
 

รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู4นำคล่ืนลูกใหม;ในราชการไทย รุ;นท่ี ๒๖ 

ประจำปEงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

๑. เหตุผลและความเปPนมา 

๑.๑ โครงการฝ+กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู9นำคลื่นลูกใหม>ในราชการไทยเปEนโครงการพัฒนา 

ผู9นำรุ>นใหม>ท่ีสำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินการอย>างต>อเนื่องมาตั้งแต>ปM พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยในการจัดฝ+กอบรม 

ครั ้งแรกสำนักงาน ก.พ. ได9ร ับการสนับสนุนจาก UNDP จัดดำเนินการในลักษณะ Pilot Project 

Implementation ภายใต9โครงการ Civil Service HRD Strategic Management มีกลุ >มเปnาหมายเปEน

ข9าราชการรุ>นใหม>ที่ดำรงตำแหน>งระดับ ๕ - ๗ และเมื่อปM พ.ศ. ๒๕๕๒ ได9มีการปรับกลุ>มเปnาหมายเปEนข9าราชการ

ผู9มีศักยภาพสูงเปEนผู9นำในอนาคต ผู9ดำรงตำแหน>งของประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ เพื่อให9สอดรับกับ

หลักการพัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐตามพระราชบัญญัติระเบียบข9าราชการพลเรือน 

พ.ศ. ๒๕๕๑ ต>อมา อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับการสร9างและพัฒนาคุณภาพกำลังคนภาครัฐ ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๗  

วันศุกรwท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ได9มีมติให9ยกระดับหลักสูตรการพัฒนาผู9นำคลื่นลูกใหม>ในราชการไทยเพ่ือ 

ลดความซ้ำซ9อนกับผู9ที ่อยู>ในระบบการพัฒนาข9าราชการที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) สร9างความต>อเนื่อง 

ของการพัฒนากำลังคนคุณภาพ รวมทั้งสร9างความสอดคล9องกับระบบการพัฒนาผู9นำหลักสูตรนักบริหาร

ระดับสูง (นบส. ๑) ของสำนักงาน ก.พ. ในการนี ้ ได9ปรับปรุงกลุ >มเปnาหมายของการฝ+กอบรมอีกครั ้ง 

เปEนกลุ>มผู9นำระดับต9นที่มีศักยภาพสูง ผู9ซึ่งดำรงตำแหน>งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และ

กำหนดให9ใช9คุณสมบัติดังกล>าวตั้งแต>รุ>นที่ ๒๐ เปEนต9นมา ป�จจุบันโครงการฝ+กอบรมหลักสูตรการพัฒนา 

ผู9นำคลื่นลูกใหม>ในราชการไทยจัดดำเนินการมาแล9วรวม ๒๖ รุ>น (รวมรุ>นนำร>อง-รุ>นที่ ๒๕) มีจำนวนผู9เข9ารับ

การฝ+กอบรมแล9วท้ังส้ิน ๙๕๒ คน  

๑.๒ หลักสูตรการพัฒนาผู9นำคลื่นลูกใหม>ในราชการไทย เปEนหลักสูตรที่ได9รับการปรับปรุงและ

พัฒนาให9สอดรับกับบริบทของโลกและสังคม และความต9องการผู9นำในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบ

ราชการในแต>ละยุคสมัย อย>างต>อเนื่อง โดยในปMงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได9มีการปรับกรอบเนื้อหาของ

หลักสูตรให9สอดคล9องกับวิสัยทัศนw นโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตรwชาติ และนโยบายในการเสริมสร9าง 

ทักษะการบริหารโครงการ (Project Management) ให9กับบุคลากรภาครัฐ โดยการเช่ือมโยงการพัฒนาข9าราชการ

กับการขับเคลื ่อนนโยบายภาครัฐประเทศไทย ๔.๐ ไปสู >เปnาหมาย รวมทั้งได9มีการปรับเนื ้อหาหลักสูตร 

ให9ผู9เรียนเปEนศูนยwกลาง การสร9างความตระหนักรู9ในตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การเสริมสร9าง

ทักษะในการรับมือกับสถานการณwและบริบทที่ปรับเปลี่ยน และการวางรากฐานสำหรับการเปEนผู9นำท่ีได9รับ

ความไว9วางใจในอนาคต ต>อมาในปMงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได9พัฒนาเนื้อหาหลักสูตรให9มีจุดเน9น 

ที ่ชัดเจนมากขึ ้น ทั ้งนี ้ เพื ่อสนับสนุนการพัฒนาข9าราชการผู9มีศักยภาพสูงให9เปEน “ผู9นำทางความคิด 

(Thought Leader)” ผู9ซึ่งสามารถพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย ๔.๐ ไปสู>การปฏิบัติ 

ให9บรรลุเปnาหมายได9อย>างมั่นคงและยั่งยืน เปEนผู9นำท่ีได9รับความเชื่อถือไว9วางใจ (Trust) มีความประพฤติ 

ดีงาม (มีคุณธรรมและจริยธรรม) และมีผลงานเปEนที่ประจักษw มีความรู9ความเข9าใจในเรื่องที่เกี่ยวข9องกับ

ส่ิงท่ีส>งมาด9วย ๑ 



๒ 

 

 
 

ทิศทางและนโยบายการพัฒนาประเทศอย>างลึกซ้ึง มีทักษะที ่จำเปEนในบริบทป�จจุบันและอนาคต  

มีความสามารถในการสื ่อสารโน9มน9าวให9ผู 9อ ื ่นเชื ่อถือคล9อยตาม มีความคิดสร9างสรรคwและมุมมอง 

ของนวัตกรรม มีความตระหนักรู9ในตนเองและเข9าใจผู9อื่นเพื่อให9สามารถสร9างทีมงานที่เข9มแข็งในการปฏิบัติงาน 

ให9บรรลุผลสำเร็จได9 รวมถึงมีความสามารถในการปฏิบัติงานร>วมกับผู9อ่ืน (Collaboration) ได9เปEนอย>างดี  

๑.๓ สำหรับปMงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ ่งเปEนปMแห>งการวางรากฐานการพัฒนาประเทศ 

ตามยุทธศาสตรwชาติ ระยะ ๒๐ ปM (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) สำนักงาน ก.พ. จึงได9พัฒนาต>อยอดหลักสูตร 

การพัฒนาผู9นำคลื่นลูกใหม>ในราชการไทย รุ>นที่ ๒๔ ประจำปMงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให9มีความเข9มข9น 

มากขึ้น โดยยังคงกรอบเนื้อหาและรูปแบบการพัฒนาข9าราชการผู9มีผลสัมฤทธิ์สูงให9เปEน “ผู9นำทางความคิด 

(Thought Leader)” และเปEนผู9นำที่ได9รับความเชื่อถือไว9วางใจ (Trust) ไว9 และจะเพิ่มประสบการณwให9ผู9เข9า

รับการฝ+กอบรมสามารถสร9างสรรคw “นวัตกรรมบริการสาธารณะท่ีสร9างคุณค>าร>วมกันกับประชาชนและ 

ภาคส>วนต>าง ๆ” รวมทั้งจะได9นำรูปแบบการพัฒนาภาวะผู9นำโดยใช9การโค9ช (Coaching) และการพัฒนา

ทีมงานเพ่ือให9สามารถขับเคล่ือนนโยบายไปสู>การปฏิบัติได9 มาปรับใช9ในหลักสูตรด9วย 

๑.๔ ปMงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได9มีการทบทวนเปnาหมายของการพัฒนา การขยายกลุ>มเปnาหมาย 

วิธีการคัดลือก เนื้อหากิจกรรม โดยมุ>งหวังในการเตรียมกำลังคนคุณภาพในระดับชำนาญการพิเศษในการข้ึน

สู>ตำแหน>งผู9อำนวยการในอนาคต และเพื่อให9หลักสูตรสามารถตอบโจทยwของการสร9าง “ผู9นำการเปลี่ยนแปลง 

(Change Leader)” ที่มีคุณลักษณะของการเปEนผู9นำซึ่ง “ซ>อมได9 สร9างเปEน” หมายถึง ผู9นำที่มีความคิด

สร9างสรรคw มีจิตสาธารณะ มีจิตใจที่เข9มแข็ง กล9าเปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยนตนเองให9เหมาะสมกับบริบทได9

อย>างรวดเร็ว สามารถเรียนรู9สิ ่งใหม> ๆ และพัฒนาตนเองได9อย>างรวดเร็วและต>อเนื่อง เข9ากับผู9อื ่นได9ดี 

ประสานความร>วมมือกับหน>วยงานทั้งภายในและภายนอกได9เปEนอย>างดี สร9างทีมงานที่เข9มแข็งและสามารถ

ขับเคลื ่อนนโยบายไปสู >การปฏิบัติได9 เปEนที ่เชื ่อถือไว9วางใจ ยึดมั ่นและกล9ายืนหยัดในสิ ่งที ่ถูกต9อง  

ไม>ย>อท9อต>ออุปสรรค สามารถมองเห็นโอกาสในการพัฒนาตนเอง องคwกร ประเทศ และหาแนวทางเพ่ือบรรลุ

เปnาหมายได9อย>างมีประสิทธิภาพ 

๑.๕ ในปMงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงาน ก.พ. ได9กำหนดและเริ ่มใช9แนวทางการพัฒนา

บุคลากรภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ เพื่อเปEนกรอบแนวทางให9บุคลากรภาครัฐใช9ในการเรียนรู9และพัฒนา

บุคลากรให9มีกรอบความคิด (Mindset) ทักษะ (Skillset) และค>านิยมในการทำงานเพื่อประชาชนและ

ส>วนรวม และสอดรับกับการเรียนรู9ในศตรวรรษที่ ๒๑ ซึ่งโครงการฝ+กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู9นำคลื่นลูกใหม>

ในราชการไทย รุ>นที่ ๒๖ ประจำปMงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได9ปรับโครงสร9างหลักสูตรให9สอดรับแนวทาง

ดังกล>าว เน9นการคิดวิเคราะหwและการเรียนรู9เชิงปฏิบัติ และได9ปรับวัตถุประสงคwของหลักสูตรให9มุ>งเน9นไปท่ี

การเตรียมความพร9อมข9าราชการให9มีทั้งทักษะ ความคิด และทัศนคติของผู9นำการเปลี่ยนแปลงอย>างแท9จริง 

เพื่อให9สอดคล9องกับวัตถุประสงคwดังกล>าวจึงได9เพิ่มกลุ>มเปnาหมายให9ครอบคลุมกลุ>มข9าราชการในระดับชำนาญการ 

ซึ่งเปEนกลุ>มเปnาหมายที่มีคุณลักษณะของคนรุ>นใหม>สูงและเปEนกลุ>มกำลังคนคุณภาพสำคัญที่จำเปEนต9องได9รับ

โอกาสและประสบการณwการพัฒนาศักยภาพการเปEนผู9นำการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งการขยายกลุ>มเปnาหมาย

ดังกล>าวยังเปEนการเพ่ิมความหลากหลายทางด9านความคิดและมุมมองระหว>างผู9มีศักยภาพสูง         



๓ 

 

 
 

๒. วัตถุประสงคR 

การฝ+กอบรมนี้ มุ >งพัฒนาข9าราชการผู9มีศักยภาพสูง ให9เปEน “ผู9นำการเปลี่ยนแปลง” (Change 

Leader) ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรwชาติให9บรรลุเปnาหมายและนำพาประเทศไปสู>ความมั่นคง มั่งคั่ง และ

ย่ังยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเปnาหมายการพัฒนาท่ีสำคัญ ดังน้ี  

๒.๑ พัฒนาขีดความสามารถและยกระดับศักยภาพในการเปEน “ผู9นำการเปลี่ยนแปลง” (Change 

Leader) ท้ังในด9านความรู9 ทักษะ ความสามารถ และทัศนคติในการขับเคลื่อนระบบราชการให9บรรลุเปnาหมายและ

นำพาประเทศไปสู>ความม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน  

๒.๒ สร9างโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณw และเครือข>ายการพัฒนาระหว>างผู9เข9ารับการฝ+กอบรม

จากหน>วยงานส>วนราชการต>าง ๆ ท้ังจากหน>วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ/เอกชน  

๓. โครงสร4างของหลักสูตรฝWกอบรม 

มุ>งเน9นให9เกิดการพัฒนาข9าราชการผู9มีศักยภาพสูงของภาคราชการ “ผู9นำการเปลี่ยนแปลง (Change 

Leader)” เปEนผู9สร9างสรรคwนวัตกรรม และเปEนผู9นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการ ผ>านกระบวนการจัดการ

เรียนรู9ที่ต>อเนื่องและเหมาะสมตามหลักการ Adult Learning และ Project-Based Action Learning ครอบคลุม

การสร9าง พัฒนา และเตรียมความพร9อมการเปEนผู 9นำในทุกมิติ (Know, Believe, Feel, Act) ตั ้งแต> 

การตระหนักรู9ในตนเองและความเข9าใจผู9อื่น ความเข9าใจบริบทโลก สังคม และชุมชน การขับเคลื่อนการพัฒนา

ประเทศไปสู>การเปEนประเทศไทย ๔.๐ ที่ได9รับการยอมรับในระดับสากล การเสริมสร9างทักษะแบบใหม>ที่จำเปEน

สำหรับการเปEนผู9นำในบริบทป�จจุบันและอนาคต การวางรากฐานการเปEนผู9นำที่ได9รับความไว9วางใจและการพัฒนา

ตนเองอย>างต>อเน่ือง 

หลักสูตรฝ+กอบรมการพัฒนาผู9นำคลื่นลูกใหม>ในราชการไทยมีโครงสร9างการดำเนินการแบ>งออกเปEน  

๕ ช>วง ดังน้ี 

๓.๑ ช;วงการรับสมัครและคัดเลือก เปEนการดำเนินการเพื ่อสรรหาผู 9เข9ารับการฝ+กอบรม 

ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมโดยการประกาศรับสมัครเพื่อให9หน>วยงานต>าง ๆ สรรหาและคัดเลือกผู9มีศักยภาพสูง 

ของหน>วยงานให9เข9ารับการคัดเลือกตามกระบวนการ เงื ่อนไขและวิธีการที ่กำหนด กิจกรรมสำคัญ  

การเชิญชวนส>วนราชการส>งผู9สมัครเข9ารับการฝ+กอบรม การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และการประเมิน

สมรรถนะด9วยวิธีการศูนยwการประเมิน (Assessment Center Method: ACM) 

๓.๒ ช;วงก;อนการฝWกอบรม เปEนการมอบหมายให9ผู9ได9รับการคัดเลือกให9เข9ารับการฝ+กอบรม 

ได9ศึกษาค9นคว9าและเรียนรู9ด9วยตนเองตามหัวข9อและเนื้อหาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด รวมถึงการ VDO 

Conference ในบางรายวิชา เพื่อปรับพื้นความรู9ก>อนการฝ+กอบรม และสร9างทักษะการเรียนรู9 กิจกรรม

สำคัญ การเรียนรู9ผ>าน online learning/Learning Platform ต>าง ๆ, คลิป VDO การประเมิน ๓๖๐ องศา 

ก>อนการฝ+กอบรม และเอกสารต>าง ๆ ตามท่ีกำหนด 

๓.๓ ช;วงการฝWกอบรม เปEนการเข9ารับการฝ+กอบรมตามหลักสูตรท่ีกำหนด โดยมีเนื้อหาสาระ 

ที่จะช>วยสนับสนุนการสร9างและพัฒนาความเปEนผู9นำทางความคิดเพื่อตอบสนองการขับเคลื่อนนโยบายและ

ยุทธศาสตรwชาติระยะ ๒๐ ปM ไปสู>การปฏิบัติ กิจกรรมสำคัญ การฝ+กอบรมในชั้นเรียน การศึกษาดูงาน 



๔ 

 

 
 

การศึกษากลุ>ม (Group Project) การทำผลงานรุ>น (Class Project) การจัดทำโครงการทดลองแบบจำลอง

ข9อเสนอความคิด (Prototype) การลงพื ้นท่ีเพื ่อเก็บข9อมูลและทำความเข9าใจผู 9ร ับบริการอย>างลึกซ้ึง 

(Emphasize) เพ่ือพัฒนาชุมชน และการทำกิจกรรมและผลงานต>าง ๆ ตามท่ีหลักสูตรกำหนด 

๓.๔ ช;วงการติดตามประเมินผล เปEนการติดตามผลการนำความรู9ไปประยุกตwใช9ในงาน รวมท้ัง 

แสดงพัฒนาการของการเปEนผู9นำการเปลี่ยนแปลงผ>านการประยุกตwใช9องคwความรู9ในการสร9างผลงานของ 

ผู9เข9ารับการฝ+กอบรม กิจกรรมสำคัญ การนำเสนอผลงานการศึกษากลุ>มและผลงานรุ>น (กิจกรรม New 

Wave Theatre) การประเมินผลความสำเร็จของการพัฒนาตามกรอบสมรรถนะที่กำหนด การประเมินผล

โครงการในภาพรวมเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

๓.๕ ช;วงการรายงานผล เปEนการรายงานผลการประเมิน ๓๖๐ องศา เพื่อให9ผู9เข9ารับการฝ+กอบรม 

นำผลการประเมินดังกล>าวมาวิเคราะหwกำหนดประเด็นและวิธีการพัฒนาตนเองเพื่อไปสู>เปnาหมายของชีวิต 

ท่ีระบุ กิจกรรมสำคัญ การอธิบายรายงานผลการประเมิน ๓๖๐ องศา และพิธีป¡ดการฝ+กอบรม 

เน้ือหาของหลักสูตร ประกอบด9วย ๕ Modules คือ  

(๑) Module ๑: Leadership Activation มีเปnาหมายเพื ่อเตรียมความพร9อมผู 9เข9ารับการ

ฝ+กอบรมเพื่อกำหนด Mindset ของผู9นำที่โครงการฯ มุ>งหวัง ให9มีความเข9าใจตนเองและผู9อื่นมากขึ้นเพ่ือเพ่ิม

ทักษะการทำงานเปEนทีม ให9เกิดความตระหนักรู9ในบทบาทของผู9นำและกระตุ9นภาวะผู9นำของผู9เข9ารับ 

การฝ+กอบรมให9พร9อมปรับเปลี่ยนและพัฒนาตนเองอยู>ตลอดเวลา โดยมีกิจกรรมสำคัญ คือ การศึกษาเรียนรู9

ด9วยตนเอง พิธีเป¡ดและปฐมนิเทศ Breaking the Ice& Team building ชี้แจงเตรียมความพร9อมการเรียนรู9

ในหลักสูตร Leading transformations: Manage change (ภาษาอังกฤษ) หลักสูตร Visionary leadership, identity 

& motivation: Become a meaning maker (ภาษาอ ังกฤษ) โดย Macquarie University การวางแผนพ ัฒนา

รายบุคคล (IDP) การประเมินบุคลิกภาพแบบ MBTI หลักสูตร Mindfulness in Organization เปEนต9น 

(๒) Module ๒: Rise with the Tide มีเปnาหมายเพ่ือเพ่ิมพูนความรู9 ทักษะความสามารถ และ

ทัศนคติของผู9เข9ารับการฝ+กอบรมให9เปEนผู9นำที่ทันสมัย เท>าทันกับสถานการณwและบริบทที่เปลี่ยนแปลงและ

พร9อมที่จะเปEนผู9นำในระดับที่สูงขึ ้นในอนาคต ประกอบด9วยกิจกรรมและรายวิชา ดังนี้ วิชาแผนพัฒน

รายบุคคล (Individual Development Plan) วิชาปฏิร ูปประเทศภายใต9ยุทธศาสตรwชาติ หลักสูตร 

Professional Image and Effective Communication วิชา Design Thinking วิชา Digital Transformation and 

Enterprise Architecture วิชาการโค9ช (Coaching) วิชาจริยธรรมผู9นำและภาวะผู9นำที่ได9รับความไว9วางใจ 

Ethics of Leaders & Trusted Leadership วิชาการสร9างภาพยนตรw วิชาการตลาด เปEนต9น 

(๓) Module ๓: Catch the Wave มีเปnาหมายเพื่อให9ผู9เข9ารับการฝ+กอบรมได9ลงมือฝ+กปฏิบัติ

จริง และทดลองสร9างการเปลี่ยนแปลงด9วยความคิดสร9างสรรคw การคิดวิเคราะหwอย>างเปEนระบบ การทำงาน

เปEนทีม การบูรณาการการทำงาน การส่ือสารวิสัยทัศนw โดยประยุกตwใช9ความรู9 ทักษะ ความสามารถ และทัศนคติ

ที่ได9รับการพัฒนาใน Module ๒ เพื่อสร9างข9อเสนอในการพัฒนาพื้นท่ี/ธุรกิจตามโจทยwที่กำหนดผ>านการทำ

กิจกรรมการศึกษากลุ>ม (Group Project) และกิจกรรมสร9างสรรคwผลงานรุ>น (Class Project) 

(๔) Module ๔: Echo the Change มีเปnาหมายเพื่อให9ผู9เข9ารับการฝ+กอบรมได9แสดงผลงาน

และเปEนการติดตามประเมินผลการฝ+กอบรมจากผลงานข9อเสนอของผู9เข9ารับการฝ+กอบรม ประกอบด9วย  

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือนำเสนอผลการศึกษากลุ>ม (New Wave Theatre) 



๕ 

 

 
 

(๕) Module ๕: Crystalize your Gems มีเป nาหมายเพ ื ่อให 9ผ ู 9 เข 9าร ับการฝ +กอบรมได9  

ตกผลึกความคิดจากการเข9ารับการฝ+กอบรม ประกอบด9วย การสะท9อนการเรียนรู 9ตลอดหลักสูตร  

การรายงานผลการประเมิน ๓๖๐ องศา พิธีป¡ดการฝ+กอบรม 

ทั้งนี้ กิจกรรมและรูปแบบผลงานของผู9เข9ารับการฝ+กอบรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

ของสถานการณwการระบาดของโรคโควิด - ๑๙ 

๔. วิธีดำเนินการ 

หลักสูตรการพัฒนาผู9นำคลื่นลูกใหม>ในราชการไทยได9รับการออกแบบให9ใช9วิธีการฝ+กอบรม 

ที่หลากหลายเพื่อเสริมสร9างความรู9 ทักษะ และความสามารถในการเปEนผู9นำทางความคิดที่ลึกซึ้งและยั่งยืน 

ดังน้ี 

§ การอภิปรายกลุ>ม 

§ การโค9ช (Coaching) 

§ การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

§ กิจกรรมกลุ>มสัมพันธw 

§ การมอบหมายการอ>าน/ค9นคว9า 

§ การจัดทำแผนพัฒนาตนเอง 

§ การจัดทำโครงการศึกษากลุ>ม 

§ การเล>าเร่ือง/ประสบการณw/กรณีศึกษา 

§ การสนทนากับผู9นำท่ีประสบความสำเร็จ 

§ การสำรวจและประเมินตนเอง 

§ การเรียนรู9ร>วมกันโดยกระบวนการกลุ>ม 

§ การเรียนรู9จากประสบการณwในการปฏิบัติงานจริง 

§ การสะท9อนการเรียนรู9 (Learning Reflection) 

§ การบรรยาย 

๕.   กลุ;มเปxาหมาย 

 กลุ >มเปnาหมายเปEนผู 4มีศักยภาพสูงของหน>วยงานภาครัฐ ซึ ่งเปEนข9าราชการหรือเจ9าหน9าท่ี 

ของหน>วยงานรัฐ ผู9ซ่ึงดำรงตำแหน>งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ/ ชำนาญการหรือเทียบเท>า และ

พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท>า จำนวน ๖๖ คน ซึ่งมีความสนใจที่จะพัฒนา

ตนเองและมีความตั้งใจที่จะเปEนผู9นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการเพื่อพัฒนาประเทศและสร9าง

คุณภาพชีวิตท่ีดีให9กับประชาชน 

๖.   เกณฑRคุณสมบัติของผู4สมัครเข4ารับการฝWกอบรม 

๖.๑ เปEนข4าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษหรือเปPนข4าราชการ

ประเภทอื่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนที่มีคุณสมบัติเทียบเท;า อายุไม;เกิน ๔๕ ปEบริบูรณR  หรือ 

เปEนข4าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการหรือเปPนข4าราชการประเภทอื่น พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนที่มีคุณสมบัติเทียบเท;า อายุไม;เกิน ๓๘ ปE และดำรงตำแหน;งป�จจุบันมาไม;น4อย

กว;า ๓ ปMนับถึงวันที่ป¡ดการรับสมัคร ทั้งนี้ต9องไม>เคยผ>านการฝ+กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู9นำคลื่นลูกใหม> 

ในราชการไทยมาก>อน  

๖.๒ ประสบความสำเร็จในหน9าที่การงานตั้งแต>อายุยังน9อย มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 

ในระดับดีมาก – ดีเด>น ในรอบการปฏิบัติราชการ ๒ รอบท่ีผ>านมา 

๖.๓ มีความสามารถด9านภาษาภาษาอังกฤษ (หรือภาษาต>างประเทศอื่น ๆ) ท่ีสื่อสารได9ในระดับดี

ข้ึนไป และมีความสามารถใช9คอมพิวเตอรwและเทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานตามหน9าท่ีรับผิดชอบ 



๖ 

 

 
 

๖.๔ มีบุคลิกภาพอันเปEนตัวอย>างที่ดีได9 อาทิ กล9าคิดกล9าริเริ ่ม มีความอ>อนน9อมถ>อมตน มีแวว 

ของการเปEนผู9นำท่ีมุ>งผลสัมฤทธ์ิ ไม>ย>อท9อต>ออุปสรรค เปEนนักปฏิบัติ เปEนผู9เร>งเร9าให9เกิดการเปลี่ยนแปลง  

ชอบแสวงหาความรู9 และประสานสัมพันธwได9ดี 

๖.๕ เปEนผู9มีความประพฤติปฏิบัติดี ตามที่ระบุไว9ในจรรยาข9าราชการ ประมวลจริยธรรม และ 

วินัยข9าราชการ 

๖.๖ เปEนผู9มีสุขภาพสมบูรณwแข็งแรง สามารถเข9าร>วมกิจกรรมทุกกิจกรรมได9ตลอดหลักสูตร 

๖.๗ มีผลการประเมินผ>านตามข้ันตอนและเกณฑwท่ีสำนักงาน ก.พ. กำหนด 

หากปรากฏข9อเท็จจริงภายหลังว>าผู9เข9ารับการฝ+กอบรมขาดคุณสมบัติในการเข9ารับการฝ+กอบรม 

สำนักงาน ก.พ. จะให9ยุติการฝ+กอบรม และถือเปEนผู9ขาดคุณสมบัติในการเปEน 

๗.   ระยะเวลา  ระหว>างเด ือนธันวาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔ โดยเปEนช>วงการฝ+กอบรม  

แบบไม>ต>อเน่ือง (จำนวน ๓๒ วัน) แบ>งการดำเนินการโครงการ ดังน้ี 

การดำเนินการ ระยะเวลา 

การรับสมัครผ>านระบบลงทะเบียนออนไลนw เดือนมกราคม - ๒๔ กุมภาพันธw ๒๕๖๔ 

การคัดเลือก กุมภาพันธw - เมษายน ๒๕๖๔ 

ประกาศรายช่ือผู9เข9ารับการฝ+กอบรมผ>านทางเว็บไซตw

ของสำนักงาน ก.พ. แจ9งส>วนราชการ/หน>วยงาน และ

ผู9เข9ารับการฝ+กอบรมทางอีเมล 

ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ 

กิจกรรมศึกษาก>อนการฝ+กอบรม (ออนไลนw) พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๔ 

การฝ+กอบรม (แบบไม>ต>อเน่ือง) ๔ มิถุนายน – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

การติดตามประเมินผล ๒๗ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

การรายงานผลประเมิน ๓๖๐ องศา และพิธ ีป¡ด 

การฝ+กอบรม 

๑ - ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

การแจ9งผลการฝ+กอบรมให9หน>วยงานต9นสังกัดรับทราบ ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ 

๘.   สถานท่ี   ผ>านส่ืออิเล็กทรอนิกสw สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และต>างจังหวัด 

๙.   วิทยากร  สำนักงาน ก.พ. และหน>วยงานภายนอก 

๑๐. งบประมาณ  งบประมาณของสำนักงาน ก.พ.  

๑๑. การรับรองผลการฝWกอบรม 

การสำเร็จการฝ+กอบรมหลักสูตรน้ีผู9เข9ารับการฝ+กอบรมต9องเข9าร>วมกิจกรรมต>าง ๆ ดังน้ี 

(๑) การทำผลงาน จัดทำผลงานตามที่ได9รับมอบหมายให9สำเร็จครบถ9วน และผลงานที่กำหนดให9

มีการประเมินให9คะแนนจะต9องได9คะแนนผลการประเมินไม>น9อยกว>าร9อยละ ๖๐ 

(๒) ระยะเวลาในการเข4ารับการฝWกอบรม ต9องเข9ารับการฝ+กอบรมคิดเปEนระยะเวลาไม;น4อยกว;า

ร4อยละ ๑๐๐ ในกิจกรรมพิธีเป�ด และวิชาลงทะเบียน ๒ หลักสูตร คือหลักสูตร Professional Image and 

Effective Communication (๒ วัน) และหลักสูตร Mindfulness in Organization (๑ วัน) รวมทั้งต9องรับ



๗ 

 

 
 

การฝ+กอบรมคิดเปEนระยะเวลาไม;น4อยกว;าร4อยละ ๘๐ ของกิจกรรม/รายวิชาตลอดหลักสูตร หรือคิดเปEน 

๕.๕ วัน ตลอดหลักสูตร 

(๓) ความประพฤติเหมาะสม ประพฤติตนเปEนสุภาพชน รักษากฎกติกามารยาททางสังคมและ

หลักสูตร ไม>สร9างความวุ >นวายหรือมีพฤติกรรมไม>เหมาะสมในระหว>างการฝ+กอบรมอันจะนำมาซ่ึง 

ความขัดแย9งและป�ญหาในระหว>างการดำเนินการ 

 ทั้งนี้ หากผู9เข9ารับการฝ+กอบรมไม>สามารถเข9ารับการฝ+กอบรมได9ตามที่กำหนด ไม>จัดส>งผลงาน และ

ได9รับคะแนนประเมินผลงานไม>ถึงเกณฑwที่กำหนดจะถือว>าไม>ผ>านการฝ+กอบรม ส>วนราชการและหรือบุคคล

ดังกล>าวจะต9องรับผิดชอบในค>าใช9จ>ายที ่ทำให9เกิดความเสียหายต>อทางราชการ และในกรณีที ่ผู 9เข9ารับ 

การฝ+กอบรมมีความประพฤติไม>เหมาะสม สำนักงาน ก.พ. อาจพิจารณายุติการเข9ารับการฝ+กอบรมรายน้ันได9ทันที 

โดยส>วนราชการและหรือบุคคลดังกล>าวจะต9องรับผิดชอบในค>าใช9จ>ายท่ีทำให9เกิดความเสียหายต>อทางราชการ 

๑๒. ผลลัพธRท่ีคาดหวัง 

 ผู9เข9ารับการฝ+กอบรมพัฒนาเปEนผู9นำการเปลี่ยนแปลง (Change Leader) ให9แก>ระบบราชการและ

สามารถตอบสนองการทำงานในบริบทของการปรับเปล่ียนไปสู>การเปEนประเทศไทยท่ีม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน 

๑๓. ท่ีปรึกษาโครงการ 

 หม>อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการ ก.พ. 

นางชุติมา  หาญเผชิญ  รองเลขาธิการ ก.พ. 

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมปnองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

นางสาวสมฤดี  จิตรจง  รองผู9ว>าการ การท>องเท่ียวแห>งประเทศไทย 

นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานตw  ผู9อำนวยการสถาบันพัฒนาข9าราชการพลเรือน 

นายอริยะ  สกุลแก9ว            ผู9อำนวยการวิทยาลัยนักบริหาร  

๑๔. ผู4รับผิดชอบโครงการ 

นางสาวพรศิริ  เจริญสืบสกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 

นางสาววรรณวนัช ศิริจินดาพันธw นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

สถาบันพัฒนาข9าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. 

 อีเมลw  pornsiri.psed4@gmail.com หรือ pornsiri.c@ocsc.go.th 

โทรศัพทw ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

 โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

ข9อมูลหลักสูตร https://www.ocsc.go.th/newwave 


