
สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๑ 

โครงการฝ�กอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสงู (ส.นบส.) รุ�นที่ ๑๓ 

 

๑. เหตุผลและความเป&นมา 

๑.๑ การพัฒนาผู �นำหร ือผ ู �บร ิหารของภาคราชการเพื ่อให �เป %นกลไกสำคัญที ่จะนำ 
การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร2การพัฒนาประเทศให�เกิดผลในทางปฏิบัตินั ้น เป%นเป5าหมาย 

เชิงยุทธศาสตร2ที่สำคัญของทั้งรัฐบาลและสำนักงาน ก.พ.  โดยสำนักงาน ก.พ. ได�ดำเนินการจัดการฝ7กอบรม

หลักสูตรนักบริหารระดับสูงมาตั้งแต�ป8 พ.ศ. ๒๕๓๐ และได�ทำการศึกษา พัฒนา และปรับปรุงรูปแบบวิธีการ

พัฒนาผู�นำภาครัฐมาอย�างต�อเนื่อง เพื่อให�เป%นเครื่องมือสำคัญในการเตรียมความพร�อมนักบริหารภาครัฐให�มี
ศักยภาพในการเป%นผู�บริหารและนำการเปลี่ยนแปลงท่ีทันต�อกระแสการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคและของโลก 

๑.๒ ในป8 พ.ศ. ๒๕๕๙ ก.พ. มีมติให�ปรับปรุงกรอบมาตรฐานหลักสูตรการฝ7กอบรมนักบริหาร

ระดับสูง เพื่อให�สำนักงาน ก.พ. และส�วนราชการหรือหน�วยงานอื่นใช�เป%นมาตรฐานกลางในการดำเนินการ 

จัดฝ7กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงในราชการพลเรือน รวมทั้งเป%นกรอบในการพิจารณารับรองหลักสูตร 
นักบริหารระดับสูงที่จัดโดยส�วนราชการหรือหน�วยงานอื่นด�วย โดยท่ีการผ�านการฝ7กอบรมหลักสูตรนักบริหาร

ระดับสูงของสำนักงาน ก.พ. หรือหลักสูตรอ่ืนใด ท่ี ก.พ. รับรอง เป%นเง่ือนไขตามมาตรฐานกำหนดตำแหน�งของ

ผู�ท่ีจะได�รับการพิจารณาแต�งต้ังให�ดำรงตำแหน�งประเภทบริหาร 

๑.๓ ที ่ผ �านมามีหลักสูตรนักบริหารระดับสูงที ่จ ัดโดยส�วนราชการหรือหน�วยงานอ่ืน 

ขอรับการรับรองเป%นจำนวนมาก ทั้งนี้ มีส�วนหนึ่งที่ ก.พ. เห็นชอบให�ผู�ที่ผ�านหลักสูตรนั้นๆ และมีคุณสมบัติ
ครบถ�วนตามที่ ก.พ. กำหนด ต�องเข�ารับการฝ7กอบรมใน “โครงการฝ7กอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง 

(ส.นบส.)” ของสำนักงาน ก.พ. เพ่ือเสริมเนื้อหาสาระท่ีจำเป%นบางส�วนตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรฯ จึงจะเป%น

ผู�มีคุณสมบัติเสมือนได�ผ�านการฝ7กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสำนักงาน ก.พ. 

๑.๔  โครงการฝ7กอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ�นท่ี ๑๓ นี้ เป%นหลักสูตร
ที ่ ได �ร ับการปร ับปร ุงให �ม ีความกระช ับและสอดคล�องกับสาระสำคัญตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร 

ฉบับป8 พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยสอดแทรกวิธีการและเครื่องมือที่ทันสมัย เป%นไปตามหลักวิชาการและมาตรฐานสากล 

เพ่ือให�หลักสูตรนี้ตอบโจทย2การพัฒนาท่ีมุ�งสร�างนักบริหารระดับสูงภาครัฐท่ีได�รับความไว�วางใจ เชื่อม่ัน ศรัทธา 

จากผู�ท่ีเก่ียวข�อง (Trust and Confidence) มีความสามารถในการสร�างการเปลี่ยนแปลง ปรับตัว และยืดหยุ�น 
โดยสามารถสร�างการเปลี่ยนแปลงท่ีเหมาะสมท้ังในระดับตนเอง ทีมงาน องค2กร และระบบราชการ รวมท้ังเป%น

ผู�นำท่ีมีความพร�อมทางด�านสมรรถนะทางการบริหารและมีศักยภาพในขับเคลื่อนองค2กรและมีภาวะผู�นำท่ี

สอดคล�องกับบริบทสภาวะแวดล�อมท่ีเปลี่ยนแปลงและความท�าทายในปYจจุบัน 
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๒. วัตถุประสงค) 

โครงการฝ7กอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) เป%นหลักสูตรที่มุ�งเสริมเนื้อหา
สาระและสร�างทัศนะ (Mindset) พัฒนาทักษะ (Skillset) และติดอาวุธทางการบริหาร (Toolset) ท่ีจำเป%นตาม
กรอบมาตรฐานหลักสูตรนักบริหารระดับสูง สำหรับผู�ที่ผ�านการฝ7กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงหรือ
หลักสูตรเฉพาะด�านที่จัดโดยส�วนราชการหรือหน�วยงานอื่นที่ ก.พ. กำหนดเงื่อนไขให�ผู�ผ�านการฝ7กอบรมหลักสูตร
ดังกล�าวต�องเข�ารับการฝ7กอบรมเพ่ิมเติมจากสำนักงาน ก.พ. จึงจะเป%นผู�ท่ีมีคุณสมบัติเสมือนได�ผ�านการฝ7กอบรม
หลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสำนักงาน ก.พ. โดยมีเป5าหมายในการพัฒนา ดังนี้ 

๒.๑ พัฒนาผู �นำที ่ได�รับความเชื ่อถือไว�วางใจ (Leadership Paradigm) ที ่มีความพร�อม 
ทั้งทางด�านภาวะผู�นำและความสามารถในการบริหารจัดการคุณภาพงาน บริหารคน และบริหารตนเอง 
ได�อย�างมีคุณภาพ มีความสามารถในการสร�างการเปลี่ยนแปลง ปรับตัว และยืดหยุ�น โดยสามารถสร�าง 
การเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสม สอดคล�องกับบทบาทหน�าที่และสอดรับต�อความเปลี่ยนแปลงทั้งในปYจจุบัน 
และอนาคต  

๒.๒ พัฒนาสมรรถนะหลักทางการบริหารของนักบริหารระดับสูง (๑๒ สมรรถนะ) (Leadership 
Competency) ให�ผู�เข�ารับการฝ7กอบรมมีความพร�อมในด�านสมรรถนะที่จำเป%นต�อการดำรงตำแหน�งนักบริหาร
ระดับสูง โดยเน�นให�เกิดการตระหนักรู�ในตนเองและกำหนดแนวทางในการยกระดับสมรรถนะ  

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

๓. คุณสมบัติของข,าราชการพลเรือนผู,เข,ารับการฝ�กอบรม 

ข�าราชการพลเรือนผู�ท่ีจะเข�ารับการฝ7กอบรม ต�องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

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

๓.๑.๑ เป%นผู�ดำรงตำแหน�งประเภทอำนวยการ ไม�น�อยกว�า ๒ ป8 หรือผู�ดำรงตำแหน�งอ่ืนท่ี
ปฏิบัติราชการเช�นเดียวกับประเภทอำนวยการมาแล�วไม�น�อยกว�า ๒ ป8 ตามหลักเกณฑ2และเงื่อนไขท่ี ก.พ. 
กำหนด หรือเคยดำรงตำแหน�งข�างต�นรวมกันมาแล�วไม�น�อยกว�า ๒ ป8 นับถึงวันเปhดการฝ7กอบรม หรือ 

๓.๑.๒ เป%นผู�ดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ หรือเคยดำรงตำแหน�ง
ดังกล�าว แต�ปYจจุบันได�รับการแต�งตั้งให�ดำรงตำแหน�งประเภทอำนวยการ ในสังกัดส�วนราชการที่มีฐานะ 
เป%นกรมที่อยู�ในบังคับบัญชาหรือปฏิบัติราชการขึ้นตรงต�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 ทั้งนี้ การพิจารณา
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คัดเลือกผู�สมัครเข�ารับการฝ7กอบรมให�คำนึงถึงประโยชน2ที่หน�วยงานต�นสังกัดจะได�รับจากการส�งข�าราชการ 
เข�ารับการฝ7กอบรมเป%นสำคัญ ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรื่องการพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐโดยการจัดหลักสูตรฝ7กอบรมของหน�วยงานต�าง ๆ ซึ่งกำหนดไว�ว�า หน�วยงานของรัฐไม�ควรอนุญาตให, 
ผู,ที ่จะต,องพ,นจากตำแหน�งหน,าที่ หรือมีเวลาปฏิบัติราชการเหลืออยู�ไม�ถึงหนึ่งป9 เข,ารับการฝ�กอบรม 
(เกษียณอายุราชการป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) 

๓.๒ เป%นผู�ท่ีได�รับการอนุมัติการสำเร็จการฝ7กอบรมก�อนวันที่ปhดรับสมัครโครงการฝ7กอบรม
เสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ�นท่ี ๑๓ ในหลักสูตรท่ีผ�านความเห็นชอบจาก ก.พ. ดังนี้ 

ส�วนราชการ/หน�วยงานผู,จัด หลักสูตร 
๑. กระทรวงการต�างประเทศ หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ�นท่ี ๑ – ๑๒ 
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 – ๑๐ 

๔. กระทรวงยุติธรรม หลักสูตรผู�บริหารงานยุติธรรมระดับสูง (บธส.) รุ�นท่ี ๒ – ๓ 
๕. กระทรวงเกษตรและสหกรณ2 หลักสูตรฝ7กอบรมนักบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ2  

รุ�นท่ี ๑ - ๓ 

๖. กระทรวงพาณิชย2 หลักสูตรนักบริหารการพาณิชย2ระดับสูง (นพส.) รุ�นท่ี ๑ 

๗. กระทรวงคมนาคม หลักสูตรนักบริหารระดับสูงของกระทรวงคมนาคม (นบส.คค.) รุ�นท่ี ๑ - ๒   

๘. กระทรวงสาธารณสุข หลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข (นบส. สธ.) รุ�นท่ี ๑ 

๙. สถาบันพระปกเกล�า • หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหาร
ระดับสูง (ปปร.) รุ�นท่ี ๑๓ - ๒๑ 
และรุ�นท่ี ๒๒ - ๒๓ ท่ีผ�านการฝ7กอบรมเพ่ิมเติมจากสถาบันพระปกเกล�าแล�ว  

• หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ�นท่ี ๙ - ๑๗ 
และรุ�นท่ี ๑๘ - ๑๙ ท่ีผ�านการฝ7กอบรมเพ่ิมเติมจากสถาบันพระปกเกล�าแล�ว 

• หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.)  
รุ�นท่ี ๘ - ๑๖ 
และรุ�นท่ี ๑๗ - ๑๘ ท่ีผ�านการฝ7กอบรมเพ่ิมเติมจากสถาบันพระปกเกล�าแล�ว 

๑๐. วิทยาลัยป5องกัน
ราชอาณาจักร 

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

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

• หลักสูตรการป5องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.)  
รุ�นท่ี ๕ – ๖ 
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๔. โครงสร,างและเนื้อหาของหลักสูตร 

 โครงสร�างและเนื ้อหาของโครงการฝ7กอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.)  
รุ�นท่ี ๑๓ แบ�งออกเป%น ๓ หมวดวิชา ดังนี้ 

๔.๑ หมวดวิชาท่ี ๑ ผู,นำกับการเข,าใจตัวเองและผู,อ่ืน  

 วัตถุประสงค เพื่อให�ผู�เข�ารับการฝ7กอบรมเข�าใจตนเองทั้งในมิติด�านสมรรถนะที่จำเป%น
ต�อการเป%นนักบริหารระดับสูง และมิติด�านบุคลิกลักษณะที่ส�งผลต�อการแสดงสมรรถนะดังกล�าว เข�าใจจุดแข็ง
และจุดที่ต�องพัฒนาของตนเอง รวมถึงเข�าใจความแตกต�างของตนเองและผู�อื่น เพื่อนำไปสู�การเตรียมความพร�อม
ในด�านต�างๆ อย�างมีประสิทธิภาพ 

 หัวข�อการเรียนรู�/กิจกรรม ประกอบด�วย (๑) การประเมิน ๓๖๐ องศาผ�านระบบออนไลน2 
(๒) การประเมินด�วยกิจกรรม In-tray และ (๓) การประเมินบุคลิกภาพและกิจกรรมเรียนรู�ผ�านประสบการณ2 ‘The 
๔ House of DISC’   

๔.๒ หมวดวิชาท่ี ๒ สมรรถนะหลักทางการบริหารของนักบริหารระดับสูง 

 วัตถุประสงค เพื ่อพัฒนาสมรรถนะ ทักษะ และความรู � ตลอดจนสร�างความเข�าใจ 
ถึงคุณลักษณะและพฤติกรรมที่คาดหวังในการดำรงตำแหน�งนักบริหารระดับสูง และสามารถกำหนดแนวทาง 
ในการพัฒนาศักยภาพของตนเองไปสู�การเป%นผู�นำท่ีมีประสิทธิภาพได� 

 หัวข�อการเรียนรู �/กิจกรรม ประกอบด�วย (๑) สมรรถนะหลักทางการบริหารของ 
น ักบร ิหารระดับสูงภาคร ัฐผ�านกรณีศ ึกษา (Competency-based Case Studies) และ (๒) ก ิจกรรม 
การยกระดับสมรรถนะ (World Café) (๓) ผลการประเมินสมรรถนะและการพัฒนาตนเอง 

๔.๓ หมวดวิชาท่ี ๓ ผู,นำท่ีได,รับความไว,วางใจ  

 วัตถุประสงค เพื ่อให�ผู �เข�ารับการฝ7กอบรมมีความพร�อมทั ้งทางด�านคุณลักษณะ 
และศักยภาพในการเป%นผู�บริหารภาครัฐที่ได�รับความไว�วางใจ เชื่อมั่น ศรัทธา จากผู�ที่เกี่ยวข�อง รวมทั้งสร�าง
เครือข�ายนักบริหารผ�านการทำกิจกรรมกลุ�มและสร�างการมีส�วนร�วมในการเรียนรู�ร�วมกัน 

 หัวข�อการเรียนรู�/กิจกรรม ประกอบด�วย (๑) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข�อ 
‘Building a Trusted Leader for Thailand ๔.๐’ (๒) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข�อ ‘การบริหารจัดการ
ข�อมูล (Data Governance) ในหน�วยงานภาครัฐ’ (๓) การบรรยาย หัวข�อ ‘ผู�นำกับการขับเคลื่อนวิสัยทัศน2สู�
ผลลัพธ2ท่ีเป%นรูปธรรม (Leadership and Vision)’ (๔) การบรรยาย หัวข�อ ‘การสร�างองค2กรแห�งนวัตกรรม’ 

๕. วิธีการฝ�กอบรม 

โครงการฝ7กอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ�นที่ ๑๓ อาศัยวิธีการพัฒนา 
ท่ีหลากหลายและคำนึงถึงธรรมชาติของผู�ใหญ�และความแตกต�างในเรื่องรูปแบบการเรียนรู�ของแต�ละบุคคล  
ตามหลักการเรียนรู�และจิตวิทยาพัฒนาการผู�ใหญ� (Andragogy and Adult Development) เช�น การบรรยาย 
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การใช�เครื่องมือการประเมินเพื่อการพัฒนา การเรียนรู�ด�วยกระบวนการกลุ �ม การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  
การเร ียนรู �ผ �านกรณีศึกษา กระบวนการโค�ชกลุ�ม เป%นต�น ซึ ่งมีการผสมผสานทั ้งร ูปแบบการเร ียนรู�  
ในห�องเรียนและการเรียนรู�ผ�านระบบออนไลน2 

๖. เกณฑ)การสำเร็จการฝ�กอบรม 

ผู�สำเร็จการฝ7กอบรมซึ ่งจะมีสิทธิได�รับประกาศนียบัตรโครงการฝ7กอบรมเสริมหลักสูตร 
นักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) จะต�องมีคุณสมบัติครบถ�วนตามหลักเกณฑ2ท่ีกำหนดท้ัง ๓ ประการ ประกอบไปด�วย 
(๑) ระยะเวลาการฝ7กอบรม ไม�น,อยกว�าร,อยละ ๘๐ ของระยะเวลาการฝ7กอบรมตลอดหลักสูตร (๒) ผลงาน
การศึกษาครบถ�วนตามท่ีกำหนด และ (๓) การประพฤติปฏิบัติตนเหมาะสม 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 

ดำเนินการระหว�างเดือนกันยายน - ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

การดำเนินการ ระยะเวลา 

เปhดรับสมัครผ�านระบบออนไลน2 กันยายน – ๙ ต.ค. ๖๓ 

ปhดรับสมัคร เวลา ๑๖.๓๐ น. ของวันท่ี ๙ ต.ค. ๖๓ 

ประกาศรายชื่อผู�ได�รับคัดเลือกเข�ารับการฝ7กอบรมและ 
แจ�งส�วนราชการ 

๒๘ ต.ค. ๖๓ 

ส�วนราชการชำระเงินค�าลงทะเบียน ๒๙ ต.ค. – ๑๑ พ.ย. ๖๓ 

ผู�เข�ารับการฝ7กอบรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศาผ�านระบบ
ออนไลน2 

๒๙ ต.ค. – ๑๑ พ.ย. ๖๓ 

ผู�เข�ารับการฝ7กอบรมทำแบบประเมิน DISC ผ�านระบบออนไลน2 ๑๓ – ๑๙ พ.ย. ๖๓ 

พิธีเปhดหลักสูตรการฝ7กอบรม ๑ ธ.ค. ๖๓ 

ช�วงการฝ7กอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. จ.นนทบุรี สถานท่ีเอกชน 
และระบบออนไลน2 

๑ – ๒๒ ธ.ค. ๖๓ 

๘. สถานท่ีดำเนินการ 

๘.๑ การเรียนรู�ในห�องเรียน: สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และสถานท่ีเอกชน 
๘.๒ การเรียนรู�ผ�านระบบออนไลน2: โปรแกรม Zoom 

๙. งบประมาณ 

ค�าลงทะเบียนสำหรับการฝ7กอบรมคนละ ๕๑,๓๐๐ บาท (ห�าหมื่นหนึ่งพันสามร�อยบาทถ�วน)  
โดยส�วนราชการต�นสังกัดของผู�เข�ารับการฝ7กอบรมเป%นผู�รับผิดชอบค�าใช�จ�ายในการฝ7กอบรม 



- ๖ - 

๑๐. ผู,รับผิดชอบโครงการ 

ท่ีปรึกษาโครงการ 

• เลขาธิการ ก.พ. (หม�อมหลวงพัชรภากร เทวกุล) 

• รองเลขาธิการ ก.พ. (นางชุติมา หาญเผชิญ) 

• ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน (นายสมศักด์ิ เจตสุรกานต2) 

ผู,บริหารโครงการ 

วิทยาลัยนักบริหาร สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 


