
 

รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู4นำคล่ืนลูกใหม;ในราชการไทย รุ;นท่ี ๒๕ 

ประจำปEงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

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 ป�จจุบันโครงการฝ+กอบรมหลักสูตรการพัฒนา 

ผู9นำคลื่นลูกใหม>ในราชการไทยจัดดำเนินการมาแล9วรวม ๒๕ รุ >น (รวมรุ>นนำร>อง) มีจำนวนผู9เข9ารับ 

การฝ+กอบรมแล9วท้ังส้ิน ๙๒๓ 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>างลึกซึ ้ง มีทักษะที ่จำเปEนในบริบทป�จจุบันและอนาคต  

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 

การพัฒนาผู9นำคล่ืนลูกใหม>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 

๒. วัตถุประสงคR 

การฝ+กอบรมนี้ มุ >งพัฒนาข9าราชการผู9มีศักยภาพสูง ให9เปEน “ผู9นำการเปลี่ยนแปลง” (Change 

Leader) ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรwชาติให9บรรลุเปnาหมายและนำพาประเทศไปสู>ความมั่นคง มั่งคั่ง และ

ย่ังยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเปnาหมายการพัฒนาท่ีสำคัญ ดังน้ี  

๒.๑ พัฒนาขีดความสามารถและยกระดับศักยภาพในการเปEนผู 9นำการเปลี ่ยนแปลง (Change 

Leadership) ให9แก>ผู9มีผลสัมฤทธ์ิสูงภาครัฐ เพ่ือให9สามารถนำการปรับเปล่ียนในบริบทของความเปล่ียนแปลงได9  

๒.๒ เพิ ่มพูนสมรรถนะในการเรียนรู 9และพัฒนาตนเองอย>างต>อเนื ่องเพื ่อเตรียมความพร9อม 

ในการก9าวข้ึนสู>ตำแหน>งท่ีสูงข้ึน 

๒.๓ สร9างโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณw และเครือข>ายการพัฒนาระหว>างผู 9เข9ารับ 

การฝ+กอบรมจากหน>วยงานต>าง ๆ ท้ังจากภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน 

 



๓ 

 

 
 

๓. โครงสร4างของหลักสูตรฝVกอบรม 

มุ>งเน9นให9เกิดการพัฒนาข9าราชการผู9มีศักยภาพสูงของภาคราชการ “ผู9นำการเปลี่ยนแปลง (Change 

Leader)” เปEนผู9สร9างสรรคwนวัตกรรม และเปEนผู9นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการ ผ>านกระบวนการ

จัดการเรียนรู 9ท ี ่ต >อเนื ่องและเหมาะสมตามหลักการ Adult Learning และ Project-Based Action 

Learning ครอบคลุมการสร9าง พัฒนา และเตรียมความพร9อมการเปEนผู9นำในทุกมิติ (Know, Believe, Feel, 

Act) ตั ้งแต>การตระหนักรู 9ในตนเองและความเข9าใจผู 9อ ื ่น ความเข9าใจบริบทโลก สังคม และชุมชน  

การขับเคลื ่อนการพัฒนาประเทศไปสู >การเปEนประเทศไทย ๔.๐ ที ่ได9ร ับการยอมรับในระดับสากล  

การเสริมสร9างทักษะแบบใหม>ที่จำเปEนสำหรับการเปEนผู9นำในบริบทป�จจุบันและอนาคต การวางรากฐาน 

การเปEนผู9นำท่ีได9รับความไว9วางใจและการพัฒนาตนเองอย>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  

การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และการประเมินสมรรถนะด9วยวิธีการศูนยwการประเมิน (Assessment 

Center Method: ACM) 

๓.๒ ช;วงก;อนการฝVกอบรม 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 และเอกสารต>าง ๆ ตามท่ี

กำหนด 

๓.๓ ช;วงการฝVกอบรม เปEนการเข9ารับการฝ+กอบรมตามหลักสูตรท่ีกำหนด โดยมีเนื้อหาสาระ 

ที่จะช>วยสนับสนุนการสร9างและพัฒนาความเปEนผู9นำทางความคิดเพื่อตอบสนองการขับเคลื่อนนโยบายและ

ยุทธศาสตรwชาติระยะ ๒๐ ปM ไปสู>การปฏิบัติ กิจกรรมสำคัญ การฝ+กอบรมในชั้นเรียน การศึกษาดูงาน 

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 

ให9ข9อมูลความรู9เพิ่มเติมสำหรับการพัฒนาความเปEนผู9นำทางความคิด กิจกรรมสำคัญ การนำเสนอผลงาน

การศึกษากลุ>มและผลงานรุ>น (กิจกรรม New Wave Theatre) การประเมินผลความสำเร็จของการพัฒนา

ตามกรอบสมรรถนะที่กำหนด การประเมินผลโครงการในภาพรวมเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร และ 

การทำกิจกรรมโครงการจิตอาสา 

๓.๕ ช;วงการรายงานผล เปEนการรายงานผลการประเมิน ๓๖๐ องศา เพื ่อให9ผู 9เข9ารับการ

ฝ+กอบรมนำผลการประเมินดังกล>าวมาวิเคราะหwกำหนดประเด็นและวิธีการพัฒนาตนเองเพื่อไปสู>เปnาหมาย



๔ 

 

 
 

ของชีวิตท่ีระบุ กิจกรรมสำคัญ การโค9ช และอธิบายรายงานผลการประเมิน ๓๖๐ องศา และพิธีป ดการ

ฝ+กอบรม 

เน้ือหาของหลักสูตร ประกอบด9วย ๔ Modules คือ  

(๑) Module ๑: Knowing yourself and Understanding others เน้ือหาส>วนน้ีมีเปnาหมาย

เพื่อวางรากฐานการพัฒนาภาวะผู9นำบนพื้นฐานคุณลักษณะของแต>ละบุคคลที่จะนำไปสู>การพัฒนาที่ต>อเนื่องและ

ย่ังยืน จากภายใน (insight) ของผู9เข9ารับการฝ+กอบรม รวมถึงการสร9างทีมงานท่ีเข9มแข็ง จุดเด>นของหลักสูตรในส>วนท่ี

หนึ่ง คือ การสร9างความตระหนักรู9ในตนเองและการทำความเข9าผู9อื่นด9วยเคร่ืองมือประเมินบุคคล (Personal 

Assessment) ที่หลากหลาย และการนำเทคนิควิธีการ Coach มาปรับใช9ทั้งในการพัฒนาตนเองและการ

พัฒนาทีมงาน รายละเอียดวิชาในส>วนน้ี ประกอบด9วย    

- การสะท9อนการเรียนรู9 (Learning Reflection) ตลอดหลักสูตร เพื่อเปEนการตกผลึกความคิด

ในการเรียนรู9และพัฒนาตนเองอย>างต>อเน่ือง 

- การทำความเข9าใจความเปEนตัวเองและเข9าใจความแตกต>างของผู 9อื ่น เพื ่อให9สามารถ 

สร9างความสัมพันธwและทำงานร>วมกับผู9อื ่นได9อย>างราบรื่นและมีความสุข โดยผ>านเครื่องมือที่สำคัญ ได9แก>  

การประเมินบุคคล อาทิ MBTI การประเมิน ๓๖๐ องศา การประเมินด9วยวิธีการแบบศูนยwการประเมิน (ACM)  

พร9อมการอธิบายการอ>านผล  

- การวิเคราะหwและประเมินจุดแข็งและจุดที่ต9องได9รับการพัฒนาของตนเองเพื่อประโยชนw 

ในการวางแผนและกำหนดแนวทางในการพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan: IDP)  

- การพัฒนาความสามารถในการควบคุมตนเอง (Self Control) ให9แสดงออกซึ่งบุคลิกลักษณะ

ท่ีเหมาะสมตามเวลาและโอกาส  

- การพัฒนาบุคลิกภาพการเปEนผู9นำทางความคิดของผู9นำ ทั้งบุคลิกภาพและภาพลักษณw

ภายนอกของผู9นำและบุคลิกภาพภายในการพัฒนาจิตใจด9วยการแนะนำให9รู9จักจิตตป�ญญา (Mindfulness) 

ซึ่งเปEนเทคนิคเบื้องลึกในการเข9าใจตัวตนที่อยู>ภายในของตนเอง พัฒนาความรู9ตัวทั่วพร9อม การเข9าถึง 

ความจริง ซ่ึงจะทำให9เปล่ียนมุมมองเก่ียวกับโลกและผู9อ่ืน เกิดความเปEนอิสระ ความสุข ป�ญญา และความรัก

อันไพศาลต>อเพ่ือนมนุษยwและสรรพส่ิง เพ่ือความเปEนมนุษยwท่ีสมบูรณwพร9อมท้ังภายนอกและภายใน 

- การเข9ารับการโค9ช (Coaching) รายบุคคลเพื่อพัฒนาความเปEนผู9นำ (Personal Coach) 

และเรียนรู 9การนำวิธีการโค9ช (Coaching) ไปใช9ในการปฏิบัติงาน รวมถึงการวางแผนและกำหนดแนว

ทางการพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan) 

(๒) Module ๒: Well-equipped เน ื ้อหาส>วนนี ้ มีเป nาหมายเพื ่อเพิ ่มพูนสมรรถนะและ

ความสามารถที่จำเปEนสำหรับการเปEนผู9นำการเปลี่ยนแปลง (Change Leader) และเพื่อสร9างความพร9อม 

ในการขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย ๔.๐ จุดเด>นของหลักสูตรในส>วนที่สอง คือ การพัฒนาความคิด มุมมอง

และทักษะที่จำเปEนสำหรับการนำองคwกรในช>วงของการวางรากฐานและเปลี่ยนผ>านประเทศไปสู>ความมั่นคง 

ม่ังค่ัง และย่ังยืน รายละเอียดวิชาในส>วนน้ี ประกอบด9วย 

- การวางแผนและกลยุทธw (Planning and Strategy) เพื ่อให9เข9าใจทิศทางนโยบายและ

ยุทธศาสตรwของประเทศ การวางกลยุทธwในการขับเคลื่อนนโยบาย การสร9างคุณค>าเพื่อบรรลุเปnาหมายของ 
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การพัฒนาอย>างเปEนองคwรวม และพัฒนามุมมองแนวคิดทางการตลาด (Marketing) ท่ีช>วยสนับสนุน 

การดำเนินการและสร9างบริการภาครัฐท่ีได9รับความเช่ือม่ันจากประชาชนและผู9รับบริการ 

- ภาวะผู 9นำ (Leadership) เพื ่อให9เข9าใจการเปEนผู 9นำทางความคิด (Thought Leader) 

หลักการพัฒนาผู 9นำทางความคิด (Principle for Thought Leader) การนำการเปลี ่ยนแปลง การพัฒนา

ความสามารถในการประสานสัมพันธw การยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมของผู9นำ การสร9างแรงบันดาลใจให9ตนเอง

และผู9อื่น และการสร9างความเชื่อถือไว9วางใจ (Trust) รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู9จากผู9นำที่โดดเด>นทั้งจาก

ภาครัฐและภาคเอกชนในกิจกรรม CEO Visit 

- การสร9างสรรคwและนวัตกรรม (Creativity and Innovation) เพื่อให9เข9าใจหลักการแนวคิด 

ของการคิดอย>างสร9างสรรคwเพื่อนำไปสู>การสร9างสรรคwนวัตกรรมด9านบริการ (Service Innovation) โดยเรียนรู9

กระบวนการคิดและการออกแบบบริการ (Design Thinking and Service Design) และเพ่ิมพูนประสบการณwโดย

การทดลองลงมือทำในกิจกรรมการศึกษากลุ>มและศึกษาดูงานในหน>วยงานต9นแบบ 

- การเพิ ่มความสามารถในการใช9เครื ่องมือและเทคนิค (Tools and Techniques)  

ที่จำเปEนในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและการทำงานในบริบทป�จจุบัน อาทิ ทักษะดิจิทัล (Digital Skill) 

ความรู 9ด9าน Digital Transformation การจัดทำโครสร9างสถาป�ตยกรรมองคwกรเบื ้องต9น (Enterprise 

Architecture) และการวิเคราะหwข9อมูลในยุคดิจิทัล (Data Analysis) รวมถึงทักษะด9านการสื่อสาร เทคนิค

การนำเสนอที่หลากหลาย (Presentation Techniques) อาทิ การสร9างภาพยนตรwและคลิปวีดีโอสำหรับ

การนำเสนอข9อมูล การส่ือสารอย>างมีประสิทธิภาพ เปEนต9น  

(๓) Module ๓: Practice/Deliver Result การดำเนินการในส>วนนี ้มีเปnาหมายให9ผู 9เข9ารับ 

การฝ+กอบรมนำความรู9ที่ได9จากการฝ+กอบรมมาผนวกรวมกับประสบการณwของตนเองและทดลองปฏิบัติ 

ผ>านกิจกรรมต>าง ๆ ในหลักสูตร โดยเน9นการเพิ ่มพูนทักษะในการบริหารจัดการโครงการ (Project 

Management) ด9วยการลงมือปฏิบัติจริงตามโจทยwที่กำหนดในลักษณะงานกลุ>ม (Group Project) อาทิ 

การลงพ้ืนที่เพื่อทำความเข9าใจและเก็บข9อมูล การทำงานกลุ>ม การสร9างข9อเสนอเชิงนวัตกรรม จุดเด>นของ

หลักสูตรในส>วนนี้คือ กระตุ9นให9เกิดการสร9างผลงานในบริบทที่แตกต>างจากการทำงานทั่วไปเพื่อสร9าง

ประสบการณwแบบใหม>ผ>านการคิด การนำเสนอ การสัมผัส (Feel) และการแสดงออก ซึ่งจะนำไปสู>พัฒนา

ความสามารถในการมองภาพองคwรวม การปรับเปลี่ยนมุมมอง (Mindset) การคิดสร9างสรรคw และการ

นำเสนอผลงานในรูปแบบที่แตกต>าง กิจกรรมที ่กำหนดในส>วนน้ี เช>น กิจกรรม Talent share (การ

แลกเปลี่ยนเรียนรู9ระหว>างกันในชั้นเรียน) กิจกรรมการศึกษากลุ>ม (Group Project) การลงพื้นที่ชุมชน การ

ทำผลงานรุ>น ที่จะช>วยให9ผู9เข9ารับการฝ+กอบรมเรียนรู9 คิด ศึกษา สังเกต และลงมือทำด9วยตนเอง โดยในปMน้ี

ภารกิจท่ีมอบหมายจะมีดังน้ี  

ผลงานเด่ียว  

(๑) สะท9อนการเรียนรู9 (Learning Reflection) รายวิชา/กิจกรรมตามท่ีกำหนด 

(๒) บันทึกการโค9ชรายบุคคลครบถ9วนตามท่ีกำหนด 

(๓) จัดทำ Vision Builder และ Service Worksheets เพ่ือพัฒนางานตนเอง  
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ผลงานกลุ;ม  

(๑) จัดทำข9อเสนอเชิงนวัตกรรมเพื่อสร9างบริการสาธารณะที่ตอบสนองการขับเคลื่อน

ประเทศตามยุทธศาสตรwชาติ และนำเสนอผลงานในกิจกรรม New Wave Theatre กลุ>มละไม>เกิน ๑๕ นาที 

(๒) จัดทำคลิป VDO เพ่ือโฆษณา/ขายสินค9าหรือบริการของพ้ืนท่ีชุมชนท่ีกำหนด 

(๓) จัดทำ Power Point/Infographic เพ่ือนำเสนอข9อมูลของผลงานกลุ>ม 

(๓) จัดทำ Executive Summary ความยาวไม>เกิน ๕ หน9ากระดาษ A๔ 

(๔) จัดทำ Vision Builder และ Service Worksheets ส>งเปEนระยะตามท่ีกำหนด 

ผลงานรุ;น 

(๑) ออกแบบและจัดกิจกรรม New Wave Theatre เพื ่อนำเสนอผลงานของผู 9เข9ารับ 

การฝ+กอบรมและสะท9อนการเรียนรู9จากมุมมองของผู9นำรุ>นใหม>ผ>านกิจกรรม New Wave Talk ความยาวไม>

เกิน ๑๕ นาที และจัดทำภาพยนตรwสั้นที่สร9างแรงบันดาลใจ/ส>งต>อคุณค>าดี ๆ ให9แก>กลุ>มเปnาหมายที่ผู9เข9ารับ

การฝ+กอบรมเลือก ความยาวไม>เกิน ๕ นาที จำนวน ๑ เร่ือง  

(๓) จัดทำกิจกรรมจิตอาสา (CSR) ๑ กิจกรรม เพ่ือสร9างสรรคwสังคมหรือช>วยเหลือสังคม 

(๔) Module ๔: Reflection and Extension เนื้อหาในส>วนนี้เปEนการให9ผู9เข9ารับการฝ+กอบรมได9

สะท9อนการเรียนรู9 (Reflection) ภายหลังจากการพัฒนาในทุกกิจกรรมตามหลักสูตรที่กำหนดเพื่อตกผลึก

ทางความคิด สร9างมุมมอง และกำหนดแนวทางการพัฒนาตนเองเพื ่อให9ได9บทสรุปที ่จะนำไปปรับใช9 

ในการปฏิบัติงานและการใช9ชีวิตต>อไป โดยมีกิจกรรมที่ช>วยสะท9อนการเรียนรู9 ได9แก> การนำเสนอผลงาน 

จากกิจกรรมการศึกษากลุ>ม การทำ Learning Reflection นอกจากน้ี ผู9เข9ารับการฝ+กอบรมจะได9โอกาส 

ในการส>งต>อ (Extension) และเผยแพร>แนวคิดที่ดีผ>านการทำโครงการที่เปEนประโยชนwต>อส>วนรวมผ>าน

กิจกรรมการนำเสนอผลงานรุ>นในรูปแบบภาพยนตรwส้ัน ท่ีเรียกว>ากิจกรรม “New Wave Theatre” นำเสนอ

ผลงานของผู9เข9ารับการฝ+กอบรม และสะท9อนมุมมองของผู9นำรุ>นใหม>ในการสร9างการเปล่ียนแปลง 

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 
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๕.   กลุ;มเปzาหมาย 

 กลุ >มเปnาหมายเปEนผู 4มีศักยภาพสูงของหน>วยงานภาครัฐ ซึ ่งเปEนข9าราชการหรือเจ9าหน9าท่ี 

ของหน>วยงานรัฐ ผู9ซึ่งดำรงตำแหน>งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษหรือเทียบเท>า และพนักงาน

รัฐว ิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท>า จำนวนไม>เก ิน ๔๐ คน ซึ ่งม ีความสนใจ 

ที่จะพัฒนาตนเองและมีความตั้งใจที่จะเปEนผู9นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการเพื่อพัฒนาประเทศและ

สร9างคุณภาพชีวิตท่ีดีให9กับประชาชน 

๖.   เกณฑRคุณสมบัติของผู4สมัครเข4ารับการฝVกอบรม 

๖.๑ เปEนข9าราชการพลเรือนสามัญ ระดับชำนาญการพิเศษ หรือข9าราชการประเภทอ่ืน  

พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนที่มีคุณสมบัติเทียบเท>า อายุไม;เกิน ๔๕ ปEบริบูรณR (นับถึงวันป ดรับสมัคร 

๒๗ มกราคม ๒๕๖๓) โดยได9ปฏิบัติราชการหรือมีประสบการณwในการทำงานมาแล9วไม>น9อยกว>า ๘ ปM นับตั้งแต>

แรกบรรจุ และไม>เคยผ>านการฝ+กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู9นำคล่ืนลูกใหม>ในราชการไทยมาก>อน 

๖.๒ ประสบความสำเร็จในหน9าที่การงานตั้งแต>อายุยังน9อย มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 

ในระดับดีมาก – ดีเด>น ในรอบการปฏิบัติราชการ ๒ รอบท่ีผ>านมา 

๖.๓ มีความสามารถด9านภาษาภาษาอังกฤษ (หรือภาษาต>างประเทศอื่น ๆ) ท่ีสื่อสารได9ในระดับดี

ข้ึนไป และมีความสามารถใช9คอมพิวเตอรwและเทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานตามหน9าท่ีรับผิดชอบ 

๖.๔ มีบุคลิกภาพอันเปEนตัวอย>างที ่ดีได9 อาทิ กล9าคิดกล9าริเริ ่ม มีความอ>อนน9อมถ>อมตน  

มีแววของการเปEนผู9นำท่ีมุ>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>านตามข้ันตอนและเกณฑwท่ีกำหนด 

๗.   ระยะเวลา  ระหว>างเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓ โดยเปEนช>วงการฝ+กอบรม แบบไม>

ต>อเน่ือง (จำนวน ๓๔ วัน) แบ>งการดำเนินการโครงการ ดังน้ี 

การดำเนินการ ระยะเวลา 

การรับสมัครผ>านระบบลงทะเบียนออนไลนw ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ 

การคัดเลือก กุมภาพันธw - มีนาคม ๒๕๖๓ 

ประกาศรายช่ือผู9เข9ารับการฝ+กอบรมผ>านทางเว็บไซตw

ของสำนักงาน ก.พ. แจ9งส>วนราชการ/หน>วยงาน และ

ผู9เข9ารับการฝ+กอบรมทางอีเมล 

ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ 

กิจกรรมศึกษาก>อนการฝ+กอบรม (ออนไลนw) ๘ พฤษภาคม - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

การฝ+กอบรม (แบบไม>ต>อเน่ือง) ๒๙ กรกฎาคม – ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ 

การติดตามประเมินผล ๑๔ – ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ 
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การดำเนินการ ระยะเวลา 

การรายงานผลประเมิน ๓๖๐ องศา และพิธ ีป ด 

การฝ+กอบรม 

๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ 

การแจ9งผลการฝ+กอบรมให9หน>วยงานต9นสังกัดรับทราบ ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ 

รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส>งมาด9วย ๒ 

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

๙.   วิทยากร  สำนักงาน ก.พ. และหน>วยงานภายนอก 

๑๐. งบประมาณ  งบประมาณของสำนักงาน ก.พ.  

๑๑. การรับรองผลการฝVกอบรม 

การสำเร็จการฝ+กอบรมหลักสูตรน้ีผู9เข9ารับการฝ+กอบรมต9องเข9าร>วมกิจกรรมต>าง ๆ ดังน้ี 

(๑) การทำผลงาน จัดทำผลงานตามที่ได9รับมอบหมายให9สำเร็จครบถ9วน และผลงานท่ีกำหนดให9

มีการประเมินให9คะแนนจะต9องได9คะแนนผลการประเมินไม>น9อยกว>าร9อยละ ๖๐ 

(๒) ระยะเวลาในการเข4ารับการฝVกอบรม ต9องเข9ารับการฝ+กอบรมคิดเปEนระยะเวลาไม;น4อยกว;า

ร4อยละ ๘๐ ของกิจกรรม/รายวิชาตลอดหลักสูตร 

(๓) ความประพฤติเหมาะสม ประพฤติตนเปEนสุภาพชน รักษากฎกติกามารยาททางสังคม 

 ทั้งนี้ หากไม>สามารถเข9ารับการฝ+กอบรมได9ตามที่กำหนด ความประพฤติไม>เหมาะสม ไม>จัดส>ง

ผลงาน และได9รับคะแนนประเมินผลงานไม>ถึงเกณฑwท่ีกำหนดจะถือว>าไม>ผ>านการฝ+กอบรม 

๑๒. ผลลัพธRท่ีคาดหวัง 

 ผู9เข9ารับการฝ+กอบรมพัฒนาเปEนผู9นำการเปลี่ยนแปลง (Change Leader) ให9แก>ระบบราชการและ

สามารถตอบสนองการทำงานในบริบทของการปรับเปล่ียนไปสู>การเปEนประเทศไทย ๔.๐ 

๑๓. ท่ีปรึกษาโครงการ 

 หม>อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการ ก.พ. 

นางชุติมา  หาญเผชิญ  รองเลขาธิการ ก.พ. 

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 

นางสาวสมฤดี  จิตรจง  รองผู9ว>าการ การท>องเท่ียวแห>งประเทศไทย 

นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานตw  ผู9อำนวยการสถาบันพัฒนาข9าราชการพลเรือน 

นายอริยะ  สกุลแก9ว            นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ  

 รักษาการในตำแหน>งนักทรัพยากรบุคคลเช่ียวชาญ 

๑๔. ผู4รับผิดชอบโครงการ 

นางสาวพรศิริ  เจริญสืบสกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

นางสาววรรณวนัช ศิริจินดาพันธw นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
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สถาบันพัฒนาข9าราชการพลเรือน 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 

ข9อมูลหลักสูตร https://www.ocsc.go.th/newwave 


