
โครงการฝกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสงู (ส.นบส.)  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รุนที่ ๑๐ 

๑. หลักการและเหตุผล 

นักบริหารระดับสูงเปนกลุมขาราชการที่มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและ

ยุทธศาสตรของภาครัฐใหเกิดผลในทางปฏิบัติ  รวมไปถึงการบริหารทรัพยากรของสวนราชการใหมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น การพัฒนานักบริหารระดับสูง เพื่อใหมีองคความรู ทักษะ และสมรรถนะ

ที่เหมาะสมกับบริบทในปจจุบันและทันตอการเปลี่ยนแปลงในอนาคต จึงเปนเรื่องสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง  

สํานักงาน ก.พ. ในฐานะองคกรกลางดานการบริหารงานบุคคลในราชการพลเรือน ไดรับ

มอบหมายจาก ก.พ. และคณะรัฐมนตรี ใหจัดการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๐ 

จนถึงปจจุบัน เพื่อเตรียมความพรอมนักบริหารใหมีศักยภาพในการเปนผูบริหารและผูนําการเปลี่ยนแปลง 

และ ก.พ. ยังไดกําหนดกรอบมาตรฐานหลักสูตรการฝกอบรมนักบริหารระดับสูงเพื่อใหสวนราชการหรือ

หนวยงานอื่นใชเปนมาตรฐานกลางในการดําเนินการจัดฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสวนราชการ

หรือหนวยงานตนเอง ทั้งนี้ การผานการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสํานักงาน ก.พ. หรือหลักสูตร

อื่นใด ที่ ก.พ. มีมติใหผูผานการฝกอบรมมีคุณสมบัติเสมือนผานการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง 

ของสํานักงาน ก.พ. นั้น เปนเงื่อนไขตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของผูที่จะไดรับการพิจารณาแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงประเภทบริหารระดับตน 

โดยที่หลักสูตรนักบริหารระดับสูงที่จัดโดยสวนราชการหรือหนวยงานบางแหง มุงเนนให

ความสําคัญกับความรู ทักษะ และสมรรถนะเฉพาะดาน ซึ่งมีความจําเปนที่จะตองเสริมเนื้อหาบางสวนเพื่อให

เปนไปตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรฯ ดังนั้น เพื่อใหภาคราชการมีนักบริหารระดับสูงที่มีศักยภาพและความพรอม

ทางดานการบริหารและภาวะผูนําที่เปนมาตรฐาน และสอดคลองกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงดังกลาว  

จึงเห็นสมควรใหมี “โครงการฝกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.)” สําหรับผูที่ผานการฝกอบรม

หลักสูตรอื่นใด ที่ ก.พ. พิจารณาแลวเห็นวาเปนหลักสูตรที่มีคุณลักษณะเบื้องตนตามที่ ก.พ. กําหนด เพื่อเสริม

เนื้อหาสาระตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรการฝกอบรมนักบริหารระดับสูงของสํานักงาน ก.พ. 

๒. ลักษณะของโครงการ 

เปนโครงการฝกอบรมที่เสริมเนื้อหาสาระที่จําเปนตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรนักบริหาร

ระดับสูง สําหรับผูที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงหรือหลักสูตรเฉพาะดานที่จัดโดยสวนราชการ

หรือหนวยงานอื่นที่ ก.พ. กําหนดใหผูผานการฝกอบรมหลักสูตรดังกลาวตองเขารับการฝกอบรมเพิ่มเติม 

จากสํานักงาน ก.พ. เพื่อใหผูผานการฝกอบรมนั้น ๆ เปนผูที่มีคุณสมบัติเสมือนไดผานการฝกอบรมหลักสูตร 

นักบริหารระดับสูงของสํานักงาน ก.พ. 

  



๒ 
 

๓. วัตถุประสงค 

เพื่อเสริมสรางองคความรู ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร 

นักบริหารระดับสูงของ ก.พ. เพื่อเตรียมความพรอมใหผูเขารับการฝกอบรม ใหมีความสามารถทางการบริหาร

และมีภาวะผูนํา รวมทั้งเปนนักบริหารระดับสูงในภาคราชการที่ไดรับการยอมรับ ความเชื่อถือ ไววางใจ และ

ความเชื่อมั่น  

๔. คุณสมบัติของขาราชการพลเรือนผูเขารับการฝกอบรม 

ขาราชการพลเรือนผูที่จะเขารับการฝกอบรม ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

๔.๑ เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดในกรอบมาตรฐานหลักสูตรนักบริหาร

ระดับสูงของ ก.พ. คือ 

๔.๑.๑ เปนผูดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ ไมนอยกวา ๒ ป หรือผูดํารงตําแหนงอื่น

ที่ปฏิบัติราชการเชนเดียวกับประเภทอํานวยการมาแลวไมนอยกวา ๒ ป ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. 

กําหนด หรือเคยดํารงตําแหนงขางตนรวมกันมาแลวไมนอยกวา ๒ ป นับถึงวันเปดการฝกอบรม หรือ 

๔.๑.๒ เปนผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ หรือเคยดํารงตําแหนง

ดังกลาว แตปจจุบันไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ ในสังกัดสวนราชการที่มีฐานะ 

เปนกรมที่อยูในบังคับบัญชาหรือปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี และหัวหนาสวนราชการดังกลาวดํารง

ตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (ตําแหนงระดับ ๑๑ เดิม) และ 

๔.๒ สวนราชการตนสังกัดประสงคจะให ก.พ. พิจารณาวาเปนผูที่มีคุณสมบัติเสมือนผาน

การฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสํานักงาน ก.พ. และเปนผูสงเขาอบรม ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือก

ผูสมัครเขารับการฝกอบรมใหคํานึงถึงประโยชนที่หนวยงานตนสังกัดจะไดรับจากการสงขาราชการเขารับ 

การฝกอบรมเปนสําคัญ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การพัฒนาบุคลากร

ภาครัฐโดยการจัดหลักสูตรฝกอบรมของหนวยงานตาง ๆ ซึ่งกําหนดไววา หนวยงานของรัฐไมควรอนุญาตให

ผูที่จะตองพนจากตําแหนงหนาที่ หรือมีเวลาปฏิบัติราชการเหลืออยูไมถึงหนึ่งป เขารับการฝกอบรม 

(เกษียณอายุราชการปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)  

๔.๓ เปนผูที่ไดรับอนุมัติการสําเร็จการฝกอบรมกอนวันปดรับสมัคร ในหลักสูตรที่ผาน 

ความเห็นชอบจาก ก.พ. ดังนี้ 

สวนราชการ/หนวยงาน หลักสูตร 

๑. กระทรวงการตางประเทศ หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุนที่ ๑ – ๙ 

๒. กระทรวงการคลัง หลักสูตรนักบริหารการคลัง (นบค.) รุนที่ ๒ – ๕ 

๓. กระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรพัฒนานักบริหารการศึกษาระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นศส.ศธ.)  

รุนที่ ๑ – ๒ และหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ 

(นบส.ศธ.) รุนที่ ๓ – ๗ 



๓ 
 

สวนราชการ/หนวยงาน หลักสูตร 

๔. สถาบันพระปกเกลา  หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสําหรับ 

นักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุนที่ ๑๓ เปนตนไป ที่ไดรับอนุมัติการสําเร็จ

การฝกอบรมจากสภาสถาบันพระปกเกลาแลว 

 หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุนที่  ๙  

เปนตนไป ที่ ไดรับอนุมัติการสําเร็จการฝกอบรมจากสภาสถาบัน

พระปกเกลาแลว 

 หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสําหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) 

รุนที่ ๘ และรุนที่ ๙ เปนตนไป ที่ไดรับอนุมัติการสําเร็จการฝกอบรมจาก 

สภาสถาบันพระปกเกลาแลว 

๕. วิทยาลัยปองกัน

ราชอาณาจักร 
 หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุนที่ ๕๔ – ๕๕ 

 หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน (ปรอ.) รุนที่ ๒๔ – ๒๕ 

 หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.)  

รุนที่ ๕ – ๖ 

๖. กระทรวงยุติธรรม หลักสูตรผูบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุนที่ ๒ - ๓ 

๕. รายละเอียดการฝกอบรม 

๕.๑ โครงสรางและเนื้อหาวิชา 

โครงสรางหลักสูตรซึ่งมีระยะเวลาการฝกอบรมรวมไมนอยกวา ๕๐ ชั่วโมง แบงออกเปน ๓ ชวง ดังนี้ 

ชวงที่ ๑ กอนการฝกอบรม (การศึกษาและเรียนรูดวยตนเอง) ไมนอยกวา ๓ ชั่วโมง 

 การประเมินตนเอง 

 การวิเคราะหและกําหนดวิสัยทัศน 

ชวงที่ ๒ การฝกอบรมตามสาระการเรียนรูของหลักสูตร ๔๖ ชั่วโมง 

 การประเมินบุคลิกภาพ MBTI 

 พิธีเปดและการชี้แจงหลักสูตร 

 กิจกรรมกลุมสัมพันธ 

 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักทางการบริหาร  

 การฝกอบรมในชั้นเรียน  

- หัวขอที่ ๑ การบริหารตน (Managing Self) 

 บทบาทผูนําในศตวรรษที่ ๒๑ และการพัฒนาตนเอง (การจัดทํา

แผนพัฒนารายบุคคล) 



๔ 
 

 ผูนํากับจริยธรรมทางการบริหาร 

 การตัดสินใจสําหรับผูบริหาร 

- หัวขอที่ ๒ การบริหารผูอื่น (Managing Others) 

 การบริหารในยุค Digital Economy 

 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

 บทบาทของผูบังคับบัญชาในการรักษาวินัย 

 ผูบริหารกับการสรางคน 

ชวงที่ ๓ หลังการฝกอบรม ไมนอยกวา ๑ ชั่วโมง 

 การประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร 

 พิธีปดและการมอบประกาศนียบัตร 

๕.๒ วิธีการฝกอบรม 

วิธีการฝกอบรมจะครอบคลุมการเรียนรูดวยตนเอง การฟงบรรยายโดยผูทรงคุณวุฒิ การใช

กรณีศึกษา (Case Study) การเรียนรูดวยกระบวนการกลุม การเรียนรูจากการปฏิบัติ (Action Learning) 

และการสะทอนการเรียนรู 

๖. สถานที่ดําเนินการและระยะเวลาดําเนินการ 

 การประเมินบุคลิกภาพ MBTI    วันที่ ๖ และ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

 พิธีเปด ณ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี   วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

 ดําเนินการฝกอบรม     ระหวางวันที่ ๑๑ – ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

 พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแกผูสําเร็จการฝกอบรมฯ  วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

๗. เกณฑการสําเร็จการฝกอบรม 

ผูสําเร็จการฝกอบรมที่มีสิทธิไดรับประกาศนียบัตรโครงการฝกอบรมเสริมหลักสูตร 

นักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑที่กําหนดทั้ง ๓ ประการ ประกอบไปดวย 

(๑) ระยะเวลาการฝกอบรม ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของระยะเวลาการฝกอบรมตลอดหลักสูตร (๒) ผลงาน

การศึกษาครบถวนตามที่กําหนด และ (๓) การประพฤติปฏิบัติตนเหมาะสม 

๘. งบประมาณ 

คาลงทะเบียนสําหรับการฝกอบรม คนละ ๒๘,๐๐๐.-  บาท  )สองหมื่นแปดพันบาทถวน (  โดย 

สวนราชการตนสังกัดของผูเขารับการฝกอบรมเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการฝกอบรม 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ    สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

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




