สิ่งที่สงมาดวย ๑
รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผูนําคลื่นลูกใหมในราชการไทย รุนที่ ๒๔
ประจําป%งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๑. เหตุผลและความเป0นมา
๑.๑ โครงการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูนําคลื่นลูกใหมในราชการไทยเป%นโครงการพัฒนา
ผูนํารุนใหมที่สํานักงาน ก.พ. จัดดําเนินการอยางตอเนื่องมาตั้งแตป- พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยในการจัดฝกอบรม
ครั้ ง แรกสํ า นั ก งาน ก.พ. ไดรั บ การสนั บ สนุ น จาก UNDP จั ด ดํ า เนิ น การในลั ก ษณะ Pilot Project
Implementation ภายใตโครงการ Civil Service HRD Strategic Management มี กลุ มเปN า หมายเป% น
ขาราชการรุนใหมที่ดํารงตําแหนงระดับ ๕ - ๗ และเมื่อป- พ.ศ. ๒๕๕๒ ไดมีการปรับกลุมเปNาหมายเป%นขาราชการ
ผูมีศักยภาพสูงเป%นผูนําในอนาคต ผูดํารงตําแหนงของประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ เพื่อใหสอดรับกับ
หลั ก การพั ฒ นาและบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลภาครั ฐ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บขาราชการพลเรื อ น
พ.ศ. ๒๕๕๑ ตอมา อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับการสรางและพัฒนาคุณภาพกําลังคนภาครัฐ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗
วันศุกรWที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ไดมีมติใหยกระดับหลักสูตรการพัฒนาผูนําคลื่นลูกใหมในราชการไทยเพื่อ
ลดความซ้ํ า ซอนกั บ ผู ที่ อยู ในระบบการพั ฒ นาขาราชการที่ มีผ ลสั มฤทธิ์ สู ง (HiPPS) สรางความตอเนื่ อ ง
ของการพั ฒ นากํ า ลังคนคุณภาพ รวมทั้ งสรางความสอดคลองกั บระบบการพั ฒนาผู นํ าหลั กสูตรนั กบริ หาร
ระดั บสู ง (นบส. ๑) ของสํ านั กงาน ก.พ. ในการนี ้ ไดปรับ ปรุง กลุ มเปNา หมายของการฝกอบรมอีก ครั ้ง
เป%นกลุ มผูนําระดับตนที่มีศักยภาพสูง ผูซึ่งดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ และ
กําหนดใหใชคุณสมบัติดังกลาวตั้งแตรุนที่ ๒๐ เป%นตนมา ปaจจุบันโครงการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนา
ผู นํ า คลื ่น ลูก ใหมในราชการไทยจัด ดํ า เนิน การมาแลวรวม ๒๔ รุ น (รวมรุนนํ า รอง) มี จํ า นวนผู เขารั บ
การฝกอบรมแลวทั้งสิ้น ๘๘๘ คน
๑.๒ หลักสูตรการพัฒนาผูนําคลื่นลูกใหมในราชการไทย เป%นหลักสูตรที่ไดรับการปรับปรุงและ
พัฒ นาใหสอดรั บกั บบริบ ทของโลกและสั งคม และความตองการผู นํ าในการขับ เคลื่อนการพัฒ นาระบบ
ราชการในแตละยุคสมัย อยางตอเนื่อง โดยในป-งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดมีการปรับกรอบเนื้อหาของ
หลักสูต รใหสอดคลองกับ วิสั ยทั ศนW นโยบายรั ฐบาลและยุ ทธศาสตรWช าติ และนโยบายในการเสริ มสราง
ทักษะการบริหารโครงการ (Project Management) ใหกับบุคลากรภาครัฐ โดยการเชื่อมโยงการพัฒนาขาราชการ
กั บ การขั บ เคลื่ อ นนโยบายภาครั ฐ ประเทศไทย ๔.๐ ไปสู เปN า หมาย รวมทั้ งไดมี การปรั บเนื้ อหาหลั กสู ต ร
ใหผูเรียนเป%นศูนยWกลาง การสรางความตระหนักรูในตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน การเสริมสราง
ทักษะในการรับมือกับสถานการณWและบริบทที่ปรับเปลี่ยน และการวางรากฐานสําหรับการเป%นผูนําที่ไดรับ
ความไววางใจในอนาคต ตอมาในป-ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไดพัฒ นาเนื้อ หาหลัก สูต รใหมีจุด เนน
ที ่ช ัด เจนมากขึ ้น ทั ้ง นี ้เ พื ่อ สนับ สนุน การพั ฒ นาขาราชการผู มี ศั ก ยภาพสู ง ใหเป% น “ผู นํ าทางความคิ ด
(Thought Leader)” ผูซึ่งสามารถพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย ๔.๐ ไปสูการปฏิบัติ
ใหบรรลุเปNาหมายไดอยางมั่นคงและยั่งยืน เป%นผูนําที่ไดรับความเชื่อถือไววางใจ (Trust) มีความประพฤติ
ดีงาม (มีคุณธรรมและจริยธรรม) และมีผลงานเป%นที่ประจักษW มีความรูความเขาใจในเรื่องที่เกี่ยวของกับ

๒
ทิ ศ ทางและนโยบายการพั ฒ นาประเทศอยางลึ ก ซึ้ ง มี ทั ก ษะที่ จํ า เป% น ในบริ บ ทปa จ จุ บั น และอนาคต
มี ค วามสามารถในการสื่ อ สารโนมนาวใหผู อื่ น เชื่ อ ถื อ คลอยตาม มี ค วามคิ ด สรางสรรคW แ ละมุ ม มอง
ของนวัตกรรม มีความตระหนักรูในตนเองและเขาใจผูอื่นเพื่อใหสามารถสรางทีมงานที่เขมแข็งในการปฏิบัติงาน
ใหบรรลุผลสําเร็จได รวมถึงมีความสามารถในการปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น (Collaboration) ไดเป%นอยางดี
๑.๓ สํ า หรั บ ป- ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่ ง เป% น ป- แ หงการวางรากฐานการพั ฒ นาประเทศ
ตามยุทธศาสตรWชาติ ระยะ ๒๐ ป- (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) สํานักงาน ก.พ. จึงไดพัฒนาตอยอดหลักสูตร
การพัฒนาผูนําคลื่นลูกใหมในราชการไทย รุนที่ ๒๔ ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ใหมีความเขมขน
มากขึ้น โดยยังคงกรอบเนื้อหาและรูปแบบการพัฒนาขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงใหเป%น “ผูนําทางความคิด
(Thought Leader)” และเป% น ผู นํา ที่ ไดรั บ ความเชื่อถื อไววางใจ (Trust) ไว และจะเพิ่ มประสบการณW
ใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถสรางสรรคW “นวัตกรรมบริการสาธารณะที่สรางคุณคารวมกันกับประชาชน
และภาคสวนตาง ๆ” รวมทั้ ง จะไดนํ า รู ป แบบการพั ฒ นาภาวะผู นํ า โดยใชการโคช (Coaching) และ
การพัฒนาทีมงานเพื่อใหสามารถขับเคลื่อนนโยบายไปสูการปฏิบัติได มาปรับใชในหลักสูตรดวย
๒. วัตถุประสงค2
การฝกอบรมนี้ มุงพัฒนาขาราชการผูมีศักยภาพสูง ใหเป%น “ผูนําทางความคิด” (Thought Leader)
ในการขั บเคลื่ อนยุ ทธศาสตรW ชาติ ใหบรรลุ เปN าหมายและนํ าพาประเทศไปสู ความมั่ นคง มั่ งคั่ ง และยั่ งยื น
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเปNาหมายการพัฒนาที่สําคัญ ดังนี้
๒.๑ พั ฒ นาขี ด ความสามารถและยกระดั บ ศั ก ยภาพในการเป% น ผู นํ า การเปลี่ ย นแปลง
(Transformational Leadership) ใหแกผูมีผลสัมฤทธิ์สูงภาครัฐ เพื่อใหสามารถนําการปรับเปลี่ยนในบริบท
ของเปลี่ยนแปลงไป
๒.๒ เพิ่ ม พู น สมรรถนะในการเรี ย นรู และพั ฒ นาตนเองอยางตอเนื่ องเพื่ อเตรี ย มความพรอม
ในการกาวขึ้นสูตําแหนงที่สูงขึ้น
๒.๓ สรางโอกาสในการแลกเปลี่ ย นประสบการณW และเครื อขายการพั ฒ นาระหวางผู เขารั บ
การฝกอบรมจากหนวยงานตาง ๆ ทั้งจากภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน
๓. โครงสรางของหลักสูตรฝ7กอบรม
มุงเนนใหเกิดการพัฒนาขาราชการผูมีศักยภาพสูงของภาคราชการ “ผูนําทางความคิด” (Thought
Leader)” เป%นผูสรางสรรคWนวัตกรรม และเป%นผูนําการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการ ผานกระบวนการ
จั ด การเรี ย นรู ที่ ต อเนื่ อ งและเหมาะสมตามหลั ก การ Adult Learning และ Project-Based Action
Learning ครอบคลุมการสราง พัฒนาและเตรียมความพรอมการเป%นผูนําในทุกมิติ (Know, Believe, Feel,
Act) ตั้ ง แตการตระหนั ก รู ในตนเองและความเขาใจผู อื่ น ความเขาใจบริ บ ทโลก สั ง คม และชุ ม ชน
การขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาประเทศไปสู การเป% น ประเทศไทย ๔.๐ ที่ ไ ดรั บ การยอมรั บ ในระดั บ สากล
การเสริมสรางทักษะแบบใหมที่จําเป%นสําหรับการเป%นผูนําในบริบทปaจจุบันและอนาคต การวางรากฐาน
การเป%นผูนําที่ไดรับความไววางใจและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

๓
หลักสูตรฝกอบรมการพัฒนาผูนําคลื่นลูกใหมในราชการไทยมีโครงสรางการดําเนินการแบงออกเป%น
๕ ชวง ดังนี้
๓.๑ ชวงการรั บ สมั ค รและคั ด เลื อ ก เป% น การดํ า เนิ น การเพื่ อ สรรหาผู เขารั บ การฝกอบรม
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมโดยการประกาศรับสมัครเพื่อใหหนวยงานตาง ๆ สรรหาและคัดเลือกผูมีศักยภาพสูง
ของหนวยงานใหเขารั บ การคั ด เลื อ กตามกระบวนการ เงื่ อ นไขและวิ ธี ก ารที่ กํ า หนด กิ จ กรรมสํ า คั ญ
การประเมินสมรรถนะดวยวิธีการศูนยWการประเมิน (Assessment Center Method: ACM) และการทดสอบ
ทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) โดยใชมาตรฐาน ICDL
๓.๒ ชวงกอนการฝ7 กอบรม เป% นการมอบหมายใหผู ไดรั บการคั ดเลือกใหเขารับ การฝกอบรม
ไดศึกษาคนควาและเรียนรูดวยตนเองตามหัวขอและเนื้อหาที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด เพื่อปรับพื้นความรู
กอนการฝกอบรม กิจกรรมสําคัญ การเรียนรูผาน e-learning, คลิป VDO และเอกสารตาง ๆ ตามที่กําหนด
๓.๓ ชวงการฝ7กอบรม เป%นการเขารับการฝกอบรมตามหลักสูตรที่กําหนด โดยมีเนื้อหาสาระ
ที่จะชวยสนับสนุนการสรางและพัฒนาความป%นผูนําทางความคิดเพื่อตอบสนองการขับเคลื่อนนโยบายและ
ยุทธศาสตรWช าติ ระยะ ๒๐ ป- ไปสูการปฏิ บั ติ กิ จ กรรมสํ าคั ญ การฝกอบรมในชั้ นเรี ย น การศึ กษาดู งาน
การศึกษากลุม (Group Project) การทําผลงานรุน (Class Project) การจัดทําโครงการทดลองแบบจําลอง
ขอเสนอความคิ ด (Prototype) การลงพื้ น ที่ เพื่ อเก็ บขอมู ลและทํ าความเขาใจผู รั บบริ การอยางลึ กซึ้ ง
(Emphasize) และการทํากิจกรรมและผลงานตาง ๆ ตามที่หลักสูตรกําหนด
๓.๔ ชวงการติดตามประเมินผล เป%นการติดตามผลการนําความรูไปประยุกตWใชในงาน รวมทั้ง
ใหขอมูลความรูเพิ่มเติมสําหรับการพัฒนาความเป%นผูนําทางความคิด กิจกรรมสําคัญ การนําเสนอผลงาน
การศึกษากลุมและผลงานรุน (กิจกรรม New Wave Theatre) การประเมินผลความสําเร็จของการพัฒนา
ตามกรอบสมรรถนะที่กําหนด การประเมินผลโครงการในภาพรวมเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร และ
การทํากิจกรรมโครงการจิตอาสา
๓.๕ ชวงการรายงานผล เป% น การรายงานผลการประเมิ น ๓๖๐ องศา เพื่ อ ใหผู เขารั บ การ
ฝกอบรมนําผลการประเมินดังกลาวมาวิเคราะหWกําหนดประเด็นและวิธีการพัฒนาตนเองเพื่อไปสูเปNาหมาย
ของชีวิตที่ระบุ กิจกรรมสําคัญ การโคช และอธิบายรายงานผลการประเมิน ๓๖๐ องศา และพิธีป•ดการ
ฝกอบรม
เนื้อหาของหลักสูตร ประกอบดวย ๔ Modules คือ
(๑) Module 1: Knowing yourself and Understanding others เนื้อหาสวนนี้มีเปNาหมาย
เพื่ อวางรากฐานการพั ฒนาภาวะผู นํ าบนพื้ นฐานคุ ณลั กษณะของแตละบุ คคลที่ จะนํ าไปสู การพั ฒนาที่ ต อเนื่ อง
และยั่งยืน รวมถึงการสรางทีมงานที่เขมแข็ง จุ ดเดนของหลักสูตรในสวนที่ หนึ่ง คื อ การสรางความตระหนักรู
ในตนเองและการทําความเขาผูอื่นดวยเครื่องมือประเมินบุคคล (Personal Assessment) ที่หลากหลาย และ
การนําเทคนิควิธีการ Coach มาปรับใช รายละเอียดวิชาในสวนนี้ ประกอบดวย
- การทํ าความเขาใจความเป% นตั วเองและเขาใจความแตกตางของผู อื่ น เพื่ อใหสามารถ
สรางความสั มพั นธW และทํ างานรวมกั บผู อื่ นไดอยางราบรื่ นและมี ความสุ ข โดยผานเครื่ องมื อที่ สํ าคั ญ ไดแก

๔
การประเมินบุคคล อาทิ MBTI การประเมิน ๓๖๐ องศา การประเมินดวยวิธีการแบบศูนยWการประเมิน (ACM)
พรอมการอธิบายการอานผล
- การวิเคราะหWและประเมินจุดแข็งและจุดที่ตองไดรับการพัฒนาของตนเองเพื่อประโยชนW
ในการวางแผนและกําหนดแนวทางในการพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan: IDP)
- การพัฒนาความสามารถในการควบคุมตนเอง (Self Control) ใหแสดงออกซึ่งบุคลิกลักษณะ
ที่เหมาะสมตามเวลาและโอกาส
- การพัฒนาบุคลิกภาพการเป%นผูนําทางความคิดของผูนํา ทั้งบุคลิกภาพและภาพลักษณW
ภายนอกของผูนําและบุคลิกภาพภายในการพัฒนาจิตใจดวยการแนะนําใหรูจักจิตตปaญญา (Mindfulness)
ซึ่งเป% น เทคนิ คเบื้ องลึ กในการเขาใจตั ว ตนที่อยู ภายในของตนเอง พั ฒนาความรู ตั ว ทั่ ว พรอม การเขาถึ ง
ความจริง ซึ่งจะทําใหเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับโลกและผูอื่น เกิดความเป%นอิสระ ความสุข ปaญญา และความรัก
อันไพศาลตอเพื่อนมนุษยWและสรรพสิ่ง เพื่อความเป%นมนุษยWที่สมบูรณWพรอมทั้งภายนอกและภายใน
- การเขารับการ Coach รายบุคคลเพื่อพัฒนาความเป%นผูนํา (Personal Coach) และ
เรียนรูการนําวิธีการโคช (Coaching) ไปใชในการปฏิบัติงาน รวมถึงการวางแผนและกําหนดแนวทางการ
พัฒนาตนเอง (Individual Development Plan)
(๒) Module 2: Well-equipped เนื้ อ หาสวนนี้ มี เ ปN า หมายเพื่ อ เพิ่ ม พู น สมรรถนะและ
ความสามารถที่ จํ าเป% นสํ าหรั บการเป% นผู นํ าทางความคิ ด (Thought Leader) และเพื่ อสรางความพรอม
ในการขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย ๔.๐ จุดเดนของหลักสูตรในสวนที่สอง คือ การพัฒนาความคิด มุมมอง
และทักษะที่จําเป%นสําหรับการนําองคWกรในชวงของการวางรากฐานและเปลี่ยนผานประเทศไปสูความมั่นคง
มั่งคั่ง และยั่งยืน รายละเอียดวิชาในสวนนี้ ประกอบดวย
- การวางแผนและกลยุ ทธW (Planning and Strategy) เพื่ อใหเขาใจทิ ศทางนโยบายและ
ยุทธศาสตรWของประเทศ การวางกลยุทธWในการขับเคลื่อนนโยบาย การสรางคุณคาเพื่อบรรลุเปNาหมายของ
การพั ฒ นาอยางเป% น องคW ร วม และพั ฒ นามุ ม มองแนวคิ ด ทางการตลาด (Marketing) ที่ ช วยสนั บ สนุ น
การดําเนินการและสรางบริการภาครัฐที่ไดรับความเชื่อมั่นจากประชาชนและผูรับบริการ
- ภาวะผู นํ า (Leadership) เพื่ อ ใหเขาใจการเป% น ผู นํ า ทางความคิ ด (Thought Leader)
หลั กการพั ฒนาผู นํ าทางความคิ ด (Principle for Thought Leader) การนํ า การเปลี่ ยนแปลง การพั ฒนา
ความสามารถในการประสานสัมพันธW การยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมของผูนํา การสรางแรงบันดาลใจใหตนเอง
และผูอื่น และการสรางความเชื่อถือไววางใจ (Trust) รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากผูนําที่โดดเดนทั้งจาก
ภาครัฐและภาคเอกชนในกิจกรรม CEO Visit
- การสรางสรรคWและนวัตกรรม (Creativity and Innovation) เพื่อใหเขาใจหลักการแนวคิด
ของการคิดอยางสรางสรรคWเพื่อนําไปสูการสรางสรรคWนวัตกรรมดานบริการ (Service Innovation) โดยเรียนรู
กระบวนการคิดและการออกแบบบริการ (Design Thinking and Service Design) และเพิ่มพูนประสบการณWโดย
การทดลองลงมือทําในกิจกรรมการศึกษากลุมและศึกษาดูงานในหนวยงานตนแบบ
- การเพิ่มความสามารถในการใชเครื่องมือและเทคนิค (Tools and Techniques)
ที่จําเป%นในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและการทํางานในบริบทปaจจุบัน อาทิ ทักษะดิจิทัล (Digital Skill)

๕
ความรู ดาน Digital Transformation การจั ด ทํ า โครสรางสถาปa ต ยกรรมองคW ก รเบื้ อ งตน (Enterprise
Architecture) และการวิเคราะหWขอมูลในยุคดิจิทัล (Data Analysis) รวมถึงทักษะดานการสื่อสาร เทคนิค
การนําเสนอที่หลากหลาย (Presentation Techniques) อาทิ การสรางภาพยนตรWและคลิปวีดีโอสําหรับ
การนําเสนอขอมูล การนําเสนอขอมูลในรูปแบบ Infographic การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ เป%นตน
(๓) Module 3: Practice/Deliver Result การดําเนินการในสวนนี้มีเปNาหมายใหผูเขารับ
การฝกอบรมนําความรูที่ไดจากการฝกอบรมมาผนวกรวมกับประสบการณWของตนเองและทดลองปฏิบัติ
ผานกิ จ กรรมตาง ๆ ในหลั ก สู ต ร อาทิ การลงพื้ น ที่ เ พื่ อทํ า ความเขาใจและเก็ บ ขอมู ล การทํ า งานกลุ ม
การสรางขอเสนอเชิงนวัตกรรม จุดเดนของหลักสูตรในสวนนี้คือ กระตุนใหเกิดการสรางผลงานในบริบท
ที่แตกตางจากการทํางานทั่วไปเพื่อสรางประสบการณWแบบใหมผานการคิด การนําเสนอ การสัมผัส (Feel)
และการแสดงออก ซึ่ งจะนํ าไปสู พั ฒ นาความสามารถในการมองภาพองคW ร วม การคิ ด สรางสรรคW และ
การนํ า เสนอผลงานในรู ป แบบที่ แ ตกตาง กิ จ กรรมที่ กํ า หนดในสวนนี้ เชน กิจ กรรม Talent share
(การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันในชั้นเรียน) กิจกรรมการศึกษากลุม (Group Project) ที่จะชวยใหผูเขา
รั บ การฝกอบรมเรี ย นรู คิ ด ศึ ก ษา สั ง เกต และลงมื อ ทํ า ดวยตนเอง โดยในป- นี้ ภ ารกิ จ ที่ ม อบหมาย
จะมีดังนี้
ผลงานเดี่ยว
(๑) การสะทอนการเรียนรู (Learning Reflection) รายวิชา/กิจกรรม
(๒) Infographic
ผลงานกลุม
(๑) จัดทําขอเสนอเชิงนวัตกรรมเพื่อสรางบริการสาธารณะที่ตอบสนองการขับเคลื่อน
ประเทศตามยุทธศาสตรWชาติ และนําเสนอผลงานในกิจกรรม New Wave Theatre กลุมละไมเกิน ๑๕ นาที
(๒) การจัดทําคลิปวีดีโอนําเสนอผลงาน กลุมละ ๑ เรื่อง ความยาวไมเกิน ๓ นาที
(๓) จัดทํา Infographic เสนอขอมูลของผลงานกลุม
ผลงานรุน
(๑) ออกแบบและจัดกิจกรรม New Wave Theatre เพื่อนําเสนอผลงานกลุมของผูเขารับ
การฝกอบรมและสะทอนมุมมองของผูนํารุนใหมผานกิจกรรม New Wave Talk ความยาวไมเกิน ๑๕ นาที
และจัดทําภาพยนตรWสั้นที่สรางแรงบันดาลใจ ความยาวไมเกิน ๑๐ นาที จํานวน ๑ เรื่อง
(๒) จัดทํากิจกรรมจิตอาสา (CSR)
(๔) Module 4: Reflection and Extension เนื้อหาในสวนนี้เป%นการใหผูเขารับการฝกอบรมได
สะทอนการเรียนรู (Reflection) ภายหลังจากการพัฒนาในทุกกิจกรรมตามหลักสูตรที่กําหนดเพื่อตกผลึก
ทางความคิ ด สรางมุ ม มอง และกํ า หนดแนวทางการพั ฒ นาตนเองเพื่ อ ใหไดบทสรุ ป ที่ จ ะนํ า ไปปรั บ ใช
ในการปฏิบัติงานและการใชชีวิตตอไป โดยมีกิจกรรมที่ชวยสะทอนการเรียนรู ไดแก การนําเสนอผลงานจาก
กิจกรรมการศึกษากลุม การทํา Learning Reflection นอกจากนี้ ผูเขารับการฝกอบรมจะไดโอกาสในการ
สงตอ (Extension) และเผยแพรแนวคิดที่ดีผานการทําโครงการที่เป%นประโยชนWตอสวนรวมผานกิจกรรม

๖
การนําเสนอผลงานรุนในรูปแบบภาพยนตรWสั้น ที่เรียกวากิจกรรม “New Wave Theatre” นําเสนอผลงาน
ของผูเขารับการฝกอบรมและสะทอนมุมมองของผูนํารุนใหมในการสรางการเปลี่ยนแปลง
๔. วิธีดําเนินการ
หลั ก สู ต รการพั ฒ นาผู นํ า คลื่ น ลู ก ใหมในราชการไทยไดรั บ การออกแบบใหใชวิ ธี การฝกอบรม
ที่หลากหลายเพื่อเสริมสรางความรู ทักษะ และความสามารถในการเป%นผูนําทางความคิดที่ลึกซึ้งและยั่งยืน
ดังนี้
การอภิปรายกลุม
การเลาเรื่อง/ประสบการณW/กรณีศึกษา
การโคช (Coaching)
การสนทนากับผูนําที่ประสบความสําเร็จ
การศึกษาดูงานนอกสถานที่
การสํารวจและประเมินตนเอง
กิจกรรมกลุมสัมพันธW
การเรียนรูรวมกันโดยกระบวนการกลุม
การมอบหมายการอาน/คนควา
การเรียนรูจากประสบการณWในการปฏิบัติงานจริง
การจัดทําแผนพัฒนาตนเอง
การสะทอนการเรียนรู (Learning Reflection)
การจัดทําโครงการศึกษากลุม
การบรรยาย
๕. กลุมเป^าหมาย
กลุ มเปN 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. เกณฑ2คุณสมบัติของผูสมัครเขารับการฝ7กอบรม
๖.๑ เป%นขาราชการพลเรือนสามัญ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือขาราชการประเภทอื่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ
หรือภาคเอกชนที่มีคุณสมบัติเทียบเทา อายุไมเกิน ๔๕ ป-บริบูรณW (นับถึงวันป•ดรับสมัคร ๔ มกราคม ๒๕๖๒)
โดยไดปฏิบัติราชการหรือมีประสบการณWในการทํางานมาแลวไมนอยกวา ๘ ป- นับตั้งแตแรกบรรจุ และไมเคย
ผานการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูนําคลื่นลูกใหมในราชการไทยมากอน
๖.๒ ประสบความสําเร็จในหนาที่การงานตั้งแตอายุยังนอย มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ในระดับดีมาก – ดีเดน ในรอบการปฏิบัติราชการ ๒ รอบที่ผานมา
๖.๓ มี ค วามสามารถดานภาษาตางประเทศ (ภาษาอั ง กฤษ หรื อ ภาษาตางประเทศอื่ น ๆ)
ที่สื่อสารไดในระดับดีขึ้นไป และมีความสามารถใชคอมพิวเตอรWและเทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานตาม
หนาที่รับผิดชอบ
๖.๔ มี บุ ค ลิ ก ภาพอั น เป% น ตั ว อยางที่ ดี ไ ด อาทิ กลาคิ ด กลาริ เ ริ่ ม มี ค วามออนนอมถอมตน
มีแววของการเป%นผูนําที่มุงผลสัมฤทธิ์ เป%นนักปฏิบัติ เป%นผูเรงเราใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ชอบแสวงหาความรู
และประสานสัมพันธWไดดี
๖.๕ เป%นผูมีความประพฤติปฏิบัติดี ตามที่ระบุไวในจรรยาขาราชการ ประมวลจริยธรรม และ
วินัยขาราชการ

๗
๖.๖ เป%นผูมีสุขภาพสมบูรณWแข็งแรง สามารถเขารวมกิจกรรมทุกกิจกรรมไดตลอดหลักสูตร
๗. ระยะเวลา ระหวางเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ – กรกฎาคม ๒๕๖๒ แบบไมตอเนื่อง (จํานวน ๔๘ วัน)
แบงการดําเนินการโครงการ ดังนี้
ชวงที่หนึ่ง ชวงการรับสมัครและคัดเลือก ระหวางวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ – ๒๒ กุมภาพันธW ๒๕๖๒
ชวงที่สอง ชวงกอนการฝกอบรม ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๘ กุมภาพันธW ๒๕๖๒
ชวงที่สาม ชวงการฝกอบรม ระหวางวันที่ ๑ มีนาคม – ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒
ชวงที่สี่ ชวงการติดตามประเมินผล ระหวางวันที่ ๒๐ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
ชวงที่หา ชวงการรายงานผล ระหวางวันที่ ๑๔ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
รายละเอียดปรากฏตามกําหนดการแนบทาย
๘. สถานที่ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี กรุงเทพมหานคร และตางจังหวัด
๙. วิทยากร สํานักงาน ก.พ. และหนวยงานภายนอก
๑๐. งบประมาณ งบประมาณของสํานักงาน ก.พ. เฉพาะในสวนของคาใชจายในการจัดฝกอบรมตาม
หลักสูตรที่กําหนดซึ่งจัดดําเนินการ ณ สํานักงาน ก.พ. และตางจังหวัด สําหรับคาใชจายอื่น เชน คาที่พัก
ในระหวางการฝกอบรม คาเดินทาง เป%นตน ใหเบิกจายจากหนวยงานตนสังกัด
๑๑. การรับรองผลการฝ7กอบรม
การสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรนี้ผูเขารับการฝกอบรมตองเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้
(๑) ชวงกอนการฝ7กอบรม ตองศึกษาเนื้อหาที่กําหนดและสงชิ้นงานตามที่กําหนด
(๒) ชวงการฝ7กอบรม แบงเป%น ๒ สวน ไดแก
- การฝกอบรมในชั้ น เรี ย น ตองเขารวมกิ จ กรรมการฝกอบรมคิ ด เป% น ระยะเวลาไมนอยกวา
รอยละ ๘๐ ของกิจกรรม และจัดทําผลงานตามที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จครบถวน
- กิจกรรมที่จําเป%นในการสรางความเขาใจรวมกันและมีความสําคัญในกระบวนการพัฒนาของ
หลักสูตร กิจกรรมนอกสถานที่ และกิจกรรมที่มีคาใชจายในการลงทะเบียน กําหนดใหผูเขารับการฝกอบรม
จะตองเขารวมกิจกรรมครบตามระยะเวลาที่กําหนด รอยละ ๑๐๐ ดังนี้
- วันที่ ๖ – ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ กิจกรรมการปฐมนิเทศและการฝกปฏิบัติการเป%นผูนํา
และการทํางานรวมกับผูอื่น
- วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒ MBTI
- วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ หลักสูตร The Speed of Trust Foundation TM: Building
Trust in the Workplace
- วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ กิจกรรม Leadership Challenge in 21st Century and
Beyond และการจัดทําแผนพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan: IDP)
- วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ กิจกรรม Leadership Development Coaching ครั้งที่ ๑

๘
- วั น ที่ ๑ - ๒ มี น าคม ๒๕๖๒ หลั ก สู ต ร Professional Image and Effective
Communication
- วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ หลักสูตร Mindfulness in Organization
- วันที่ ๒๙ เมษายน – ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กิจกรรมการศึกษากลุมและศึกษาดูงาน
ในพื้นที่ที่กําหนด
- วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒ Leadership Development Coaching ครั้งที่ ๒
- วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ กิจกรรมการสัมนาเชิงปฏิบัติการการนําเสนอผลการศึกษากลุม
(New Wave Theatre)
- วันที่ ๒๔ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ กิจกรรมการติดตามประเมินผลและโครงการจิตอาสา
ณ สํานักงาน ก.พ. และตางจังหวัด
- วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ Leadership Development Coaching ครั้งที่ ๓
ทั้งนี้ หากไมสามารถเขารับการฝกอบรมไดตามที่กําหนดจะถือวาไมผานการฝกอบรม
๑๒. ผลลัพธ2ที่คาดหวัง
ผูเขารับการฝกอบรมพัฒนาเป%นผูนําทางความคิด (Thought Leader) ที่จะสรางความเปลี่ยนแปลง
ใหแกระบบราชการและสามารถตอบสนองการทํางานในบริบทของการปรับเปลี่ยนไปสูการเป%นประเทศไทย ๔.๐
๑๓. ที่ปรึกษาโครงการ
นางเมธินี เทพมณี
นางชุติมา หาญเผชิญ
นายสมศักดิ์ เจตสุรกานตW
นางสาววิภาดา ลิ่วเฉลิมวงศW

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

๑๔. ผูรับผิดชอบโครงการ
นางสาวพรศิริ เจริญสืบสกุล
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
นางสาวเพ็ญศิริ รัตนไกรศรี
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
เจาหนาที่สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ.
อีเมลW
pornsiri.psed4@gmail.com หรือ pornsiri.c@ocsc.go.th
โทรศัพทW
๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๑
โทรสาร
๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒
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