
 

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 ปÅจจุบันโครงการฝ+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 ่จำเปEนในบริบทปÅจจุบันและอนาคต  

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) ทั้งในด9านความรู9 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

สำหรับการเปEนผู9นำในบริบทปÅจจุบันและอนาคต 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 ในกิจกรรมพิธีเปÉด 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 

ความขัดแย9งและปÅญหาในระหว>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 
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๑ นายอกนิษฐ์  ชุมนุม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

๒ นางสาวพรอุษา  ฤกษ์สำราญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

๓ นางสาวจริยา  สมานเดชา นิติกรชํานาญการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

๔ นายกรณ์  อรรถเนติศาสตร์ นักกฎหมายกฤษฎีกาชํานาญการพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๕ นางสาวขวัญกมล  ศาสตระรุจิ นักพัฒนาระบบราชการชํานาญการ สํานักงาน ก.พ.ร.

๖ นางสาวอรฉัตร  สังขมณี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๗ นายเผ่าพัชร  รพีธรรมานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๘ นายศิรพันธ์  ยงวัฒนานันท์ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

๙ นางสาวณัฐพัชร  ทวีวรรณบูลย์ นิติกรชํานาญการพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

๑๐ นางสาวจันทมาส  เติมพรวิทิต นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ กรมศุลกากร

๑๑ นางสาวฝนทิพย์  ถนอมพงษ์พันธ์ นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ กรมศุลกากร

๑๒ นายดิษย์  มณีพิทักษ์ นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ กรมธนารักษ์

๑๓ นางสาวลลิตา  อัศวสกุลฤชา ภัณฑารักษ์ชำนาญการ กรมธนารักษ์

๑๔ นายภาคภูมิ  ตันธนศรีกุล นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการพิเศษ กรมสรรพสามิต

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๖ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
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๑๕ นางสาวณิชาภัทร  นาวาประดิษฐ์ นักวิชาการภาษีชํานาญการ กรมสรรพากร

๑๖ นายธนาธร  โฉมแก้ว นักวิชาการภาษีชํานาญการ กรมสรรพากร

๑๗ นางสาวศรีสัจจา  เนียมสุวรรณ นักพัฒนาสังคมชํานาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

๑๘ นางสาวสราญจิตร  บุนนาค นักพัฒนาสังคมชํานาญการ กรมกิจการเด็กและเยาวชน

๑๙ นางสาวเกตุมณี  สินพูนภักด์ิ นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

๒๐ นางสาวอภิญญา  เจริญฉํ่า นักพัฒนาสังคมชํานาญการ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

๒๑ นายปัญจศักด์ิ  เทพอวยพร วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการพิเศษ กรมชลประทาน

๒๒ นางสาวเพชรร้อย  เพชรเรียง นายสัตวแพทย์ชำนาญการ กรมปศุสัตว์

๒๓ นายกมล  เรืองเดช นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชํานาญการพิเศษ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม

๒๔ นายทยากร  จันทรางศุ วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ กรมการขนส่งทางราง

๒๕ นางสาวศศิวรา  เลาหสุรโยธิน นักวิชาการขนส่งชำนาญการ กรมการขนส่งทางบก

๒๖ นางสาวณัฐวรา  จันทรธานีวัฒน์ วิศวกรโยธาชํานาญการ กรมทางหลวงชนบท

๒๗ นายสรนาถ  รัตนโรจน์มงคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๒๘ นางสาวปวภทร  ภัณฑิราวุฒิ นักอุตุนิยมวิทยาชํานาญการ กรมอุตุนิยมวิทยา
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๒๙ นางสาวกฤติยา  เพ็ชรศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

๓๐ นายกิตติพงษ์  สานุวงษ์ นักวิชาการพลังงานชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

๓๑ นายณัฐรุจ  อนันตบวรวุฒิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กรมธุรกิจพลังงาน

๓๒ นางสาวจารุวรรณ  พิพัฒน์พุทธพันธ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

๓๓ นางสาวมินตรา  ผู้วัฒนาวงศ์ วิศวกรชํานาญการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

๓๔ นางสาวศิริลักษณ์  รุ่งเรืองกุลดิษฐ์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

๓๕ นายตะวันส่องแสง  การย์กวินพงศ์ นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรชํานาญการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

๓๖ นางสาวพินยรัชต์  จันทร์เจิดศักด์ิ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

๓๗ นางสาวภาสิน  จันทรโมลี นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

๓๘ นางนันท์นภัส  ฤกษ์อุดมศักด์ิ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

๓๙ นางสาวมาลินดา  เทวาพิทักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๔๐ นายธนิต  ใจสอาด วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ กรมโยธาธิการและผังเมือง

๔๑ นางสาววาสินี  วิสุทธิวิเศษ สถาปนิกชํานาญการพิเศษ กรมโยธาธิการและผังเมือง

๔๒ นางสาวภรรคพร  เล็กขาว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
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๔๓ นางสาวกรรัตน์  นันทกสิกร นิติกรชํานาญการพิเศษ กรมบังคับคดี

๔๔ นางสาวปัญวรัญย์  จันทร์สุริยา นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สํานักงาน ป.ป.ส.

๔๕ นายชัยภัท  ช่วงรังษี นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ สํานักงาน ป.ป.ส.

๔๖ นางสาวตุลญา  เอมะสุวรรณ นักวิชาการแรงงานชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

๔๗ นายเทพรัตน์  วงศ์เจริญวนกิจ นักวิชาการแรงงานชํานาญการ สํานักงานประกันสังคม

๔๘ นายภูมิรัฐ  ดํายศ นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

๔๙ นางมัลลวีร์  รอชโฟล นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

๕๐ นายวรกัญญ์  ศรีสุทธ์ิ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

๕๑ นางสาวภัทรา  ศรีพุทธางกูร นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

๕๒ นายสมเกียรติ  กมลพันธ์ นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

๕๓ นางสาววิยะณี  ดังก้อง ครูชํานาญการพิเศษ สถาบันวิทยาลัยชุมชน

๕๔ นายพงษ์ศักด์ิ  นิติการุญ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๕๕ นายกวิตม์  ซ่ือม่ัน นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๕๖ นายนวพงศ์  อนันตวรสกุล นายแพทย์ชำนาญการ กรมการแพทย์



ส่ิงที่ส่งมาด้วย ๒

ลําดับ รายชื่อผู้สมัคร ตำแหน่ง หน่วยงาน

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๖ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๕๗ นางสาวศรันญา  มานะรุ่งเรืองสิน นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

๕๘ นายชลพันธ์  ปิยถาวรอนันต์ นายแพทย์ชำนาญการ กรมอนามัย

๕๙ นางสาววิลาวัลย์  ดำจุติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

๖๐ นายกฤษณ์  เจนจิรวัฒนา นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๖๑ นายกรชวัล  น้ําใจดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สํานักงาน ป.ป.ช.

๖๒ นางสาวปัทมา  ประสิทธิวงษ์ นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ สํานักงาน ป.ป.ท.

๖๓ นายปิติ  ฉลองวิริยะเลิศ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กรุงเทพมหานคร

๖๔ นางสาวกรรณภรณ์  กัลยาจิตร์โกศล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ส่วนคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

๖๕ นายทยากร  จิตรกุลเดชา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ ๒ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

๖๖ นายธนวรรธน์  นาคะวิโร วิศวกรระดับ ๑๐ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย



วัน เดือน ปี เวลา หมายเหตุ

21 พ.ค. 64 1 ลงทะเบียนในระบบ Zoom

16.00 - 16.30 น.

แจ้งตอบรับภายในวันที่ 24 พ.ค. 64

วัน เดือน ปี ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เวลา ช้ินงาน

13 - 24  พ.ค. 64 ส่งผลประเมิน 360 องศา ครบทั้ง

ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน 

ผู้ใต้บังคับบัญชา

24 พ.ค. - 4 มิ.ย. 64 learn.ocsc.go.th 1 ช่ัวโมง ทำความเข้าใจหลักการและวิธีการ

24 พ.ค. - 4 มิ.ย. 64 learn.ocsc.go.th 6 ช่ัวโมง Learing Reflection

24 พ.ค. - 12 มิ.ย. 64 learn.ocsc.go.th 6 ช่ัวโมง Learing Reflection

24 พ.ค. - 12 มิ.ย. 64 learn.ocsc.go.th 6 ช่ัวโมง Learing Reflection

24 พ.ค. - 31 ส.ค. 64 Coursera.org 6 สัปดาห์ 

สัปดาห์ละ 3 - 5 ช่ัวโมง

ส่งใบประกาศ และ Learning Reflection 

1 ครั้งเม่ือจบหลักสูตร

24 พ.ค. - 31 ส.ค. 65 Coursera.org 6 สัปดาห์ 

สัปดาห์ละ 3 - 5 ช่ัวโมง

ส่งใบประกาศ และ Learning Reflection 

1 ครั้งเม่ือจบหลักสูตร

วัน เดือน ปี ครั้งที่/เวลา 08.30 - 09.00 น. 09.00 - 09.30 น. 09.30 - 10.15 น. 10.15 - 12.00 น. 13.00 - 14.30 น. 14.30 - 16.30 น.

ศ. 4 มิ.ย. 64 1 ลงทะเบียนผ่าน Zoom *** พิธีเปิด

โดย เลขาธิการ ก.พ.

*** CEO Visit:

"ผู้นำคล่ืนลูกใหม่กับ

การสร้างความ

เปล่ียนแปลง" 

โดย รกพ.ชุติมา 

หาญเผชิญ

*** บทบาทผู้นำรุ่นใหม่

กับการทํางานในอนาคต

นายบุญธรรม เลิศสุขี

เกษม 

รองปลัดกระทรวง

มหาดไทย

ในฐานะที่ปรึกษาหลักสูตร

*** ช้ีแจงภาพรวม

หลักสูตร และช้ีแจงกรอบ

การทําผลงาน

ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

โดย ผชช.อริยะ สกุลแก้ว 

และคณะ

กิจกรรมสัมพันธ์

โดย คณะวิทยากรสํานักงาน ก.พ.

วัน เดือน ปี ครั้งที่/เวลา

จ. 7 มิ.ย. 64 2 ลงทะเบียนผ่าน Zoom Learning Reflection

วัน เดือน ปี ครั้งที่/เวลา 08.30 - 09.00 น. 09.00 - 11.00 น. 10.00 - 12.00 น.

อ. 8 มิ.ย. 64 3 ลงทะเบียนผ่าน Zoom

วัน เดือน ปี ครั้งที่/เวลา 08.30 - 09.00 น. 18.00 - 19.30 น. 

พ. 9 มิ.ย. 64 4 ลงทะเบียนเข้าระบบ Zoom

พฤ. 10 มิ.ย. 64 5 ลงทะเบียนเข้าระบบ Zoom การตลาดท่องเที่ยวไทยกับการพัฒนา

ประเทศในยุค New Normal

โดย นางสาวสมฤดี จิตรจง รองผู้ว่าการ 

ททท.

ช่วงการศึกษาก่อนการฝึกอบรม เรียนผ่านระบบ online ระหว่างวันที่ พ.ค. - 31 ส.ค. 64

กิจกรรมการศึกษาด้วยตนเอง (Online และ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์)

ทําแบบประเมิน 360 องศา

เรียนรู้ด้วยตนเอง : การสะท้อนการเรียนรู้ (Learning Reflection)

เรียนรู้ด้วยตนเอง : BCG Model (สืบค้นด้วยตนเอง)

เรียนรู้ด้วยตนเอง :  Ease of Doing Business (สืบค้นด้วยตนเอง)

เรียนรู้ด้วยตนเอง : Coursera.org : Leading transformations: Manage change (ภาษาอังกฤษ)

by Macquarie University

เรียนรู้ด้วยตนเอง : Coursera.org : Visionary leadership, identity & motivation: Become a 

meaning maker (ภาษาอังกฤษ)

by Macquarie University

ช่วงการฝึกอบรม

ช่วงการฝึกอบรม (วิธีการอบรมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์)

ส่งแบบฟอร์ม IDP

"การคิดเชิงออกแบบเพื่อการสร้างสรรค์งานและ

นวัตกรรม 

(Design Thinking and Process Design) 

โดย นายวริทธิ ตีรประเสริฐ เจ้าหน้าที่พัฒนาการ

ออกแบบเเละธุรกิจสร้างสรรค์อาวุโส"

Learning Reflection

ผู้นำกับการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน

โดย นายวิทิตนันท์  โรจนพาณิช

10.00 - 12.00 น. 13.00 - 17.30 น.

กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 26 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ระหว่างพฤษภาคม 2564 - กันยายน 2564

16.30 - 17.30 น.

ซักซ้อมความเข้าใจในการฝึกอบรม

เรียนรู้ด้วยตนเอง : ยุทธศาสตร์ชาติ (สืบค้นด้วยตนเอง)

สมรรถนะผู้นำในศตวรรษที่ 21 : รายงานผลประเมิน

 ๓๖๐ องศา

โดย นายชวัลณัฐ เหล่าพูนพัฒน์

*** กิจกรรมประเมินบุคลิกภาพทางการบริหาร 

(MBTI)

โดย คณะวิทยากร สํานักงาน ก.พ. 

ผชช.ศาณิฏ ปนิธานธรรม

นางสาวนที มีเงิน นางวัชรวีร์ นิ่มเป๋า และนางสาวพรศิริ

 เจริญสืบสกุล

09.00 - 12.00 น.

*** แผนพัฒนารายบุคคล : IDP 

โดย ผชช.อริยะ สกุลแก้ว และคณะ

ส่ิงที่ส'งมาด+วย ๓ 



กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 26 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ระหว่างพฤษภาคม 2564 - กันยายน 2564

ส่ิงที่ส'งมาด+วย ๓ 

วัน เดือน ปี ครั้งที่/เวลา 08.30 - 09.00 น. 16.00 - 17.00 น.

ศ. 11 มิ.ย. 64 6 ลงทะเบียนเข้าระบบ Zoom Learning Reflection

วัน เดือน ปี ครั้งที่/เวลา 08.30 - 09.00 น. 16.00 - 17.00 น.

พ 16 มิ.ย. 64 7 ลงทะเบียนเข้าระบบ Zoom Learning Reflection

พฤ 17 มิ.ย. 64 8 ลงทะเบียนเข้าระบบ Zoom Learning Reflection

ศ. 18  มิ.ย. 64 9 ลงทะเบียนเข้าระบบ Zoom Learning Reflection

จ. 21 มิ.ย. 64 10 ลงทะเบียนเข้าระบบ Zoom

วัน เดือน ปี ครั้งที่/เวลา 08.30 - 09.00 น.

อ. 22 มิ.ย. 64 11 ลงทะเบียน Learning Reflection

พ. 23 มิ.ย. 64 12 ลงทะเบียน Learning Reflection

ศ. 25 มิ.ย. 64 13 ลงทะเบียน

วัน เดือน ปี ครั้งที่/เวลา 08.30 - 09.00 น. 16.00 - 18.00 น.

พฤ. 1 ก.ค. 64 14 กลุ่ม 1 กิจกรรมระดมความคิดเห็นเพ่ือวางแผน

การบูรณาการการจัดทำผลงานของผู้เข้า

รับการฝึกอบรม

โดย วิทยากรสํานักงาน ก.พ.

ศ. 2 ก.ค. 64 15 กลุ่ม 1 ทำงานกลุ่ม

วัน เดือน ปี ครั้งที่/เวลา 08.30 - 09.00 น. 16.00 - 18.00 น.

พ. 7 ก.ค. 64 14 กลุ่ม 2 กิจกรรมระดมความคิดเห็นเพ่ือวางแผน

การบูรณาการการจัดทำผลงานของผู้เข้า

รับการฝึกอบรม

โดย วิทยากรสํานักงาน ก.พ.

พฤ. 8 ก.ค. 64 15 กลุ่ม 2 ทำงานกลุ่ม*** หลักสูตร Professional Image and Effective Communication (วันที่ 2)

โดย อาจารย์น้ำฝน ภักดี และคณะ

ณ ห้อง 1 ชั้น 9 อาคารสํานักงาน สํานักงาน ก.พ.

*** หลักสูตร Professional Image and Effective Communication (วันที่ 1)

โดย อาจารย์น้ำฝน ภักดี และคณะ

ณ ห้อง 1 ชั้น 9 อาคารสํานักงาน สํานักงาน ก.พ.

*** หลักสูตร Professional Image and Effective Communication (วันที่ 2)

โดย อาจารย์น้ำฝน ภักดี และคณะ

ณ ห้อง 1 ชั้น 9 อาคารสํานักงาน สํานักงาน ก.พ.

09.00 - 12.00 น.

สัมมนาเชิงปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาผลงานข้อเสนอของ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

โดย ที่ปรึกษาและวิทยากรประจําหลักสูตร 

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม, นางสาวสมฤดี จิตรจง, 

นายวริทธิ ตีรประเสริฐ, นายดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี, 

ผู้แทนหอการค้าไทย

ณ ห้อง 1 ชั้น 9 อาคารสํานักงาน สํานักงาน ก.พ.

Group Project Session: วางแผนการทำงานกลุ่ม

09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น.

13.00 - 16.00 น.

*** หลักสูตร Professional Image and Effective Communication (วันที่ 1)

โดย อาจารย์น้ำฝน ภักดี และคณะ

ณ ห้อง 1 ชั้น 9 อาคารสํานักงาน สํานักงาน ก.พ.

Digital Transformation and Enterprise Architecture

โดย นายดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี

การควบคุมภายใน (Internal Control) เพื่อความ

ยั่งยืนในการทําธุรกิจ

โดย วิทยากรจากหอการค้าไทย

Group Project Session: วางแผนการทำงานกลุ่ม

การตลาด (Marketing)

โดย นายธเนศ ต้ังเจริญม่ันคง

ณ ห้อง 1 ชั้น 9 อาคารสํานักงาน สํานักงาน ก.พ.

การสร้างและการดำเนินธุรกิจ

โดย วิทยากรหอการค้าไทย

การบริหารความเส่ียง (Risk Management)

โดย วิทยากรจากหอการค้าไทย

Leader's Communication Skill: 

Story Telling

โดย นายวิทิตนันท์  โรจนพาณิช

"จริยธรรมผู้นำและภาวะผู้นำที่ได้รับความไว้วางใจ 

Ethics of Leaders & Trusted Leadership

โดย ดร.สาโรจน์ พรประภา

ทักษะดิจิทัล : การสร้างเนื้อหาดิจิทัลในรูปแบบคลิปวิดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือ (ถ่ายทำและตัดต่อ) 

โดย นายชวพงศธร ไวสาริกรรม จากบริษัท Apple และคณะ

ณ ห้อง 1 ชั้น 9 อาคารสํานักงาน สํานักงาน ก.พ.

ช่วงการฝึกอบรมในช้ันเรียนและศึกษาดูงานในต่างจังหวัด (In-Class Training and Field Trips)

09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.30 น. 

ปฏิรูปประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

โดย ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ

รองเลขาสภาพัฒน์ฯ

09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น.

09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น.

CEO Visit : Change Leader

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล

โดย เลขาธิการ กลต.



กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 26 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ระหว่างพฤษภาคม 2564 - กันยายน 2564

ส่ิงที่ส'งมาด+วย ๓ 

วัน เดือน ปี ครั้งที่/เวลา 08.30 - 09.00 น. 16.00 - 18.00 น.

ศ. 9 ก.ค. 64 16 ลงทะเบียน ทำงานกลุ่ม

วัน เดือน ปี ครั้งที่/เวลา 08.30 - 09.00 น. 16.00 - 18.00 น.

จ. 12 ก.ค. 64 17 ลงทะเบียน ทำงานกลุ่ม

อ. 13 ก.ค. 64 18 ลงทะเบียน การระดมความคิดเห็นเพ่ือทำผลงานกลุ่ม

วางแผนงานกลุ่มและแบ่งงาน

วัน เดือน ปี ครั้งที่/เวลา 08.30 - 09.00 น. 16.00 - 18.00 น.

พ. 14 ก.ค. 64 19 ลงทะเบียน ทำงานกลุ่ม

พฤ. 15 ก.ค. 64 20 ลงทะเบียน ทำงานกลุ่ม

ศ. 16 ก.ค. 64 21 ลงทะเบียน ชี้แจงการลงพ้ืนที่

วัน เดือน ปี ครั้งที่/เวลา 05.00 - 09.00 น. 13.00 - 16.30 น. 16.30 - 18.00 น. 18.00 - 22.00 น.

จ. 19 ก.ค. 64 22 กลุ่มที่ 1

ออกเดินทางจาก ท่าอากาศ

ยานดอนเมือง กทม. - 

ท่าอากาศยาน... และออก

เดินทางไปยังจังหวัด... 

กิจกรรมสัมมนาเพ่ือเตรียม

ความพร้อมในการลงพ้ืนที่ 

ณ ต่างจังหวัด

*** สภาพเศรษฐกิจของ

จังหวัดเชียงใหม่

โดย หอการค้าจังหวัด

เชียงใหม่

*** กิจกรรมการศึกษากลุ่ม

และศึกษาดูงาน 

ณ จังหวัดเชียงใหม่

(แยกกลุ่มพักในหมู่บ้าน

ตามพ้ืนที่ที่กําหนด)

รับประทานอาหารเย็น 

และเดินทางกลับที่พัก ทำงานกลุ่ม

อ. 20 ก.ค. 64 23 รับประทานอาหารเช้าและ

ออกเดินทางจากที่พักไปยัง

สถานที่ศึกษาดูงาน

รับประทานอาหารเย็น และเดินทางกลับที่

พัก ทำงานกลุ่ม

พ. 21 ก.ค. 64 24 รับประทานอาหารเช้าและ

ออกเดินทางจากที่พักไปยัง

สถานที่ศึกษาดูงาน

รับประทานอาหารเย็น และเดินทางกลับที่

พัก ทำงานกลุ่ม

(กลับมาที่โรงแรม)

พฤ. 22 ก.ค. 64 25 รับประทานอาหารเช้าและ

ออกเดินทางจากที่พักไปยัง

สถานที่นําเสนอผลงาน

รับประทานอาหารเย็น สะท้อนการเรียนรู้ 

และเดินทางท่าอากาศยาน... ไปยัง 

ท่าอากาศยานดอนเมือง กทม.

ศ. 23 ก.ค. 64 26 ลงทะเบียน

นําเสนอ Learning Reflection ของแต่ละกลุ่มจาก

การไปเก็บข้อมูลและศึกษาดูงานในพ้ืนที่ที่กำหนด

และซ้อมการนำเสนอ ณ จังหวัดเชียงใหม่

โดย วิทยากร สํานักงาน ก.พ. และวิทยากรภายนอก

กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาข้อเสนอ

งานรุ่นและงานกลุ่ม 

ณ จังหวัดเชียงใหม่

โดย คณะวิทยากรและที่ปรึกษาหลักสูตร

กิจกรรมการศึกษากลุ่ม

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 อาคารสํานักงาน ก.พ. สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น.

Group Project: กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอกลุ่ม

ณ ห้อง 1 ชั้น 9 อาคารสํานักงาน สํานักงาน ก.พ.

ครั้งที่ 2 : การคิดเชิงออกแบบเพื่อการสร้างสรรค์งานและนวัตกรรม 

(Design Thinking and Process Design)

โดย นายวริทธิ ตีรประเสริฐ เจ้าหน้าที่พัฒนาการออกแบบเเละธุรกิจสร้างสรรค์อาวุโส

จาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA)

ณ ห้อง 1 ชั้น 9 อาคารสํานักงาน สํานักงาน ก.พ.

(นำไปใช้ในการออกแบบงานกลุ่ม)

การสร้างภาพยนตร์

(Idea - Execution, การถ่ายภาพ, Script, ตัวอย่างรูปแบบงาน) 

โดย นายทวีรัตน์ โชคชัยเพ่ิมพูนผล 

และนายจิณตวัตน์ พรสุขสวัสด์ิ

ณ ห้อง 1 ชั้น 9 อาคารสํานักงาน สํานักงาน ก.พ.

กิจกรรมการศึกษากลุ่มและศึกษาดูงาน 

การสัมมนาเพ่ือเตรียมความพร้อมในการลงพ้ืนที่

ณ จังหวัดเชียงใหม่

โดย นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ที่ปรึกษาหลักสูตร 

และคณะผู้บริหารในส่วนภูมิภาค

ครั้งที่ 1 : การคิดเชิงออกแบบเพื่อการสร้างสรรค์งานและนวัตกรรม 

(Design Thinking and Process Design)

โดย นายวริทธิ ตีรประเสริฐ เจ้าหน้าที่พัฒนาการออกแบบเเละธุรกิจสร้างสรรค์อาวุโส และคณะ

จาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA)

ณ ห้อง 1 ชั้น 9 อาคารสํานักงาน สํานักงาน ก.พ.

(นำไปใช้ในการออกแบบงานกลุ่ม)

09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น.

*** "Mindfulness in Organization องค์กรสร้างสติ"

โดย นายวรภัทร์ ภู่เจริญ และคณะ

ณ ห้อง 1 ชั้น 9 อาคารสํานักงาน สํานักงาน ก.พ.

09.00 - 12.00 น.

กิจกรรมการศึกษากลุ่มและศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่

(แยกกลุ่มพักในหมู่บ้านตามพ้ืนที่ที่กำหนด)

กิจกรรมการศึกษากลุ่มและศึกษาดูงาน 

ณ จังหวัดเชียงใหม่

(กลับมารวมกันทั้งรุ่น)

กิจกรรมการศึกษากลุ่มและศึกษาดูงาน 

ณ จังหวัดเชียงใหม่

(กลับมารวมกันทั้งรุ่น)

การโค้ช (Coaching) โดย นายชัยรัตน์  วงศ์จินดานนท์

ณ ห้อง 1 ชั้น 9 อาคารสํานักงาน สํานักงาน ก.พ.

09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น.



กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 26 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ระหว่างพฤษภาคม 2564 - กันยายน 2564

ส่ิงที่ส'งมาด+วย ๓ 

วัน เดือน ปี ครั้งที่/เวลา 07.00 - 09.00 น. 16.00 - 17.30 น.

จ. 2 ส.ค. 64 22 กลุ่ม 2

ออกเดินทางจาก กทม. ไป

ยัง จังหวัด... (05.00) 

รับประทานอาหารเช้าและ

ออกเดินทางจากที่พักไปยัง

สถานที่ศึกษาดูงาน

รับประทานอาหารเย็น และเดินทางกลับที่

พัก ทำงานกลุ่ม

วัน เดือน ปี ครั้งที่/เวลา 07.00 - 09.00 น. 16.00 - 17.30 น.

อ. 3 ส.ค. 64 23 รับประทานอาหารเช้าและ

ออกเดินทางจากที่พักไปยัง

สถานที่ศึกษาดูงาน

รับประทานอาหารเย็น และเดินทางกลับที่

พัก ทำงานกลุ่ม

พ. 4 ส.ค. 64 24 รับประทานอาหารเช้าและ

ออกเดินทางจากที่พักไปยัง

สถานที่นําเสนอผลงาน

รับประทานอาหารเย็น ทำงานกลุ่ม และ

เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

พฤ. 5 ส.ค. 64 25 รับประทานอาหารเช้าและ

ออกเดินทางจากที่พักไปยัง

สถานที่นําเสนอผลงาน

รับประทานอาหารเย็น สะท้อนการเรียนรู้ 

และเดินทางท่าอากาศยาน... ไปยัง 

ท่าอากาศยานดอนเมือง กทม.

ศ. 6 ส.ค. 64 26 ลงทะเบียน ทำงานรุ่น ออกแบบ New Wave Theatre

วัน เดือน ปี ครั้งที่/เวลา 08.30 - 09.30 น. 16.00 - 17.30 น.

พ. 18 ส.ค. 64 27 ลงทะเบียน ทำงานกลุ่ม

พฤ. 19 ส.ค. 64 28 ลงทะเบียน

รับประทานอาหารเช้า

ทําแบบประเมิน 360 องศาครั้งที่ 2

ศ. 20 ส.ค. 64 29 ลงทะเบียน

รับประทานอาหารเช้า

วัน เดือน ปี ครั้งที่/เวลา 09.30 - 10.00 น. 18.00 - 19.30 น. 

พฤ. 26 ส.ค. 64 30 ลงทะเบียน

รับประทานอาหารเช้า

รับประทานอาหารเย็น และกิจกรรม

เตรียมการนําเสนอผลงาน (ต่อ)

วัน เดือน ปี ครั้งที่/เวลา 07.30 - 09.00 น.  16.00 - 19.30 น.

ศ. 27 ส.ค. 64 31 ลงทะเบียน 

รับประทานอาหารเช้า

กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์บริหารองค์กรกับ

ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนต่าง ๆ 

(Executive Forum) ร่วมกับหลักสูตร 

นบส.2

รับประทานอาหารเย็น และกิจกรรม

สะท้อนการเรียนรู้ 

ณ สถานที่เอกชน

31 ส.ค. 64

วัน เดือน ปี ครั้งที่/เวลา 08.30 - 09.00 น. 16.30 - 20.30 น.

ศ. 10 ก.ย. 64 32 ลงทะเบียน พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตร 

รับประทานอาหารเย็น และกิจกรรม

สะท้อนการเรียนรู้ตลอดหลักสูตร

ณ สถานที่เอกชน

กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมการนําเสนอผลงาน

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 อาคารสํานักงาน ก.พ. สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมการนําเสนอผลงาน

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 อาคารสํานักงาน ก.พ. สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

ช่วงการติดตามประเมินผล

10.00 - 12.00 น. 13.00 - 18.00 น. 

กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมการนําเสนอผลงาน

ณ ห้องประชุมจินดา ณ สงขลา อาคาร 3 ชั้น 1 สํานักงาน ก.พ.

               **   ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องเข้ารับการฝึกอบรมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาทั้งหมด เพราะถือเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การผ่านการฝึกอบรม (ขาด/ลาได้ไม่เกิน  5.5 วัน)

               *** เป็นรายวิชาที่ต้องเข้าร่วมกิจกรรม 100% หากไม่เข้าร่วมกิจกรรมจะถือว่าไม่ผ่านการฝึกอบรม

09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. 

กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการนำเสนอผลงานผู้เข้ารับการฝึกอบรม (New Wave Theatre) 

โดย คณะกรรมการ (นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม, นางสาวสมฤดี จิตรจง, 

นายวริทธิ ตีรประเสริฐ, ผู้ว่าราชการจังหวัด..., อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน, ผู้แทนหอการค้าไทย)

ณ สถานที่เอกชน

ส่งผลงานทั้งหมดหลังการปรับแก้

09.00-12.00 13.00 - 16.30 น. 

รายงานผลประเมิน 360 องศา

โดย นายชวัลณัฐ เหล่าพูนพัฒน์

ณ สถานที่เอกชน

กิจกรรมติดตามประเมินผลภาพรวมหลักสูตร

โดย วิทยากรสํานักงาน ก.พ.

ณ สถานที่เอกชน

หมายเหตุ   *   กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดย สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องด่ืม ในวันที่มีกิจกรรมการฝึกอบรมตามหลักสูตร ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

ได้แก่ บัตรโดยสารเครื่องบิน ไป - กลับ ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม ค่าที่พักและค่าอาหารตลอดการศึกษาดูงานตามกำหนดการ หากไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมในช่วงเวลาใดได้ควรแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ มิฉะนั้น 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมดเอง

Group Project: กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอกลุ่ม

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 อาคารสํานักงาน ก.พ. สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

Social Etiquette

โดย นายปรีชา แก่นสา และนางศิริวรรณ เมนะโพธิ

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 อาคารสํานักงาน ก.พ. 

สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

สัมมนาเชิงปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาผลงานข้อเสนอของผู้

เข้ารับการฝึกอบรม

โดย ที่ปรึกษาและวิทยากรประจําหลักสูตร 

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม, นางสาวสมฤดี จิตรจง, 

นายวริทธิ ตีรประเสริฐ,นายดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี, 

ผู้แทนหอการค้าไทย

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 อาคารสํานักงาน ก.พ. 

สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. 

Group Project *** กิจกรรมการศึกษากลุ่มและศึกษาดูงานเพ่ือปรับปรุงผลงานและข้อเสนอ  

ณ จังหวัดเชียงใหม่

(แยกกลุ่มตามพ้ืนที่ที่กำหนด)

Group Project *** กิจกรรมการศึกษากลุ่มและศึกษาดูงานเพ่ือปรับปรุงผลงานและข้อเสนอ 

ณ จังหวัดเชียงใหม่

(แยกกลุ่มตามพ้ืนที่ที่กำหนด)

Group Project *** กิจกรรมการศึกษากลุ่มและศึกษาดูงานเพ่ือปรับปรุงผลงานและข้อเสนอ 

ณ จังหวัดเชียงใหม่

(แยกกลุ่มตามพ้ืนที่ที่กำหนด)

นําเสนอ Learning Reflection ของแต่ละกลุ่มจาก

การไปเก็บข้อมูลและศึกษาดูงานในพ้ืนที่ที่กำหนด

และซ้อมการนำเสนอ ณ จังหวัดเชียงใหม่

โดย วิทยากร สํานักงาน ก.พ. และวิทยากรภายนอก

กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาข้อเสนอ

งานรุ่นและงานกลุ่ม 

ณ จังหวัดเชียงใหม่

โดย คณะวิทยากรและที่ปรึกษาหลักสูตร

09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. 

09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. 



กลุ่มเรียน รายชื่อผู้สมัคร ตำแหน่ง หน่วยงาน
๑ นางสาวขวัญกมล  ศาสตระรุจิ นักพัฒนาระบบราชการชํานาญการ สํานักงาน ก.พ.ร.

๒ นางสาวตุลญา  เอมะสุวรรณ นักวิชาการแรงงานชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

๓ นายเทพรัตน์  วงศ์เจริญวนกิจ นักวิชาการแรงงานชํานาญการ สํานักงานประกันสังคม

๔ นางสาวอรฉัตร  สังขมณี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๕ นางมัลลวีร์  รอชโฟล นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

๖ นายเผ่าพัชร  รพีธรรมานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๗ นายวรกัญญ์  ศรีสุทธ์ิ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

๘ นางสาวศรันญา  มานะรุ่งเรืองสิน นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

๙ นายศิรพันธ์  ยงวัฒนานันท์ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

๑๐ นายกวิตม์  ซ่ือม่ัน นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๑๑ นายนวพงศ์  อนันตวรสกุล นายแพทย์ชำนาญการ กรมการแพทย์

๑๒ นางสาววิลาวัลย์  ดำจุติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

๑๓ นายกฤษณ์  เจนจิรวัฒนา นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๑๔ นางสาวปัทมา  ประสิทธิวงษ์ นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ สํานักงาน ป.ป.ท.

๑๕ นายปิติ  ฉลองวิริยะเลิศ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กรุงเทพมหานคร

๑๖ นายธนวรรธน์  นาคะวิโร วิศวกรระดับ ๑๐ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

๑๗ นางสาวณัฐพัชร  ทวีวรรณบูลย์ นิติกรชํานาญการพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

๑๘ นางสาวฝนทิพย์  ถนอมพงษ์พันธ์ นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ กรมศุลกากร

๑๙ นายดิษย์  มณีพิทักษ์ นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ กรมธนารักษ์

๒๐ นางสาวพรอุษา  ฤกษ์สำราญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

๒๑ นางสาวณิชาภัทร  นาวาประดิษฐ์ นักวิชาการภาษีชํานาญการ กรมสรรพากร

๒๒ นายธนาธร  โฉมแก้ว นักวิชาการภาษีชํานาญการ กรมสรรพากร

๒๓ นางสาวศรีสัจจา  เนียมสุวรรณ นักพัฒนาสังคมชํานาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

๒๔ นางสาวเกตุมณี  สินพูนภักด์ิ นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

๒๕ นายปัญจศักด์ิ  เทพอวยพร วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการพิเศษ กรมชลประทาน

๒๖ นายทยากร  จันทรางศุ วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ กรมการขนส่งทางราง

๒๗ นายสรนาถ  รัตนโรจน์มงคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๒๘ นายกรณ์  อรรถเนติศาสตร์ นักกฎหมายกฤษฎีกาชํานาญการพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๒๙ นางสาวกฤติยา  เพ็ชรศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

๓๐ นางสาวจารุวรรณ  พิพัฒน์พุทธพันธ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

๓๑ นางสาวมินตรา  ผู้วัฒนาวงศ์ วิศวกรชํานาญการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

๓๒ นางสาวพินยรัชต์  จันทร์เจิดศักด์ิ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

๓๓ นายธนิต  ใจสอาด วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ กรมโยธาธิการและผังเมือง

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคล่ืนลูกใหม่ใราชการไทย รุ่นท่ี ๒๖
กลุ่ม  ๑ สำหรับการฝึกอบรมในชั้นเรียนและการศึกษาดูงานในต่างจังหวัด



กลุ่มเรียน รายชื่อผู้สมัคร ตำแหน่ง หน่วยงาน
๑ นายอกนิษฐ์  ชุมนุม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

๒ นางสาวปัญวรัญย์  จันทร์สุริยา นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สํานักงาน ป.ป.ส.

๓ นายชัยภัท  ช่วงรังษี นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ สํานักงาน ป.ป.ส.

๔ นายภูมิรัฐ  ดํายศ นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

๕ นางสาวภัทรา  ศรีพุทธางกูร นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

๖ นายพงษ์ศักด์ิ  นิติการุญ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๗ นายชลพันธ์  ปิยถาวรอนันต์ นายแพทย์ชำนาญการ กรมอนามัย

๘ นายกรชวัล  น้ําใจดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สํานักงาน ป.ป.ช.

๙ นางสาวกรรณภรณ์  กัลยาจิตร์โกศล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ส่วนคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

๑๐ นายทยากร  จิตรกุลเดชา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ ๒ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

๑๑ นางสาวจันทมาส  เติมพรวิทิต นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ กรมศุลกากร

๑๒ นางสาวลลิตา  อัศวสกุลฤชา ภัณฑารักษ์ชำนาญการ กรมธนารักษ์

๑๓ นายภาคภูมิ  ตันธนศรีกุล นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการพิเศษ กรมสรรพสามิต

๑๔ นางสาวสราญจิตร  บุนนาค นักพัฒนาสังคมชํานาญการ กรมกิจการเด็กและเยาวชน

๑๕ นางสาวจริยา  สมานเดชา นิติกรชํานาญการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

๑๖ นางสาวอภิญญา  เจริญฉํ่า นักพัฒนาสังคมชํานาญการ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

๑๗ นายสมเกียรติ  กมลพันธ์ นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

๑๘ นางสาววิยะณี  ดังก้อง ครูชํานาญการพิเศษ สถาบันวิทยาลัยชุมชน

๑๙ นายกมล  เรืองเดช นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชํานาญการพิเศษ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม

๒๐ นางสาวเพชรร้อย  เพชรเรียง นายสัตวแพทย์ชำนาญการ กรมปศุสัตว์

๒๑ นางสาวณัฐวรา  จันทรธานีวัฒน์ วิศวกรโยธาชํานาญการ กรมทางหลวงชนบท

๒๒ นางสาวศศิวรา  เลาหสุรโยธิน นักวิชาการขนส่งชำนาญการ กรมการขนส่งทางบก

๒๓ นางสาวปวภทร  ภัณฑิราวุฒิ นักอุตุนิยมวิทยาชํานาญการ กรมอุตุนิยมวิทยา

๒๔ นายณัฐรุจ  อนันตบวรวุฒิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กรมธุรกิจพลังงาน

๒๕ นายกิตติพงษ์  สานุวงษ์ นักวิชาการพลังงานชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

๒๖ นางสาวศิริลักษณ์  รุ่งเรืองกุลดิษฐ์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

๒๗ นายตะวันส่องแสง  การย์กวินพงศ์ นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรชํานาญการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

๒๘ นางนันท์นภัส  ฤกษ์อุดมศักด์ิ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

๒๙ นางสาวภาสิน  จันทรโมลี นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

๓๐ นางสาววาสินี  วิสุทธิวิเศษ สถาปนิกชํานาญการพิเศษ กรมโยธาธิการและผังเมือง

๓๑ นางสาวมาลินดา  เทวาพิทักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๓๒ นางสาวภรรคพร  เล็กขาว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

๓๓ นางสาวกรรัตน์  นันทกสิกร นิติกรชํานาญการพิเศษ กรมบังคับคดี

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคล่ืนลูกใหม่ใราชการไทย รุ่นท่ี ๒๖
กลุ่ม  ๒ สำหรับการฝึกอบรมในชั้นเรียนและการศึกษาดูงานในต่างจังหวัด



กลุ่ม GP ลำดับท่ีกลุ่ม รายชื่อผู้สมัคร ตำแหน่ง หน่วยงาน

๑ ๑ นางสาวอรฉัตร  สังขมณี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๑ ๒ นางสาวณัฐพัชร  ทวีวรรณบูลย์ นิติกรชํานาญการพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
๑ ๓ นายดิษย์  มณีพิทักษ์ นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ กรมธนารักษ์
๑ ๔ นายทยากร  จันทรางศุ วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ กรมการขนส่งทางราง
๑ ๕ นายกรณ์  อรรถเนติศาสตร์ นักกฎหมายกฤษฎีกาชํานาญการพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑ ๖ นายกวิตม์  ซ่ือม่ัน นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๑ ๗ นางสาวศรีสัจจา  เนียมสุวรรณ นักพัฒนาสังคมชํานาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
๑ ๘ นายปิติ  ฉลองวิริยะเลิศ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กรุงเทพมหานคร
๑ ๙ นายทยากร  จิตรกุลเดชา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ ๒ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
๑ ๑๐ นายกิตติพงษ์  สานุวงษ์ นักวิชาการพลังงานชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
๑ ๑๑ นางสาวภัทรา  ศรีพุทธางกูร นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑ ๑๒ นางสาววิยะณี  ดังก้อง ครูชํานาญการพิเศษ สถาบันวิทยาลัยชุมชน
๑ ๑๓ นายสมเกียรติ  กมลพันธ์ นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
๑ ๑๔ นายณัฐรุจ  อนันตบวรวุฒิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กรมธุรกิจพลังงาน
๑ ๑๕ นางสาวสราญจิตร  บุนนาค นักพัฒนาสังคมชํานาญการ กรมกิจการเด็กและเยาวชน
๑ ๑๖ นางสาวกรรณภรณ์  กัลยาจิตร์โกศล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ส่วนคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
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๒ ๑ นางสาวณิชาภัทร  นาวาประดิษฐ์ นักวิชาการภาษีชํานาญการ กรมสรรพากร
๒ ๒ นายธนวรรธน์  นาคะวิโร วิศวกรระดับ ๑๐ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
๒ ๓ นายนวพงศ์  อนันตวรสกุล นายแพทย์ชำนาญการ กรมการแพทย์
๒ ๔ นายปัญจศักด์ิ  เทพอวยพร วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการพิเศษ กรมชลประทาน
๒ ๕ นายธนิต  ใจสอาด วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ กรมโยธาธิการและผังเมือง
๒ ๖ นางมัลลวีร์  รอชโฟล นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
๒ ๗ นางสาวจารุวรรณ  พิพัฒน์พุทธพันธ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
๒ ๘ นางสาววิลาวัลย์  ดำจุติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
๒ ๙ นางสาวจันทมาส  เติมพรวิทิต นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ กรมศุลกากร
๒ ๑๐ นายกมล  เรืองเดช นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชํานาญการพิเศษ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม
๒ ๑๑ นายพงษ์ศักด์ิ  นิติการุญ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๒ ๑๒ นางสาวมาลินดา  เทวาพิทักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒ ๑๓ นางสาวศิริลักษณ์  รุ่งเรืองกุลดิษฐ์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
๒ ๑๔ นายชัยภัท  ช่วงรังษี นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ สํานักงาน ป.ป.ส.
๒ ๑๕ นางสาวเพชรร้อย  เพชรเรียง นายสัตวแพทย์ชำนาญการ กรมปศุสัตว์
๒ ๑๖ นายอกนิษฐ์  ชุมนุม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
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๓ ๑ นางสาวขวัญกมล  ศาสตระรุจิ นักพัฒนาระบบราชการชํานาญการ สํานักงาน ก.พ.ร.
๓ ๒ นางสาวศรันญา  มานะรุ่งเรืองสิน นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
๓ ๓ นางสาวฝนทิพย์  ถนอมพงษ์พันธ์ นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ กรมศุลกากร
๓ ๔ นายธนาธร  โฉมแก้ว นักวิชาการภาษีชํานาญการ กรมสรรพากร
๓ ๕ นางสาวตุลญา  เอมะสุวรรณ นักวิชาการแรงงานชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
๓ ๖ นางสาวพินยรัชต์  จันทร์เจิดศักด์ิ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
๓ ๗ นายกฤษณ์  เจนจิรวัฒนา นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๓ ๘ นายเผ่าพัชร  รพีธรรมานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๓ ๙ นางสาวพรอุษา  ฤกษ์สำราญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
๓ ๑๐ นายกรชวัล  น้ําใจดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สํานักงาน ป.ป.ช.
๓ ๑๑ นางนันท์นภัส  ฤกษ์อุดมศักด์ิ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
๓ ๑๒ นายตะวันส่องแสง  การย์กวินพงศ์ นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรชํานาญการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
๓ ๑๓ นางสาวภาสิน  จันทรโมลี นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
๓ ๑๔ นางสาวศศิวรา  เลาหสุรโยธิน นักวิชาการขนส่งชำนาญการ กรมการขนส่งทางบก
๓ ๑๕ นางสาวจริยา  สมานเดชา นิติกรชํานาญการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
๓ ๑๖ นางสาวกรรัตน์  นันทกสิกร นิติกรชํานาญการพิเศษ กรมบังคับคดี
๓ ๑๗ นางสาวณัฐวรา  จันทรธานีวัฒน์ วิศวกรโยธาชํานาญการ กรมทางหลวงชนบท
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๔ ๑ นายศิรพันธ์  ยงวัฒนานันท์ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
๔ ๒ นายเทพรัตน์  วงศ์เจริญวนกิจ นักวิชาการแรงงานชํานาญการ สํานักงานประกันสังคม
๔ ๓ นายสรนาถ  รัตนโรจน์มงคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๔ ๔ นางสาวปัทมา  ประสิทธิวงษ์ นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ สํานักงาน ป.ป.ท.
๔ ๕ นายวรกัญญ์  ศรีสุทธ์ิ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๔ ๖ นางสาวกฤติยา  เพ็ชรศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
๔ ๗ นางสาวเกตุมณี  สินพูนภักด์ิ นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
๔ ๘ นางสาวมินตรา  ผู้วัฒนาวงศ์ วิศวกรชํานาญการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
๔ ๙ นายภาคภูมิ  ตันธนศรีกุล นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการพิเศษ กรมสรรพสามิต
๔ ๑๐ นางสาวปัญวรัญย์  จันทร์สุริยา นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สํานักงาน ป.ป.ส.
๔ ๑๑ นางสาวลลิตา  อัศวสกุลฤชา ภัณฑารักษ์ชำนาญการ กรมธนารักษ์
๔ ๑๒ นางสาวปวภทร  ภัณฑิราวุฒิ นักอุตุนิยมวิทยาชํานาญการ กรมอุตุนิยมวิทยา
๔ ๑๓ นางสาววาสินี  วิสุทธิวิเศษ สถาปนิกชํานาญการพิเศษ กรมโยธาธิการและผังเมือง
๔ ๑๔ นายภูมิรัฐ  ดํายศ นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๔ ๑๕ นายชลพันธ์  ปิยถาวรอนันต์ นายแพทย์ชำนาญการ กรมอนามัย
๔ ๑๖ นางสาวอภิญญา  เจริญฉํ่า นักพัฒนาสังคมชํานาญการ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
๔ ๑๗ นางสาวภรรคพร  เล็กขาว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
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.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
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 (นาย/นาง/นางสาว) ......................................................................  

(ผู"เข"ารับการฝEกอบรม) 

วันท่ี............................................ 

โปรดส5งแบบตอบรับภายในวันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. 

สแกนเอกสารส5งทางอีเมลT : pornsiri.psed4@gmail.com 

ส่ิงท่ีส5งมาด"วย ๔ 



  ส่ิงท่ีส(งมาด,วย ๕ 

กิจกรรมการศึกษาก*อนการฝ.กอบรม (Pre-work) 

  หลักสูตรการพัฒนาผู,นำคลื่นลูกใหม(ในราชการไทย รุ(นที่ ๒๖ ปEงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

กำหนดให,ผู,เข,ารับการฝOกอบรมทำการศึกษาก(อนช(วงการฝOกอบรม เพ่ือให,ผู,เข,ารับการฝOกอบรมมีพ้ืนฐานความรู,
ความเข,าใจในเรื่องที่เกี่ยวข,องกับหลักสูตรให,อยู(ในระดับที่ใกล,เคียงกันเพื่อใช,ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู,ในช้ัน
เรียน และเพื่อลดระยะเวลาในการฝOกอบรมด,วยวิธีการบรรยายในชั้นเรียนลง จึงกำหนดให,มีกิจกรรมการศึกษา

ก(อนการฝOกอบรม (Pre-work) โดยให,ผู,เข,ารับการฝOกอบรมศึกษาเรียนรู,ด,วยตนเอง ผ(าน http://learn.ocsc.go.th และ 
https://www.coursera.org ซึ่งจะเริ่มเข,าไปศึกษาเรียนรู,ด,วยตนเองในระบบได,ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
โดยได,กำหนดหัวข,อและระยะเวลาท่ีศึกษาให,สอดคล,องกับเน้ือหาท่ีจะนำไปใช,ในช้ันเรียน ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 

 
๑. กำหนดการกิจกรรมการศึกษาก*อนการฝ.กอบรม (Pre-work) 

ท่ี หัวขEอ ส*งแบบบันทึกสะทEอน

การเรียนรูE (Learning 

Refection Note) 

กำหนดการ 

๑ บันทึกสะท,อนการเรียนรู,ส(วนบุคคล (Individual Learning 

Reflection) นำไปใช,ในการสะท,อนการเรียนรู,ตลอดหลักสูตร 
http://learn.ocsc.go.th 

P ศึกษาในลำดับ

แรก 
ให,แล,วเสร็จ
ภายในวันท่ี 

๔ มิ.ย. ๖๔ 

๒ ประเด็นยุทธศาสตรzชาติ (สืบค,นด,วยตนเอง) ใช,ประกอบการ
วิเคราะหzการทำงานกลุ(ม 

P ศึกษาให,แล,ว
เสร็จภายในวันท่ี

๔ มิ.ย. ๖๔ 

๓ เรียนรู ,ด,วยตนเอง : BCG Model (สืบค,นด,วยตนเอง) ใช,
ประกอบการวิเคราะหzการทำงานกลุ(ม 

P ศึกษาให,แล,ว
เสร็จภายในวันท่ี 

๑๒ มิ.ย. ๖๔ 

๔ เรียนรู,ด,วยตนเอง :  Ease of Doing Business (สืบค,นด,วย
ตนเอง) ใช,ประกอบการวิเคราะหzการทำงานกลุ(ม 

P ศึกษาให,แล,ว
เสร็จภายในวันท่ี 

๑๒ มิ.ย. ๖๔ 

๕ เรียนรู,ด,วยตนเอง : https://www.coursera.org: Leading 

transformations: Manage change (ภาษาอังกฤษ) 
by Macquarie University ระยะเวลาหลักสูตรประมาณ  
๖ สัปดาหz สัปดาหzละ ๒ - ๔ ชม. 

P ศึกษาให,แล,ว

เสร็จภายในวันท่ี 
๓๑ ส.ค. ๖๔ 

และส*ง

ประกาศนียบัตร 



  ส่ิงท่ีส(งมาด,วย ๕ 

ท่ี หัวขEอ ส*งแบบบันทึกสะทEอน

การเรียนรูE (Learning 

Refection Note) 

กำหนดการ 

๖ เรียนรู,ด,วยตนเอง : https://www.coursera.org: 

Visionary leadership, identity & motivation: 
Become a meaning maker (ภาษาอังกฤษ) 
by Macquarie University ระยะเวลาหลักสูตรประมาณ  

๖ สัปดาหz สัปดาหzละ ๒ - ๕ ชม. 

P ศึกษาให,แล,ว

เสร็จภายในวันท่ี 
๓๑ ส.ค. ๖๔ 

และส*ง

ประกาศนียบัตร 

เมื ่อไดEศึกษาแต*ละหัวขEอแลEวใหEท*านบันทึกสรุปสิ ่งที ่ไดEเรียนรู EลงในแบบสะทEอนการเรียนรูE 

ส*วนบุคคล (Individual Learning Reflection Note) เปhนรายประเด็น ๆ ตามแบบฟอรlมตามต*อไปน้ี 

https://forms.gle/nMXXjrnPQiWMsfhv7 

 
๒. ข้ันตอนการเขEาระบบ http://learn.ocsc.go.th 

(๑) พิมพz URL: http://learn.ocsc.go.th/ เพ่ือเข,าระบบ e-Learning ของสำนักงาน ก.พ. 

 

 

 



  ส่ิงท่ีส(งมาด,วย ๕ 

(๒) Log in เข,าสู(ระบบโดยใช, ID และ password ซ่ึงจัดส(งให,ผู,เข,ารับการฝOกอบรมทาง e-mail ท่ีได,แจ,งไว,ใน

ใบสมัคร 

 

(๓) เม่ือ log in เสร็จเรียบร,อย จะปรากฏเน้ือหาในข,อวิชา “Pre Work: หลักสูตรการพัฒนาผู,นำคล่ืนลูกใหม( 

ในราชการไทย รุ(นท่ี ๒๖” ซ่ึงท(านสามารถศึกษาเรียนรู,วิชาดังกล(าวได,ทันที 

๓. ข้ันตอนการเขEาระบบ https://www.coursera.org 

(๑) พิมพz URL: https://www.coursera.org เพ่ือเข,าระบบ 

 
 

(๒) สร,างบัญชีผู,ใช, (Account) โดยกด Log in หรือ Join for free โดยสามารถสร,างใหม(หรือสมัครได,โดยใช,
บัญชี Gmail, Facebook หรือบัญชีผู,ใช, Apple ได, 

 
 

username password 



  ส่ิงท่ีส(งมาด,วย ๕ 

 
(๓) เม่ือสร,างบัญชีผู,ใช,เสร็จ ให,ค,นหาช่ือหลักสูตรท่ีกำหนด คือ Leading transformations: Manage change 
และ Visionary leadership, identity & motivation: Become a meaning maker เพื่อลงทะเบียนเรียน

ใน ๒ รายวิชาดังกล(าว ซ่ึงจะปรากฏคำว(า “Enroll for Free” กดลงทะเบียน 

 
จากนั้นจะปรากฏ Pop up ให,เลือก Full Course, No Certificate เพื่อเรียนให,เสร็จเรียบร,อยทั้งหมดก(อน 

แล,วจึงค(อยกลับมาเลือก “Free Trial for 7 Days” เพ่ือทำการทดสอบและให,ได,ประกาศนียบัตรในภายหลัง 

 
 



  ส่ิงท่ีส(งมาด,วย ๕ 

(๔) ท(านสามารถดูหลักสูตรที่ลงทะเบียนแล,วได,โดยกดเครื ่องหมายข,างชื ่อของท(านทางขวามือ ซึ ่งจะมี  
Drop Down ปรากฏคำว(า My Course เมื่อกดเข,าไปจะเห็นรายวิชาที่ได,ทำการลงทะเบียนไว, และเห็นสถานะ

ของการเรียนได, ดังภาพท่ีปรากฏด,านล(าง 

 
 
ทั้งนี้  ๒ เว็บไซตzข,างต,นมีรายวิชาอื่น ๆ ที่ท(านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได,ตามความต,องการในการพัฒนาตนเอง  

โดย http://learn.ocsc.go.th ไม(มีค(าใช,จ(ายในการลงทะเบียนรายวิชา ส(วน  https://www.coursera.org  อาจมี
ค(าใช,จ(ายในบางหลักสูตร 


