
 

กำหนดการอบรม 
โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. ๒) รุ่นที่ ๑๓ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

 

 
รวมจำนวนช่ัวโมงการอบรม ๑๒๐ ช่ัวโมง 

  
 
 
 
 
 
  

ช่วงที ๑ 

ช่วงเตรียมการ 

มิถุนายน - กรกฎาคม ๖๔ 

 

 

แนะนำโครงการ 

สร้างความคุ้นเคย 

เกมการบริหาร 

ร่วมกำหนด Theme การอบรม  

หัวข้อการเรียนรู ้

และประเด็นการศึกษาดูงาน

ของรุ่น 

(Self-design Learning) 

 

 

 

(ไม่นับชั่วโมงการอบรม) 

ช่วงที่ ๒ 

การปฐมนิเทศ 

๔ - ๖ สงิหาคม ๖๔ 

 

 

กิจกรรมปฐมนิเทศ 

การประเมินสมรรถนะทางการ

บริหารและบุคลิกภาพ  

การพัฒนาทักษะทางอารมณ์

และสังคม 

สรุปหัวข้อที่เป็นความต้องการ 

ในการเรียนรู้ตลอดหลักสูตร 

การสร้างเครือข่ายและ

ความคุ้นเคย 

 

 

(๑๘ ชั่วโมง) 

ช่วงที่ ๓ 

การเรียนรู้และพัฒนา 

สิงหาคม – ตุลาคม ๖๔ 

 

 

กิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนา 

ในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี ้

Training 

Executive Forum 

Executive Camp 

Field Trip 

Virtual Field Trip 

Group Project 

 

 

 

(๘๔ ชั่วโมง) 

ช่วงที่ ๔ 

สรุปผลการเรียนรูแ้ละพัฒนา 

๑๙ - ๒๑ ตุลาคม ๖๔ 

 

 

Executive Camp 

การประเมินสมรรถนะทางการ

บริหาร (หลังการอบรม)  

การบูรณาการความรู้  

นำเสนอผลงานวิชาการ  

สรุปผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

(๑๘ ชั่วโมง) 

Learning Journey 



๒ 
 

ปฏิทินกิจกรรม 
โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. ๒) รุ่นที่ ๑๓ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ช่วงที่ ๑ ช่วงเตรียมการก่อนการอบรม 

วัน - วันที่  เวลา - สถานที่  กิจกรรม 

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ 

พฤหัสบดีที่ ๑๗ ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 

กิจกรรมพบหน้าก่อนเร่ิมการอบรม แนะนำโครงการ ทำความ
รู้จักกับผู้บริหารและเจ้าหนา้ทีป่ระจำโครงการ แนะนำผู้เข้ารับ
การอบรมและบทบาทของผู้เข้ารับการอบรม ดำเนินการโดยใช้
การประชุมออนไลน์ผ่าน Zoom Application 

เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ 

พฤหัสบดีที่ ๑ ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 

ผู้เข้ารับการอบรมร่วมกันกำหนดความต้องการในการอบรม  
(ประเด็นหรือหัวข้อการเรียนรู้ที่นอกเหนือจากหัวข้อที่ 
สำนักงาน ก.พ. กำหนดให้) รวมทั้งหารือเก่ียวกับประเด็น
สำหรับการจัดทำผลงานวิชาการของรุ่น เกมการบริหาร  
ดำเนินการโดยใช้การประชุมออนไลนผ์่าน Zoom Application 

พฤหัสบดีที่ ๑๕ ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 

ผู้เข้ารับการอบรมนำเสนอผลสรุปความต้องการในการเรียนรู้ 
รวมทั้งข้อเสนอในการจัดทำผลงานวชิาการ เพื่อให้สำนักงาน 
ก.พ. รับข้อเสนอไปพิจารณาปรับกิจกรรมการเรียนรู้ของ
หลักสูตร ดำเนินการโดยใช้การประชุมออนไลน์ผ่าน Zoom 
Application 

พฤหัสบดีที่ ๒๒ ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 

สำนักงาน ก.พ. แนะนำที่อาจารย์ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ  
สรุปประเด็นการเรียนรู้ของ นบส. ๒ รุ่นที่ ๑๓  
นำเสนอปฏิทินกิจกรรมซึ่งไดป้รับตามความต้องการของ 
ผู้เข้ารับการอบรมแล้ว ดำเนินการโดยใช้การประชุมออนไลน์
ผ่าน Zoom Application 

 
หมายเหตุ   กิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนการอบรม เป็นกิจกรรมที่ไม่นับชัว่โมงการอบรม และจะใช้

วิธีการออนไลน์ทั้งหมด หากผู้เข้ารับการอบรมมีความประสงคท์ี่จะหารือร่วมกันเป็นการเพิ่มเติม 
จากที่กำหนดไว้ ทั้งการหารือกลุ่มใหญ่และการหารือกลุ่มย่อย สำนักงาน ก.พ. ยินดีที่จะอำนวย
ความสะดวกด้วยการเปิดห้องประชุม Zoom ให้ได้ใช้ตามความต้องการ 

  



๓ 
 

ช่วงที่ ๒ พิธีเปิดและปฐมนิเทศโครงการ 

วัน - วันที่ เวลา - สถานที่ กิจกรรม 

เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ 

พุธที่ ๔ 
พฤหัสบดีที่ ๕

ศุกร์ที่ ๖ 

เวลา ๐๘.๓๐ น. ผู้เข้าอบรม
พร้อมกันที่ห้องประชุม ๑  
ชั้น ๙ อาคารสำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี  

 
เมื่อเสร็จสิ้นการประเมิน
บุคลิกภาพของผู้บริหารแล้ว 
ออกเดินทางต่อไปยังสถานที่
อบรมต่างจังหวัด โดยเป็น 
การอยู่ประจำ ๓ วัน ๒ คืน 

 

เปิดโครงการ ปฐมนิเทศโครงการ การประเมินสมรรถนะ
ทางการบริหาร การประเมินบุคลิกภาพ พบอาจารย์ทีป่รึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิ การพฒันาทักษะทางอารมณ์และสังคมสำหรับ
ผู้บริหาร การสร้างเครือข่ายทางการบริหารและความคุน้เคย
ระหว่างผู้เข้ารับการอบรม  

 

 
 

 

ช่วงที่ ๓ การเรียนรู้และพัฒนา 

วัน - วันที่ เวลา - สถานที่ กิจกรรม 

เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ 

ศุกรท์ี่ ๑๓ ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
ห้อง ๓๑๑๐ สำนักงาน ก.พ. 

TN [๑] หัวข้อ “Leading with Trust : นักบริหารกับการสร้าง
ความเชื่อมั่นในองค์กร”  
โดย คุณพรทิพย์ อัยยิมาพนัธ์   
ประธานบริหารและผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัทแพคริม 

พฤหัสบดีที่ ๑๙ ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
ห้อง ๓๑๑๐ สำนักงาน ก.พ. 

EF [๑] หัวข้อ “ทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลง”  
โดย หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล  
เลขาธิการ ก.พ. 

 ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
ห้อง ๓๑๑๐ สำนักงาน ก.พ. 

EF [๒] หัวข้อ “การบริหารทีมงานผู้มีศักยภาพ (Talent 
Management)” 
โดย ดร.เอกนิติ นิติทัณฑป์ระภาศ 
อธิบดีกรมสรรพากร 

 
  



๔ 
 

เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ 

ศุกร์ที่ ๒๐ ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
ห้อง ๓๑๑๐ สำนักงาน ก.พ. 

EC ราชการ [๑-๒] การเรียนรู้เพื่อถอดรหัสการบริหารองค์กร
จากที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวฒุิภาครฐั ตามประเดน็การเรียนรู้และ
กรณีศึกษา ดังนี ้

▪ ผู้นำตน้แบบ (ผูน้ำที่เพียบพร้อมด้วยศักยภาพทางการ
บริหาร คุณธรรม และจริยธรรม) 

▪ ผู้นำกบัการสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธา  

พฤหัสบดีที่ ๒๖ ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
ห้อง ๓๑๑๐ สำนักงาน ก.พ. 

TN [๒] หัวข้อ “การสื่อสารภาพลักษณ์ผ่านสื่อมวลชน” 
โดย ทีมวิทยากรจากภาคเอกชน 

ศุกร์ที่ ๒๗ ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
ห้อง ๓๑๑๐ สำนักงาน ก.พ. 
 

EF [๓] หัวข้อ “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยหลัง
วิกฤติโควิด”  
โดย ศาสตราจารย์ ดร.แล ดลิกวิทยรัตน ์
ศาสตราจารย์ภิชาน คณะเศรษฐศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

 ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
ห้อง ๓๑๑๐ สำนักงาน ก.พ. 

EF [๔] หัวข้อ “ถอดบทเรียนแห่งความสำเร็จ การบริหารงาน
ภายใต้ภาวะวิกฤติ” 
โดย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร 
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง 

เดือนกันยายน ๒๕๖๔ 

พฤหัสบดีที่ ๒  
ศุกร์ที่ ๓ 

สถานที่อบรมต่างจังหวัด 
ดำเนินการแบบอยู่ประจำ  
๒ วัน ๑ คืน 

EC ภาคเอกชน [๑-๒-๓-๔] การเรียนรู้เพื่อถอดรหัสการบริหาร
องค์กรจากที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวฒุิภาคเอกชน ตามประเด็นการ
เรียนรู้และกรณีศึกษา ดังนี ้

▪ การบริหารองค์กรท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง  
ผันผวน และการบริหารภายใตภ้าวะวิกฤติ 

▪ การบริหารความเสี่ยง 
▪ การบริหารศักยภาพของทีมงาน 
▪ การสร้างความผูกพันต่อองค์กร 

พฤหัสบดีที่ ๙ ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
ห้อง ๓๑๑๐ สำนักงาน ก.พ. 

VFT [๑] การศึกษาดงูานผ่านระบบออนไลน์กับองค์กรต้นแบบ
ของต่างประเทศ 

 ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
ห้อง ๓๑๑๐ สำนักงาน ก.พ. 

EF [๕] หัวข้อ “การบริหารราชการไทยกับการตรวจสอบของ
สื่อมวลชน”  
โดย นายประสงค์ เลิศรัตนวสิุทธิ์ 
ผู้อำนวยการบริหารสถาบนัอิศรา 

  



๕ 
 

เดือนกันยายน ๒๕๖๔ 

ศุกร์ที่ ๑๐ ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
ห้อง ๓๑๑๐ สำนักงาน ก.พ. 

GP [๑] เตรียมการสำหรับการศึกษาดูงานต่างจังหวัด  
(ไม่นบัชั่วโมงการอบรม) 

 ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
หน่วยงานต้นแบบภาคเอกชน 

EF [๖] CEO Visit  

พุธที่ ๑๕ 
พฤหัสบดีที่ ๑๖

ศุกร์ที่ ๑๗ 

เดินทางไปศึกษาดูงาน
ต่างจังหวัด โดยดำเนินการ
แบบอยู่ประจำ ๓ วัน ๒ คืน 

FT การศึกษาดูงานต่างจงัหวัด โดยผู้เข้ารับการอบรมเปน็ 
ผู้ร่วมกำหนดจังหวัด หน่วยงานต้นแบบ และประเด็นหลัก 
ที่จะไปศึกษาดูงาน 

พฤหัสบดีที่ ๒๓ ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
ห้อง ๓๑๑๐ สำนักงาน ก.พ. 

GP [๒] การจัดทำผลงานวิชาการ (ไม่นับชั่วโมงการอบรม)  

พฤหัสบดีที่ ๓๐ 

 

๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
ห้อง ๓๑๑๐ สำนักงาน ก.พ. 

EC ราชการ [๓-๔] การเรียนรู้เพื่อถอดรหัสการบริหารองค์กร
จากที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวฒุิภาครฐั ตามประเดน็การเรียนรู้และ
กรณีศึกษา ดังนี ้

▪ ข้าราชการกับการเมือง 
▪ หลักรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์กับการบริหารราชการ 

เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ 

ศุกร์ที่ ๑ ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
ห้อง ๓๑๑๐ สำนักงาน ก.พ. 

EF [๗] หัวข้อ “ดิจิทัลกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง” 
โดย ดร.ฉัตรชัย คุณปิตลิักษณ ์
รองผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) 

 ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
ห้อง ๓๑๑๐ สำนักงาน ก.พ. 

GP [๓] การจัดทำผลงานวิชาการ (ไม่นับชั่วโมงการอบรม) 

พฤหัสบดีที่ ๗ 

 

๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
ห้อง ๓๑๑๐ สำนักงาน ก.พ. 

GP [๔] การจัดทำผลงานวิชาการ (ไม่นับชั่วโมงการอบรม) 

ศุกร์ที่ ๘ ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
ห้อง ๓๑๑๐ สำนักงาน ก.พ. 

VFT [๒] การศึกษาดงูานผ่านระบบออนไลน์กับองค์กรต้นแบบ
ของต่างประเทศ 

 ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
ห้อง ๓๑๑๐ สำนักงาน ก.พ. 

EF [๘] CEO Visit  

ศุกรท์ี่ ๑๕ 

 

๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
ห้อง ๓๑๑๐ สำนักงาน ก.พ. 

GP [๕] การจัดทำผลงานวิชาการ (ไม่นับชั่วโมงการอบรม) 

  



๖ 
 

ช่วงที่ ๔ สรุปผลการเรียนรู้และพัฒนา 

วัน - วันที่ เวลา - สถานที่ กิจกรรม 

เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ 

อังคารที่ ๑๙ 
 

สถานที่อบรมต่างจังหวัด  
ดำเนินการแบบอยู่ประจำ  
๓ วัน ๒ คืน 

EC ราชการ [๕–๖] การเรียนรู้เพื่อถอดรหัสการบริหารองค์กร
จากที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวฒุิภาครฐั ตามประเดน็การเรียนรู้และ
กรณีศึกษา ดังนี ้

▪ การบริหารงานภายใต้ภาวะวิกฤติ 
▪ สรุปประเด็นการเรียนรู้จากที่ปรกึษาผู้ทรงคุณวฒุิ 

ตลอดหลักสูตร 

พุธที่ ๒๐ 
พฤหัสบดี ๒๑ 

Close Session การประเมนิสมรรถนะทางการบริหาร (หลัง
การอบรม) การบูรณาการความรู้ตลอดโครงการ การนำเสนอ
ผลงานวชิาการ และการสรุปผลการเรียนรู้ 

หมายเหตุ  (๑)  หัวข้อการอบรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการทีจ่ะเรียนรู้ของรุ่น (Self-design 
Learning) 

 (๒) รูปแบบวิธีการ รวมทั้งกำหนดวนั เวลา และสถานที่การอบรม อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
จำเป็นและเหมาะสมของสถานการณ์ 

 (๓) ห้องอบรม ๓๑๑๐ ตั้งอยู่ที่ชั้น ๑ อาคาร ๓ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี  
 (๔) ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องมีระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรมตลอดทั้งโครงการ นับเปน็รายชั่วโมง  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ และกิจกรรมที่ควรเข้าร่วมเต็มเวลา คือ การปฐมนิเทศ การศึกษาดงูาน 
Executive Camp และการบูรณาการความรู้และประเมินผลโครงการ 

คำอธิบายรูปแบบการอบรม 

TN Training การอบรมในชั้นเรียน 

EF Executive Forum การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารองค์กรกับผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ 
หรือผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนตา่ง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน การเมือง ผู้นำทาง
ความคิด สื่อมวลชน และอ่ืน ๆ ทั้งในสถานที่อบรมของสำนักงาน ก.พ. และ
สถานที่ภายนอกที่เหมาะสม 

EC Executive Camp การเสริมศักยภาพและสร้างทักษะทางการบริหารด้วยการเรียนรู้อย่างเข้มข้น
เพื่อถอดรหัสการบริหารองค์กรจากที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวฒุิทั้งจากภาครัฐและ
เอกชนที่ทำหนา้ที่เสมือนเปน็ “พี่เลี้ยง” หรือ Mentor  

FT Field Trip การศึกษาดูงานภายในประเทศ 

VFT Virtual Field Trip การศึกษาดูงานผา่นระบบออนไลน์กับองค์กรต้นแบบของต่างประเทศ 

GP Group Project การจัดทำผลงานวชิาการ  
 


