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รายละเอียดโครงการฝ�กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู�นําคล่ืนลูกใหม ในราชการไทย รุ นท่ี ๒๓ 

ประจําป*งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

๑. เหตุผลและความเป3นมา 

๑.๑ โครงการฝ�กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู�นําคลื่นลูกใหม�ในราชการไทยเป)นโครงการพัฒนาผู�นํา
รุ�นใหม�ท่ีสํานักงาน ก.พ. จัดดําเนินการอย�างต�อเนื่องมาต้ังแต�ป. พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยในการจัดฝ�กอบรมครั้งแรก
สํานักงาน ก.พ. ได�รับการสนับสนุนจาก UNDP จัดดําเนินการในลักษณะ Pilot Project Implementation 
ภายใต�โครงการ Civil Service HRD Strategic Management มีกลุ�มเปOาหมายเป)นข�าราชการรุ�นใหม� 
ท่ีดํารงตําแหน�งระดับ ๕ - ๗ และได�มีการปรับกลุ�มเปOาหมายเป)นข�าราชการผู�มีศักยภาพเป)นผู�นําในอนาคต 
ผู�ดํารงตําแหน�งของประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ต�อมา อ.ก.พ.วิสามัญเก่ียวกับการสร�างและพัฒนา
คุณภาพกําลังคนภาครัฐ ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๗ วันศุกรWท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ได�มีมติให�ยกระดับหลักสูตร 
การพัฒนาผู�นําคลื่นลูกใหม�ในราชการไทยเพ่ือลดความซํ้าซ�อนกับผู�ท่ีอยู�ในระบบการพัฒนาข�าราชการท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) และสร�างความต�อเนื่องรวมท้ังความสอดคล�องกับระบบการพัฒนาผู�นําหลักสูตร 
นักบริหารระดับสูง (นบส. ๑) ของสํานักงาน ก.พ. โดยได�ปรับกลุ�มเปOาหมายการฝ�กอบรมเป)นผู�นําระดับต�น 
ท่ีมีศักยภาพสูงผู�ซ่ึงดํารงตําแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ท้ังนี้ ได�กําหนดให�ใช�คุณสมบัติ
ดังกล�าวต้ังแต�รุ�นท่ี ๒๐ เป)นต�นมา ปaจจุบันโครงการฝ�กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู�นําคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย
จัดดําเนินการมาแล�วรวม ๒๓ รุ�น (รวมรุ�นนําร�อง) มีจํานวนผู�เข�ารับการฝ�กอบรมแล�วท้ังสิ้น ๘๔๒ คน 

๑.๒ สําหรับการดําเนินการในป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได�มีการปรับกรอบเนื้อหาหลักสูตร 
ให�สอดคล�องกับวิสัยทัศนW นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรWชาติ และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายไปสู�การ
ปฏิบัติ ในการขับเคลื่อนประเทศไปสู� Thailand 4.0 และการบริหารโครงการ (Project Management) เพ่ือเชื่อมโยง
การพัฒนาข�าราชการกับการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐไปสู�เปOาหมาย อีกท้ังได�มีการปรับเนื้อหาหลักสูตร 
ให�ผู�เรียนเป)นศูนยWกลาง การสร�างความตระหนักรู�ในตนเอง การเสริมเครื่องมือท่ีช�วยในการรับมือกับ
สถานการณWปaจจุบัน และการวางรากฐานให�มุ�งสู�การเป)นผู�นําในอนาคตได�อย�างม่ันคง 

๑.๓ ส�วนในป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สํานักงาน ก.พ. ได�ปรับปรุงหลักสูตรให�มีความเข�มข�น
มากยิ่งข้ึนโดยมุ�งหมายท่ีจะพัฒนาให�ผู�เข�ารับการฝ�กอบรมเป)นผู�นําทางความคิด (Thought Leader) ในการ
ขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 หรือเป)นผู�ท่ีทําให�แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 มีความ
ชัดเจนและสามารถนําไปสู�การปฏิบัติให�บรรลุผลสําเร็จได� เพ่ือการพัฒนาประเทศไทยให�มีความสามารถ 
ในการแข�งขันและไปสู�การเป)นประเทศท่ีม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืนได�ในท่ีสุด องคWประกอบของผู�นําทางความคิด 
ท่ีเป)นเปOาหมายของการพัฒนา ประกอบด�วย การเป)นผู�ท่ีได�รับความเชื่อถือไว�วางใจ (Trust) มีความ
ประพฤติดีงาม (มีคุณธรรมและจริยธรรม) และมีผลงานเป)นท่ีประจักษW การมีความรู�ความเข�าใจในเรื่องท่ี
เก่ียวข�องกับนโยบาย Thailand 4.0 มีทักษะท่ีจําเป)นในบริบทปaจจุบันและอนาคต มีความสามารถในการ
สื่อสารโน�มน�าวให�ผู�อ่ืนเชื่อถือคล�อยตาม มีความคิดสร�างสรรคWและมุมมองของนวัตกรรม มีความตระหนักรู�
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ในตนเองและเข�าใจผู�อ่ืนเพ่ือให�สามารถสร�างทีมงานท่ีเข�มแข็งในการปฏิบัติงานให�บรรลุผลสําเร็จได� รวมถึง 
มีความสามารถในการปฏิบัติงานร�วมกับผู�อ่ืน (Collaboration) ได�เป)นอย�างดี โดยหลักสูตรจะหล�อหลอม 
ผู�เข�ารับการฝ�กอบรมให�มีพฤติกรรมและแสดงความสามารถท่ีจะพัฒนาสู�ความเป)นผู�นําทางความคิด 
Thailand 4.0 ผ�านกิจกรรมต�าง ๆ ตลอดหลักสูตร 

๒. วัตถุประสงค5 

การฝ�กอบรมนี้ มุ�งพัฒนาความเป)นผู�นําทางความคิด (Thought Leader) ให�แก� ข�าราชการรุ�นใหม� 
ท่ีมีศักยภาพสูงเพ่ือการสร�างสรรคWองคWกรให�เป)นองคWกรแห�งนวัตกรรมและตอบสนองต�อการขับเคลื่อน 
Thailand 4.0 โดยมีเปOาหมายการพัฒนาผู�มีศักยภาพสูงของหน�วยงานภาครัฐท่ีสําคัญ ดังนี้ 

๒.๑ พัฒนาศักยภาพในการเป)นผู�นําการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการ เพ่ือตอบสนองต�อบริบท
การทํางานภาครัฐท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

๒.๒ เพ่ิมพูนสมรรถนะในการเรียนรู�และพัฒนาตนเองอย�างต�อเนื่องเพ่ือเตรียมความพร�อม 
ในการก�าวข้ึนสู�ตําแหน�งท่ีสูงข้ึน 

๒.๓ สร�างโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณW และสร�างเครือข�ายการพัฒนาระหว�างผู�เข�ารับ
การฝ�กอบรมจากหน�วยงานต�าง ๆ ท้ังจากภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน 

๓. โครงสร�างของหลักสูตรฝ�กอบรม 

หลักสูตรฝ�กอบรมการพัฒนาผู�นําคลื่นลูกใหม�ในราชการไทยมีโครงสร�างการดําเนินการแบ�งออกเป)น  
๕ ช�วง ดังนี้ 

๑. ช�วงการคัดเลือก เป)นการดําเนินการเพ่ือสรรหาผู�เข�ารับการฝ�กอบรมท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม 
โดยการประกาศรับสมัครเพ่ือให�หน�วยงานต�าง ๆ ท่ีสรรหาคัดเลือกผู�มีศักยภาพสูงของหน�วยงานมาเข�ารับ
การคัดเลือกตามกระบวนการ เง่ือนไข และวิธีการท่ีกําหนด กิจกรรมสําคัญ ประเมินสมรรถนะด�วยวิธีการ
ศูนยWการประเมิน (Assessment Center Method: ACM) และการทดสอบทักษะความเข�าใจและใช�เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Literacy) 

๒. ช�วงก�อนการฝ�กอบรม เป)นการมอบหมายให�ผู�ได�รับการคัดเลือกให�เข�ารับการฝ�กอบรมได�ศึกษา
ค�นคว�าและเรียนรู�ด�วยตนเองตามหัวข�อและเนื้อหาท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด เพ่ือปรับพ้ืนความรู�ก�อนการ
ฝ�กอบรม กิจกรรมสําคัญ การเรียนรู�ผ�าน e-learning, คลิป VDO, application และเอกสารต�าง ๆ ตามท่ี
กําหนด 

๓. ช�วงการฝ�กอบรม เป)นการเข�ารับการฝ�กอบรมตามหลักสูตรท่ีกําหนด โดยมีเนื้อหาสาระท่ีจะ
ช�วยสนับสนุนการสร�างและพัฒนาความป)นผุ�นําทางความคิดเพ่ือตอบสนองการขับเคลื่อนนโยบายไปสู�การ
ปฏิบัติ กิจกรรมสําคัญ การฝ�กอบรมในชั้นเรียน การลงพ้ืนท่ีจังหวัดยโสธรจังหวัดยโสธรเพ่ือศึกษาวิถีชีวิต
ชุมชนและทําผลงานเพ่ือช�วยขยายตลาดให�กับสินค�าชุมชน การฝ�กอบรมในชั้นเรียน การศึกษาดูงาน 
การศึกษากลุ�ม และการทํากิจกรรมต�าง ๆ ตามท่ีหลักสูตรกําหนด 

๔. ช�วงการติดตามประเมินผล เป)นการติดตามผลการนําความรู�ไปประยุกตWใช�ในงาน รวมท้ัง 
ให�ข�อมูลความรู�เพ่ิมเติมสําหรับการพัฒนาความเป)นผู�นําทางความคิด กิจกรรมสําคัญ การนําเสนอผลงาน
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การศึกษากลุ�ม การประเมินผลความสําเร็จของการพัฒนาตามกรอบสมรรถนะท่ีกําหนด การประเมินผล
โครงการในภาพรวมเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร และการทํากิจกรรมโครงการจิตอาสา 

๕. ช�วงการรายงานผล เป)นการรายงานผลการประเมิน ๓๖๐ องศา เพ่ือให�ผู�เข�ารับการฝ�กอบรม
นําผลการประเมินดังกล�าวมาวิเคราะหWกําหนดประเด็นและวิธีการพัฒนาตนเองเพ่ือไปสู�เหมายของชีวิต 
ท่ีกําหนด กิจกรรมสําคัญ อธิบายรายงานผลการประเมิน ๓๖๐ องศา และกิจกรรม Group Coaching 

เนื้อหาของหลักสูตร ประกอบด�วย ๔ ส�วนสําคัญ คือ  
(๑) Knowing Yourself and Understanding Others เนื้อหาส�วนนี้มีวัตถุประสงคWเพ่ือทําให�

ผู�เข�ารับการฝ�กอบรมตระหนักรู�ในตนเองโดยใช�เครื่องมือการประเมินบุคคล (Personal Assessment) ท่ีหลากหลาย 
อาทิ MBTI การประเมิน ๓๖๐ องศา การประเมินด�วยวิธีการแบบศูนยWการประเมิน (ACM) พร�อมการอธิบาย
การอ�านผล เพ่ือให�ผู�เข�ารับการฝ�กอบรมได�ทําความเข�าใจและรู�จักตัวเองมากข้ึน รวมท้ังได�ทราบถึงจุดแข็ง
และจุดท่ีต�องได�รับการพัฒนาของตนเองเพ่ือประโยชนWในการวางแผนและกําหนดแนวทางในการพัฒนา
ตนเอง (Individual Development Plan: IDP) จุดเด�นของหลักสูตรในส�วนท่ีหนึ่งนี้คือการสร�างความ
ตระหนักรู�ในตนเองและผู�อ่ืนด�วยวิธีการ Coach ท้ังได�รับการ Coach และเรียนรู�การนํา Coaching ไปใช�กับ
การปฏิบัติงานด�วย  

- การพัฒนาความสามารถในการควบคุมตนเอง (Self Control) ให�แสดงออกซ่ึงบุคลิกลักษณะ
ท่ีเหมาะสมตามเวลาและโอกาส  

- การพัฒนาบุคลิกภาพการเป)นผู�นําทางความคิดของผู�นํา และการพัฒนาจิตใจด�วยการ
แนะนําให�รู�จักจิตตปaญญา (Mindfulness) ซ่ึงเป)นเทคนิคเบ้ืองลึกในการเข�าใจตัวตนท่ีอยู�ภายในของตนเอง 
พัฒนาความรู�ตัวท่ัวพร�อม การเข�าถึงความจริง ซ่ึงจะทําให�เปลี่ยนมุมมองเก่ียวกับโลกและผู�อ่ืน เกิดความ 
เป)นอิสระ ความสุข ปaญญา และความรักอันไพศาลต�อเพ่ือนมนุษยWและสรรพสิ่ง เพ่ือความเป)นมนุษยW 
ท่ีสมบูรณWพร�อมท้ังภายนอกและภายใน 

(๒) Well equip เนื้อหาส�วนนี้มีวัตถุประสงคWเพ่ือเพ่ิมพูนสมรรถนะและความสามารถท่ีจําเป)น
สําหรับการเป)นผู�นําทางความคิด (Thought Leader) ให�แก�ผู�เข�ารับการฝ�กอบรม เพ่ือให�มีความพร�อมในการ
ขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย ๔.๐ จุดเด�นของหลักสูตรในส�วนท่ีสอง คือ การพัฒนาความคิด มุมมองและ
ทักษะท่ีจําเป)นสําหรับการนําองคWกรในช�วงของการวางรากฐานและสร�างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาประเทศ 
ท่ียั่งยืน เนื้อหาในส�วนนี้จะประกอบไปด�วย 

- การวางแผนและกลยุทธW (Planning and Strategy) เพ่ือให�เข�าใจทิศทางนโยบายประเทศ 
การวางกลยุทธWและการสร�างคุณค�าเพ่ือไปให�ถึงเปOาหมาย รวมท้ังพัฒนามุมมองแนวคิดทางการตลาด 
(Marketing) ท่ีช�วยสนับสนุนการดําเนินการและสร�างบริการภาครัฐท่ีประทับใจประชาชน 

- ภาวะผู�นํา (Leadership) เพ่ือให�เข�าใจการเป)นผู�นําทางความคิด (Thought Leader) 
หลักการพัฒนาผู�นําทางความคิด (Principle for Thought Leader) การพัฒนาความสามารถในการประสาน
สัมพันธW การยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรมของผู�นํา การสร�างแรงบันดาลใจให�ตนเองและผู�อ่ืน และการสร�าง 
ความเชื่อถือไว�วางใจ (Trust) 
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- การสร�างสรรคWและนวัตกรรม (Creativity and Innovation) เพ่ือให�เข�าใจหลักการแนวคิด 
ของการคิดอย�างสร�างสรรคWเพ่ือนําไปสู�การสร�างสรรคWนวัตกรรมด�านบริการ (service innovation) นวัตกรรม
ด�านการส�งมอบบริการ (service delivery innovation) นวัตกรรมด�านการบริหาร/องคWกร (administrative or 
organizational innovation) นวัตกรรมด�านความคิด (conceptual innovation) นวัตกรรมด�านโยบาย (policy 
innovation) นวัตกรรมด�านระบบ (systemic innovation) รวมท้ังเพ่ิมพูนประสบการณWโดยการศึกษาดูงาน 
ในหน�วยงานต�นแบบ 

- การเพ่ิมทักษะการใช�เครื่องมือและเทคนิค (Tools and Techniques) ท่ีจําเป)นในการ
ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและการทํางานในบริบทปaจจุบัน อาทิ ทักษะดิจิทัล (Digital Skill) ทักษะการใช�
วิทยาศาสตรWข�อมูล “Art of Data Science” เทคนิคการนําเสนอท่ีหลากหลาย (Presentation Techniques) 
อาทิ การใช� Application เพ่ือสร�างภาพยนตรWโดยผ�านโทรศัพทWมือถือ การนําเสนอข�อมูลในรูปแบบ 
infographic and Graphic Recording 

(๓) Practice/Deliver Result เป)นเนื้อหาในส�วนท่ีผู�เข�ารับการฝ�กอบรมจะได�นําความรู�ท่ีได�จาก
การฝ�กอบรมมาผนวกรวมกับประสบการณWของตนเองและทดลองปฏิบัติผ�านกิจกรรมต�าง ๆ ในหลักสูตร 
อาทิ การลงพ้ืนท่ีเพ่ือเรียนรู�วิถีชีวิตชุมชน การทํางานกลุ�ม จุดเด�นของหลักสูตรในส�วนนี้คือ กระตุ�นให�เกิด
การสร�างผลงานในบริบทท่ีแตกต�างจากการทํางานท่ัวไปเพ่ือสร�างประสบการณWแบบใหม�ผ�านการคิด  
การนําเสนอ การสัมผัสและการแสดงออก และพัฒนาความสามารถในการมองภาพองคWรวมและการคิด
สร�างสรรคWโดยแสดงออกเป)นผลงานท่ีเป)นรูปธรรม กิจกรรมท่ีกําหนดในส�วนนี้ อาทิ Talent share หรือ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู�ระหว�างกันในชั้นเรียน กิจกรรมการศึกษากลุ�ม (Group Project) ท่ีจะช�วยให�ผู�เข�ารับ
การฝ�กอบรมเรียนรู� คิด ศึกษา สังเกต และลงมือทําด�วยตนเอง โดยในป.นี้ภารกิจมอบหมายของกลุ�มจะเป)น
การสร�างภาพยนตรWสั้น ๒ เรื่อง โดยเรื่องท่ี ๑ เป)นการสื่อสารเพ่ือดึงดูดคนรุ�นใหม�ท่ีมีทัศนคติเหมาะสม 
มารับราชการมากข้ึน และเรื่องท่ี ๒ เป)นการโฆษณาประชาสัมพันธWสินค�าของชุมชนเพ่ือสนับสนุนโครงการ
แปรรูปผลผลิตและการตลาดของข�าวอินทรียW โดยนําเสนอในรูปแบบ infographic 

(๔) Reflection and Extension เนื้อหาในส�วนนี้เป)นการให�ผู�เข�ารับการฝ�กอบรมได�สะท�อนการเรียนรู�
(Reflection) ภายหลังจากการพัฒนาในทุกกิจกรรมตามหลักสูตรท่ีกําหนดเพ่ือตกผลึกทางความคิดสร�าง
มุมมอง และกําหนดแนวทางการพัฒนาตนเองเพ่ือให�ได�บทสรุปท่ีจะนําไปปรับใช�ในการปฏิบัติงานและการใช�
ชีวิตต�อไป โดยมีกิจกรรมท่ีช�วยสะท�อนการเรียนรู� ได�แก� การนําเสนอผลงานจากกิจกรรมการศึกษากลุ�ม 
การทํา Learning Reflection การทํา Feedback Session นอกจากนี้ ผู�เข�ารับการฝ�กอบรมจะได�ขยาย
โอกาส (Extension) และเผยแพร�แนวคิดท่ีดีผ�านการทําโครงการท่ีเป)นประโยชนWต�อผู�อ่ืนและส�วนรวม 
ให�เป)นวงกว�างต�อไป 
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๔. วิธีดําเนินการ 
หลักสูตรการพัฒนาผู�นําคลื่นลูกใหม�ในราชการไทยได�รับการออกแบบให�ใช�วิธีการฝ�กอบรม 

ท่ีหลากหลายเพ่ือเสริมสร�างความรู� ทักษะ และความสามารถในการเป)นผู�นําทางความคิดท่ีลึกซ้ึงและยั่งยืน 
ท้ังนี้ เพ่ือวางรากฐานให�ผู�เข�ารับการฝ�กอบรมสามารถนําไปเป)นหลักในการพัฒนาตนเองอย�างต�อเนื่องต�อไป 
(Continuous Self Development) รูปแบบในการพัฒนาท่ีจะนํามาใช�ดําเนินการ ดังนี้ 

� การลงพ้ืนท่ีชุมชน  

� การอภิปรายกลุ�ม 

� การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

� การใช�เกมและกิจกรรมกลุ�มสัมพันธW 

� การมอบหมายการอ�าน/ค�นคว�า 

� การจัดทําแผนพัฒนาตนเอง 

� การจัดทําโครงการศึกษากลุ�ม 

� การเล�าเรื่อง/ประสบการณWกรณีศึกษา 

� การสนทนากับผู�นําท่ีประสบความสําเร็จ 

� การสํารวจและประเมินตนเอง 

� การเรียนรู�ร�วมกันโดยกระบวนการกลุ�ม 

� การเรียนรู�จากประสบการณWในการปฏิบัติงานจริง 

� การสะท�อนการเรียนรู� (Learning Reflection) 

� การบรรยาย 

๕.   กลุ มเปXาหมาย 

 กลุ�มเปOาหมายเป)นผู� มีศักยภาพสูงของหน�วยงานภาครัฐ ซ่ึงเป)นข�าราชการหรือเจ�าหน�าท่ี 
ของหน�วยงานรัฐ ผู�ซ่ึงดํารงตําแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษหรือเทียบเท�า และพนักงาน
รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท�า จํานวนไม� เ กิน ๔๐ คน ซ่ึงมีความสนใจ 
ท่ีจะพัฒนาตนเองให�เป)นผู�นําการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการ 

๖.   เกณฑ5คุณสมบัติของผู�สมัครเข�ารับการฝ�กอบรม 
๑. เป)นข� าราชการพลเรือนสามัญ ระดับชํ านาญการพิเศษ (หรือข�าราชการประเภทอ่ืน  

พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน ท่ีมีคุณสมบัติเทียบเท�า) อายุไม�เกิน ๔๕ ป.บริบูรณW (นับถึงวันป�ด 
รับสมัคร ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐) โดยได�ปฏิบัติราชการมาแล�วไม�น�อยกว�า ๘ ป. นับต้ังแต�แรกบรรจุ และไม�เคย
ผ�านการฝ�กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู�นําคลื่นลูกใหม�ในราชการไทยมาก�อน 

๒. ประสบความสําเร็จในหน�าท่ีการงานต้ังแต�อายุยังน�อย มีผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการในระดับ  ดีมาก – ดีเด�น ในรอบการปฏิบัติราชการ ๒ รอบท่ีผ�านมา 

๓. มีความสามารถด�านภาษาต�างประเทศ (ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต�างประเทศอ่ืน ๆ)  
ในระดับท่ีสื่อสารได� และมีความสามารถใช�คอมพิวเตอรWและเทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานตามหน�าท่ี
รับผิดชอบ 

๔. มีบุคลิกภาพอันเป)นตัวอย�างท่ีดีได� อาทิ กล�าคิดกล�าริเริ่ม มีความอ�อนน�อมถ�อมตน  
มีแววของการเป)นผู�นําท่ีมุ�งผลสัมฤทธิ์ เป)นนักปฏิบัติ เป)นผู�เร�งเร�าให�เกิดการเปลี่ยนแปลง ชอบแสวงหาความรู� 
และประสานสัมพันธWได�ดี 

๕. เป)นผู�มีความประพฤติปฏิบัติดี ตามท่ีระบุไว�ในจรรยาข�าราชการ ประมวลจริยธรรม 
และวินัยข�าราชการ 

๖. เป)นผู�มีสุขภาพสมบูรณWแข็งแรง สามารถเข�าร�วมกิจกรรมทุกกิจกรรมได�ตลอดหลักสูตร 
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๗.   ระยะเวลา  ระหว�างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ – กรกฎาคม ๒๕๖๑ แบ�งการดําเนินการโครงการ ดังนี้ 
  (๑) ช�วงการคัดเลือก รับสมัครระหว�างวันท่ี ๑ พฤศจิกายน – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ และ
คัดเลือกระหว�างวันท่ี ๑๖ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ โดยช�วงปลายเดือนมกราคมเจ�าหน�าท่ีจะดําเนินการ
สํารวจพ้ืนท่ีล�วงหน�าเพ่ือเตรียมความพร�อมในการลงพ้ืนท่ีจังหวัดยโสธรในช�วงการฝ�กอบรมด�วย 
  (๒) ช�วงก�อนการฝ�กอบรม วันท่ี ๙ – ๒๖ กุมภาพันธW ๒๕๖๑ 
  (๓) ช�วงการฝ�กอบรม 
   - ระหว�างวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธW – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ สํานักงาน ก.พ. (๒๐ วัน) 
     และจังหวัดนครนายก (๓ วัน) 
   - ระหว�างวันท่ี ๒๓ – ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ ณ จังหวัดยโสธร (๕ วัน) และ ๒๘ 
เมษายน ๒๕๖๑ ณ สํานักงาน ก.พ. (๑ วัน) 
   - ระหว�างวันท่ี ๒๑ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ สํานักงาน ก.พ. (๕ วัน) 
  (๔) ช�วงการติดตามประเมินผล ๔, ๑๔ – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ สํานักงาน ก.พ. (๓ วัน) 
และต�างจังหวัด (๓ วัน) 
  (๕) ช�วงการรายงานผล ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ( ๑ วัน) 

๘.   สถานท่ี   สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี กรุงเทพมหานคร และต�างจังหวัด 

๙.   วิทยากร  จากสํานักงาน ก.พ. และหน�วยงานภายนอก 

๑๐. งบประมาณ  งบประมาณของสํานักงาน ก.พ. ซ่ึงรับผิดชอบค�าใช�จ�ายในการจัดฝ�กอบรม ณ สํานักงาน 
ก.พ. และต�างจังหวัดตามท่ีระบุในกําหนดการ และงบประมาณของหน�วยงานต�นสังกัดบางส�วน ในกรณีท่ีผู�
เข�ารับการฝ�กอบรมมาจากหน�วยงานในส�วนภูมิภาค อาทิ ค�าเบ้ียเลี้ยง ค�าท่ีพักในระหว�างการฝ�กอบรม  
ณ สํานักงาน ก.พ. ค�าเดินทางระหว�างสถานท่ีพักและสถานท่ีฝ�กอบรม ซ่ึงต�องขอเบิกจ�ายจากงบประมาณ
ของหน�วยงานต�นสังกัด 

๑๑. การรับรองผลการฝ�กอบรม 
การสําเร็จการฝ�กอบรมหลักสูตรนี้ผู�เข�ารับการฝ�กอบรมต�องเข�าร�วมกิจกรรมต�าง ๆ ดังนี้ 
(๑) ช วงการคัดเลือก ต�องเข�าร�วมกิจกรรมครบทุกกิจกรรมตามเวลาท่ีกําหนด คิดเป3นร�อยละ ๑๐๐ 
(๒) ช วงก อนการฝ�กอบรม ต�องศึกษาเนื้อหาท่ีกําหนดและส�งชิ้นงานตามท่ีกําหนด 
(๓) ช วงการฝ�กอบรม แบ�งเป)น ๒ ส�วน ได�แก� 
- การฝ�กอบรมในชั้นเรียน ต�องเข�าร�วมกิจกรรมการฝ�กอบรมคิดเป)นเวลาไม น�อยกว าร�อยละ ๘๐ 

ของกิจกรรม (ตลอดหลักสูตรลาได�ไม�เกิน ๔ วันครึ่ง ) และจัดทําผลงานตามท่ีได�รับมอบหมายสําเร็จครบถ�วน 
- กิจกรรมนอกสถานท่ีและกิจกรรมท่ีมีค�าใช�จ�ายในการลงทะเบียน โดยผู�เข�ารับการฝ�กอบรม 

ครบตามเวลาท่ีกําหนด คิดเป3นร�อยละ ๑๐๐ โดยมีกําหนดการ ดังนี้ 
 ๒๗ ก.พ. ๖๑ พิธีเป�ดการฝ�กอบรม 

๕ มี.ค. ๖๑ หลักสูตรพัฒนาคุณลักษณะและสมรรถนะผู�นํา ( “Speed of Trust”) 
๗ - ๙ มี.ค. ๖๑ การปฐมนิเทศและศึกษาดูงานในต�างจังหวัด ณ จังหวัดนครนายก 
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๒๒ - ๒๓ มี.ค. ๖๑ ทักษะดิจิทัล : หลักสูตรศิลปะการใช�วิทยาศาสตรWข�อมูลในยุค
เศรษฐกิจดิจิทัล (Art of Data Science) โดย NSTDA 

๒๓ - ๒๗ เม.ย. ๖๑ กิจกรรมการศึกษากลุ�มและศึกษาดูงานในต�างจังหวัด ณ จังหวัดยโสธร 
(๔) ช วงการติดตามประเมินผล ๑๕ - ๒๐ พ.ค. ๖๑ ณ สํานักงาน ก.พ. และต�างจังหวัดต�องร�วม

กิจกรรมครบตามเวลาท่ีกําหนด คิดเป3นร�อยละ ๑๐๐ 

๑๒. ผลลัพธ5ท่ีคาดหวัง 
 ผู�เข�ารับการฝ�กอบรมในหลักสูตรเป)นผู�นําทางความคิด (Thought Leader) ท่ีจะสร�างความเปลี่ยนแปลง
ให�แก�ระบบราชการและสามารถตอบสนองการทํางานในบริบทของการปรับเปลี่ยนไปสู�การเป)นประเทศไทย ๔.๐ 

๑๓. ท่ีปรึกษาโครงการ 
 นางเมธินี  เทพมณี  เลขาธิการ ก.พ. 

นายภาณุ สังขะวร  รองเลขาธิการ ก.พ. 
นางสุทธิลักษณW เอ้ือจิตถาวร ผู�อํานวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
นางสาววิภาดา ลิ่วเฉลิมวงศW นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ 

๑๔. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
เจ�าหน�าท่ีสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน  สํานักงาน ก.พ. 

 อีเมลW  pornsiri.psed4@gmail.com หรือ pornsiri.c@ocsc.go.th 
โทรศัพทW ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 

 โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 
------------------------------------------------ 


