สิ่งที่สงมาดวย ๑
รายละเอียดโครงการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูนําคลื่นลูกใหมในราชการไทย รุนที่ ๒๓
ประจําป*งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๑. เหตุผลและความเป3นมา
๑.๑ โครงการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูนําคลื่นลูกใหมในราชการไทยเป)นโครงการพัฒนาผูนํา
รุนใหมที่สํานักงาน ก.พ. จัดดําเนินการอยางตอเนื่องมาตั้งแตป. พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยในการจัดฝกอบรมครั้งแรก
สํานักงาน ก.พ. ไดรับการสนับสนุนจาก UNDP จัดดําเนินการในลักษณะ Pilot Project Implementation
ภายใตโครงการ Civil Service HRD Strategic Management มี ก ลุ มเปO า หมายเป) น ขาราชการรุ นใหม
ที่ดํารงตําแหนงระดับ ๕ - ๗ และไดมีการปรับกลุมเปOาหมายเป)นขาราชการผูมีศักยภาพเป)นผูนําในอนาคต
ผูดํารงตําแหนงของประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ตอมา อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับการสรางและพัฒนา
คุณภาพกํา ลังคนภาครั ฐ ครั้ งที่ ๘/๒๕๕๗ วั นศุ กรWที่ ๒๖ ธั นวาคม ๒๕๕๗ ไดมีมติ ใหยกระดั บหลั กสู ต ร
การพัฒนาผูนําคลื่นลูกใหมในราชการไทยเพื่อลดความซ้ําซอนกับผูที่อยูในระบบการพัฒนาขาราชการที่มี
ผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) และสรางความตอเนื่องรวมทั้งความสอดคลองกับระบบการพัฒนาผูนําหลักสูตร
นักบริหารระดับสูง (นบส. ๑) ของสํานักงาน ก.พ. โดยไดปรับกลุมเปOาหมายการฝกอบรมเป)นผูนําระดับตน
ที่มีศักยภาพสูงผูซึ่งดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ทั้งนี้ ไดกําหนดใหใชคุณสมบัติ
ดังกลาวตั้งแตรุนที่ ๒๐ เป)นตนมา ปaจจุบันโครงการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูนําคลื่นลูกใหมในราชการไทย
จัดดําเนินการมาแลวรวม ๒๓ รุน (รวมรุนนํารอง) มีจํานวนผูเขารับการฝกอบรมแลวทั้งสิ้น ๘๔๒ คน
๑.๒ สําหรับการดําเนินการในป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดมีการปรับกรอบเนื้อหาหลักสูต ร
ใหสอดคลองกับวิสัยทัศนW นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรWชาติ และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายไปสูการ
ปฏิบัติ ในการขับเคลื่อนประเทศไปสู Thailand 4.0 และการบริหารโครงการ (Project Management) เพื่อเชื่อมโยง
การพัฒนาขาราชการกับการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐไปสูเปOาหมาย อีกทั้งไดมีการปรับเนื้อหาหลักสูตร
ใหผู เรี ย นเป) น ศู น ยW กลาง การสรางความตระหนั กรู ในตนเอง การเสริ มเครื่ องมื อที่ ช วยในการรั บ มื อกั บ
สถานการณWปaจจุบัน และการวางรากฐานใหมุงสูการเป)นผูนําในอนาคตไดอยางมั่นคง
๑.๓ สวนในป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สํานักงาน ก.พ. ไดปรับปรุงหลักสูตรใหมีความเขมขน
มากยิ่งขึ้นโดยมุงหมายที่จะพัฒนาใหผูเขารับ การฝกอบรมเป)นผูนําทางความคิด (Thought Leader) ในการ
ขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 หรือเป)นผูที่ทําใหแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 มีความ
ชัดเจนและสามารถนําไปสูการปฏิบัติใหบรรลุผลสําเร็จได เพื่อการพัฒนาประเทศไทยใหมีความสามารถ
ในการแขงขันและไปสูการเป)นประเทศที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนไดในที่สุด องคWประกอบของผูนําทางความคิด
ที่ เ ป) น เปO า หมายของการพั ฒ นา ประกอบดวย การเป) น ผู ที่ ไ ดรั บ ความเชื่ อถื อ ไววางใจ (Trust) มี ความ
ประพฤติดีงาม (มีคุณธรรมและจริยธรรม) และมีผลงานเป)นที่ประจักษW การมีความรูความเขาใจในเรื่องที่
เกี่ยวของกับนโยบาย Thailand 4.0 มีทักษะที่จําเป)นในบริบทปaจจุบันและอนาคต มีความสามารถในการ
สื่อสารโนมนาวใหผูอื่นเชื่อถือคลอยตาม มีความคิดสรางสรรคWและมุมมองของนวัตกรรม มีความตระหนักรู

๒
ในตนเองและเขาใจผูอื่นเพื่อใหสามารถสรางทีมงานที่เขมแข็งในการปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จได รวมถึง
มีความสามารถในการปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น (Collaboration) ไดเป)นอยางดี โดยหลักสูตรจะหลอหลอม
ผู เขารั บ การฝกอบรมใหมี พ ฤติ ก รรมและแสดงความสามารถที่ จ ะพั ฒ นาสู ความเป) น ผู นํ า ทางความคิ ด
Thailand 4.0 ผานกิจกรรมตาง ๆ ตลอดหลักสูตร
๒. วัตถุประสงค5
การฝกอบรมนี้ มุงพัฒนาความเป)นผูนําทางความคิด (Thought Leader) ใหแก ขาราชการรุนใหม
ที่มีศักยภาพสู งเพื่ อการสรางสรรคWองคWกรใหเป) นองคWกรแหงนวัต กรรมและตอบสนองตอการขั บ เคลื่ อน
Thailand 4.0 โดยมีเปOาหมายการพัฒนาผูมีศักยภาพสูงของหนวยงานภาครัฐที่สําคัญ ดังนี้
๒.๑ พัฒนาศักยภาพในการเป)นผูนําการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการ เพื่อตอบสนองตอบริบท
การทํางานภาครัฐที่เปลี่ยนแปลงไป
๒.๒ เพิ่ ม พู น สมรรถนะในการเรี ย นรู และพั ฒ นาตนเองอยางตอเนื่ องเพื่ อเตรี ย มความพรอม
ในการกาวขึ้นสูตําแหนงที่สูงขึ้น
๒.๓ สรางโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณW และสรางเครือขายการพัฒนาระหวางผูเขารับ
การฝกอบรมจากหนวยงานตาง ๆ ทั้งจากภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน
๓. โครงสรางของหลักสูตรฝกอบรม
หลักสูตรฝกอบรมการพัฒนาผูนําคลื่นลูกใหมในราชการไทยมีโครงสรางการดําเนินการแบงออกเป)น
๕ ชวง ดังนี้
๑. ชวงการคัดเลือก เป)นการดําเนินการเพื่อสรรหาผูเขารับการฝกอบรมที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
โดยการประกาศรับสมัครเพื่อใหหนวยงานตาง ๆ ที่สรรหาคัดเลือกผูมีศักยภาพสูงของหนวยงานมาเขารับ
การคัดเลือกตามกระบวนการ เงื่อนไข และวิธีการที่กําหนด กิจกรรมสําคัญ ประเมินสมรรถนะดวยวิธีการ
ศูนยWการประเมิน (Assessment Center Method: ACM) และการทดสอบทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Literacy)
๒. ชวงกอนการฝกอบรม เป)นการมอบหมายใหผูไดรับการคัดเลือกใหเขารับการฝกอบรมไดศึกษา
คนควาและเรียนรูดวยตนเองตามหัวขอและเนื้อหาที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด เพื่อปรับพื้นความรูกอนการ
ฝกอบรม กิจกรรมสําคัญ การเรียนรูผาน e-learning, คลิป VDO, application และเอกสารตาง ๆ ตามที่
กําหนด
๓. ชวงการฝกอบรม เป)นการเขารับการฝกอบรมตามหลักสูตรที่กําหนด โดยมีเนื้อหาสาระที่จะ
ชวยสนับสนุนการสรางและพัฒนาความป)นผุนําทางความคิดเพื่อตอบสนองการขับเคลื่อนนโยบายไปสูการ
ปฏิบัติ กิจกรรมสําคัญ การฝกอบรมในชั้นเรียน การลงพื้นที่จังหวัดยโสธรจังหวัดยโสธรเพื่อศึกษาวิถีชีวิต
ชุ มชนและทํ า ผลงานเพื่ อชวยขยายตลาดใหกั บ สิ น คาชุ มชน การฝกอบรมในชั้ น เรี ย น การศึ กษาดู งาน
การศึกษากลุม และการทํากิจกรรมตาง ๆ ตามที่หลักสูตรกําหนด
๔. ชวงการติด ตามประเมิน ผล เป) นการติด ตามผลการนําความรูไปประยุกตWใชในงาน รวมทั้ ง
ใหขอมูลความรูเพิ่มเติมสําหรับการพัฒนาความเป)นผูนําทางความคิด กิจกรรมสําคัญ การนําเสนอผลงาน

๓
การศึกษากลุม การประเมินผลความสําเร็จของการพัฒนาตามกรอบสมรรถนะที่กําหนด การประเมินผล
โครงการในภาพรวมเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร และการทํากิจกรรมโครงการจิตอาสา
๕. ชวงการรายงานผล เป)นการรายงานผลการประเมิน ๓๖๐ องศา เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรม
นําผลการประเมินดังกลาวมาวิเคราะหWกําหนดประเด็นและวิธีการพัฒนาตนเองเพื่อไปสูเหมายของชีวิ ต
ที่กําหนด กิจกรรมสําคัญ อธิบายรายงานผลการประเมิน ๓๖๐ องศา และกิจกรรม Group Coaching
เนื้อหาของหลักสูตร ประกอบดวย ๔ สวนสําคัญ คือ
(๑) Knowing Yourself and Understanding Others เนื้อหาสวนนี้มีวัตถุประสงคWเพื่อทําให
ผูเขารับการฝกอบรมตระหนักรูในตนเองโดยใชเครื่องมือการประเมินบุคคล (Personal Assessment) ที่หลากหลาย
อาทิ MBTI การประเมิน ๓๖๐ องศา การประเมินดวยวิธีการแบบศูนยWการประเมิน (ACM) พรอมการอธิบาย
การอานผล เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมไดทําความเขาใจและรูจักตัวเองมากขึ้น รวมทั้งไดทราบถึงจุดแข็ง
และจุดที่ตองไดรับการพัฒนาของตนเองเพื่อประโยชนWในการวางแผนและกําหนดแนวทางในการพัฒนา
ตนเอง (Individual Development Plan: IDP) จุดเดนของหลักสูตรในสวนที่หนึ่งนี้คือการสรางความ
ตระหนักรูในตนเองและผูอื่นดวยวิธีการ Coach ทั้งไดรับการ Coach และเรียนรูการนํา Coaching ไปใชกับ
การปฏิบัติงานดวย
- การพัฒนาความสามารถในการควบคุมตนเอง (Self Control) ใหแสดงออกซึ่งบุคลิกลักษณะ
ที่เหมาะสมตามเวลาและโอกาส
- การพัฒนาบุคลิกภาพการเป)นผูนําทางความคิดของผูนํา และการพัฒนาจิตใจดวยการ
แนะนําใหรูจักจิตตปaญญา (Mindfulness) ซึ่งเป)นเทคนิคเบื้องลึกในการเขาใจตัวตนที่อยูภายในของตนเอง
พัฒนาความรูตัวทั่วพรอม การเขาถึงความจริง ซึ่งจะทําใหเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับโลกและผูอื่น เกิดความ
เป) น อิ ส ระ ความสุ ข ปa ญ ญา และความรั กอั น ไพศาลตอเพื่ อนมนุ ษยW และสรรพสิ่ ง เพื่ อความเป) น มนุ ษ ยW
ที่สมบูรณWพรอมทั้งภายนอกและภายใน
(๒) Well equip เนื้อหาสวนนี้มีวัตถุประสงคWเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะและความสามารถที่จําเป)น
สําหรับการเป)นผูนําทางความคิด (Thought Leader) ใหแกผูเขารับการฝกอบรม เพื่อใหมีความพรอมในการ
ขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย ๔.๐ จุดเดนของหลักสูตรในสวนที่สอง คือ การพัฒนาความคิด มุมมองและ
ทักษะที่จําเป)นสําหรับการนําองคWกรในชวงของการวางรากฐานและสรางนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศ
ที่ยั่งยืน เนื้อหาในสวนนี้จะประกอบไปดวย
- การวางแผนและกลยุทธW (Planning and Strategy) เพื่อใหเขาใจทิศทางนโยบายประเทศ
การวางกลยุ ทธW และการสรางคุ ณคาเพื่ อไปใหถึ งเปO า หมาย รวมทั้ งพั ฒ นามุ มมองแนวคิ ด ทางการตลาด
(Marketing) ที่ชวยสนับสนุนการดําเนินการและสรางบริการภาครัฐที่ประทับใจประชาชน
- ภาวะผู นํ า (Leadership) เพื่ อใหเขาใจการเป) นผู นํ าทางความคิ ด (Thought Leader)
หลักการพัฒนาผูนําทางความคิด (Principle for Thought Leader) การพัฒนาความสามารถในการประสาน
สัมพั นธW การยึ ดมั่ นในคุ ณธรรมจริ ยธรรมของผู นํ า การสรางแรงบั นดาลใจใหตนเองและผู อื่ น และการสราง
ความเชื่อถือไววางใจ (Trust)

๔
- การสรางสรรคWและนวัตกรรม (Creativity and Innovation) เพื่อใหเขาใจหลักการแนวคิด
ของการคิดอยางสรางสรรคWเพื่อนําไปสูการสรางสรรคWนวัตกรรมดานบริการ (service innovation) นวัตกรรม
ดานการสงมอบบริการ (service delivery innovation) นวัตกรรมดานการบริหาร/องคWกร (administrative or
organizational innovation) นวัตกรรมดานความคิด (conceptual innovation) นวัตกรรมดานโยบาย (policy
innovation) นวัตกรรมดานระบบ (systemic innovation) รวมทั้งเพิ่มพูนประสบการณWโดยการศึกษาดูงาน
ในหนวยงานตนแบบ
- การเพิ่มทักษะการใชเครื่องมือและเทคนิค (Tools and Techniques) ที่จําเป)นในการ
ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและการทํางานในบริบทปaจจุบัน อาทิ ทักษะดิจิทัล (Digital Skill) ทักษะการใช
วิทยาศาสตรWขอมูล “Art of Data Science” เทคนิคการนําเสนอที่หลากหลาย (Presentation Techniques)
อาทิ การใช Application เพื่อสรางภาพยนตรWโ ดยผานโทรศั พทW มือถือ การนํ าเสนอขอมู ลในรู ปแบบ
infographic and Graphic Recording
(๓) Practice/Deliver Result เป)นเนื้อหาในสวนที่ผูเขารับการฝกอบรมจะไดนําความรูที่ไดจาก
การฝกอบรมมาผนวกรวมกับประสบการณWของตนเองและทดลองปฏิบัติผานกิจกรรมตาง ๆ ในหลักสูตร
อาทิ การลงพื้นที่เพื่อเรียนรูวิถีชีวิตชุมชน การทํางานกลุม จุดเดนของหลักสูตรในสวนนี้คือ กระตุนใหเกิด
การสรางผลงานในบริ บ ทที่ แ ตกตางจากการทํ า งานทั่ ว ไปเพื่ อ สรางประสบการณW แ บบใหมผานการคิ ด
การนําเสนอ การสัมผัสและการแสดงออก และพัฒนาความสามารถในการมองภาพองคWรวมและการคิด
สรางสรรคWโดยแสดงออกเป)นผลงานที่เป)นรูปธรรม กิจกรรมที่กําหนดในสวนนี้ อาทิ Talent share หรือ
การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันในชั้นเรียน กิจกรรมการศึกษากลุม (Group Project) ที่จะชวยใหผูเขารับ
การฝกอบรมเรียนรู คิด ศึกษา สังเกต และลงมือทําดวยตนเอง โดยในป.นี้ภารกิจมอบหมายของกลุมจะเป)น
การสรางภาพยนตรWสั้น ๒ เรื่อง โดยเรื่องที่ ๑ เป)นการสื่อสารเพื่อดึงดูดคนรุนใหมที่มีทัศนคติเหมาะสม
มารับราชการมากขึ้น และเรื่องที่ ๒ เป)นการโฆษณาประชาสัมพันธWสินคาของชุมชนเพื่อสนับสนุนโครงการ
แปรรูปผลผลิตและการตลาดของขาวอินทรียW โดยนําเสนอในรูปแบบ infographic
(๔) Reflection and Extension เนื้อหาในสวนนี้เป)นการใหผูเขารับการฝกอบรมไดสะทอนการเรียนรู
(Reflection) ภายหลังจากการพัฒนาในทุกกิจกรรมตามหลักสูตรที่กําหนดเพื่อตกผลึกทางความคิดสราง
มุมมอง และกําหนดแนวทางการพัฒนาตนเองเพื่อใหไดบทสรุปที่จะนําไปปรับใชในการปฏิบัติงานและการใช
ชีวิตตอไป โดยมีกิจกรรมที่ชวยสะทอนการเรียนรู ไดแก การนําเสนอผลงานจากกิจกรรมการศึกษากลุม
การทํา Learning Reflection การทํา Feedback Session นอกจากนี้ ผูเขารับการฝกอบรมจะไดขยาย
โอกาส (Extension) และเผยแพรแนวคิดที่ดีผานการทําโครงการที่เป)นประโยชนWตอผูอื่นและสวนรวม
ใหเป)นวงกวางตอไป

๕
๔. วิธีดําเนินการ
หลั ก สู ต รการพั ฒ นาผู นํ า คลื่ น ลู ก ใหมในราชการไทยไดรั บ การออกแบบใหใชวิ ธี การฝกอบรม
ที่หลากหลายเพื่อเสริมสรางความรู ทักษะ และความสามารถในการเป)นผูนําทางความคิดที่ลึกซึ้งและยั่งยืน
ทั้งนี้ เพื่อวางรากฐานใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําไปเป)นหลักในการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตอไป
(Continuous Self Development) รูปแบบในการพัฒนาที่จะนํามาใชดําเนินการ ดังนี้
การลงพื้นที่ชุมชน
การเลาเรื่อง/ประสบการณWกรณีศึกษา
การอภิปรายกลุม
การสนทนากับผูนําที่ประสบความสําเร็จ
การศึกษาดูงานนอกสถานที่
การสํารวจและประเมินตนเอง
การใชเกมและกิจกรรมกลุมสัมพันธW
การเรียนรูรวมกันโดยกระบวนการกลุม
การมอบหมายการอาน/คนควา
การเรียนรูจากประสบการณWในการปฏิบัติงานจริง
การจัดทําแผนพัฒนาตนเอง
การสะทอนการเรียนรู (Learning Reflection)
การจัดทําโครงการศึกษากลุม
การบรรยาย
๕. กลุมเปXาหมาย
กลุ มเปO า หมายเป) น ผู มี ศั ก ยภาพสู ง ของหนวยงานภาครั ฐ ซึ่ ง เป) น ขาราชการหรื อ เจาหนาที่
ของหนวยงานรัฐ ผูซึ่งดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษหรือเทียบเทา และพนักงาน
รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ พนั ก งานเอกชนซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ เ ที ย บเทา จํ า นวนไมเกิ น ๔๐ คน ซึ่ ง มี ค วามสนใจ
ที่จะพัฒนาตนเองใหเป)นผูนําการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการ
๖. เกณฑ5คุณสมบัติของผูสมัครเขารับการฝกอบรม
๑. เป) นขาราชการพลเรื อนสามั ญ ระดั บชํ านาญการพิ เศษ (หรื อขาราชการประเภทอื่ น
พนั กงานรัฐ วิส าหกิจ หรือภาคเอกชน ที่ มีคุณสมบั ติเ ทีย บเทา) อายุไมเกิน ๔๕ ป.บ ริบู รณW (นับ ถึงวัน ป‚ ด
รับสมัคร ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐) โดยไดปฏิบัติราชการมาแลวไมนอยกวา ๘ ป. นับตั้งแตแรกบรรจุ และไมเคย
ผานการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูนําคลื่นลูกใหมในราชการไทยมากอน
๒. ประสบความสํา เร็จ ในหนาที่การงานตั้ งแตอายุยั งนอย มีผ ลการประเมิน การปฏิบั ติ
ราชการในระดับ ดีมาก – ดีเดน ในรอบการปฏิบัติราชการ ๒ รอบที่ผานมา
๓. มีความสามารถดานภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ หรือภาษาตางประเทศอื่น ๆ)
ในระดับที่สื่อสารได และมีความสามารถใชคอมพิวเตอรWและเทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานตามหนาที่
รับผิดชอบ
๔. มี บุ คลิ กภาพอั นเป) นตั วอยางที่ ดีได อาทิ กลาคิ ดกลาริ เ ริ่ม มี ความออนนอมถอมตน
มีแววของการเป)นผูนําที่มุงผลสัมฤทธิ์ เป)นนักปฏิบัติ เป)นผูเรงเราใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ชอบแสวงหาความรู
และประสานสัมพันธWไดดี
๕. เป)นผูมีความประพฤติปฏิบัติดี ตามที่ระบุไวในจรรยาขาราชการ ประมวลจริยธรรม
และวินัยขาราชการ
๖. เป)นผูมีสุขภาพสมบูรณWแข็งแรง สามารถเขารวมกิจกรรมทุกกิจกรรมไดตลอดหลักสูตร

๖
๗. ระยะเวลา ระหวางเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ – กรกฎาคม ๒๕๖๑ แบงการดําเนินการโครงการ ดังนี้
(๑) ชวงการคัดเลือก รับสมัครระหวางวันที่ ๑ พฤศจิกายน – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ และ
คัดเลือกระหวางวันที่ ๑๖ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ โดยชวงปลายเดือนมกราคมเจาหนาที่จะดําเนินการ
สํารวจพื้นที่ลวงหนาเพื่อเตรียมความพรอมในการลงพื้นที่จังหวัดยโสธรในชวงการฝกอบรมดวย
(๒) ชวงกอนการฝกอบรม วันที่ ๙ – ๒๖ กุมภาพันธW ๒๕๖๑
(๓) ชวงการฝกอบรม
- ระหวางวันที่ ๒๗ กุมภาพันธW – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ สํานักงาน ก.พ. (๒๐ วัน)
และจังหวัดนครนายก (๓ วัน)
- ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ ณ จังหวัดยโสธร (๕ วัน) และ ๒๘
เมษายน ๒๕๖๑ ณ สํานักงาน ก.พ. (๑ วัน)
- ระหวางวันที่ ๒๑ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ สํานักงาน ก.พ. (๕ วัน)
(๔) ชวงการติดตามประเมินผล ๔, ๑๔ – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ สํานักงาน ก.พ. (๓ วัน)
และตางจังหวัด (๓ วัน)
(๕) ชวงการรายงานผล ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ( ๑ วัน)
๘. สถานที่ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี กรุงเทพมหานคร และตางจังหวัด
๙. วิทยากร จากสํานักงาน ก.พ. และหนวยงานภายนอก
๑๐. งบประมาณ งบประมาณของสํานักงาน ก.พ. ซึ่งรับผิดชอบคาใชจายในการจัดฝกอบรม ณ สํานักงาน
ก.พ. และตางจังหวัดตามที่ระบุในกําหนดการ และงบประมาณของหนวยงานตนสังกัดบางสวน ในกรณีที่ผู
เขารับ การฝกอบรมมาจากหนวยงานในสวนภูมิภาค อาทิ คาเบี้ ยเลี้ ยง คาที่พักในระหวางการฝกอบรม
ณ สํานักงาน ก.พ. คาเดินทางระหวางสถานที่พักและสถานที่ฝกอบรม ซึ่งตองขอเบิกจายจากงบประมาณ
ของหนวยงานตนสังกัด
๑๑. การรับรองผลการฝกอบรม
การสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรนี้ผูเขารับการฝกอบรมตองเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้
(๑) ชวงการคัดเลือก ตองเขารวมกิจกรรมครบทุกกิจกรรมตามเวลาที่กําหนด คิดเป3นรอยละ ๑๐๐
(๒) ชวงกอนการฝกอบรม ตองศึกษาเนื้อหาที่กําหนดและสงชิ้นงานตามที่กําหนด
(๓) ชวงการฝกอบรม แบงเป)น ๒ สวน ไดแก
- การฝกอบรมในชั้นเรียน ตองเขารวมกิจกรรมการฝกอบรมคิดเป)นเวลาไมนอยกวารอยละ ๘๐
ของกิจกรรม (ตลอดหลักสูตรลาไดไมเกิน ๔ วันครึ่ง ) และจัดทําผลงานตามที่ไดรับมอบหมายสําเร็จครบถวน
- กิจ กรรมนอกสถานที่ และกิ จกรรมที่มีคาใชจายในการลงทะเบียน โดยผูเขารั บการฝกอบรม
ครบตามเวลาที่กําหนด คิดเป3นรอยละ ๑๐๐ โดยมีกําหนดการ ดังนี้
๒๗ ก.พ. ๖๑ พิธีเป‚ดการฝกอบรม
๕ มี.ค. ๖๑ หลักสูตรพัฒนาคุณลักษณะและสมรรถนะผูนํา ( “Speed of Trust”)
๗ - ๙ มี.ค. ๖๑ การปฐมนิเทศและศึกษาดูงานในตางจังหวัด ณ จังหวัดนครนายก

๗
๒๒ - ๒๓ มี . ค. ๖๑ ทั ก ษะดิ จิ ทั ล : หลั ก สู ต รศิ ล ปะการใชวิ ท ยาศาสตรW ข อมู ล ในยุ ค
เศรษฐกิจดิจิทัล (Art of Data Science) โดย NSTDA
๒๓ - ๒๗ เม.ย. ๖๑ กิจกรรมการศึกษากลุมและศึกษาดูงานในตางจังหวัด ณ จังหวัดยโสธร
(๔) ชวงการติดตามประเมินผล ๑๕ - ๒๐ พ.ค. ๖๑ ณ สํานักงาน ก.พ. และตางจังหวัดตองรวม
กิจกรรมครบตามเวลาที่กําหนด คิดเป3นรอยละ ๑๐๐
๑๒. ผลลัพธ5ที่คาดหวัง
ผูเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรเป)นผูนําทางความคิด (Thought Leader) ที่จะสรางความเปลี่ยนแปลง
ใหแกระบบราชการและสามารถตอบสนองการทํางานในบริบทของการปรับเปลี่ยนไปสูการเป)นประเทศไทย ๔.๐
๑๓. ที่ปรึกษาโครงการ
นางเมธินี เทพมณี
นายภาณุ สังขะวร
นางสุทธิลักษณW เอื้อจิตถาวร
นางสาววิภาดา ลิ่วเฉลิมวงศW

เลขาธิการ ก.พ.
รองเลขาธิการ ก.พ.
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน
นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ

๑๔. ผูรับผิดชอบโครงการ
เจาหนาที่สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ.
อีเมลW
pornsiri.psed4@gmail.com หรือ pornsiri.c@ocsc.go.th
โทรศัพทW
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