


















 

รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู�นําคล่ืนลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นท่ี ๒๔ 

ประจําป%งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

๑. เหตุผลและความเป0นมา 

๑.๑ โครงการฝ�กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู�นําคลื่นลูกใหม�ในราชการไทยเป%นโครงการพัฒนา 
ผู�นํารุ�นใหม�ท่ีสํานักงาน ก.พ. จัดดําเนินการอย�างต�อเนื่องมาต้ังแต�ป- พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยในการจัดฝ�กอบรม 
ครั้ งแรกสํานักงาน 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 
ลดความซํ้าซ�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 ๒๔ รุ�น (รวมรุ�นนําร�อง) มีจํานวนผู�เข�ารับ 
การฝ�กอบรมแล�วท้ังสิ้น ๘๘๘ 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�พัฒนาเนื้อหาหลักสูตรให�มีจุดเน�น 
ที่ช ัดเจนมากขึ้น ทั ้งนี ้เ พื ่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�นําทางความคิด 
(Thought Leader)” ท่ีนําความเปลี่ยนแปลงด�วยการลงมือทําอย�างมุ�งม่ันจนมีผลงานเป%นท่ีประจักษW สร�าง
แรงบันดาลใจให�ตนเองและกับทีมงานได� 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  

๒. วัตถุประสงค2 

การฝ�กอบรมนี้ มุ�งพัฒนาข�าราชการผู�มีศักยภาพสูง ให�เป%น “ผู�นําทางความคิด” (Thought Leader) 
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรWชาติให�บรรลุเปNาหมายและนําพาประเทศไปสู�ความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน  
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเปNาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญ ดังนี้  

๒.๑ พัฒนาขีดความสามารถและยกระดับศักยภาพในการเป% นผู� นํ าการเปลี่ ยนแปลง 
(Transformational Leadership) ให�แก�ผู�มีผลสัมฤทธิ์สูงภาครัฐ เพ่ือให�สามารถนําการปรับเปลี่ยนในบริบท 
ของเปลี่ยนแปลงไป  

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 

๓. โครงสร�างของหลักสูตรฝ7กอบรม 

มุ�งเน�นให�เกิดการพัฒนาข�าราชการผู�มีศักยภาพสูงของภาคราชการ “ผู�นําทางความคิด” (Thought 
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  



๓ 
 

 

 

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  
การประเมินสมรรถนะด�วยวิธีการศูนยWการประเมิน (Assessment Center Method: ACM) และการทดสอบ
ทักษะความเข�าใจและใช�เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) โดยใช�มาตรฐาน ICDL 

๓.๒ ช�วงก�อนการฝ7กอบรม 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�วงการฝ7กอบรม 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) 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 

เนื้อหาของหลักสูตร ประกอบด�วย ๔ Modules คือ  
(๑) Module 1: Knowing yourself and Understanding others เนื้อหาส�วนนี้มีเปNาหมาย

เพ่ือวางรากฐานการพัฒนาภาวะผู�นําบนพ้ืนฐานคุณลักษณะของแต�ละบุคคลท่ีจะนําไปสู�การพัฒนาท่ีต�อเนื่อง 
และยั่งยืน รวมถึงการสร�างทีมงานท่ีเข�มแข็ง จุดเด�นของหลักสูตรในส�วนท่ีหนึ่ง คือ การสร�างความตระหนักรู� 
ในตนเองและการทําความเข�าผู�อ่ืนด�วยเครื่องมือประเมินบุคคล (Personal Assessment) ท่ีหลากหลาย และ
การนําเทคนิควิธีการ Coach มาปรับใช� รายละเอียดวิชาในส�วนนี้ ประกอบด�วย    
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- 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 2: Well-equipped เนื้ อหาส�วนนี้ มี เปNาหมายเ พ่ือเ พ่ิมพูนสมรรถนะและ
ความสามารถท่ีจําเป%นสําหรับการเป%นผู�นําทางความคิด (Thought 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 

- 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 
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- 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 การนําเสนอข�อมูลในรูปแบบ Infographic การสื่อสารอย�างมีประสิทธิภาพ เป%นต�น  

(๓) Module 3: Practice/Deliver Result การดําเนินการในส�วนนี้มีเปNาหมายให�ผู�เข�ารับ 
การฝ�กอบรมนําความรู�ท่ีได�จากการฝ�กอบรมมาผนวกรวมกับประสบการณWของตนเองและทดลองปฏิบัติ 
ผ�านกิจกรรมต�าง ๆ ในหลักสูตร อาทิ การลงพ้ืนท่ีเพ่ือทําความเข�าใจและเก็บข�อมูล การทํางานกลุ�ม  
การสร�างข�อเสนอเชิงนวัตกรรม จุดเด�นของหลักสูตรในส�วนนี้คือ กระตุ�นให�เกิดการสร�างผลงานในบริบท 
ท่ีแตกต�างจากการทํางานท่ัวไปเพ่ือสร�างประสบการณWแบบใหม�ผ�านการคิด การนําเสนอ การสัมผัส (Feel)  
และการแสดงออก ซ่ึงจะนําไปสู�พัฒนาความสามารถในการมองภาพองคWรวม การคิดสร�างสรรคW และ 
การนําเสนอผลงานในรูปแบบท่ีแตกต�าง กิจกรรมท่ีกําหนดในส�วนนี้ เช�น กิจกรรม Talent share  
(การแลกเปลี่ยนเรียนรู�ระหว�างกันในชั้นเรียน) กิจกรรมการศึกษากลุ�ม (Group Project) ท่ีจะช�วยให�ผู�เข�า
รับการฝ�กอบรมเรียนรู�  คิด ศึกษา สังเกต และลงมือทําด�วยตนเอง โดยในป-นี้ภารกิจท่ีมอบหมาย 
จะมีดังนี้  

ผลงานเดี่ยว  
(๑) การสะท�อนการเรียนรู� (Learning Reflection) รายวิชา/กิจกรรม 
(๒) Infographic   
ผลงานกลุ�ม  
(๑) จัดทําข�อเสนอเชิงนวัตกรรมเพ่ือสร�างบริการสาธารณะท่ีตอบสนองการขับเคลื่อน

ประเทศตามยุทธศาสตรWชาติ และนําเสนอผลงานในกิจกรรม New Wave Theatre กลุ�มละไม�เกิน ๑๕ นาที 
(๒) การจัดทําคลิปวีดีโอนําเสนอผลงาน กลุ�มละ ๑ เรื่อง ความยาวไม�เกิน ๓ นาที 
(๓) จัดทํา Infographic เสนอข�อมูลของผลงานกลุ�ม 
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 ๑๐ นาที จํานวน ๑ เรื่อง 

(๒) จัดทํากิจกรรมจิตอาสา (CSR) 
(๔) Module 4: 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� การนําเสนอผลงานจาก
กิจกรรมการศึกษากลุ�ม การทํา Learning Reflection นอกจากนี้ ผู�เข�ารับการฝ�กอบรมจะได�โอกาสในการ
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ส�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�มเป̂าหมาย 

 กลุ�มเปNาหมายเป%นผู�มีศักยภาพสูงของหน�วยงานภาครัฐ ซ่ึงเป%นข�าราชการพลเรือนสามัญ ระดับ
ชํานาญการพิเศษ หรือข�าราชการประเภทอ่ืน เจ�าหน�าท่ีของรัฐในหน�วยงานอิสระ พนักงานองคWกรของรัฐ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชนท่ีมีคุณสมบัติเทียบเท�า ผู�มีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด จํานวนไม�เกิน 
๔๐ คน ซ่ึงมีความสนใจท่ีจะพัฒนาตนเองให�เป%นผู�นําการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการ 

 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 ๒๔ ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงกําหนดจํานวน 
ผู�เข�ารับการฝ�กอบรมท่ีมาจากภาคเอกชนไว�ไม�เกิน ๖ คน จากกลุ�มผู�ผ�านการคัดเลือกซ่ึงมีคะแนนสูงสุด 
ใน ๔๐ ลําดับแรก ในกรณีท่ีมีผู�ผ�านการคัดเลือกใน ๔๐ คน มาจากเอกชนมากกว�า ๖ คน จะเรียกบุคลากร
ภาครัฐท่ีผ�านเกณฑWการประเมินเข�ารับการฝ�กอบรมในลําดับถัดไปมาทดแทนในส�วนท่ีว�างลงให�ครบจํานวน 
๔๐ คน 

๖.   เกณฑ2คุณสมบัติของผู�สมัครเข�ารับการฝ7กอบรม 
๖.๑ เป%นข�าราชการพลเรือนสามัญ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือข�าราชการประเภทอ่ืน เจ�าหน�าท่ี

ของรัฐในหน�วยงานอิสระ พนักงานองคWกรของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชนท่ีมีคุณสมบัติ
เทียบเท�า ผู�ซ่ึงได�รับมอบหมายเป%นหัวหน�างาน อายุไม�เกิน ๔๕ ป-บริบูรณW นับถึงวันป�ดรับสมัคร ๔ มกราคม 



๗ 
 

 

 

๒๕๖๒ 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�านภาษาต�างประเทศ (ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต�างประเทศอ่ืน ๆ)  
ท่ีสื่อสารได�ในระดับดีข้ึนไป และมีความสามารถใช�คอมพิวเตอรWและเทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานตาม
หน�าท่ีรับผิดชอบ 

๖.๔ มีบุคลิกภาพอันเป%นตัวอย�างท่ีดีได� อาทิ กล�าคิดกล�าริเริ่ม มีความอ�อนน�อมถ�อมตน  
มีแววของการเป%นผู�นําท่ีมุ�งผลสัมฤทธิ์ 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�างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ – กรกฎาคม ๒๕๖๒ แบบไม�ต�อเนื่อง (จํานวน ๔๘ วัน) 
แบ�งการดําเนินการโครงการ ดังนี้ 

ช�วงท่ีหนึ่ง ช�วงการรับสมัครและคัดเลือก ระหว�างวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ – ๒๕ กุมภาพันธW ๒๕๖๒ 
ช�วงท่ีสอง ช�วงก�อนการฝ�กอบรม ระหว�างวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธW – ๓ มีนาคม ๒๕๖๒ 
ช�วงท่ีสาม ช�วงการฝ�กอบรม ระหว�างวันท่ี ๔ มีนาคม – ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
ช�วงท่ีส่ี ช�วงการติดตามประเมินผล ระหว�างวันท่ี ๒๐ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
ช�วงท่ีห�า ช�วงการรายงานผล ระหว�างวันท่ี ๑๔ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

รายละเอียดกําหนดปรากฏตามสิ่งท่ีส�งมากด�วย ๒ 

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 ค�าเดินทาง เป%นต�น ให�เบิกจ�ายจากหน�วยงานต�นสังกัด  

๑๑. การรับรองผลการฝ7กอบรม 
การสําเร็จการฝ�กอบรมหลักสูตรนี้ผู�เข�ารับการฝ�กอบรมต�องเข�าร�วมกิจกรรมต�าง ๆ ดังนี้ 
(๑) ช�วงก�อนการฝ7กอบรม ต�องศึกษาเนื้อหาท่ีกําหนดและส�งชิ้นงานตามท่ีกําหนด 
(๒) ช�วงการฝ7กอบรม แบ�งเป%น ๒ ส�วน ได�แก� 
- การฝ�กอบรมในชั้นเรียน ต�องเข�าร�วมกิจกรรมการฝ�กอบรมคิดเป%นระยะเวลาไม�น�อยกว�า 

ร�อยละ ๘๐ ของกิจกรรม และจัดทําผลงานตามท่ีได�รับมอบหมายให�สําเร็จครบถ�วน 



๘ 
 

 

 

- กิจกรรมท่ีจําเป%นในการสร�างความเข�าใจร�วมกันและมีความสําคัญในกระบวนการพัฒนาของ
หลักสูตร กิจกรรมนอกสถานท่ี และกิจกรรมท่ีมีค�าใช�จ�ายในการลงทะเบียน กําหนดให�ผู�เข�ารับการฝ�กอบรม
จะต�องเข�าร�วมกิจกรรมครบตามระยะเวลาท่ีกําหนด ร�อยละ ๑๐๐ ดังนี้  

- กิจกรรมการปฐมนิเทศและการฝ�กปฏิบัติการเป%นผู�นําและการทํางานร�วมกับผู�อ่ืน  
- หลักสูตร The Working at the Speed of Trust: Building Trust in the Workplace 
- หลักสูตร Mindfulness in Organization 
- กิจกรรม Leadership Challenge in 21st Century and Beyond และการจัดทํา

แผนพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan: IDP) 
- กิจกรรม Leadership Development Coaching 
- หลักสูตร Professional Image and Effective Communication  
- กิจกรรมการศึกษากลุ�มและศึกษาดูงาน 

(๔) ช�วงการติดตามประเมินผล กิจกรรมการสัมนาเชิงปฏิบัติการการนําเสนอผลการศึกษากลุ�ม 
(New Wave Theatre) ต�องเข�าร�วมกิจกรรมครบตามระยะเวลาท่ีกําหนด ร�อยละ ๑๐๐ 

๑๒. ผลลัพธ2ท่ีคาดหวัง 
 ผู�เข�ารับการฝ�กอบรมพัฒนาเป%นผู�นําทางความคิด (Thought Leader) ท่ีจะสร�างความเปลี่ยนแปลง
ให�แก�ระบบราชการและสามารถตอบสนองการทํางานในบริบทของการปรับเปลี่ยนไปสู�การเป%นประเทศไทย ๔.๐ 

๑๓. ท่ีปรึกษาโครงการ 
 นางเมธินี  เทพมณี  เลขาธิการ ก.พ. 

นางชุติมา  หาญเผชิญ  รองเลขาธิการ ก.พ. 
นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานตW  ผู�อํานวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
นางสาววิภาดา  ลิ่วเฉลิมวงศW นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ 

๑๔. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
นางสาวพรศิริ  เจริญสืบสกุล นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
นางสาวเพ็ญศิริ  รัตนไกรศรี 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 ๑๗๕๘ 

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



4.0

Tune Mindset

Team building

Knowing yourself and  
Understanding Others

Well-equipped Practice/Deliver Results
Reflection & 

Extension
- Personal assessment  
(ประเมิน 360 องศา, MBTI, ACM) 
- Coach for leader (Coaching and To 
be Coach) 
- Individual Development Plan (IDP) 
- Self control (Mindfulness) 

- Global Perspectives 
- Strategy & Planing 
- Leadership & Trust 
- Creativity & innovation 
- Moral & Responsibility  
- Tools & Techniques

- Field Trip & Experimental LAB (ศึกษา เก็บ
ข้อมูล และทดสอบข้อเสนอ สร้างการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ใหม่) 
- Leader’s Assignments (Talent share และ
กิจกรรมกลุ่ม) 
- Group Project (ข้อเสนอเชิงนวัตกรรม  
คลิปวีดีโอนําเสนอผลงาน & Infographic) 
- Class Project (New Wave Theatre)

Reflection : Learning 
Reflection, Group Project’s 
presentation, Feedback 
session 
Extension : CSR, กิจกรรมการ
ติดตามประเมินผล 

Thought 
leader

Reflection & 
Extension

Learn Unlearn Relearn

Act

Know Believe

Feel

Experimental  
LAB

Learning Framework: กรอบหลักสูตรการพัฒนาผู้นําคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย



Step 1

Step 2

Step 4

ตรวจคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และ  
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ผ่านทาง

เว็บไซต์สํานักงาน ก.พ. ในวันที่ 11 มกราคม 2562  
และจะอีเมลถึงผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกตามอีเมล  

ที่ให้ไว้ในระบบลงทะเบียน เพื่อแจ้งกําหนดการและราย

ละเอียดในการคัดเลือก (เข้ารับการคัดเลือก 2 วัน)

สํานักงาน ก.พ.

1) พิจารณาการส่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรฯ 

ตามคุณสมบัติที่กําหนด โดยส่งได้หน่วยงานละ 1 คน 

2) โปรดจัดทําหนังสือนําส่งเอกสารการสมัคร  
โดยเสนอให้หัวหน้า สรก./หัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด 
ลงนาม และส่งไปยังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่  
4 มกราคม 2562 ภายในเวลา 16.30 น.

สรก./หน่วยงานต้นสังกัด

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับสมัครไปยังกลุ่ม

เป้าหมายของหลักสูตร

สรก./หน่วยงานต้นสังกัด

1) ศึกษาข้อมูลหลักสูตรให้เข้าใจแล้ว ตรวจสอบ

คุณสมบัติและความสนใจว่าตรงกับตนเองหรือไม่ 

2) สมัครผ่านระบบลงทะเบียนกลาง สํานักงาน 

ก.พ. http://register.ocsc.go.th/registration/

newwave พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วพิมพ์

ใบสมัครออกมาลงนามรับรองตนเอง และเสนอให้ผู้

บังคับบัญชา (ระดับผู้อํานวยการสํานัก/กองหรือ

เทียบเท่าขึ้นไป) ลงนามรับรอง 

3) ส่งเอกสารใบสมัครให้หน่วยงานต้นสังกัดเพื่อ 
คัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตรงเพื่อส่งเข้าสมัคร

ผู้สนใจสมัคร

STEP 3

STEP 1

STEP 2

STEP 4

สํานักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัคร

หลักสูตรการพัฒนาผู้นําคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 24 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอนการสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
ดําเนินการคัดเลือก 

ในวันที่ 17 - 23 มกราคม 2562  
และจะประกาศผลการคัดเลือก 

ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ทางเว็บไซต์ 

www.ocsc.go.th/csti/newwave



ช่วงก่อนการฝึกอบรม
ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2562

ช่วงการติดตามประเมินผล
 วันที่ 20 - 26 มิถุนายน 2562 ณ สํานักงาน ก.พ. และต่างจังหวัด

ช่วงการคัดเลือก
ประเมินสมรรถนะด้วย ACM และทดสอบทักษะ Digital literacy 

ระหว่างวันที่ 17 - 23 มกราคม 2562 และ 

ประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 

ช่วงการฝึกอบรม
วันที่ 4 มีนาคม -  11 มิถุนายน 2562 แบบไม่ต่อเนื่อง  

ณ สํานักงาน ก.พ. และต่างจังหวัด  

ช่วงการรายงานผล

รายงานผลการประเมิน 360 องศา  และพิธีปิดการฝึกอบรม  

วันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2562 

ช่วงรับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 4 มกราคม 2562 และแจ้งรายชื่อ 
ผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกวันที่ 11 มกราคม 2562

หลักสูตรการพัฒนาผู้นําคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 24 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สมัครที่ http://register.ocsc.go.th/registration/newwaveติดตามข้อมูลได้ที่ www.ocsc.go.th/newwave

กําหนดการภาพรวม : The New Wave Leader for Thai Civil Servant Development Program 



สิ่งที่ส�งมาด�วย 2 

กําหนดการภาพรวม 

หลักสูตรการพัฒนาผู�นําคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย รุ�นที่ 24 ประจําป%งบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตั้งแต�บัดนี้ – 4 มกราคม 2562 4 มกราคม 2562 17-18 และ 21 – 23 มกราคม 2562 

25 กุมภาพันธ( 2562 
4 มีนาคม – 10 เมษายน 2562 

25 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2562 

25 กุมภาพันธ( – 3 มีนาคม 2562 

11 มกราคม 2562 

ประกาศรับสมคัรผ�านระบบ
ลงทะเบียนออนไลน( 
ของสํานักงาน ก.พ. 

ป5ดรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู�มีคุณสมบัติ

เข�ารับการคัดเลือกหน�า

เว็บไซต(สํานักงาน ก.พ. 

การประเมินสมรรถนะด�วยวิธกีารศูนย(การ

ประเมิน (ACM) และการทดสอบทักษะความ

เข�าใจและใช�เทคโนโลยีดิจิทัล (2 วัน/ คน) 

ประกาศรายชื่อผู�เข�ารับการฝ1กอบรม ช�วงก�อนการฝHกอบรม (Pre - Work): 

ศึกษาผ�านระบบออนไลน( 

ช�วงการฝHกอบรม 1: เป5ดการฝHกอบรม การปฐมนิเทศ และ

การฝHกอบรมในชั้นเรียน  

ช�วงการฝHกอบรม 2: การฝHกอบรมในชั้นเรียน 

กิจกรรมการศึกษากลุ�มและศึกษาดูงาน 

10 – 26 มิถุนายน 2562 

ช�วงการฝHกอบรม 3 นําเสนอร�างผลงาน 
ปรับปรุงผลงาน และช�วงการติดตาม
ประเมินผล 

14-15 กรกฎาคม 2562 

ช�วงการรายงานผลและ

พิธีป5ดการฝHกอบรม 
จบ 

เริ่ม 
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ค ำแนะน ำในกำรกรอกขอ้มูลใบสมคัรผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต 

หลักสูตรกำรพัฒนำผู้น ำคล่ืนลูกใหม่ในรำชกำรไทย รุ่นที่ ๒๔ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ระยะเวลำเปิดระบบลงทะเบียน ระหว่ำงวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ – ๔ มกรำคม ๒๕๖๒ 

 
๑. ส าหรับผู้สมัครที่ยังไม่มีข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน (Log in) กับระบบลงทะเบียน ให้ผู้สมัครท าการสร้างบัญชีโดยไปที่ค าว่า “Register” 

(มุมขวาด้านบนสุดของหน้าจอ) (ตามภาพประกอบที่ ๑) ในกรณีที่มีบัญชีผู้ใช้งานเดิมอยู่แล้วโปรด Log in เพื่อตรวจสอบ
และปรับปรุงข้อมูลเดิมให้ถูกต้องครบถ้วน 

 

 
ภาพประกอบที่ ๑ 

 
๒. ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลส าหรับการล็อกอินให้ครบถ้วน จากน้ันคลิกปุ่ม “Create new account” ด้านล่าง (ตามภาพ ประกอบที่ ๒) 

 

 

ภาพประกอบที่ ๒ 
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๓. เมื่อผู้สมัครด าเนินการตามข้อ ๒ เรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครต้องเข้าไปกรอกข้อมูล “Profile เพิ่มเติมส ำหรับผู้สมัคร New wave” 
(ตามภาพประกอบที่ ๓) 

 
ภาพประกอบที่ ๓ 

 
๔. ในหน้า Profile เพิ่มเติมส าหรับผู้สมัคร New wave ประกอบด้วย ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ ประวัติการศึกษา

ประวัติการฝึกอบรม และประวัติการท างาน (ตามภาพประกอบที่ ๔) 

 
ภาพประกอบที่ ๔ 

Profile เพิม่เตมิส ำหรบัผูส้มคัร New wave 
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๕. เมื่อกรอกข้อมูลในหน้า Profile เพิ่มเติมส าหรับผู้สมัคร New wave แล้ว ให้ไปที่คลิกเมนู “รำยกำรหลักสูตร” และคลิกที่ค าว่า 
“สมัคร” จากน้ันกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทั้ง ๕ ส่วน และคลิกปุ่ม “Submit” ด้านล่างเพื่อบันทึกข้อมูล (ตามภาพประกอบที่ ๕) 

 

 
 

 

ภาพประกอบที่ ๕ 
 

อปัโหลดภาพถา่ย 

อปัโหลดภาพถา่ยขนาด 1 นิว้ หรือ 2 นิว้ แบบสภุาพชน ส าหรับจดัท า ท าเนียบรุ่น 
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๖. กรณีผู้สมัครต้องการ แก้ไขข้อมูลหรือพิมพ์ใบสมัคร ให้คลิกที่ค าว่า “ประวัติหลักสูตร” (มุมขวาด้านบนสุดของหน้าจอ) 
(ตามภาพประกอบที่ ๖) 

 
ภาพประกอบที่ ๖ 

 

--- ขอบคุณส าหรับการลงทะเบียน --- 

๗. ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครออกมาเพื่อลงนำมรับรองข้อมูลผู้ตนเอง และเสนอให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของสมัคร (ระดับ

ผู้อ านวยการส านักหรือเทียบเท่าขึ้นไป) ลงนำมรับรองผู้สมัคร ก่อนส่งให้หน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาส่งเข้ารับการคัดเลือก

เพื่อฝึกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู้น าคล่ืนลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๔ 

๘. หน่วยงานต้นสังกัด (ระดับกรม/กระทรวง) ส่งหนังสือน าและใบสมัครของผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกในระดับหน่วยงาน 

จ านวน ๑ คน ไปยังส านักงาน ก.พ. 

ติดต่อสอบถำมกำรสมัครผ่ำนระบบได้ที่ นายศุภวัฒน์ วิวัฒนพิทยาวุฒิ ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๘๐ 

เจ้าหน้าที่โครงการ : นางสาวพรศิริ เจริญสืบสกุล ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ หรือ 

    นางสาวเพ็ญศิริ รัตนไกรศรี ๐ ๒๕๔๘ ๑๗๕๘ 

ทั้งนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จะรับพิจำรณำเฉพำะเอกสำรกำรสมัครที่หน่วยงำนต่ำง ๆ  

ส่งไปลงรับที่กลุ่มงำนสำรบรรณ ชั้น ๒ อำคำรส ำนักงำน ก.พ.  

ภำยในวันที่ ๔ มกรำคม ๒๕๖๒ ภำยในเวลำ ๑๖.๓๐ น. เท่ำนั้น 


