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๑. หลักการและเหตุผล 

ประเทศไทยไดมีการกําหนดทิศทางในการพัฒนาประเทศ ในกฎหมายและแผนการพัฒนาระดับ

ตาง ๆ โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาขาราชการและบุคลากรภาครัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมผูนําในทุกระดับ 

อาทิ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดกําหนดประเด็นการปฏิรูปประเทศดานการบริหาร

ราชการแผนดิน เพ่ือใหมีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพ่ือจูงใจใหผู มีความรู 

ความสามารถอยางแทจริงเขามาทํางานในหนวยงานของรัฐ และสามารถเจริญกาวหนาไดตามความสามารถ 

และผลสัมฤทธิ์ของงานของแตละบุคคล มีความซ่ือสัตยสุจริต กลาตัดสินใจและกระทําในสิ่งท่ีถูกตอง โดยคิดถึง

ประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตัว มีความคิดสรางสรรคและคิดคนนวัตกรรมใหม ๆ เพ่ือให 

การปฏิบัติราชการและการบริหารราชการแผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป  

(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) กําหนดใหบุคลากรภาครัฐตองเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก

มีความสามารถสูง มุงม่ัน และเปนมืออาชีพ  รวมท้ังมุงเนนการพัฒนาบุคลากรในระดับผูนําในทุกระดับใหมี 

ขีดสมรรถนะสูง มีความรับผิดชอบ และมีความเปนมืออาชีพเปนท้ังผูนําทางความรูและความคิดผลักดันภารกิจ 

นําการเปลี่ยนแปลง พัฒนานโยบายและยุทธศาสตรเปนแบบอยางท่ีดีตอผูรวมงานและตอสังคม โดยมีการสราง

ผูนําทางยุทธศาสตรในหนวยงานภาครัฐทุกระดับอยางตอเนื่องและเปนระบบ เพ่ือรองรับการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรชาติระยะยาว 

คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ท่ีสํานักงาน ก.พ. เสนอ เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางสําคัญใหบุคลากรภาครัฐ สวนราชการ

และหนวยงานของรัฐนําไปดําเนินการดานการพัฒนาบุคลากรภาครัฐไปในทิศทางเดียวกัน ตอบเปาประสงค

ของการเปนบุคลากรและหนวยงานของรัฐท่ีไดรับความเชื่อถือไววางใจจากประชาชนในฐานะ “ภาครัฐ 

ของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม” ท่ีขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี มีขนาดเล็กและโปรงใส  

และสรางผลผลิตและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ภายใต แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ขางตน ไดกําหนดใหมี

ประเด็นการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ โดยเฉพาะกลุมผูบริหารของสวนราชการซ่ึงมีความสําคัญในการขับเคลื่อนองคกร 

และการพัฒนาประเทศ อาทิ การพัฒนากรอบทักษะ (Skillsets) การทํางานในยุคดิจิทัลและศตวรรษท่ี ๒๑ 

และการสรางนวัตกรรมท่ีตอบสนองตอการขับเคลื่อนภารกิจตามแผนปฏิรูปประเทศ แผนยุทธศาสตรชาติ 

ตลอดจนการพัฒนาระบบราชการในอนาคต โดยมีการกําหนดรายละเอียดกรอบทักษะสําคัญท่ีบุคลากรภาครัฐ

และสวนราชการนําไปปฏิบัติใน ๒ กลุมทักษะ ไดแก (๑) ทักษะเชิงยุทธศาสตร (Strategic skillset)  

ซ่ึงเปนทักษะสําคัญในการตอบสนองตอบริบทการเปลี่ยนแปลง และสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 

เชน ทักษะดานดิจิทัล ทักษะการสื่อสารและโนมนาว เปนตน (๒) ทักษะดานภาวะผูนํา (Leadership 
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skillset) ซ่ึงเปนทักษะสําคัญในการทํางานตามบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ และจําเปนอยางยิ่งตอเสนทาง

อาชีพ สอดรับกับการพัฒนาภาวะผูนําในทุกระดับ เชน การยึดม่ันในมาตรฐานจริยธรรมและความเปนมืออาชีพ 

การผลักดันใหเกิดนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลง เปนตน นอกจากนี้ ไดกําหนดใหมีการสงเสริมผูนําภาครัฐ 

ใหเปนตนแบบทางความคิดและพฤติกรรมในการทํางานเพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม และสามารถ

ถายทอด โนมนาวบุคลากรในหนวยงานใหปฏิบัติตาม ตลอดจนปลูกฝงบุคลากรภาครัฐใหมีกรอบความคิด 

(Mindset) และคานิยมการทํางานเพ่ือประชาชนและสวนรวม ยึดม่ันในหลักคุณธรรมจริยธรรม หลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรมาภิบาล 

สํานักงาน ก.พ. ในฐานะหนวยงานกลางดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ไดดําเนินการ 

จัดการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๐ และไดทําการศึกษา พัฒนา และปรับปรุง

เปาหมายรูปแบบ และวิธีการฝกอบรมและพัฒนามาอยางตอเนื่อง เพ่ือใหหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเปนกลไก

หนึ่งท่ีชวยเสริมสรางศักยภาพท้ังทางดานกรอบความคิด (Mindsets) และความสามารถในการบริหาร 

(Management Competence) ในการเปนผูนําภาครัฐท่ีจะขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตรและการปฏิรูป 

ใหเกิดข้ึนเปนรูปธรรม เพ่ือใหการพัฒนานักบริหารระดับสูงในราชการพลเรือนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

ท้ังนี้ ก.พ. ไดมีมติเห็นชอบใหกําหนดมาตรฐานหลักสูตรการฝกอบรมนักบริหารระดับสูงข้ึนในป พ.ศ. ๒๕๕๐ 

เพ่ือใหสํานักงาน ก.พ. ใชเปนกรอบมาตรฐานในการจัดหลักสูตรฝกอบรมนักบริหารระดับสูงในราชการพลเรือน 

และโดยท่ีการผานการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสํานักงาน ก.พ. หรือหลักสูตรอ่ืนใดท่ี ก.พ. มี

มติใหผูผานการฝกอบรมมีคุณสมบัติเสมือนผานการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสํานักงาน ก.พ. 

นั้น เปนเง่ือนไขตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของผูท่ีจะไดรับการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภท

บริหาร ก.พ. จึงใชกรอบมาตรฐานหลักสูตรดังกลาวเปนกรอบในการพิจารณารับรองหลักสูตรนักบริหาร

ระดับสูงท่ีจัดโดยสวนราชการหรือหนวยงานอ่ืนดวย 

ภายใตแนวทางการพัฒนาผูบริหารภาคราชการดังกลาว สํานักงาน ก.พ. จึงไดกําหนดใหมี

โครงการสรางและพัฒนาผูนําท่ีมีวิสัยทัศนและคุณธรรมในภาครัฐ “หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผูนําท่ีมี

วิสัยทัศนและคุณธรรม (นบส. ๑)” ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รุนท่ี ๙๓ และ ๙๔ ซ่ึงเปนการออกแบบ

ภายใตกรอบมาตรฐานหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๓) เพ่ือเปนหลักสูตรในการเตรียม 

ความพรอมขาราชการพลเรือนจากตําแหนงประเภทอํานวยการเขาสูตําแหนงประเภทบริหาร ระดับตน 

(ตําแหนงรองอธิบดีหรือเทียบเทา) ซ่ึงถือเปนการเปลี่ยนผานเขาสูตําแหนงท่ีมีความสําคัญและมีความทาทาย

เปนอยางมาก (Critical Transition) ใหมีความพรอมท้ังทางดานความรูความสามารถและคุณลักษณะ 

ท่ีเหมาะสมกับการทําบทบาทหนาท่ีในตําแหนง รวมท้ังสามารถนําการปรับเปลี่ยนองคกรภาครัฐไปสูการเปน

ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวมไดตามเปาหมายเชิงยุทธศาสตรของประเทศ 
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๒. รายละเอียดโครงการ 

 โครงการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผูนําท่ีมีวิสัยทัศนและคุณธรรม (นบส. ๑)  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รุนท่ี ๙๓ และ ๙๔ เปนการออกแบบภายใตกรอบมาตรฐานหลักสูตร 

นักบริหารระดับสูง (ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๓) มีรายละเอียดของหลักสูตร ดังนี้ 

๒.๑ หลักการและแนวคิด 

(๑) มุงเนนการเตรียมความพรอมและสนับสนุนการเปลี่ยนบทบาทสําคัญในเสนทางอาชีพ

ของขาราชการพลเรือน (Critical Role Transition) จากตําแหนงประเภทอํานวยการหรือเทียบเทา (Functional 

Manager) ไปสูตําแหนงประเภทบริหาร ระดับตน (Business Leader) 

(๒) เชื่อมโยงกับการบริหารการทดแทนตําแหนงประเภทบริหารของสวนราชการ 

(Succession Management) โดยสวนราชการตนสังกัดจะตองมีการจัดทําแผนอัตรากําลังและวางแผน 

การทดแทนตําแหนงประเภทบริหาร 

(๓) มุ ง พัฒนานั กบริ หาร ท่ี ให ความสํ า คัญกับการพัฒนาภาวะผู นํ า  (Leadership 

Competence) และความสามารถทางการบริหาร (Management Competence) ท่ีเหมาะสมกับบทบาทท่ีสูงข้ึน

ในตําแหนงประเภทบริหาร ระดับตน 

(๔) ใหความสําคัญกับประสบการณจริงในการกําหนดวิสัยทัศนและทิศทางเชิงยุทธศาสตร 

การกําหนดนโยบาย การทํางานบูรณาการและบริหารเครือขาย และการจัดการกับประเด็น/ปญหาท่ีเกิดข้ึนจริง 

ผานการทําขอเสนอเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ (Action Learning Policy Project) 

(๕) เนนใหผูเขารับการฝกอบรมไดเรียนรูผานการคิดและลงมือทํา (Active Learning) 

มีความยืดหยุนและผสมผสานวิธีการเรียนรูท่ีหลากหลายบนหลักการเรียนรูของผูใหญ (Adult Learning) 
 

๒.๒ วัตถุประสงคและผลลัพธท่ีคาดหวัง 

(๑) มีความพรอมในการเขาสูตําแหนงประเภทบริหารระดับตน (ตําแหนงรองอธิบดีหรือเทียบเทา) 

(๒) สามารถปรับแนวคิด มุมมอง วิธีการทํางาน การสื่อสาร บุคลิกภาพ ตลอดจนวิธีการ

แกปญหาท่ีเหมาะสมกับการบริหารองคกรภาครัฐในบริบทท่ีมีความทาทาย  

(๓) มีความพรอมทางดานภาวะผูนํา (Leadership) และความสามารถทางการบริหาร 

(Management) 

๒.๓ โครงสรางและสาระสําคัญของหลักสูตรตามกรอบหลักสูตรนักบริหารระดับสูง พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 โครงสรางของหลักสูตรประกอบดวย (๑) กิจกรรมเตรียมความพรอม (Pre-session) 

(๒) กิจกรรมการเรียนรู (Learning session) (๓) การทําผลงานขอเสนอเพ่ือขับเคล่ือนนโยบายสูการปฏิบัติ 

(Action Learning Policy Project) และ (๔) การสรุปผลการเรียนรู (Reflection Session) รายละเอียด ดังนี้ 
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๒.๓.๑ กิจกรรมเตรียมความพรอม (Pre-session) 

 วัตถุประสงค เพ่ือใหผู เขารับการฝกอบรมเขาใจวัตถุประสงคและผลลัพธ 

ท่ีคาดหวังของการฝกอบรม รายละเอียดการเรียนรูตลอดหลักสูตร หลักเกณฑในการสําเร็จการฝกอบรม  

เขาใจถึงความสําคัญและความเชื่อมโยงของกิจกรรมตาง ๆ ในหลักสูตร รวมท้ัง สามารถวางแผนการเรียนรู 

ของตนเองได กิจกรรมเตรียมความพรอม อยางนอยตองประกอบดวย 

๑) การชี้แจงรายละเอียดหลักสูตรและหลักเกณฑการสําเร็จการฝกอบรม 

๒) การประเมินสมรรถนะ (Competency Assessment) และการประเมิน

บุคลิกภาพ หรือ Personality Assessment (ตัวอยางเครื่องมือ เชน “Big Five Personality Test” “DISC” 

หรือ “Myer-Briggs Type Indicator” เปนตน) เพ่ือการกําหนดความจําเปนในการพัฒนา 

๓) การแนะนําและการวางแผนการจัดทําผลงานในหลักสูตร 

๒.๓.๒ กิจกรรมการเรียนรู (Learning Session) 

 เนื้ อหาและกิจกรรมในชว ง กิจกรรมการ เรี ยนรู ตอง มีความสอดคลอง 

กับวัตถุประสงคของหลักสูตร และมีความเหมาะสมกับผูเขารับการฝกอบรมโดยเนนไปท่ีการเตรียมความพรอม 

ผูเขารับการฝกอบรมในการเขาสูตําแหนงประเภทบริหาร ระดับตน (ตําแหนงรองอธิบดีหรือเทียบเทา) เขาใจวิธีคิด

และการทํางานแบบ Agile Leader เขาใจบทบาทของการเปนผูดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ระดับตน  

และมีความพรอมทางดานภาวะผูนํา (Leadership) และความสามารถทางการบริหาร (Management)  

ท่ีเหมาะสม โดยสามารถจําแนกสาระการเรียนรูตามบทบาทหนาท่ีของตําแหนงประเภทบริหาร ระดับตน  

๔ ดาน ดังนี้ 

(๑) ดานท่ี ๑ บทบาทหนาท่ีในการบริหารทิศทางเชิงยุทธศาสตรและ 

การเปล่ียนแปลง (Creating Strategic Directions, Alignment, and Change)  

วัตถุประสงค เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมเขาใจบทบาทของผูดํารงตําแหนง

ประเภทบริหาร ระดับตน ในการบริหารและกําหนดทิศทางเชิงยุทธศาสตร โดยตระหนักถึงทิศทาง แนวโนม 

และผลกระทบของบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอมท่ีมีตอการพัฒนาประเทศ 

ภารกิจขององคกร และการพัฒนาระบบราชการ สามารถกําหนดวิสัยทัศนและทิศทางนโยบาย 

ในการบริหารงานราชการ ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงภาคราชการและกําหนดนโยบายสาธารณะท่ีมุงสราง

คุณคาใหกับประชาชนและสวนรวม กําหนดกลยุทธในการบริหารท่ีสอดคลองกับเปาหมายเชิงยุทธศาสตร 

ในระดับตาง ๆ และสามารถรักษาสมดุลระหวางการบรรลุเปาหมายระยะสั้นและระยะยาวเพ่ือความยั่งยืน 

ทักษะท่ีเปนจุดเนน : (๑) การกําหนดวิสัยทัศนและกลยุทธ (๒) การผลักดัน

ใหเกิดนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง (๓) ทักษะดิจิทัล และ (๔) ทักษะการสื่อสารโนมนาว 

ตัวอยางประเด็นการเรียนรู เชน ทิศทางแนวโนมบริบทความทาทาย 

และความเปลี่ยนแปลง ปญหาและความทาทายในการขับเคลื่อนประเทศไทย ทิศทางการพัฒนาประเทศภายใต
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ยุทธศาสตรชาติและแผนปฏิรูป การกําหนดวิสัยทัศนและทิศทางเชิงยุทธศาสตรขององคกรการปรับเปลี่ยน

ภาครัฐใหเปนรัฐบาลดิจิทัล นโยบายสาธารณะท่ีมีประชาชนเปนศูนยกลาง การคิดเชิงออกแบบ การบูรณาการ

งานภาครัฐ เปนตน 

(๒) ดานท่ี ๒ บทบาทหนาท่ีในการบริหารองคกร ทรัพยากร และผลลัพธ 

(Managing Organization, Resources, and Results) 

วัตถุประสงค เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมเขาใจบทบาทของผูดํารงตําแหนง

ประเภทบริหาร ระดับตน ในการบริหารองคกรและบูรณาการเชื่อมโยงภารกิจงานและทีมงานภายในองคกร

เพ่ือการขับเคลื่อนเปาหมายเชิงยุทธศาสตรขององคกร สามารถตัดสินใจไดอยางทันการณและบริหารทรัพยากร

ท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนและคุณคาสูงสุด สามารถสรางระบบนิเวศในการทํางานเพ่ือสนับสนุนทิศทาง

เชิงยุทธศาสตรและสรางความเปลี่ยนแปลง รวมท้ังสามารถสื่อสารเพ่ือสรางความเขาใจในระดับองคกรได 

อยางมีประสิทธิภาพ 

ทักษะท่ีเปนจุดเนน : (๑) การสรางและสงเสริมใหเกิดการทํางานบูรณาการ

และความรวมมืออยางเต็มท่ี (๒) การผลักดันใหเกิดการปฏิบัติและผลสัมฤทธิ์ (๓) ทักษะดิจิทัล และ (๔) ทักษะ

การสื่อสารโนมนาว 

ตัวอยางประเด็นการเรียนรู การทํางานในบทบาทหนาท่ีในตําแหนงประเภท

บริหาร ระดับตน (รองอธิบดีหรือเทียบเทา) การบริหารการเปลี่ยนแปลงในยุค Disruptions และ Agility  

การบริหารทรัพยากรเชิงกลยุทธ การบริหารงบประมาณ กระบวนการบริหารยุคใหม การสื่อสารในฐานะผูนํา

องคกร เครื่องมือการบริหารองคกรในยุคดิจิทัล การบริหารและขับเคลื่อนองคกรดวยขอมูลขนาดใหญ เปนตน 

(๓) ดานท่ี ๓ การบริหารและพัฒนาบุคลากร (Managing and Developing 

People)  

วัตถุประสงค เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมเขาใจบทบาทหนาท่ีของผูดํารง

ตําแหนงประเภทบริหาร ระดับตน ในการบริหารและพัฒนาบุคลากรเพ่ือการขับเคลื่อนงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

สามารถกําหนดทิศทางและแนวทางในการบริหารและพัฒนาบุคลากรในองคกรท่ีสอดรับกับทิศทาง 

เชิงยุทธศาสตรขององคกรและภาครัฐ สามารถสรางระบบนิเวศในการทํางานท่ีสนับสนุนใหบุคลากรสามารถ

ปฏิบัติงานและบริหารจัดการตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนใหบุคลากรสามารถเรียนรูและพัฒนา

ตนเองไดอยางตอเนื่อง 

ทักษะท่ีเปนจุดเนน : (๑) การพัฒนาตนเองและผู อ่ืน และการสราง 

การมีสวนรวมในองคกร และ (๒) ทักษะการสื่อสารโนมนาว 

ตัวอยางประเด็นการเรียนรู เชน ผูนําและการเปนโคช แนวคิดการบริหาร

และพัฒนาบุคลากรยุคใหม การรักษาวินัยของผูใตบังคับบัญชา การบริหารความแตกตาง เปนตน 
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(๔) ดานท่ี ๔ บทบาทหนาท่ีในการบริหารจัดการตนเอง (Leading Self)  

วัตถุประสงค เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมเขาใจบทบาทหนาท่ีของผูดํารง

ตําแหนงประเภทบริหาร ระดับตน ในการบริหารจัดการตนเองใหเปนตนแบบท่ีดี รับผิดชอบตองานและผลลัพธ

ของงาน บริหารงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรม ใหความสําคัญกับการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง รวมท้ัง

สามารถบริหารจัดการตนเองใหมีความสมดุลระหวางการทํางานและชีวิตสวนบุคคล 

ทักษะท่ีเปนจุดเนน : (๑) การยึดม่ันในมาตรฐานจริยธรรมและความเปน 

มืออาชีพ และ (๒) การพัฒนาตนเองและผูอ่ืน และการสรางการมีสวนรวมในองคกร  

ตัวอยางประเด็นการเรียนรู  ผูนําและการสรางความไว เนื้อเชื่อใจ 

บุคลิกภาพของผูบริหาร การนําเสนอในฐานะผูบริหาร ผูบริหารกับสุขภาพ การตัดสินใจเชิงคุณธรรมจริยธรรม 

Leadership and Emotional Intelligence เปนตน 

๒.๓.๓ การทําขอเสนอเพ่ือขับเคล่ือนนโยบายสูการปฏิบัติ  (Action Learning 

Policy Project) ในรูปแบบผลงานรายบุคคลและผลงานกลุม  

(๑) วัตถุประสงค  เ พ่ือใหผู เข ารับการฝกอบรมสามารถจัดทําขอเสนอ 

ในการขับเคลื่อนนโยบายในฐานะผูดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ระดับตน สามารถกําหนดทิศทาง 

เชิงยุทธศาสตรในการขับเคลื่อนนโยบายและการมองภาพองครวม เขาใจบริบทแวดลอมและการคาดการณ

แนวโนมในอนาคตบริหารจัดการ/แกปญหาท่ีเปนประเด็นสําคัญเรงดวน และสามารถกําหนดแนวทาง 

ในการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรม 

(๒) รายละเอียดของการจัดทําขอเสนอเพ่ือขับเคล่ือนนโยบายสูการปฏิบัติ 

๑) การจัดทําผลงานสวนบุคคล ตองสะทอนใหเห็นถึงกระบวนทัศน 

และกระบวนการคิดภายใตหนาท่ีความรับผิดชอบของผูดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ระดับตน โดยขอเสนอ 

ในการขับเคลื่อนนโยบายหรือแนวทางการแกปญหาจะตองมีความเปนรูปธรรม มีการประยุกตใชแนวคิด 

หรือกระบวนการของเทคโนโลยีดิจิทัล มีความเปนนวัตกรรม และขอเสนอหรือทางเลือกในการดําเนินการ

จะตองไมเคยมีผูเสนอมาแลวในอดีต 

๒) การจัดทําผลงานกลุม ตองสะทอนใหเห็นถึงการบูรณาการภารกิจ 

ของหนวยงาน/สวนราชการตาง ๆ รวมท้ังมีความสอดคลองเชื่อมโยงกับนโยบายและยุทธศาสตรระดับประเทศ 

หรือประเด็นปฏิรูป สอดรับกับบริบทความทาทายและการเปลี่ยนแปลง โดยขอเสนอหรือทางเลือก 

ในการขับเคลื่อนนโยบายจะตองไมเคยมีผูเสนอมาแลวในอดีต 

๓) กระบวนการใหคําปรึกษาแนะนําในการทําผลงาน จะตองมี 

อยางสมํ่าเสมอตลอดหลักสูตร  

๔) ผูใหคําปรึกษาแนะนําในการทําผลงานสวนบุคคลและผลงานกลุม 

จะตองเปนผูทรงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณในการทํางานในการบริหารองคกร (หรือเคยดํารงตําแหนงประเภท
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บริหาร ระดับตน ข้ึนไป) และ/หรือ ผู เชี่ยวชาญท่ีมีผลงานเปนท่ีประจักษในวงกวาง ท้ังจากภาครัฐ 

และภาคเอกชนในสัดสวนท่ีเหมาะสม 

๒.๓.๔ การสรุปผลการเรียนรู อยางนอยตองประกอบดวย กิจกรรมการนําเสนอผลงาน

รายบุคคล และกิจกรรมนําเสนอผลงานกลุม 

๒.๓.๕ ระยะเวลาการเรียนรูตลอดหลักสูตร อยางนอย ๑๓๒ ชั่วโมง  ประกอบดวย  

(๑) การเรียนรูในกิจกรรม/หัวขอตาง ๆ และ (๒) การทําผลงานขอเสนอเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ  

ท่ีประกอบดวยการพบอาจารยท่ีปรึกษาผลงานรายบุคคลและผลงานกลุมอยางนอยประเภทละ ๕ ครั้ง  

โดยจัดระยะการพบอาจารยท่ีปรึกษาผลงานแตละครั้งอยางเหมาะสมตลอดหลักสูตร 

๒.๓.๖ หลักเกณฑสําเร็จการอบรม ผูท่ีจะสําเร็จการฝกอบรมในหลักสูตรนักบริหาร

ระดับสูง จะตองผานหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(๑) ผลงานรายบุคคล 

๑) ผลงานรายบุคคลตองสะทอนใหเห็นถึงกระบวนทัศนและกระบวนการคิด

ภายใตหนาท่ีความรับผิดชอบของผูดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ระดับตน โดยขอเสนอในการขับเคลื่อน

นโยบายหรือแนวทางการแกปญหาจะตองมีความเปนรูปธรรม มีการประยุกตใชแนวคิดหรือกระบวนการ 

ของเทคโนโลยีดิจิทัล มีความเปนนวัตกรรม และขอเสนอหรือทางเลือกในการดําเนินการจะตองไมเคยมีผูเสนอ

มาแลวในอดีต 

๒) ผลงานดังกลาวตองไดรับการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิไมต่ํากวา ๖๐ คะแนน 

จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 

(๒) ผลงานกลุม 

๑) ผลงานกลุมตองสะทอนใหเห็นถึงการบูรณาการภารกิจของหนวยงาน/

สวนราชการตาง ๆ รวมท้ังมีความสอดคลองเชื่อมโยงกับนโยบายและยุทธศาสตรระดับประเทศ หรือประเด็น

ปฏิรูป สอดรับกับบริบทความทาทายและการเปลี่ยนแปลง โดยขอเสนอหรือทางเลือกในการขับเคลื่อนนโยบาย

จะตองไมเคยมีผูเสนอมาแลวในอดีต 

๒) ผลงานดังกลาวตองไดรับการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิไมต่ํากวา ๖๐ คะแนน 

จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 

๒.๓.๗ การมีสวนรวมในการเรียนรู 

เนื่องจากหลักการสวนหนึ่งของหลักสูตร คือ การใหผูเขารับการฝกอบรมไดมี

ปฏิสัมพันธและเรียนรูจากผูเขารวมฝกอบรมท่ีมีความแตกตางดานความคิดและมุมมอง เพ่ือกระตุนใหเกิด

ความคิดและมุมมองใหม ๆ ในการทํางานนั้น จึงกําหนดใหผูเขารับการฝกอบรมตอง 

(๑) มีระยะเวลาในการมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูไมนอยกวา รอยละ ๘๐ 

ของระยะเวลาการฝกอบรมท้ังหมดท่ีหลักสูตรกําหนด และ 
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(๒) เขาพบอาจารย ท่ีปรึกษาผลงานรายบุคคลและผลงานกลุมอยางนอย 

ประเภทละ ๔ ครั้ง 

๒.๔ คุณสมบัติผูสมัคร 

(๑) เปนผูดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ ไมนอยกวา ๑ ป ๖ เดือน หรือผูดํารงตําแหนง

ประเภทอ่ืนท่ีปฏิบัติราชการเชนเดียวกับประเภทอํานวยการ ไมนอยกวา ๑ ป ๖ เดือน ตามหลักเกณฑ 

และเง่ือนไขท่ี ก.พ. กําหนด หรือเคยดํารงตําแหนงขางตนรวมกันแลวไมนอยกวา ๑ ป ๖ เดือน นับถึงวันเปด 

การฝกอบรม และ 

(๒) จะตองไมเปนผูท่ีจะเกษียณอายุราชการในปงบประมาณท่ีเขารับการฝกอบรม และ 

(๓) เปนผูท่ีสวนราชการตนสังกัดคัดเลือกและเสนอชื่อใหเขารับการฝกอบรม โดยรับรองวา

เปนผูท่ีมีผลงานเปนท่ีประจักษ มีความสามารถในการบริหารจัดการและพัฒนาตนเอง สามารถทํางานรวมกับ

ผูอ่ืนได เปนตนแบบท่ีดีและมีคุณลักษณะท่ีเหมาะสม รวมท้ังมีศักยภาพในการทํางานในตําแหนงประเภท

บริหาร ระดับตน (ตําแหนงรองอธิบดีหรือเทียบเทา) และการเสนอชื่อดังกลาวจะตองสอดคลองกับการบริหาร

การทดแทนตําแหนงประเภทบริหาร (Succession Management) 

ท้ังนี้  สัดสวนของผู เขารับการฝกอบรมตองเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี  เ ม่ือวันท่ี  

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสูตรฝกอบรมของหนวยงานตาง ๆ  

ซ่ึงกําหนดใหสัดสวนของผูเขารับการฝกอบรมจากภายนอกสวนราชการไมวาจากหนวยงานอ่ืนในภาครัฐ 

หรือภาคเอกชนจะตองมีจํานวนไมเกินรอยละ ๑๕ ของผูเขารับการฝกอบรมท้ังหมด 

๒.๕ ระยะเวลาดําเนินการ 

กิจกรรม กําหนดการ 

รุน ๙๓ รุน ๙๔ 

๑. ประกาศรับสมัครผูเขารับการฝกอบรม นบส. ๑ 

รุนท่ี ๙๓ และ ๙๔ 

บัดนี ้- ๒๓ ก.พ. ๒๕๖๔ 

๒. ประกาศรายชื่อผูเขารับการฝกอบรม ๑ มี.ค. ๒๕๖๔ 

๓. ผูเขารับการฝกอบรมทําแบบประเมิน ๓๖๐ องศา  

และ DISC Online 

๑ - ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๔ 

๔. พิธีเปดการฝกอบรม ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๔ ๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๔ 

๕. การฝกอบรม ๒๙ มี.ค. - ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๔ ๒๑ มิ.ย. - ๓ ก.ย. ๒๕๖๔ 

๖. พิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มเครื่องหมาย 

วิทยฐานะ 

ก.ย. ๒๕๖๔ 
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๒.๖ สถานท่ีดําเนินการ 

• สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

• สถานท่ีจัดประชุม สัมมนา ของหนวยงานราชการ/เอกชนในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด 

๒.๗ ผูรับผิดชอบโครงการ 

ท่ีปรึกษาโครงการ (สํานักงาน ก.พ.) 

• เลขาธิการ ก.พ. (หมอมหลวงพัชรภากร เทวกุล) 

• รองเลขาธิการ ก.พ. (นางชุติมา หาญเผชิญ) 

• ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน (นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต) 

ผูบริหารโครงการ 

ผูอํานวยการวิทยาลัยนักบริหาร (นายอริยะ  สกุลแกว) 

เจาหนาท่ีโครงการ 

ขาราชการวิทยาลัยนักบริหาร สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ. 

 

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

หมายเหตุ การดําเนินการหลักสูตร นบส. ๑ รุนท่ี ๙๓ และรุนท่ี ๙๔ นี้ ไดรับความเห็นชอบจาก ก.พ. โดย 

อ.ก.พ. วิสามัญเก่ียวกับการสรางและพัฒนาคุณภาพกําลังคนภาครัฐ ใหสํานักงาน ก.พ. ดําเนินการ

ไดในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 


