
วัน เดือน ปี เวลา หมายเหตุ

จ. 20 ก.พ. 66 1 ลงทะเบียนในระบบ 
Zoom

10.30 - 15.30 น.

วัน เดือน ปี ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เวลา ช้ินงาน

10 ก.พ. - 17  ก.พ. 66 ส่งผลประเมิน 360 องศา ครบท้ัง
ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน 

ผู้ใต้บังคับบัญชา

20 ก.พ. - 13  มี.ค. 66 learn.ocsc.go.th 1 ช่ัวโมง ท าความเข้าใจหลักการและวิธีการ

20 ก.พ. - 13  มี.ค. 66 learn.ocsc.go.th 6 ช่ัวโมง Learing Reflection

20 ก.พ. - 21  มี.ค. 66 learn.ocsc.go.th 6 ช่ัวโมง Learing Reflection

20 ก.พ. - 28  มี.ค. 66 ไม่จ ากัดรูปแบบ 6 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 3 - 5 ช่ัวโมง

แสดงหลักฐาน และ Learning 
Reflection 1 คร้ังเม่ือจบหลักสูตร

20 ก.พ. - 28 เม.ย. 66 learn.ocsc.go.th 

หรือ Coursera.org
6 สัปดาห์ 

สัปดาห์ละ 3 - 5 ช่ัวโมง
แสดงหลักฐานหรือส่งใบประกาศ 

และ Learning Reflection 
อย่างน้อย 2 หลักสูตร

วัน เดือน ปี คร้ังท่ี/เวลา 08.00 - 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. 27 ก.พ. 66 2 ลงทะเบียน 
ณ ส านักงาน ก.พ.

*** พิธีเปิด
กล่าวรายงาน

โดย ผู้อ านวยการสถาบัน
พัฒนาข้าราชการพลเรือน
กล่าวเปิดการฝึกอบรม
โดย เลขาธิการ ก.พ.
ณ ห้อง 3110 ช้ัน 1 

อาคาร 3 ส านักงาน ก.พ.

 ***ประสบการณ์การ
เป็นผู้น าในภาครัฐ

โดย 
นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์

เลขาธิการ ก.พ.
(ถ่ายภาพร่วมกัน)

ณ ห้อง 3110 ช้ัน 1 
อาคาร 3 ส านักงาน 

ก.พ.

*** บทบาทผู้น ารุ่น
ใหม่กับการท างานใน

อนาคต
นายบุญธรรม เลิศสุขี

เกษม 
อธิบดีกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ในฐานะท่ีปรึกษา

หลักสูตร
ณ ห้อง 3110 ช้ัน 1 

อาคาร 3 ส านักงาน ก.พ.

*** ช้ีแจงภาพรวมหลักสูตร
 และช้ีแจงกรอบการท า

ผลงาน
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
โดย ผชช.อริยะ สกุลแก้ว 

และคณะ
ณ ห้อง 3110 ช้ัน 1 อาคาร 3

 ส านักงาน ก.พ.

กิจกรรมสัมพันธ์
โดย คณะวิทยากรส านักงาน ก.พ.

วัน เดือน ปี คร้ังท่ี/เวลา 08.30 - 09.00 น. 15.00 - 16.00 น.

อ. 28 ก.พ. 66 3 ลงทะเบียน 
ณ ส านักงาน ก.พ.

ช้ีแจงกิจกรรมปฐมนิเทศ

วัน เดือน ปี คร้ังท่ี/เวลา 08.00 - 12.00 น. 12.00 - 13.00 น. 18.00 - 21.00 น.

พ. 1 มี.ค. 66 4 *** ออกเดินทางไป 
จ.นครนายก

รับประทานอาหารเช้า
บนรถ

*** รับประทานอาหาร
กลางวัน

รับประทานอาหารเย็น
***กิจกรรมสัมพันธ์

 โดย อาจารย์อาคร ประมงค์ และคณะ
ณ โรงแรม Royal Hills

จ.นครนายก

วัน เดือน ปี คร้ังท่ี/เวลา 07.30 - 09.00 น. 18.00 - 21.00 น.

พฤ. 2 มี.ค. 66 5 รับประทานอาหารเช้า
และออกเดินทางไปยัง
พ้ืนท่ีจัดกิจกรรมท่ี 

รร.จปร.

รับประทานอาหารเย็น
***กิจกรรมพ่ีพบน้อง

โดย อาจารย์อาคร ประมงค์ และคณะ
ณ โรงแรม Royal Hills

จ.นครนายก

เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านหมวดรายวิชา Leadership ผ่านทาง OCSC Learning Portal หรือ 
Coursera.org : Visionary leadership, identity & motivation : Become a meaning maker 

(ภาษาอังกฤษ) by Macquarie University

ช่วงการฝึกอบรม วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ - 18 พฤษภาคม 2566 (แบบไม่ต่อเน่ือง)

ช่วงปฐมนิเทศ (In-Class Training : นนทบุรี-นครนายก (โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (รร.จปร.)))

ช่วงการศึกษาก่อนการฝึกอบรม เรียนผ่านระบบ online ระหว่างวันท่ี 10 ก.พ. - 28 เม.ย. 66

กิจกรรมการศึกษาด้วยตนเอง (Online และ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์)

ท าแบบประเมิน 360 องศา (ท าผ่าน Google Form)

เรียนรู้ด้วยตนเอง : การสะท้อนการเรียนรู้ (Learning Reflection)

เรียนรู้ด้วยตนเอง : BCG Model (สืบค้นด้วยตนเอง)

*** กิจกรรมสัมพันธ์: Walk Rally
โดย อาจารย์อาคร ประมงค์ และคณะ

ณ โรงแรม Royal Hills
จ.นครนายก

เรียนรู้ด้วยตนเองไม่จ ากัดรูปแบบ : Green and Sustainability

เรียนรู้ด้วยตนเอง : ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สืบค้นด้วยตนเอง)

*** กิจกรรมประเมินบุคลิกภาพทางการบริหาร (MBTI)
โดย คณะวิทยากร ส านักงาน ก.พ. 

นางวัชรวีร์ น่ิมเป๋า  นายรณรงค์ ศุภรัศมี
นางสาวนที มีเงิน นายสุรเดช สรรเสริญ

ณ ห้อง 3110 ช้ัน 1 อาคาร 3 ส านักงาน ก.พ.

09.00 - 12.00 น.

13.00 - 17.00 น.

13.00 - 15.00 น.

*** ฝึกปฏิบัติความเป็นผู้น าและการท างานเป็นทีม
โดย ครูฝึกจากกองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (รร.จปร.)

จ.นครนายก

หลักสูตรการพัฒนาผู้น าคล่ืนลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นท่ี 28 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2566 - เดือนพฤษภาคม 2566

*** Pre-session: ซักซ้อมความเข้าใจในการ
ฝึกอบรมกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการ
พัฒนาผู้น าคล่ืนลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นท่ี 28

โดย วิทยากรส านักงาน ก.พ.

*** Pre-session: IDP ซักซ้อมความเข้าใจในการ
ฝึกอบรมกับผู้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

โดย ผชช.อริยะ สกุลแก้ว และคณะ

10.30 - 12.00 น. 13.00 - 15.00 น. 

09.00 - 16.00 น.

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓
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หลักสูตรการพัฒนาผู้น าคล่ืนลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นท่ี 28 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2566 - เดือนพฤษภาคม 2566

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

วัน เดือน ปี คร้ังท่ี/เวลา 08.00 - 09.00 น. 09.00 - 11.00 น. 15.30 - 18.30 น. 18.00 - 20.00 น.

ศ. 3 มี.ค. 66 6 รับประทานอาหารเช้า  *** Learning 
Reflection : กิจกรรม

ปฐมนิเทศ
โดย วิทยากรส านักงาน 

ก.พ.
ณ โรงแรม Royal Hills

จ.นครนายก

 ออกเดินทางไปยัง
ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

ถึงส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

วัน เดือน ปี คร้ังท่ี/เวลา 08.30 - 09.00 น.

โดย นายณรงค์ศักด์ิ 
โอสถธนากร

ผู้ว่าราชการจังหวัด
ปทุมธานี

ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต
รองผู้อ านวยการใหญ่

ส านักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิตอล

(DEPA) 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม

พ. 8 มี.ค. 66 8 ลงทะเบียนเข้าระบบ 
Zoom

พฤ. 9 มี.ค. 66 9 ลงทะเบียนเข้าระบบ 
Zoom

ส่งหัวข้อ GP

ศ. 10 มี.ค. 66 10 ลงทะเบียนเข้าระบบ 
Zoom

วัน เดือน ปี คร้ังท่ี/เวลา 08.30 - 09.00 น.

จ. 13 มี.ค. 66 24 ลงทะเบียน 
ณ ส านักงาน ก.พ.

อ. 14  มี.ค. 66 11 ลงทะเบียน 
ณ ส านักงาน ก.พ.

Group Project Session 1 : 
วางแผนการท างานกลุ่ม

โดย วิทยากรส านักงาน ก.พ.

พ. 15  มี.ค. 66 12 ลงทะเบียน 
ณ ส านักงาน ก.พ.

พฤ. 16 มี.ค. 66 13 ลงทะเบียน 
ณ ส านักงาน ก.พ.

ศ. 17 มี.ค. 66 14 ลงทะเบียน 
ณ ส านักงาน ก.พ.

** คร้ังท่ี 1 "การคิดเชิงออกแบบเพ่ือการสร้างสรรค์งานและนวัตกรรม คร้ังท่ี 1
(Design Thinking and Process Design) 

โดย อาจารย์เมษ์ ศรีพัฒนาสกุล
ผู้เช่ียวชาญ Design Thinking และผู้ก่อต้ัง 'ลูกคิด' และ 'Asian Leadership Academy'

ณ ห้อง 3110 ช้ัน 1 อาคาร 3 ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

Data Visualization และ Diagram
โดย  ดร.ธีร์ธวัช เจนวัชรรักษ์

ผู้ก่อต้ัง Presentation Academy Thailand
ณ ห้อง 3110 ช้ัน 1 อาคาร 3 ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

ออกเดินทางไปยังโครงการศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ
รับประทานอาหารกลางวัน 

12.00-13.00 น.
***กิจกรรมลงฐานการเรียนรู้การท าผลิตภัณฑ์

11.00 - 15.30 น.

กลยุทธ์การออกแบบและสร้างแบรนด์ (Creative Branding)
โดย นายพรเทพ ฉัตรภิญญาคุปต์

ท่ีปรึกษา Group Project

***  หลักสูตร Professional Image and Effective Communication (วันท่ี 2)
โดย อาจารย์น้ าฝน ภักดี และคณะ

ณ ห้อง 3110 ช้ัน 1 อาคาร 3 ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

***  หลักสูตร Professional Image and Effective Communication (วันท่ี 1)
โดย อาจารย์น้ าฝน ภักดี และคณะ

ณ ห้อง 3110 ช้ัน 1 อาคาร 3 ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

"เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม (Behavioral 
Economics)"

โดย ผศ.ดร.ธานี ชัยวัฒน์ ประธานหลักสูตรศิลปศา
สตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง 

และผู้อ านวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์

09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น.

09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น.

จริยธรรมผู้น าและภาวะผู้น าท่ีได้รับความไว้วางใจ 
Ethics of Leaders & Trusted Leadership

โดย ดร.สาโรจน์ พรประภา

ผู้น ากับการสร้างแรงบันดาลใจในการท างาน
 

ช่วงการฝึกอบรมในช้ันเรียน (In-Class Training)

ช่วงการฝึกอบรม (วิธีการอบรมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์)

** (Agile Organization) Digital Transformation and Enterprise Architecture
โดย นายดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี

อ. 7  มี.ค. 66 7 ลงทะเบียนเข้าระบบ 
Zoom

ปฏิรูปประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
โดย ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ

รองเลขาธิการ
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

การโค้ช (Coaching)
โดย นายชัยรัตน์  วงศ์จินดานนท์

ณ ห้อง 3110 ช้ัน 1 อาคาร 3 ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

2/6



หลักสูตรการพัฒนาผู้น าคล่ืนลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นท่ี 28 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2566 - เดือนพฤษภาคม 2566

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

วัน เดือน ปี คร้ังท่ี/เวลา 08.30 - 09.00 น. 09.00 - 10.00 น.

จ. 20 มี.ค. 66 15 ลงทะเบียนเข้าระบบ 
Zoom

***ช้ีแจงกิจกรรมพัฒนา
เยาวชนไทยเพ่ืออนาคต 

(Thai Youth 
Development for 
the Future) ส าหรับ

พ่ีเล้ียง Mentors

วัน เดือน ปี คร้ังท่ี/เวลา 08.30 - 09.00 น.

อ. 21 มี.ค. 66 16 ลงทะเบียนเข้าระบบ 
Zoom

พ. 22 มี.ค. 66 17 ลงทะเบียนเข้าระบบ 
Zoom

พฤ. 23 มี.ค. 66 18 ลงทะเบียนเข้าระบบ 
Zoom

ส่งหัวข้อ IS

วัน เดือน ปี คร้ังท่ี/เวลา 08.30 - 09.00 น.

จ. 27 มี.ค. 66 19 ลงทะเบียน 
ณ ส านักงาน ก.พ.

วัน เดือน ปี คร้ังท่ี/เวลา 08.00 - 09.00 น.  16.00 -18.00 น.

อ. 28 มี.ค. 66 20 ลงทะเบียน
และออกเดินทางไป 

จังหวัดสระบุรี
(รับประทานอาหารเช้า

บนรถ)

แยกย้ายเข้าพ้ืนท่ี
รับประทานอาหารเย็น Learning 

Reflection และสรุปงานจากกิจกรรม
ในช่วงกลางวัน

ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ 
สปา

พ. 29 มี.ค. 66 21 รับประทานอาหารเช้า
และออกเดินทางไปยัง

พ้ืนท่ีจัดกิจกรรม

รับประทานอาหารเย็น Learning 
Reflection และสรุปงานจากกิจกรรม

ในช่วงกลางวัน
ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ 

สปา

วัน เดือน ปี คร้ังท่ี/เวลา 08.00 - 09.00 น.  16.00 -18.00 น.

*** การพัฒนาทักษะด้านการเป็นพ่ีเล้ียง (Mentoring Skill Development)
 ส าหรับพ่ีเล้ียง Mentors

โดย อาจารย์ปรารถนา แสงจันทร์

09.00 - 12.00 น.

การตลาด (Marketing)
โดย นายธเนศ ต้ังเจริญม่ันคง

รับประทานอาหารเย็น Learning 
Reflection และสรุปงานจากกิจกรรม

ในช่วงกลางวัน
ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ 

สปา

ข้อมูลภาพรวมจังหวัดสระบุรี
โดย  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และคณะ

Group Project Session 2 : ท างานกลุ่ม
(เตรียมตัวสอบ GP คร้ังท่ี 1)

โดย นายพรเทพ ฉัตรภิญญาคุปต์ และวิทยากรส านักงาน
 ก.พ.

**ถึงสถานท่ีเป้าหมาย : การสัมมนาเตรียมความ
พร้อมกิจกรรมการศึกษากลุ่มและศึกษาดูงาน 

และพบผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

**กิจกรรมการศึกษากลุ่มและศึกษาดูงาน (แยกพ้ืนท่ี
แบ่งตามกลุ่ม) โดย วิทยากรของแต่ละกลุ่ม

ณ จังหวัดสระบุรี

09.00 - 12.00 น.

09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น.

การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning)
โดย ผศ.ดร.ปารเมศ วรเศยานนท์

ประธานสาขาการจัดการส าหรับการเป็น
ผู้ประกอบการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

**กิจกรรมการศึกษากลุ่มและศึกษาดูงาน (แยกพ้ืนท่ีแบ่งตามกลุ่ม) โดย วิทยากรของแต่ละกลุ่ม
ณ จังหวัดสระบุรี

09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. 

***กิจกรรมพัฒนาเยาวชนไทยเพ่ืออนาคต คร้ังท่ี1
(Thai Youth Development for the Future) :

13.00 - 15.00 น. 

10.00 - 16.00 น.

ช่วงน าเสนอผลงานกลุ่มและการศึกษาดูงานในต่างจังหวัด คร้ังท่ี 1 (Field Trip Session)

การบริหารความเส่ียง (Risk Management)
โดย ผศ.ดร.ปฏิภาณ แซ่หล่ิม

รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาผลงานข้อเสนอ
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คร้ังท่ี 1 

(GP : สอบหัวข้อ)
โดย ท่ีปรึกษาและวิทยากรประจ าหลักสูตร 

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม นางสาวสมฤดี จิตรจง 
นายดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี, นายพรเทพ 

ฉัตรภิญญาคุปต์, อาจารย์เมษ์ ศรีพัฒนาสกุล 
และ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

ณ ห้อง 3110 ช้ัน 1 อาคาร 3 ส านักงาน ก.พ.

ช้ีแจงการลงพ้ืนท่ีกิจกรรมการศึกษากลุ่มและศึกษาดู
งานใจต่างจังหวัด และ

Group Project Session 3 : ท างานกลุ่ม
(เตรียมลงพ้ืนท่ี)

โดย นายพรเทพ ฉัตรภิญญาคุปต์ และวิทยากรส านักงาน
 ก.พ.

ณ ห้อง 3110 ช้ัน 1 อาคาร 3 ส านักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี

13.00 - 16.00 น. 

Mentor และ Mentee ท าความรู้จักเพ่ิมเติม
และแลกเปล่ียนความฝันและประสบการณ์ 

และต้ังเป้าหมายในชีวิตและอาชีพ 
โดย อาจารย์ปรารถนา แสงจันทร์ 

ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา

พฤ. 30 มี.ค. 66 22 รับประทานอาหารเช้า
และออกเดินทางไปยัง

พ้ืนท่ีจัดกิจกรรม ตลาดนัดอาชีพ และกิจกรรม 1:1 Meeting
โดย NWL28

ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา
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หลักสูตรการพัฒนาผู้น าคล่ืนลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นท่ี 28 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2566 - เดือนพฤษภาคม 2566

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

วัน เดือน ปี คร้ังท่ี/เวลา 08.00 - 09.00 น.  16.00 -18.00 น.

ศ. 31 มี.ค. 66 23 รับประทานอาหารเช้า
และออกเดินทางไปยัง

พ้ืนท่ีจัดกิจกรรม

ถึงส านักงาน ก.พ.
จังหวัดนนทบุรี

วัน เดือน ปี คร้ังท่ี/เวลา 08.30 - 09.00 น.

อ. 4 เม.ย. 66 25 ลงทะเบียน 
ณ ส านักงาน ก.พ.

วัน เดือน ปี คร้ังท่ี/เวลา 08.30 - 09.00 น.

พ. 5 เม.ย. 66 26 ลงทะเบียน 
ณ ส านักงาน ก.พ.

 -  -

วัน เดือน ปี คร้ังท่ี/เวลา 08.30 - 09.00 น.

อ. 18 เม.ย. 66 27 ลงทะเบียน 
ณ ส านักงาน ก.พ.

พ. 19 เม.ย. 66 28 ลงทะเบียน 
ณ ส านักงาน ก.พ.

พฤ. 20 เม.ย. 66 - ลงทะเบียน 
ณ ส านักงาน ก.พ.

ศ. 21 เม.ย. 66 29 ลงทะเบียน 
ณ ส านักงาน ก.พ.

 -  -  -

วัน เดือน ปี คร้ังท่ี/เวลา 08.00 - 10.00 น.  16.00 -18.00 น.

จ. 24 เม.ย. 66 30 ลงทะเบียน
และออกเดินทางไป 

จังหวัดสระบุรี
(รับประทานอาหารเช้า

บนรถ)

แยกย้ายเข้าพ้ืนท่ี
รับประทานอาหารเย็น Learning 

Reflection และสรุปงานจากกิจกรรม
ในช่วงกลางวัน

ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ 
สปา

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือน าเสนอผลงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม (IS)
โดย ท่ีปรึกษาและวิทยากรประจ าหลักสูตร 

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม, นางสาวสมฤดี จิตรจง, 
นายดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี และ อาจารย์เมษ์ ศรีพัฒนาสกุล
ณ ห้อง 3110 ช้ัน 1 อาคาร 3 ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

ช่วงน าเสนอผลงานเด่ียวและการฝึกอบรมในช้ันเรียน (In-Class Training)

ช่วงการศึกษาดูงานในต่างจังหวัด คร้ังท่ี 2 (Field Trip Session)

BCG Model and Sustainability
โดย นางสาวสมฤดี จิตรจง รองผู้ว่าการ ททท. 

และ วิทยากรพิเศษ
ณ ..... (สถานท่ีจะระบุอีกคร้ัง)

Learning Reflection (รวม) : BCG Model & 
Sustainability และช้ีแจงการลงพ้ืนท่ีกิจกรรม
การศึกษากลุ่มและศึกษาดูงานในต่างจังหวัด 

โดย วิทยากรส านักงาน ก.พ.
ณ ..... (สถานท่ีจะระบุอีกคร้ัง)

NWL28 นัดหมายเยาวชนในกิจกรรมพัฒนาเยาวชนไทยเพ่ืออนาคต คร้ังท่ี 3
(Thai Youth Development for the Future)  เพ่ือติดตามผลการต้ังเป้าหมายชีวิตและอาชีพ 1 คร้ัง ภายใน

สัปดาห์ท่ี 3 ของเดือนเมษายน ผ่าน Line Call หรือส่ือใด ๆ ท่ีจะสามารถส่ือสารกันได้
(ตกลงเวลากันเองระหว่างคู่ Mentor และ Mentee)

Mindfulness and Stress Management
โดย อาจารย์อัชณา หล่ิวเจริญ

13.00 - 16.00 น.

09.00 - 12.00 น. 12.00 - 16.00 น. 

NWL28 นัดหมายเยาวชนในกิจกรรมพัฒนาเยาวชนไทยเพ่ืออนาคต คร้ังท่ี 2
(Thai Youth Development for the Future)  เพ่ือติดตามผลการต้ังเป้าหมายชีวิตและอาชีพ 1 คร้ัง ภายใน

สัปดาห์ท่ี 2 ของเดือนเมษายน ผ่าน Line Call หรือส่ือใด ๆ ท่ีจะสามารถส่ือสารกันได้
(ตกลงเวลากันเองระหว่างคู่ Mentor และ Mentee)

***กิจกรรมพัฒนาเยาวชนไทยเพ่ืออนาคต คร้ังท่ี 4
(Thai Youth Development for the Future) : 

(พิธีปิด)
ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา

10.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. 

**น าเสนอ Learning Reflection ของแต่ละกลุ่ม
จากการไปเก็บข้อมูลและศึกษาดูงานในพ้ืนท่ีท่ี

ก าหนด
และซ้อมการน าเสนอ

โดย วิทยากร ส านักงาน ก.พ.
ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา

รับประทานอาหารกลางวัน ณ .... 
Learning Reflection และออกเดินทางไปยัง

ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

ช่วงการฝึกอบรมในช้ันเรียน (In-Class Training)

09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น.

** คร้ังท่ี 2 : การคิดเชิงออกแบบเพ่ือการสร้างสรรค์งานและนวัตกรรม 
(Design Thinking and Process Design)

โดย อาจารย์เมษ์ ศรีพัฒนาสกุล
ผู้เช่ียวชาญ Design Thinking และผู้ก่อต้ัง 'ลูกคิด' และ 'Asian Leadership Academy'

ณ ห้อง 3110 ช้ัน 1 อาคาร 3 ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

09.00 - 12.00 น.

การท่องเท่ียวไทยยุค COVID-19
โดย นางสาวสมฤดี จิตรจง รองผู้ว่าการ ททท.
ณ ห้อง 3110 ช้ัน 1 อาคาร 3 ส านักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี

ช้ีแจง IS
และ Group Project Session 4 : ท างานกลุ่ม

โดย วิทยากรส านักงาน ก.พ.
ณ ห้อง 3110 ช้ัน 1 อาคาร 3 ส านักงาน ก.พ.

selective subject
หัวข้อวิชาตามความต้องการของผู้เข้าอบรม

09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น.

**ถึงสถานท่ีเป้าหมาย : การสัมมนาเตรียมความ
พร้อมกิจกรรมการศึกษากลุ่มและศึกษาดูงาน
ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา
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หลักสูตรการพัฒนาผู้น าคล่ืนลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นท่ี 28 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2566 - เดือนพฤษภาคม 2566

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

วัน เดือน ปี คร้ังท่ี/เวลา 08.00 - 09.00 น.  16.00 -18.00 น.

อ. 25 เม.ย. 66 31 รับประทานอาหารเช้า
และออกเดินทางไปยัง

พ้ืนท่ีจัดกิจกรรม

รับประทานอาหารเย็น Learning 
Reflection และสรุปงานจากกิจกรรม

ในช่วงกลางวัน
ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ 

สปา

วัน เดือน ปี คร้ังท่ี/เวลา 08.00 - 09.00 น.  16.00 -18.00 น.

พ. 26 เม.ย. 66 32 รับประทานอาหารเช้า
และออกเดินทางไปยัง

พ้ืนท่ีจัดกิจกรรม

รับประทานอาหารเย็น Learning 
Reflection และสรุปงานจากกิจกรรม

ในช่วงกลางวัน
ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ 

สปา

วัน เดือน ปี คร้ังท่ี/เวลา 08.30 - 09.00 น. 16.00 - 19.00 น.

 พฤ.  27 เม.ย. 66 33 รับประทานอาหารเช้า
และออกเดินทางไปยัง

พ้ืนท่ีจัดกิจกรรม

ถึงส านักงาน ก.พ.
จังหวัดนนทบุรี

วัน เดือน ปี คร้ังท่ี/เวลา 08.30 - 09.00 น.

จ. 1 พ.ค 66 34 ลงทะเบียนเข้าระบบ 
Zoom

ส่ง IDP รายบุคคล

อ. 2 พ.ค. 66  - ลงทะเบียนเข้าระบบ 
Zoom

พ. 3 พ.ค. 66 35 ลงทะเบียนเข้าระบบ 
Zoom

วัน เดือน ปี คร้ังท่ี/เวลา 08.30 - 09.00 น.

อ. 9 พ.ค. 66 36 ลงทะเบียน 
ณ ส านักงาน ก.พ.

พ. 10 พ.ค. 66 37 ลงทะเบียน 
ณ ส านักงาน ก.พ.

พฤ. 11 พ.ค. 66 38 ลงทะเบียน 
ณ ส านักงาน ก.พ.

ศ. 12 พ.ค. 66 39 ลงทะเบียน 
ณ ส านักงาน ก.พ.

CEO Visit: Change Leader
โดย วิทยากรส านักงาน กพอ.

ณ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กรุงเทพมหานคร

13.00 - 16.00 น.

09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. 

**กิจกรรมการศึกษากลุ่มและศึกษาดูงาน (แยกพ้ืนท่ีแบ่งตามกลุ่ม) โดย วิทยากรของแต่ละกลุ่ม
ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา

09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น.

ช่วงการฝึกอบรมในช้ันเรียน (In-Class Training)

**กิจกรรมการศึกษากลุ่มและศึกษาดูงาน (แยกพ้ืนท่ีแบ่งตามกลุ่ม) โดย วิทยากรของแต่ละกลุ่ม
ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา

ผู้น าในภาวะวิกฤติ
โดย นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Group Project Session 5 : ท างานกลุ่ม
โดย วิทยากรส านักงาน ก.พ.

selective subject
หัวข้อวิชาตามความต้องการของผู้เข้าอบรม

13.00 - 16.00 น.

ช่วงน าเสนอผลงานกลุ่มและการฝึกอบรม (วิธีการอบรมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์)

09.00 - 12.00 น.

13.00 - 16.00 น. 

Content Creator and Story telling
โดย ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล 
หัวหน้าภาควิชาการตลาด 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ณ ห้อง 3110 ช้ัน 1 อาคาร 3 ส านักงาน ก.พ.
จังหวัดนนทบุรี

selective subject
หัวข้อวิชาตามความต้องการของผู้เข้าอบรม

Persuasive & Powerful Presentation
โดย นายพากร อัตตนนท์ และคณะ

ณ ห้อง 3110 ช้ัน 1 อาคาร 3 ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

สัมมนาเชิงปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาผลงานข้อเสนอ
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คร้ังท่ี 2

โดย ท่ีปรึกษาและวิทยากรประจ าหลักสูตร 
นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม นางสาวสมฤดี จิตรจง 

นายดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี, นายพรเทพ 
ฉัตรภิญญาคุปต์, อาจารย์เมษ์ ศรีพัฒนาสกุล 

และ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
ณ ห้อง 3110 ช้ัน 1 อาคาร 3 ส านักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี

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

 motivation: Become a meaning maker
โดย วิทยากรส านักงาน ก.พ.

ณ ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

Lead with Empathy
โดย นายปิยะณัฐ แสงภัทราชัย

ณ ห้อง 3110 ช้ัน 1 อาคาร 3 ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

**น าเสนอ Learning Reflection ของแต่ละกลุ่ม
จากการไปเก็บข้อมูลและศึกษาดูงานในพ้ืนท่ีท่ี

ก าหนด
และซ้อมการน าเสนอ

โดย วิทยากร ส านักงาน ก.พ.
ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา

รับประทานอาหารกลางวัน ณ .... 
Learning Reflection และออกเดินทางไปยัง

ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

09.00 - 12.00 น.

09.00 - 12.00 น.
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หลักสูตรการพัฒนาผู้น าคล่ืนลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นท่ี 28 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2566 - เดือนพฤษภาคม 2566

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

วัน เดือน ปี คร้ังท่ี/เวลา 08.30 - 09.00 น.

จ. 15 พ.ค. 66 40 ลงทะเบียน 
ณ ส านักงาน ก.พ.

วัน เดือน ปี คร้ังท่ี/เวลา 08.30 - 09.00 น.

อ 16 พ.ค. 66 41 ลงทะเบียน 
ณ ส านักงาน ก.พ.

ท าแบบประเมิน 360 องศา

พฤ 18 พ.ค. 66

วัน เดือน ปี คร้ังท่ี/เวลา 08.30 - 09.00 น. 09.00-10.30 10.30-12.00 15.30 - 16.00 น.
ศ 19 พ.ค. 66 42 ลงทะเบียน 

ณ ส านักงาน ก.พ.
พิธีปิดการฝึกอบรม

พฤ 27 ก.ค. 66 - ลงทะเบียนเข้าระบบ 
Zoom

***IDP 
โดย ผชช.อริยะ สกุลแก้ว และคณะ

รายงานผลประเมิน 360 องศา 
โดย วิทยากรส านักงาน ก.พ.

ช่วงการน าเสนอผลงานกลุ่มและการติดตามประเมินผล (กิจกรรมในช้ันเรียน In-class Training)

09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. 

กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมการน าเสนอผลงาน
โดย วิทยากรส านักงาน ก.พ.

ณ ห้องประชุมจินดา ณ สงขลา ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

               **   เป็นวิชาส าคัญไม่ควรขาด/ลา เน่ืองจากการเรียนรู้ต้องผ่านฝึกฝนปฏิบัติหรือมีประสบการณ์ร่วม และเป็นเน้ือหาท่ีใช้ในกิจกรรมการศึกษากลุ่ม
               *** เป็นรายวิชาหรือกิจกรรมท่ีต้องเข้าร่วมกิจกรรม 100%

09.00 - 12.00 น. 13.00 - 14.30 น. 

***กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการน าเสนอผลงานผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
(New Wave Theatre) 

โดย ท่ีปรึกษาและวิทยากรประจ าหลักสูตร 
นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม นางสาวสมฤดี จิตรจง นายดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี  

นายพรเทพ ฉัตรภิญญาคุปต์, อาจารย์เมษ์ ศรีพัฒนาสกุล และ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ณ ห้องประชุมจินดา ณ สงขลา ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

ส่งผลงานท้ังหมดหลังการปรับแก้

13.00 - 15.30 น.
กิจกรรมติดตามประเมินผลภาพรวมหลักสูตร

โดย วิทยากรส านักงาน ก.พ.
ณ ห้อง 3110 ช้ัน 1 อาคาร 3 ส านักงาน ก.พ.

หมายเหตุ   *   ก าหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดย ส านักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ในวันท่ีมีกิจกรรมการฝึกอบรมตามหลักสูตร ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ได้แก่ ค่าด าเนินการเหมารถบัสและรถตู้โดยสารในการเดินทาง ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม ค่าท่ีพักและค่าอาหารตลอดการศึกษาดูงานตามก าหนดการ หากไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมในช่วงเวลาใดได้ควรแจ้งล่วงหน้า
อย่างน้อย 4 สัปดาห์ มิฉะน้ัน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางท้ังหมด ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องเข้ารับการฝึกอบรมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาท้ังหมด เพราะถือเป็น
ส่วนหน่ึงของเกณฑ์การผ่านการฝึกอบรม (ขาด/ลาได้ไม่เกิน  4 วัน)
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