
สิ่งท่ีสงมาดวย ๑ 

โครงการฝกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสงู (ส.นบส.) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุนที่ ๑๒ 

 

๑. เหตุผลและความเปนมา 

๑.๑ การพัฒนาผูนํ าหรือผูบริหารของภาคราชการเพ่ือให เปนกลไกสําคัญ ท่ีจะนํ า 

การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศใหเกิดผลในทางปฏิบัตินั้น เปนเปาหมาย 

เชิงยุทธศาสตรท่ีสําคัญของท้ังรัฐบาลและสํานักงาน ก.พ.  โดยสํานักงาน ก.พ. ไดดําเนินการจัดการฝกอบรม

หลักสูตรนักบริหารระดับสูงมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๐ และไดทําการศึกษา พัฒนา และปรับปรุงรูปแบบวิธีการ

พัฒนาผูนําภาครัฐมาอยางตอเนื่อง เพ่ือใหเปนเครื่องมือสําคัญในการเตรียมความพรอมนักบริหารภาครัฐใหมี

ศักยภาพในการเปนผูบริหารและนําการเปลี่ยนแปลงท่ีทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคและของโลก 

๑.๒ ในป พ.ศ. ๒๕๕๙ ก.พ. มีมตใิหปรับปรุงกรอบมาตรฐานหลักสตูรการฝกอบรมนักบริหาร

ระดับสูง เพ่ือใหสํานักงาน ก.พ. และสวนราชการหรือหนวยงานอ่ืนใชเปนมาตรฐานกลางในการดําเนินการ 

จัดฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงในราชการพลเรือน รวมท้ังเปนกรอบในการพิจารณารับรองหลักสูตร 

นักบริหารระดับสูงท่ีจัดโดยสวนราชการหรือหนวยงานอ่ืนดวย โดยท่ีการผานการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหาร

ระดับสูงของสํานักงาน ก.พ. หรือหลักสูตรอ่ืนใด ท่ี ก.พ. รับรอง เปนเง่ือนไขตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง

ของผูท่ีจะไดรับการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทบริหาร 

๑.๓ ท่ีผานมามีหลักสูตรนักบริหารระดับสูงท่ีจัดโดยสวนราชการหรือหนวยงานอ่ืน 

ขอรับการรับรองเปนจํานวนมาก ท้ังนี้ มีสวนหนึ่งท่ี ก.พ. ใหการรับรองโดยกําหนดเง่ือนไขใหผูท่ีผานหลักสูตร

นั้นๆ และมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ี ก.พ. กําหนด ตองเขารับการฝกอบรมใน “โครงการฝกอบรมเสริม

หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.)” ของสํานักงาน ก.พ. เพ่ือเสริมเนื้อหาสาระท่ีจําเปนบางสวนตามกรอบ

มาตรฐานหลักสูตรฯ จึงจะเปนผูมีคุณสมบัติเสมือนไดผานการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของ

สํานักงาน ก.พ.  

๑.๔ โครงการฝกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๒ รุนท่ี ๑๒ นี้ เปนหลักสูตรท่ีไดรับการปรับปรุงใหมีความกระชับและสอดคลองกับสาระสําคัญ 

ตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรท่ีปรับปรุงใหม (ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยสอดแทรกวิธีการและเครื่องมือ 

ท่ีทันสมัย เปนไปตามหลักวิชาการและมาตรฐานสากล เพ่ือใหหลักสูตรนี้ตอบโจทยการพัฒนาท่ีมุงสราง 

นักบริหารระดับสูงภาครัฐท่ีไดรับความไววางใจ เชื่อม่ัน ศรัทธา จากผูท่ีเก่ียวของ (Trust and Confidence)  

รวมท้ังเปนผูนําท่ีมีความพรอมทางดานสมรรถนะทางการบริหารและมีศักยภาพในขับเคลื่อนองคกร 

และมีภาวะผูนําท่ีสอดคลองกับบริบทสภาวะแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงและความทาทายในปจจุบัน 
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๒. วัตถุประสงค 

โครงการฝกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) เปนหลักสูตรท่ีมุงเสริมเนื้อหา

สาระและสรางทัศนะ (Mindset) พัฒนาทักษะ (Skillset) และติดอาวุธทางการบริหาร (Toolset) ท่ีจําเปน

ตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรนักบริหารระดับสูง สําหรับผูท่ีผานการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงหรือ

หลักสูตรเฉพาะดานท่ีจัดโดยสวนราชการหรือหนวยงานอ่ืนท่ี ก.พ. กําหนดเง่ือนไขใหผูผานการฝกอบรมหลักสูตร

ดังกลาวตองเขารับการฝกอบรมเพ่ิมเติมจากสํานักงาน ก.พ. จึงจะเปนผูท่ีมีคุณสมบัติเสมือนไดผานการฝกอบรม

หลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสํานักงาน ก.พ. โดยมีเปาหมายในการพัฒนา ดังนี้ 

๒.๑ พัฒนาผูนําท่ีไดรับความเชื่อถือไววางใจ (Leadership Paradigm) ท่ีมีความพรอม 

ท้ังทางดานภาวะผูนําและความสามารถในการบริหารจัดการคุณภาพงาน บริหารคน และบริหารตนเอง 

ไดอยางมีคุณภาพ สอดคลองกับบทบาทหนาท่ีและสอดรับตอความเปลี่ยนแปลงท้ังในปจจุบันและอนาคต  

๒.๒ พัฒนาสมรรถนะหลักทางการบริหารของนักบริหารระดับสู ง (๑๒ สมรรถนะ) 

(Leadership Competency) ใหผูเขารับการฝกอบรมมีความพรอมในดานสมรรถนะท่ีจําเปนตอการดํารง

ตําแหนงนักบริหารระดับสูง โดยเนนใหเกิดการตระหนักรูในตนเองและกําหนดแนวทางในการยกระดับ

สมรรถนะ  

๒.๓ สงเสริมการทํางานบูรณาการระหวางสวนราชการ (Collaborative Capability)  

โดยสรางเครือขายของนักบริหารระดับสูงท่ีจะนําไปสูการทํางานบูรณาการขามสวนราชการ ผานกิจกรรมกลุม

และการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเขาอบรมจากตางสวนราชการ 

๓. คุณสมบัติของขาราชการพลเรือนผูเขารับการฝกอบรม 

ขาราชการพลเรือนผูท่ีจะเขารับการฝกอบรม ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

๓.๑ เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานหลักสูตรนักบริหาร

ระดับสูงของ ก.พ. คือ 

๓.๑.๑ เปนผูดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ ไมนอยกวา ๒ ป หรือผูดํารงตําแหนงอ่ืน

ท่ีปฏิบัติราชการเชนเดียวกับประเภทอํานวยการมาแลวไมนอยกวา ๒ ป ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ี ก.พ. 

กําหนด หรือเคยดํารงตําแหนงขางตนรวมกันมาแลวไมนอยกวา ๒ ป นับถึงวันเปดการฝกอบรม หรือ 

๓.๑.๒ เปนผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ หรือเคยดํารงตําแหนง

ดังกลาว แตปจจุบันไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ ในสังกัดสวนราชการท่ีมีฐานะ 

เปนกรมท่ีอยูในบังคับบัญชาหรือปฏิบัติราชการข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี และหัวหนาสวนราชการดังกลาวดํารง

ตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (ตําแหนงระดับ ๑๑ เดิม) และ 

๓.๑.๓ สวนราชการตนสังกัดประสงคจะให ก.พ. พิจารณาวาเปนผูมีคุณสมบัติเสมือน

ผานการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสํานักงาน ก.พ. และเปนผูสงเขาอบรม ท้ังนี้ การพิจารณา
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คัดเลือกผูสมัครเขารับการฝกอบรมใหคํานึงถึงประโยชนท่ีหนวยงานตนสังกัดจะไดรับจากการสงขาราชการ 

เขารับการฝกอบรมเปนสําคัญ ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรื่องการพัฒนาบุคลากร

ภาครัฐโดยการจัดหลักสูตรฝกอบรมของหนวยงานตาง ๆ ซ่ึงกําหนดไววา หนวยงานของรัฐไมควรอนุญาตให

ผูท่ีจะตองพนจากตําแหนงหนาท่ี หรือมีเวลาปฏิบัติราชการเหลืออยูไมถึงหนึ่งป เขารับการฝกอบรม 

(เกษียณอายุราชการปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) 

๓.๒ เปนผูท่ีไดรับการอนุมัติการสําเร็จการฝกอบรมกอนวันท่ีปดรับสมัครโครงการฝกอบรม

เสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุนท่ี ๑๒ ในหลักสูตรท่ีผานความเห็นชอบจาก ก.พ. ดังนี้ 

สวนราชการ/หนวยงานผูจัด หลักสูตร 

๑. กระทรวงการตางประเทศ หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุนท่ี ๑ – ๑๑  

๒. กระทรวงการคลัง หลักสูตรนักบริหารการคลัง (นบค.) รุนท่ี ๒ – ๕  

๓. กระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรพัฒนานักบริหารการศึกษาระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นศส.ศธ.) 

รุนท่ี ๑ – ๒ และหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ 

(นบส.ศธ.) รุนท่ี ๓ – ๙  

๔. กระทรวงยุตธิรรม หลักสูตรผูบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (บธส.) รุนท่ี ๒ – ๓ 

๕. กระทรวงเกษตรและสหกรณ หลักสูตรฝกอบรมนักบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ  

รุนท่ี ๑ - ๒ 

๖. กระทรวงพาณิชย หลักสูตรนักบริหารการพาณิชยระดับสูง (นพส.) รุนท่ี ๑ 

๗. กระทรวงคมนาคม หลักสูตรนักบริหารระดับสูงของกระทรวงคมนาคม รุนท่ี ๑ 

๘. สถาบนัพระปกเกลา • หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสําหรับนักบริหาร

ระดับสูง (ปปร.) รุนท่ี ๑๓ – ๒๑ 

• หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุนท่ี ๙ – ๑๗ 

• หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสําหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.)  

รุนท่ี ๘ – ๑๖ 

๙. วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร • หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุนท่ี ๕๔ – ๕๕  

• หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน (ปรอ.) รุนท่ี ๒๔ – ๒๕ 

• หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.)  

รุนท่ี ๕ – ๖ 
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๔. โครงสรางและเนื้อหาของหลักสูตร 

 โครงสรางและเนื้อหาของโครงการฝกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุนท่ี ๑๒ แบงออกเปน ๓ หมวดวิชา ดังนี้ 

๔.๑ หมวดวิชาท่ี ๑ ผูนํากับการเขาใจตัวเองและผูอ่ืน  

 วัตถุประสงค เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมเขาใจตนเองท้ังในมิติดานสมรรถนะท่ีจําเปน

ตอการเปนนักบริหารระดับสูง และมิติดานบุคลิกลักษณะท่ีสงผลตอการแสดงสมรรถนะดังกลาว เขาใจจุดแข็ง

และจุดท่ีตองพัฒนาของตนเอง รวมถึงเขาใจความแตกตางของตนเองและผูอ่ืน เพ่ือนําไปสูการเตรียมความพรอม

ในดานตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ 

 หัวขอการเรียนรู/กิจกรรม ประกอบดวย (๑) การประเมิน ๓๖๐ องศาผานระบบออนไลน 

(๒) การประเมินดวยกิจกรรม In-tray และ (๓) การประเมินบุคลิกภาพและกิจกรรมเรียนรูผานประสบการณ 

‘The ๔ House of DISC’   

๔.๒ หมวดวิชาท่ี ๒ สมรรถนะหลักทางการบริหารของนักบริหารระดับสูง 

 วัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาสมรรถนะ ทักษะ และความรู ตลอดจนสรางความเขาใจ 

ถึงคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีคาดหวังในการดํารงตําแหนงนักบริหารระดับสูง และสามารถกําหนดแนวทาง

ในการพัฒนาศักยภาพของตนเองไปสูการเปนผูนําท่ีมีประสิทธิภาพได 

 หัวขอการเรียนรู/กิจกรรม ประกอบดวย (๑) สมรรถนะหลักทางการบริหารของ 

นักบริหารระดับสูงภาครัฐผานกรณี ศึกษา (Competency-based Case Studies) และ (๒) กิจกรรม 

การยกระดับสมรรถนะ (World Café) 

๔.๓ หมวดวิชาท่ี ๓ ผูนําท่ีไดรับความไววางใจ  

 วัตถุประสงค เพ่ือใหผู เขารับการฝกอบรมมีความพรอมท้ังทางดานคุณลักษณะ 

และศักยภาพในการเปนผูบริหารภาครัฐท่ีไดรับความไววางใจ เชื่อม่ัน ศรัทธา จากผูท่ีเก่ียวของ รวมท้ังสราง

เครือขายนักบริหารผานการทํากิจกรรมกลุมและสรางการมีสวนรวมในการเรียนรูรวมกัน 

 หัวขอการเรียนรู/กิจกรรม ประกอบดวย (๑) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวขอ 

‘Building a Trusted Leader for Thailand ๔ .๐ ’ (๒ ) ก า รสั ม ม น า เชิ งป ฏิ บั ติ ก า ร  หั ว ข อ  ‘Digital 

Transformation’ (๓) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวขอ ‘การตัดสินใจเชิงคุณธรรมจริยธรรมของผูบริหาร 

(Leader and Ethical Decision Making)’ (๔) การบรรยาย ในหัวขอ ‘นโยบายสาธารณะและบริการภาครัฐ

ท่ีมีคนเปนศูนยกลาง (Human-centric Public Policy and Services)’ (๕) การบรรยาย หัวขอ ‘ผูนํากับ 

Passion (Leadership and Passion)’ (๖) การบรรยาย หัวขอ ‘ผูนํากับการขับเคลื่อนวิสัยทัศนสูผลลัพธท่ี

เปนรูปธรรม (Leadership and Vision)’ (๗) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวขอ ‘การบริหารงานดวยการตั้ง

คําถามอยางมีพลัง’ 
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๕. วิธีการฝกอบรม 

โครงการฝกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๒ รุนท่ี ๑๒ อาศัยวิธีการพัฒนาท่ีหลากหลายท่ีคํานึงถึงธรรมชาติของผูใหญและความแตกตาง 

ในเรื่องรูปแบบการเรียนรูของแตละบุคคล ตามหลักการเรียนรูและจิตวิทยาพัฒนาการผูใหญ (Andragogy 

and Adult Development) เชน การบรรยาย การใชเครื่องมือการประเมินเพ่ือการพัฒนา การเรียนรู 

ดวยกระบวนการกลุม การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเรียนรูผานกรณีศึกษา กระบวนการโคชกลุม เปนตน 

๖. เกณฑการสําเร็จการฝกอบรม 

ผูสําเร็จการฝกอบรมซ่ึงจะมีสิทธิไดรับประกาศนียบัตรโครงการฝกอบรมเสริมหลักสูตร 

นักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑท่ีกําหนดท้ัง ๓ ประการ ประกอบไปดวย 

(๑) ระยะเวลาการฝกอบรม ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของระยะเวลาการฝกอบรมตลอดหลักสูตร (๒) ผลงาน

การศึกษาครบถวนตามท่ีกําหนด และ (๓) การประพฤติปฏิบัติตนเหมาะสม 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

ดําเนินการระหวางเดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

การดําเนินการ ระยะเวลา 

เปดรับสมัครผานระบบออนไลน ๑ – ๓๐ ส.ค. ๖๒ 

ปดรับสมัคร เวลา ๑๖.๓๐ น. ของวันท่ี ๓๐ ส.ค. ๖๒ 

ประกาศรายชื่อผูไดรับคัดเลือกเขารับการฝกอบรมและแจงสวนราชการ ๒๕ ก.ย. ๖๒ 

สวนราชการชําระเงินคาลงทะเบียน ๒๖ ก.ย. – ๑๗ ต.ค. ๖๒ 

ผูเขารับการฝกอบรมทําแบบประเมิน ๓๖๐ องศาผานระบบออนไลน ๒๖ ก.ย. – ๑๗ ต.ค. ๖๒ 

ผูเขารับการฝกอบรมทําแบบประเมิน DISC ผานระบบออนไลน ๑๘ – ๒๕ ต.ค. ๖๒ 

พิธีเปดหลักสูตรการฝกอบรม ๓๑ ต.ค. ๖๒ 

ชวงการฝกอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ๓๑ ต.ค. – ๒๐ พ.ย. ๖๒ 

พิธีปดหลักสูตรและพิธีมอบประกาศนียบัตรสําเร็จการฝกอบรม ๒๙ พ.ย. ๖๒ 

๘. สถานท่ีดําเนินการ 

สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

๙. งบประมาณ 

คาลงทะเบียนสําหรับการฝกอบรมคนละ ๕๖,๙๐๐ บาท (หาหม่ืนหกพันเการอยบาทถวน)  

โดยสวนราชการตนสังกัดของผูเขารับการฝกอบรมเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการฝกอบรม 
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๑๐. ผูรับผิดชอบโครงการ 

ท่ีปรึกษาโครงการ 

• เลขาธิการ ก.พ. (นางเมธินี เทพมณี) 

• รองเลขาธิการ ก.พ. (นางชุติมา หาญเผชิญ) 

• ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน (นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต) 

ผูบริหารโครงการ 

วิทยาลัยนักบริหาร สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 
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