
สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๑ 

โครงการฝ�กอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสงู (ส.นบส.) 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รุ'นที่ ๑๑ 

 

๑. เหตุผลและความเป.นมา 

๑.๑ การพัฒนาผู�นํ าหรือผู�บริหารของภาคราชการเ พ่ือให� เป%นกลไกสํา คัญท่ีจะนํา 
การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร2การพัฒนาประเทศให�เกิดผลในทางปฏิบัตินั้น เป%นเป5าหมาย 
เชิงยุทธศาสตร2ท่ีสําคัญของท้ังรัฐบาลและสํานักงาน ก.พ.  โดยสํานักงาน ก.พ. ได�ดําเนินการจัดการฝ7กอบรม
หลักสูตรนักบริหารระดับสูงมาต้ังแต�ป8 พ.ศ. ๒๕๓๐ และได�ทําการศึกษา พัฒนา และปรับปรุงรูปแบบวิธีการ
พัฒนาผู�นําภาครัฐมาอย�างต�อเนื่อง เพ่ือให�เป%นเครื่องมือสําคัญในการเตรียมความพร�อมนักบริหารภาครัฐให�มี
ศักยภาพในการเป%นผู�บริหารและนําการเปลี่ยนแปลงท่ีทันต�อกระแสการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคและของโลก 

๑.๒ ในป8 พ.ศ. ๒๕๕๙ ก.พ. มีมติให�ปรับปรุงกรอบมาตรฐานหลักสูตรการฝ7กอบรมนักบริหาร
ระดับสูง เพ่ือให�สํานักงาน ก.พ. และส�วนราชการหรือหน�วยงานอ่ืนใช�เป%นมาตรฐานกลางในการดําเนินการ 
จัดฝ7กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงในราชการพลเรือน รวมท้ังเป%นกรอบในการพิจารณารับรองหลักสูตร 
นักบริหารระดับสูงท่ีจัดโดยส�วนราชการหรือหน�วยงานอ่ืนด�วย โดยท่ีการผ�านการฝ7กอบรมหลักสูตรนักบริหาร
ระดับสูงของสํานักงาน ก.พ. หรือหลักสูตรอ่ืนใด ท่ี ก.พ. รับรอง เป%นเง่ือนไขตามมาตรฐานกําหนดตําแหน�ง
ของผู�ท่ีจะได�รับการพิจารณาแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งประเภทบริหาร 

๑.๓ ท่ีผ�านมามีหลักสูตรนักบริหารระดับสูงท่ีจัดโดยส�วนราชการหรือหน�วยงานอ่ืนขอรับ 
การรับรองเป%นจํานวนมาก ท้ังนี้มีส�วนหนึ่งท่ี ก.พ. ให�การรับรองโดยกําหนดเง่ือนไขให�ผู�ท่ีผ�านหลักสูตรนั้น ๆ 
และมีคุณสมบัติครบถ�วนตามท่ี ก.พ. กําหนด ต�องเข�ารับการฝ7กอบรมใน “โครงการฝ7กอบรมเสริมหลักสูตร 
นักบริหารระดับสูง (ส.นบส.)” ของสํานักงาน ก.พ. เพ่ือเสริมเนื้อหาสาระท่ีจําเป%นบางส�วนตามกรอบมาตรฐาน
หลักสูตรฯ จึงจะเป%นผู�มีคุณสมบัติเสมือนได�ผ�านการฝ7กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสํานักงาน ก.พ.  

๑.๔ โครงการฝ7กอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจําป8งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ รุ�นท่ี ๑๑ นี้ เป%นหลักสูตรท่ีได�รับการปรับปรุงให�มีความกระชับและสอดคล�องกับสาระสําคัญ 
ตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรท่ีปรับปรุงใหม� (ฉบับป8 พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยสอดแทรกวิธีการและเครื่องมือ 
ท่ีทันสมัย เป%นไปตามหลักวิชาการและมาตรฐานสากล เพ่ือให�หลักสูตรนี้ตอบโจทย2การพัฒนาท่ีมุ�งสร�าง 
นักบริหารระดับสูงภาครัฐท่ีได�รับความไว�วางใจ เชื่อม่ัน ศรัทธา จากผู�ท่ีเก่ียวข�อง (Trust and Confidence)  
รวมท้ังเป%นผู�นําท่ีมีความพร�อมทางด�านสมรรถนะทางการบริหารและมีศักยภาพในขับเคลื่อนองค2กรและ 
มีภาวะผู�นําท่ีสอดคล�องกับบริบทสภาวะแวดล�อมท่ีเปลี่ยนแปลงและความท�าทายในปYจจุบัน 
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๒. วัตถุประสงค0 

โครงการฝ7กอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) เป%นหลักสูตรท่ีมุ�งเสริมเนื้อหา
สาระและสร�างทัศนะ (Mindset) พัฒนาทักษะ (Skillset) และติดอาวุธทางการบริหาร (Toolset) ท่ีจําเป%น
ตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรนักบริหารระดับสูง สําหรับผู�ท่ีผ�านการฝ7กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงหรือ
หลักสูตรเฉพาะด�านท่ีจัดโดยส�วนราชการหรือหน�วยงานอ่ืนท่ี ก.พ. กําหนดเง่ือนไขให�ผู�ผ�านการฝ7กอบรมหลักสูตร
ดังกล�าวต�องเข�ารับการฝ7กอบรมเพ่ิมเติมจากสํานักงาน ก.พ. จึงจะเป%นผู�ท่ีมีคุณสมบัติเสมือนได�ผ�านการฝ7กอบรม
หลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสํานักงาน ก.พ. โดยมีเป5าหมายในการพัฒนา ดังนี้ 

๒.๑ พัฒนาผู�นําท่ีได�รับความเชื่อถือไว�วางใจ (Leadership Paradigm) ท่ีมีความพร�อม 
ท้ังทางด�านภาวะผู�นําและความสามารถในการบริหารจัดการคุณภาพงาน บริหารคน และบริหารตนเอง 
ได�อย�างมีคุณภาพ สอดคล�องกับบทบาทหน�าท่ีและสอดรับต�อความเปลี่ยนแปลงท้ังในปYจจุบันและอนาคต  

๒.๒ พัฒนาสมรรถนะหลักทางการบริหารของนักบริหารระดับสู ง (๑๒ สมรรถนะ) 
(Leadership Competency) ให�ผู�เข�ารับการฝ7กอบรมมีความพร�อมในด�านสมรรถนะท่ีจําเป%นต�อการดํารง
ตําแหน�งนักบริหารระดับสูง โดยเน�นให�เกิดการตระหนักรู�ในตนเองและกําหนดแนวทางในการยกระดับ
สมรรถนะ  

๒.๓ ส�งเสริมการทํางานบูรณาการระหว�างส�วนราชการ (Collaborative Capability)  
โดยสร�างเครือข�ายของนักบริหารระดับสูงท่ีจะนําไปสู�การทํางานบูรณาการข�ามส�วนราชการ ผ�านกิจกรรมกลุ�ม
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ระหว�างผู�เข�าอบรมจากต�างส�วนราชการ 

๓. คุณสมบัติของข3าราชการพลเรือนผู3เข3ารับการฝ�กอบรม 

ข�าราชการพลเรือนผู�ท่ีจะเข�ารับการฝ7กอบรม ต�องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

๓.๑ เป%นผู�มีคุณสมบัติครบถ�วนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานหลักสูตรนักบริหาร
ระดับสูงของ ก.พ. คือ 

๓.๑.๑ เป%นผู�ดํารงตําแหน�งประเภทอํานวยการ ไม�น�อยกว�า ๒ ป8 หรือผู�ดํารงตําแหน�งอ่ืน
ท่ีปฏิบัติราชการเช�นเดียวกับประเภทอํานวยการมาแล�วไม�น�อยกว�า ๒ ป8 ตามหลักเกณฑ2และเง่ือนไขท่ี ก.พ. 
กําหนด หรือเคยดํารงตําแหน�งข�างต�นรวมกันมาแล�วไม�น�อยกว�า ๒ ป8 นับถึงวันเปiดการฝ7กอบรม หรือ 

๓.๑.๒ เป%นผู�ดํารงตําแหน�งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ หรือเคยดํารงตําแหน�ง
ดังกล�าว แต�ปYจจุบันได�รับการแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งประเภทอํานวยการ ในสังกัดส�วนราชการท่ีมีฐานะ 
เป%นกรมท่ีอยู�ในบังคับบัญชาหรือปฏิบัติราชการข้ึนตรงต�อนายกรัฐมนตรี และหัวหน�าส�วนราชการดังกล�าวดํารง
ตําแหน�งประเภทบริหารระดับสูง (ตําแหน�งระดับ ๑๑ เดิม) และ 

๓.๑.๓ ส�วนราชการต�นสังกัดประสงค2จะให� ก.พ. พิจารณาว�าเป%นผู�มีคุณสมบัติเสมือน
ผ�านการฝ7กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสํานักงาน ก.พ. และเป%นผู�ส�งเข�าอบรม ท้ังนี้ การพิจารณา
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คัดเลือกผู�สมัครเข�ารับการฝ7กอบรมให�คํานึงถึงประโยชน2ท่ีหน�วยงานต�นสังกัดจะได�รับจากการส�งข�าราชการ 
เข�ารับการฝ7กอบรมเป%นสําคัญ ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรื่องการพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐโดยการจัดหลักสูตรฝ7กอบรมของหน�วยงานต�าง ๆ ซ่ึงกําหนดไว�ว�า หน'วยงานของรัฐไม'ควรอนุญาตให3
ผู3ท่ีจะต3องพ3นจากตําแหน'งหน3าท่ี หรือมีเวลาปฏิบัติราชการเหลืออยู'ไม'ถึงหนึ่งป� เข3ารับการฝ�กอบรม 
(เกษียณอายุราชการป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒) 

๓.๒ เป%นผู�ท่ีได�รับการอนุมัติการสําเร็จการฝ7กอบรมก�อนวันท่ีปiดรับสมัครโครงการฝ7กอบรม
เสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ�นท่ี ๑๑ ในหลักสูตรท่ีผ�านความเห็นชอบจาก ก.พ. ดังนี้ 
ส'วนราชการ/หน'วยงานผู3จัด หลักสูตร 

๑. กระทรวงการต�างประเทศ หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ�นท่ี ๑ – ๑๐  
๒. กระทรวงการคลัง หลักสูตรนักบริหารการคลัง (นบค.) รุ�นท่ี ๒ – ๕  
๓. กระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรพัฒนานักบริหารการศึกษาระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นศส.ศธ.) 

รุ�นท่ี ๑ – ๒ และหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ 
(นบส.ศธ.) รุ�นท่ี ๓ – ๘  

๔. กระทรวงยุติธรรม หลักสูตรผู�บริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ�นท่ี ๒ – ๓ 
๕. กระทรวงเกษตรและสหกรณ2 หลักสูตรฝ7กอบรมนักบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ2 รุ�นท่ี ๑ 
๖. สถาบันพระปกเกล�า • หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสําหรับนักบริหาร

ระดับสูง (ปปร.) รุ�นท่ี ๑๓ – ๒๑ 

• หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ�นท่ี ๙ – ๑๗ 

• หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสําหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.)  
รุ�นท่ี ๘ – ๑๖ 

๗. วิทยาลัยป5องกันราชอาณาจักร • หลักสูตรการป5องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ�นท่ี ๕๔ – ๕๕  

• หลักสูตรการป5องกันราชอาณาจักรภาครัฐร�วมเอกชน (ปรอ.) รุ�นท่ี ๒๔ – ๒๕ 

• หลักสูตรการป5องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.)  
รุ�นท่ี ๕ – ๖ 

๔. โครงสร3างและเนื้อหาของหลักสูตร 

 โครงสร�างและเนื้อหาของโครงการฝ7กอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) 
ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รุ�นท่ี ๑๑ แบ�งออกเป%น ๓ Modules ดังนี้ 

๔.๑ Module ๑ ผู3นํากับการตระหนักรู3ในตนเอง (Leadership Awareness: LA) 

 วัตถุประสงค เพ่ือให�ผู�เข�ารับการฝ7กอบรมเกิดความตระหนักรู�ในตนเอง ท้ังในมิติด�าน
สมรรถนะท่ีจําเป%นต�อการเป%นนักบริหารระดับสูง และมิติด�าน Personality และ Characteristic ท่ีส�งผลต�อ
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การแสดงสมรรถนะดังกล�าว รวมท้ังให�ผู�เข�ารับการฝ7กอบรมเข�าใจจุดแข็งและจุดท่ีต�องพัฒนาเพ่ิมเติมของ
ตนเอง เพ่ือนําไปสู�การเตรียมความพร�อมตนเองอย�างมีประสิทธิภาพ 

 กิจกรรม ประกอบด�วย (๑) การประเมิน ๓๖๐ องศาผ�านระบบออนไลน2 (๒) การประเมิน
ด�วยกิจกรรม In-tray และ (๓) การประเมินสมรรถะด�วยเครื่องมือ Apollo   

๔.๒ Module ๒ สมรรถนะหลักทางการบริหารของนักบริหารระดับสูง (Leadership 
Competencies: LC) 

 วัตถุประสงค เพ่ือสร�างความเข�าใจถึงคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีคาดหวังในการดํารง
ตําแหน�งนักบริหารระดับสูง และกําหนดแนวทางในการเพ่ิมศักยภาพของตนเอง 

 หัวข�อการเรียนรู�/กิจกรรม ประกอบด�วย (๑) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข�อ ‘การ
เตรียมความพร�อมผู�นํา : ภาวะผู�นําและการตระหนักรู� เพื่อการพัฒนาตนเองอย�างมีประสิทธิภาพ’ (๒) 
สมรรถนะหลักทางการบริหารของนักบริหารระดับสูงภาครัฐผ�านกรณีศึกษา (Competency-based Case 
Studies) และ (๓) กิจกรรมการยกระดับสมรรถนะ (World Café) 

๔.๓ Module ๓ ผู3นําท่ีได3รับความไว3วางใจ (Leadership Paradigm: LP)  

 วัตถุประสงค เพ่ือให�ผู�เข�ารับการฝ7กอบรมมีความพร�อมท้ังทางด�านคุณลักษณะและ
ศักยภาพในการเป%นผู�บริหารภาครัฐท่ีได�รับความไว�วางใจ เชื่อม่ัน ศรัทธา จากผู�ท่ีเก่ียวข�อง รวมท้ังสร�าง
เครือข�ายนักบริหารผ�านการทํากิจกรรมกลุ�มและสร�างการมีส�วนร�วมในการเรียนรู�ร�วมกัน 

 หัวข�อการเรียนรู� ประกอบด�วย (๑) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข�อ ‘Building a 
Trusted Leader for Thailand 4.0’ (๒) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข�อ ‘Digital Transformation’  
(๓) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข�อ ‘การตัดสินใจเชิงคุณธรรมจริยธรรมของผู�บริหาร (Leader and Ethical 
Decision Making)’ (๔) การบรรยาย ในหัวข�อ ‘นโยบายสาธารณะและบริการภาครัฐท่ีมีคนเป%นศูนย2กลาง 
(Human-centric Public Policy and Services)’ (๕) การบรรยาย หัวข�อ ‘ผู�นํากับ Passion (Leadership and 
Passion)’ และ (๖) การบรรยาย หัวข�อ ‘ผู�นํากับการขับเคลื่อนวิสัยทัศน2สู�ผลลัพธ2ท่ีเป%นรูปธรรม (Leadership 
and Vision)’ 

๕. วิธีการฝ�กอบรม 

โครงการฝ7กอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจําป8งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ รุ�นท่ี ๑๑ อาศัยวิธีการพัฒนาท่ีหลากหลายท่ีคํานึงถึงธรรมชาติของผู�ใหญ�และความแตกต�าง 
ในเรื่องรูปแบบการเรียนรู�ของแต�ละบุคคล ตามหลักการเรียนรู�และจิตวิทยาพัฒนาการผู�ใหญ� (Andragogy 
and Adult Development) เช�น การบรรยาย การใช�เครื่องมือการประเมินเพ่ือการพัฒนา การเรียนรู� 
ด�วยกระบวนการกลุ�ม การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู�ผ�านกรณีศึกษา กระบวนการโค�ชกลุ�ม เป%นต�น 
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๖. เกณฑ0การสําเร็จการฝ�กอบรม 

ผู�สําเร็จการฝ7กอบรมซ่ึงจะมีสิทธิได�รับประกาศนียบัตรโครงการฝ7กอบรมเสริมหลักสูตร 
นักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) จะต�องมีคุณสมบัติครบถ�วนตามหลักเกณฑ2ท่ีกําหนดท้ัง ๓ ประการ ประกอบไปด�วย 
(๑) ระยะเวลาการฝ7กอบรม ไม'น3อยกว'าร3อยละ ๘๐ ของระยะเวลาการฝ7กอบรมตลอดหลักสูตร (๒) ผลงาน
การศึกษาครบถ�วนตามท่ีกําหนด และ (๓) การประพฤติปฏิบัติตนเหมาะสม 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

ระหว�างเดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
การดําเนินการ ระยะเวลา 

เปiดรับสมัครผ�านระบบออนไลน2 บัดนี้ – ๓๑ ส.ค. ๖๑ 
ปiดรับสมัคร วันท่ี ๓๑ ส.ค. ๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. 
ประกาศรายชื่อผู�ได�รับคัดเลือกเข�ารับการฝ7กอบรมและแจ�งส�วนราชการ ๒๘ ก.ย. ๖๑ 
ส�วนราชการชําระเงินค�าลงทะเบียน ๒๘ ก.ย. – ๑๒ ต.ค. ๖๑ 
ผู�เข�ารับการฝ7กอบรมทําแบบประเมิน ๓๖๐ องศาผ�านระบบออนไลน2 ๒๘ ก.ย. – ๑๒ ต.ค. ๖๑ 
ผู�เข�ารับการฝ7กอบรมทําแบบประเมิน Apollo ผ�านระบบออนไลน2 ๑๒ – ๑๙ ต.ค. ๖๑ 
พิธีเปiดหลักสูตรการฝ7กอบรม ๒๖ ต.ค. ๖๑ 
ช�วงการฝ7กอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ๒๕ ต.ค. – ๑๔ พ.ย. ๖๑ 
พิธีปiดหลักสูตรและมอบประกาศนียบัตรสําเร็จการฝ7กอบรม ๑๔ พ.ย. ๖๑ 

๘. สถานท่ีดําเนินการ 

สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

๙. งบประมาณ 

ค�าลงทะเบียนสําหรับการฝ7กอบรมคนละ ๕๓,๐๐๐ บาท (ห�าหม่ืนสามพันบาทถ�วน)  
โดยส�วนราชการต�นสังกัดของผู�เข�ารับการฝ7กอบรมเป%นผู�รับผิดชอบค�าใช�จ�ายในการฝ7กอบรม 

๑๐. ผู3รับผิดชอบโครงการ 

ท่ีปรึกษาโครงการ 

• เลขาธิการ ก.พ. (นางเมธินี เทพมณี) 

• รองเลขาธิการ ก.พ. (นางชุติมา หาญเผชิญ) 

• ผู�อํานวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน (นายสมศักด์ิ เจตสุรกานต2) 

ผู3บริหารโครงการ 

วิทยาลัยนักบริหาร ๑ สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 


