
 

รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคล่ืนลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นท่ี ๒๕ 

ประจำป%งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

๑. เหตุผลและความเป0นมา 

๑.๑ โครงการฝ�กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทยเป%นโครงการพัฒนา 
ผู�นำรุ�นใหม�ท่ีสำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินการอย�างต�อเนื่องมาต้ังแต�ป- พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยในการจัดฝ�กอบรม 
ครั้งแรกสำนักงาน ก.พ. ได�รับการสนับสนุนจาก UNDP จัดดำเนินการในลักษณะ Pilot Project 
Implementation ภายใต�โครงการ Civil Service HRD Strategic Management มีกลุ�มเปNาหมายเป%น
ข�าราชการรุ�นใหม�ท่ีดำรงตำแหน�งระดับ ๕ - ๗ และเม่ือป- พ.ศ. ๒๕๕๒ ได�มีการปรับกลุ�มเปNาหมายเป%นข�าราชการ
ผู�มีศักยภาพสูงเป%นผู�นำในอนาคต ผู�ดำรงตำแหน�งของประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ เพ่ือให�สอดรับกับ
หลักการพัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐตามพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ต�อมา อ.ก.พ.วิสามัญเก่ียวกับการสร�างและพัฒนาคุณภาพกำลังคนภาครัฐ ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๗  
วันศุกรWท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ได�มีมติให�ยกระดับหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทยเพ่ือ 
ลดความซ้ำซ�อนกับผู�ท่ีอยู�ในระบบการพัฒนาข�าราชการท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) สร�างความต�อเนื่อง 
ของการพัฒนากำลังคนคุณภาพ รวมท้ังสร�างความสอดคล�องกับระบบการพัฒนาผู�นำหลักสูตรนักบริหาร
ระดับสูง (นบส. ๑) ของสำนักงาน ก.พ. ในการนี ้ ได �ปรับปรุงกลุ �มเปNาหมายของการฝ�กอบรมอีกครั ้ง 
เป%นกลุ�มผู�นำระดับต�นที่มีศักยภาพสูง ผู�ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และ
กำหนดให�ใช�คุณสมบัติดังกล�าวตั้งแต�รุ�นที่ ๒๐ เป%นต�นมา ปaจจุบันโครงการฝ�กอบรมหลักสูตรการพัฒนา 
ผู �นำคลื ่นลูกใหม�ในราชการไทยจัดดำเนินการมาแล�วรวม ๒๕ รุ�น (รวมรุ�นนำร�อง) มีจำนวนผู�เข�ารับ 
การฝ�กอบรมแล�วท้ังสิ้น ๙๒๒ คน 

๑.๒ หลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย เป%นหลักสูตรท่ีได�รับการปรับปรุงและ
พัฒนาให�สอดรับกับบริบทของโลกและสังคม และความต�องการผู�นำในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบ
ราชการในแต�ละยุคสมัย อย�างต�อเนื่อง โดยในป-งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได�มีการปรับกรอบเนื้อหาของ
หลักสูตรให�สอดคล�องกับวิสัยทัศนW นโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตรWชาติ และนโยบายในการเสริมสร�าง 
ทักษะการบริหารโครงการ (Project Management) ให�กับบุคลากรภาครัฐ โดยการเชื่อมโยงการพัฒนาข�าราชการ
กับการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐประเทศไทย ๔.๐ ไปสู�เปNาหมาย รวมท้ังได�มีการปรับเนื้อหาหลักสูตร 
ให�ผู�เรียนเป%นศูนยWกลาง การสร�างความตระหนักรู�ในตนเองเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน การเสริมสร�าง
ทักษะในการรับมือกับสถานการณWและบริบทท่ีปรับเปลี่ยน และการวางรากฐานสำหรับการเป%นผู�นำท่ีได�รับ
ความไว�วางใจในอนาคต ต�อมาในป-งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได�พัฒนาเนื ้อหาหลักสูตรให�มีจุดเน�น 
ที ่ช ัดเจนมากขึ้น ทั ้งนี ้เพื ่อสนับสนุนการพัฒนาข�าราชการผู� มีศักยภาพสูงให�เป%น “ผู�นำทางความคิด 
(Thought Leader)” ผู�ซ่ึงสามารถพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย ๔.๐ ไปสู�การปฏิบัติ 
ให�บรรลุเปNาหมายได�อย�างม่ันคงและยั่งยืน เป%นผู�นำท่ีได�รับความเชื่อถือไว�วางใจ (Trust) มีความประพฤติ 
ดีงาม (มีคุณธรรมและจริยธรรม) และมีผลงานเป%นท่ีประจักษW มีความรู�ความเข�าใจในเรื่องท่ีเก่ียวข�องกับ

สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๑ 



๒ 
 

 

 

ทิศทางและนโยบายการพัฒนาประเทศอย�างลึกซ้ึง มีทักษะท่ีจำเป%นในบริบทปaจจุบันและอนาคต  
มีความสามารถในการสื่อสารโน�มน�าวให�ผู� อ่ืนเชื่อถือคล�อยตาม มีความคิดสร�างสรรคWและมุมมอง 
ของนวัตกรรม มีความตระหนักรู�ในตนเองและเข�าใจผู�อ่ืนเพ่ือให�สามารถสร�างทีมงานท่ีเข�มแข็งในการปฏิบัติงาน 
ให�บรรลุผลสำเร็จได� รวมถึงมีความสามารถในการปฏิบัติงานร�วมกับผู�อ่ืน (Collaboration) ได�เป%นอย�างดี  

๑.๓ สำหรับป-งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซ่ึงเป%นป-แห�งการวางรากฐานการพัฒนาประเทศ 
ตามยุทธศาสตรWชาติ ระยะ ๒๐ ป- (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) สำนักงาน ก.พ. จึงได�พัฒนาต�อยอดหลักสูตร 
การพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นท่ี ๒๔ ประจำป-งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให�มีความเข�มข�น
มากข้ึน โดยยังคงกรอบเนื้อหาและรูปแบบการพัฒนาข�าราชการผู� มีผลสัมฤทธิ์สูงให�เป%น “ผู�นำการ
เปลี่ยนแปลง (Change Leader)” และเป%นผู�นำท่ีได�รับความเชื่อถือไว�วางใจ (Trust) ไว� และจะเพ่ิม
ประสบการณWให�ผู�เข�ารับการฝ�กอบรมสามารถสร�างสรรคW “นวัตกรรมบริการสาธารณะท่ีสร�างคุณค�าร�วมกัน
กับประชาชนและภาคส�วนต�าง ๆ” รวมท้ังจะได�นำรูปแบบการพัฒนาภาวะผู�นำโดยใช�การโค�ช (Coaching) 
และการพัฒนาทีมงานเพ่ือให�สามารถขับเคลื่อนนโยบายไปสู�การปฏิบัติได� มาปรับใช�ในหลักสูตรด�วย 

๑.๔ ป-งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได� มีการทบทวนเปNาหมายของการพัฒนา การขยาย
กลุ�มเปNาหมาย วิธีการคัดลือก เนื้อหากิจกรรม โดยมุ�งหวังในการเตรียมกำลังคนคุณภาพในระดับชำนาญการ
พิเศษในการข้ึนสู�ตำแหน�งผู�อำนวยการในอนาคต และเพ่ือให�หลักสูตรสามารถตอบโจทยWของการสร�าง “ผู�นำ
การเปลี่ยนแปลง (Change Leader)” ท่ีมีคุณลักษณะของการเป%นผู�นำซ่ึง “ซ�อมได� สร�างเป%น” หมายถึง 
ผู�นำท่ีมีความคิดสร�างสรรคW มีจิตสาธารณะ มีจิตใจท่ีเข�มแข็ง กล�าเปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยนตนเองให�
เหมาะสมกับบริบทได�อย�างรวดเร็ว สามารถเรียนรู�สิ่งใหม� ๆ และพัฒนาตนเองได�อย�างรวดเร็วและต�อเนื่อง 
เข�ากับผู�อ่ืนได�ดี ประสานความร�วมมือกับหน�วยงานท้ังภายในและภายนอกได�เป%นอย�างดี สร�างทีมงานท่ี
เข�มแข็งและสามารถขับเคลื่อนนโยบายไปสู�การปฏิบัติได� เป%นท่ีเชื่อถือไว�วางใจ ยึดม่ันและกล�ายืนหยัดในสิ่ง
ท่ีถูกต�อง ไม�ย�อท�อต�ออุปสรรค สามารถมองเห็นโอกาสในการพัฒนาองคWกรและหาแนวทางเพ่ือบรรลุ
เปNาหมายได�อย�างมีประสิทธิภาพ 

๒. วัตถุประสงค2 

การฝ�กอบรมนี้ มุ�งพัฒนาข�าราชการผู�มีศักยภาพสูง ให�เป%น “ผู�นำการเปลี่ยนแปลง” (Change 
Leader) ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรWชาติให�บรรลุเปNาหมายและนำพาประเทศไปสู�ความม่ันคง ม่ังค่ัง และ
ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเปNาหมายการพัฒนาท่ีสำคัญ ดังนี้  

๒.๑ พัฒนาขีดความสามารถและยกระดับศักยภาพในการเป%นผู�นำการเปลี่ยนแปลง (Transformational 
Leadership) ให�แก�ผู�มีผลสัมฤทธิ์สูงภาครัฐ เพ่ือให�สามารถนำการปรับเปลี่ยนในบริบทของความเปลี่ยนแปลงได�  

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

๒.๓ สร�างโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณW และเครือข�ายการพัฒนาระหว�างผู�เข�ารับ 
การฝ�กอบรมจากหน�วยงานต�าง ๆ ท้ังจากภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน 
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๓. โครงสร�างของหลักสูตรฝ6กอบรม 

มุ�งเน�นให�เกิดการพัฒนาข�าราชการผู�มีศักยภาพสูงของภาคราชการ “ผู�นำการเปลี่ยนแปลง (Change 
Leader)” เป%นผู�สร�างสรรคWนวัตกรรม และเป%นผู�นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการ ผ�านกระบวนการ
จัดการเรียนรู� ท่ีต�อเนื่องและเหมาะสมตามหลักการ Adult Learning และ Project-Based Action 
Learning ครอบคลุมการสร�าง พัฒนาและเตรียมความพร�อมการเป%นผู�นำในทุกมิติ (Know, Believe, Feel, 
Act) ต้ังแต�การตระหนักรู�ในตนเองและความเข�าใจผู� อ่ืน ความเข�าใจบริบทโลก สังคม และชุมชน  
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู�การเป%นประเทศไทย ๔.๐ ท่ีได�รับการยอมรับในระดับสากล  
การเสริมสร�างทักษะแบบใหม�ท่ีจำเป%นสำหรับการเป%นผู�นำในบริบทปaจจุบันและอนาคต การวางรากฐาน 
การเป%นผู�นำท่ีได�รับความไว�วางใจและการพัฒนาตนเองอย�างต�อเนื่อง 

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

๓.๑ ช�วงการรับสมัครและคัดเลือก เป%นการดำเนินการเพ่ือสรรหาผู� เข�ารับการฝ�กอบรม 
ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมโดยการประกาศรับสมัครเพ่ือให�หน�วยงานต�าง ๆ สรรหาและคัดเลือกผู�มีศักยภาพสูง 
ของหน�วยงานให�เข�ารับการคัดเลือกตามกระบวนการ เง่ือนไขและวิธีการท่ีกำหนด กิจกรรมสำคัญ  
การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานภาค ก และการประเมินสมรรถนะด�วยวิธีการศูนยWการประเมิน 
(Assessment Center Method: ACM) 

๓.๒ ช�วงก�อนการฝ6กอบรม เป%นการมอบหมายให�ผู�ได�รับการคัดเลือกให�เข�ารับการฝ�กอบรม 
ได�ศึกษาค�นคว�าและเรียนรู�ด�วยตนเองตามหัวข�อและเนื้อหาท่ีสำนักงาน ก.พ. กำหนด เพ่ือปรับพ้ืนความรู�
ก�อนการฝ�กอบรม กิจกรรมสำคัญ การเรียนรู�ผ�าน e-learning, คลิป VDO และเอกสารต�าง ๆ ตามท่ีกำหนด 

๓.๓ ช�วงการฝ6กอบรม เป%นการเข�ารับการฝ�กอบรมตามหลักสูตรท่ีกำหนด โดยมีเนื้อหาสาระ 
ท่ีจะช�วยสนับสนุนการสร�างและพัฒนาความป%นผู�นำทางความคิดเพ่ือตอบสนองการขับเคลื่อนนโยบายและ
ยุทธศาสตรWชาติระยะ ๒๐ ป- ไปสู�การปฏิบัติ กิจกรรมสำคัญ การฝ�กอบรมในชั้นเรียน การศึกษาดูงาน 
การศึกษากลุ�ม (Group Project) การทำผลงานรุ�น (Class Project) การจัดทำโครงการทดลองแบบจำลอง
ข�อเสนอความคิด (Prototype) การลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บข�อมูลและทำความเข�าใจผู� รับบริการอย�างลึกซ้ึง 
(Emphasize) เพ่ือพัฒนาชุมชน และการทำกิจกรรมและผลงานต�าง ๆ ตามท่ีหลักสูตรกำหนด 

๓.๔ ช�วงการติดตามประเมินผล เป%นการติดตามผลการนำความรู�ไปประยุกตWใช�ในงาน รวมท้ัง 
ให�ข�อมูลความรู�เพ่ิมเติมสำหรับการพัฒนาความเป%นผู�นำทางความคิด กิจกรรมสำคัญ การนำเสนอผลงาน
การศึกษากลุ�มและผลงานรุ�น (กิจกรรม New Wave Theatre) การประเมินผลความสำเร็จของการพัฒนา
ตามกรอบสมรรถนะท่ีกำหนด การประเมินผลโครงการในภาพรวมเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร และ 
การทำกิจกรรมโครงการจิตอาสา 

๓.๕ ช�วงการรายงานผล เป%นการรายงานผลการประเมิน ๓๖๐ องศา เพ่ือให�ผู� เข�ารับการ
ฝ�กอบรมนำผลการประเมินดังกล�าวมาวิเคราะหWกำหนดประเด็นและวิธีการพัฒนาตนเองเพ่ือไปสู�เปNาหมาย
ของชีวิตท่ีระบุ กิจกรรมสำคัญ การโค�ช และอธิบายรายงานผลการประเมิน ๓๖๐ องศา และพิธีป�ดการ
ฝ�กอบรม 
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เนื้อหาของหลักสูตร ประกอบด�วย ๔ Modules คือ  
(๑ ) Module ๑ : Knowing yourself and Understanding others เนื้ อ ห า ส� ว น นี้ มี

เปNาหมายเพ่ือวางรากฐานการพัฒนาภาวะผู�นำบนพ้ืนฐานคุณลักษณะของแต�ละบุคคลท่ีจะนำไปสู�การพัฒนาท่ี
ต�อเนื่องและยั่งยืน จากภายใน (insight) ของผู�เข�ารับการฝ�กอบรม รวมถึงการสร�างทีมงานท่ีเข�มแข็ง จุดเด�นของ
หลักสูตรในส�วนท่ีหนึ่ง คือ การสร�างความตระหนักรู�ในตนเองและการทำความเข�าผู�อ่ืนด�วยเครื่องมือประเมิน
บุคคล (Personal Assessment) ท่ีหลากหลาย และการนำเทคนิควิธีการ Coach มาปรับใช�ท้ังในการพัฒนา
ตนเองและการพัฒนาทีมงาน รายละเอียดวิชาในส�วนนี้ ประกอบด�วย    

- การสะท�อนการเรียนรู� (Learning Reflection) ตลอดหลักสูตร เพ่ือเป%นการตกผลึกความคิด
ในการเรียนรู�และพัฒนาตนเองไอย�างต�อเนื่อง 

- การทำความเข�าใจความเป%นตัวเองและเข�าใจความแตกต�างของผู� อ่ืน เพ่ือให�สามารถ 
สร�างความสัมพันธWและทำงานร�วมกับผู� อ่ืนได�อย�างราบรื่นและมีความสุข โดยผ�านเครื่องมือท่ีสำคัญ ได�แก�  
การประเมินบุคคล อาทิ MBTI การประเมิน ๓๖๐ องศา การประเมินด�วยวิธีการแบบศูนยWการประเมิน (ACM)  
พร�อมการอธิบายการอ�านผล  

- การวิเคราะหWและประเมินจุดแข็งและจุดท่ีต�องได�รับการพัฒนาของตนเองเพ่ือประโยชนW 
ในการวางแผนและกำหนดแนวทางในการพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan: IDP)  

- การพัฒนาความสามารถในการควบคุมตนเอง (Self Control) ให�แสดงออกซ่ึงบุคลิกลักษณะ
ท่ีเหมาะสมตามเวลาและโอกาส  

- การพัฒนาบุคลิกภาพการเป%นผู�นำทางความคิดของผู�นำ ท้ังบุคลิกภาพและภาพลักษณW
ภายนอกของผู�นำและบุคลิกภาพภายในการพัฒนาจิตใจด�วยการแนะนำให�รู�จักจิตตปaญญา (Mindfulness) 
ซ่ึงเป%นเทคนิคเบ้ืองลึกในการเข�าใจตัวตนท่ีอยู�ภายในของตนเอง พัฒนาความรู�ตัวท่ัวพร�อม การเข�าถึง 
ความจริง ซ่ึงจะทำให�เปลี่ยนมุมมองเก่ียวกับโลกและผู�อ่ืน เกิดความเป%นอิสระ ความสุข ปaญญา และความรัก
อันไพศาลต�อเพ่ือนมนุษยWและสรรพสิ่ง เพ่ือความเป%นมนุษยWท่ีสมบูรณWพร�อมท้ังภายนอกและภายใน 

- การเข�ารับการ Coach รายบุคคลเพ่ือพัฒนาความเป%นผู�นำ (Personal Coach) และ
เรียนรู�การนำวิธีการโค�ช (Coaching) ไปใช�ในการปฏิบัติงาน รวมถึงการวางแผนและกำหนดแนวทางการ
พัฒนาตนเอง (Individual Development Plan) 

(๒ ) Module ๒ : Well-equipped เนื้ อหาส�วนนี้ มี เปN าหมายเพ่ือเพ่ิมพูนสมรรถนะและ
ความสามารถท่ีจำเป%นสำหรับการเป%นผู�นำการเปลี่ยนแปลง (Change Leader) และเพ่ือสร�างความพร�อม 
ในการขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย ๔.๐ จุดเด�นของหลักสูตรในส�วนท่ีสอง คือ การพัฒนาความคิด มุมมอง
และทักษะท่ีจำเป%นสำหรับการนำองคWกรในช�วงของการวางรากฐานและเปลี่ยนผ�านประเทศไปสู�ความม่ันคง 
ม่ังค่ัง และยั่งยืน รายละเอียดวิชาในส�วนนี้ ประกอบด�วย 

- การวางแผนและกลยุทธW (Planning and Strategy) เพ่ือให� เข�าใจทิศทางนโยบายและ
ยุทธศาสตรWของประเทศ การวางกลยุทธWในการขับเคลื่อนนโยบาย การสร�างคุณค�าเพ่ือบรรลุเปNาหมายของ 
การพัฒนาอย�างเป%นองคWรวม และพัฒนามุมมองแนวคิดทางการตลาด (Marketing) ท่ีช�วยสนับสนุน 
การดำเนินการและสร�างบริการภาครัฐท่ีได�รับความเชื่อม่ันจากประชาชนและผู�รับบริการ 
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- ภาวะผู�นำ (Leadership) เพ่ือให� เข� าใจการเป%นผู�นำทางความคิด (Thought Leader) 
หลักการพัฒนาผู�นำทางความคิด (Principle for Thought Leader) การนำการเปลี่ยนแปลง การพัฒนา
ความสามารถในการประสานสัมพันธW การยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรมของผู�นำ การสร�างแรงบันดาลใจให�ตนเอง
และผู�อ่ืน และการสร�างความเชื่อถือไว�วางใจ (Trust) รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู�จากผู�นำท่ีโดดเด�นท้ังจาก
ภาครัฐและภาคเอกชนในกิจกรรม CEO Visit 

- การสร�างสรรคWและนวัตกรรม (Creativity and Innovation) เพ่ือให�เข�าใจหลักการแนวคิด 
ของการคิดอย�างสร�างสรรคWเพ่ือนำไปสู�การสร�างสรรคWนวัตกรรมด�านบริการ (Service Innovation) โดยเรียนรู�
กระบวนการคิดและการออกแบบบริการ (Design Thinking and Service Design) และเพ่ิมพูนประสบการณWโดย
การทดลองลงมือทำในกิจกรรมการศึกษากลุ�มและศึกษาดูงานในหน�วยงานต�นแบบ 

- การเพ่ิมความสามารถในการใช� เครื่องมือและเทคนิค (Tools and Techniques)  
ท่ีจำเป%นในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและการทำงานในบริบทปaจจุบัน อาทิ ทักษะดิจิทัล (Digital Skill) 
ความรู�ด�าน Digital Transformation การจัดทำโครสร�างสถาปaตยกรรมองคWกรเบ้ืองต�น (Enterprise 
Architecture) และการวิเคราะหWข�อมูลในยุคดิจิทัล (Data Analysis) รวมถึงทักษะด�านการสื่อสาร เทคนิค
การนำเสนอท่ีหลากหลาย (Presentation Techniques) อาทิ การสร�างภาพยนตรWและคลิปวีดีโอสำหรับ
การนำเสนอข�อมูล การสื่อสารอย�างมีประสิทธิภาพ เป%นต�น  

(๓) Module ๓: Practice/Deliver Result การดำเนินการในส�วนนี้ มีเปNาหมายให�ผู�เข�ารับ 
การฝ�กอบรมนำความรู�ท่ีได�จากการฝ�กอบรมมาผนวกรวมกับประสบการณWของตนเองและทดลองปฏิบัติ 
ผ�านกิจกรรมต�าง ๆ ในหลักสูตร โดยเน�นการเพ่ิมพูนทักษะในการบริหารจัดการโครงการ (Project 
Management) ด�วยการลงมือปฏิบัติจริงตามโจทยWท่ีกำหนดในลักษณะงานกลุ�ม (Group Project) อาทิ 
การลงพ้ืนท่ีเพ่ือทำความเข�าใจและเก็บข�อมูล การทำงานกลุ�ม การสร�างข�อเสนอเชิงนวัตกรรม จุดเด�นของ
หลักสูตรในส�วนนี้คือ กระตุ�นให�เกิดการสร�างผลงานในบริบทท่ีแตกต�างจากการทำงานท่ัวไปเพ่ือสร�าง
ประสบการณWแบบใหม�ผ�านการคิด การนำเสนอ การสัมผัส (Feel) และการแสดงออก ซ่ึงจะนำไปสู�พัฒนา
ความสามารถในการมองภาพองคWรวม การปรับเปลี่ยนมุมมอง (Mindset) การคิดสร�างสรรคW และการ
นำเสนอผลงานในรูปแบบท่ีแตกต�าง กิจกรรมท่ีกำหนดในส�วนนี้ เช�น กิจกรรม Talent share (การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู�ระหว�างกันในชั้นเรียน) กิจกรรมการศึกษากลุ�ม (Group Project) การลงพ้ืนท่ีชุมชน การ
ทำผลงานรุ�น ท่ีจะช�วยให�ผู�เข�ารับการฝ�กอบรมเรียนรู� คิด ศึกษา สังเกต และลงมือทำด�วยตนเอง โดยในป-นี้
ภารกิจท่ีมอบหมายจะมีดังนี้  

ผลงานเดี่ยว  
(๑) การสะท�อนการเรียนรู� (Learning Reflection) รายวิชา/กิจกรรมตามท่ีกำหนด 
(๒) การบันทึกการโค�ชรายบุคคล 
ผลงานกลุ�ม  
(๑) จัดทำข�อเสนอเชิงนวัตกรรมเพ่ือสร�างบริการสาธารณะท่ีตอบสนองการขับเคลื่อน

ประเทศตามยุทธศาสตรWชาติ และนำเสนอผลงานในกิจกรรม New Wave Theatre กลุ�มละไม�เกิน ๑๕ นาที 
(๒) การจัดทำคลิปวีดีโอนำเสนอผลงานข�อเสนอ กลุ�มละ ๑ เรื่อง ความยาวไม�เกิน ๓ นาที 
(๓) จัดทำ Power Point และ Infographic เพ่ือนำเสนอข�อมูลของผลงานกลุ�ม 
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(๔) จัดทำ Executive Summary ความยาวไม�เกิน ๒ หน�ากระดาษ A๔ 
(๕) จัดทำรายงานข�อเสนอผลงานกลุ�มความยาวไม�เกิน ๑๐ หน�ากระดาษ A๔ 
(๖) จัดทำ Service Worksheet ส�งตามท่ีกำหนด 
ผลงานรุ�น 
(๑) ออกแบบและจัดกิจกรรม New Wave Theatre เพ่ือนำเสนอผลงานกลุ�มของผู�เข�ารับ

การฝ�กอบรมและสะท�อนมุมมองของผู�นำรุ�นใหม�ผ�านกิจกรรม New Wave Talk ความยาวไม�เกิน ๑๕ นาที 
และจัดทำภาพยนตรWสั้นท่ีสร�างแรงบันดาลใจ ความยาวไม�เกิน ๗ นาที จำนวน ๑ เรื่อง 

(๒) จัดทำกิจกรรมจิตอาสา (CSR) ๑ วัน 
(๔) Module ๔: Reflection and Extension เนื้อหาในส�วนนี้เป%นการให�ผู�เข�ารับการฝ�กอบรมได�

สะท�อนการเรียนรู� (Reflection) ภายหลังจากการพัฒนาในทุกกิจกรรมตามหลักสูตรท่ีกำหนดเพ่ือตกผลึก
ทางความคิด สร�างมุมมอง และกำหนดแนวทางการพัฒนาตนเองเพ่ือให�ได�บทสรุปท่ีจะนำไปปรับใช� 
ในการปฏิบัติงานและการใช�ชีวิตต�อไป โดยมีกิจกรรมท่ีช�วยสะท�อนการเรียนรู� ได�แก� การนำเสนอผลงาน 
จากกิจกรรมการศึกษากลุ�ม การทำ Learning Reflection นอกจากนี้ ผู�เข�ารับการฝ�กอบรมจะได�โอกาสใน
การส�งต�อ (Extension) และเผยแพร�แนวคิดท่ีดีผ�านการทำโครงการท่ีเป%นประโยชนWต�อส�วนรวมผ�านกิจกรรม 
การนำเสนอผลงานรุ�นในรูปแบบภาพยนตรWสั้น ท่ีเรียกว�ากิจกรรม “New Wave Theatre” นำเสนอผลงาน
ของผู�เข�ารับการฝ�กอบรมและสะท�อนมุมมองของผู�นำรุ�นใหม�ในการสร�างการเปลี่ยนแปลง 

๔. วิธีดำเนินการ 
หลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทยได�รับการออกแบบให�ใช�วิธีการฝ�กอบรม 

ท่ีหลากหลายเพ่ือเสริมสร�างความรู� ทักษะ และความสามารถในการเป%นผู�นำทางความคิดท่ีลึกซ้ึงและยั่งยืน 
ดังนี้ 

� การอภิปรายกลุ�ม 

� การโค�ช (Coaching) 

� การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

� กิจกรรมกลุ�มสัมพันธW 

� การมอบหมายการอ�าน/ค�นคว�า 

� การจัดทำแผนพัฒนาตนเอง 

� การจัดทำโครงการศึกษากลุ�ม 

� การเล�าเรื่อง/ประสบการณW/กรณีศึกษา 

� การสนทนากับผู�นำท่ีประสบความสำเร็จ 

� การสำรวจและประเมินตนเอง 

� การเรียนรู�ร�วมกันโดยกระบวนการกลุ�ม 

� การเรียนรู�จากประสบการณWในการปฏิบัติงานจริง 

� การสะท�อนการเรียนรู� (Learning Reflection) 

� การบรรยาย 

๕.   กลุ�มเปZาหมาย 

 กลุ�มเปNาหมายเป%นผู� มีศักยภาพสูงของหน�วยงานภาครัฐ ซ่ึงเป%นข�าราชการหรือเจ�าหน�าท่ี 
ของหน�วยงานรัฐ ผู�ซ่ึงดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษหรือเทียบเท�า และพนักงาน
รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงมี คุณสมบั ติ เทียบเท� า จำนวนไม� เกิน ๔๐ คน ซ่ึงมีความสนใจ 
ท่ีจะพัฒนาตนเองและมีความต้ังใจท่ีจะเป%นผู�นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการเพ่ือพัฒนาประเทศและ
สร�างคุณภาพชีวิตท่ีดีให�กับประชาชน 
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 กรณีราชการส�วนภูมิภาค เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของมุมมองผู�เข�ารับการฝ�กอบรมและนำร�องการ
พัฒนาข�าราชการ/เจ�าหน�าท่ีในหน�วยงานราชการท่ีตั้งอยู�ในส�วนภูมิภาคท่ีมีศักยภาพสูงให�ได�รับโอกาสในการพัฒนา
เพ่ิมมากข้ึน สำนักงาน ก.พ. จึงกำหนดรับสมัครข�าราชการ/เจ�าหน�าท่ีผู�มีคุณสมบัติตรงตามท่ีกำหนดและ
ปฏิบัติงานอยู�ในพ้ืนท่ีดังต�อไปนี้ คือ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดศรีสะเกษ 
จังหวัดร�อยเอ็ด จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธุ2 และจังหวัดมุกดาหาร โดยท่ีหน�วยงานต�นสังกัดซ่ึงมี
ผู�สมัครซ่ึงปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีดังกล�าวข�างต�น สามารถส�งผู�สมัครเข�ารับการคัดเลือกเพ่ิมเติมได�อีก ๑ คน รวมจำนวน
ผู�สมัครในหน�วยงานท่ีมีข�าราชการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีดังกล�าวท้ังสิ้นไม�เกิน ๒ คน ต�อกรมหรือหน�วยงาน 

 อนึ่ง เพ่ือให�เป%นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การพัฒนา
บุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสูตรฝ�กอบรมของหน�วยงานต�าง ๆ เห็นชอบการกำหนดสัดส�วนผู�เข�ารับ 
การฝ�กอบรมท่ีมาจากภาคเอกชน ไม�เกินร�อยละ ๑๕ ของผู�เข�ารับการฝ�กอบรมท้ังหมด (๔๐ คน) หลักสูตร
การพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นท่ี ๒๕ ประจำป-งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงกำหนดจำนวน 
ผู�เข�ารับการฝ6กอบรมท่ีมาจากภาคเอกชนไว�ไม�เกิน ๖ คน จากกลุ�มผู�ผ�านการคัดเลือกซ่ึงมีคะแนนสูงสุด 
ใน ๔๐ ลำดับแรก ในกรณีท่ีมีผู�ผ�านการคัดเลือกใน ๔๐ คน มาจากเอกชนมากกว�า ๖ คน จะเรียก
บุคลากรภาครัฐท่ีผ�านเกณฑ2การประเมินเข�ารับการฝ6กอบรมในลำดับถัดไปมาทดแทนในส�วนท่ีว�างลง 
ให�ครบจำนวน ๔๐ คน 

๖.   เกณฑ2คุณสมบัติของผู�สมัครเข�ารับการฝ6กอบรม 
๖.๑ เป%นข�าราชการพลเรือนสามัญ ระดับชำนาญการพิเศษ หรือข�าราชการประเภทอ่ืน  

พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนท่ีมีคุณสมบัติเทียบเท�า อายุไม�เกิน ๔๕ ป%บริบูรณ2 (นับถึงวันป�ดรับสมัคร 
๒๗ มกราคม ๒๕๖๓) โดยได�ปฏิบัติราชการหรือมีประสบการณWในการทำงานมาแล�วไม�น�อยกว�า ๘ ป- นับต้ังแต�
แรกบรรจุ และไม�เคยผ�านการฝ�กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู�นำคลื่นลูกใหม�ในราชการไทยมาก�อน 

๖.๒ ประสบความสำเร็จในหน�าท่ีการงานต้ังแต�อายุยังน�อย มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
ในระดับดีมาก – ดีเด�น ในรอบการปฏิบัติราชการ ๒ รอบท่ีผ�านมา 

๖.๓ มีความสามารถด�านภาษาภาษาอังกฤษ (หรือภาษาต�างประเทศอ่ืน ๆ) ท่ีสื่อสารได�ในระดับดี
ข้ึนไป และมีความสามารถใช�คอมพิวเตอรWและเทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานตามหน�าท่ีรับผิดชอบ 

๖.๔ มีบุคลิกภาพอันเป%นตัวอย�างท่ีดีได� อาทิ กล�าคิดกล�าริเริ่ม มีความอ�อนน�อมถ�อมตน  
มีแววของการเป%นผู�นำท่ีมุ�งผลสัมฤทธิ์ ไม�ย�อท�อต�ออุปสรรค เป%นนักปฏิบัติ เป%นผู�เร�งเร�าให�เกิดการเปลี่ยนแปลง 
ชอบแสวงหาความรู� และประสานสัมพันธWได�ดี 

๖.๕ เป%นผู�มีความประพฤติปฏิบัติดี ตามท่ีระบุไว�ในจรรยาข�าราชการ ประมวลจริยธรรม และ 
วินัยข�าราชการ 

๖.๖ เป%นผู�มีสุขภาพสมบูรณWแข็งแรง สามารถเข�าร�วมกิจกรรมทุกกิจกรรมได�ตลอดหลักสูตร 

๗.   ระยะเวลา  ระหว�างเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ – สิงหาคม ๒๕๖๓ แบบไม�ต�อเนื่อง (จำนวน ๔๒ วัน) 
แบ�งการดำเนินการโครงการ ดังนี้ 

การดำเนินการ ระยะเวลา 

การรับสมัครผ�านระบบลงทะเบียนออนไลนW ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ 
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การดำเนินการ ระยะเวลา 

การคัดเลือก กุมภาพันธW - มีนาคม ๒๕๖๓ 
ประกาศรายชื่อผู�เข�ารับการฝ�กอบรมผ�านทางเว็บไซตW
ของสำนักงาน ก.พ. แจ�งส�วนราชการ/หน�วยงาน และ
ผู�เข�ารับการฝ�กอบรมทางอีเมล 

ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๓ 

กิจกรรมศึกษาก�อนการฝ�กอบรม (ออนไลนW) วันท่ี ๒๔ เมษายน - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
พิธีเป�ดการฝ�กอบรมและการปฐมนิเทศ ภายในวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
การฝ�กบรม (แบบไม�ต�อเนื่อง) ๑๘ พฤษภาคม – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
การติดตามประเมินผล ๓๑ กรกฎาคม - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
การรายงานผลประเมิน ๓๖๐ องศา และพิธีป�ด 
การฝ�กอบรม 

๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

การแจ�งผลการฝ�กอบรมให�หน�วยงานต�นสังกัดรับทราบ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓ 
รายละเอียดปรากฏตามกำหนดการแนบท�าย 

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

๙.   วิทยากร  สำนักงาน ก.พ. และหน�วยงานภายนอก 

๑๐. งบประมาณ  งบประมาณของสำนักงาน ก.พ. เฉพาะในส�วนของค�าใช�จ�ายในการจัดฝ�กอบรมตาม
หลักสูตรท่ีกำหนดซ่ึงจัดดำเนินการ ณ สำนักงาน ก.พ. และต�างจังหวัด สำหรับค�าใช�จ�ายอ่ืน เช�น ค�าท่ีพัก 
ในระหว�างการฝ�กอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. ค�าเดินทางไปกลับท่ีพักและสถานท่ีฝ�กอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. 
เป%นต�น ให�เบิกจ�ายจากหน�วยงานต�นสังกัด  

๑๑. การรับรองผลการฝ6กอบรม 
การสำเร็จการฝ�กอบรมหลักสูตรนี้ผู�เข�ารับการฝ�กอบรมต�องเข�าร�วมกิจกรรมต�าง ๆ ดังนี้ 
(๑) ช�วงก�อนการฝ6กอบรม ต�องศึกษาเนื้อหาท่ีกำหนดและส�งชิ้นงานตามท่ีกำหนด 
(๒) ช�วงการฝ6กอบรม แบ�งเป%น ๒ ส�วน ได�แก� 
- การฝ�กอบรมในชั้นเรียน ต�องเข�ารับการฝ�กอบรมคิดเป%นระยะเวลาไม�น�อยกว�าร�อยละ ๘๐  

ของกิจกรรม และจัดทำผลงานตามท่ีได�รับมอบหมายให�สำเร็จครบถ�วน 
- กิจกรรมท่ีจำเป%นในการสร�างความเข�าใจร�วมกันและมีความสำคัญในกระบวนการพัฒนาของ

หลักสูตร กำหนดให�ผู�เข�ารับการฝ�กอบรมจะต�องเข�าร�วมกิจกรรมครบตามระยะเวลาท่ีกำหนด ร�อยละ ๑๐๐ ดังนี้  
- กิจกรรมการปฐมนิเทศและการฝ�กปฏิบัติการเป%นผู�นำและการทำงานร�วมกับผู�อ่ืน  
- กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการนำเสนอผลงาน (New Wave Theatre) 

 ท้ังนี้ หากไม�สามารถเข�ารับการฝ�กอบรมได�ครบตามท่ีกำหนดจะถือว�าไม�ผ�านการฝ�กอบรม 

๑๒. ผลลัพธ2ท่ีคาดหวัง 
 ผู�เข�ารับการฝ�กอบรมพัฒนาเป%นผู�นำการเปลี่ยนแปลง (Change Leader) ให�แก�ระบบราชการและ
สามารถตอบสนองการทำงานในบริบทของการปรับเปลี่ยนไปสู�การเป%นประเทศไทย ๔.๐ 



๙ 
 

 

 

๑๓. ท่ีปรึกษาโครงการ 
 หม�อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการ ก.พ. 

นางชุติมา  หาญเผชิญ  รองเลขาธิการ ก.พ. 
นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
นางสาวสมฤดี  จิตรจง  รองผู�ว�าการ การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย 
นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานตW  ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
นางกมลวรรณ  สัตยายุทยW นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ สำนักงาน ก.พ. 

๑๔. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
นางสาวพรศิริ  เจริญสืบสกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
นางสาววรรณวนัช ศิริจินดาพันธW นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
เจ�าหน�าท่ีสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. 

 อีเมลW  pornsiri.psed4@gmail.com หรือ pornsiri.c@ocsc.go.th 
โทรศัพทW ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๔๗ 

 โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 
ข�อมูลหลักสูตร https://www.ocsc.go.th/newwave 


