
 

  
กำหนดการกิจกรรมการสัมมนาชิงปฏิบัติการหลักสูตร ป.ย.ป.ํ รุนที่ ๐ ครัๅงที่ ๏  

การรียนรูຌหลักสูตร Your Next U ละกิจกรรมการปฐมนิทศหลักสูตร ป.ย.ป. ๎ รุนที่ ๓ ละหลักสูตร ป.ย.ป. ๐ รุนที่  ํ

วันศุกร์ที่ ๎๐ กรกฎาคม ๎๑๒๏ วลา ์๔.๏์ – ํ๒.๏์ น. ณ หຌองประชุม The Capital ชัๅน ๏ FYI Center อาคาร ๎ 

 

วลา ์๔.๏์ – ์๕.์์ น. ลงทะบียน 

วลา ์๕.์์ – ํ๎.์์ น. กิจกรรมการรียนรูຌหลักสูตรลงทะบียน Your next U* 

 หลักสูตร ป.ย.ป. ํ : Data - Driven Insights 

 หลักสูตร ป.ย.ป. ๎ : Partnering for Success 

 หลักสูตร ป.ย.ป. ๐ : Design Thinking 

วลา ํ๎.์์ – ํ๏.๏์ น. รับประทานอาหารกลางวัน** 

วลา ํ๏.๏์ – ํ๐.์์ น. พิธีปิดละชีๅจงหลักสูตร ดย สำนักงาน ก.พ. ละ สำนักงาน ป.ย.ป. 
วลา ํ๐.์์ – ํ๖.์์ น. หัวหนຌาสวนราชการฯ ผูຌขຌารวมหลักสูตร ป.ย.ป.ํ มอบจทย์ละนยบายการขับคลืไอน

ภารกิจกผูຌขຌารวมหลักสูตร ป.ย.ป. ๎ ละ ป.ย.ป. ๐*  
วลา ํ๖.์์ – ํ๖.๏์ น. สรุปภาพรวมกิจกรรมกลุมหลักสูตร ป.ย.ป. 
 

หมายหตุ : กำหนดการอาจมีการปลีไยนปลงตามความหมาะสม   
*    มีบริการอาหารวาง  

**   มีบริการอาหารกลางวัน 

สิไงทีไสงมาดຌวย ํ 



 

หลักสูตร ป.ย.ป. ํ  

ปรดจຌงบบตอบรับการขຌารวมกิจกรรมวนัที่ ๎๐ กรกฎาคม ๎๑๒๏  

เดຌที่ https://bit.ly/โO6TJBY หรือ QR code  

ภาย฿นวันที่ ๎์ กรกฎาคม ๎๑๒๏ 

 



ํ | ห น้ า  
 

 
 

หลักสตูรฝຄกอบรมชิงปฏบิัติการ การสรຌางผูຌนำหงการปลีไยนปลงตามกรอบการปฏริปูประทศ ยทุธศาสตรช์าติ  
ละการสรຌางความสามัคคีปรองดอง  ิป.ย.ป.๎ี รุนทีไ ๓ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๏  

ํ. ทีไมา  
 ํ.ํ ขຌอสัไงการของนายกรัฐมนตรี฿นคราวการประชุมคณะรัฐมนตรีมื ไอวันที ไ ๏ํ มกราคม ๎๑๒์ 
มอบหมาย฿หຌรองนายกรัฐมนตรี ินายวิษณุ ครืองามี รวมกับ สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร. ละหนวยงาน  
ทีไกีไยวขຌองรงรัดการจัดทำหลักสูตรระยะสัๅน ดยบงหลักสูตรออกป็น ๎ ระดับ คือ ิํี ระดับหัวหนຌาหนวยงาน 
ชน ปลัดกระทรวง อธิบดี ผูຌวาราชการจังหวัด ขຌาราชการระดับหัวหนຌาประจำอำภอ ละ ิ๎ี ระดับรองหัวหนຌา
หนวยงาน ชน รองอธิบดี ดยหลักสูตรดังกลาว ฿หຌมุงนຌนกิจกรรมระดมความคิดหในละ฿หຌขຌอสนอนะพืไ อการ
ขับคลืไอนหรือกຌเขปัญหาอุปสรรคของการดำนินงานตามนยบายสำคัญตาง โ ของรัฐบาล ชน การสรຌางความ
ขຌมขใงละยั ไงยืน฿หຌกับศรษฐกิจฐานราก ิLocal Economy)…  รองนายกรัฐมนตรี ินายวิษณุ ครืองามี              
เดຌมีขຌอสัไงการมืไอวันทีไ ๎ กุมภาพันธ์ ๎๑๒์ ฿หຌสำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร. รวมกันจัดหลักสูตรระยะสัๅน 
ตามขຌอสัไงการของนายกรัฐมนตรีดังกลาว ฿หຌกปลัดกระทรวง ละอธิบดี รองผูຌวาราชการจังหวัด ละรองอธิบดี                
ที ไม ีศ ักยภาพที ไจะดำรงตำหนงอธ ิบดีต อเป฿นอนาคต รวมทั ๅงขຌาราชการทหาร ละขຌาราชการต ำรวจ  
ทีไดำรงตำหนง฿นระดับทียบทารองอธิบดี ดย฿หຌจัดการอบรม฿นรูปบบการประชุมชิงปฏิบัติการ ิWorkshop) 
ซึ ไงอาจชิญนักบริหารภาคอกชนมาถายทอด ประสบการณ์ทางการบริหาร ดยฉพาะการฝຆาฟันปัญหา  

฿นสถานการณ์วิกฤต ิ

ํ.๎ สำนักงาน ก.พ. ฿นฐานะองค์กรกลางดຌานการบริหารละพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ  

เดຌดำนินการพัฒนาหลักสูตรการสรຌางผูຌนำหงการปลีไยนปลง ตามกรอบการปฏิรูปประทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 
ละการสรຌางความสามัคคีปรองดอง ิป.ย.ป.ี ตัๅงตปงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒์ ดยนຌน฿หຌการพัฒนาผูຌนำ฿นทุกระดับ
ของราชการป็นเปอยางมีประสิทธิภาพสูง มีความหมาะสม ทันการณ์ ตอบสนองความตຌองการ฿นการขับคลืไอน
ภารกิจของสวนราชการ฿หຌบรรลุปງาหมายยุทธศาสตร์ชาติละการปฏิรูปประทศ รวมถึงพื ไอ฿หຌขຌาราชการ  

กิดความตระหนักถึงความรับผิดชอบ฿นการตรียมความพรຌอมของตนอง฿นการป็นผูຌนำทีไมีคุณภาพละคุณธรรม 

สำหรับรูปบบการพัฒนา สำนักงาน ก.พ. เดຌม ีการปรับปรุงมาอยางตอนื ไอง ทั ๅงการประชุม  

ชิงปฏิบัติการทีไนຌนการอภิปรายลกปลีไยนประดในการทำงานภาย฿ตຌผนปฏิรูปประทศ การพัฒนาความรูຌละ
ทักษะทีไจำป็นสำหรับการทำงานภาย฿ตຌบริบททีไตຌองมีการบูรณาการการทำงานระหวางสวนราชการพืไอผลักดัน
ยุทธศาสตร์ชาติ฿หຌป็นรูปธรรม ซึไงนຌนทักษะดຌาน Soft skill ทีไจำป็นสำหรับผูຌบริหาร นอกจากนีๅ ยังมีการจัดทำ
ขຌอสนอครงการ ทั ๅงครงการที ไพัฒนา฿หม ละครงการสำคัญที ไจะตຌองดำนินการทันที฿นสวนราชการ   
พืไอสงมอบป็นผลงานทีไสะทຌอนผลลัพธ์ของการรียนรูຌละพัฒนา   

ํ.๏ ตอมา มีการจัดตัๅงสำนักงาน ป.ย.ป. พืไอทำหนຌาทีไสรຌางการรับรูຌที ไถูกตຌองกประชาชนกีไยวกับ  

ผลการดำนินงานของคณะกรรมการที ไกี ไยวขຌองกับ ป.ย.ป. ละจัด฿หຌมีการพัฒนานวัตกรรมพืไอขับคลื ไอน  

การปฏิรูปประทศ ยุทธศาสตร์ชาติ ละการสรຌางความสามัคคีปรองดอง ละการดำนินงานของสำนักงาน  
ดังนัๅน การพัฒนา จึงถือป็นภารกิจหนึไงของสำนักงาน ป.ย.ป. ดຌวย อยางเรกใดี พืไอความตอนืไอง฿นการพัฒนา
ผูຌบริหารภาย฿ตຌกรอบ ป.ย.ป. ฿นปงบประมาณ พ.ศ.๎๑๒๏ สำนักงาน ก.พ. ละสำนักงาน ป.ย.ป. จะทำงาน 

รวมกัน฿นรูปบบของคณะทำงาน ดยสำนักงาน ก.พ. จะนຌนบทบาทของการออกบบการรียนรูຌ พืไอพัฒนา
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ความรูຌ ทักษะ รวมถึงสมรรถนะทีไจำป็นสำหรับการทำงานของผูຌบริหารภาย฿ตຌกรอบ ป.ย.ป. ละสำนักงาน ป.ย.ป. 
จะมีบทบาทหลัก฿นการออกบบกิจกรรมพืไอผลักดันประดใน/ครงการสำคัญภาย฿ตຌยุทธศาสตร์ชาติ รวมทัๅง
ผนพัฒนาประทศ ภาย฿ตຌกรอบ ป.ย.ป. ฿หຌกิดผลลัพธ์ชิงบวกอยางป็นรูปธรรมตอเป  

ดังนั ๅน พื ไอ฿หຌการพัฒนาผู ຌบริหารภาคราชการมีความตอนื ไองละสอดคลຌองกับขຌอสั ไงการของ
นายกรัฐมนตรีสำหรับการพัฒนารองหัวหนຌาสวนราชการระดับกรม ิรองอธิบดีหรือผูຌดำรงตำหนงทียบทาี  
฿นปงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๏ สำนักงาน ก.พ. เดຌออกบบละกำหนดดำนินการ฿นรูปบบของหลักสูตรฝຄกอบรม
ชิงปฏิบัติการ การสรຌางผูຌนำหงการปลีไยนปลงตามกรอบการปฏิรูปประทศ ยุทธศาสตร์ชาติ ละการสรຌาง
ความสามัคคีปรองดอง ิป.ย.ป.๎ี ดຌวยการจัดดำนินการสัมมนาชิงปฏิบัติการรวม ๕ ครัๅง ดยมีปງาหมายพืไอ฿หຌ 
รองหัวหนຌาสวนราชการมีความรูຌ ความขຌา฿จการขับคลืไอนภารกิจตามกรอบ ป.ย.ป. มีรงบันดาล฿จละมีทัศนคติ
ชิงรุก฿นการสรຌางความปลีไยนปลง ละดำนินภารกิจเปสูปງาหมายการพัฒนาประทศเทยเปสูความมัไนคง มัไงคัไง 
ยัไงยืน อยางบูรณาการ 
๎. วัตถุประสงค์  
 พืไอสรຌางความรู ຌ ความขຌา฿จการบริหารราชการผนดินตามกรอบการปฏิรูปประทศ ยุทธศาสตร์ชาติ   
ละการสรຌางความสามัคคีปรองดอง พัฒนาความรูຌ ทักษะ สมรรถนะ รวมถึงกรอบความคิดทีไจำป็นสำหรับผูຌนำ
หงการปลีไยนปลง ตามบทบาทผูຌกระตุຌนละสรຌางความตระหนักถึงความสำคัญของการปลีไยนปลงดຌาน
ทคนลยีดิจิทัล ิDigital Enablersี ละการนำความรูຌทีไเดຌรับมาสนับสนุน฿หຌกิดการขับคลืไอนจทย์ / ครงการ 
/ ภารกิจสำคัญชิงยุทธศาสตร์ทีไตຌองการขับคลื ไอนภาย฿ตຌกรอบ ป.ย.ป. ดย฿ชຌประยชน์จากความกຌาวหนຌา  

ทางทคนลยีดิจิทัล ตามปງาหมายทีไหัวหนຌาสวนราชการระดับกระทรวงกำหนดเวຌ จนกิดผลลัพธ์ชิงบวกอยาง 

ป็นรูปธรรม  
๏. กลุมปງาหมาย 

 ข้าราชการพลร ือนสามัญผู ้ดำรงตำหนงรองหัวหน้าส วนราชการ ฿นสวนราชการระดับกรม  

เด้ก รองอธิบดีหรือผู้ดำรงตำหนงทียบทา ิประภทบริหาร ระดับต้นี หรือรองหัวหน้าสวนราชการ฿นสวน
ราชการทีไอยู ฿นบังคับบัญชาขึ ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี ิประภทบริหาร ระดับสูงี ทีไเดຌรับการคัดลือกจาก
ผูຌบังคับบัญชา จำนวน 12 คน  
๐. ระยะวลาละสถานทีไดำนินการ  
 ป็นการฝຄกอบรมทัๅงบบเป ู กลับ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ุ สถานทีไอกชน฿นกรุงทพฯ 
/ ปริมณฑล หรือผานทคนลยีดิจิทัล ระหวางดือนกรกฎาคม – กันยายน ๎๑๒๏ บบเมตอนืไอง ดังนีๅ 
 ๐.ํ  ชวงการรับสมัครประกาศรายชืไอผูຌขຌาอบรม  ดือนกรกฎาคม ๎๑๒๏ 
 ๐.๎  พิธีปຂดการฝຄกอบรม    ดือนกรกฎาคม ๎๑๒๏ 

 ๐.๏  ชวงการฝຄกอบรมพัฒนา    ดือนกรกฎาคม - กันยายน ๎๑๒๏ 

 ๐.๐  พิธีปຂดการฝຄกอบรมละมอบประกาศนียบัตร ดือนกันยายน ๎๑๒๏ 
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๑. ลักษณะละครงสรຌางของหลักสูตร     
  หลักสูตร ป.ย.ป.๎ ป็นการฝຄกอบรมระดับรองหัวหนຌาสวนราชการ พืไอพัฒนาศักยภาพละสมรรถนะ 

การป็นผูຌนำหงการปลีไยนปลง ฿นการผลักดันขับคลืไอนจทย์ / ครงการ / ภารกิจสำคัญชิงยุทธศาสตร์ 
ทีไตຌองการขับคลืไอนภาย฿ตຌกรอบ ป.ย.ป. ดย฿ชຌประยชน์จากความกຌาวหนຌาทางทคนลยีดิจิทัล ตามปງาหมาย 

ทีไหัวหนຌาสวนราชการระดับกระทรวงกำหนดเวຌ  ฿หຌกิดป็นนวัตกรรมการ฿หຌบริการภาครัฐอยางป็นรูปธรรม  
พืไอตอบสนองความตຌองการของประชาชนอยางทຌจริง ดยมีรูปบบการฝຄกอบรมประกอบดຌวย ๐ สวน เดຌก 

ิํี การรียนรูຌ฿นชัๅนรียน ิClassroom Learningี ละการรียนรูຌผานทคนลยีดิจิทัล ิTechnology-
based Learningี ดยมีกิจกรรมพิไมทักษะความรูຌ฿นนืๅอหาสาระดຌานทคนลยีทีไจะชวยขับคลืไอนองค์กร ละ
การปรับปลีไยนภาครัฐป็นรัฐบาลดิจิทัล 

ิ๎ี การสอนงาน ิCoachingี ดยมีกิจกรรมทีไสงสริมผูຌบริหาร฿นบทบาทของผูຌกระตุຌนละสรຌางความ
ตระหนักถึงความสำคัญของการปลีไยนปลงดຌานทคนลยีดิจิทัล ิDigital Enablers) พืไอผลักดันครงการ฿นดຌาน
ดิจิทัลขององค์กรทีไตอบจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ ละการ฿หຌบริการภาครัฐพืไอตอบจทย์ประชาชน 

ิ๏ี การบงปันความรูຌ ิKnowledge and Experience Sharingี การรับฟังความคิดหในละลกปลีไยน
ประสบการณ์ ขຌอมูล ความรูຌ จากผูຌทีไมีประสบการณ์฿นการขับคลืไอนละปรับปลีไยนองค์กรสูองค์กรยุคดิจิทัล  

ิ๐ี การรียนรูຌดຌวยตนอง ิSelf-directed Learningี ผานการ฿ชຌทคนลยีสารสนทศ ิOnline Courseี 
พืไอทันตอการปลีไยนปลง฿นยุค ๐.์ ตาม Learning Journey ทีไสน฿จ ละตามทักษะทีไจะสามารถนำเปชืไอมยง
กับบทบาทการป็นผูຌบริหาร ฿นการผลักดันละขับคลืไอนครงการ฿นดຌานดิจิทัลขององค์กรทีไตอบจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ 

หลักสูตรฝຄกอบรมชิงปฏิบัติการ บงออกป็น ํํ กิจกรรม รวมระยะวลา ๑๎ ชัไวมง ดังนีๅ 
กิจกรรม รายละอียด ระยะวลา 

ํ กิจกรรมการปฐมนิทศหลักสูตร ป.ย.ป.๎ ละกิจกรรมการรียนรูຌหลักสูตร
ลงทะบียน Your next U 

๒ ชัไวมง ิํ วันี 

2 กิจกรรม A Road to Digital Transformation ครัๅงทีไ 1 ๎ ชัไวมง 

๏ กิจกรรม A Road to Digital Transformation ครัๅงทีไ ๎ ๎ ชัไวมง 

๐ กิจกรรม Leaders as Coach  
การคຌชพืไอการพัฒนาสมรรถนะผูຌนำหงการปลีไยนปลง 

ํ๎ ชัไวมง ิ๎ วันี 

๑ กิจกรรมการคຌช ระหวาง ป.ย.ป.๎ ละ ป.ย.ป.๐ ครัๅงทีไ ํ  
ละกิจกรรม Digital Clinic ครัๅงทีไ 1 

๒ ชัไวมง ิํ วันี 

6 กิจกรรม Becoming Digital/Innovation Enabler  3 ชัไวมง 

7 กิจกรรมการคຌช ระหวาง ป.ย.ป.๎ ละ ป.ย.ป.๐ ครัๅงทีไ ๎  
ละกิจกรรม Digital Clinic ครัๅงทีไ 2 

๒ ชัไวมง ิํ วันี 

๔ กิจกรรมการคຌชผูຌบริหารบบ ํ:ํ ครัๅงทีไ ํ ํ.๑ ชัไวมง  

๕ กิจกรรมการคຌชผูຌบริหารบบ ํ:ํ ครัๅงทีไ ๎ ํ.๑ ชัไวมง 
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กิจกรรม รายละอียด ระยะวลา 

ํ์ กิจกรรม Digital Transformation in Action ละกิจกรรมสรุป 
การรียนรูຌหลักสูตร ป.ย.ป.๎ ละ Showcase (Your next U) 

๒ ชัไวมง ิํ วันี 

ํํ กิจกรรม For THAIS Day ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ: รวมขยับขับคลื ไอน
ภ า ค ร ั ฐ   พ ื ไ อ ป ร ะ ช า ช น   ิ Nation Strategy in Action: integrated 
implementation for THAIS) พืไอการนำสนอผลงานละพิธีปຂดการฝຄกอบรม 

๒ ชัไวมง ิํ วันี 

หมายหตุ ํ. กำหนดกิจกรรมการรียนรู ຌตาม Learning Journey ที ไกำหนด คือ PARTNERING FOR SUCCESS  
เมตไำกวารຌอยละ ๓์ ตลอดระยะวลาของหลักสูตร ละตຌองมีการรียนรูຌสริมหลักสูตรนืๅอหา Online  
ดยรียนรูຌผานการ฿ชຌทคนลยีสารสนทศตามทีไกำหนด 
๎. กิจกรรมทีไ ๔ ละกิจกรรมทีไ ๕ การคຌชผูຌบริหารบบ ํ:ํ ผูຌขຌารวมอบรมสามารถนัดหมายกับคຌชมือ
อาชีพเดຌตามวัน-วลาทีไสะดวก ระหวางดือนกรกฎาคม ถึงดือนกันยายน ๎๑๒๏ 

๒. กำหนดการ 

ทีไ วนั/ดอืน/ป ชຌา 
08.30 - 12.00 น. 

บาย 
13.00 - 16.30 น. 

ยใน 
18.00 - ๎์.00 น. 

ดอืนกรกฎาคม 
 

 

ํ ๎๐ ก.ค. ๆใ 
 

กิจกรรมการปฐมนิทศ
หลักสูตร ป.ย.ป.๎ ละ 
กิจกรรมรียนรูຌหลักสูตร
ลงทะบียน Your next U 
Partnering for Success  

ณ ห้องประชุม The Capital 

ชั้น ๏  FYI Center อาคาร ๎ 

กิจกรรมการปฐมนิทศ
หลักสูตร ป.ย.ป.๎ ละ 
กิจกรรมรียนรูຌหลักสูตร
ลงทะบียน Your next U 
Partnering for Success  

ณ ห้องประชุม The Capital 

ชั้น ๏  FYI Center อาคาร ๎ 

 

- 

โ ๎๕ ก.ค. ๆใ 

 

ู ู กิจกรรม A Road to 
Digital 

Transformation  
รูปบบการสัมมนา
ออนเลน์ผานระบบ 

Zoom 
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ทีไ วนั/ดอืน/ป ชຌา 
08.30 - 12.00 น. 

บาย 
13.00 - 16.30 น. 

ยใน 
18.00 - ๎์.00 น. 

๏ ๏์ ก.ค. ๆใ 

 

- กิจกรรม A Road to Digital 
Transformation  

รูปบบการสัมมนาออนเลน์
ผานระบบ Zoom 

ิหมายหตุ: วลา 14.00 - 
16.00 น.ี 

ู 
 

ดอืนสิงหาคม  

๐ แ ู ๎ ส.ค. ๆใ 
 

กิจกรรม Leaders as Coach  
การคຌชพืไอการพัฒนา
สมรรถนะผูຌนำหงการ

ปลีไยนปลง 
สถานทีไอกชน฿นกรุงทพฯ/

ปริมณฑล  
ิจะจຌง฿หຌทราบอีกครัๅงี 

กิจกรรม Leaders as Coach  
การคຌชพืไอการพัฒนา
สมรรถนะผูຌนำหงการ

ปลีไยนปลง 
สถานทีไอกชน฿นกรุงทพฯ/

ปริมณฑล  
ิจะจຌง฿หຌทราบอีกครัๅงี 

 

ู 

๑ ๓ ส.ค. ๆใ 
 

กิจกรรมการคຌช ครัๅงทีไ ํ ละ
กิจกรรม Digital Clinic ครัๅงทีไ 

ํ 
สถานทีไ: สำนักงาน ก.พ. 

กิจกรรมการคຌช ครัๅงทีไ ํ ละ
กิจกรรม Digital Clinic ครัๅงทีไ ํ 

สถานทีไ: สำนักงาน ก.พ. 
 

ู 

๒ ํ์ ส.ค. ๒๏ ู กิจกรรม Becoming 
Digital/Innovation 

Enabler  
รูปบบการสัมมนาออนเลน์

ผานระบบ Zoom 

- 

๓ ๎ํ ส.ค. ๆใ 
 

กิจกรรมการคຌช ครัๅงทีไ ๎ ละ
กิจกรรม Digital Clinic ครัๅงทีไ 

๎ 
สถานทีไ: สำนักงาน ก.พ. 

กิจกรรมการคຌช ครัๅงทีไ ๎ ละ
กิจกรรม Digital Clinic ครัๅงทีไ ๎ 

สถานทีไ: สำนักงาน ก.พ. 

ู 

๔ ผูຌบริหารสามารถ
ลือกวัน-วลาทีไ
สะดวกเดຌอง 

กิจกรรมการคຌชผูຌบริหารบบ ํ:ํ ครัๅงทีไ ํ ผานทคนลยีดิจิทัล 
 
 

๕ ผูຌบริหารสามารถ
ลือกวัน-วลาทีไ
สะดวกเดຌอง 

กิจกรรมการคຌชผูຌบริหารบบ ํ:ํ ครัๅงทีไ ๎ ผานทคนลยีดิจิทัล 
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ทีไ วนั/ดอืน/ป ชຌา 
08.30 - 12.00 น. 

บาย 
13.00 - 16.30 น. 

ยใน 
18.00 - ๎์.00 น. 

ํ์ 26 ส.ค. 63 
 

กิจกรรม Digital 
Transformation  

in Action ละกิจกรรมสรุป 

การรียนรูຌหลักสูตร ป.ย.ป.๎  
ละ Showcase ิYour next Uี 

สถานทีไอกชน฿นกรุงทพฯ/
ปริมณฑล 

ิจะจຌง฿หຌทราบอีกครัๅงี 

กิจกรรม Digital 
Transformation  

in Action ละกิจกรรมสรุป 

การรียนรูຌหลักสูตร ป.ย.ป.๎  
ละ Showcase ิYour next Uี 

สถานทีไอกชน฿นกรุงทพฯ/
ปริมณฑล 

ิจะจຌง฿หຌทราบอีกครัๅงี 

ู 

ดอืนกนัยายน  

ํํ ํ์ ก.ย. ๒๏ 
 

กิจกรรม For THAIS Day  
การนำสนอผลงานละพิธีปຂด

การฝຄกอบรม 
สถานทีไอกชน฿นกรุงทพฯ/

ปริมณฑล 
ิจะจຌง฿หຌทราบอีกครัๅงี 

กิจกรรม For THAIS Day  
การนำสนอผลงานละพิธีปຂด

การฝຄกอบรม 
สถานทีไอกชน฿นกรุงทพฯ/

ปริมณฑล 
ิจะจຌง฿หຌทราบอีกครัๅงี 

ู 

หมายหตุ :  แ. กำหนดการอาจมีการปลีไยนปลงเดຌตามความหมาะสม 
 2. กำหนดกิจกรรมการรียนรู ຌตาม Learning Journey ทีไกำหนด คือ PARTNERING FOR 

SUCCESS เมตไำกวารຌอยละ ๓์ ตลอดระยะวลาของหลักสูตร ละตຌองมีการรียนรูຌสริม
หลักสูตรนืๅอหา Online ดยรียนรูຌผานการ฿ชຌทคนลยีสารสนทศตามทีไกำหนด 

 ๏. กิจกรรมการคຌชผูຌบริหารบบ ํ:ํ ผูຌขຌารวมอบรมสามารถนัดหมายกับคຌชมืออาชีพเดຌ  
ตามวัน-วลาทีไสะดวก ระหวางดือนกรกฎาคม ถึงดือนกันยายน ๎๑๒๏ 

๓. ขอบขตนืๅอหาของหลักสูตร 

กิจกรรมทีไ ํ  การปฐมนิทศหลักสูตร ป.ย.ป.๎  กิจกรรมรียนรูຌหลักสูตรลงทะบียน Your next “ Partnering for Success 

กิจกรรมทีไ ํ.ํ การปฐมนิทศหลักสูตร ป.ย.ป.๎ 

วัตถุประสงค์  
 พื ไอป็นการชี ๅจงผูຌรวมอบรมหลักสูตร ป.ย.ป.๎ ถึงขຌอตกลง ละนวทางการฝຄกอบรม฿หຌป็นเป  

฿นทิศทางดียวกัน สรຌางความคุຌนคย การปรับตัว ละการตรียมความพรຌอม กอนริไมการฝຄกอบรม 

สาระสำคัญ 
 ํ. การชีๅจงครงสรຌางหลักสูตร฿นภาพรวม วัตถุประสงค์การรียนรูຌ หลักกณฑ์ละกติกาขຌอกำหนด 

฿นการผานการฝຄกอบรม การกำหนดความคาดหวัง฿นการรียนรูຌรวมกัน รวมทัๅงการทบทวนกีไยวกับบทบาทหนຌาทีไ 
ของผูຌกระตุຌนละสรຌางความตระหนักถึงความสำคัญของการปลีไยนปลงดຌานทคนลยีดิจิทัล ิDigital Enablersี  
 2. การจัดกิจกรรมพืไอการสรຌางความสัมพันธ์อันดีระหวางผูຌขຌารับการอบรม 
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กิจกรรมทีไ ํ.๎ หลักสูตรลงทะบียน Your next U Partnering for Success 

วัตถุประสงค์ 

 ชี ๅจงผู ຌขຌารวมอบรมหลักสูตร ป.ย.ป.๎ ถึงนวทางการรียนรูຌตาม Learning Journey ที ไกำหนด  
อันจะป็นประยชน์ตอการพัฒนาทักษะความรูຌ ทักษะ ละสมรรถนะตาง โ พืไอผลักดัน สนับสนุน ละขับคลืไอน
ขຌอสนอชิงนยบายภาย฿ตຌยุทธศาสตร์ชาติ  
สาระสำคัญ 
 การนะนำสถานทีไ การ฿ชຌระบบการรียนรูຌผานทคนลยีสารสนทศสำหรับการรียนรูຌดຌวยตนอง ละ
รียนรูຌวิชาทีไกำหนดตาม Learning Journey  
 

กิจกรรมทีไ ๎ ละกิจกรรมทีไ ๏ A Road to Digital Transformation ครัๅงทีไ ํ ละ ครัๅงทีไ ๎ 

วัตถุประสงค์  
พืไอชีๅจงละทำความขຌา฿จ฿นการ฿หຌความสำคัญของการจัดการขຌอมูลภาครัฐ ละการ฿ชຌทคนลยี 

฿นการผลักดันครงการ฿นดຌานดิจิทัลขององค์กรทีไตอบจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ ดยการพิไมทักษะความรูຌ฿หຌกับผูຌขຌารับ
การอบรม ฿นการจัดการกับขຌอมูลขององค์กร ละการ฿ชຌ ทคนลยีพืไอชวยพิไมประสิทธิภาพ฿นการขับคลืไอน
องค์กรสูยุคดิจิทัล 

สาระสำคัญ 
ความสำคัญของการจัดการขຌอมูลภาครัฐ ทัๅง฿นงของอกาส ความทຌาทาย ละผลกระทบ฿นการบริหาร

จัดการขຌอมูล ดยนຌนการรียนรูຌ ครืไองมือ฿นการจัดกใบละวิคราะห์ขຌอมูล การวางผนออกบบ Roadmap  
฿นดຌานขຌอมูลละทคนลยีดิจิทัล พืไอเป฿ชຌ฿นการปรับปลีไยนกระบวนการทำงานละการ฿หຌบริการภาครัฐ  

มีประสิทธิภาพมากยิไงขึๅน 

 
กิจกรรม ๐ Leaders as Coach การคຌชพืไอการพัฒนาสมรรถนะผูຌนำหงการปลีไยนปลง 

วตัถปุระสงค ์

 พืไอพัฒนาสมรรถนะผูຌนำหงการปลีไยนปลง฿หຌกนักบริหาร ดยฉพาะทักษะ฿นการขຌา฿จ รับฟัง  
ละพรຌอมสงสริมสนับสนุน฿หຌกลุมกำลังคนคุณภาพ เดຌ฿ชຌศักยภาพอยางตใมทีไ  พืไอรวมกันขับคลืไอนจทย์ / 
ครงการ / ภารกิจสำคัญชิงยุทธศาสตร์ที ไต ຌองการขับคลื ไอนภาย฿ตຌกรอบ ป.ย.ป. ดย฿ชຌประยชน์จาก
ความกຌาวหนຌาทางทคนลยีดิจิทัล ตามปງาหมายทีไหัวหนຌาสวนราชการระดับกระทรวงกำหนดเวຌ ฿หຌกิดป็นนวัตกรรม
การ฿หຌบริการภาครัฐอยางป็นรูปธรรม พืไอตอบสนองความตຌองการของประชาชนอยางทຌจริง 
สาระสำคัญ 

 ดำนินการดยลงทะบียนหลักสูตร ป็นการสริมทักษะความรูຌทคนิคการคຌชพืไอผลลัพธ์สูความสำรใจ 
ดยมุงนຌน฿หຌนักบริหารขຌา฿จถึงหัว฿จสำคัญของการคຌช ละตระหนักถึงความสำคัญของการคຌชตอการป็นผูຌนำ
หงการปลีไยนปลง ตามบทบาทผูຌกระตุຌนละสรຌางความตระหนักถึงความสำคัญของการปลีไยนปลงดຌาน
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ทคนลยีดิจิทัล ิDigital Enablers) ทีไจะผลักดันผูຌ฿ตຌบังคับบัญชา฿นการขับคลืไอนครงการ฿นดຌานดิจิทัลของ
องค์กรทีไตอบจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ  

กิจกรรมทีไ ๑ ละ ๓ กิจกรรมการคຌช ละ Digital Clinic ครัๅงทีไ ํ ู ๎ 

กิจกรรมการคຌช ครัๅงทีไ ํ - ๎ 

วตัถปุระสงค ์

 พืไอพัฒนาสมรรถนะดຌานการสรຌางการมีสวนรวมของบุคลากร฿นองค์กร ดຌวยวิธีการคຌช ซึไงป็นทักษะทีไ
สามารถนำเปประยุกต์฿ชຌกับการสนับสนุนบุคลากรพืไอขับคลืไอน฿หຌกิดความปลีไยนปลงละนวัตกรรม฿นองค์กร 
รวมถึง฿นสถานการณ์อืไน โ เดຌอยางหลากหลาย  
สาระสำคัญ 

 ดำนินการดยลงทะบียนหลักสูตร ดย฿หຌผูຌขຌาอบรมเดຌนำทักษะการคຌชทีไเดຌรียนรูຌมาฝຄกปฏิบัติจริง  
กับผูຌ฿ตຌบังคับบัญชา฿นการขับคลืไอนจทย์ / ครงการ / ภารกิจสำคัญชิงยุทธศาสตร์ภาย฿ตຌกรอบ ป.ย.ป. ดย฿ชຌ
ประยชน์จากความกຌาวหนຌาทางทคนลยีดิจิทัล ตามปງาหมายทีไหัวหนຌาสวนราชการระดับกระทรวงกำหนดเวຌ ฿หຌกิด
ป็นนวัตกรรมการ฿หຌบริการภาครัฐอยางป็นรูปธรรม ดยดำนินการคຌช จำนวน ๎ ครัๅง ดยมีคຌชมืออาชีพคอย
ป็นผูຌสังกตการณ์ละคอย฿หຌคำนะนำหลังจบกิจกรรม฿นตละครัๅง 
กิจกรรม Digital Clinic ครัๅงทีไ แ - ๎ 

วตัถปุระสงค ์

 พืไอปຂดอกาส฿หຌผูຌขຌารวมหลักสูตรเดຌรับการ฿หຌคำปรึกษาจากนักวิทยาศาสตร์ขຌอมูล พืไอการปรับปรุง 
ละพัฒนาครงการ฿นดຌานดิจิทัลขององค์กร฿หຌตอบจทย์ความตຌองการละตอบจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ 
สาระสำคัญ 

 ผูຌขຌารวมหลักสูตรจะเดຌรับการ฿หຌคำปรึกษาจากนักวิทยาศาสตร์ขຌอมูล จำนวน ๎ ครัๅง 
 

กิจกรรมทีไ ๒ กิจกรรม Becoming Digital/Innovation Enabler  

วัตถุประสงค์   
 พืไอลกปลีไยนรียนรูຌรวมกับผูຌบริหารภาคอกชนทีไมีชืไอสียง ละมีประสบการณ์฿นการริริไมนวัตกรรม  

฿นองค์กร มีบทบาท฿นการสรຌางความปลีไยนปลง ละการป็นผูຌสนับสนุน฿หຌกิดนวัตกรรม฿นองค์กร   
สาระสำคัญ 

 การลกปลีไยนมุมมอง ความรูຌ ละประสบการณ์ ทัๅง฿นงของอกาส ความทຌาทาย ผลกระทบ ละการ
ปรับตัวผูຌบริหารพืไอปลีไยนผานการป็นองค์กรดิจิทัล ิDigital Transformationี ละบทบาทของผูຌบริหาร฿นการ
สนับสนุนคนรุน฿หมพืไอป็นพลัง฿นการขับคลืไอนภารกิจขององค์กรพืไอสรຌางนวัตกรรมละความปลีไยนปลง 
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กิจกรรมทีไ ๔ ละ ๕ การคຌชผูຌบริหารบบ ํ:ํ ครัๅงทีไ ํ ละครัๅงทีไ ๎  
วตัถปุระสงค ์

 พืไอสรຌางความตระหนักรูຌ หในคุณคาทีไทຌจริงละศักยภาพ฿นตัวตนละบุคคลอืไน ผานวิธีการคຌช ละ
นำเปสูการพัฒนาตนอง พัฒนาความสัมพันธ์ ละบริหารจัดการงานละทีมงานพืไอขับคลืไอนภารกิจสำคัญตาง โ 
เดຌอยางมีประสิทธิภาพ รวมทัๅงเดຌรียนรูຌนวทางการคຌชทีไหมาะสม พืไอนำเปประยุกต์฿ชຌ฿นการฝຄกคຌชกับ ป.ย.ป.๐ 
ละทีมงานตอเปเดຌ฿นอนาคต 

สาระสำคัญ 

 ดำนินการดยลงทะบียนหลักสูตร ดย฿หຌผูຌขຌาอบรมนัดหมายวัน-วลา ละชองทางทีไสะดวกกับคຌช 

มืออาชีพ พืไอรับการคຌชบบ ํ ตอ ํ จำนวน ๎ ครัๅง ดยกระบวนการคຌชจะชวยสงสริม฿หຌกิดความตระหนักรูຌ 
หในคุณคาทีไทຌจริงละศักยภาพ฿นตัวตนละบุคคลอืไน ละนำเปสูการตัๅงปງาหมายละวางผนพืไอพัฒนาตนอง 
พัฒนาความสัมพันธ์ ละบริหารจัดการงานละทีมงานพืไอขับคลืไอนภารกิจสำคัญตาง โ เดຌอยางมีประสิทธิภาพ 
รวมทัๅง ผูຌขຌารวมอบรมจะเดຌรียนรูຌนวทางการคຌชทีไหมาะสม ระหวางทีไทำการคຌชกับมืออาชีพ อันจะป็น
ประยชน์ตอการคຌช฿หຌผูຌขຌารวมอบรมหลักสูตร ป.ย.ป.๐ ละทีมงานอืไน โ ตอเปเดຌ฿นอนาคต 

กิจกรรมทีไ ํ  ์Digital Transformation in Action ละกิจกรรมสรปุการรยีนรูຌหลกัสตูร ป.ย.ป.๎  ละ Showcase (Your next U) 

วัตถุประสงค์   
 พื ไอสรຌางมุมมองดຌานการวางผนกลยุทธ์฿นการขับคลื ไอนองค์กรสู การป็นองค์กรดิจิทัล ิDigital 
Transformation) การลกปลีไยนรียนรูຌกับผูຌบริหารภาคอกชนละทีไปรึกษาธุรกิจกีไยวกับการทำหนຌาที ไป็น  

ผูຌกระตุຌนละสรຌางความตระหนักถึงความสำคัญของการปลีไยนปลงดຌานทคนลยีดิจิทัล ิDigital Enablers)  
฿นการผลักดันจทย์ / ครงการ / ภารกิจสำคัญชิงยุทธศาสตร์ทีไตຌองการขับคลืไอนภาย฿ตຌกรอบ ป.ย.ป. ดย฿ชຌ
ประยชน์จากความกຌาวหนຌาทางทคนลยีดิจิทัล  
สาระสำคัญ 

 การลกปลี ไยนมุมมอง ความรู ຌ ละประสบการณ์ จากผู ຌม ีประสบการณ์฿นการวางผนกลยุทธ์  
การปลีไยนผานองค์กรสูการป็นองค์กรดิจิทัล ละการสรຌางนวัตกรรม รวมถึงการลกปลีไยนรียนรูຌกับผูຌบริหาร
ภาคอกชนละทีไปรึกษาธุรกิจกีไยวกับการทำหนຌาทีไป็นผูຌกระตุຌนละสรຌางความตระหนักถึงความสำคัญของการ
ปลี ไยนปลงดຌานทคนลยีด ิจ ิท ัล ิDigital Enablers) ฿นการผลักดันจทย์ / ครงการ / ภารกิจสำคัญ 

ชิงยุทธศาสตร์ทีไตຌองการขับคลืไอนภาย฿ตຌกรอบ ป.ย.ป. ดย฿ชຌประยชน์จากความกຌาวหนຌาทางทคนลยีดิจิทัล 

 
กิจกรรมทีไ ํ์ กจิกรรม For THAIS Day ยทุธศาสตรช์าตภิาคปฏบิตั:ิ รวมขยบัขบัคลืไอนภาครฐั พืไอประชาชน 
ิNational Strategy in Action: integrated implementation for THAIS) 

วัตถุประสงค์   
 พืไอ฿หຌผูຌขຌารับการฝຄกอบรมกลุมหลักสูตร ป.ย.ป. ทุกหลักสูตร เดຌมีวที฿นการบงปันขຌอมูล ละการ
นำสนอผลงานการผลักดันละขับคลืไอนครงการภาย฿ตຌยุทธศาสตร์ชาติ อยางป็นรูปธรรม รวมทัๅงสรຌางรง
บันดาล฿จ฿หຌกับผูຌขຌารวมงาน ละผูຌขຌารวมหลักสูตร ป.ย.ป. ฿นรุนถัดเป 
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สาระสำคัญ 

 ํ. ป็นวทีชิดชูกียรติ฿หຌผูຌขຌารับการฝຄกอบรมกลุมหลักสูตร ป.ย.ป. ทุกหลักสูตร ฿นการบูรณาการการ
ทำงานพืไอขับคลืไอนครงการภาย฿ตຌยุทธศาสตร์ชาติ  จนประสบผลสำรใจ สามารถสงสริมละพัฒนา฿หຌกิด
นวัตกรรม฿นหนวยงานภาครัฐ พืไอสงมอบบริการทีไตอบจทย์ความตຌองการของประชาชน อยางสอดคลຌองกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ๎. ผูຌทนหลักสูตร ป.ย.ป.  นำสนอผลผลิตอยางป็นรูปธรรมทีไเดຌจัดทำขึๅนระหวางขຌารวมหลักสูตร 
ป.ย.ป. กนายกรัฐมนตรีละคณะผูຌบริหารประทศ 
 ๏. การรับฟังขຌอสนอนะจากนายกรัฐมนตรีละคณะผูຌบริหารประทศ 

๐. การวางผนตอยอดจทย์ / ครงการ / ภารกิจสำคัญชิงยุทธศาสตร์ทีไตຌองการขับคลืไอนภาย฿ตຌกรอบ 
ป.ย.ป. ดย฿ชຌประยชน์จากความกຌาวหนຌาทางทคนลยีดิจิทัล อยางยัไงยืนละกิดประสิทธิผลสูงสุด รวมกับ
สำนักงาน ป.ย.ป.  

๔. กณฑ์การผานการฝຄกอบรม 
 ผู ຌข ຌาร วมหลักสูตรตຌองมีวลาขຌาร ับการฝຄกอบรมเมน ຌอยกวาร ຌอยละ ๔์ ของจำนวนวันทั ๅงหมด 

ตามทีไกำหนด฿นหลักสูตร ละการขับคลืไอนครงการดຌานดิจิทัลขององค์กรทีไตอบจทย์ยุทธศาสตร์ชาติประสบผลสำรใจ 

๕. การประมินผล  

ประมินผลการรียนรู ຌละความพึงพอ฿จ฿นภาพรวมของหลักสูตรจากบบประมินผลการฝຄกอบรม  

฿นวันสุดทຌาย 

ํ์. ประยชน์ทีไคาดวาจะเดຌรับ 
 ระบบราชการมีผู ຌนำหงการปลี ไยนปลงดຌานทคนลยี ทีไสามารถสรຌางความตระหนัก฿หຌหในถึง
ความสำคัญของการปลีไยนปลงดຌานทคนลยีดิจิทัล ละมีบทบาทสำคัญ฿นการกระตุຌน สงสริม สนับสนุน฿หຌกิด
การ฿ชຌทคนลยี฿นองค์กร รวมทัๅงมีสมรรถนะละความพรຌอมทีไจะผลักดันจทย์ / ครงการ / ภารกิจสำคัญ 

ชิงยุทธศาสตร์ทีไตຌองการขับคลืไอนภาย฿ตຌกรอบ ป.ย.ป. ดย฿ชຌประยชน์จากความกຌาวหนຌาทางทคนลยีดิจิทัล 
อยางยัไงยืนละกิดประสิทธิผลสูงสุด  

ํํ. ทีไปรึกษาครงการ 

 หมอมหลวงพัชรภากร   ทวกุล   ลขาธิการ ก.พ. 
 นางชุติมา  หาญผชิญ    รองลขาธิการ ก.พ. 
 นายสมศักดิ์  จตสุรกานต์    ผูຌอำนวยการสถาบันพัฒนาขຌาราชการพลรือน  

ํ๎. จຌาหนຌาทีไครงการ 
 นายอริยะ  สกุลกຌว    นกัทรัพยากรบุคคลชีไยวชาญ 
 นางวัชรวีร์  นิไมป๋า    นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
 นางสาวกศสิริ  ศิริงามมือง    นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 นางสาวคณาภัทร  ดายะ    นักจัดการงานทัไวเปปฏิบัติการ 
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ํ๏. ผูຌรับผิดชอบครงการ 
 วิทยาลัยนักบริหาร สถาบันพัฒนาขຌาราชการพลรือน สำนักงาน ก.พ.  

ํ๐. คา฿ชຌจาย 
     งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๏ ของสำนักงาน ก.พ. ทัๅงนีๅ คา฿ชຌจาย฿นการดินทาง
พืไอขຌารับการฝຄกอบรมตลอดหลักสูตร฿หຌบิกจายจากตຌนสังกัด 
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หลักสตูรฝຄกอบรมชิงปฏบิัติการ การสรຌางผูຌนำชงินวตักรรมตามกรอบการปฏริูปประทศ ยทุธศาสตร์ชาต ิ 
ละการสรຌางความสามัคคีปรองดอง  ิป.ย.ป.ไี รุนทีไ แ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๏  

ํ. ทีไมา  
 ํ.ํ ขຌอสั ไงการของนายกรัฐมนตรี฿นคราวการประชุมคณะรัฐมนตรีมื ไอวันที ไ ๏ํ มกราคม ๎๑๒์ 
มอบหมาย฿หຌรองนายกรัฐมนตรี ินายวิษณุ ครืองามี รวมกับ สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร. ละหนวยงาน  
ทีไกีไยวขຌองรงรัดการจัดทำหลักสูตรระยะสัๅน ดยบงหลักสูตรออกป็น ๎ ระดับ คือ ิํี ระดับหัวหนຌาหนวยงาน 
ชน ปลัดกระทรวง อธิบดี ผูຌวาราชการจังหวัด ขຌาราชการระดับหัวหนຌาประจำอำภอ ละ ิ๎ี ระดับรองหัวหนຌา
หนวยงาน ชน รองอธิบดี ดยหลักสูตรดังกลาว ฿หຌมุงนຌนกิจกรรมระดมความคิดหในละ฿หຌขຌอสนอนะพืไ อการ
ขับคลืไอนหรือกຌเขปัญหาอุปสรรคของการดำนินงานตามนยบายสำคัญตาง โ ของรัฐบาล ชน การสรຌางความ
ขຌมขใงละยั ไงยืน฿หຌกับศรษฐกิจฐานราก ิLocal Economy)…  รองนายกรัฐมนตรี ินายวิษณุ ครืองามี              
เดຌมีขຌอสัไงการมืไอวันทีไ ๎ กุมภาพันธ์ ๎๑๒์ ฿หຌสำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร. รวมกันจัดหลักสูตรระยะสัๅน 
ตามขຌอสัไงการของนายกรัฐมนตรีดังกลาว ฿หຌกปลัดกระทรวง ละอธิบดี รองผูຌวาราชการจังหวัด ละรองอธิบดี                
ที ไม ีศ ักยภาพที ไจะดำรงตำหนงอธ ิบดีต อเป฿นอนาคต รวมทั ๅงขຌาราชการทหาร ละขຌาราชการต ำรวจ  
ทีไดำรงตำหนง฿นระดับทียบทารองอธิบดี ดย฿หຌจัดการอบรม฿นรูปบบการประชุมชิงปฏิบัติการ ิWorkshop) 
ซึ ไงอาจชิญนักบริหารภาคอกชนมาถายทอด ประสบการณ์ทางการบริหาร ดยฉพาะการฝຆาฟันปัญหา  

฿นสถานการณ์วิกฤต ินอกจากนีๅ฿หຌมีการจัดหลักสูตร ป.ย.ป. ๏ ละ ป.ย.ป. ๐ ตอเปดຌวย 

ํ.๎ สำนักงาน ก.พ. ฿นฐานะองค์กรกลางดຌานการบริหารละพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ  

เดຌดำนินการพัฒนาหลักสูตรการสรຌางผูຌนำหงการปลีไยนปลง ตามกรอบการปฏิรูปประทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 
ละการสรຌางความสามัคคีปรองดอง ิป.ย.ป.ี ตัๅงตปงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒์ ดยนຌน฿หຌการพัฒนาผูຌนำ฿นทุกระดับ
ของราชการป็นเปอยางมีประสิทธิภาพสูง มีความหมาะสม ทันการณ์ ตอบสนองความตຌองการ฿นการขับคลืไอน
ภารกิจของสวนราชการ฿หຌบรรลุปງาหมายยุทธศาสตร์ชาติละการปฏิรูปประทศ รวมถึงพื ไอ฿หຌขຌาราชการ  

กิดความตระหนักถึงความรับผิดชอบ฿นการตรียมความพรຌอมของตนอง฿นการป็นผูຌนำทีไมีคุณภาพละคุณธรรม 

สำหรับรูปบบการพัฒนา สำนักงาน ก.พ. เดຌม ีการปรับปรุงมาอยางตอนื ไอง ทั ๅงการประชุม  

ชิงปฏิบัติการทีไนຌนการอภิปรายลกปลีไยนประดในการทำงานภาย฿ตຌผนปฏิรูปประทศ การพัฒนาความรูຌละ
ทักษะทีไจำป็นสำหรับการทำงานภาย฿ตຌบริบททีไตຌองมีการบูรณาการการทำงานระหวางสวนราชการพืไอผลักดัน
ยุทธศาสตร์ชาติ฿หຌป็นรูปธรรม ซึไงนຌนทักษะดຌาน Soft skill ทีไจำป็นสำหรับผูຌบริหาร นอกจากนีๅ ยังมีการจัดทำ
ขຌอสนอครงการ ทั ๅงครงการที ไพัฒนา฿หม ละครงการสำคัญที ไจะตຌองดำนินการทันที฿นสวนรา ชการ  
พืไอสงมอบป็นผลงานทีไสะทຌอนผลลัพธ์ของการรียนรูຌละพัฒนา   

ํ.๏ ตอมา มีการจัดตัๅงสำนักงาน ป.ย.ป. พืไอทำหนຌาทีไสรຌางการรับรูຌที ไถูกตຌองกประชาชนกีไยวกับ  

ผลการดำนินงานของคณะกรรมการที ไกี ไยวขຌองกับ ป.ย.ป. ละจัด฿หຌมีการพัฒนานวัตกรรมพืไอขับคลื ไอน  

การปฏิรูปประทศ ยุทธศาสตร์ชาติ ละการสรຌางความสามัคคีปรองดอง ละการดำนินงานของสำนักงาน  

ดังนัๅน การพัฒนา จึงถือป็นภารกิจหนึไงของสำนักงาน ป.ย.ป. ดຌวย อยางเรกใดี พืไอความตอนืไอง฿นการพัฒนา
ผูຌบริหารภาย฿ตຌกรอบ ป.ย.ป. ฿นปงบประมาณ พ.ศ.๎๑๒๏ สำนักงาน ก.พ. ละสำนักงาน ป.ย.ป. จะทำงาน 
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รวมกัน฿นรูปบบของคณะทำงาน ดยสำนักงาน ก.พ. จะนຌนบทบาทของการออกบบการรียนรูຌ พืไอพัฒนา
ความรูຌ ทักษะ รวมถึงสมรรถนะทีไจำป็นสำหรับการทำงานของผูຌบริหารภาย฿ตຌกรอบ ป.ย.ป. ละสำนักงาน ป.ย.ป. 
จะมีบทบาทหลัก฿นการออกบบกิจกรรมพืไอผลักดันประดใน/ครงการสำคัญภาย฿ตຌยุทธศาสตร์ชาติ รวมทัๅง
ผนพัฒนาประทศ ภาย฿ตຌกรอบ ป.ย.ป. ฿หຌกิดผลลัพธ์ชิงบวกอยางป็นรูปธรรมตอเป  
 ดังนัๅน พืไอ฿หຌการพัฒนาผูຌบริหารภาคราชการมีความตอนืไอง ฿นปงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๏ สำนักงาน 
ก.พ. เดຌออกบบละกำหนดดำนินการ฿นรูปบบของหลักสูตรอบรมชิงปฏิบัติการ การสรຌางผูຌนำชิงนวัตกรรม
ตามกรอบการปฏิรูปประทศ ยุทธศาสตร์ชาติ ละการสรຌางความสามัคคีปรองดอง  ิป.ย.ป.ไี ดຌวยการจัด
ดำนินการสัมมนาชิงปฏิบัติการรวม ๓ ครัๅง ดยมีปງาหมายพืไอ฿หຌขຌาราชการผูຌมีศักยภาพ฿นการผลักดันงาน 

ตามทีไผู ຌขຌารวมหลักสูตร ป.ย.ป.ํ มอบหมาย มีความรูຌ ความขຌา฿จการขับคลืไอนภารกิจตามกรอบ ป.ย.ป.  
มีรงบันดาล฿จละมีทัศนคติชิงรุก฿นการสรຌางความปลีไยนปลง ละดำนินภารกิจเปสูปງาหมายการพัฒนาประทศ
เทยเปสูความมัไนคง มัไงคัไง ยัไงยืน อยางบูรณาการ 
๎. วัตถุประสงค์  

พืไอพัฒนาความรูຌ ทักษะ สมรรถนะ รวมถึงกรอบความคิดทีไจำป็นสำหรับผูຌนำชิงนวัตกรรม ตามบทบาท 

ผู ຌสรຌางสรรค์นวัตกรรม ิPublic Innovatorsี ละเดຌร ับการสนับสนุนการทำงานผานกระบวนการคຌชจาก
ผูຌบังคับบัญชา จนสามารถนำความรูຌทีไเดຌรับมาขับคลืไอนจทย์ / ครงการ / ภารกิจสำคัญชิงยุทธศาสตร์ภาย฿ตຌ
กรอบ ป.ย.ป. ดย฿ชຌประยชน์จากความกຌาวหนຌาทางทคนลยีดิจิทัล ฿หຌกิดผลสำรใจอยางป็นรูปธรรมละกิด
ประยชน์สูงสุด 

๏. กลุมปງาหมาย 

 สำหรับผูຌนำนวัตกรรมยุค฿หม฿นภาครัฐ ิกลุมขຌาราชการทีไมีความรูຌ  ความสามารถ฿นการขับคลืไอนภารกิจ
ตามจทย์ทีไ ป.ย.ป.แ ตัๅงปງาเวຌ฿หຌสำรใจเดຌี จำนวน ใๆ คน 

๐. ระยะวลาละสถานทีไดำนินการ  
 ป็นการฝຄกอบรมทัๅงบบเป ู กลับ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ุ สถานทีไอกชน฿นกรุงทพฯ 
/ ปริมณฑล หรือผานทคนลยีดิจิทัล ระหวางดือนกรกฎาคม – กันยายน ๎๑๒๏ บบเมตอนืไอง ดังนีๅ 
 ๐.ํ  ชวงการรับสมัครละประกาศรายชืไอผูຌขຌาอบรม  ดือนกรกฎาคม ๎๑๒๏ 
 ๐.โ  พิธีปຂดการฝຄกอบรม     ดือนกรกฎาคม ๎๑๒๏ 

 ๐.ใ  ชวงการฝຄกอบรมพัฒนา     ดือนกรกฎาคม - กันยายน ๎๑๒๏ 

 ๐.ไ  พิธีปຂดการฝຄกอบรมละมอบประกาศนียบัตร  ดือนกันยายน ๎๑๒๏ 

๑. ลักษณะละครงสรຌางของหลักสูตร     
 หลักสูตร ป.ย.ป.๐ ป็นการฝຄกอบรมสำหรับผูຌนำนวัตกรรมยุค฿หม฿นภาครัฐ ิกลุมขຌาราชการทีไมีความรูຌ
ฉพาะดຌาน ละสามารถขับคลืไอนภารกิจตามจทย์ทีไ ป.ย.ป.แ ตัๅงปງาเวຌ฿หຌสำรใจเดຌี พืไอพัฒนาศักยภาพละ
สมรรถนะการป็นผูຌนำชิงนวัตกรรม ฿นการผลักดัน / ขับคลืไอนครงการ฿นดຌานดิจิทัลขององค์กรทีไตอบจทย์
ยุทธศาสตร์ชาติ ฿หຌกิดป็นนวัตกรรมการ฿หຌบริการภาครัฐอยางป็นรูปธรรม พืไอตอบสนองความตຌองการของ
ประชาชนอยางทຌจริง ดยมีรูปบบการฝຄกอบรมประกอบดຌวย ๐ สวน เดຌก 
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ิํี การร ียนร ู ຌ ฿นช ั ๅนร ียน ิClassroom Learningี ละการร ียนรูຌ การร ียนร ู ຌผ านทคนลยี  
ิTechnology-based Learningี ดยมีกิจกรรมพิไมทักษะความรูຌ฿นนืๅอหาสาระดຌานทคนลยีทีไจะชวยขับคลืไอน
องค์กร ละการปรับปลีไยนภาครัฐป็นรัฐบาลดิจิทัล 

ิ๎ี การสอนงาน ิCoachingี ป็นการ฿หຌผู ຌบริหารเดຌมีสวนคอยชวยสนับสนุนละผลักดันผูຌขຌารับการ
ฝຄกอบรมตามบทบาทผูຌสรຌางสรรค์นวัตกรรม ิPublic Innovatorsี ฿นการขับคลืไอนครงการดຌานดิจิทัลขององค์กร 

ทีไตอบจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ  
ิ๏ี การบงปันความรูຌ ิKnowledge Sharingี การรับฟังความคิดหในละลกปลีไยนประสบการณ์ ขຌอมูล 

ความรูຌ จากผูຌทีไมีประสบการณ์฿นการขับคลืไอนละปรับปลีไยนองค์กรสูองค์กรยุคดิจิทัล   
ิ๐ี การรียนรูຌดຌวยตนอง ิSelf-directed Learningี ผานการ฿ชຌทคนลยีสารสนทศ ิOnline Courseี 

พืไอทันตอการปลีไยนปลง฿นยุค ๐.์ ตาม Learning Journey ทีไสน฿จ ละตามทักษะทีไจะสามารถนำเปชืไอมยง
กับบทบาทการป็นผูຌบริหาร ฿นการผลักดันละขับคลืไอนครงการ฿นดຌานดิจิทัลขององค์กรทีไตอบจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ 

หลักสูตรฝຄกอบรมชิงปฏิบัติการ บงออกป็น ๕ กิจกรรม รวมระยะวลา ๑๕ ชัไวมง ดังนีๅ 
กิจกรรม รายละอียด ระยะวลา 

ํ กิจกรรมการปฐมนิทศหลักสูตร ป.ย.ป.๐ ละกิจกรรมรียนรู ຌหลักสูตร
ลงทะบียน Your next U Design Thinking 

๒ ชัไวมง ิํ วันี 

2 กิจกรรมรียนรูຌหลักสูตรลงทะบียน Your next U Design Thinking ํ๎ ชัไวมง ิ๎ วันี 
ใ กิจกรรม A Road to Digital Transformation ๎ ชัไวมง  
ไ กิจกรรม Digital Special Project ํ๎ ชัไวมง ิ๎ วันี 
5 กิจกรรมการคຌช ครัๅงทีไ ํ ละกิจกรรม Digital Clinic ครัๅงทีไ 1 ๒ ชัไวมง ิํ วันี 
ๆ กิจกรรมการคຌช ครัๅงทีไ ๎ ละกิจกรรม Digital Clinic ครัๅงทีไ 2 ๒ ชัไวมง ิํ วันี 
็ กิจกรรมรียนรูຌหลักสูตรลงทะบียน Your next U: Design Thinking 3 ชัไวมง  
8 กิจกรรม Digital Transformation in Action ละกิจกรรมสรุปการรียนรูຌ

หลักสูตร ป.ย.ป.ไ ละ Showcase (Your next U) 
๒ ชัไวมง ิํ วันี 

9 กิจกรรม For THAIS Day ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ: รวมขยับขับคลืไอน
ภ าคร ั ฐ   พ ื ไ อ ป ร ะช าช น  ิNation Strategy in Action: integrated 
implementation for THAIS) พืไอการนำสนอผลงานละพิธีปຂดการฝຄกอบรม 

๒ ชัไวมง ิํ วันี 

หมายหต ุ กิจกรรมการรียนรูຌตาม Learning Journey ทีไกำหนด คือ DRIVING INNOVATION เมตไำกวารຌอยละ 
๓์ ตลอดระยะวลาของหลักสูตร ละตຌองมีการรียนรูຌสริมหลักสูตรนืๅอหา Online ดยรียนรูຌ
ผานการ฿ชຌทคนลยีสารสนทศตามทีไกำหนด 
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๒. กำหนดการ 
ทีไ วนั/ดอืน/ป ชຌา 

08.30 - 12.00 น. 
บาย 

13.00 - 16.30 น. 

ดอืนกรกฎาคม 

ํ ๎๐ ก.ค. ๆใ 
 

กิจกรรมการปฐมนิทศหลักสูตร ป.ย.ป. ละ 
กิจกรรมรียนรูຌหลักสูตรลงทะบียน Your next U 

Design Thinking  

ณ ห้องประชุม The Capital ชั้น ๏  FYI 

Center อาคาร ๎ 

กิจกรรมรียนรูຌหลักสูตรลงทะบียน  

Your next U 

Design Thinking  

ณ ห้องประชุม The Capital ชั้น ๏  FYI 

Center อาคาร ๎ 

โ ๏์ ู ๏ํ ก.ค. 
ๆใ 

 

กิจกรรมรียนรูຌ 
หลักสูตรลงทะบียน Your next U 

Design Thinking 
ณ สถาบัน SEAC ชั้น ๎   
FYI Center อาคาร ๎ 

กิจกรรมรียนรูຌหลักสูตรลงทะบียน Your 
next U 

Design Thinking  
ณ สถาบัน SEAC ชั้น ๎   
FYI Center อาคาร ๎ 

ดอืนสิงหาคม 

๏ ํ ส.ค. ๆใ 
 

กิจกรรม A Road to Digital Transformation  

รูปบบการสัมมนาออนเลน์ผานระบบ Zoom 

ิหมายหตุ: วลา แเ.เเ ู แโ.เเ น.ี 

ู 

ไ ๏ ู ๐ ส.ค. ๆใ 
 

กิจกรรม Digital Special Project 

สถานทีไอกชน฿นกรุงทพฯ/ปริมณฑล 
ิจะจຌง฿หຌทราบอีกครัๅงี 

กิจกรรม Digital Special Project 

สถานทีไอกชน฿นกรุงทพฯ/ปริมณฑล 
ิจะจຌง฿หຌทราบอีกครัๅงี 

5 ๓ ส.ค. ๆใ 
 

กิจกรรมการคຌช ครัๅงทีไ ํ ละกิจกรรม Digital 
Clinic ครัๅงทีไ ํ 

สถานทีไ: สำนักงาน ก.พ. 
 

กิจกรรมการคຌช ครัๅงทีไ ํ ละกิจกรรม 
Digital Clinic ครัๅงทีไ ํ 

สถานทีไ: สำนักงาน ก.พ. 

ๆ ๎ํ ส.ค. ๆใ 
 

กิจกรรมการคຌช ครัๅงทีไ ๎ ละกิจกรรม Digital 
Clinic ครัๅงทีไ ๎ 

สถานทีไ: สำนักงาน ก.พ. 

กิจกรรมการคຌช ครัๅงทีไ ๎ ละกิจกรรม 
Digital Clinic ครัๅงทีไ ๎ 

สถานทีไ: สำนักงาน ก.พ. 
็ ๎๐ ส.ค. ๆใ 

 

กิจกรรมรียนรูຌหลักสูตรลงทะบยีน Your next U 
Design Thinking  

ณ สถาบัน SEAC ชั้น ๎   
FYI Center อาคาร ๎ 

ู 
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ทีไ วนั/ดอืน/ป ชຌา 
08.30 - 12.00 น. 

บาย 
13.00 - 16.30 น. 

่ 26 ส.ค. 63 
 

กิจกรรม Digital Transformation  

in Action ละกิจกรรมสรุป 

การรียนรูຌหลักสูตร ป.ย.ป.ไ  

ละ Showcase ิYour next Uี 
สถานทีไอกชน฿นกรุงทพฯ/ปริมณฑล 

ิจะจຌง฿หຌทราบอีกครัๅงี 

กิจกรรม Digital Transformation  

in Action ละกิจกรรมสรุป 

การรียนรูຌหลักสูตร ป.ย.ป.๎  

ละ Showcase ิYour next Uี 
สถานทีไอกชน฿นกรุงทพฯ/ปริมณฑล 

ิจะจຌง฿หຌทราบอีกครัๅงี 
ดอืนกนัยายน 
้ ํ์ ก.ย. ๒๏ 

 
กิจกรรม For THAIS Day การนำสนอผลงาน

ละพิธีปຂดการฝຄกอบรม 
สถานทีไอกชน฿นกรุงทพฯ/ปริมณฑล 

ิจะจຌง฿หຌทราบอีกครัๅงี 

กิจกรรม For THAIS Day การนำสนอ
ผลงานละพิธีปຂดการฝຄกอบรม 

สถานทีไอกชน฿นกรุงทพฯ/ปริมณฑล 
ิจะจຌง฿หຌทราบอีกครัๅงี 

หมายหตุ :  แ. กำหนดการอาจมีการปลีไยนปลงเดຌตามความหมาะสม 
 2. กำหนดกิจกรรมการรียนรูຌตาม Learning Journey ทีไกำหนด คือ DRIVING INNOVATION 

เมตไำกวารຌอยละ ๓์ ตลอดระยะวลาของหลักสูตร ละตຌองมีการรียนรูຌสริมหลักสูตรนืๅอหา 
Online ดยรียนรูຌผานการ฿ชຌทคนลยีสารสนทศตามทีไกำหนด 

๓. ขอบขตนืๅอหาของหลักสูตร 

กิจกรรมทีไ ํ การปฐมนิทศหลักสูตร ป.ย.ป.๐ กิจกรรมรียนรูຌหลักสูตรลงทะบียน Your next “ Design Thinking 

กิจกรรมทีไ ํ.ํ การปฐมนิทศหลักสูตร ป.ย.ป.๐ 

วัตถุประสงค์ 
 พืไอป็นการชีๅจงผูຌขຌาอบรมรมหลักสูตร ป.ย.ป.๐ ถึงขຌอตกลง ละนวทางการฝຄกอบรม฿หຌป็นเป 

฿นทิศทางดียวกัน ละพืไอป็นการสรຌางความคุຌนคย การปรับตัว ละตรียมความพรຌอม กอนริไมการฝຄกอบรม 

สาระสำคัญ 
 ํ. การชีๅจงครงสรຌางหลักสูตร฿นภาพรวม วัตถุประสงค์การรียนรูຌ หลักกณฑ์ละกติกาขຌอกำหนด 

฿นการผานการฝຄกอบรม การกำหนดความคาดหวัง฿นการรียนรูຌรวมกัน รวมทัๅงการทบทวนกีไยวกับบทบาทหนຌาทีไ 
ของผูຌสรຌางสรรค์นวัตกรรม ิPublic Innovators) 
 2. การจัดกิจกรรมพืไอการสรຌางความสัมพันธ์อันดีระหวางผูຌขຌารับการอบรม 
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กิจกรรมทีไ ํ.๎ หลักสูตรลงทะบียน Your next U: Design Thinking 

วัตถุประสงค์ 

 ชี ๅจงผู ຌขຌารวมอบรมหลักสูตร ป.ย.ป.ไ ถึงนวทางการรียนรูຌตาม Learning Journey ที ไกำหนด  
อันจะป็นประยชน์ตอการพัฒนาทักษะความรูຌ ทักษะ ละสมรรถนะตาง โ พืไอผลักดัน สนับสนุน ละขับคลืไอน
ขຌอสนอชิงนยบายภาย฿ตຌยุทธศาสตร์ชาติ  
สาระสำคัญ 
 การนะนำสถานทีไ การ฿ชຌระบบการรียนรูຌผานทคนลยีสารสนทศสำหรับการรียนรูຌดຌวยตนอง ละ
รียนรูຌวิชาทีไกำหนดตาม Learning Journey รืไอง กระบวนการคิดชิงออกบบ ิDesign Thinking) ดังนีๅ  
 • Empathize การทำความขຌา฿จความตຌองการทีไทຌจริงของประชาชน ผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ทีไยังเมถูก
ตระหนักรูຌ ทีไจะนำเปสูการสรຌางนวัตกรรมการ฿หຌบริการภาครัฐ 

 

กิจกรรมทีไ ๎ ละ กิจกรรมทีไ ๓ การรียนรูຌหลักสูตรลงทะบียน Your next U: Design Thinking 

วตัถปุระสงค ์
 พืไอพัฒนาละพิไมทักษะความรูຌ รืไอง กระบวนการคิดชิงออกบบ ิDesign Thinking) การสริมสรຌาง
ศักยภาพการคิดละการสรຌาง฿หຌกิดบรรยากาศการรียนรูຌอยางสรຌางสรรค์ ทีไจะสงสริมบทบาทของผูຌนำการบูรณาการ
ละหลอหลอมผูຌสรຌางสรรค์นวัตกรรม ิCollaboratorี ฿นการสรຌางสรรค์นวัตกรรมการ฿หຌบริการภาครัฐทีไตอบ
จทย์ประชาชน ละสามารถนำความรูຌทีไเดຌรับเปประยุกต์฿ชຌกับการทำงาน฿นองค์กร 

สาระสำคัญ 
 ดำนินการดยลงทะบียนหลักสูตร รืไอง กระบวนการคิดชิงออกบบ ิDesign Thinking) ดังนีๅ 

• Deine การกำหนดจทย์ละการสังคราะห์ขຌอมูล วิคราะห์ปัญหาทีไกิดขึๅนคืออะเร ทำความขຌา฿จ
ละระบุปัญหาพืไอลือกละสรุปนวทางความป็นเปเดຌ ดยเมจำกัดกรอบของการกຌปัญหา  

• Ideate การสรຌางสรรค์เอดียทีไมีความปลก฿หม หรือการปรับปรุงพัฒนาพิไมจากดิม ฿หຌหลากหลาย
ละมากทีไสุด พืไอตอบจทย์ปัญหาทีไกิดขึๅน฿นขัๅน Deine 

• Prototype การสรຌางบบจำลองหรือตຌนบบนวัตกรรม กอนนำเป฿ชຌจริง  
• Test การทดลองนำบบจำลองหรือตຌนบบทีไลือกเปทดสอบ วาเอดียหรือสิไงทีไราคิดสามารถทำเดຌ

จริงหรือเม พืไอป็นการทดสอบประสิทธิภาพ ประมินผล รวมถึงขຌอดีขຌอสียทีไกิดขึๅน การรียนรูຌจาก
ขຌอผิดพลาดพืไอนำมาปรับปรุงกຌเขปัญหาเดຌอยางทันทวงที กอนนำเป฿ชຌจริง 

• Storytelling รูปบบการลารืไองบบหนึไง ทีไ฿ชຌกระบวนการลาหมือนนิทานหรือรืไองราวนิยาย 
รืไองลา รຌอยตอกัน ละสรຌางอารมณ์รวม฿หຌคนนัๅนสน฿จ ฿หຌความตัๅง฿จละจดจำรืไองราวหลานัๅน
ขึๅนมา  
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กิจกรรมทีไ ๏ A Road to Digital Transformation 

วตัถปุระสงค ์

 พืไอชีๅจงละทำความขຌา฿จ฿นการ฿หຌความสำคัญของการจัดการขຌอมูลภาครัฐ ละการ฿ชຌทคนลยี 
฿นการผลักดันครงการ฿นดຌานดิจิทัลขององค์กรทีไตอบจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ ดยการพิไมทักษะความรูຌ฿หຌกับผูຌขຌารับ
การอบรม ฿นการจัดการกับขຌอมูลขององค์กร ละการ฿ชຌ ทคนลยีพืไอชวยพิไมประสิทธิภาพ฿นการขับคลืไอน
องค์กรสูยุคดิจิทัล  
สาระสำคัญ 

 ความสำคัญของการจัดการขຌอมูลภาครัฐ ทัๅง฿นงของอกาส ความทຌาทาย ละผลกระทบ฿นการบริหาร
จัดการขຌอมูล ดยนຌนการรียนรูຌครืไองมือ฿นการจัดกใบละวิคราะห์ขຌอมูล การวางผนออกบบ Roadmap  
฿นดຌานขຌอมูลละทคนลยีดิจิทัล พืไอเป฿ชຌ฿นการปรับปลีไยนกระบวนการทำงานละการ฿หຌบริการภาครัฐ 

มีประสิทธิภาพมากยิไงขึๅน 

กิจกรรมทีไ ไ Digital Special Project  

วตัถปุระสงค ์

  พืไอ฿หຌผูຌขຌารวมอบรมเดຌสริมสรຌาง ทักษะ ความรูຌ ความขຌา฿จ฿นดຌานการวิคราะห์ขຌอมูล การสืบคຌนขຌอมูล 
รวมถึงการจัดการกับขຌอมูลขนาด฿หญขององค์กร ิBig Dataี ตลอดจนการ฿ชຌปรกรมตาง โ มาป็นครืไองมือ 

฿นการชวยขับคลืไอนครงการ฿นดຌานดิจิทัลขององค์กรทีไตอบจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ ฿หຌประสบผลสำรใจ 

สาระสำคัญ 

 การรียนรูຌครืไองมือ฿นการวิคราะห์ขຌอมูล การสืบคຌนขຌอมูล รวมถึงการจัดการกับขຌอมูลขนาด฿หญของ
องค์กร ิBig Dataี ตลอดจนการ฿ชຌปรกรมตาง โ จากนักวิทยาศาสตร์ขຌอมูล พื ไอ฿ชຌ฿นการปรับปลี ไยน
กระบวนการทำงานละการ฿หຌบริการภาครัฐมีประสิทธิภาพมากยิไงขึๅน 

กิจกรรทีไ 5 ละ ๆ กิจกรรมการคຌช ละ Digital Clinic ครัๅงทีไ ํ ู ๎ 

กิจกรรมการคຌช 

วตัถปุระสงค ์

 พืไอ฿หຌผู ຌขຌารวมอบรมเดຌรับการสนับสนุนผานการคຌช การ฿หຌคำนะนำปรึกษา ละการผลักดันการ
สดงออก฿นบทบาทผูຌสรຌางสรรค์นวัตกรรม ิPublic Innovators) อยางหมาะสม ฿นการขับคลืไอนจทย์ / ครงการ 
/ ภารกิจสำคัญชิงยุทธศาสตร์ภาย฿ตຌกรอบ ป.ย.ป. ดย฿ชຌประยชน์จากความกຌาวหนຌาทางทคนลยีดิจิทัล 

สาระสำคัญ 

 ผูຌขຌารวมอบรมจะเดຌรับการสนับสนุนผานการคຌช การ฿หຌคำนะนำปรึกษา ละการผลักดันการสดงออก
฿นบทบาทผูຌสรຌางสรรค์นวัตกรรม ิPublic Innovators) จากผูຌบังคับบัญชา พืไอสนับสนุนการขับคลืไอนจทย์ / 
ครงการ / ภารกิจสำคัญชิงยุทธศาสตร์ภาย฿ตຌกรอบ ป.ย.ป. ดย฿ชຌประยชน์จากความกຌาวหนຌาทางทคนลยีดิจิทัล 
จำนวน ๎ ครัๅง 
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กิจกรรม Data Clinic ครัๅงทีไ แ - ๎ 

วตัถปุระสงค ์

 พืไอปຂดอกาส฿หຌผูຌขຌารวมหลักสูตรเดຌรับการ฿หຌคำปรึกษาจากนักวิทยาศาสตร์ขຌอมูล พืไอการปรับปรุง 
ละพัฒนาครงการ฿นดຌานดิจิทัลขององค์กร฿หຌตอบจทย์ความตຌองการละตอบจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ 
สาระสำคัญ 

 ผูຌขຌารับการฝຄกอบรมจะเดຌรับการ฿หຌคำปรึกษาจากนักวิทยาศาสตร์ขຌอมูล จำนวน ๎ ครัๅง 
 
กิจกรรมทีไ ๔ Digital Transformation in Action กิจกรรมสรุปการรียนรูຌหลักสูตร ป.ย.ป.4  ละ Showcase Your next U 

วัตถุประสงค์   
 พื ไอสรຌางมุมมองดຌานการวางผนกลยุทธ์฿นการขับคลื ไอนองค์กรสู การป็นองค์กรดิจิทัล ิDigital 
Organization) การลกปลีไยนรียนรูຌกับผูຌบริหารภาคอกชนละทีไปรึกษาธุรกิจกีไยวกับการทำหนຌาทีไป็น ผูຌ
สรຌางสรรค์นวัตกรรมละการปลีไยนปลง ิPublic Innovators) ฿นการผลักดันจทย์ / ครงการ / ภารกิจสำคัญ
ชิงยุทธศาสตร์ทีไตຌองการขับคลืไอนภาย฿ตຌกรอบ ป.ย.ป. ดย฿ชຌประยชน์จากความกຌาวหนຌาทางทคนลยีดิจิทัล 

สาระสำคัญ 

 การลกปลี ไยนมุมมอง ความรู ຌ ละประสบการณ์ จากผู ຌม ีประสบการณ์฿นการวางผนกลยุทธ์  
การปลีไยนผานองค์กรสูการป็นองค์กรดิจิทัล ละการสรຌางนวัตกรรม รวมถึงการลกปลีไยนรียนรูຌกับผูຌบริหาร
ภาคอกชนละทีไปรึกษาธุรกิจกีไยวกับการทำหนຌาทีไป็นผูຌสรຌางสรรค์นวัตกรรมละการปลีไยนปลง ละการมี
บทบาทสำคัญ฿นการผลักดันจทย์ / ครงการ / ภารกิจสำคัญชิงยุทธศาสตร์ทีไตຌองการขับคลืไอนภาย฿ตຌกรอบ 
ป.ย.ป. ดย฿ชຌประยชน์จากความกຌาวหนຌาทางทคนลยีดิจิทัล 

กิจกรรมทีไ ้ กจิกรรม For THAIS Day ยุทธศาสตรช์าตภิาคปฏบิตั:ิ รวมขยบัขบัคลืไอนภาครฐั พืไอประชาชน 
ิNational Strategy in Action: integrated implementation for THAIS) 

 พืไอ฿หຌผูຌขຌารับการฝຄกอบรมกลุมหลักสูตร ป.ย.ป. ทุกหลักสูตร เดຌมีวที฿นการบงปันขຌอมูล ละการ
นำสนอผลงานการผลักดันละขับคลืไอนครงการภาย฿ตຌยุทธศาสตร์ชาติ อยางป็นรูปธรรม รวมทัๅงสรຌางรง
บันดาล฿จ฿หຌกับผูຌขຌารวมงาน ละผูຌขຌารับการฝຄกอบรมหลักสูตร ป.ย.ป. ฿นรุนถัดเป 

สาระสำคัญ 

 ํ. ป็นวทีชิดชูกียรติ฿หຌผู ຌขຌารับการฝຄกอบรมกลุมหลักสูตร ป.ย.ป. ทุกหลักสูตร ฿นการบูรณาการ 

การทำงานพืไอขับคลืไอนครงการภาย฿ตຌยุทธศาสตร์ชาติ จนประสบผลสำรใจ สามารถสงสริมละพัฒนา฿หຌกิด
นวัตกรรม฿นหนวยงานภาครัฐ พืไอสงมอบบริการทีไตอบจทย์ความตຌองการของประชาชน อยางสอดคลຌองกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ๎. ผูຌทนหลักสูตร ป.ย.ป.  นำสนอผลผลิตอยางป็นรูปธรรมทีไเดຌจัดทำขึๅนระหวางขຌารวมหลักสูตร 
ป.ย.ป. กนายกรัฐมนตรีละคณะผูຌบริหารประทศ 
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 ๏. การรับฟังขຌอสนอนะจากนายกรัฐมนตรีละคณะผูຌบริหารประทศ 
๐. การวางผนตอยอดจทย์ / ครงการ / ภารกิจสำคัญชิงยุทธศาสตร์ทีไตຌองการขับคลืไอนภาย฿ตຌกรอบ 

ป.ย.ป. ดย฿ชຌประยชน์จากความกຌาวหนຌาทางทคนลยีดิจิทัล อยางยัไงยืนละกิดประสิทธิผลสูงสุด รวมกับ
สำนักงาน ป.ย.ป.  

๔. กณฑ์การผานการฝຄกอบรม 
 ผูຌขຌารวมอบรมตຌองมีวลาขຌารับการฝຄกอบรมเมนຌอยกวารຌอยละ ๔์ ของจำนวนวันทัๅงหมดตามทีไกำหนด 

฿นหลักสูตร ละการขับคลืไอนครงการดຌานดิจิทัลขององค์กรทีไตอบจทย์ยุทธศาสตร์ชาติประสบผลสำรใจ 

๕. การประมินผล  
ประมินผลการรียนรู ຌละความพึงพอ฿จ฿นภาพรวมของหลักสูตรจากบบประมินผลการฝຄกอบรม  

฿นวันสุดทຌาย 

ํ์. ประยชน์ทีไคาดวาจะเดຌรับ 
 ระบบราชการมีผู ຌนำนวัตกรรม฿นภาครัฐ ทีไสามารถสรຌางความตระหนัก฿หຌหในถึงความสำคัญของการ
ปลีไยนปลงดຌานทคนลยีดิจิทัล ละมีบทบาทสำคัญ฿นการกระตุຌน สงสริม สนับสนุน฿หຌกิดการ฿ชຌทคนลยี  
฿นองค์กร รวมทัๅงมีสมรรถนะละความพรຌอมที ไจะผลักดันจทย์ / ครงการ / ภารกิจสำคัญชิงยุทธศาสตร์ 
ทีไตຌองการขับคลืไอนภาย฿ตຌกรอบ ป.ย.ป. ดย฿ชຌประยชน์จากความกຌาวหนຌาทางทคนลยีดิจิทัล อยางยัไงยืน 

ละกิดประสิทธิผลสูงสุด 

ํํ. ทีไปรึกษาครงการ 
 หมอมหลวงพัชรภากร   ทวกุล   ลขาธิการ ก.พ. 
 นางชุติมา  หาญผชิญ    รองลขาธิการ ก.พ. 
 นายสมศักดิ์  จตสุรกานต์    ผูຌอำนวยการสถาบันพัฒนาขຌาราชการพลรือน  

ํ๎. จຌาหนຌาทีไครงการ 
 นายอริยะ  สกุลกຌว    นักทรัพยากรบุคคลชีไยวชาญ 
 นางวัชรวีร์  นิไมป๋า    นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
 นางสาวกศสิริ  ศิริงามมือง    นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 นางสาวคณาภัทร  ดายะ    นักจัดการงานทัไวเปปฏิบัติการ 

ํ๏. ผูຌรับผิดชอบครงการ 
 วิทยาลัยนักบริหาร สถาบันพัฒนาขຌาราชการพลรือน สำนักงาน ก.พ.  

ํ๐. คา฿ชຌจาย 

 งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๏ ของสำนักงาน ก.พ. ทัๅงนีๅ คา฿ชຌจาย฿นการ
ดินทางพืไอขຌารับการฝຄกอบรมตลอดหลักสูตร฿หຌบิกจายจากตຌนสังกัด 


