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หลักสูตรฝ
กอบรมเชิงปฏบิัติการ “การสร�างผู�นําแห�งการเปลี่ยนแปลง (ป.ย.ป. ๒/๑)” รุ�นที่ ๔ 
สําหรับรองอธิบดีและเทียบเท�า 

 
๑. ท่ีมา  

๑.๑ ข�อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ 
“มอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ร,วมกับสํานักงาน ก.พ. สํานักงาน ก.พ.ร. และหน,วยงานท่ี
เก่ียวข�องเร,งรัดการจัดทําหลักสูตรระยะสั้น โดยแบ,งหลักสูตรออกเป6น ๒ ระดับ คือ (๑) ระดับหัวหน�าหน,วยงาน 
เช,น ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู�ว,าราชการจังหวัด ข�าราชการระดับหัวหน�าประจําอําเภอ และ (๒) ระดับรองหัวหน�า
หน,วยงาน เช,น รองอธิบดี โดยหลักสูตรดังกล,าว ให�มุ,งเน�นกิจกรรมระดมความคิดเห็นและให�ข�อเสนอแนะเพ่ือการ
ขับเคลื่อนหรือแก�ไขป<ญหาอุปสรรคของการดําเนินงานตามนโยบายสําคัญต,าง ๆ ของรัฐบาล เช,น การสร�างความ
เข�มแข็งและยั่งยืนให�กับเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy)…” รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)              
ได�มี ข�อสั่งการเม่ือวันท่ี ๒ กุมภาพันธK ๒๕๖๐ ให�สํานักงาน ก.พ. สํานักงาน ก.พ.ร. ร,วมกันจัดหลักสูตรระยะสั้น
ตามข�อสั่งการของนายกรัฐมนตรีดังกล,าว ให�แก,ปลัดกระทรวง และอธิบดี รองผู�ว,าราชการจังหวัด และรองอธิบดี                
ท่ีมีศักยภาพท่ีจะดํารงตําแหน,งอธิบดีต,อไปในอนาคต รวมท้ังข�าราชการทหาร และข�าราชการตํารวจ ท่ีดํารง
ตําแหน,งในระดับเทียบเท,ารองอธิบดี โดยให�จัดการอบรมในรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ซ่ึงอาจ
เชิญนักบริหารภาคเอกชนมาถ,ายทอด ประสบการณKทางการบริหาร โดยเฉพาะการฝXาฟ<นป<ญหาในสถานการณKวิกฤติ  

๑.๒ ในป[งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สํานักงาน ก.พ. ได�ดําเนินการตามข�อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
จัดดําเนินการหลักสูตรการสร�างผู�นําแห,งการเปลี่ยนแปลง (ป.ย.ป. ๒/๑) สําหรับผู�ดํารงตําแหน,งรองอธิบดี หรือ
เทียบเท,า จากส,วนราชการต,าง ๆ มีผู�ผ,านการฝ]กอบรมจํานวน ๒๐๖ คน กิจกรรมในหลักสูตรเน�นการประชุมระดม
ความคิดเห็น การให�ข�อเสนอแนะเพ่ือการขับเคลื่อนและแก�ไขป<ญหาอุปสรรคของการดําเนินงานตามนโยบาย
สําคัญต,างๆ ของรัฐบาล และร,วมกันจัดทําข�อเสนอเพ่ือการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตรKและนโยบายระดับ
บัญชาการ (PM Agenda) โดยข�อเสนอดังกล,าวเป6นเรื่องท่ีสอดรับกับแผนปฏิบัติการเร,งรัด  (Quick Win)           
เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรKชาติสู,การปฏิรูปประเทศ ซ่ึงได�มาจากท่ีประชุมหัวหน�าส,วนราชการในหลักสูตร ป.ย.ป. ๑ 
จึงนับเป6นการพัฒนาท่ีทําให�เกิดการบูรณาการการทํางานอย,างเป6นรูปธรรมและเกิดการพัฒนาอย,างยั่งยืน 

๑.๓ ก.พ. ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ ได�มีมติเห็นชอบกับจุดเน�น
การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ๔ ประการ เพ่ือให�ใช�เป6นกรอบแนวทางการพัฒนาข�าราชการ ระหว,างป[ พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๖๔ 
ได�แก, การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป6นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Transformation) การส,งเสริมการทํางาน
ท่ีสอดคล�องเชื่อมโยงเป6นบูรณาการและการสร�างจิตสํานึกความรับผิดชอบ (Create Alignment and 
Accountability) การส,งเสริมให�เกิดนวัตกรรมและการคิดสร�างสรรคK (Driving Innovation) และการสร�าง
พันธมิตรและการส,งเสริมการทํางานแบบประชารัฐ (Create Partnership and Relationship))  

สิ่งท่ีส,งมาด�วย ๑ 
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๑.๔ สํานักงาน ก.พ. ในฐานะองคKกรกลางด�านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐได�ตระหนัก
ถึงความสําคัญของการพัฒนาผู�บริหารส,วนราชการ ซ่ึงเป6นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผนปฏิรูป
ประเทศและแผนการขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐ จึงได�จัดทําร,างข�อเสนอการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการพัฒนาผู�นํา
ภาคราชการ (Integrated Talent Development and Management System) เพ่ือให�ระบบและกลไกการพัฒนา
ผู�นําในทุกระดับของราชการเป6นไปอย,างมีประสิทธิภาพสูง มีความเหมาะสม ทันการณK ตอบสนองความต�องการ         
ในการขับเคลื่อนภารกิจของส,วนราชการให�บรรลุเปuาหมายยุทธศาสตรKชาติและการปฏิรูปประเทศ รวมถึงเพ่ือให�
ข�าราชการเกิดความตระหนักถึงความรับผิดชอบในการเตรียมความพร�อมของตนเองในการเป6นผู�นําท่ีมีคุณภาพและ
คุณธรรม ซ่ึงร,างข�อเสนอดังกล,าวได�ผ,านความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีแล�ว เม่ือวันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐           
โดยส,วนหนึ่งของร,างข�อเสนอ ฯ ได�วางกรอบการดําเนินการพัฒนาผู�นําระดับสูงสําหรับป[งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑           
ไว� ๔ กลุ,ม คือ ๑) การพัฒนาหัวหน�าส,วนราชการ (ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู�ว,าราชการจังหวัด) ท้ังผู�ท่ีได�รับการแต,งต้ัง
ใหม, และผู�ท่ีดํารงตําแหน,งอยู,แล�ว ๒) การพัฒนารองหัวหน�าส,วนราชการ ๓) การพัฒนาผู�ดํารงตําแหน,งประเภท
อํานวยการ และ ๔) การพัฒนาข�าราชการผู�มีศักยภาพสูง  

ดังนั้น เพ่ือให�การพัฒนาผู�บริหารภาคราชการมีความต,อเนื่องและสอดคล�องกับข�อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรีในการให�สํานักงาน ก.พ. จัดหลักสูตรการพัฒนาสําหรับผู�ดํารงตําแหน,งรองอธิบดี หรือเทียบเท,า       
ให�มีความพร�อมและความมุ,งม่ัน (Passion) ในการขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐ สามารถทํางานอย,างสอดประสาน
บูรณาการกัน และพร�อมรับความท�าทายและบริบทการทํางานท่ีเปลี่ยนไป สํานักงาน ก.พ. จึงเห็นควรดําเนินการ
หลักสูตรการสร�างผู�นําแห�งการเปล่ียนแปลง (ป.ย.ป. ๒/๑) โดยเน�นการพัฒนาสมรรถนะผู�นําการเปลี่ยนแปลง  
สอดคล�องกับจุดเน�นการพัฒนาภาครัฐซ่ึงผ,านความเห็นชอบจาก ก.พ. สนับสนุนให�ผู�บริหารภาคราชการมีความ
เข�าใจในทิศทางการบริหารราชการแผ,นดิน สามารถขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลตามกรอบการปฏิรูปประเทศ
ยุทธศาสตรKชาติ และการเสริมสร�างความสามัคคีปรองดอง อันเป6นการเตรียมความพร�อมให�กับรองหัวหน�าส,วน
ราชการในการข้ึนสู,ตําแหน,งหัวหน�าส,วนราชการระดับกรมต,อไป 

๒. วัตถุประสงค0  
๒.๑ เพ่ือให�นักบริหารมีความเข�าใจเก่ียวกับทิศทางการบริหารราชการแผ,นดิน และแนวทางการ

ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรKชาติ และการเสริมสร�างความสามัคคีปรองดอง 
รวมท้ังสามารถถ,ายทอดความเข�าใจไปสู,ข�าราชการระดับล,างให�สามารถปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน 

๒.๒ เพ่ือเสริมสร�างสมรรถนะของผู�นําการเปลี่ยนแปลง และ mindset ในการปฏิบัติราชการ ให�มี
ความพร�อมในการร,วมกันขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลตามกรอบการปฏิรูปประเทศ  

๒.๓ เพ่ือสร�างเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวทางในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  
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๓. ลักษณะของหลักสูตร 
หลักสูตรการสร�างผู�นําแห,งการเปลี่ยนแปลง (ป.ย.ป. ๒/๑) พัฒนาข้ึนสําหรับผู�ดํารงตําแหน,งรองอธิบดี 

หรือเทียบเท,า เพ่ือเตรียมความพร�อมในการก�าวสู,ตําแหน,งหัวหน�าส,วนราชการระดับกรม โดยมุ,งเน�นการพัฒนา
ศักยภาพและสมรรถนะการเป6นผู�นําการเปลี่ยนแปลง สร�างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ระหว,างกันของผู�เข�ารับการ
ฝ]กอบรม รวมถึงเรียนรู�ผ,านกรณีศึกษาท่ีเกิดข้ึนจริงและนํากรณีดังกล,าวมาร,วมกันคิดแก�ป<ญหาโดยลงพ้ืนท่ีพบ
ประชาชนเพ่ือได�ข�อมูลอย,างแท�จริง 

รูปแบบการฝ]กอบรมในหลักสูตรมีความหลากหลาย โดยนําแนวคิด AAA (Assess Acquire Apply) 
มาใช� คือ (๑) มีการประเมินสมรรถนะผู�เข�ารับการอบรมในช,วงต�น เพ่ือให�ทราบจุดแข็งและจุดท่ีควรพัฒนา โดย
วิธีการศูนยKรวมการประเมิน (Assessment Center Method) และการประเมิน ๓๖๐ องศาผ,านแบบสอบถาม
ออนไลนK (๒) กําหนดวิธีพัฒนาในรูปแบบต,างๆ โดยสอดคล�องกับแนวคิดสัดส,วนการพัฒนา ๗๐:๒๐:๑๐ คือ           
ร�อยละ ๗๐ เป6นการเรียนรู�ด�วยตนเองและจากการลงมือปฏิบัติจริง (Experiential Learning) ผ,านการทําข�อเสนอ
โครงการฯ ร�อยละ ๒๐ เป6นการเรียนรู�จากการปฏิสัมพันธKกับผู�อ่ืน (Social Learning) ผ,านการสอนงาน (Coaching) 
จากผู�เชี่ยวชาญและเพ่ือนร,วมหลักสูตร และร�อยละ ๑๐ เป6นการเรียนรู�จากการฝ]กอบรม (Formal Learning)             
(๓) มีการประยุกตKใช� โดยมอบหมายให�จัดทําข�อเสนอโครงการเพ่ือการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตรKและนโยบาย
ระดับบัญชาการ (PM Agenda) ผ,านกิจกรรมกลุ,มด�วยกระบวนการ Design Thinking / Action Learning                
และการสะท�อนการเรียนรู�ภายหลังจากได�รับการพัฒนาเพ่ือนําไปสู,แนวทางการนําความรู�ไปประยุกตKใช�ในบริบทการ
ทํางานจริง การฝ]กอบรมใช�ระยะเวลารวม ๘ เดือน โดยเป6นแบบ ไป – กลับ และมีการเว�นระยะเวลาในการพัฒนา            
เป6นช,วง ๆ ไป 

๔. กลุ�มเป5าหมาย  
๔.๑ ข�าราชการพลเรือนสามัญผู� ดํารงตําแหน,งประเภทบริหาร ระดับต�น ได�แก, (๑) ผู�ช,วย

ปลัดกระทรวง รองอธิบดีหรือเทียบเท,า และ (๒) รองผู�ว,าราชการจังหวัด ในสัดส,วน (๑) : (๒) ประมาณ ๕๐ : ๕๐ 
ท่ีได�รับการคัดเลือกจากผู�บังคับบัญชา จํานวนรวม ๓๕ ท,าน 

๔.๒ เป6นผู�ท่ีไม,เคยเข�ารับการฝ]กอบรมหลักสูตรผู�นําแห,งการเปลี่ยนแปลง (ป.ย.ป. ๒/๑) ซ่ึงจัด
ดําเนินการโดยสํานักงาน ก.พ. หรือ หลักสูตร ป.ย.ป. ๒/๒ ซ่ึงจัดดําเนินการโดยสํานักงาน ก.พ.ร. ในป[งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๔.๓ ไม,เป6นผู�เกษียณอายุราชการในป[งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือ ๒๕๖๒ 

๕. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ  
การฝ]กอบรมเป6นแบบไป-กลับ ณ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และสถานท่ีเอกชนในกรุงเทพฯ 

ระหว,างเดือนมีนาคม – กันยายน ๒๕๖๑ แบบไม,ต,อเนื่อง ดังนี้ 
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๕.๑ ช,วงการรับสมัคร   ต้ังแต,บัดนี้ ถึงวันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ 
๕.๒ ประกาศรายชื่อผู�เข�าอบรม วันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 
๕.๓ พิธีเป~ดการฝ]กอบรม  วันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ 
๕.๔ การประเมินสมรรถนะ  วันท่ี ๒๘  ๓๐ และ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ (วันละ ๑๒ ท,าน) 
๕.๕ การรายงานผลสมรรถนะ  วันท่ี ๑๘ ๒๐ และ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ (วันละ ๑๒ ท,าน) 
๕.๖ ช,วงการฝ]กอบรมพัฒนา  เดือนเมษายน – สิงหาคม ๒๕๖๑ (ทุกวันศุกรK) 
๕.๗ การมอบประกาศนียบัตร  เดือนกันยายน ๒๕๖๑ 
      

๖. โครงสร�างและสาระสําคัญในหลักสูตร     
หลักสูตรฝ]กอบรมมุ,งเน�นการพัฒนาสมรรถนะผู�นําแห,งการเปลี่ยนแปลง ๑๐ ด�าน ได�แก, ความชํานาญ

ด�านดิจิทัล การผลักดันให�เกิดนวัตกรรม ความเป6นผู�ประกอบการ การกระตุ�นจูงใจให�คนท้ังองคKกรมุ,งไปสู,วิสัยทัศนK  
การกําหนดทิศทางและกลยุทธK การวางแผนปฏิบัติ การมอบอํานาจและความรับผิดชอบ การสร�างเครือข,ายและ
ความสัมพันธKอันดีกับผู�มีส,วนได�ส,วนเสีย การสร�างกลยุทธKในการจูงใจ และการสื่อสารท่ีน,าประทันใจ อันเป6น
สมรรถนะท่ีสอดคล�องกับจุดเน�นการพัฒนา ๔ ด�าน เพ่ือการขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐  ซ่ึงผ,านความเห็นชอบ
จาก ก.พ. แล�ว โดยหลักสูตรแบ,งเป6น ๓ หมวดวิชา ๒ กิจกรรม ดังนี้ 

หมวดวิชาท่ี ๑ การปรับเปลี่ยนภาครัฐให�เป6นรัฐบาลดิจิทัล (๖ ชม.) 
หมวดวิชาท่ี ๒ การผลักดันให�เกิดนวัตกรรมและความคิดสร�างสรรคK (๑๒ ชม.)  
หมวดวิชาท่ี ๓ การส,งเสริมการทํางานแบบบูรณาการ ประชารัฐ และสร�างจิตสํานึกความ รับผิดชอบ (๖ ชม.) 
กิจกรรมการโค�ชเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะผู�นําแห,งการเปลี่ยนแปลง (๒๗ ชม.) 
กิจกรรมการจัดทําข�อเสนอโครงการเพ่ือการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตรKประเทศไทย ๔.๐ (๗๒ ชม.)  

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 หมวดวิชาท่ี ๑  การปรับเปล่ียนภาครัฐให�เป=นรัฐบาลดิจิทัล   
วัตถุประสงค0  เพ่ือเสริมสร�างความรู� ความเข�าใจ และสร�างความตระหนักรู�เก่ียวกับความสําคัญของการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล ท้ังในแง,ของโอกาส ความท�าทาย และ ผลกระทบท่ีเกิดจากการใช�เทคโนโลยี
ดิจิทัล เรียนรู�แนวทางการผลักดันการนําเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช�ปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานและการให�บริการ
ภาครัฐให�มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน สามารถใช�ข�อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการตัดสินใจกําหนดนโยบายและ
ยุทธศาสตรKองคKกรต,อไป รวมท้ังเรียนรู�แนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลของข�าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพ่ือการ
ปรับเปลี่ยนเป6นรัฐบาลดิจิทัล ซ่ึงผ,านมติคณะรัฐมนตรี วันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ 
 สาระสําคัญ  ๑. รูปแบบและกฎเกณฑKของเทคโนโลยีดิจิทัล : รู�จักดิจิทัล e-government ความสําคัญ
ของการเปลี่ยนแปลง ข�อควรระวังในการใช�เทคโนโลยีดิจิทัล 
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๒. นโยบาย กฎหมาย และมาตรฐานต,าง ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับเทคโนโลยีดิจิทัล 
๓. การนําเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช� : การแลกเปลี่ยนข�อมูลเพ่ือการทํางานแบบบูรณาการ 

การปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานและบริการ 
๔. การกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรKองคKกรเพ่ือการปรับเปลี่ยนให�เป6นรัฐบาลดิจิทัล 
๕. แนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลของข�าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพ่ือการ

ปรับเปลี่ยนเป6นรัฐบาลดิจิทัล ซ่ึงผ,านมติคณะรัฐมนตรี วันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ 

 หมวดวิชาท่ี ๒ การส�งเสริมให�เกิดนวัตกรรมและการคิดสร�างสรรค0 
วัตถุประสงค0  เพ่ือเสริมสร�างศักยภาพในการคิดสร�างสรรคK และวิธีการคิดในรูปแบบต,าง ๆ รวมท้ังเรียนรู�

ถึงป<จจัยท่ีส,งเสริมหรือขัดขวางความคิดสร�างสรรคKของคนในองคKกรอันนําไปสู,การสร�างนวัตกรรม การสร�างสภาวะ
แวดล�อม และวัฒนธรรมองคKกร ท่ีเอ้ือให�เกิดแรงบัลดาลใจในการคิดนวัตกรรมเพ่ือการแก�ป<ญหาการทํางานใน
องคKกรอย,างสร�างสรรคK 
 สาระสําคัญ    ๑. แนวความคิดเชิงสร�างสรรคK (Creative mindset) 

๒. เครื่องมือเพ่ือสร�างความสร�างสรรคK 
(ดําเนินการโดยลงทะเบียนหลักสูตร G-Lab – Design Thinking for Public Innovation) 

 หมวดวิชาท่ี ๓ การส�งเสริมการทํางานแบบบูรณาการ ประชารัฐ และสร�างจิตสํานึกความรบัผิดชอบ 
วัตถุประสงค0   เพ่ือให�ผู�เข�ารับการอบรมมีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับแนวทางการทํางานท่ีส,งเสริมให�เกิด

การบูรณาการภายในหน,วยงาน และสามารถสร�างพันธมิตรในการร,วมกันขับเคลื่อนนโยบายได�อย,างมีประสิทธิภาพ 
สาระสําคัญ    ๑. การกําหนดทิศทางและกลยุทธKการทํางานท่ีสอดคล�องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรKการ

ขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐ 

 ๒. การสื่อสารเพ่ือสร�างความเข�าใจในและนอกองคKกร โดยเน�นด�านการถ,ายทอดข�อมูล
อย,างชัดเจนและรัดกุมไปยังแต,ละบุคคลและกลุ,มคน สื่อสารด�วยวิธีท่ีกระตุ�นความสนใจและเน�นใจความหลักเพ่ือ
ตรึงความสนใจผู�อ่ืน อันนําไปสู,การสร�างและรักษาสัมพันธภาพเชิงกลยุทธKกับผู�มีส,วนได�ส,วนเสียและผู�ท่ีมีศักยภาพ
ท่ีจะเป6นหุ�นส,วนธุรกิจท้ังภายในและภายนอกองคKกร 

 กิจกรรมการโค�ชเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะผู�นําแห�งการเปล่ียนแปลง 
วัตถุประสงค0 เพ่ือพัฒนาสมรรถนะผู�นําแห,งการเปลี่ยนแปลงให�แก,นักบริหาร อันจะนําไปสู,ความสําเร็จใน

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐   
สาระสําคัญ  ดําเนินการโดยลงทะเบียนหลักสูตรฝ]กอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการโค�ชเพ่ือผลลัพธKสู,

ความสําเร็จและการโค�ชผู�บริหาร” รายละเอียดประกอบด�วย ช,วงท่ี ๑ Inspiring Session เพ่ือให�นักบริหารเข�าใจถึง
หัวใจสําคัญของการโค�ช และตระหนักถึงความสําคัญของการโค�ชต,อการเป6นผู�นําการเปลี่ยนแปลง ช,วงท่ี ๒ เทคนิคการ
โค�ชเพ่ือผลลัพธKสู,ความสําเร็จ  เป6นการเรียนรู�เทคนิคและกระบวนการโค�ช ช,วงท่ี ๓ การโค�ชผู�บริหาร ดําเนินการ ๔ เดือน 
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เดือนละ ๑ ครั้ง ครั้งละ ๑.๕ ชั่วโมง เพ่ือพัฒนานักบริหารผ,านการโค�ชรายบุคคล โดยเริ่มจากการต้ังเปuาหมายในการ
พัฒนาตนเอง ติดตามการพัฒนา ไปจนถึงประเมินผลการพัฒนาและกําหนดแนวทางการพัฒนาตนเองต,อไปใน
อนาคต ช,วงท่ี ๔ การนําเสนอผลงานต,อผู�บริหาร (Top Management Presentation) เป6นการให�นักบริหารได�
นําเสนอผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองและผลลัพธKเชิงบวกท่ีได�พบ 

 กิจกรรมการจัดทําข�อเสนอโครงการเพ่ือการขับเคล่ือนประเด็นยุทธศาสตร0ประเทศไทย ๔.๐ 
 วัตถุประสงค0   เพ่ือให�นักบริหารได�เสริมสร�างกระบวนการคิดอันส,งเสริมให�เกิดนวัตกรรมท่ีสนับสนุน
การขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตรKการปฏิรูปประเทศไทย ๔.๐ อย,างเป6นรูปธรรม โดยเน�นให�มีการนําเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช�อย,างเหมาะสมเพ่ือให�เกิดผลสําเร็จอย,างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน เรียนรู�
แนวทางการผลักดันให�เกิดนวัตกรรมในองคKกร รวมถึงสร�าง Mindset การทํางานแบบบูรณาการร,วมกันระหว,าง
หน,วยงาน  

สาระสําคัญ ดําเนินการโดยการลงทะเบียนหลักสูตร G-Lab – Design Thinking for Public 
Innovation ซ่ึงเป6นการมอบหมายให�ผู�เข�าอบรมแบ,งกลุ,ม (๕ – ๖ ท,าน) เพ่ือจัดทําข�อเสนอโครงการเชิงนวัตกรรม
เพ่ือการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตรKประเทศไทย ๔.๐ โดยใช�กระบวนการ Design Thinking หรือกระบวนการ
คิดออกแบบ ซ่ึงเริ่มต�นจากการสืบหาข�อมูล ทําความเข�าใจกับสถานการณKและความต�องการของผู�รับบริการ โดย
อาจมีการลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บข�อมูลจากประชาชนผู�รับบริการ  หลังจากนั้นนําข�อมูลมาตีโจทยKและระบุป<ญหาท่ีแท�จริง 
ร,วมกันเสนอแนวคิดท่ีสร�างสรรคKจากมุมมองท่ีหลากหลายของสมาชิกโดยอาจนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช�เพ่ือหาทาง
แก�ไขป<ญหาท่ีระบุไว� นําแนวคิดท่ีเลือกมาทดสอบและพัฒนาต�นแบบในการแก�ป<ญหา เพ่ือให�แน,ใจว,าข�อเสนอ
โครงการฯ ท่ีผู�เข�าอบรมพัฒนาข้ึน เป6นสิ่งท่ีตอบโจทยKความต�องการของประชาชนในการแก�ไขป<ญหาและการ
ขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตรKอย,างแท�จริง ซ่ึงการเรียนรู�ผ,านกระบวนการ Design Thinking นอกจากจะเป6นการ
พัฒนากระบวนการคิดท่ีส,งเสริมให�เกิดนวัตกรรมท่ีตอบสนองความต�องการของผู�รับบริการอย,างแท�จริงแล�ว ยัง
ช,วยให�ผู�เข�าอบรมได�ปรับ Mindset ของตนในการเป~ดรับความคิดเห็นและข�อเสนอแนะใหม, ๆ ของผู�อ่ืน อันจะ
นําไปสู,การส,งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในองคKกรต,อไปอีกด�วย  

๘. เกณฑ0การผ�านการฝ
กอบรม 

 ผู�เข�ารับการอบรมต�องมีเวลาเข�ารับการอบรมไม,น�อยกว,าร�อยละ ๘๐ ของระยะเวลาท้ังหมดตามท่ี
กําหนดในหลักสูตร และผลงานการจัดทําข�อเสนอโครงการเพ่ือการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตรKประเทศไทย ๔.๐ 
ได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของหลักสูตร 

๙. การประเมินผล  
๙.๑ ประเมินความพึงพอใจจากแบบประเมินผลในวันสุดท�ายของหลักสูตร 
๙.๒ ประเมินผลการเรียนรู�จากกิจกรรมการสะท�อนการเรียนรู� และจากการนําเสนอผลงานโครงการในหลักสูตร 
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๑๐. ประโยชน0ท่ีคาดว�าจะได�รับ 
๑๐.๑ นักบริหารภาคราชการเป6นผู�นําท่ีมีความพร�อมและมีสมรรถนะของผู�นําการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการ

ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศสู,ประเทศไทย ๔.๐ 
๑๐.๒ ระบบราชการมีผู�นําท่ีสามารถนําการเปลี่ยนแปลง มีความรู� ความสามารถ และมี Mindset             

การทํางานท่ีสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจการปฏิรูปประเทศให�บรรลุเปuาหมายยุทธศาสตรKชาติ 
๑๐.๓ ส,วนราชการมีข�อเสนอเชิงนวัตกรรมท่ีเก่ียวข�องกับการบริการสาธารณะ อันเป6นการสนับสนุนการ

ขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย ๔.๐ 

๑๑. ท่ีปรึกษาโครงการ 
 นางเมธินี เทพมณี   เลขาธิการ ก.พ. 
 นายภาณุ สังขะวร   รองเลขาธิการ ก.พ. 
 นางสุทธิลักษณK  เอ้ือจิตถาวร  ผู�อํานวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน  

๑๒. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน   

๑๒. ค�าใช�จ�าย 
งบประมาณรายจ,ายประจําป[งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสํานักงาน ก.พ.  
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กําหนดการฝ
กอบรม (รวมระยะเวลา ๒๘ วัน/ท�าน) 

ท่ี วัน/วันท่ี เช�า บ�าย 

มีนาคม  (สถานท่ีเอกชน และสํานักงาน ก.พ.) 
๑ อังคาร 

๒๗  

 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.  
พิธีเปJดและแนะนําหลักสูตร กิจกรรมสัมพันธ0  

๑๕.๐๐ – ๑๙.๓๐ น. 
Inspiring Leader To Build Coaching Culture 
โดย Dr. Peter Chee (President & CEO of ITD World) 

สถานท่ีเอกชน 
๒* 

พุธ ๒๘ 
การประเมินสมรรถนะ (คนท่ี ๑ – ๑๒) 

ณ สํานักงาน ก.พ. 
 

ศุกรK ๓๐ 
การประเมินสมรรถนะ (คนท่ี ๑๓ – ๒๔) 

ณ สํานักงาน ก.พ. 
 

เสารK ๓๑ 
การประเมินสมรรถนะ (คนท่ี ๒๕ – ๓๕) 

ณ สํานักงาน ก.พ. 
 

เมษายน (สํานักงาน ก.พ.) 

๓ พุธ ๔ 
Workshop : Coaching Technique for 

Breakthrough Results (CTBR) 
ณ สํานักงาน ก.พ. 

Workshop : Coaching Technique for 
Breakthrough Results (CTBR) 

ณ สํานักงาน ก.พ. 

๔ 
พฤหัสบดี 

๕ 

Workshop : Coaching Technique for 
Breakthrough Results (CTBR) 

ณ สํานักงาน ก.พ. 

Workshop : Coaching Technique for            
Breakthrough Results (CTBR) 

ณ สํานักงาน ก.พ. 

๕* 

พุธ ๑๘ 
การรายงานผลการประเมินสมรรถนะ (คนท่ี ๑ – ๖) 

ณ สํานักงาน ก.พ. 
การรายงานผลการประเมินสมรรถนะ (คนท่ี ๗ – ๑๒) 

ณ สํานักงาน ก.พ. 

ศุกรK ๒๐ 
การรายงานผลการประเมินสมรรถนะ (คนท่ี ๑๓ – ๑๘) 

ณ สํานักงาน ก.พ. 
การรายงานผลการประเมินสมรรถนะ (คนท่ี ๑๙ – ๒๔) 

ณ สํานักงาน ก.พ. 

จันทรK ๒๓ 
การรายงานผลการประเมินสมรรถนะ (คนท่ี ๒๕ – ๓๐) 

ณ สํานักงาน ก.พ. 
การรายงานผลการประเมินสมรรถนะ (คนท่ี ๓๑ – ๓๕) 

ณ สํานักงาน ก.พ. 

๖ ศุกรK ๒๗ 
แนวความคิดเชิงสร�างสรรค0 (Creative mindset) 

ณ สํานักงาน ก.พ. 
เครื่องมือเพ่ือสร�างความสร�างสรรค0 

ณ สํานักงาน ก.พ. 

๗ เสารK ๒๘ 
หลักการ : มนุษย0และวัฒนธรรม 

ณ สํานักงาน ก.พ. 
ฝ
กปฏิบัติการออกแบบโดยใช�วัฒนธรรมและมนุษย0 

ณ สํานักงาน ก.พ. 
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ท่ี วัน/วันท่ี เช�า บ�าย 

พฤษภาคม (สถานท่ีเอกชน และสํานักงาน ก.พ.) 
๘ พฤหัสบดี 

๓ 
อนาคตประเทศไทยกับการก�าวสู�รัฐบาลดิจิทัล 

ณ สถานท่ีเอกชน 
เรียนรู�จากกรณีศกึษาองค0กรดจิิทัล 

ณ สถานท่ีเอกชน 

๙ ศุกรK ๔ Design Thinking ณ สถานท่ีเอกชน Design Thinking ณ สถานท่ีเอกชน 

๑๐* จันทรK ๗ กิจกรรมการโค�ชผู�บริหาร EX. Coach (๑) (๖ คน) 
ณ สํานักงาน ก.พ. 

กิจกรรมการโค�ชผู�บริหาร EX. Coach (๑) (๙ คน) 
ณ สํานักงาน ก.พ. 

อังคาร ๘ กิจกรรมการโค�ชผู�บริหาร EX. Coach (๑) (๖ คน) 
ณ สํานักงาน ก.พ. 

กิจกรรมการโค�ชผู�บริหาร EX. Coach (๑) (๙ คน) 
ณ สํานักงาน ก.พ. 

พุธ ๙ กิจกรรมการโค�ชผู�บริหาร EX. Coach (๑) (๒ คน) 
ณ สํานักงาน ก.พ. 

กิจกรรมการโค�ชผู�บริหาร EX. Coach (๑) (๓ คน) 
ณ สํานักงาน ก.พ. 

๑๑ ศุกรK ๑๑ Design Thinking ณ สถานท่ีเอกชน Design Thinking ณ สถานท่ีเอกชน 

๑๒ ศุกรK ๑๘ Design Thinking ณ สถานท่ีเอกชน Design Thinking ณ สถานท่ีเอกชน 

๑๓ ศุกรK ๒๕ Design Thinking ณ สํานักงาน ก.พ. Design Thinking ณ สํานักงาน ก.พ. 

 ๒๘ – ๓๑ ลงพ้ืนท่ีเก็บข(อมูล (สถานท่ีและระยะเวลาข้ึนอยู2กับหัวข(อของกลุ2ม) 

มิถุนายน (สถานท่ีเอกชน และสํานักงาน ก.พ.) 
๑๔* 

 
จันทรK ๔ กิจกรรมการโค�ชผู�บริหาร EX. Coach (๒) (๖ คน) 

ณ สํานักงาน ก.พ. 
กิจกรรมการโค�ชผู�บริหาร EX. Coach (๒) (๙ คน) 

ณ สํานักงาน ก.พ. 
อังคาร ๕ กิจกรรมการโค�ชผู�บริหาร EX. Coach (๒) (๖ คน) 

ณ สํานักงาน ก.พ. 
กิจกรรมการโค�ชผู�บริหาร EX. Coach (๒) (๙ คน) 

ณ สํานักงาน ก.พ. 
พุธ ๖ กิจกรรมการโค�ชผู�บริหาร EX. Coach (๒) (๒ คน) 

ณ สํานักงาน ก.พ. 
กิจกรรมการโค�ชผู�บริหาร EX. Coach (๒) (๓ คน) 

ณ สํานักงาน ก.พ. 

๑๕ ศุกรK ๑๕ Design Thinking ณ สถานท่ีเอกชน Design Thinking ณ สถานท่ีเอกชน 

๑๖ ศุกรK ๒๒ การกําหนดทิศทางและกลยุทธ0การทํางาน 
ณ สถานท่ีเอกชน 

การส่ือสารเพ่ือสร�างความเข�าใจในและนอกองค0กร 
ณ สถานท่ีเอกชน 

๑๗ 
พฤหัสบดี 

๒๘ 
 Executive Forum (ร2วมกับ นบส. ๒) 

๑๘ ศุกรK ๒๙ Design Thinking ณ สถานท่ีเอกชน Design Thinking ณ สถานท่ีเอกชน 
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ท่ี วัน/วันท่ี เช�า บ�าย 

กรกฎาคม (สถานท่ีเอกชน และสํานักงาน ก.พ.) 
๑๙* จันทรK ๒  กิจกรรมการโค�ชผู�บริหาร EX. Coach (๓) (๖ คน) 

ณ สํานักงาน ก.พ. 
กิจกรรมการโค�ชผู�บริหาร EX. Coach (๓) (๙ คน) 

ณ สํานักงาน ก.พ. 
อังคาร ๓ กิจกรรมการโค�ชผู�บริหาร EX. Coach (๓) (๖ คน) 

ณ สํานักงาน ก.พ. 
กิจกรรมการโค�ชผู�บริหาร EX. Coach (๓) (๙ คน) 

ณ สํานักงาน ก.พ. 
พุธ ๔ กิจกรรมการโค�ชผู�บริหาร EX. Coach (๓) (๒ คน) 

ณ สํานักงาน ก.พ. 
กิจกรรมการโค�ชผู�บริหาร EX. Coach (๓) (๓ คน) 

ณ สํานักงาน ก.พ. 

๒๐ ศุกรK ๑๓ Design Thinking ณ สถานท่ีเอกชน Design Thinking ณ สถานท่ีเอกชน 

๒๑ ศุกรK ๒๐ Design Thinking ณ สถานท่ีเอกชน Design Thinking ณ สถานท่ีเอกชน 

๒๒ พฤหัสบดี 
๒๖  Design Thinking ณ สํานักงาน ก.พ. Design Thinking ณ สํานักงาน ก.พ. 

สิงหาคม (สํานักงาน ก.พ.) 

๒๓ ศุกรK ๓  Design Thinking ณ สํานักงาน ก.พ. 

๒๔* 
จันทรK ๖ 

กิจกรรมการโค�ชผู�บริหาร EX. Coach (๔) (๖ คน) 
ณ สํานักงาน ก.พ. 

กิจกรรมการโค�ชผู�บริหาร EX. Coach (๔) (๙ คน) 
ณ สํานักงาน ก.พ. 

อังคาร ๗ 
กิจกรรมการโค�ชผู�บริหาร EX. Coach (๔) (๖ คน) 

ณ สํานักงาน ก.พ. 
กิจกรรมการโค�ชผู�บริหาร EX. Coach (๔) (๙ คน) 

ณ สํานักงาน ก.พ. 

พุธ ๘ 
กิจกรรมการโค�ชผู�บริหาร EX. Coach (๔) (๒ คน) 

ณ สํานักงาน ก.พ. 
กิจกรรมการโค�ชผู�บริหาร EX. Coach (๔) (๓ คน) 

ณ สํานักงาน ก.พ. 

๒๕ ศุกรK ๑๐ Design Thinking ณ สํานักงาน ก.พ. Design Thinking ณ สํานักงาน ก.พ. 

๒๖ ศุกรK ๑๗  Design Thinking ณ สํานักงาน ก.พ. 

กันยายน (สํานักงาน ก.พ.) 
๒๗ 

พุธ ๑๙ 
Top Management Presentation 

ณ สํานักงาน ก.พ. 
Top Management Presentation 

ณ สํานักงาน ก.พ. 
๒๘ 

แจ�งภายหลัง  
การรับประกาศนียบัตร 

ณ สํานักงาน ก.พ. 
หมายเหตุ   
๑. กิจกรรมการโค(ชผู(บริหาร เปCนการโค(ชแบบ ๑ ต2อ ๑ 
๒. สถานท่ีฝEกอบรม ณ ห(อง ๓๑๑๐ อาคาร ๓ สํานักงาน ก.พ. จังหวดันนทบุร ีและสถานท่ีเอกชน 
๓. กําหนดการเปลี่ยนแปลงได(ตามความเหมาะสม 
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