สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ข้อมูลเบื้องต้นของนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 11
1. ที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2547 และเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2548
มีมติเห็นชอบในหลักการที่สานักงาน ก.พ.ร. เสนอให้มีการดาเนินโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
เพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และสมรรถนะสูง เข้ารับราชการและพัฒนาให้เป็นผู้นา
การเปลี่ ย นแปลงในหน่ ว ยงานภาครัฐ มี ความสามารถในการเป็ นทั้ ง นักคิ ดที่มี วิสั ย ทัศน์ (Visionary Thinker)
นักพัฒ นาและวางแผน (Developer&Planner) และนักปฏิบัติ (Operator) ได้อย่างสมดุล มีความสามารถเป็น
ผู้นาการบริหารการเปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านความคิดด้านวิชาการและการบริหารจัดการองค์การ
ประกอบกับ คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2551 มีมติอนุมัติในหลักการ
ให้ ส านั ก งาน ก.พ.ร. เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบด าเนิ น การโครงการพั ฒ นานั ก บริ ห ารการเปลี่ ย นแปลงรุ่ น ใหม่ ต่ อ ไป
ให้ เกิ ดความต่ อเนื่ อง และบั งเกิ ดผลต่ อการเปลี่ ยนแปลงในระบบราชการ ปี ละ 1 รุ่ น เริ่ มตั้ งแต่ ปี งบประมาณ
พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป ซึ่งนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 11 จะจบจากโครงการฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562
และจะได้รับการจัดสรรไปบรรจุ ณ ส่วนราชการทีม่ ีความสาคัญเชิงยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ในตาแหน่งที่เป็นภารกิจหลักของ
ส่วนราชการต่อไป
2. ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ของนั ก บริ ห ารการเปลี่ ย นแปลงรุ่ น ใหม่ รุ่ น ที่ 11 (จ านวน 40 คน) เพื่ อ ประกอบ
การพิจารณารับโอน นปร.
ลาดับที่
1
2
3

ปริญญาตรี
อักษรศาสตรบัณฑิต
(ประวัติศาสตร์)
สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
(สังคมสงเคราะห์)
วิทยาศาสตรบัณฑิต
(เทคโนโลยีทางอาหาร)
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วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)

5

วิทยาศาสตรบัณฑิต
(อนามัยสิ่งแวดล้อม)

6

อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)

ระดับการศึกษา
ปริญญาโท
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
(การจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการ)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(ธุรกิจการเกษตร)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาบริหารธุรกิจ
(การตลาดระหว่างประเทศและวิชา
ผู้ประกอบการ)

ปริญญาเอก

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
(เคมีอินทรีย์)
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขั้นสูง
และยั่งยืน)
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต
(ภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์
ประยุกต์)

อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต
(นโยบายและแผนภาษา
แห่งชาติ)

ลาดับที่
7

ปริญญาตรี
นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์)

8

อักษรศาสตรบัณฑิต
(ภาษาสเปน)

9

วิทยาศาสตรบัณฑิต
(จิตวิทยาอุตสาหกรรม)
รัฐศาสตรบัณฑิต
(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
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11
12

วิทยาศาสตรบัณฑิต
(คณิตศาสตร์)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)

13

รัฐศาสตรบัณฑิต
(การระหว่างประเทศ)

14

วารสารศาสตรบัณฑิต
(วิทยุและโทรทัศน์)
รัฐศาสตรบัณฑิต
(สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
อักษรศาสตรบัณฑิต
(ภาษาอังกฤษ)
รัฐศาสตรบัณฑิต
(รัฐประศาสนศาสตร์)
อักษรศาสตรบัณฑิต
(ประวัติศาสตร์)

15
16
17
18

19

ศิลปศาสตรบัณฑิต
(โบราณคดีวิชาภาษาฝรั่งเศส)
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ระดับการศึกษา
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
(โลกาภิวัฒน์และกฏหมาย)
ปริญญาโทสายสังคมศาสตร์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรม
ศาสตร์ (ลาตินอเมริกาศึกษา)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(การตลาดและการบริหารกลยุทธ์)
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาการบริหารการพัฒนา
และการวางแผน
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
(เศรษฐศาสตร์)
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(การบริหารการศึกษา)
(การบริหารการศึกษาและ
ภาวะผู้นา)
ศิลปศาสตรมหาบัณทิตสาขาวิชา
อาชญาวิทยา
(การบริหารงานราชทัณฑ์)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(สงครามศึกษา)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(โฆษณาและการตลาด)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(การเมืองและความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ/การเมืองและประวัติศาสตร์
ร่วมสมัย)
1) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาศึกษาศาสตร์ (วิชาชีพครู)
2) ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
(สาขาหลักสูตรและการสอน)

ลาดับที่
20

ปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต
(อังกฤษ-อเมริกันศึกษา)

21

รัฐศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ)

22

รัฐศาสตรบัณฑิต
(การเมืองและความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ)

23
24

ครุศาสตรบัณฑิต (ศิลปศึกษา)
วิทยาศาสตรบัณฑิต
(วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์)

25

วิทยาศาสตรบัณฑิต
(เทคโนโลยีชีวภาพ)
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
(เศรษฐศาสตร์)
วิทยาศาสตรบัณฑิต
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

26
27

28

รัฐศาสตร์บัณฑิต
(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)

29

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมเครื่องกล)

30

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)

31

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
(สัตวแพทยศาสตร์)
รัฐศาสตรบัณฑิต
(สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
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3
ระดับการศึกษา
ปริญญาโท
ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ)
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
(การบริหารยุทธศาสตร์ภาครัฐ
และภาวะผู้นา)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐศาสตร์
(เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่าง
ประเทศ )
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ศิลปศึกษา)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(เทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ)
การจัดการมหาบัณฑิต
(การตลาด)
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
(เศรษฐศาสตร์)
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
(การจัดการการสื่อสาร
แบบบูรณาการ)
รัฐศาสตร์บัณฑิต
(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและ
การทูต)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(การจัดการโลจิสติกส์
และห่วงโซ่อุปทาน)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(พฤกษศาสตร์)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(ศัลยศาสตร์ทางสัตวแพทย์)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(นโยบายและการบริหารวัฒนธรรม
ระหว่างประเทศ)

ปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(เทคโนโลยีการบรรจุ
และวัสดุ)

ลาดับที่
33

ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)

34

ศิลปศาสตรบัณฑิต
(รัสเซียศึกษา)

35

วิทยาศาสตรบัณฑิต
(เคมีอตุ สาหกรรม)
รัฐศาสตรบัณฑิต
(การเมืองการปกครอง)

36

37
38

39

40

4
ระดับการศึกษา
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(ปฐพีวิทยา)
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(ความมั่นคงระดับโลกและภูมิภาค
และการจัดการความขัดแย้ง)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(เคมีเทคนิค)
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
(สื่อมวลชนศึกษาและการสื่อสารเชิง
สังคมกับวัฒนธรรม)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(บริหารธุรกิจ-การตลาด)

รัฐศาสตรบัณฑิต
(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
1) วิทยาศาสตรบัณฑิต
(เทคโนโลยีชีวภาพ)
2) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
(อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย)
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม) (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและ
การจัดการ)
รัฐศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (โฆษณาและการตลาด)
วิชาโทภาษาอังกฤษ)

ปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
เทคโนโลยีชีวภาพ
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3. ปฏิทินการดาเนินการจัดสรรนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๑๑
กิจกรรม
๑. สัมมนาเรื่อง “การชี้แจง
ส่วนราชการเพื่อจัดสรร
นปร.รุ่นที่ ๑๑ ไปปฏิบัติ
ราชการฯ
๒. ส่วนราชการแจ้งความ
ประสงค์ในการรับโอน
นปร. รุ่นที่ 11
ภายในวันที่ ๘ ก.พ. ๖๒
3. แจ้งผลการจัดสรร
และดาเนินการจัดสรร นปร.
ไปปฏิบัติราชการ
ยังส่วนราชการต่าง ๆ

พ.ย.
๖๑

ธ.ค.
๖๑

ม.ค.
๖๒

ก.พ.
๖๒

มี.ค.
๖๒

๒4 ธ.ค.๖๑

8 ก.พ. ๖2

เม.ย.
๖๒

พ.ค.
๖๒

