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รุนที่ ๑๐ 

 

๑. หลักการและเหตุผล 

การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกทามกลางกระแสโลกาภิวัตนในปจจุบัน ทั้งในดานการเมือง 

เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วและรุนแรงไดสงผลกระทบตอ

องคกร ทั้งโดยทางตรงและทางออม เมื่อเสริมดวยเทคโนโลยีการสื่อสารที่สามารถสื่อกันไดทั่วโลกแบบ

ทันทีทันใด (Real time) และทั่วถึงทุกคนทุกหนแหงและทุกเวลา (Anywhere Anytime Anyone) ทําให

เกิดแรงผลักดันตอการปรับเปลี่ยนนโยบายภาครัฐและระบบบริหารงาน รวมถึงการเพิ่มแรงขับเคลื่อนให 

การนํานโยบายภาครัฐสูการปฏิบัติขององคกรใหเปนรูปธรรมมากข้ึน นับเปนสิ่งทาทายในการบริหารองคกร

ในยุคปจจุบันที่ตองมีความพรอมในการรับมือกับบริบทที่เปลี่ยนไป ผูบริหารระดับสูงในฐานะผูนําขององคกร

จึงเปนผูที่มีสวนสําคัญในการขับเคลื่อนองคกรเพื่อผลักดันนโยบายและยุทธศาสตรในการบริหารประเทศ 

ดังนั้น การเตรียมผูบริหารในภาครัฐที่มีศักยภาพสูงจึงเปนปจจัยหลักแหงความสําเร็จ (Key Success Factors) 

ขององคกร จึงตองพัฒนาและสรางนักบริหารเพื่อเปนผูนําที่มีสมรรถนะสูงในการนําพาองคกรและประเทศ

ใหดํารงอยูไดในสังคมโลกปจจุบันและอนาคต  

การพัฒนาผูบริหารหรือผูนําองคกรถือไดวามีความจําเปนอยางยิ่งตอการแขงขันและการ

เจริญเติบโตขององคกรซึ่งตองการผูนําที่มคีวามสามารถในการตระหนักรูถึงขอมูลที่สําคัญ สามารถวิเคราะห

ขอมูลที่มีความแตกตางและซับซอน มีมุมมองและวิสัยทัศนในระดับของสังคมโลกที่เชื่อมตอและโยงใยกัน

ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งขึ้น ตองมีความพรอมที่จะใชกระบวนการทํางานแบบใหม สามารถสราง

แรงจูงใจใหทีมงานและประสานการบริหาร สามารถใชกระบวนการทํางานแบบสงเสริมความรวมมือของ

บุคลากรภายในและเครือขายการทํางานภายนอกใหมากยิ่งข้ึนเพื่อเตรียมความพรอมในการเปนผูนําสําหรับ

อนาคต  

สํานักงาน ก.พ. ในฐานะองคกรกลางดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ไดพิจารณาเห็นความ

จําเปนอยางยิ่งในการพัฒนาผูบริหารระดับสูงจึงไดจัดดําเนินการหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผูบริหาร 

สวนราชการ (นบส. ๒) สําหรับรองหัวหนาสวนราชการมาอยางตอเนื่อง เพื่อเปนการเสริมสราง (Enhance) 

เรงเรา (Accelerate) และรักษาไว  (Maintain) ซึ่ งศักยภาพและสมรรถนะดานการบริหารเพื่อให 

รองหัวหนาสวนราชการสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางเต็มศักยภาพและมีความพรอมสําหรับการปฏิบัติงาน

ในระดับที่สูงขึ้นตอไป รวมทั้งเสริมสรางเครือขายการบริหารในราชการเพื่อใหผูบริหารในฐานะรองหัวหนา

สวนราชการสามารถนําการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะนําไปสู

ประโยชนสุขของประชาชนไดอยางยั่งยืน 
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๒. วัตถุประสงค 

๒.๑ เพื่อเสริมสรางความพรอมใหรองหัวหนาสวนราชการใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยาง

มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

๒.๒   เพื่อเสริมสรางศักยภาพความเปนเลิศดานภาวะผูนําที่มีความเปนสากล (Global 

Leader) และเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวน (Trusted Leader) เปนผูนําการขับเคลื่อนองคกรนวัตกรรม 

และการบริหารเพื่อสนับสนุนใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดสัมฤทธิผลสูงสุด 

๒.๓ เพื่อสงเสริมใหเกิดเครือขายการบริหารราชการ สําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรูและ

การบูรณาการการทํางานรวมกันเพื่อมุงสูการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศอยาง

ยั่งยืน 

๓. แนวคิดในการดําเนินการพัฒนา 

อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับการสรางและพัฒนาคุณภาพกําลังคนภาครัฐ มีมติในการประชุม 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ ใหความเห็นชอบการกําหนดเปาหมายของหลักสูตร  

นบส. ๒ ในการ “สรางผูนําในระดับสากล (Global Leader) ที่เปนตนแบบดานความรับผิดชอบตอสังคม  

มีเกียรติภูมิเปนที่เคารพของประชาชนทั่วไป” และใหความสําคัญกับประเด็นปญหาที่เปนสากล (Global 

Issue) อาทิ การกอการรายสากล อาชญากรรมขามชาติ ปญหาภาวะโลกรอน ปญหาการคาโลก และ

เสริมสรางใหเปนผูบริหารที่มีสมรรถนะของ Global Perspective กระตุนใหเกิดมุมมองในประเด็นที ่

ทั่วโลกใหความสําคัญ และพัฒนาสมรรถนะของผูนําในทศวรรษที่ ๒๑ ที่มีศักยภาพในการบริหารงาน

ทามกลางกระแส ความเปลี่ยนแปลง สามารถวิเคราะหถึงปญหาหรือสถานการณที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

ศึกษาและรูเทาทันในกระแสความผันผวนดานตาง ๆ ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงความเคลื่อนไหวของ

สถานการณที่เกิดขึ้นในโลกตอเชื่อมเขากับภารกิจและความรับผิดชอบ มีความรอบรูในการบริหาร สามารถ

ปรับเปลี่ยนองคกรใหทันตอสถานการณและการเปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบัน โดยเนนการพัฒนาสมรรถนะ

ความสามารถดานภาวะผูนํา (Leadership Skill) การคิดและความสามารถในการแกปญหา (Thinking and 

Problem Solving Skill) ทักษะดานขอมูลขาวสาร และสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information, Media and 

Communication Skill) พรอมทั้งเรียนรูความเปนไปของประเทศและเปดมุมมองประสบการณดานการ

บริหารในตางประเทศใหมีความรอบรู ในการนําวิทยาการใหม ๆ และเทคโนโลยีมาปรับใชในการบริหาร 

สรางผูนําที่มีวิสัยทัศนและมีขีดความสามารถในการแขงขันระดับสากล มีคุณธรรมจริยธรรมและยึดหลัก 

ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหนาที่ ตลอดจนสรางเครือขายผูนําในการบริหารที่มุงเนนการพัฒนาเพื่อประโยชน

ของสังคมสวนรวม 

รัฐบาลไดวางยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) เพื่อพัฒนาประเทศไปสู 

“ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” กาวสูการเปนประเทศที่พัฒนาแลว (Developing Country) ดวยการยึดหลัก 

การพฒันาประเทศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พรอมกับกําหนดยุทธศาสตรเพื่อมุงสูเปาหมาย โดยม ี
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ยุทธศาสตรที่ ๖ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อมุงใหการบริหารราชการ 

แผนดินมีประสิทธิภาพสูงสุด  ในการนี้ สํานักงาน ก.พ. ไดจัดทํายุทธศาสตรระยะ ๒๐ ป เพื่อใหสอดรับและ

สรางผลสําเร็จในการผลักดันยุทธศาสตรชาติ โดยกําหนดกลยุทธเพื่อการเปลี่ยนแปลงระบบบริหาร

ทรัพยากรบุคคลภาคราชการ โดยเฉพาะดานทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่สําคัญ ไดแก กลยุทธในการเสริมสราง

เกียรติภูมิและคุณภาพขาราชการ (Civil Service of Integrity & Passion) ที่มุงพัฒนาขาราชการและ 

การเตรียมกําลังคนใหสงเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรของสวนราชการอยางมี

ประสิทธิภาพและคลองตัว กอปรกับการขับเคลื่อนประเทศมุงสูประเทศไทย ๔.๐ ที่จะปรับเปลี่ยน

โครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศไทยใหมีนวัตกรรมเพื่อใหพนจากกับดักรายไดปานกลาง จึงจําเปนที่

ผูบริหารภาครัฐตองเปนหลักสําคัญในการสรางองคกรนวัตกรรม พัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรค การเปนผูนํา

การเปลี่ยนแปลง การสรางความรวมมือในรูปแบบประชารัฐ และสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางสอดคลอง 

กับทิศทางและแผนการปฏิรูปประเทศ 

๓.๑ จุดเนนในการดําเนินการ มุงเนนใหเกิดการเรียนรูมากกวาการสอน (Teach Less 

Learn More) เนนการเรียนรูดวยการอภิปรายและกระตุนใหเกิดการเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติ (On the 

Job Learning) เนนใหผูเรียนเปนศูนยกลาง (Learner Center) โดยใหผูเรียนมีสวนในการกําหนดและ

ออกแบบเนื้อหาของหลักสูตรเปนการเฉพาะรุน (Tailor Made) และสนับสนุนใหเกิดการบูรณาการงานใน

หนาที่ที่อยูในความรับผิดชอบเพื่อการเรียนรูรวมกันเกี่ยวกับการทํางานและแกไขปญหา รวมทั้งการประเมิน

สมรรถนะผูบริหาร (Leadership Competencies Assessment) เพื่อตอบโจทยความตองการเปน

รายบุคคลและผลักดันเปาหมายในการสรางผูนําระดับสากลของหลักสูตร  

๓.๒ เปาหมายดําเนินการ เพื่อพัฒนานักบริหารใหเปนผูนําที่มีความสามารถดังตอไปนี ้

(๑) เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงและมีความพรอมในการเปนผูนําระดับสากล (Global 

Leader) และเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวน (Trusted Leader) 

(๒) เปนผูนําที่มีศักยภาพในการสรางและขับเคลื่อนองคกรนวัตกรรม (Innovation)  

(๓) เปนผูนําที่มีความพรอมในการสรางเครือขายความรวมมือในรูปแบบประชารัฐ 

(Integration)  

๓.๓ องคประกอบเนื้อหาวิชา จะตองประกอบดวย ๓ สวนหลกั ไดแก  

(๑) การสั่งสมประสบการณ 

(๒) ความรูและทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผูนําระดับสากล การบริหารราชการ

และการขับเคลื่อนองคกรนวัตกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐใหเปนรัฐบาลดิจิทัล 

(๓) เสริมสรางสมรรถนะและความสามารถดานตาง ๆ ที่จําเปนสําหรับผูบริหาร 
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๓.๔ รูปแบบและวิธีการพัฒนา ประกอบดวยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย ดังนี้ 

(๑) การอบรมในชั้นเรียน (Training : TN) 

(๒) การพบ หารือ และแลกเปลี่ยนประสบการณกับผูทรงคุณวุฒิ (Senior 

Consultation : SC) 

(๓) การเสริมสรางองคความรูและประสบการณโดยผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิ 

(Executive Networking : EN) 

(๔) การสัมมนาเชิงวิชาการ (Forum : FR) โดยผูทรงคุณวุฒิระดับประเทศ 

(๕) การศึกษาดูงาน (Field Trip : FT) ในตางจังหวัดและตางประเทศ (ประเทศ

ประเภท ก ในกลุมประเทศอาเซียนบวกสาม) 

๔. กลุมเปาหมาย สวนราชการละ ๑ คน รวมจํานวนไมเกิน ๓๕ คน โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 

๔.๑  ขาราชการพลเรือนสามัญผูดํารงตําแหนงประเภทบริหาร และไดรับการแตงตั้งให

ดํารงตําแหนงรองหัวหนาสวนราชการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ 

๔.๒ ไมเปนผูที่จะเกษียณอายุราชการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๔.๓ มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในระดับดี 

๕. ระยะเวลาดําเนินการและการฝกอบรม 

๕.๑ กําหนดการดําเนินการที่สําคัญ ประกอบดวย 

 รับสมัครผูเขารวมโครงการ ๑๕ มกราคม – ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ 

 ประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือก ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ 

 เปดการอบรม ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ 

 ปดการอบรม ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

 พิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ เดือนกันยายน ๒๕๖๑ 

๕.๒ การฝกอบรมมีระยะเวลาดําเนินการระหวางวันที่ ๒๖ เมษายน – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

โดยจะดําเนินการในวันพฤหัสบดีและวันศุกร ณ หอง ๓๑๑๐ อาคาร ๓ ชั้น ๑ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

๕.๓ สําหรับกิจกรรมนอกสถานที่ซึ่งมีลักษณะการอยูประจํา ประกอบดวย การปฐมนิเทศ 

การศึกษาดูงานภายในประเทศ การศึกษาดูงานตางประเทศ และการบูรณาการความรู มกีําหนดเวลาดังนี้ 

 การปฐมนิเทศ การประเมินสมรรถนะ  

การพบที่ปรึกษาผูทรงคุณวุฒิ และการ

ออกแบบหัวขอและเนื้อหาการเรียนรู 

๒๖ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ 

 การศึกษาดูงานภายในประเทศ ๒๓ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

 การศึกษาดูงานตางประเทศ ๑๑ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 การบูรณาการความรูและปดโครงการ ๑๕ – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
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๕.๔ พิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ นบส. ๒ มกีําหนดที่จะดําเนินการในเดือน

กันยายน ๒๕๖๑ ซึ่งจะแจงกําหนดการโดยละเอียดใหทราบในโอกาสตอไป  

๖. เกณฑสําเร็จการเขารวมโครงการ ประกอบดวย ๒ มิติ คือ 

๖.๑ เกณฑดานระยะเวลา 

กิจกรรมที่ผูเขารวมโครงการตองมีระยะเวลาเขารวมกิจกรรมเต็มเวลา รอยละ ๑๐๐ 

ประกอบดวย ๔ กิจกรรม คือ การปฐมนิเทศ การศึกษาดูงานภายในประเทศ การศึกษาดูงานตางประเทศ 

และกิจกรรมการบูรณาการความรู 

นอกเหนือจากทั้ง ๔ กิจกรรมขางตนแลว ผูเขารวมโครงการจะตองมีระยะเวลาเขา

รวมกิจกรรมตลอดทั้งโครงการ รวมแลวไมนอยกวารอยละ ๘๐  

๖.๒ เกณฑดานผลงาน 

ผูเขารวมโครงการตองเสนอแนวทางในการนําผลการเรียนรูไปประยุกตใชในการ 

บริหารสวนราชการ อยางนอย ๑ เรื่อง โดยนําเสนอเปนผลงานการศึกษารวมกันของรุน 

๗. สถานทีด่ําเนินการ 

๗.๑ หองประชุม ๓๑๑๐ อาคาร ๓ ชั้น ๑ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

๗.๒ สถานที่ราชการหรือเอกชน ทั้งในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด รวมทั้งหนวยงาน

ตนแบบเพื่อการศึกษาดูงานทั้งภายในและตางประเทศ 

๘. วิธีการสมัครเขารวมโครงการ ดําเนินการดังนี้ 

๘.๑  กรอกขอมูลในใบสมัครออนไลนที่ http://register.ocsc.go.th/registration/sedp 

โดยระบบจะเปดใหกรอกใบสมัครได ระหวางวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงวันที ่ 

๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น.   

ผูสมัครควรตรวจทานการกรอกขอมูลใหครบถวนสมบูรณกอนสงใบสมัคร (submit) 

หากขอมูลใดไมปรากฏในใบสมัคร คณะกรรมการอาจพิจารณาไดวา ผูสมัครไมมีขอมูลหรือขาดคุณสมบัต ิ

ในสวนนั้น ซึ่งอาจมีผลตอการพิจารณาได 

๘.๒ เมื่อกดสง (submit) ใบสมัครแลว ใหสั่งพิมพใบสมัครซึ่งมีขอมูลของผูสมัครครบถวน 

พรอมแนบภาพถายปจจุบัน นําเสนอใหหัวหนาสวนราชการลงนามรับรอง และจัดสงใบสมัครในรูปแบบของ

เอกสาร (Hard Copy) มายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที ่๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. 

กรณีท่ีมผีูสมัครมากกวา ๓๕ คน และผูสมัครมีคุณสมบัติตรงกัน  สํานักงาน ก.พ. จะ

พิจารณาลําดับเวลาการลงรับเอกสารของงานสารบรรณ สํานักงาน ก.พ. เปนเกณฑ และจะใหโอกาสในการ

พิจารณากับผูที่สงเอกสารที่มีขอมูลครบถวนสมบูรณถึงสํานักงาน ก.พ. กอน 
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กรณีที่ตรวจพบวา ขอมูลที่ปรากฏในเอกสาร (Hard Copy) และขอมูลที่ปรากฏใน

ระบบลงทะเบียนออนไลนไมตรงกัน สํานักงาน ก.พ. จะถือเอาขอมูลที่ปรากฏในเอกสารซึ่งไดรับการรับรอง

จากหัวหนาสวนราชการเปนเกณฑ 

๘.๓ ผูสมัครสามารถศึกษาขั้นตอนการกรอกใบสมัครไดจากเอกสารแนบทายหรือสอบถาม

รายละเอียดการกรอกขอมูลที่ นายศุภวัฒน วิวัฒนพิทยาวุฒิ นักคอมพิวเตอร โทรศัพท ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๘๐ 

หรือติดตอเจาหนาที่โครงการ คือ นางศิริวรรณ เมนะโพธิ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ โทรศัพท  

๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ หรือ นายศิธา เมฆสวรรค นักทรัพยากรบุคลชํานาญการพิเศษ โทรศัพท ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๕ 

๙. งบประมาณ 

สํานักงาน ก.พ. เปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการฝกอบรมทั้งหมด 

๑๐. ผูรับผิดชอบโครงการ 

๑๐.๑  ที่ปรึกษาโครงการ 

นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. 

นายภาณุ  สังขะวร  รองเลขาธิการ ก.พ. 
นางสุทธิลักษณ เอื้อจิตถาวร ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

นางนภาพร  กิตติธร  นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ 

๑๐.๒  เจาหนาที่โครงการ  
นางศิริวรรณ  เมนะโพธิ  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

นางสาวพัชรา  คุมเสถียร นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

นายศิธา   เมฆสวรรค นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
นางสาวเกศสิริ ศิริงามเมือง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

๑๑. การติดตอ 

วิทยาลัยนักบริหาร ๒ สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ.  

เลขที่ ๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนท ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

โทร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๕   

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒  

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส siriwan.mena@ocsc.go.th   

 

-------------------------------------------- 

 


