
โครงการฝ�กอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.)  
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รุ&นที่ ๙ 

๑. หลักการและเหตุผล 

นักบริหารระดับสูงเป�นกลุ�มข�าราชการท่ีมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและ
ยุทธศาสตร'ของภาครัฐให�เกิดผลในทางปฏิบัติ รวมไปถึงการบริหารทรัพยากรของส�วนราชการให�มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังน้ัน การพัฒนานักบริหารระดับสูง เพ่ือให�มีองค'ความรู� ทักษะ และสมรรถนะ
ที่เหมาะสมกับบริบทในป5จจุบันและทันต�อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต จึงเป�นเร่ืองสําคัญและจําเป�นอย�างย่ิง  

สํานักงาน ก.พ. ในฐานะองค'กรกลางด�านการบริหารงานบุคคลในราชการพลเรือน ได�รับ
มอบหมายจาก ก.พ. และคณะรัฐมนตรี ให�จัดการฝ:กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงมาต้ังแต�ป; พ.ศ. ๒๕๓๐ 
จนถึงป5จจุบัน เพ่ือเตรียมความพร�อมนักบริหารให�มีศักยภาพในการเป�นผู�บริหารและผู�นําการเปลี่ยนแปลง 
และ ก.พ. ยังได�กําหนดกรอบมาตรฐานหลักสูตรการฝ:กอบรมนักบริหารระดับสูงเพ่ือให�ส�วนราชการหรือ
หน�วยงานอ่ืนใช�เป�นมาตรฐานกลางในการดําเนินการจัดฝ:กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของส�วนราชการ
หรือหน�วยงานตนเอง ทั้งนี้ การผ�านการฝ:กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสํานักงาน ก.พ.  หรือ
หลักสูตรอ่ืนใด ที่ ก.พ. มีมติให�ผู�ผ�านการฝ:กอบรมมีคุณสมบัติเสมือนผ�านการฝ:กอบรมหลักสูตรนักบริหาร
ระดับสูงของสํานักงาน ก.พ. นั้น เป�นเงื่อนไขตามมาตรฐานกําหนดตําแหน�งของผู�ท่ีจะได�รับการพิจารณา
แต�งต้ังเป�นรองอธิบดี 

โดยที่หลักสูตรนักบริหารระดับสูงที่จัดโดยส�วนราชการหรือหน�วยงานบางแห�ง มุ�งเน�นให�
ความสําคัญกับความรู� ทักษะ และสมรรถนะเฉพาะด�าน ซ่ึงมีความจําเป�นท่ีจะต�องเสริมเนื้อหาบางส�วนเพ่ือให�
เป�นไปตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรฯ ดังนั้น เพ่ือให�ภาคราชการมีนักบริหารระดับสูงที่มีศักยภาพและความพร�อม
ทางด�านการบริหารและภาวะผู�นําที่เป�นมาตรฐาน และสอดคล�องกับมาตรฐานกําหนดตําแหน�งดังกล�าว  
จึงเห็นสมควรให�มี “โครงการฝ:กอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.)” สําหรับผู�ท่ีผ�านการ
ฝ:กอบรมหลักสูตรอ่ืนใด ที่ ก.พ. พิจารณาแล�วเห็นว�าเป�นหลักสูตรท่ีมีคุณลักษณะเบื้องต�นตามท่ี ก.พ. กําหนด 
เพ่ือเสริมเน้ือหาสาระตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรการฝ:กอบรมนักบริหารระดับสูงของสํานักงาน ก.พ. 

๒. ลักษณะของโครงการ 

เป�นโครงการฝ:กอบรมท่ีเสริมเนื้อหาสาระที่จําเป�นตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรนักบริหาร
ระดับสูง สําหรับผู�ที่ผ�านการฝ:กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงหรือหลักสูตรเฉพาะด�านที่จัดโดยส�วนราชการ
หรือหน�วยงานอ่ืนที่ ก.พ. กําหนดให�ผู�ผ�านการฝ:กอบรมหลักสูตรดังกล�าวต�องเข�ารับการฝ:กอบรมเพ่ิมเติม 
จากสํานักงาน ก.พ. เพ่ือให�ผู�ผ�านการฝ:กอบรมนั้น ๆ เป�นผู�ที่มีคุณสมบัติเสมือนได�ผ�านการฝ:กอบรมหลักสูตร 
นักบริหารระดับสูงของสํานักงาน ก.พ. 
  

สิ่งที่ส�งมาด�วย ๑ 
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๓. วัตถุประสงค2 

เพ่ือเสริมสร�างองค'ความรู� ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป�นตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร 
นักบริหารระดับสูงของ ก.พ. เพ่ือเตรียมความพร�อมให�ผู�เข�ารับการฝ:กอบรม ให�มีความสามารถทางการบริหาร
และมีภาวะผู�นํา รวมทั้งเป�นนักบริหารระดับสูงในภาคราชการที่ได�รับการยอมรับ ความเชื่อถือ ไว�วางใจ และ
ความเชื่อม่ัน  

๔. คุณสมบัติของข4าราชการพลเรือนผู4เข4ารับการฝ�กอบรม 

ข�าราชการพลเรือนผู�ที่จะเข�ารับการฝ:กอบรม ต�องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
๔.๑ เป�นผู�มีคุณสมบัติครบถ�วนตามเงื่อนไขท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานหลักสูตรนักบริหาร

ระดับสูงของ ก.พ. คือ 
๔.๑.๑ เป�นผู�ดํารงตําแหน�งประเภทอํานวยการ ไม�น�อยกว�า ๒ ป; หรือผู�ดํารงตําแหน�งอื่น

ที่ปฏิบัติราชการเช�นเดียวกับประเภทอํานวยการมาแล�วไม�น�อยกว�า ๒ ป; ตามหลักเกณฑ'และเง่ือนไขท่ี ก.พ. 
กําหนด หรือเคยดํารงตําแหน�งข�างต�นรวมกันมาแล�วไม�น�อยกว�า ๒ ป; นับถึงวันเปLดการฝ:กอบรม หรือ 

๔.๑.๒ เป�นผู�ดํารงตําแหน�งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ หรือเคยดํารงตําแหน�ง
ดังกล�าว แต�ป5จจุบันได�รับการแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งประเภทอํานวยการ ในสังกัดส�วนราชการที่มีฐานะ 
เป�นกรมท่ีอยู�ในบังคับบัญชาหรือปฏิบัติราชการข้ึนตรงต�อนายกรัฐมนตรี และหัวหน�าส�วนราชการดังกล�าวดํารง
ตําแหน�งประเภทบริหารระดับสูง (ตําแหน�งระดับ ๑๑ เดิม) และ 

๔.๒ ส�วนราชการต�นสังกัดประสงค'จะให� ก.พ. พิจารณาว�าเป�นผู�ท่ีมีคุณสมบัติเสมือนผ�าน
การฝ:กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสํานักงาน ก.พ. และเป�นผู�ส�งเข�าอบรม ท้ังนี้ การพิจารณาคัดเลือก
ผู�สมัครเข�ารับการฝ:กอบรมให�คํานึงถึงประโยชน'ที่หน�วยงานต�นสังกัดจะได�รับจากการส�งข�าราชการเข�ารับการ
ฝ:กอบรมเป�นสําคัญ ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เร่ือง การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
โดยการจัดหลักสูตรฝ:กอบรมของหน�วยงานต�าง ๆ ซ่ึงกําหนดไว�ว�าหน&วยงานของรัฐไม&ควรอนุญาตให4ผู4ท่ี
จะต4องพ4นจากตําแหน&งหน4าท่ีหรือมีเวลาปฏิบัติราชการเหลืออยู&ไม&ถึงหน่ึงป�เข4ารับการฝ�กอบรม  
(เกษียณอายุราชการ ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๔.๓ เป�นผู�ที่ได�รับการอนุมัติการสําเร็จการฝ:กอบรมก�อนวันท่ีปLดรับใบสมัครโครงการ  
ในหลักสูตรท่ีผ�านความเห็นชอบจาก ก.พ. ดังนี้ 

ส&วนราชการ/หน&วยงาน หลักสูตร 
๑. กระทรวงการต�างประเทศ หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ�นท่ี ๑ – ๘ 
๒. กระทรวงการคลัง หลักสูตรนักบริหารการคลัง (นบค.) รุ�นที่ ๒ – ๕ 
๓. กระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรพัฒนานักบริหารการศึกษาระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นศส.ศธ.)  

รุ�นท่ี ๑ – ๒ และหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ 
(นบส.ศธ.) รุ�นที่ ๓ – ๕ 
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ส&วนราชการ/หน&วยงาน หลักสูตร 
๔. สถาบันพระปกเกล�า • หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสําหรับ 

นักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ�นท่ี ๑๓ เป�นต�นไป ที่ได�รับอนุมัติการสําเร็จ
การฝ:กอบรมจากสภาสถาบันพระปกเกล�าแล�ว 

• หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ�นที่  ๙  
เป�นต�นไป ที่ ได� รับอนุมัติการสําเร็จการฝ:กอบรมจากสภาสถาบัน
พระปกเกล�าแล�ว 

• หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสําหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) 
รุ�นที่ ๘ และรุ�นที่ ๙ เป�นต�นไป ท่ีได�รับอนุมัติการสําเร็จการฝ:กอบรมจาก 
สภาสถาบันพระปกเกล�าแล�ว 

๕. วิทยาลัยปRองกัน
ราชอาณาจักร 

• หลักสูตรการปRองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ�นที่ ๕๔ – ๕๕ 

• หลักสูตรการปRองกันราชอาณาจักรภาครัฐร�วมเอกชน (ปรอ.) รุ�นที่ ๒๔ – ๒๕ 

• หลักสูตรการปRองกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.)  
รุ�นที่ ๕ – ๖ 

๖. กระทรวงยุติธรรม หลักสูตรผู�บริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ�นที่ ๒  

๕. รายละเอียดการฝ�กอบรม 

๕.๑ โครงสร4างและเน้ือหาวิชา 

โครงสร�างหลักสูตรซ่ึงมีระยะเวลาการฝ:กอบรมรวมไม�น�อยกว�า ๕๐ ชั่วโมง แบ�งออกเป�น ๓ ช�วง ดังนี้ 

ช&วงที่ ๑ ก�อนการฝ:กอบรม (การศึกษาและเรียนรู�ด�วยตนเอง) ไม�น�อยกว�า ๓ ชั่วโมง 

• การประเมินตนเอง 

• การวิเคราะห'และกําหนดวิสัยทัศน' 

ช&วงที่ ๒ การฝ:กอบรมตามสาระการเรียนรู�ของหลักสูตร ๔๖ ชั่วโมง 

• การประเมินบุคลิกภาพ MBTI 

• พิธีเปLดและการชี้แจงหลักสูตร 

• กิจกรรมกลุ�มสัมพันธ' 

• แนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักทางการบริหาร  

• การฝ:กอบรมในชั้นเรียน  

- หัวข�อที่ ๑ การบริหารตน (Managing Self) 

� บทบาทผู�นําในศตวรรษที่ ๒๑ และการพัฒนาตนเอง (การจัดทํา
แผนพัฒนารายบุคคล) 
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� ผู�นํากับจริยธรรมทางการบริหาร 

� การตัดสินใจสําหรับผู�บริหาร 

- หัวข�อที่ ๒ การบริหารผู�อ่ืน (Managing Others) 

� การบริหารในยุค Digital Economy 

� การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

� บทบาทของผู�บังคับบัญชาในการรักษาวินัย 

� ผู�บริหารกับการสร�างคน 
ช&วงที่ ๓ หลังการฝ:กอบรม ไม�น�อยกว�า ๑ ชั่วโมง 

• การประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร 

• พิธีปLดและการมอบประกาศนียบัตร 
๕.๒ วิธีการฝ�กอบรม 

วิธีการฝ:กอบรมจะครอบคลุมการเรียนรู�ด�วยตนเอง การฟ5งบรรยายโดยผู�ทรงคุณวุฒิ การใช�
กรณีศึกษา (Case Study) การเรียนรู�ด�วยกระบวนการกลุ�ม การเรียนรู�จากการปฏิบัติ (Action Learning) 
และการสะท�อนการเรียนรู� 

๖. สถานท่ีดําเนินการและระยะเวลาดําเนินการ 

• การประเมินบุคลิกภาพ MBTI    วันท่ี ๖ – ๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

• พิธีเปLด ณ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี   วันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

• ดําเนินการฝ:กอบรม     ระหว�างวันท่ี ๑๑ – ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

• พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก�ผู�สําเร็จการฝ:กอบรมฯ  วันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

๗. เกณฑ2การสําเร็จการฝ�กอบรม 

ผู�สําเร็จการฝ:กอบรมซ่ึงจะมีสิทธิได�รับประกาศนียบัตรโครงการฝ:กอบรมเสริมหลักสูตร 
นักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) จะต�องมีคุณสมบัติครบถ�วนตามหลักเกณฑ'ท่ีกําหนดทั้ง ๓ ประการ ประกอบไปด�วย 
(๑) ระยะเวลาการฝ:กอบรม ไม&น4อยกว&าร4อยละ ๘๐ ของระยะเวลาการฝ:กอบรมตลอดหลักสูตร (๒) ผลงาน
การศึกษาครบถ�วนตามที่กําหนด และ (๓) การประพฤติปฏิบัติตนเหมาะสม 

๘. งบประมาณ 

ค�าลงทะเบียนสําหรับการฝ:กอบรมคนละ ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหม่ืนบาทถ�วน) โดยส�วนราชการ
ต�นสังกัดของผู�เข�ารับการฝ:กอบรมเป�นผู�รับผิดชอบค�าใช�จ�ายในการฝ:กอบรม 

 

 



๕ 
 

๙. ท่ีปรึกษาโครงการ 

• เลขาธิการ ก.พ. (นายวิสูตร ประสิทธ์ิศิริวงศ') 

• รองเลขาธิการ ก.พ. (นายปLยวัฒน' ศิวรักษ') 

• ผู�อํานวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน (นางสุทธิลักษณ' เอ้ือจิตถาวร) 

๑๐.  ผู4บริหารโครงการ 

• ผู�อํานวยการส�วนการพัฒนานักบริหาร ๑ (นางนภาพร กิตติธร) 

• ผู�อํานวยการกลุ�มพัฒนานักบริหาร ๑ (นางนิสากร วรจันทร') 

• ผู�อํานวยการกลุ�มพัฒนาหลักสูตร (นางสาวภัทรียา คะลีล�วน) 
 

.................................................... 


