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หลักสูตร “ต่างวัย...ไม่ใช่ปัญหา” 

 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ๑.๑ ประเทศไทยก าลังเข้าสู่สังคมสูงอายุระดับสมบูรณ์ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยจะมีประชากรอายุ ๖๐ ปี 
ถึงร้อยละ ๒๐ ของประชากรทั้งประเทศ ประกอบกับความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์และ
สาธารณสุข ท าให้อายุขัยเฉลี่ยของประชากรไทยสูงขึ้น โดยคาดว่าในปี พ.ศ. ๒๕๗๘ อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด
ของประชากรไทยจะเพ่ิมข้ึนเป็น ๗๕.๓ ปี ส าหรับผู้ชาย และ ๘๑.๙ ปี ส าหรับผู้หญิง  
 ๑.๒ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอายุ ๕๐ ปี ขึ้นไปมีแนวโน้มจะเพ่ิมจ านวนมากขึ้น         
และจะทยอยเกษียณอายุเป็นจ านวนมากในอีก ๑๐ - ๑๕ ปีข้างหน้า โดยอายุที่ยืนยาวขึ้นจะท าให้มีระยะเวลา
หลังเกษียณยาวนานขึ้น อันจะส่งผลต่อสภาพชีวิตความเป็นอยู่ ค่าครองชีพ และคุณภาพชีวิตในระยะยาว 
ดังนั้น การส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกษียณอายุและมีศักยภาพ มีความพร้อมเป็นประชากร
สูงอายุที่มีศักยภาพ (Active Aging) สามารถปฏิบัติงานในบริบทสังคมสูงอายุ และท างานต่อไปได้หลังเกษียณ 
จึงเป็นมาตรการส าคัญที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ดียิ่งขึ้น  
 ๑.๓ ก.พ. ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบแผนพัฒนา
ศักยภาพก าลังคนภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ (๑) พัฒนาก าลังคนภาครัฐ 
ทุกประเภทให้มีความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ (๒) เตรียมความพร้อมให้ผู้ที่เกษียณอายุใช้ชีวิตหลังเกษียณ 
อย่างมีศักยภาพและเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศ และ (๓) ส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย
ของช่วงอายุให้เกิดประโยชน์ และในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑               
มีมติเห็นชอบมาตรการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพ่ือรองรับสังคมสูงอายุ ประกอบด้วย  
หลายมาตรการ อาทิ การปรับปรุงโครงสร้างต าแหน่งงานและการบริหารอัตราก าลังภาครัฐให้เหมาะสมกับ
ภารกิจและบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป และการพัฒนาระบบบริหารอายุส าหรับส่วนราชการ 
 ๑.๔ หลักสูตร “ต่างวัย...ไม่ใช่ปัญหา” เป็นหนึ่งในหลักสูตรกลาง ที่ส านักงาน ก.พ. จัดท าขึ้น 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพก าลังคนภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ ตามมติ ก.พ. ข้างต้น โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐซึ่งมีต าแหน่ง บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน และมีช่วงอายุที่แตกต่าง 
ให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความเข้าใจอันดี และมีทัศนคติเชิงบวก ตลอดจนพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน 
ในบริบทขององค์กรที่ผู้ปฏิบัติงานมีความแตกต่างหลากหลายของช่วงอายุ เพ่ือให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ     
เกิดความราบรื่น และน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในองค์กร   
 
๒. วัตถุประสงค์ 

หลักสูตร “ต่างวัย...ไม่ใช่ปัญหา” มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 ๒.๑ เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในการใช้ชีวิตและการท างานร่วมกับคนที่มีความแตกต่างด้านอายุ 
 ๒.๒ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงานที่มีช่วงอายุที่แตกต่างกัน 
 ๒.๓ เพ่ือพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานและลดความขัดแย้งระหว่างผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือประโยชน์      
ในการสร้างนวัตกรรมภายในหน่วยงาน 
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๓. เนื้อหาสาระ 
๓.๑ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างวัย 
๓.๒ กลยุทธ์การจัดการความขัดแย้งภายในทีม 
๓.๓ การสื่อสารระหว่างวัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓.๔ การบริหารความต่างระหว่างวัยและการพัฒนานวัตกรรม 
๓.๕ แนวทางปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการความแตกต่างภายในองค์กร   

๔. วิธีการอบรมพัฒนา  

 ใช้วิธีการบรรยาย ฝึกปฏิบัติ และกิจกรรมกลุ่ม  

๕. กลุ่มเป้าหมาย  
 ๕.๑ ข้าราชการระดับปฏิบัติการ/ปฏิบัติงาน /ช านาญการ/ช านาญงาน ที่มีอายุไม่เกิน ๓๕ ปี  
จ านวนรุ่นละ ๒๕ คน  

๕.๒ ข้าราชการระดับช านาญการพิเศษ/อาวุโสขึ้นไป หรือข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน  
หรือเป็นผู้บริหารทุกระดับ ทีม่ีอายุ ๕๐ ปี ขึ้นไป จ านวนรุ่นละ ๒๕ คน  

ทั้งนี้  โดยส่วนราชการเป็นผู้คัดเลือกและมอบหมายข้าราชการตามข้อ ๕.๑ จ านวน ๑ คน  
และ ข้อ ๕.๒ จ านวน ๑ คน ให้เข้าร่วมการอบรมสัมมนา 

๖. ก าหนดการอบรมสัมมนา  
 - รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.                  
 - รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๕ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.                   
 ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๙ ส านักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี  

๗. การประเมินผล  

 ประเมินการเรียนรู้ในห้องเรียน โดยอาจใช้แบบบประเมินออนไลน์ และการรับฟังความคิดเห็น  
ของผู้เข้าร่วมการอบรมสัมมนา  

๘. ค่าใช้จ่าย 

 ส านักงาน ก.พ. รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาทั้งหมด ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไป-กลับ และค่าที่พัก (หากมี) ให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสัมมนาเบิกจ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด  

๙. การรับสมัคร 

 ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการอบรมสัมมนารุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒ ต้องลงทะเบียนออนไลน์ 
ทางเว็บไซต์ http://event.ocsc.go.th/jpc ระหว่างวันที่ ๑๐ มิถุนายน - ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยกรอกรหัส ๙๖๓๘ 
ทั้งนี้ ส านักงาน กพ จะพิจารณาให้ผู้ที่สมัครลงทะเบียนก่อน มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมก่อน 
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ก าหนดการอบรมสัมมนา 
หลักสูตร “ต่างวัย...ไม่ใช่ปัญหา” 

รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๕ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๙ อาคารส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุร ี
------------------------------------------ 

รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ / รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒  
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 
๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น. เปิดการอบรมสัมมนา 
   โดย นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. 
๐๙.๑๕ – ๑๒.๐๐ น. การบรรยาย “เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างวัย” 
   โดยวิทยากรจากภาครัฐและภาคเอกชน 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  การบรรยายและฝึกปฏิบัติ “กลยุทธ์การจัดการความขัดแย้งในทีมที่หลากหลาย” 
   โดยวิทยากรจากภาครัฐและภาคเอกชน 

รุ่นที่ ๑ วันที ่๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ / รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การบรรยาย “สื่อสารอย่างไรให้ตรงใจคนทุกวัย” 
   โดยวิทยากรจากภาครัฐและภาคเอกชน 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ “การบริหารความต่างระหว่างวัย 

และการพัฒนานวัตกรรม” 
โดยวิทยากรจากภาครัฐและภาคเอกชน 

๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. การประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร  “ต่างวัย...ไม่ใช่ปัญหา” 
   สรุปและปิดการสัมมนา 

---------------------------------------- 
หมายเหตุ :  ๑) บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๓๐ น. และ ๑๔.๓๐ น. 
  ๒) รอยืนยันวิทยากร 


