:งงาน

คร้ังท่ี/เวลา 08.30 - 09.00 น. 08.30 - 12.00 น. 13.00 - 15.00 น. 16.30 - 17.30 น.

13 Talent Share 6

08.00 - 08.30 น.

ทํางานกลุ:ม

14 Talent Share 7 ทํางานกลุ:ม

คร้ังท่ี/เวลา 08.30 - 09.00 น. 16.00 - 17.30 น.

15 Talent Share 8 Workshop Character NWL25

16 Talent Share 9 ทํางานรุ:น

คร้ังท่ี/เวลา 08.30 - 09.00 น. 16.00 - 17.30 น.

17 Talent Share 10 ทํางานรุ:นClass Project การสร�างภาพยนตรB (1) (Idea - Execution, การถ:ายภาพ, Script, ตัวอย:างรูปแบบงาน) 

โดย วิทยากรผู�เช่ียวชาญ

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

การตลาดภาครัฐ (Public Marketing)

โดย วิทยากรผู�เช่ียวชาญ

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

09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. 

"Mindfulness in Organization องคBกรสร�างสติ"

โดย วิทยากรผู�เช่ียวชาญ

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

การโค�ช (Coaching) โดย วิทยากรผู�เช่ียวชาญ

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

09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. 

13.00 - 16.00 น.

Digital Transformation and Enterprise Architecture

โดย วิทยากรผู�เช่ียวชาญ

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

(นําไปใช�ในการออกแบบงานกลุ:ม)

Group Project 1 :

การคิดเชิงออกแบบเพื่อการสร�างสรรคBงานและนวัตกรรม (Design Thinking and Process Design)

โดย วิทยากรผู�เช่ียวชาญ

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

(นําไปใช�ในการออกแบบงานกลุ:ม)

15.00 - 16.30 น.

การกําหนดวิสัยทัศนBและกลยุทธBในการขับเคล่ือนนโยบายไปสู:

การปฏิบัติ (Vision and Strategic Implementation)

โดย วิทยากรผู�เช่ียวชาญ

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

CEO Visit (Leadership class) : 

ผู�นําแห:งอนาคต

โดย วิทยากรผู�เช่ียวชาญ

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

13.00 - 16.00 น.

การจัดทําแผนพัฒนาตนเอง 

Individual Development Plan : IDP

โดย วิทยากรสํานักงาน ก.พ.

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

"นวัตกรรมการบริหารงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" 

โดย วิทยากรผู�เช่ียวชาญ

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

การปฏิรูปประเทศภายใต�ยุทธศาสตรBชาติ 

โดย วิทยากรผู�เช่ียวชาญ

(ใช�เป\นกรอบในการกําหนดประเด็นทํา Group Project)

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

โอกาสในการพัฒนาประทศไปสู:ความม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน

โดย วิทยากรผู�เช่ียวชาญ

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

Leadership Development Coaching ครั้งท่ี 1 

ช้ีแจงเรื่อง Individual Coach และแบ:งห�องย:อย (Chemistry Check)

ณ ห�อง 3501, 3502 อาคาร 3 ช้ัน 5 สํานักงาน ก.พ.

08.30 - 12.00 น. 13.00 - 16.30 น.

หลักสูตร “The Speed of Trust FoundationTM Building Trust in the Workplace”

โดย PacRim ณ ห?อง3410 อาคาร 3 ช้ัน 4 สํานักงาน ก.พ.

ผู?เข?ารับการฝSกอบรมทุกคนต?องเข?ารับการฝSกอบรมในวิชานี้

เพราะเปmนส%วนหนึ่งของเกณฑ+การผ%านการฝSกอบรม



กําหนดการภาพรวมโครงการฝSกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู?นําคลื่นลูกใหม%ในราชการไทย รุ%นที่ 25 ประจําป\งบประมาณ พ.ศ. 2563
ระหว%างเดือน ธ.ค. 2562 - ส.ค. 2563

คร้ังท่ี/เวลา 08.30 - 09.00 น. 16.00 - 17.30 น.

18 Talent Share 11 ทํางานรุ:น

คร้ังท่ี/เวลา 08.30 - 09.00 น. 16.00 - 17.30 น.

19 Talent Share 12 ทํางานกลุ:ม

คร้ังท่ี/เวลา 08.30 - 09.00 น. 16.00 - 17.30 น.

20 Talent Share 13 ทํางานกลุ:ม

คร้ังท่ี/เวลา 08.30 - 09.00 น. 09.00 - 12.00 น. 12.45 - 14.00 น. 16.30 - 18.30 น.

21 Talent Share 14 การพัฒนาชุมชน และการใช�

ข�อมูลจําเป\นพื้นฐาน (จปฐ.)

เพื่อการปฏิบัติงาน

โดย วิทยากรผู�เช่ียวชาญ

ออกเดินจากสํานักงาน ก.พ. 

ไปยังสถานท่ีดูงาน

12.45 - 14.00 น.

เดินทางกลับสํานักงาน ก.พ. จ.นนทบุรี 

(13.30 - 18.30 น.)

คร้ังท่ี/เวลา 08.30 - 09.00 น. 16.00 - 19.30 น.

22 Talent Share 15 Class and Group Project การสร�าง

ภาพยนตรB (3)

(การถ:ายทําและตัดต:อภาพยนตรB) 

โดย วิทยากรผู�เช่ียวชาญ

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

23 Talent Share 16 ช้ีแจงนัดหมายการลงพื้นท่ี

(16.00 - 18.30 น.)

คร้ังท่ี/เวลา 07.00 - 09.00 น. 18.00 - 22.00 น.

24 06.00 - 07.10 ออกเดินทาง

จาก กทม. - ท:าอากาศยาน

อุบลราชธานี

รับประทานอาหารเย็น และเดินทางกลับที่พัก ทํางานกลุ:ม

25 รับประทานอาหารเช�าและออก

เดินทางจากที่พักไปยังสถานที่ศึกษาดู

งาน

รับประทานอาหารเย็น และเดินทางกลับที่พัก ทํางานกลุ:ม

26 รับประทานอาหารเช�าและออก

เดินทางจากที่พักไปยังสถานที่ศึกษาดู

งาน

รับประทานอาหารเย็น และเดินทางกลับที่พัก ทํางานกลุ:ม

27 รับประทานอาหารเช�าและออก

เดินทางจากที่พักไปยังสถานที่

นําเสนอผลงาน

รับประทานอาหารเย็น สะท�อนการเรียนรู� 

และเดินทางกลับกรุงเทพฯ

28 รับประทานอาหารเช�าและออก

เดินทางจากที่พักไปยังสถานที่

นําเสนอผลงาน

รับประทานอาหารเย็น สะท�อนการเรียนรู� 

และเดินทางกลับกรุงเทพฯ

09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. 

กิจกรรมการศึกษากลุ:มและศึกษาดูงาน ณ จังหวัดยโสธร และจังหวัดอํานาจเจริญ

โดย นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะผู�บริหารในส:วนภูมิภาค

(แยกกลุ:มตามพื้นท่ีท่ีกําหนด)

กิจกรรมการศึกษากลุ:มและศึกษาดูงาน ณ จังหวัดยโสธร และจังหวัดอํานาจเจริญ

(แยกกลุ:มตามพื้นท่ีท่ีกําหนด)

กิจกรรมการศึกษากลุ:มและศึกษาดูงาน ณ จังหวัดยโสธร และจังหวัดอํานาจเจริญ

(แยกกลุ:มตามพื้นท่ีท่ีกําหนด)

กิจกรรมการศึกษากลุ:มและศึกษาดูงาน ณ จังหวัดยโสธร และจังหวัดอํานาจเจริญ

(แยกกลุ:มตามพื้นท่ีท่ีกําหนด)

นําเสนอ Learning Reflection ของแต:ละกลุ:มจากการไปเก็บ

ข�อมูลและศึกษาดูงานในพื้นท่ีท่ีกําหนด

และซ�อมการนําเสนอ

โดย วิทยากร สํานักงาน ก.พ. และวิทยากรภายนอก

กิจกรรมการศึกษากลุ:มและศึกษาดูงาน ณ จังหวัด...

กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนําเสนอผลงานการศึกษากลุ:ม 

(ร:างผลงาน ครั้งท่ี 1)

โดย คณะกรรมการและคณะผู�บริหารในส:วนภูมิภาค

09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. 

หลักสูตร Professional Image and Effective Communication (วันท่ี 1)

โดย วิทยากรผู?เช่ียวชาญ

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

หลักสูตร Professional Image and Effective Communication (วันท่ี 2)

โดย วิทยากรผู?เช่ียวชาญ

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

09.00 - 12.00 น. 13.00 - 18.00 น. 

09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. 

CEO Visit (Leadership class) : Change Leadership

โดย วิทยากรผู�เช่ียวชาญ

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

Paradoxes of Leaders

โดย วิทยากรผู�เช่ียวชาญ

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

14.00 - 16.30 น. 

ศึกษาดูงาน เรื่อง องคBกรแห:งนวัตกรรม (Innovative 

Organiztion)

Class and Group Project การสร�างภาพยนตรB (2) : ส:งการบ�านจําลองความคิด (Idea) ของงานท่ีจะทํา

และเรียนการผลิตภาพยนตรB (Production)

โดย วิทยากรผู�เช่ียวชาญ

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

09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. 

Smart Farmer

โดย วิทยากรผู�เช่ียวชาญ

ยุทธศาสตรBภาคปฏิบัติ: กรณีศึกษาการท:องเท่ียวแห:งประเทศไทย

โดย วิทยากรผู�เช่ียวชาญ

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



กําหนดการภาพรวมโครงการฝSกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู?นําคลื่นลูกใหม%ในราชการไทย รุ%นที่ 25 ประจําป\งบประมาณ พ.ศ. 2563
ระหว%างเดือน ธ.ค. 2562 - ส.ค. 2563

คร้ังท่ี/เวลา 08.30 - 09.00 น. 16.00 - 17.00 น.

29 Talent Share 17 ความปลอดภัยทางไซเบอรB 

(Cyber Security)

โดย วิทยากรผู�เช่ียวชาญ

ณ ห�อง 3410 อาคาร 3 ช้ัน 4 

สํานักงาน ก.พ.

คร้ังท่ี/เวลา 08.30 - 09.00 น. 16.00 - 18.30 น.

30 ออกเดินจากสํานักงาน

 ก.พ. ไปยังสํานักงาน

ส:งเสริมเศรษฐกิจ

สร�างสรรคB (CEA) 

(TCDC เดิม)

07.30 - 09.00 น.

ศึกษาดูงาน ณ สํานักงานส:งเสริมเศรษฐกิจ

สร�างสรรคB (CEA)

(16.00 - 17.30 น.) 

และเดินทางกลับสํานักงาน ก.พ. จ.นนทบุรี 

(17.30 - 18.30 น.)

คร้ังท่ี/เวลา 08.30 - 09.00 น. 16.00 - 17.30 น.

31 Talent Share 18 ทํางานรุ:น

คร้ังท่ี/เวลา 08.30 - 09.00 น. 16.00 - 17.30 น.

32 Talent Share 19 ช้ีแจงการลงพื้นท่ีครั้งท่ี 2

คร้ังท่ี/เวลา 07.00 - 09.00 น. 18.00 - 22.00 น.

33 06.00 - 07.10 ออกเดินทาง

จาก กทม. - จังหวัด..
รับประทานอาหารเย็น และเดินทางกลับที่พัก ทํางานกลุ:ม

34 รับประทานอาหารเช�าและออก

เดินทางจากที่พักไปยังสถานที่ศึกษาดู

งาน

รับประทานอาหารเย็น และเดินทางกลับที่พัก ทํางานกลุ:ม

35 รับประทานอาหารเช�าและออก

เดินทางจากที่พักไปยังสถานที่

นําเสนอผลงาน

รับประทานอาหารเย็น สะท�อนการเรียนรู� 

และเดินทางกลับกรุงเทพฯ

36 Talent Share 20 ทํางานกลุ:ม

คร้ังท่ี/เวลา 08.30 - 09.00 น. 16.00 - 19.30 น. 

37 ลงทะเบียน

คร้ังท่ี/เวลา 08.30 - 09.00 น. 16.00 - 16.30 น. 

38 ลงทะเบียน ถ:ายภาพหมู:

เตรียมการนําเสนอผลงานและซ�อมการนําเสนอ

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

09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. 

*** กิจกรรมการสัมนาเชิงปฏิบัติการการนําเสนอผลงานผู?เข?ารับการฝSกอบรม (New Wave Theatre) 

ต%อคณะกรรมการ

ณ ห?องประชุมจินดา ณ สงขลา อาคาร 3 ช้ัน 1 สํานักงาน ก.พ.

ผู?เข?ารับการฝSกอบรมทุกคนต?องเข?าร%วมกิจกรรมนี้เพราะเปmนส%วนหนึ่งของเกณฑ+การผ%านการฝSกอบรม

กิจกรรมการศึกษากลุ:มและศึกษาดูงานเพื่อปรับปรุงผลงานและข�อเสนอ ณ จังหวัดยโสธร และจังหวัดอํานาจเจริญ

(แยกกลุ:มตามพื้นท่ีท่ีกําหนด)

Learning Reflection พร�อมสรุปและเตรียมการนําเสนอร:าง

ผลงานต:อคณะกรรมการ

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

นําเสนอร:างผลงาน ครั้งท่ี 2

ต:อคณะกรรมการ/ท่ีปรึกษา

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

นัดหมายส:งงานและประชุมออนไลนBด�วยระบบ ZOOM

ผู�เข�ารับการฝ)กอบรมต�องบริหารเวลาท่ีนอกเหนือจากกําหนดการเพื่อจัดทําผลงานรุ:น

ช%วงการติดตามประเมินผล

09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. 

Class and Group Project การสร�างภาพยนตรB (4) : 

ส:งการบ�านตัดต:อ

โดย วิทยากรผู�เช่ียวชาญ

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

Leadership Development Coaching

ครั้งท่ี 2 และแบ:งห�องย:อย

ณ ห�อง 3501, 3502 อาคาร 3 ช้ัน 5 สํานักงาน ก.พ.

09.00 - 12.00 น. 13.00 - 18.00 น. 

กิจกรรมการศึกษากลุ:มและศึกษาดูงานเพื่อปรับปรุงผลงานและข�อเสนอ ณ จังหวัดยโสธร และจังหวัดอํานาจเจริญ

(แยกกลุ:มตามพื้นท่ีท่ีกําหนด)

กิจกรรมการศึกษากลุ:มและศึกษาดูงานเพื่อปรับปรุงผลงานและข�อเสนอ ณ จังหวัดยโสธร และจังหวัดอํานาจเจริญ

(แยกกลุ:มตามพื้นท่ีท่ีกําหนด)

09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. 

Leadership Development Coaching

ครั้งท่ี 2 และแบ:งห�องย:อย

ณ ห�อง 3501, 3502 อาคาร 3 ช้ัน 5 สํานักงาน ก.พ.

นัดหมายส:งงานและประชุมออนไลนBด�วยระบบ ZOOM

ผู�เข�ารับการฝ)กอบรมต�องบริหารเวลาท่ีนอกเหนือจากกําหนดการเพื่อจัดทําผลงานรุ:น

09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. 

09.00 - 11.00 น. 11.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น. 

ทักษะดิจิทัล : การตัดต:อวิดีโอเพื่อการนําเสนอ

โดย ผู�เช่ียวชาญด�านเทคโนโลยี

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

09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. 

Group Project 2 : การคิดเชิงออกแบบเพื่อการสร�างสรรคBงานและนวัตกรรม 

(Design Thinking and Process Design)

โดย วิทยากรผู�เช่ียวชาญ

ณ ห�อง... ช้ัน .... สํานักงานส:งเสริมเศรษฐกิจสร�างสรรคB (CEA)



กําหนดการภาพรวมโครงการฝSกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู?นําคลื่นลูกใหม%ในราชการไทย รุ%นที่ 25 ประจําป\งบประมาณ พ.ศ. 2563
ระหว%างเดือน ธ.ค. 2562 - ส.ค. 2563

คร้ังท่ี/เวลา 08.30 - 09.00 น. 18.30 - 22.00 น.

39 รับประทานอาหารเช�า

 ลงทะเบียน

ติดตามการพัฒนาตามแผนพัฒนา

ตนเอง Individual Development 

Plan : IDP

โดย วิทยากรผู�เชี่ยวชาญ

ณ ห�อง 3110 อาคาร 3 ชั้น 1 

สํานักงาน ก.พ.

ทําแบบประเมิน 360 องศา โดย

นายโดย วิทยากรผู�เชี่ยวชาญ

ห�อง 3110 อาคาร 3 ชั้น1 

สํานักงาน ก.พ.

รับประทานอาหารเย็น และกิจกรรม

นันทนาการ

ณ ....

คร้ังท่ี/เวลา 07.30 - 08.30 น. 17.00 - 22.00 น.

40 รับประทานอาหารเช�า เดินทางกลับท่ีพัก

กิจกรรมสะท�อนการเรียนรู� และรับประทาน

อาหารเย็น

41 รับประทานอาหารเช�า รับประทานอาหารเย็น กิจกรรมสะท�อน

การเรียนรู� และเดินทางกลับ สํานักงาน ก.พ

คร้ังท่ี/เวลา 08.30 - 09.00 น. 16.30 - 17.30 น.

42 ลงทะเบียน พิธีป�ดและมอบประกาศนียบัตร และ

ถ:ายภาพหมู:

ณ ห�องประชุมจินดา ณ สงขลา

               *** ผู�เข�ารับการฝ)กอบรมทุกคนต�องเข�ารับการฝ)กอบรมใน กิจกรรมการปฐมนิเทศและฝSกปฏิบัติความเปmนผู?นําในต%างจังหวัด ร?อยละ 100 และผู�เข�ารับการฝ)กอบรมต�องเข�ารับการฝ)กอบรมตลอดหลักสูตรไม:น�อยกว:าร�อยละ 80 

ของระยะเวลาท้ังหมด  เพราะถือเป\นส:วนหน่ึงของเกณฑBการผ:านการฝ)กอบรม

09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.30 น. 

รายงานผลประเมิน 360 องศา

โดย วิทยากรผู�เช่ียวชาญ

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

Leadership Development Coaching ครั้งท่ี 3 และแบ:งห�องย:อย

ณ ห�อง 3501, 3502 อาคาร 3 ชั้น 5 สํานักงาน ก.พ.

หมายเหตุ *   กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได�ตามความเหมาะสม

               **   สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค:าอาหารกลางวัน อาหารว:างและเคร่ืองด่ืม ในวันท่ีมีกิจกรรมการฝ)กอบรมตามหลักสูตร ค:าใช�จ:ายในการเดินทาง ได�แก: บัตรโดยสารเคร่ืองบิน ไป - กลับ ค:าธรรมเนียมการฝ)กอบรม 

                      ค:าท่ีพักและค:าอาหารตลอดการศึกษาดูงานตามกําหนดการ

เดินทางไปยังจังหวัด....(รอการกําหนดสถานท่ี)

(ข้ึนรถบัส ท่ีบริเวณหลังพระรูปรัชกาลท่ี 7)

08.30 - 12.00 น. 13.30 - 17.00 น. 

กิจกรรมจิตอาสา CSR NWL 24 : ณ .....(รอการกําหนดสถานท่ี)

ณ จังหวัด....

กิจกรรมติดตามประเมินผลภาพรวมหลักสูตร: 

ผู�นําคล่ืนลูกใหม:กับการขับเคล่ือนประเทศสู: Thailand 4.0

และประเมินผลโครงการฝ)กอบรม

ณ จังหวัด .....

ศึกษาดูงาน ณ ...

09.00 - 12.00 น. 13.30 - 18.30 น. 


