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การพัฒนาผู้นําทีมจึงเป็นจุดเร่ิมต้นที่สําคัญ ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างความเข้มแข็ง
สําหรับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้รับนโยบายมาสู่การปฏิบัติแล้ว  ยังเป็นจุดเร่ิมต้นในการเตรียมความพร้อม
เพ่ือความก้าวหน้าของข้าราชการผู้มีศักยภาพ  ซึ่งนับเป็นกลไกสําคัญในการปฏิบัติและบริหารราชการ
แผ่นดิน  สํานักงาน ก.พ. จึงได้พัฒนาหลักสูตรผู้นําทีมที่มีประสิทธิภาพ (Effective Team Leader)  
ขึ้น เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและการพัฒนาทักษะของผู้ทําหน้าที่ผู้นําทีมหรือหัวหน้ากลุ่มงานย่อย  ซึ่งเป็น
ผู้มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาคนและพัฒนางานในองค์กร รวมท้ังการผลักดันทีมงานให้สามารถเป็น
หุ้นส่วนแห่งความสําเร็จขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
                 1.4  สํานักงาน ก.พ.ได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมแรงจูงใจ
แก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ  ตามหนังสือเวียน ท่ี นร 1013/ว 27  ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2553  โดยใน
รายละเอียดการดําเนินการได้กําหนดกรอบสาระของหลักสูตรกลาง  ให้ส่วนราชการนําไปใช้ในการพัฒนา
ข้าราชการแต่ละกลุ่ม   สําหรับหลักสูตรผู้นําทีมที่มีประสิทธิภาพ  ได้มีการทดลองใช้โดยการจัดอบรม 
นําร่องแล้ว 1 รุ่น  ซึ่งจากการประเมินผล ปรากฏว่าหลักสูตรดังกล่าว มีความเหมาะสมและสามารถ
ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของหลักสูตรในระดับมากที่สุด  จึงพร้อมท่ีจะให้ส่วนราชการนําหลักสูตรดังกล่าว
ไปใช้ในการพัฒนาข้าราชการได้ต่อไปตามที่ปรากฏในหนังสือเวียน 
 
2.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

2.1 เพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะเบื้องต้นของการเป็นนักบริหารให้กับข้าราชการ
ผู้ทําหน้าที่เป็นผู้นําทีมหรือหัวหน้ากลุ่มงานย่อย 

 
2.2 เพ่ือสร้างความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาการ

ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนให้พร้อมท่ีจะปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ   รวมท้ัง สามารถจัดการงานในหน่วยงาน
ตามท่ีได้รับมอบหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 
2.3 เพ่ือเป็นเวทีในการแลกเปล่ียนความรู้  ประสบการณ์  และเสริมสร้างเครือข่าย 

ในการทํางานร่วมกันกับผู้เข้ารับอบรมจากส่วนราชการต่าง ๆ 
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3.  กลุ่มเป้าหมาย 

ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานในตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ หรือตําแหน่งประเภท
ทั่วไป ระดับอาวุโส ที่มีบทบาทในการเป็นผู้นําทีมหรือมีศักยภาพในการเป็นผู้นํา  
 
4.  รายละเอียดหลักสูตร 

หลักสูตรประกอบด้วย 3 หมวดวิชา จํานวน 96 ช่ัวโมง ใช้วิธีการอบรมแบบผสมผสานและ
การศึกษาดูงานต่างจังหวัด และจัดทํารายงานกลุ่ม   ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

 
หมวดวิชาท่ี 1  การพัฒนาตนเอง     21 ชั่วโมง 
 1.1 บทบาทหน้าที่ของผู้บังคับบัญชายุคใหม่    3 ชม. 
 1.2 การพัฒนาภาวะผู้นํา       3 ชม. 
 1.3 จริยธรรมในการทํางานและการบริหารคน    3 ชม. 
 1.4 การบริหารจัดการเวลา       3 ชม. 
 1.5 การคิดอย่างเป็นระบบและการคิดเชิงนวัตกรรม    6 ชม. 
 1.6 สุขภาพกายและสุขภาพจิต      3 ชม. 
   

 
หมวดวิชาท่ี 2  การบริหารงานและการจัดการ    45 ชั่วโมง 
 2.1 การวางแผนกลยุทธ์ในการบริหารงาน/โครงการเพ่ือสนับสนุน

แผนงานหลัก   
3 ชม. 

 2.2 การบริหารการเงินและพัสดุ      3 ชม. 
 2.3 การแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบและมีกลยุทธ์   6 ชม. 
 2.4 การบริหารสํานักงานยุคใหม่และการพัฒนางานเพ่ือการบริการ 

ที่เป็นเลิศ        
3 ชม. 

 2.5 การบริหารทรัพยากรบุคคลบนความแตกต่าง   3 ชม. 
 2.6 การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการจัดการภาครัฐยุคใหม่  3 ชม. 
 2.7 การศึกษาดูงานและการประชุมเชิงปฏิบัติการ  เพ่ือจัดทําผลงานกลุ่ม

ด้านหลักการบริหาร   
18 ชม. 

 2.8 การศึกษาดูงานการบริหารจัดการขององค์กรต้นแบบ     6 ชม. 
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หมวดวิชาท่ี 3  การทํางานร่วมกับผู้อ่ืน    30 ชั่วโมง 
 3.1 การบริหารทรัพยากรบุคคลสําหรับผู้บังคับบัญชา   3 ชม. 
 3.2 การบริหารทีมงานและเทคนิคการสอนงาน    6 ชม. 
 3.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนเงินเดือน   3 ชม. 
 3.4 การพัฒนาสมรรถนะหลัก       3 ชม. 
 3.5 การจัดทําตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย     3 ชม. 
 3.6 การสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม    12 ชม. 
 
กรณีศึกษาด้วยระบบ e-Learning สามารถเรียนตามรหัสวิชาดังน้ี 
 
หมวดวิชาท่ี 1  การพัฒนาตนเอง  
 
   การพัฒนากระบวนทัศน์ และคุณลักษณะข้าราชการ    
              E04  ,  E09  ,  E12   
   การบริหารทรัพยากรบุคคล 

    PC18 
  การบริหาร 
    M01  ,  M06  ,  M12  ,  M18  ,  M21 
 

หมวดวิชาท่ี 2  การบริหารงานและการจัดการ    
  การบริหาร 

              A00  ,  M02  ,   M07  ,  M13  ,  M20    
  การพัฒนากระบวนทัศน์ และคุณลักษณะข้าราชการ    
    E01  ,  E11 
  การเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย 
    G01       
  กฎหมายและกฎระเบียบราชการ 
    LA01 
 

หมวดวิชาท่ี 3  การทํางานร่วมกับผู้อ่ืน    
  การบริหาร 

               M04 
  การบริหารทรัพยากรบุคคล 

              PC04  ,  PC11  ,  PC12  ,  PC15  ,  PC19  ,  PC21   
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5. ระยะเวลาการฝึกอบรม 
ใช้เวลาดําเนินการทั้งสิ้น 17 วันทําการ (กรณีอบรมในห้อง) 
ตามระยะเวลาที่กําหนดในแต่ละวิชา รวม 78 ช่ัวโมง  (กรณีอบรมแบบ e-Learning) 

 
6. การบริหารโครงการ/การประเมินผล 
 
 กรณีอบรมในห้อง 

1.  ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเข้าร่วมการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาท้ังหลักสูตร จึงจะ
ถือว่าผ่านหลักสูตรและได้รับประกาศนียบัตร 

2. ประเมินผลจากการสังเกตการณ์  การสอบถามจากผู้เข้ารับการอบรม  การมีส่วนร่วมในการ
อภิปราย ซักถาม กิจกรรมกลุ่ม และการฝึกปฏิบัติ 

3. ผลสรุปจากการประเมินผล 
 
 

 กรณีอบรมด้วยระบบ e-Learning 
 

1. ผู้เข้าอบรมต้องศึกษาให้ครบท้ัง 25 วิชา ตามท่ีระบุในหลักสูตร 
2. ศึกษาบทเรียน โดยใช้ระยะเวลารวม ไม่น้อยกว่า 3 ช่ัวโมง ในแต่ละรายวิชา หรือ 6 ช่ัวโมง 

ตามท่ีหลักเกณฑ์และเง่ือนไขได้ระบุไว้ 
3. ทําแบบประเมินก่อนการศึกษา (Pretest)   
4. ทําแบบประเมินหลังการศึกษา (Posttest)  โดยได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
5. ศึกษาในส่วนของการประชุมเชิงปฏิบัติการ และการศึกษาดูงานในหลักสูตรนําร่อง ปี พ.ศ. 

2553 (รายละเอียดอยู่ที่หน้า login “หลักสูตรผู้นําทีมที่มีประสิทธิภาพ”) 
6. ทําแบบประเมินผลโครงการ 
7. รับประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้นําทีมที่มีประสิทธิภาพ 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 

1. ข้าราชการของส่วนราชการมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะเบ้ืองต้นของการเป็นผู้นําทีมท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

2. ส่วนราชการมีความเข้มแข็งในด้านการบริหารจัดการ สามารถรองรับการทํางานท่ี
ปรับเปลี่ยนไปให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

------------------------------------------------------- 


