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๑. หลักการและเหตุผล 
  การพัฒนาผู�นําหรือผู�บริหารของภาคราชการเพ่ือให�เป$นกลไกหลักสําคัญท่ีจะนําการขับเคลื่อน
นโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร1การพัฒนาประเทศให�เกิดผลในทางปฏิบัตินั้น ได�ถูกกําหนดให�เป$นเป5าหมาย
ยุทธศาสตร1ท่ีสําคัญของท้ังรัฐบาลและสํานักงาน ก.พ. อย�างต�อเนื่อง โดยสํานักงาน ก.พ. ได�ดําเนินการจัด   
การฝ8กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงมาต้ังแต�ป9 พ.ศ. ๒๕๓๐ และได�ทําการศึกษา พัฒนาและปรับปรุงรูปแบบ
วิธีการฝ8กอบรมอย�างสมํ่าเสมอ เพ่ือให�สามารถเสริมสร�างศักยภาพในการเป$นผู�บริหารและผู�นําการเปลี่ยนแปลง
ท่ีทันต�อกระแสการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคและของโลกท่ีเกิดข้ึนอยู�ตลอดเวลาอย�างซับซ�อนและรวดเร็ว 
 ภายใต�แนวทางการพัฒนาผู�บริหารภาคราชการดังกล�าว สํานักงาน ก.พ. ได�กําหนดให�มีโครงการ
สร�างและพัฒนาผู�นํา “หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน1และคุณธรรม (นบส.๑)” เพ่ือให�นักบริหาร
ระดับสูงในภาคราชการได�รับความเชื่อถือไว�วางใจ ความเชื่อม่ัน (Trust and Confidence) และการยอมรับ 
จากผู�ร�วมงาน ประชาชน ผู�รับบริการ ผู�มีส�วนเก่ียวข�องทุกฝVายและทุกภาคส�วน มีการทํางานอย�างมืออาชีพและ
เป$นสากล สามารถนําการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนยุทธศาสตร1 อันจะนําไปสู�ประโยชน1สุขของประชาชนและ
ความม่ันคงของประเทศต�อไป 

๒. รายละเอียดโครงการ     
 โครงการฝ8กอบรม “หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน1และคุณธรรม (นบส. ๑)”  
มีรายละเอียดของหลักสูตร ดังนี้   

 ๒.๑ ปรัชญา 
 เป$นหลักสูตรท่ีมุ�งเน�นการพัฒนาผู�เข�ารับการฝ8กอบรมให�มีภาวะผู�นํา และความสามารถ 
ในการบริหารจัดการคุณภาพงานและคุณภาพชีวิตของตนเองและผู� อ่ืนได�ในปWจจุบัน และสอดรับต�อการ
เปลี่ยนแปลงและความก�าวหน�าของบทบาทหน�าท่ีการงานและชีวิตในอนาคต ซ่ึงนําไปสู�การได�รับการยอมรับ 
เชื่อถือไว�วางใจ ความเชื่อม่ัน (Trust and Confidence) จากผู�รับบริการ ผู�มีส�วนเก่ียวข�องในการทํางาน และ 
จากทุกภาคส�วน   

 ๒.๒ แนวคิด 
๑) เป$นหลักสูตรเสริมสร�างความสามารถในการทําหน�าท่ีการบริหารจัดการและบทบาท

ภาวะผู�นํา (Management and Leadership Roles and Functions) ท่ีเชื่อมโยงสัมพันธ1กันในมิติต�าง ๆ ได�แก� 
การบริหารตนและการบริหารคน การบริหารเป5าหมายทิศทางและการบริหารการเปลี่ยนแปลง และการบริหาร
ผลลัพธ1และการบริหารทรัพยากรและเทคโนโลยีการทํางาน 

๒) ให�ความสําคัญกับการเรียนรู�พัฒนาตนเอง (Personal Development) และการมีส�วนร�วม
ในการพัฒนาผู�อ่ืนด�วยกระบวนการกลุ�ม (Group Process) 

โครงการฝ�กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู%นําที่มีวิสัยทัศน*และคุณธรรม (นบส. ๑)   
ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

………………………. 
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๓) จัดรูปแบบการเรียนรู�ท่ียืดหยุ�น สามารถตอบสนองรูปแบบ (Styles) ความต�องการและ
ความจําเป$นเฉพาะตน (Individual Needs) ในการพัฒนาสมรรถนะด�านการบริหารจัดการและภาวะผู�นํา โดยมี
เครื่องมือและกระบวนการประเมินสมรรถนะเพ่ือการพัฒนา (Formative Assessment) การบริหารแผนการพัฒนา
เฉพาะตน (Individual Development Plan) ท่ีเชื่อมโยงกับแผนการพัฒนาของส�วนราชการ (Organization 
HRD Plan) 

๔) พัฒนาผู�เข�ารับการฝ8กอบรมให�มีภาวะผู�นําและความสามารถในการบริหารจัดการท่ีเหมาะสม 
ทันสมัย โดยเน�นท้ังสมรรถนะท่ีเป$นสากลและสมรรถนะท่ีจําเป$นสําหรับบริบทราชการไทย 

๕) เป$นหลักสูตรท่ีสามารถก�อให�เกิดการเรียนรู�ได�อย�างครบถ�วนสมดุลในทุกมิติ ได�แก� การเรียน
เพ่ือให�เกิดการเรียนรู� (Learning to Learn) การเรียนรู�เพ่ือการปฏิบัติตามรูปแบบภาวะผู�นําและการบริหารจัดการ
ของตนในสถานการณ1ต�าง ๆ (Learning to do) การเรียนรู�เพ่ือคุณภาพชีวิตในสภาพแวดล�อมท่ีเปลี่ยนแปลง 
(Learning to be) และการเรียนรู�เพ่ือการอยู�ร�วมกันบนความแตกต�างและความหลากหลายของบุคคลและสังคม 
(Learning to Live with Others) เพ่ือให�นักบริหารระดับสูงได�พัฒนาท้ังในด�านความรู� การปฏิบัติ การมี
คุณภาพชีวิตและการทํางานท่ีดีในสภาพแวดล�อมท่ีเปลี่ยนแปลง และสามารถแสดงภาวะผู�นําและความสามารถ
ในการบริหารจัดการได�อย�างเหมาะสมในสภาพสังคมท่ีมีความแตกต�างหลากหลาย 

 ๒.๓ วัตถุประสงค*   

 ๑) เพ่ือเตรียมความพร�อมให�แก�ผู�ดํารงตําแหน�งประเภทอํานวยการหรือเทียบเท�าในการเข�าสู�
ตําแหน�งประเภทบริหารเพ่ือให�สามารถปฏิบัติหน�าท่ีในตําแหน�งดังกล�าวได�อย�างมีประสิทธิภาพ ได�รับความ
เชื่อถือไว�วางใจ เชื่อม่ัน ศรัทธา จากผู�ท่ีเก่ียวข�อง โดยจัดการเรียนรู�ในรูปแบบต�าง ๆ ให�ผู�เข�ารับการฝ8กอบรมได�
เรียนรู�และพัฒนาตนเอง และมีส�วนร�วมในการพัฒนาผู�อ่ืน ตามบทบาทหน�าท่ีทางการบริหารและการมีภาวะผู�นํา 
(Management and Leadership Roles and Functions) ในด�าน 

• การบริหารตน และการบริหารคน (Self and People Management) 

• การบริหารเป5าหมายทิศทาง และการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Visioning and 
Change Management) 

• การบริหารผลลัพธ1 และการบริหารทรัพยากรท่ีมุ�งสู�ผลลัพธ1 (Results and 
Resources Management) 

 ๒) เพ่ือพัฒนาผู�เข�ารับการฝ8กอบรมให�ตระหนักถึงคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีบ�งชี้ถึง
ความสามารถทางการบริหารและการมีภาวะผู�นํา เพ่ือชีวิตและการทํางานในบริบทสภาวะแวดล�อม 
ท่ีเปลี่ยนแปลง โดยกําหนดจุดเน�นของการพัฒนาในเรื่องของการตัดสินใจ การสื่อสาร การประสานงาน
ประสานสัมพันธ1 การปรับตัวและความยืดหยุ�น จิตมุ�งบริการ และการบริหารทรัพยากร 
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   ๒.๔ เนื้อหาหลักสูตร  
 ๑) ลักษณะของเนื้อหาหลักสูตร 
 เนื้อหาหลักสูตรต�องมีความสอดคล�องกับวัตถุประสงค1ของหลักสูตร และวิธีการฝ8กอบรม
มีความเหมาะสมกับกลุ�มเป5าหมาย โดยวิธีการฝ8กอบรมจะส�งเสริมให�เกิดการพัฒนาสมรรถนะท่ีจําเป$นของ 
นักบริหารระดับสูง มีวิธีการเรียนรู�ท่ีหลากหลาย และดําเนินการอย�างเป$นระบบบนหลักปรัชญาการเรียนรู� 
ในศตวรรษท่ี ๒๑ ซ่ึงประกอบไปด�วย การเรียนเพ่ือให�เกิดการเรียนรู� (Learning to Learn) การเรียนรู�เพ่ือ 
การปฏิบัติตามรูปแบบภาวะผู�นําและการบริหารจัดการของตนในสถานการณ1ต�าง ๆ (Learning to do) การเรียนรู�
เพื่อคุณภาพชีวิตในสภาพแวดล�อมที่เปลี่ยนแปลง (Learning to be) และการเรียนรู�เพื่อการอยู�ร�วมกัน 
บนความแตกต�างและความหลากหลายของบุคคลและสังคม (Learning to Live with Others) 
 ๒) โครงสร�างหลักสูตร แบ�งออกเป$น ๔ ช�วง ดังนี้  

ช9วงท่ี ๑  การปฐมนิเทศ  
  เป$นการฝ8กอบรมแบบอยู�ประจํา และไป – กลับ ประกอบด�วยกิจกรรมการชี้แจง
รายละเอียดหลักสูตร การประเมินบุคลิกภาพเพ่ือการพัฒนา (MBTI) การพัฒนากระบวนการคิดของนักบริหาร 
การวางแผนการจัดทํารายงานการศึกษากลุ�ม การฝ8กปฏิบัติการวางแผนการพัฒนาตนเอง และการพัฒนาภาวะ
ผู�นําและเครือข�ายผู�บริหาร 

ช9วงท่ี ๒ การฝ�กอบรม ๔ หมวดวิชา   
 เป$นการฝ8กอบรมแบบอยู�ประจําและไป - กลับ เน�นการเสริมสร�างองค1ความรู� ความเข�าใจ 
ในสมรรถนะนักบริหาร ทําความเข�าใจกับสภาพแวดล�อมท่ีเก่ียวข�อง การเรียนรู�จากประสบการณ1และการปฏิบัติ 
เพ่ือนําไปสู�การผลักดันหรือขับเคลื่อนยุทธศาสตร1ให�เกิดผลในทางปฏิบัติ เนื้อหาประกอบด�วย  
 หมวดวิชาท่ี ๑ ภาวะผู�นําและการบริหารราชการกับบริบทการเปล่ียนแปลงในศตวรรษ
ท่ี ๒๑ (Management and Leadership in the 21st Century) 

 วัตถุประสงค*ของหมวดวิชา 
  เพ่ือให�ผู�เข�ารับการฝ8กอบรมเห็นความสําคัญและเข�าใจในเรื่องของภาวะผู�นําและบทบาท
หน�าท่ีของนักบริหารในการบริหารราชการ โดยสามารถประยุกต1ความรู�  ทักษะ และภาวะผู�นําดังกล�าว 
ให�สอดคล�องกับการปฏิบัติหน�าท่ีในบริบทภาครัฐในมิติต�าง ๆ ได�อย�างเหมาะสม 

 หมวดวิชาท่ี ๒ บทบาทหน�าท่ีของนักบริหารระดับสูง ด�านการบริหารทิศทาง 
นโยบาย และการบริหารการเปล่ียนแปลง (Visioning, Managing Direction and Change) 

 วัตถุประสงค*ของหมวดวิชา 
 เพ่ือให�ผู�เข�ารับการฝ8กอบรมพัฒนาทักษะ สมรรถนะ ด�านการสร�างวิสัยทัศน1 การกําหนด

ทิศทางการบริหารราชการ การสร�างธรรมาภิบาล การสร�างการเปลี่ยนแปลง การสร�างการมีส�วนร�วมในการ
เปลี่ยนแปลง การบริหารจัดการและประเมินผลการเปลี่ยนแปลง ในการกําหนดนโยบายสาธารณะและ 
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การจัดบริการสาธารณะ ตามบทบาทหน�าท่ีความรับผิดชอบ เพ่ือสนองตอบความต�องการของสังคมและ 
การพัฒนาประเทศท้ังในระยะสั้นและระยะยาว 

 หมวดวิชาท่ี ๓ บทบาทหน�าท่ีของนักบริหารระดับสูง ด�านการบริหารผลงานกับการบริหาร
จัดการด�านทรัพยากร และเทคโนโลยี (Managing Results, Resources, and Technology) 

 วัตถุประสงค*ของหมวดวิชา 
 เพ่ือให�ผู�เข�ารับการฝ8กอบรมได�พัฒนาภาวะผู�นําและความสามารถในการบริหารราชการ 

ด�านการจัดสรรและบริหารทรัพยากร วิทยาการ และเทคโนโลยี เพ่ือการขับเคลื่อนนโยบายให�บรรลุผลสัมฤทธิ์ 
อย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเน�นในเรื่องการบริหารจัดการทางการเงิน การบริหารจัดการทางสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การจัดการทรัพยากรทางกายภาพและวิทยาการ การบริหารจัดการข�อมูล 
ข�าวสาร ความรู� การบริหารแผนงานและโครงการ การสื่อสารแผนงานและโครงการ และการบริหารผลงาน 
คุณภาพและบริการ 

 หมวดวิชาท่ี ๔ บทบาทหน�าท่ีของนักบริหารระดับสูง ด�านการบริหารตน และการบริหารคน 
(Managing Self and Others) 

 วัตถุประสงค*ของหมวดวิชา 
 เพ่ือให�ผู�เข�ารับการฝ8กอบรมได�พัฒนาความสามารถ ในการบริหารตน (Managing Self) 

และมีภาวะผู�นําในการทํางานกับผู�อ่ืน (Working with People) ได�อย�างสมดุล 
ช9วงท่ี ๓ การศึกษาดูงานในประเทศและต9างประเทศ 
ช9วงท่ี ๔ ป@จฉิมนิเทศ 

   ประกอบด�วยกิจกรรมสรุปสาระการเรียนรู� การประเมินผลการเรียนรู�และพัฒนา การนําเสนอ
ผลการศึกษา และการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร 

๓. หลักเกณฑ*การสําเร็จการฝ�กอบรม 

 ๓.๑ ระยะเวลาการฝ�กอบรม 

  ช9วงท่ี ๑ ผู�เข�ารับการฝ8กอบรมต�องเข�ารับการฝ8กอบรมครบ ๑๐๐% หากเข�ารับการอบรม 
ในส�วนนี้ไม�ครบ ๑๐๐% จะไม�สามารถเข�ารับการอบรมในช�วงต�อไปได� 

  ช9วงท่ี ๒ – ๔ ผู�เข�ารับการฝ8กอบรมต�องเข�ารับการฝ8กอบรมไม�น�อยกว�า ๘๐%  
 ๓.๒ ผลการศึกษา 
  ผู�เข�ารับการฝ8กอบรมต�องจัดทํารายงานการศึกษาส�วนบุคคล (Individual Study) รายงาน
การศึกษากลุ�ม (Group Project) และรายงานการศึกษาดูงานท้ังในประเทศและต�างประเทศ และต�องได�รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิชาการของหลักสูตร 
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 ๓.๓ การประพฤติปฏิบัติตน 
  เป$นผู�มีความประพฤติเหมาะสมตลอดระยะเวลาการฝ8กอบรม หมายถึง การปฏิบัติตน
ระหว�างการอบรมท่ีแสดงถึงความต้ังใจในการเข�าเรียน ความกระตือรือร�น ความเอาใจใส� การอุทิศตน ความร�วมแรง
ร�วมใจ ภาวะผู�นํา และไม�กระทําการใด ๆ อันเป$นการเสื่อมเสียหรือเป$นความเสียหายต�อราชการ 

๔. กลุ9มเปFาหมาย 

 ๑)  ข�าราชการพลเรือนผู�ดํารงตําแหน�งดังต�อไปนี้ 
๑.๑)  ผู�ดํารงตําแหน�งประเภทอํานวยการ ไม�น�อยกว�า ๒ ป9 หรือผู�ดํารงตําแหน�งอ่ืนท่ีปฏิบัติ

ราชการเช�นเดียวกับประเภทอํานวยการมาแล�วไม�น�อยกว�า ๒ ป9 ตามหลักเกณฑ1และเง่ือนไขท่ี ก.พ. กําหนด 
หรือเคยดํารงตําแหน�งข�างต�นรวมกันมาแล�วไม�น�อยกว�า ๒ ป9 

๑.๒)  ผู� ดํารงตําแหน�งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ หรือเคยดํารงตําแหน�งดังกล�าว  
แต�ปWจจุบันได�รับการแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งประเภทอํานวยการ ในสังกัดส�วนราชการท่ีมีฐานะเป$นกรมท่ีอยู�ใน
บังคับบัญชาหรือปฏิบัติราชการข้ึนตรงต�อนายกรัฐมนตรี และหัวหน�าส�วนราชการดังกล�าวดํารงตําแหน�งประเภท
บริหารระดับสูง (ตําแหน�งระดับ ๑๑ เดิม)  

ท้ังนี้ จะต�องเป$นผู� ท่ีได�รับการคัดเลือกจากส�วนราชการต�นสังกัดว�าเป$นผู�มีความ
เหมาะสม ควรได�รับการพัฒนาเพ่ือเตรียมความพร�อมในการเข�าสู�ตําแหน�งประเภทบริหารต�อไป  

๒) ข�าราชการและเจ�าหน�าท่ีของรัฐ เช�น พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ�าหน�าท่ีองค1กรอิสระ ทหาร      
ตํารวจ ผู�บริหารองค1การปกครองส�วนท�องถ่ิน เป$นต�น ท่ีดํารงตําแหน�งและมีประสบการณ1ทางด�านการบริหาร 

๓) ผู�เข�ารับการฝ8กอบรมต�องไม�เป$นผู�ท่ีจะเกษียณอายุราชการในป9งบประมาณท่ีเข�ารับการฝ8กอบรม  
๔) จํานวนผู�เข�ารับการฝ8กอบรมประมาณรุ�นละ ๑๒๕ คน ๒ รุ�น (รุ�นท่ี ๘๗ และ ๘๘)   

๕. ผลลัพธ*สุดท%ายของหลักสูตรท่ีคาดหวัง 
 นักบริหารระดับสูงในภาคราชการได�รับการยอมรับ ความเชื่อถือไว�วางใจ และความเชื่อม่ัน 
(Trust and Confidence) จากผู�ร�วมงาน ประชาชน ผู�รับบริการ และผู�มีส�วนเกี่ยวข�องทุกฝVาย ทุกภาคส�วน  
ในการดํารงตน และการทํางานอย�างเป$นมืออาชีพ และเป$นสากล 

๖. วิธีการฝ�กอบรม 
 เน�นให�ผู�เข�ารับการฝ8กอบรมเป$นศูนย1กลางของการเรียนรู� เพ่ิมน้ําหนักความสําคัญกับการพัฒนา

ศึกษาด�วยตนเอง การเรียนรู�จากการปฏิบัติงานจริง การนําบทเรียนและประสบการณ1จากการปฏิบัติจริง
ดังกล�าวไปแลกเปลี่ยนเรียนรู�กับผู�เข�ารับการฝ8กอบรมด�วยกันโดยกระบวนการกลุ�ม (Group Process) และการสร�าง
การมีส�วนร�วมในการเรียนรู� ภายใต�คําปรึกษาแนะนํา การสอนแนะของผู�ทรงคุณวุฒิและท่ีปรึกษาด�านการเรียนรู� 
(Learning Facilitators) ตลอดจนมีโอกาสไปศึกษาดูงานนอกสถานท่ีในหน�วยงานธุรกิจ ส�วนราชการ ซ่ึงจะเป$น
การช�วยเสริมสร�างประสบการณ1การเรียนรู�ภาคปฏิบัติให�มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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๗. สถานท่ีดําเนินการและระยะเวลาดําเนินการ 
รุ9นท่ี ๘๗ : ระยะเวลาดําเนินการ วันจันทร*ท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ - วันพุธท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ 
๑) พิธีเปKด ณ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี วันจันทร*ท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
๒) ผู�เข�ารับการฝ8กอบรมเข�ารับการประเมินบุคลิกภาพเพ่ือการพัฒนา (MBTI)                                      

• วันอังคารท่ี ๒๖ – วันพุธท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
๓) ดําเนินการฝ8กอบรม โดยแบ�งออกเป$น ๓ ช�วง 

• ช�วงท่ี ๑ การปฐมนิเทศ แบบอยู�ประจําร�วมกันในต�างจังหวัด 

� วันอาทิตย1ท่ี ๗  -  วันพฤหัสบดีท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
หากผู%เข%ารับการฝ�กอบรมไม9สามารถเข%าร9วมกิจกรรมได%ต9อเนื่องตลอดระยะเวลา 
การฝ�กอบรมช9วงท่ี ๑ จะไม9มีสิทธิเข%ารับการฝ�กอบรมในช9วงต9อไป 

• ช�วงท่ี ๒ ช�วงการฝ8กอบรม ๔ หมวดวิชา แบบไป - กลับ ณ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

� วันจันทร1ท่ี ๑๕  มกราคม – วันพุธท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ 

• ช�วงท่ี ๓ การศึกษาดูงานในประเทศและต�างประเทศ 

� ศึกษาดูงานต�างประเทศ ๑ ครั้ง  

� ศึกษาดูงานในประเทศไม�น�อยกว�า ๑ ครั้ง  

• ช�วงท่ี ๔ ปWจฉิมนิเทศ  วันจันทร1ท่ี ๒ – วันพุธท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ 
รุ9นท่ี ๘๘ : ระยะเวลาดําเนินการ วันพุธท่ี ๒๕ เมษายน - วันพุธท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
๑) พิธีเปKด ณ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี วันพุธท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ 
๒) ผู�เข�ารับการฝ8กอบรมเข�ารับการประเมินบุคลิกภาพเพ่ือการพัฒนา (MBTI)  

• วันพฤหัสบดีท่ี ๒๖ – วันศุกร*ท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ 
๓) ดําเนินการฝ8กอบรม โดยแบ�งออกเป$น ๓ ช�วง 

• ช�วงท่ี ๑ การปฐมนิเทศ แบบอยู�ประจําร�วมกันในต�างจังหวัด 

�  วันจันทร*ท่ี ๓๐ เมษายน – วันศุกร*ท่ี ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
หากผู%เข%ารับการฝ�กอบรมไม9สามารถเข%าร9วมกิจกรรมได%ต9อเนื่องตลอดระยะเวลา 
การฝ�กอบรมช9วงท่ี ๑ จะไม9มีสิทธิเข%ารับการฝ�กอบรมในช9วงต9อไป 

• ช�วงท่ี ๒ ช�วงการฝ8กอบรม ๔ หมวดวิชา แบบไป - กลับ ณ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

�  วันจันทร1ท่ี ๗ พฤษภาคม – วนัพุธท่ี ๒๒  สิงหาคม ๒๕๖๑ 

• ช�วงท่ี ๓ การศึกษาดูงานในประเทศและต�างประเทศ 

� ศึกษาดูงานต�างประเทศ ๑ ครั้ง  

� ศึกษาดูงานในประเทศไม�น�อยกว�า ๑ ครั้ง  

• ช�วงท่ี ๔ ปWจฉิมนิเทศ วันอังคารท่ี ๑๔ – วันพุธท่ี ๒๒  สิงหาคม ๒๕๖๑ 



                                                                                                

 

สํานักงาน ก.พ. หน�าท่ี ๗ 
 

๘. ผู%รับผิดชอบโครงการ 

• ท่ีปรึกษาโครงการ (สํานักงาน ก.พ.) 
๑. เลขาธิการ ก.พ. (นางเมธินี  เทพมณี) 
๒. รองเลขาธิการ ก.พ. (นายป�ยวัฒน1  ศิวรักษ1)     

  ๓. ผู�อํานวยการสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน (นางสุทธิลักษณ1  เอ้ือจิตถาวร) 

• ผู%บริหารโครงการ 
วิทยาลัยนักบริหาร ๑ 

หมายเหตุ การดําเนินการหลักสูตร นบส. ๑ รุ�นท่ี ๘๗ และ ๘๘ นี้ มีความสอดคล�องกับกรอบมาตรฐาน
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รวมจํานวนไม�น�อยกว�า ๒๓๐ ชั่วโมง 

  
*********************************** 


