สิ่งที่สงมาดวย ๑

โครงการฝกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุนที่ ๑๓

๑. เหตุผลและความเป&นมา
๑.๑ การพั ฒ นาผู นำหรื อ ผู บริ ห ารของภาคราชการเพื ่ อ ให เป% น กลไกสำคั ญ ที ่ จ ะนำ
การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร2การพัฒนาประเทศใหเกิดผลในทางปฏิบัตินั้น เป%นเป5าหมาย
เชิงยุทธศาสตร2ที่สำคัญของทั้งรัฐบาลและสำนักงาน ก.พ. โดยสำนักงาน ก.พ. ไดดำเนินการจัดการฝ7กอบรม
หลักสูตรนักบริหารระดับสูงมาตั้งแตป8 พ.ศ. ๒๕๓๐ และไดทำการศึกษา พัฒนา และปรับปรุงรูปแบบวิธีการ
พัฒนาผูนำภาครัฐมาอยางตอเนื่อง เพื่อใหเป%นเครื่องมือสำคัญในการเตรียมความพรอมนักบริหารภาครัฐใหมี
ศักยภาพในการเป%นผูบริหารและนำการเปลี่ยนแปลงที่ทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคและของโลก
๑.๒ ในป8 พ.ศ. ๒๕๕๙ ก.พ. มีมติใหปรับปรุงกรอบมาตรฐานหลักสูตรการฝ7กอบรมนักบริหาร
ระดับสูง เพื่อใหสำนักงาน ก.พ. และสวนราชการหรือหนวยงานอื่นใชเป%นมาตรฐานกลางในการดำเนินการ
จัดฝ7กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงในราชการพลเรือน รวมทั้งเป%นกรอบในการพิจารณารับรองหลักสูตร
นักบริหารระดับสูงที่จัดโดยสวนราชการหรือหนวยงานอื่นดวย โดยที่การผานการฝ7กอบรมหลักสูตรนักบริหาร
ระดับสูงของสำนักงาน ก.พ. หรือหลักสูตรอื่นใด ที่ ก.พ. รับรอง เป%นเงื่อนไขตามมาตรฐานกำหนดตำแหนงของ
ผูที่จะไดรับการพิจารณาแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทบริหาร
๑.๓ ที ่ ผ านมามี ห ลั ก สู ต รนั ก บริ ห ารระดั บ สู ง ที ่ จ ั ด โดยสวนราชการหรื อ หนวยงานอื่ น
ขอรับการรับรองเป%นจำนวนมาก ทั้งนี้ มีส วนหนึ่งที่ ก.พ. เห็นชอบใหผู ที่ผ านหลักสูตรนั้นๆ และมีคุณสมบั ติ
ครบถวนตามที่ ก.พ. กำหนด ตองเขารับการฝ7กอบรมใน “โครงการฝ7กอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง
(ส.นบส.)” ของสำนักงาน ก.พ. เพื่อเสริมเนื้อหาสาระที่จำเป%นบางสวนตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรฯ จึงจะเป%น
ผูมีคุณสมบัติเสมือนไดผานการฝ7กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสำนักงาน ก.พ.
๑.๔ โครงการฝ7กอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุนที่ ๑๓ นี้ เป%นหลักสูตร
ที ่ ไ ด รั บ การปรั บ ปรุ ง ให มี ค วามกระชั บ และสอดคล องกั บ สาระสำคั ญ ตามกรอบมาตรฐานหลั ก สู ต ร
ฉบับป8 พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยสอดแทรกวิธีการและเครื่องมือที่ทันสมัย เป%นไปตามหลักวิชาการและมาตรฐานสากล
เพื่อใหหลักสูตรนี้ตอบโจทย2การพัฒนาที่มุงสรางนักบริหารระดับสูงภาครัฐที่ไดรับความไววางใจ เชื่อมั่น ศรัทธา
จากผูที่เกี่ยวของ (Trust and Confidence) มีความสามารถในการสรางการเปลี่ยนแปลง ปรับตัว และยืดหยุน
โดยสามารถสรางการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมทั้งในระดับตนเอง ทีมงาน องค2กร และระบบราชการ รวมทั้งเป%น
ผู นำที่มีความพรอมทางดานสมรรถนะทางการบริหารและมีศักยภาพในขับเคลื่อนองค2กรและมีภาวะผู นำที่
สอดคลองกับบริบทสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงและความทาทายในปYจจุบัน
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๒. วัตถุประสงค)
โครงการฝ7กอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) เป%นหลักสูตรที่มุงเสริมเนื้อหา
สาระและสรางทัศนะ (Mindset) พัฒนาทักษะ (Skillset) และติดอาวุธทางการบริหาร (Toolset) ที่จำเป%นตาม
กรอบมาตรฐานหลักสูตรนักบริหารระดับสูง สำหรับผู ที่ผ านการฝ7กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงหรื อ
หลักสูตรเฉพาะดานที่จัดโดยสวนราชการหรือหนวยงานอื่นที่ ก.พ. กำหนดเงื่อนไขใหผูผานการฝ7กอบรมหลักสูตร
ดังกลาวตองเขารับการฝ7กอบรมเพิ่มเติมจากสำนักงาน ก.พ. จึงจะเป%นผูที่มีคุณสมบัติเสมือนไดผานการฝ7กอบรม
หลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสำนักงาน ก.พ. โดยมีเป5าหมายในการพัฒนา ดังนี้
๒.๑ พั ฒ นาผู นำที ่ ไดรั บ ความเชื ่ อถื อ ไววางใจ (Leadership Paradigm) ที ่ มี ความพรอม
ทั้งทางดานภาวะผู นำและความสามารถในการบริห ารจัด การคุณภาพงาน บริหารคน และบริหารตนเอง
ไดอยางมี คุ ณภาพ มี ความสามารถในการสรางการเปลี่ ยนแปลง ปรั บ ตั ว และยื ด หยุ น โดยสามารถสราง
การเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสม สอดคลองกับบทบาทหนาที่และสอดรับตอความเปลี่ยนแปลงทั้งในปYจจุบั น
และอนาคต
๒.๒ พัฒนาสมรรถนะหลักทางการบริหารของนักบริหารระดับสูง (๑๒ สมรรถนะ) (Leadership
Competency) ใหผูเขารับการฝ7กอบรมมีความพรอมในดานสมรรถนะที่จำเป%นตอการดำรงตำแหนงนักบริหาร
ระดับสูง โดยเนนใหเกิดการตระหนักรูในตนเองและกำหนดแนวทางในการยกระดับสมรรถนะ
๒.๓ ส งเสริ ม การทำงานบู ร ณาการระหว างส วนราชการ (Collaborative Capability)
โดยสรางเครือขายของนักบริหารระดับสูงที่จะนำไปสูการทำงานบูรณาการขามสวนราชการ ผานกิจกรรมกลุม
และการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเขาอบรมจากตางสวนราชการ
๓. คุณสมบัติของข,าราชการพลเรือนผู,เข,ารับการฝกอบรม
ขาราชการพลเรือนผูที่จะเขารับการฝ7กอบรม ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
๓.๑ เป%นผู มีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กำหนดในกรอบมาตรฐานหลักสูตรนักบริหาร
ระดับสูงของ ก.พ. คือ
๓.๑.๑ เป%นผูดำรงตำแหนงประเภทอำนวยการ ไมนอยกวา ๒ ป8 หรือผูดำรงตำแหนงอื่นที่
ปฏิบัติราชการเชนเดียวกับประเภทอำนวยการมาแลวไมนอยกวา ๒ ป8 ตามหลักเกณฑ2และเงื่อนไขที่ ก.พ.
กำหนด หรือเคยดำรงตำแหนงขางตนรวมกันมาแลวไมนอยกวา ๒ ป8 นับถึงวันเปhดการฝ7กอบรม หรือ
๓.๑.๒ เป%นผู ดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ หรือเคยดำรงตำแหนง
ดังกลาว แตปYจจุบันไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทอำนวยการ ในสังกัดสวนราชการที่มีฐานะ
เป%นกรมที่อยูในบังคับบัญชาหรือปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี และหัวหนาสวนราชการดังกลาวดำรง
ตำแหนงประเภทบริหารระดับสูง (ตำแหนงระดับ ๑๑ เดิม) และ
๓.๑.๓ สวนราชการตนสังกัดประสงค2จะให ก.พ. พิจารณาวาเป%นผูมีคุณสมบัติเสมือน
ผานการฝ7กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสำนักงาน ก.พ. และเป%นผูสงเขาอบรม ทั้งนี้ การพิจารณา
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คัดเลือกผู สมัครเขารับการฝ7กอบรมใหคำนึงถึงประโยชน2ที่หนวยงานตนสังกัดจะไดรับจากการสงขาราชการ
เขารับการฝ7กอบรมเป%นสำคัญ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรื่องการพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐโดยการจัดหลักสูตรฝ7กอบรมของหนวยงานตาง ๆ ซึ่งกำหนดไววา หนวยงานของรัฐไมควรอนุญาตให,
ผู,ที่จะต,องพ,นจากตำแหนงหน,าที่ หรือมีเวลาปฏิบัติราชการเหลืออยู ไมถึงหนึ่งป9 เข,ารับการฝกอบรม
(เกษียณอายุราชการป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)
๓.๒ เป%นผูที่ไดรับการอนุมัติการสำเร็จการฝ7กอบรมกอนวันที่ปhดรับสมัครโครงการฝ7กอบรม
เสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุนที่ ๑๓ ในหลักสูตรที่ผานความเห็นชอบจาก ก.พ. ดังนี้
สวนราชการ/หนวยงานผู,จัด
๑. กระทรวงการตางประเทศ
๒. กระทรวงการคลัง
๓. กระทรวงศึกษาธิการ

๔. กระทรวงยุติธรรม
๕. กระทรวงเกษตรและสหกรณ2
๖. กระทรวงพาณิชย2
๗. กระทรวงคมนาคม
๘. กระทรวงสาธารณสุข
๙. สถาบันพระปกเกลา

๑๐. วิทยาลัยป5องกัน
ราชอาณาจักร

หลักสูตร
หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุนที่ ๑ – ๑๒
หลักสูตรนักบริหารการคลัง (นบค.) รุนที่ ๒ – ๕
หลักสูตรพัฒนานักบริหารการศึกษาระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นศส.ศธ.)
รุนที่ ๑ – ๒ และหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ
(นบส.ศธ.) รุนที่ ๓ – ๑๐
หลักสูตรผูบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (บธส.) รุนที่ ๒ – ๓
หลักสูตรฝ7กอบรมนักบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ2
รุนที่ ๑ - ๓
หลักสูตรนักบริหารการพาณิชย2ระดับสูง (นพส.) รุนที่ ๑
หลักสูตรนักบริหารระดับสูงของกระทรวงคมนาคม (นบส.คค.) รุนที่ ๑ - ๒
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข (นบส. สธ.) รุนที่ ๑
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหาร
ระดับสูง (ปปร.) รุนที่ ๑๓ - ๒๑
และรุนที่ ๒๒ - ๒๓ ที่ผานการฝ7กอบรมเพิ่มเติมจากสถาบันพระปกเกลาแลว
• หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุนที่ ๙ - ๑๗
และรุนที่ ๑๘ - ๑๙ ที่ผานการฝ7กอบรมเพิ่มเติมจากสถาบันพระปกเกลาแลว
• หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.)
รุนที่ ๘ - ๑๖
และรุนที่ ๑๗ - ๑๘ ที่ผานการฝ7กอบรมเพิ่มเติมจากสถาบันพระปกเกลาแลว
• หลักสูตรการป5องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุนที่ ๕๔ – ๕๕
• หลักสูตรการป5องกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน (ปรอ.) รุนที่ ๒๔ – ๒๕
• หลักสูตรการป5องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.)
รุนที่ ๕ – ๖
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๔. โครงสร,างและเนื้อหาของหลักสูตร
โครงสรางและเนื ้อหาของโครงการฝ7กอบรมเสริ มหลั กสู ตรนั กบริห ารระดั บสู ง (ส.นบส.)
รุนที่ ๑๓ แบงออกเป%น ๓ หมวดวิชา ดังนี้
๔.๑ หมวดวิชาที่ ๑ ผู,นำกับการเข,าใจตัวเองและผู,อื่น
วัตถุประสงค เพื่อใหผูเขารับการฝ7กอบรมเขาใจตนเองทั้งในมิติดานสมรรถนะที่จำเป%น
ตอการเป%นนักบริหารระดับสูง และมิติดานบุคลิกลักษณะที่สงผลตอการแสดงสมรรถนะดังกลาว เขาใจจุดแข็ง
และจุดที่ตองพัฒนาของตนเอง รวมถึงเขาใจความแตกตางของตนเองและผูอื่น เพื่อนำไปสูการเตรียมความพรอม
ในดานตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ
หัวขอการเรียนรู/กิจกรรม ประกอบดวย (๑) การประเมิน ๓๖๐ องศาผานระบบออนไลน2
(๒) การประเมินดวยกิจกรรม In-tray และ (๓) การประเมินบุคลิกภาพและกิจกรรมเรียนรูผานประสบการณ2 ‘The
๔ House of DISC’
๔.๒ หมวดวิชาที่ ๒ สมรรถนะหลักทางการบริหารของนักบริหารระดับสูง
วั ต ถุ ประสงค เพื ่ อพั ฒ นาสมรรถนะ ทั กษะ และความรู ตลอดจนสรางความเขาใจ
ถึงคุณลักษณะและพฤติกรรมที่คาดหวังในการดำรงตำแหนงนักบริหารระดับสูง และสามารถกำหนดแนวทาง
ในการพัฒนาศักยภาพของตนเองไปสูการเป%นผูนำที่มีประสิทธิภาพได
หั วขอการเรี ยนรู /กิ จกรรม ประกอบดวย (๑) สมรรถนะหลั ก ทางการบริ ห ารของ
นั ก บริ ห ารระดั บ สู ง ภาครั ฐ ผ านกรณี ศ ึ ก ษา (Competency-based Case Studies) และ (๒) กิ จ กรรม
การยกระดับสมรรถนะ (World Café) (๓) ผลการประเมินสมรรถนะและการพัฒนาตนเอง
๔.๓ หมวดวิชาที่ ๓ ผู,นำที่ได,รับความไว,วางใจ
วั ต ถุ ป ระสงค เพื ่ อ ใหผู เขารั บ การฝ7 ก อบรมมี ค วามพรอมทั ้ ง ทางดานคุ ณ ลั ก ษณะ
และศักยภาพในการเป%นผูบริหารภาครัฐที่ไดรับความไววางใจ เชื่อมั่น ศรัทธา จากผูที่เกี่ยวของ รวมทั้งสราง
เครือขายนักบริหารผานการทำกิจกรรมกลุมและสรางการมีสวนรวมในการเรียนรูรวมกัน
หั ว ขอการเรี ย นรู /กิ จ กรรม ประกอบดวย (๑) การสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก าร หั ว ขอ
‘Building a Trusted Leader for Thailand ๔.๐’ (๒) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวขอ ‘การบริหารจัดการ
ขอมูล (Data Governance) ในหนวยงานภาครัฐ’ (๓) การบรรยาย หัวขอ ‘ผูนำกับการขับเคลื่อนวิสัยทัศน2สู
ผลลัพธ2ที่เป%นรูปธรรม (Leadership and Vision)’ (๔) การบรรยาย หัวขอ ‘การสรางองค2กรแหงนวัตกรรม’
๕. วิธีการฝกอบรม
โครงการฝ7กอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุนที่ ๑๓ อาศัยวิธีการพัฒนา
ที่หลากหลายและคำนึงถึงธรรมชาติของผู ใหญและความแตกตางในเรื่องรูปแบบการเรียนรูของแตละบุคคล
ตามหลักการเรียนรูและจิตวิทยาพัฒนาการผูใหญ (Andragogy and Adult Development) เชน การบรรยาย

-๕-

การใชเครื่องมือการประเมิน เพื่ อการพัฒนา การเรียนรู ดวยกระบวนการกลุ ม การสัมมนาเชิงปฏิ บัต ิ ก าร
การเรี ย นรู ผานกรณี ศ ึ ก ษา กระบวนการโคชกลุ ม เป% น ตน ซึ ่ ง มี ก ารผสมผสานทั ้ ง รู ป แบบการเรี ย นรู
ในหองเรียนและการเรียนรูผานระบบออนไลน2
๖. เกณฑ)การสำเร็จการฝกอบรม
ผู สำเร็จการฝ7กอบรมซึ ่งจะมี สิ ทธิ ไดรับ ประกาศนียบัตรโครงการฝ7 กอบรมเสริ มหลั กสู ต ร
นักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑ2ที่กำหนดทั้ง ๓ ประการ ประกอบไปดวย
(๑) ระยะเวลาการฝ7กอบรม ไมน,อยกวาร,อยละ ๘๐ ของระยะเวลาการฝ7กอบรมตลอดหลักสูตร (๒) ผลงาน
การศึกษาครบถวนตามที่กำหนด และ (๓) การประพฤติปฏิบัติตนเหมาะสม
๗. ระยะเวลาดำเนินการ
ดำเนินการระหวางเดือนกันยายน - ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
การดำเนินการ

ระยะเวลา

เปhดรับสมัครผานระบบออนไลน2

กันยายน – ๙ ต.ค. ๖๓

ปhดรับสมัคร

เวลา ๑๖.๓๐ น. ของวันที่ ๙ ต.ค. ๖๓

ประกาศรายชื่อผูไดรับคัดเลือกเขารับการฝ7กอบรมและ
แจงสวนราชการ

๒๘ ต.ค. ๖๓

สวนราชการชำระเงินคาลงทะเบียน

๒๙ ต.ค. – ๑๑ พ.ย. ๖๓

ผูเขารับการฝ7กอบรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศาผานระบบ
ออนไลน2

๒๙ ต.ค. – ๑๑ พ.ย. ๖๓

ผูเขารับการฝ7กอบรมทำแบบประเมิน DISC ผานระบบออนไลน2 ๑๓ – ๑๙ พ.ย. ๖๓
พิธีเปhดหลักสูตรการฝ7กอบรม

๑ ธ.ค. ๖๓

ชวงการฝ7กอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. จ.นนทบุรี สถานที่เอกชน ๑ – ๒๒ ธ.ค. ๖๓
และระบบออนไลน2
๘. สถานที่ดำเนินการ
๘.๑ การเรียนรูในหองเรียน: สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และสถานที่เอกชน
๘.๒ การเรียนรูผานระบบออนไลน2: โปรแกรม Zoom
๙. งบประมาณ
คาลงทะเบียนสำหรับการฝ7กอบรมคนละ ๕๑,๓๐๐ บาท (หาหมื่นหนึ่งพันสามรอยบาทถวน)
โดยสวนราชการตนสังกัดของผูเขารับการฝ7กอบรมเป%นผูรับผิดชอบคาใชจายในการฝ7กอบรม

-๖-

๑๐. ผู,รับผิดชอบโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
• เลขาธิการ ก.พ. (หมอมหลวงพัชรภากร เทวกุล)
• รองเลขาธิการ ก.พ. (นางชุติมา หาญเผชิญ)
• ผูอำนวยการสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน (นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต2)
ผู,บริหารโครงการ
วิทยาลัยนักบริหาร สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน

