
 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผูGอำนวยการสำนักขOาวกรองแหOงชาติ 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 
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ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 
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ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผูGอำนวยการสำนักงบประมาณ 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน เลขาธิการสภาความม่ันคงแหOงชาติ 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 
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ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการขGาราชการพลเรือน 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 
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ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 
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ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 
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ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหOงชาติ 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการสOงเสริมการลงทุน 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ปลัดกระทรวงการคลัง 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ปลัดกระทรวงการตOางประเทศ 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 
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ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 
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ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย8 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 
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ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 
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ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ปลัดกระทรวงการทOองเท่ียวและกีฬา 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ8 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ปลัดกระทรวงคมนาคม   

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 
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ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 
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ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลGอม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 
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ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ปลัดกระทรวงพลังงาน 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ปลัดกระทรวงพาณิชย8 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 
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ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 
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ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ปลัดกระทรวงยุติธรรม   

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 
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ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ปลัดกระทรวงแรงงาน 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร8 วิจัยและนวัตกรรม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 
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ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 
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ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 
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ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 
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ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน เลขาธิการสภาการศึกษา 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 
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ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมประชาสัมพันธ8 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 
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ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 
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ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการคุGมครองผูGบริโภค 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแหOงชาติ 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมธนารักษ8 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมบัญชีกลาง 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมศุลกากร 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 
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ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมสรรพสามิต 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมสรรพากร 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผูGอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 
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ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผูGอำนวยการสำนักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 
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ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 
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ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผูGอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมพลศึกษา 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมการทOองเท่ียว 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 
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ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 
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ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมกิจการผูGสูงอายุ 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมสOงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมชลประทาน 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 
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ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ8 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมประมง 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว8 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 
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ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมสOงเสริมการเกษตร 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมสOงเสริมสหกรณ8 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 
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ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 
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ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินคGาเกษตรและอาหารแหOงชาติ 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 
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ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมการขGาว 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมหมOอนไหม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 
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ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 
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ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมการขนสOงทางบก 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมทOาอากาศยาน 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมเจGาทOา 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมทางหลวง 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 
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ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผูGอำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนสOงและจราจร 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมการขนสOงทางราง 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 
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ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 
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ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 
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ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมสOงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลGอม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลGอม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ��ง 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 
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ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 
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ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมอุทยานแหOงชาติ  สัตว8ป�า  และพันธุ8พืช 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมป�าไมG 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 
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ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 
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ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผูGอำนวยการสำนักงานสถิติแหOงชาติ 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแหOงชาติ  

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ8พลังงาน 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 
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ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผูGอำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 
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ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 
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ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 
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ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมการคGาตOางประเทศ 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมการคGาภายใน 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 
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ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 
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ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมเจรจาการคGาระหวOางประเทศ 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมทรัพย8สินทางป�ญญา 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคGา 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมสOงเสริมการคGาระหวOางประเทศ 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 
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ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 
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ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผูGอำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร8การคGา 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 
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ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 
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ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมการปกครอง 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมท่ีดิน 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 
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ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 
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ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมป_องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมสOงเสริมการปกครองทGองถ่ิน 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมบังคับคดี 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมคุมประพฤติ 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 
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ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 
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ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมราชทัณฑ8 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมคุGมครองสิทธิและเสรีภาพ 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมพินิจและคุGมครองเด็กและเยาวชน 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 
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ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 
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ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผูGอำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผูGอำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร8 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการป_องกันและปราบปรามยาเสพติด    

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมการจัดหางาน 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมพัฒนาฝUมือแรงงาน 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 
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ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 
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ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมสวัสดิการและคุGมครองแรงงาน 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมการศาสนา 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมศิลปากร 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 
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ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 
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ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมสOงเสริมวัฒนธรรม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผูGอำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมรOวมสมัย 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป� 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 
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ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมวิทยาศาสตร8บริการ 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 
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ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 
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ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการขGาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 
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ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 
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ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการสOงเสริมการศึกษาเอกชน 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน เลขาธิการสำนักงานสOงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผูGอำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมการแพทย8 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมวิทยาศาสตร8การแพทย8 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมอนามัย 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมควบคุมโรค 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 
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ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมสุขภาพจิต 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย8แผนไทยและการแพทย8ทางเลือก 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 
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ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 
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ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมสOงเสริมอุตสาหกรรม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ8อุตสาหกรรม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผูGอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 
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ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 
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ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรO 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 
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ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการอGอยและน้ำตาลทราย 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหOงชาติ 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการป_องกันและปราบปรามการฟอกเงิน    

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 
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ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการป_องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน เลขาธิการศูนย8อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใตG 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผูGอำนวยการสถาบันเพ่ิมผลผลิตแหOงชาติ 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 
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ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

กราบเรียน อัยการสูงสุด 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 
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ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 
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ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

               ขอแสดงความนับถืออยOางย่ิง 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน เลขาธิการวุฒิสภา 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน เลขาธิการสภาผูGแทนราษฎร 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 
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ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 
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ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการป_องกันและปราบปรามการทุจริตแหOงชาติ 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหOงชาติ 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน เลขาธิการสำนักงานผูGตรวจการแผOนดิน 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย8และตลาดหลักทรัพย8 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 
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ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผูGวOาการธนาคารแหOงประเทศไทย 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผูGวOาการการไฟฟ_าฝ�ายผลิตแหOงประเทศไทย 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผูGอำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแหOงชาติ 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 
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ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 
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ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผูGวOาการตรวจเงินแผOนดิน 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผูGอำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร8และเทคโนโลยีแหOงชาติ 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน เลขาธิการสภากาชาดไทย 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน เลขาธิการ กสทช. 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 
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ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 
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ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผูGอำนวยการองค8การเภสัชกรรม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผูGวOาการการทOองเท่ียวแหOงประเทศไทย 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 
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ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 
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ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน เลขาธิการสถาบันการแพทย8ฉุกเฉินแหOงชาติ 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผูGวOาการการประปานครหลวง 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 
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ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 
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ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผูGอำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค8การมหาชน) 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผูGอำนวยการศูนย8มานุษยวิทยาสิรินธร (องค8การมหาชน) 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผูGอำนวยการองค8การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทOองเท่ียวอยOางย่ังยืน (องค8การมหาชน) 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 
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ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแหOงชาติ 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 
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ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 
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ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ประธานเจGาหนGาท่ีบริหารและกรรมการผูGจัดการใหญO บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน กรรมการผูGอำนวยการใหญO บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน กรรมการผูGจัดการใหญO บริษัท ปูนซิเมนต8ไทย จำกัด (มหาชน) 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ประธานกรรมการและประธานเจGาหนGาท่ีบริหาร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 
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ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ประธานกรรมการ บริษัท เวิร8คพอยท8 เอ็นเทอร8เทนเมนท8 จำกัด (มหาชน) 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย8 จำกัด (มหาชน) 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ประธานเจGาหนGาท่ีบริหาร บริษัท แอดวานซ8 อินโฟร8 เซอร8วิส จำกัด (มหาชน) 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ประธานเจGาหนGาท่ีบริหาร บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จำกัด (มหาชน) 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ประธานกรรมการ บริษัท ซีพี ออลล8 จำกัด (มหาชน) 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 
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ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยตGา มอเตอร8 ประเทศไทย จำกัด 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ยูนิลีเวอร8 ไทย เทรดด้ิง จำกัด 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร8เซ็นเตอร8 จำกัด (มหาชน) 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ประธานกรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 
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ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 
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ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ประธานกรรมการและประธานเจGาหนGาท่ีบริหาร บริษัท ไมเนอร8 อินเตอร8เนช่ันแนล จำกัด (มหาชน) 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ประธานกรรมการ บริษัท โกลว8 พลังงาน จำกัด (มหาชน) 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ประธานเจGาหนGาท่ีบริหาร บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ประธานเจGาหนGาท่ีบริหาร บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 
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ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน กรรมการผูGอำนวยการใหญO บริษัท ทOาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 
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ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ประธานกรรมการ บริษัท เดลตGา อีเลคโทรนิคส8 (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ประธานเจGาหนGาท่ีบริหาร บริษัท อินทัช โฮลด้ิงส8 จำกัด (มหาชน) 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ประธานกรรมการ บริษัท ซาบีนOา จำกัด (มหาชน) 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ประธานเจGาหนGาท่ีบริหารและกรรมการผูGจัดการใหญO บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 
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ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 
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ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ประธานกรรมการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)  

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน กรรมการผูGจัดการ บริษัท ไมโครซอฟท8 (ประเทศไทย) จำกัด 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน กรรมการผูGจัดการใหญO บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 
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ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 



 
 
 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๕  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓   มกราคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน กรรมการผูGจัดการใหญOและประธานคณะผูGบริหาร บริษัท ทรู คอร8ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ 

 ๒. รOางปฏิทินกำหนดการภาพรวม 

 ๓. คำแนะนำในการกรอกขGอมูลใบสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8 

  ดGวย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝIกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาความพรGอมและ

ศักยภาพผูGนำรุ OนใหมOของภาคราชการไทย ใหGเป]นผู Gนำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ

ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดGอยOางรวดเร็ว กำหนดกลุOมเป_าหมายเป]นผูGมี

ศักยภาพสูงของหนOวยงานภาครัฐ ซึ่งเป]นขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

อายุไม&เกิน ๔๕ ปB หรือ ขGาราชการผูGซึ่งดำรงตำแหน&งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม&เกิน ๓๘ ปB 

(ณ วันที่ปcดระบบรับสมัคร ๑๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔) หรือเจGาหนGาที่ของรัฐในหนOวยงานอิสระ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวนไมOเกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝIกอบรมในวันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ แบบไมOตOอเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝIกอบรมทั้งหมด ๔๐ วัน  

ณ สำนักงาน ก.พ. และตOางจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและรOางปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห8ดำเนินการประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดซึ่งเป]นผูGมีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเดOนเป]นที่ประจักษ8และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเขGารับ 

การฝIกอบรมในหลักสูตรดังกลOาวขGางตGน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๖ โดยมีขั้นตอน 

ในการดำเนินการ ดังน้ี 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบดGวยการดำเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมกรอกขGอมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน8ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave26 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏดGานลOาง 

   

 

   

ต้ังแตO... 

 

ด"วนที่สุด 



-๒- 
 
ตั้งแตOบัดนี้ – วันที่ ๑๒ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ (ปcดระบบลงทะเบียนออนไลน8) โดยผูGสมัครตGองรีบจัดสOงเอกสาร 

ใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองขGอมูลแลGวทั้งผูGสมัครและผูGบังคับบัญชา) ใหGหนOวยงานตGนสังกัดพิจารณา

คัดเลือกใหGเร็วท่ีสุด รายละเอียดวิธีการสมัครผOานระบบลงทะเบียนออนไลน8ปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดGวย ๓ 

๑.๒ จำนวนผูGสมัครตOอหนOวยงาน แบOงเป]น ๒ กรณี 

กรณีที ่ ๑ สOวนราชการซึ ่งมีฐานะเป]นกรม/เทียบเทOากรม จำนวน ๒ คน/กรมหรือ

หน&วยงาน 

กรณีที่ ๒ หนOวยงานของรัฐประเภทอื่น หนOวยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหนOวยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทOา จำนวน ๑ คน/หน&วยงาน 

ทั้งนี ้ การสOงผู Gสมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ Oมเป_าหมายที่กำหนดในระดับใด  

เป]นจำนวนเทOาใดโดยท่ีไมOเกินจำนวนท่ีกำหนดไวG ใหGเป]นดุลพินิจของสOวนราชการหรือหนOวยงานตGนสังกัด 

๑.๓ หนOวยงานตGนสังกัดจัดทำหนังสือนำสOงเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผูGสมัครท่ีไดGรับ

การคัดเลือกจากหนOวยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธH ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจGงรายชื่อผูGมีสิทธิเขGารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกใหGทราบ 

ผOานหนGาเว็บไซต8สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏดGานลOาง 

และจะแจGงใหGผูGสมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไวGในระบบลงทะเบียนออนไลน8 ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเขGารับการฝIกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารไดG เพื่อใชGศึกษา

วิชาที ่กำหนดเป]นภาษาอังกฤษ ใชGคGนควGาขGอมูลเพิ ่มเติมในหลักสูตร และใชGในการจัดทำผลงานฝIกอบรม 

กำหนดการทดสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจGงผลทางอีเมลและ 

หนGาเว็บไซต8 ภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยเรียงลำดับผูGมีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงนGอยที่สุด โดยที่ผูGมี

คะแนนสูงสุด จำนวนไมOเกิน ๖๐ คน ใหGเป]นผูGเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตOอไป ในกรณีที่ลำดับสุดทGาย

ของผูGมีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๖๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทOากันมากกวOา ๑ คน จะใหGเป]น 

ผูGเขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ดGวยท้ังหมด 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method – 

ACM) ผู GผOานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ เขGารับการประเมินซึ ่งกำหนดวันเขGารับการคัดเลือกระหวOางวันท่ี  

๑๙ –  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือกทั้ง ๓ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

และตOางจังหวัด โดยจะแจGงรายชื่อผูGผOานการคัดเลือกเพื่อเขGารับการฝIกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนท่ี ๒๖ จำนวน ๔๐ คน ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 

และเร่ิมฝIกอรมในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อใหGเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดสOง

เอกสารเพื่อติดตOอประสานงานกับสOวนราชการ/หนOวยงานตGนสังกัด ขอความกรุณาเจGาหนGาที่ผูGรับผิดชอบ 

 

ในการสOง... 



-๓- 
 
ในการสOงผูGสมัครเขGารับการฝIกอบรมของแตOละหนOวยงานกรอกขGอมูลชื่อผูGประสานงาน หนOวยงาน หมายเลข

โทรศัพท8 อีเมล เพ่ือใชGในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏน้ี 

 

 

   

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาใหGความอนุเคราะห8ประชาสัมพันธ8และคัดเลือกบุคลากร 

ในสังกัดผูGมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขGารับการฝIกอบรมหลักสูตรดังกลOาว จำนวน ๒ คนตOอกรม/

หนOวยงาน หร ือ ๑ คนตOอหนOวยงาน ตามที ่ระบ ุในข Gอ ๑.๒ และโปรดอนุญาตใหGผ ู Gสม ัครเข Gารับ 

การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 

จังหวัดนนทบุรี ดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                   

 

   

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

 

 

 


