
ทีไ นร ํ์ํ๏.ํ/๕๐ สำนักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี  ํํ์์์ 

      ๏ํ  พฤษภาคม  ๎๑๒๐ 

รืไอง  กรอบมาตรฐานหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ิฉบับป พ.ศ. ๎๑๒๏ี 

รียน ิหัวหนຌาสวนราชการผูຌจัดหลักสูตร จำนวน ๕ สวนราชการี 

อຌางถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ทีไ นร ํ์ํ๏.ํ/๎๑๏ ลงวันทีไ ๓ ธันวาคม ๎๑๑๕ 

สิไงทีไสงมาดຌวย  ํ . กรอบมาตรฐานหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ิฉบับป พ.ศ. ๎๑๒๏ี 
๎. หลักสูตรการฝຄกอบรมนักบริหารระดับสูงละผูຌผานการฝຄกอบรมหลักสูตรนักบริหาร
 ระดับสูงทีไจัดดยสวนราชการหรือหนวยงานอืไนทีไ ก.พ. คยรับรองเวຌดิม 

ตามหนังสือทีไอຌางถึง สำนักงาน ก.พ. เดຌจຌงสวนราชการทราบมติ ก.พ. ทีไหในชอบกรอบ
มาตรฐานการฝຄกอบรมนักบริหารระดับสูง ิฉบับป พ.ศ. ๎๑๑๕ี ละเดຌมีมติหในชอบ฿หຌขยายระยะวลา 

การ฿ชຌกรอบมาตรฐานหลักสูตรการฝຄกอบรมนักบริหารระดับสูง ิฉบับป พ.ศ. ๎๑๑๐ี รวมทัๅงการรับรอง
หลักสูตรการฝຄกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงทีไจัดดยสวนราชการหรือหนวยงานอืไนทีไ ก.พ. คย฿หຌ  
การรับรองเวຌดิม฿นระหวางทีไยังเมเดຌรับการรับรองตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร฿หมดังกลาว ตทัๅงนีๅเมกิน 

วันทีไ ๏์ กันยายน ๎๑๒์ ความละอียดจຌงลຌว นัๅน 

สำนักงาน ก.พ. ขอรียนวา ก.พ. เดຌมีมติหในชอบกรอบมาตรฐานหลักสูตรนักบริหารระดับสูง 
ิฉบับป พ.ศ. ๎๑๒๏ี ลຌว รายละอียดตามสิไงทีไส งมาดຌวย ํ ดยขยายระยะวลาการ฿ชຌกรอบมาตรฐาน
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ิฉบับป พ.ศ. ๎๑๑๕ี ละการรับรองหลักสูตรการฝຄกอบรมนักบริหารระดบัสูง
ที ไจัดดยสวนราชการหรือหนวยงานอื ไนที ไ ก.พ. คยรับรองเวຌดิม รายละอียดตามสิ ไงที ไสงมาดຌวย ๎  
฿นระหวางทีไยังเมเดຌรับการรับรองตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร฿หม พืไอ฿หຌสวนราชการผูຌจัดหลักสูตร 

ทีไประสงค์จะขอรับรองหลักสูตรเดຌมีระยะวลา฿นการตรียมดำนินการ฿นสวนทีไกี ไยวขຌอง ตามนวทาง 

ทีไกำหนดตามสิไงทีไสงมาดຌวย ํ ตทัๅงนีๅ เมกินวันทีไ ๏์ กันยายน ๎๑๒๐ ยกวຌนกรณีทีไเดຌริไมดำนินการปຂด
การฝຄกอบรมกอนวันดังกลาว 

฿นการนีๅ สำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการประชุมสวนราชการผูຌจัดหลักสูตรนักบริหารระดับสูง 
พืไอชีๅจงรายละอียดกรอบมาตรฐานหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ิฉบับป พ.ศ. ๎๑๒๏ี ทีไเดຌปรับปรุง฿หม 
฿นวันทีไ ํ๔ มิถุนายน ๎๑๒๐ วลา ๕.๏์ น. ผานระบบออนเลน์ดย฿ชຌปรกรม Zoom (ดาวน์หลด
ปรกรมเดຌที ไ  www.zoom.us) Meeting ID : *** **** **** Password ****** ทั ๅงนี ๅ  ขอ฿หຌผ ู ຌ ข ຌาร วม
ประชุมตัๅงชืไอ Profile ดยระบุชืไอผูຌขຌารวมประชุมละชืไอสวนราชการ 

  

(สำนา) 

http://www.zoom.us/


๒ 

 

จึงรียนมาพื ไอปรดทราบ ละปรดพิจารณามอบหมายผูຌรับผิดชอบการจัดหลักสูตร 

นักบริหารระดับสูงขຌารวมประชุมตามวัน วลา ดังกลาว ละจຌงรายชืไอผูຌขຌารวมประชุมผานทาง QR Code 

ทຌายหนังสือนีๅดຌวย จะขอบคุณยิไง 

ขอสดงความนับถือ 

(นางชุติมา หาญผชิญี  
รองลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการทน 

ลขาธิการ ก.พ. 
 

 

 

สถาบันพัฒนาขຌาราชการพลรือน 

ทร. ์ ๎๑๐๓ ํ์์์ ตอ ํ๓๓๑ ๒๕๐๐ ๒๕๑ํ ๒๕๑๏ ๒๕๔๎ 

ทรสาร ์ ๎๑๐๓ ๎์๐๕ 

เปรษณีย์อิลใกทรอนิกส์ csedp@ocsc.go.th 
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กรอบมาตรฐาน 

หลักสูตรนักบริหารระดับสงู ิฉบับป พ.ศ. ๎๑๒๏ี 

 

 

 



  

๎ 
 

บทนำ 

ํ. ทีไมาละความสำคัญ 

การพัฒนาบุคลากรภาครัฐถือป็นหนึไง฿นกลเกสำคัญ฿นการขับคลืไอนการปฏิรูปภาครัฐละ
การพัฒนาประทศ ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๎์ ป ิพ.ศ. ๎๑๒ํ - ๎๑๔์ี ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคม
หงชาติ ฉบับทีไ ํ๎ พ.ศ. ๎๑๒์ - ๎๑๒๐ ผนมบทภาย฿ตຌยุทธศาสตร์ชาติ ิพ.ศ. ๎๑๒ํ – ๎๑๔์ี ละ
ผนการปฏิรูปประทศ ิ พ.ศ. ๎ ๑๒ํ ู  ๎๑๒๑ี ดยระบุวา ตຌองมีการพัฒนาบุคลากรตามสຌนทางความกຌาวหนຌา 
฿นอาชีพ พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ มีการสรຌางคานิยม฿นการปฏิบัติงานพืไอประชาชนละประยชน์
สวนรวม สามารถบูรณาการ การทำงานรวมกับภาคสวนอืไนเดຌอยางป็นรูปธรรม รวมทัๅง ฿หຌความสำคัญกับ 

การพัฒนาภาวะผูຌนำ฿นทุกระดับ ฿หຌมีขีดสมรรถนะสูง มีความรับผิดชอบ ละมีความป็นมืออาชีพ ป็นทัๅงผูຌนำ
ทางความรูຌละความคิด ผลักดันภารกิจ นำการปลีไยนปลง พัฒนานยบายละยุทธศาสตร์ ป็นบบอยาง 

ทีไดีตอผูຌรวมงาน ละตอสังคม ดยมีการสรຌางผูຌนำทางยุทธศาสตร์฿นหนวยงานภาครัฐทุกระดับอยางตอนืไอง
ละ ป็นระบบพืไอรองรับการขับคลืไอนยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว  

สำนักงาน ก.พ. ฿นฐานะหนวยงานกลางดຌานการบริหารละพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 
เดຌ฿หຌความสำคัญกับการพัฒนาขຌาราชการพลรือน฿นระดับตาง โ ดยฉพาะอยางยิไงการพัฒนาพืไอตรยีม
ความพรຌอมขຌาราชการพลรือน฿นการขึๅนสูตำหนงประภทบริหาร ระดับตຌน ซึไงถือป็นการปลีไยนบทบาท  

ทีไสำคัญ฿นสຌนทางอาชีพของขຌาราชการพลรือน ละเดຌดำนินการศึกษา พัฒนา ละปรับปรุงหลักการ 
นวคิด รูปบบวิธีการพัฒนา฿หຌมีความทันสมัย หมาะสมกับบริบทการปลี ไยนปลงละความทຌาทาย 
พืไอทีไจะ฿หຌหลักสูตรการพัฒนาดังกลาวป็นหนึไง฿นกระบวนการสำคัญทีไชวยสนับสนุนการพิไมขีดความสามารถ
ของนักบริหารภาครัฐ฿นการขับคลืไอนการปลีไยนปลง 

พืไอ฿หຌการพัฒนานักบริหารระดับสูง฿นราชการพลรือนกิดประสิทธิภาพสูงสุด ก.พ. เดຌมีมติ
หในชอบ฿หຌกำหนดมาตรฐานหลักสูตรการฝຄกอบรมนักบริหารระดับสูงขึๅน฿นป พ.ศ. ๎๑๑์ พืไอ฿หຌสำนักงาน 
ก.พ. ฿ชຌป็นกรอบมาตรฐาน฿นการจัดหลักสูตรฝຄกอบรมนักบริหารระดับสูง฿นราชการพลรือน ละดยทีไ  
การผานการฝຄกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสำนักงาน ก.พ. หรือหลักสูตรอืไน฿ดทีไ ก.พ. มีมติ฿หຌผูຌผาน
การฝຄกอบรมมีคุณสมบัติสมือนผานการฝຄกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสำนักงาน ก.พ. นัๅน  

ป็นงืไอนเขตามมาตรฐานกำหนดตำหนงของผูຌทีไจะเดຌรับการพิจารณาตงตัๅง฿หຌดำรงตำหนงประภทบริหาร 
ก.พ. จึง฿ชຌกรอบมาตรฐานหลักสูตรดังกลาวป็นกรอบ฿นการพิจารณารับรองหลักสูตรนักบริหารระดับสูง  

ทีไจัดดยสวนราชการหรือหนวยงานอืไนดຌวย 

 



  

๏ 
 

สารบัญ 

 

องค์ประกอบทีไ ํ : ชืไอหลักสูตร ๐ 

องค์ประกอบทีไ ๎ : หลักการละนวคิด ๑ 

องค์ประกอบทีไ ๏ : วัตถุประสงค์ละผลลัพธ์ทีไคาดหวัง ๒ 

องค์ประกอบทีไ ๐ : คุณสมบัติของผูຌมีสิทธิสมัครขຌารับการฝຄกอบรม ๓ 

องค์ประกอบทีไ ๑ : ครงสรຌาง วิธีการรียนรูຌ สาระสำคัญ ละระยะวลาของหลักสูตร ๔ 

องค์ประกอบทีไ ๒ : กณฑ์การสำรใจการฝຄกอบรมละการประมินผลการรียนรูຌ ํ๏ 

องค์ประกอบทีไ ๓ : การบริหารจัดการหลักสูตร ํ๐ 

องค์ประกอบทีไ ๔ : การประมนิผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร ํ๒ 

องค์ประกอบทีไ ๕ : งบประมาณดำนินการ ํ๓ 

การขอรับรองหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ํ๔ 

ภาคผนวก : รายละอียดทักษะพืไอการพัฒนานักบริหาร ํ๕ 

 

 



  

๐ 
 

องค์ประกอบทีไ ํ : ชืไอหลักสูตร 

 

ชืไอภาษาเทย : หลักสูตรฝຄกอบรมนักบริหารระดับสูง (ตามดຌวยชืไอสวนราชการ) 

ชืไอภาษาอังกฤษ : Civil Service Executive Development Programme ิตามดຌวยชืไอสวนราชการหรือ
หนวยงานี 

 

หมายหตุ : สวนราชการหรือหนวยงานผูຌจัดจะตຌองเมกำหนดชืไอหลักสูตรอืไน฿กลຌคียงกับหลักสูตรฝຄกอบรม 

นักบริหารระดับสูงที ไเดຌรับการอนุมัติตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรฯ พื ไอป้องกันความขຌา฿จ
คลาดคลืไอน 

 



  

๑ 
 

องค์ประกอบทีไ ๎ : หลักการละนวคิด 

หลักสูตรนักบริหารระดับสูงป็นหลักสูตรทีไ 

ํ. มุงนຌนการตรียมความพรຌอมละสนับสนุนการปลีไยนบทบาทสำคัญ฿นสຌนทางอาชีพ
ของขຌาราชการพลรือน (Critical Role Transition) จากตำหนงประภทอำนวยการหรือทียบทา 
(Functional Manager) เปสูตำหนงประภทบริหาร ระดับตຌน (Ethical Business Leader) ดยมีบทบาท
รับผิดชอบทีไจะตຌองปลีไยนเป ๐ ดຌาน ประกอบดຌวย ิํี การบริหารทิศทางชิงยุทธศาสตร์ละการปลีไยนปลง 
(Creating Strategic Directions, Alignment and Change) ิ๎ี การบริหารองค์กร ทรัพยากร ละผลลัพธ์ 
ิManaging the Organization, Resources, and Results) ิ๏ี การบริหารละพัฒนาบุคลากร (Managing 

and Developing People) ละ ิ๐ี การบริหารจัดการตนอง (Leading Self) 

๎. ช ื ไอมยงกับการบริหารการทดทนตำหนงประภทบริหารของส วนราชการ 
(Succession Management) ดยสวนราชการตຌนสังกัดจะตຌองมีการจัดทำผนอัตรากำลังละวางผน  

การทดทนตำหนงประภทบริหาร รวมทัๅง มีการคัดลือกละประมินผูຌดำรงตำหนงประภทอำนวยการ 

ทีไมีผลงานป็นที ไประจักษ์  มีศักยภาพ ละคุณลักษณะทีไหมาะสม฿นการขึ ๅนสู ตำหนงประภทบริหาร  
พืไอขຌาสูกระบวนการรียนรูຌของหลักสูตร 

๏. มุงพัฒนานักบริหารทีไ฿หຌความสำคัญกับการพัฒนาภาวะผูຌนำ (Leadership Competence) 

ละความสามารถทางการบริหาร (Management Competence) ท ี ไ หมาะสมกับบทบาทที ไส ูงขึๅน 

฿นตำหนงประภทบริหาร ระดับตຌน ละทันสมัยสอดรับกับบริบทความทຌาทายทีไปลีไยนปลงเป 

๐. ฿หຌความสำคัญกับประสบการณ์จริง฿นการกำหนดวิสัยทัศน์ละทิศทางชิงยุทธศาสตร์  
การกำหนดนยบาย การทำงานบูรณาการละบริหารครือขาย ละการจัดการกับประดใน /ปัญหา 
ทีไกิดขึๅนจริง ผานการทำขຌอสนอพืไอขับคลืไอนนยบายสูการปฏิบัติ (Action Learning Policy Project) 
฿นรูปบบของผลงานรายบุคคลละผลงานกลุม ทีไตຌองอาศัยการบูรณาการความรูຌ ประสบการณ์ การวิคราะห์
ปัญหาละการคาดการณ์ (Scenario Planning) การคาดการณ์ละบริหารความสี ไยง การประสานละ
ชืไอมยงภารกิจงานทัๅงภาย฿นละภายนอกหนวยงาน การมองภาพกวຌางละการคิดชืไอมยง รวมทัๅง ความ
ตระหนักละความขຌา฿จนัยยะของบริบทวดลຌอมทีไปลีไยนปลงเป  

๑. นຌน฿หຌผู ຌขຌารับการฝຄกอบรมเดຌรียนรูຌผานการคิดละลงมือทำ ิActive Learningี  
มีความยืดหยุ นละผสมผสานวิธ ีการร ียนรู ຌท ี ไหลากหลาย บนหลักการรียนรู ຌของผู ຌ฿หญ (Adult 

Learning) คำนึงถึงความพึง฿จ฿นการรียนรูຌทีไตกตางกันของปัจจกบุคคล (Individual Learning Styles) 
นຌนการกระตุຌนกระบวนการคิด (Mental Process) การรียนรูຌจากประสบการณ์ละมุมมองทีไหลากหลาย 

ผานกระบวนการกลุ มของผู ຌขຌารับการฝຄกอบรม การรียนรู ຌผานประสบการณ์จากการปฏิบัติ การรียน 

จากประดในหรือการกຌปัญหาทีไกิดขึๅนจริง ฯลฯ  



  

๒ 
 

องค์ประกอบทีไ ๏ : วัตถุประสงค์ละผลลัพธ์ทีไคาดหวัง 

หลักสูตรนักบริหารระดับสูงภาย฿ตຌกรอบมาตรฐานหลักสูตรนักบริหารระดับสูงมีวัตถุประสงค์
พืไอ฿หຌผูຌขຌารับการฝຄกอบรม 

ํ. มีความพรຌอม฿นการขຌาสูตำหนงประภทบริหารระดับตຌน ิตำหนงรองอธิบดีหรือ
ทียบทาี ขຌา฿จวิธีคิดละการทำงานบบ Agile Leader ทีไจะตຌองขຌา฿จทิศทางการปลีไยนปลงละบริบท
วดลຌอม฿นการขับคลืไอนงานภาครัฐ สรຌางทีมประสานการทำงานพืไอสรຌางการปลีไยนปลงทีไมีคุณคา฿หຌระบบ
ราชการ ประชาชน ละสวนรวม มีคุณธรรมจริยธรรมพื ไอการบริหารงาน฿นยุคที ไมีความเมนนอนสูง  
สรຌางบรรยากาศหงความเวຌวาง฿จภาย฿นองค์กรละระหวางองค์กร ทำงาน฿นระดับทีไตຌองชืไอมยงบูรณาการ
฿นวงกวຌางมากยิไงขึๅน ละ฿หຌความสำคัญกับการรียนรูຌละพัฒนาตนอง ปรับตัว฿หຌมีความยืดหยุน฿นวิธีคิดละ
การทำงานของทัๅงตนองละผูຌอืไน 

๎. สามารถปรับนวคิด มุมมอง วิธีการทำงาน การสืไอสาร บุคลิกภาพ ตลอดจนวิธีการ
กຌปัญหาทีไหมาะสมกับการบริหารองค์กรภาครัฐ฿นบริบททีไมีความทຌาทาย ตามบทบาทความคาดหวังของ
การป็นผูຌดำรงตำหนงประภทบริหาร ระดับตຌน ๐ ดຌาน คือ ิํี การบริหารทิศทางชิงยุทธศาสตร์ละการ
ปลีไยนปลง (Creating Strategic Directions, Alignment, and Change) ิ๎ี การบริหารองค์กร ทรัพยากร 

ละผลลัพธ์ ิManaging Organization, Resources, and Results) ิ๏ี การบริหารละพัฒนาบุคลากร 
(Managing and Developing People) ละ ิ๐ี การบริหารจัดการตนอง (Leading Self) 

๏. มีความพรຌอมทางดຌานภาวะผู ຌนำ (Leadership) ละความสามารถทางการบริหาร 
(Management) ทีไหมาะสมกับตำหนงประภทบริหาร ระดับตຌน ละสอดรับกับบริบททีไปลีไยนปลงเป 
ดยนຌนการพัฒนา฿หຌผูຌขຌารับการฝຄกอบรมสามารถสดงพฤติกรรมทีไคาดหวัง฿นตำหนงประภทบริหาร ระดับ
ตຌน ตามทักษะ ๎ กลุม ๔ ทักษะ ประกอบดຌวย 

๏.ํ ทักษะดຌานภาวะผูຌนำ ๒ ทักษะ ประกอบดຌวย ิ ํี การยึดมัไน฿นมาตรฐานจริยธรรม
ละความป็นมืออาชีพ ิ๎ี การกำหนดวิสัยทัศน์ละกลยุทธ์  ิ๏ี การพัฒนาตนองละผูຌอืไน ละสรຌางการมี
สวนรวม฿นองค์กร ิ๐ี การสรຌางละสงสริม฿หຌกิดการทำงานบูรณาการละความรวมมืออยางตใมทีไ  
ิ๑ี การผลักดัน฿หຌกิดนวัตกรรมละการปลีไยนปลง ิ๒ี การผลักดัน฿หຌกิดการปฏิบัติละผลสัมฤทธ์ิ 

๏.๎ ทักษะชิงย ุทธศาสตร์ ๎ ท ักษะ  ประกอบดຌวย ิํี ท ักษะดิจิท ัล ิ๎ี ท ักษะ 

การสืไอสารนຌมนຌาว  
ิรายละอียดตามภาคผนวกี 

  



  

๓ 
 

องค์ประกอบทีไ ๐ : คุณสมบัติของผูຌมีสิทธิสมัครขຌารบัการฝຄกอบรม 

ขຌาราชการพลรือนทีไมีสิทธิสมัครขຌารับการฝຄกอบรมตຌองมีคุณสมบัติ ดังนีๅ 

ํ. ป็นผู ຌดำรงตำหนงประภทอำนวยการ เมนຌอยกวา ํ ป ๒ ดือน หรือผู ຌดำรงตำหนง 

ประภทอืไนทีไปฏิบัติราชการชนดียวกับประภทอำนวยการ เมนຌอยกวา ํ ป ๒ ดือน ตามหลักกณฑ์ละ
งืไอนเขทีไ ก.พ. กำหนด หรือคยดำรงตำหนงขຌางตຌนรวมกันลຌวเมนຌอยกวา ํ ป ๒ ดือน นับถึงวันปຂด  

การฝຄกอบรม ละ 

๎. จะตຌองเมป็นผูຌทีไจะกษียณอายุราชการ฿นปงบประมาณทีไขຌารับการฝຄกอบรม ละ 

๏. ป็นผูຌทีไสวนราชการตຌนสังกัดคัดลือกละสนอชืไอ฿หຌขຌารับการฝຄกอบรม ดยรับรองวา 

ป็นผูຌทีไมีผลงานป็นทีไประจักษ์ มีความสามารถ฿นการบริหารจัดการละพัฒนาตนอง สามารถทำงานรวม 

กับผูຌอืไนเดຌ ป็นตຌนบบทีไดีละมีคุณลักษณะทีไหมาะสม รวมทัๅง มีศักยภาพ฿นการทำงาน฿นตำหนงประภท
บริหาร ระดับตຌน ิตำหนงรองอธิบดีหรือทียบทาี ละการสนอชืไอดังกลาวจะตຌองสอดคลຌองกับการบริหาร
การทดทนตำหนงประภทบริหาร (Succession Management) 

นอกจากนีๅ สวนราชการหรือหนวยงานผูຌจัดหลักสูตรสามารถกำหนดคุณสมบัติพิไมติมเดຌพืไอ฿หຌ
สอดคลຌองกับความจำป็นละบริบทของสวนราชการ 

ทัๅงนีๅ สัดสวนของผูຌขຌารับการฝຄกอบรมตຌองป็นเปตามมติคณะรัฐมนตรี มืไอวันทีไ ํ์ พฤษภาคม 
๎๑๑๕ รืไอง การพัฒนาบุคลากรภาครัฐดยการจัดหลักสูตรฝຄกอบรมของหนวยงานตาง โ ซึไงกำหนด฿หຌสัดสวน
ของผูຌขຌารับการฝຄกอบรมจากภายนอกสวนราชการเมวาจากหนวยงานอืไน฿นภาครัฐหรือภาคอกชนจะตຌองมี
จำนวนเมกินรຌอยละ ํ๑ ของผูຌขຌารับการฝຄกอบรมทัๅงหมด 

 



 

๔ 
 

องค์ประกอบทีไ ๑ : ครงสรຌาง วิธีการรียนรูຌ สาระสำคัญ ละระยะวลาของหลักสูตร 

ํ. ครงสรຌางละระยะวลาของหลักสูตร 
ํ.ํ ครงสรຌางหลักสูตรนักบริหารระดับสูง อยางนຌอยประกอบดຌวย ๐ สวน คือ 

ํ.ํ.ํ กิจกรรมตรียมความพรຌอม ิPre-session) 

ํ.ํ.๎ กิจกรรมการรียนรูຌ ิLearning Session) 

ํ.ํ.๏ การทำผลงานขຌอสนอพื ไอขับคลื ไอนนยบายสู การปฏิบัต ิ (Action 

Learning Policy Project) ฿นรูปบบผลงานรายบุคคลละผลงานกลุม 

ํ.ํ.๐ การสรุปผลการรียนรูຌ (Reflection Session) 

ํ.๎ ระยะวลาการรียนรูຌตลอดหลักสูตรอยางนຌอย ํ  ดือน ดยภาย฿นระยะวลาตลอด
หลักสูตรจะตຌองประกอบดຌวย 

ํ.๎.ํ การรียนรู ຌ฿นกิจกรรม/หัวขຌอตาง โ อยางนຌอย ๔์ ชั ไวมงตเมกิน  
๎์์ ชัไวมง ละ 

ํ.๎.๎ การทำผลงานขຌอสนอพืไอขับคลืไอนนยบายสูการปฏิบัติ ทีไประกอบดຌวย
การพบอาจารย์ทีไปรึกษาผลงานรายบุคคลละผลงานกลุมอยางนຌอยประภทละ ๑ ครัๅง  ดยจัดระยะการพบ
อาจารย์ทีไปรึกษาผลงานตละครัๅงอยางหมาะสมตลอดหลักสูตร 

ระยะวลาตัๅงตริไมตຌนละสิๅนสุดหลักสูตรเมควรนຌอยกวา ํ ดือน พืไอ฿หຌผูຌขຌารับ
การฝຄกอบรมมีระยะวลา฿นการรียนรูຌดຌวยตัวองละจัดทำผลงาน รวมทัๅงอืๅอ฿หຌกิดประสิทธิภาพ฿นการรียนรูຌ
ทีไจำป็นตຌอง฿ชຌระยะวลา฿นการตกผลึกตอยอดองค์ความรูຌ รวมถึงประมวลองค์ความรูຌสูการประยุกต์฿ชຌ  
อยางหมาะสม 

๎. วิธีการจัดดำนินการละวิธีการรียนรูຌ 
๎.ํ วิธีการจัดดำนินการ สวนราชการละหนวยงานผูຌจัดจะตຌองจัดดำนินการรียนรูຌ

บบผสมผสาน (Blended Learning) ฿ช ຌ ทคนลย ี฿นการบร ิหารจ ัดการการร ียนร ู ຌของผ ู ຌ ข ຌารับ 

การฝຄกอบรม ผสมการรียนผานระบบหรือปรกรมออนเลน์ละการรียนรูຌบบพบปะกันอยางหมาะสม  
ดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ รูปบบกิจกรรม ละผลสัมฤทธ์ิของการฝຄกอบรมป็นสำคัญ 

๎.๎ วิธีการรียนรูຌ฿นหลักสูตรควรมีความยืดหยุนละผสมผสานวิธีการทีไหลากหลาย  

บนหลักการรียนรูຌของผูຌ฿หญ (Adult Learning) คำนึงถึงบทบาททีไพึงประสงค์ของผูຌดำรงตำหนงประภท
บริหาร ระดับตຌน ฿หຌความสำคัญกับการรียนรูຌจากประสบการณ์ผานการปฏิบัติ การกระตุຌนความคิด (Mental 

Process) การรียนรูຌมุมมองทีไหลากหลายดຌวยกระบวนการกลุม การรียนรูຌผานประดในหรือปัญหาทีไกิดขึๅนจริง 
ตัวอยางรูปบบวิธีการทีไหมาะสม฿นการพัฒนานักบริหาร ชน  



 

๕ 
 

๎.๎.ํ การถกประดในละกຌปัญหาผานกรณีศึกษา (Case Study) 

๎.๎.๎ การประชุมชิงปฏิบัติการละการลงมือปฏิบัติ (Workshop) 

๎.๎.๏ การสนทนาละอภิปรายกลุ มยอยพืไอการลกปลี ไยนรียนรู ຌ (Group 

Discussion) 

๎.๎.๐ กระบวนการรียนรูຌละทำงานดຌวยการกຌปัญหาจริง (Action Learning) 

๎.๎.๑ การศึกษารียนรูຌดຌวยตนอง (Self-directed Learning) 

๎.๎.๒ การศึกษาดูงาน฿นประทศ ละ/หรือ ตางประทศ (Site Visit) ทัๅงนีๅ  
สัดสวนการศึกษาดูงานทัๅง฿นประทศ/ตางประทศเมควรกินรຌอยละ ๏์ ของชัไวมงการรียนรูຌตลอดหลักสูตร 

๏. สาระสำคัญของหลักสูตร 

฿นการออกบบหลักสูตรนักบริหารระดับสูง สวนราชการ/หนวยงานผูຌจัดตຌอง฿หຌความสำคัญ
กับกรอบบทบาทหนຌาที ไของผู ຌดำรงตำหนงประภทบริหาร ระดับตຌน ๐ ดຌาน ละทักษะที ไป็นจุดนຌน  

฿นการพัฒนา ดยสามารถออกบบรายละอียดหลักสูตร฿หຌมีความหมาะสมกับการบริหารงานภาย฿ตຌบริบท
ความจำป็นของสวนราชการเดຌ 

๏.ํ  กิจกรรมตรียมความพรຌอม (Pre-session) 

๏.ํ.ํ วัตถุประสงค์ พืไอ฿หຌผูຌขຌารับการฝຄกอบรมขຌา฿จวัตถุประสงค์ละผลลัพธ์ 

ทีไคาดหวังของการฝຄกอบรม รายละอียดการรียนรูຌตลอดหลักสูตร หลักกณฑ์฿นการสำรใจการฝຄกอบรม ขຌา฿จ
ถึงความสำคัญละความชืไอมยงของกิจกรรมตาง โ ฿นหลักสูตร รวมทัๅง สามารถวางผนการรียนรูຌของ
ตนองเดຌ 

๏.ํ.๎ กิจกรรมตรียมความพรຌอม อยางนຌอยตຌองประกอบดຌวย  

ํ) การชีๅจงรายละอียดหลักสูตรละหลักกณฑ์การสำรใจการฝຄกอบรม  

๎) การประมินสมรรถนะ ิCompetency Assessment) ละการประมิน
บุคลิกภาพ หรือ Personality Assessment ิตัวอยางครืไองมือ ชน Big Five Personality Test  DISC  
หรือ Myer-Briggs Type Indicator  ป็นตຌนี พืไอการกำหนดความจำป็น฿นการพัฒนา 

๏) การนะนำละการวางผนการจัดทำผลงาน฿นหลักสูตร 

๏.๎ กิจกรรมการรียนรูຌ ิLeaning Session) 

นืๅอหาละกิจกรรม฿นชวงกิจกรรมการรียนรูຌตຌองมีความสอดคลຌองกับวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร ละมีความหมาะสมกับผู ຌขຌารับการฝຄกอบรมดยนຌนเปทีไ การตรียมความพรຌอมผู ຌขຌารับ 

การฝຄกอบรม฿นการขຌาสูตำหนงประภทบริหาร ระดับตຌน ิตำหนงรองอธิบดีหรือทียบทาี ขຌา฿จวิธีคิดละ
การทำงานบบ Agile Leader ขຌา฿จบทบาทของการป็นผู ຌดำรงตำหนงประภทบริหาร ระดับตຌน ละ  



 

ํ์ 
 

มีความพรຌอมทางดຌานภาวะผูຌนำ (Leadership) ละความสามารถทางการบริหาร (Management) ทีไหมาะสม 
ดยสามารถจำนกสาระการรียนรูຌตามบทบาทหนຌาทีไของตำหนงประภทบริหาร ระดับตຌน ๐ ดຌาน ดังนีๅ 

๏.๎.ํ ดຌานที ไ ํ บทบาทหนຌาที ไ฿นการบริหารทิศทางช ิงย ุทธศาสตร์ละ 
การปลีไยนปลง (Creating Strategic Directions, Alignment, and Change)  

ํ) วัตถุประสงค์ พืไอ฿หຌผูຌขຌารับการฝຄกอบรมขຌา฿จบทบาทของผูຌดำรง
ตำหนงประภทบริหาร ระดับตຌน ฿นการบริหารละกำหนดทิศทางชิงยุทธศาสตร์ ดยตระหนักถึงทิศทาง 
นวนຌม ละผลกระทบของบริบททางการมือง ศรษฐกิจ สังคม ทคนลยี ละสิไงวดลຌอมทีไมีตอการพัฒนา
ประทศ ภารกิจขององค์กร ละการพัฒนาระบบราชการ  สามารถกำหนดวิสัยทัศน์ละทิศทางนยบาย  

฿นการบริหารงานราชการ ขับคลืไอนการปลีไยนปลงภาคราชการละกำหนดนยบายสาธารณะทีไมุงสรຌาง
คุณคา฿หຌกับประชาชนละสวนรวม กำหนดกลยุทธ์฿นการบริหารทีไสอดคลຌองกับป้าหมายชิงยุทธศาสตร์  
฿นระดับตาง โ ละสามารถรักษาสมดุลระหวางการบรรลุป้าหมายระยะสัๅนละระยะยาวพืไอความยัไงยืน 

๎) ทักษะท ี ไ ป ็นจ ุดน ຌน : ิํี การกำหนดว ิส ัยท ัศน ์ละกลยุทธ์   
ิ๎ี การผลักดัน฿หຌกิดนวัตกรรมละการปลีไยนปลง ิ๏ี ทักษะดิจิทัล ละ ิ๐ี ทักษะการสืไอสารนຌมนຌาว 

๏) ตัวอยางประดในการรียนรูຌ ชน ทิศทางนวนຌมบริบทความทຌาทาย
ละความปลีไยนปลง ปัญหาละความทຌาทาย฿นการขับคลื ไอนประทศเทย ทิศทางการพัฒนาประทศ
ภาย฿ตຌย ุทธศาสตร์ชาติละผนปฏิรูป การกำหนดวิสัยทัศน์ละทิศทางชิงย ุทธศาสตร์ขององค์กร   

การปรับปลีไยนภาครัฐ฿หຌป็นรัฐบาลดิจิทัล นยบายสาธารณะทีไมีประชาชนป็นศูนย์กลาง การคิดชิงออกบบ 
การบูรณาการงานภาครัฐ ป็นตຌน 

๏.๎.๎ ดຌานทีไ ๎ บทบาทหนຌาทีไ฿นการบริหารองค์กร ทรัพยากร ละผลลัพธ์ 
(Managing Organization, Resources, and Results) 

ํ) วัตถุประสงค์ พืไอ฿หຌผูຌขຌารับการฝຄกอบรมขຌา฿จบทบาทของผูຌดำรง
ตำหนงประภทบริหาร ระดับตຌน ฿นการบริหารองค์กรละบูรณาการชืไอมยงภารกิจงานละทีมงานภาย฿น
องค์กรพืไอการขับคลืไอนป้าหมายชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร สามารถตัดสิน฿จเดຌอยางทันการณ์ละบริหาร
ทรัพยากรทีไมีอยูอยางจำกัด฿หຌกิดประยชน์ละคุณคาสูงสุด สามารถสรຌางระบบนิวศ฿นการทำงานพืไอ
สนับสนุนทิศทางชิงยุทธศาสตร์ละสรຌางความปลีไยนปลง รวมทัๅงสามารถสืไอสารพืไอสรຌางความขຌา฿จ 

฿นระดับองค์กรเดຌอยางมีประสิทธิภาพ 

๎) ทักษะที ไป็นจุดนຌน : ิํี การสรຌางละสงสริม฿หຌกิดการทำงาน
บูรณาการละความรวมมืออยางตใมทีไ ิ๎ี การผลักดัน฿หຌกิดการปฏิบัติละผลสัมฤทธ์ิ ิ๏ี ทักษะดิจิทัล ละ 
ิ๐ี ทักษะการสืไอสารนຌมนຌาว  

๏) ตัวอยางประดในการรียนรูຌ การทำงาน฿นบทบาทหนຌาทีไ฿นตำหนง
ประภทบริหาร ระดับตຌน ิรองอธิบดีหรือทียบทาี การบริหารการปลีไยนปลง฿นยุค Disruptions ละ 



 

ํํ 
 

Agility การบริหารทรัพยากรชิงกลยุทธ์ การบริหารงบประมาณ กระบวนการบริหารยุค฿หม การสืไอสาร  

฿นฐานะผูຌนำองค์กร ครืไองมือการบริหารองค์กร฿นยุคดิจิทัล การบริหารละขับคลื ไอนองค์กรดຌวยขຌอมูล 

ขนาด฿หญ ป็นตຌน 

๏.๎.๏ ดຌานทีไ ๏ การบริหารละพัฒนาบุคลากร (Managing and Developing 

People)  

ํ) วัตถุประสงค์ พืไอ฿หຌผูຌขຌารับการฝຄกอบรมขຌา฿จบทบาทหนຌาทีไของ  

ผู ຌดำรงตำหนงประภทบริหาร ระดับตຌน  ฿นการบริหารละพัฒนาบุคลากรพื ไอการขับคลื ไอนงานทีไมี
ประสิทธิภาพ สามารถกำหนดทิศทางละนวทาง฿นการบริหารละพัฒนาบุคลากร฿นองค์กรทีไสอดรับกับ
ทิศทางชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรละภาครัฐ สามารถสรຌางระบบนิวศ฿นการทำงานทีไสนับสนุน฿หຌบุคลากร
สามารถปฏิบัติงานละบริหารจัดการตนองเดຌอยางมีประสิทธิภาพ ละสนับสนุน฿หຌบุคลากรสามารถรียนรูຌ
ละพัฒนาตนองเดຌอยางตอนืไอง 

๎) ทักษะทีไป็นจุดนຌน : ิํี การพัฒนาตนองละผูຌอืไน ละการสรຌาง
การมีสวนรวม฿นองค์กร ละ ิ๎ี ทักษะการสืไอสารนຌมนຌาว 

๏) ตัวอยางประดในการรียนรูຌ ชน ผู ຌนำละการป็นคຌช นวคิด 

การบริหารละพัฒนาบุคลากรยุค฿หม การรักษาวินัยของผูຌ฿ตຌบังคับบัญชา การบริหารความตกตาง ป็นตຌน 

๏.๎.๐ ดຌานทีไ ๐ บทบาทหนຌาทีไ฿นการบริหารจัดการตนอง (Leading Self)  

ํ) วัตถุประสงค์ พืไอ฿หຌผูຌขຌารับการฝຄกอบรมขຌา฿จบทบาทหนຌาทีไของ  

ผูຌดำรงตำหนงประภทบริหาร ระดับตຌน ฿นการบริหารจัดการตนอง฿หຌป็นตຌนบบทีไดี รับผิดชอบตองานละ
ผลลัพธ์ของงาน  บริหารงานอยางปรง฿สละมีคุณธรรม ฿หຌความสำคัญกับการพัฒนาตนองอยางตอนืไอง 
รวมทัๅงสามารถบริหารจัดการตนอง฿หຌมีความสมดุลระหวางการทำงานละชีวิตสวนบุคคล 

๎) ทักษะที ไป็นจุดนຌน : ิํี การยึดมั ไน฿นมาตรฐานจร ิยธรรมละ 

ความป็นมืออาชีพ ละ ิ๎ี การพัฒนาตนองละผูຌอืไน ละการสรຌางการมีสวนรวม฿นองค์กร  

๏) ตัวอยางประดในการรียนรู ຌ ผู ຌนำละการสรຌางความเวຌนืๅอชืไอ฿จ 
บุคลิกภาพของผูຌบริหาร การนำสนอ฿นฐานะผูຌบริหาร ผูຌบริหารกับสุขภาพ การตัดสิน฿จชิงคุณธรรมจริยธรรม 
Leadership and Emotional Intelligence ป็นตຌน 

๏.๏ การทำขຌอสนอพืไอขับคลืไอนนยบายสูการปฏิบัติ (Action Learning Policy 

Project) ฿นรูปบบผลงานรายบุคคลละผลงานกลุม  

๏.๏.ํ วัตถุประสงค์ พื ไอ฿หຌผู ຌขຌารับการฝຄกอบรมสามารถจัดทำขຌอสนอ  

฿นการขับคลื ไอนนยบาย฿นฐานะผู ຌดำรงตำหน งประภทบริหาร ระดับตຌน สามารถกำหนดทิศทาง 
ชิงยุทธศาสตร์฿นการขับคลืไอนนยบายละการมองภาพองค์รวม ขຌา฿จบริบทวดลຌอมละการคาดการณ์



 

ํ๎ 
 

นวนຌม฿นอนาคต บริหารจัดการ/กຌปัญหาที ไป็นประดในสำคัญรงดวน ละสามารถกำหนดนวทาง 
฿นการปฏิบัติทีไป็นรูปธรรม 

๏.๏.๎ รายละอียดของการจัดทำขຌอสนอพืไอขับคลืไอนนยบายสูการปฏิบัติ 
ํ) การจัดทำผลงานสวนบุคคล ตຌองสะทຌอน฿หຌหในถึงกระบวนทัศน์

ละกระบวนการคิดภาย฿ตຌหนຌาทีไความรับผิดชอบของผูຌดำรงตำหนงประภทบริหาร ระดับตຌน ดยขຌอสนอ 

฿นการขับคลืไอนนยบายหรือนวทางการกຌปัญหาจะตຌองมีความป็นรูปธรรม มีการประยุกต์฿ชຌนวคิดหรือ
กระบวนการของทคนลยีดิจิทัล มีความป็นนวัตกรรม ละขຌอสนอหรือทางลือก฿นการดำนินการจะตຌอง 

เมคยมีผูຌสนอมาลຌว฿นอดีต 

๎) การจัดทำผลงานกลุม ตຌองสะทຌอน฿หຌหในถึงการบูรณาการภารกิจ
ของหนวยงาน/สวนราชการตาง โ รวมทัๅงมีความสอดคลຌองชืไอมยงกับนยบายละยุทธศาสตร์ระดับประทศ 
หรือประดในปฏิรูป สอดรับกับบริบทความทຌาทายละการปลีไยนปลง ดยขຌอสนอหรือทางลือก฿นการ
ขับคลืไอนนยบายจะตຌองเมคยมีผูຌสนอมาลຌว฿นอดีต 

๏) กระบวนการ฿หຌคำปรึกษานะนำ฿นการทำผลงาน  จะตຌองมี 
อยางสมไำสมอตลอดหลักสูตร  

๐) ผูຌ฿หຌคำปรึกษานะนำ฿นการทำผลงานสวนบุคคลละผลงานกลุม 
จะตຌองป็นผูຌทรงคุณวุฒิทีไมีประสบการณ์฿นการทำงาน฿นการบริหารองค์กร ิหรือคยดำรงตำหนงประภท
บริหาร ระดับตຌน ขึๅนเปี ละ/หรือ ผูຌชีไยวชาญทีไมีผลงานป็นทีไประจักษ์฿นวงกวຌาง ทัๅงจากภาครัฐละภาคอกชน 

฿นสัดสวนทีไหมาะสม 

๏.๐ การสรุปผลการรียนรูຌ  
 อยางนຌอยตຌองประกอบดຌวย กิจกรรมการนำสนอผลงานรายบุคคล ละกิจกรรม

นำสนอผลงานกลุม  

 



 

ํ๏ 
 

องค์ประกอบทีไ ๒ : กณฑ์การสำรใจการฝຄกอบรมละการประมินผลการรียนรูຌ 

ผูຌทีไจะสำรใจการฝຄกอบรม฿นหลักสูตรนักบริหารระดับสูง จะตຌองผานหลักกณฑ์ดังตอเปนีๅ 

ํ. ผลงานรายบุคคล 

ํ.ํ ผลงานรายบุคคลตຌองสะทຌอน฿หຌหในถึงกระบวนทัศน์ละกระบวนการคิดภาย฿ตຌ
หนຌาทีไความรับผิดชอบของผูຌดำรงตำหนงประภทบริหาร ระดับตຌน ดยขຌอสนอ฿นการขับคลืไอนนยบายหรือ
นวทางการกຌปัญหาจะตຌองมีความป็นรูปธรรม มีการประยุกต์฿ชຌนวคิดหรือกระบวนการของทคนลยี
ดิจิทัล มีความป็นนวัตกรรม ละขຌอสนอหรือทางลือก฿นการดำนินการจะตຌองเมคยมีผูຌสนอมาลຌว฿นอดีต 

ํ.๎ ผลงานดังกลาวตຌองเดຌรับการประมินจากผู ຌทรงคุณวุฒิเมตไำกวา ๒์ คะนน  
จากคะนนตใม ํ์์ คะนน 

๎. ผลงานกลุม  

๎.ํ ผลงานกลุมตຌองสะทຌอน฿หຌหในถึงการบูรณาการภารกิจของหนวยงาน/สวนราชการ
ตาง โ รวมทัๅงมีความสอดคลຌองชืไอมยงกับนยบายละยุทธศาสตร์ระดับประทศ หรือประดในปฏิรูป สอดรับ
กับบริบทความทຌาทายละการปลีไยนปลง ดยขຌอสนอหรือทางลือก฿นการขับคลืไอนนยบายจะตຌองเมคย
มีผูຌสนอมาลຌว฿นอดีต 

๎.๎ ผลงานดังกลาวตຌองเดຌร ับการประม ินจากผู ຌทรงค ุณวุฒิเม ต ไำกวา ๒์ คะนน  
จากคะนนตใม ํ์์ คะนน 

๏. การมีสวนรวม฿นการรียนรูຌ  
นืไองจากหลักการสวนหนึไงของหลักสูตร คือ การ฿หຌผูຌขຌารับการฝຄกอบรมเดຌมีปฏิสัมพันธ์

ละรียนรูຌจากผูຌขຌารวมฝຄกอบรมทีไมีความตกตางดຌานความคิดละมุมมอง  พืไอกระตุຌน฿หຌกิดความคิดละ
มุมมอง฿หม โ ฿นการทำงานนัๅน จึงกำหนด฿หຌผูຌขຌารับการฝຄกอบรมตຌอง 

๏.ํ มีระยะวลา฿นการมีสวนร วม฿นกิจกรรมการร ียนร ู ຌเม น ຌอยกวา ร ຌอยละ ๔์  
ของระยะวลาการฝຄกอบรมทัๅงหมดทีไหลักสูตรกำหนด ละ 

๏.๎ ขຌาพบอาจารย์ทีไปรึกษาผลงานรายบุคคลละผลงานกลุมอยางนຌอยประภทละ  

๐ ครัๅง 

๐. กณฑ์อืไน โ ตามทีไสวนราชการหรือหนวยงานผูຌจัดดำนินการกำหนด ิถຌามีี สวนราชการ
หรือหนวยงานผู ຌจัดดำนินการสามารถกำหนดกณฑ์การสำรใจอืไน โ  พิ ไมติมเดຌ ดยจะตຌองสอดคลຌอง 
กับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร หมาะสมกับการประมินผู ຌขຌารับการฝຄกอบรม ละถูกตຌองตามหลักการ 

ทางวิชาการ 
 



 

ํ๐ 
 

องค์ประกอบทีไ ๓ : การบริหารจัดการหลักสูตร 

ํ. คณะกรรมการบริหารครงการ 

ํ.ํ คณะกรรมการหรือคณะบุคคลบริหารครงการ฿นภาพรวม  

สวนราชการหรือหนวยงานผู ຌจ ัดหลักสูตรจะตຌองจัด฿หຌมีคณะกรรมการ หรือ 

คณะบุคคล ทีไประกอบดຌวย หัวหนຌาสวนราชการระดับกระทรวงหรือรองหัวหนຌาสวนราชการระดับกระทรวง 
ทีไเดຌรับมอบหมาย ทีไปรึกษาละกรรมการ ฿นจำนวนทีไสวนราชการหในสมควร พืไอทำหนຌาทีไบริหารหลักสูตร
฿นภาพรวม ดังนีๅ 

ํ.ํ.ํ ทำหนຌาทีไวางผนการพัฒนาขຌาราชการพลรือนพืไอขຌาสูตำหนงประภท
บริหาร ระดับตຌน กำหนดนยบายละนวทางการบริหารละการจัดหลักสูตร กำหนดระบียบ หลักกณฑ์ ละ
ดำนินการคัดลือกหรือถอดถอนผูຌขຌาขຌารับการฝຄกอบรม ละติดตามผลสัมฤทธ์ิของการจัดหลักสูตร ป็นตຌน 

ํ.ํ.๎ ทำหนຌาทีไตงตัๅงทีไปรึกษาละจຌาหนຌาทีไประจำหลักสูตร 

ํ.ํ.๏ ทำหนຌาทีไกำกับดูลการทำงานของทีไปรึกษาละจຌาหนຌาทีไประจำหลักสูตร 

ํ.๎ ทีไปรึกษาละจຌาหนຌาทีไประจำหลักสูตร ซึไงเดຌรับการตงตัๅงจากคณะกรรมการหรอื
คณะบุคคลตามขຌอ ํ.ํ จะตຌอง 

ํ.๎.ํ ป็นผูຌมีความรูຌละประสบการณ์฿นรืไองทีไกีไยวขຌองกับการบริหารละพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management and Development) รวมทั ๅงมีประสบการณ์฿นการจัด
ฝຄกอบรม 

ํ.๎.๎ สามารถดูลติดตามละรับผิดชอบครงการเดຌตใมวลา 
ํ.๎.๏ มีหนຌาทีไบริหารการจัดกิจกรรมหลักสูตร เดຌก การออกบบรายละอียด

กิจกรรม การวางกำหนดการละระยะวลา การดำนินการจัดกิจกรรม การ฿หຌคำปรึ กษานะนำผู ຌขຌารับ 

การฝຄกอบรม การประมินละรายงานความกຌาวหนຌาละผลการจัดกิจกรรม ปัญหา อุปสรรค ละ
ขຌอสนอนะ฿นการจัดการครงการ ฯลฯ ตอคณะกรรมการบริหารครงการ 

๎. การคัดลือกผูຌขຌารับการฝຄกอบรม 

๎.ํ การคัดลือกดยสวนราชการตຌนสังกัด  

สวนราชการตຌนสังกัดจะตຌองคัดลือกละสนอชืไอผูຌมีสิทธิสมัครขຌารับการฝຄกอบรม 

฿นหลักสูตร ดยรายชืไอดังกลาวจะตຌองเดຌรับความหในชอบจากหัวหนຌาสวนราชการ ทัๅงนีๅ การคัดลือกผูຌมีสิทธิ
สมัครขຌารับการฝຄกอบรมจะตຌองป็นเปตามคุณสมบัติ฿นองค์ประกอบทีไ ๐ รวมถึงคุณสมบัติทีไสวนราชการหรือ
หนวยงานผูຌจัดหลักสูตรกำหนดพิไมติม ิ ถຌามีี ละจะตຌองสอดคลຌองกับการบริหารอัตรากำลังละผนการ
ทดทนตำหนงของสวนราชการตຌนสังกัด 

 



 

ํ๑ 
 

๎.๎ การคัดลือกดยสวนราชการหรือหนวยงานผูຌจัดหลักสูตร  

 คณะกรรมการหรือคณะบุคคลบริหารครงการ฿นภาพรวมมีหนຌาทีไพิจารณา กำหนด
กณฑ์การคัดลือก คัดลือก หในชอบ ละอนุม ัต ิรายชื ไอผู ຌม ีส ิทธิข ຌาร ับการฝຄกอบรม฿นหลักสูตร  
ดยจะตຌองพิจารณาจาก฿บสมัคร อกสารประกอบการสมัคร ละอาจมีการสัมภาษณ์หรือขอขຌอมูลพิไมติม
พืไอพิจารณาความหมาะสมของผูຌสมัครขຌารับการฝຄกอบรม 

 ทัๅงนี ๅ กณฑ์การคัดลือกผูຌขຌารับการฝຄกอบรมจะตຌองป็นเปตามคุณสมบัติของ 

ผูຌมีสิทธิสมัครขຌารับการฝຄกอบรม฿นองค์ประกอบทีไ ๐ รวมถึงคุณสมบัติที ไสวนราชการหรือหนวยงาน  

ผู ຌจัดหลักสูตรกำหนดพิ ไมติม ิถຌามีี ดยสวนราชการหรือหนวยงานผู ຌจัดหลักสูตรอาจกำหนดกณฑ์  
การคัดลือกอืไน โ พิไมติมเดຌตามความหมาะสมละตຌองป็นเปอยางปຂดผย 

๏. วิทยากร 

วิทยากรจะตຌองป็นผูຌทีไมีความชีไยวชาญละมีประสบการณ์฿นหัวขຌอละประดในการรียนรูຌ 
มีความสามารถ฿นการออกบบกระบวนการรียนรูຌบบผูຌ฿หญ มีความสามารถ฿นการถายทอดละกระตุຌน฿หຌ
กิดการรียนรูຌบบมีสวนรวม (Active Learning) ดຌวยวิธีการทีไหลากหลาย 

๐. ฐานขຌอมูลครงการ 

๐.ํ ขຌอมูลผูຌสำรใจการฝຄกอบรม สวนราชการหรือหนวยงานผูຌจัดหลักสูตรจะตຌองสง
ขຌอมูลผูຌสำรใจการฝຄกอบรมมา฿นรูปบบของเฟล์สกุล .xls หรือ .xlsx ดยทีไขຌอมูลทีไสงตຌองประกอบดຌวย  

ิํี ชืไอ-นามสกุล ิ๎ี วันดือนปกิด ิ๏ี ตำหนงละหนวยงานตຌนสังกัดขณะทีไขຌาหลักสูตร ิ๐ี ผลการ
ประมินผลงานรายบุคคลละผลงานกลุม ิ๑ี ผลการประมินตามกณฑ์การสำรใจหลักสูตร  ิ๒ี ผลการ
ประมินบุคลิกภาพ ิ๓ี ผลการประมินทักษะ ิ๔ี ผลประมินการรียนรูຌอืไน โ ตามทีไหลักสูตรกำหนด 

๐.๎ ขຌอมูลผลงานรายบุคคลละผลงานกลุม สวนราชการหรือหนวยงานผูຌจัดหลักสตูร
จะตຌองผยพรผลงานรายบุคคลละผลงานกลุมของผูຌสำรใจหลักสูตรทางวใบเซต์ทีไสามารถขຌาถึงละสืบคຌนเดຌ
ดยบุคคลทัไวเป 

๐.๏ ขຌอมูลวิทยากร สวนราชการหรือหนวยงานผู ຌจัดหลักสูตรจะตຌองจัดสงฐานขຌอมูล
วิทยากรพรຌอมรายวิชา/กิจกรรมการพัฒนาทีไวิทยากรเดຌรับมอบหมาย พรຌอมกับประวัติละประสบการณ์ของ
วิทยากร ละผลประมินวิทยากรมา฿หຌสำนักงาน ก.พ. หลังสิๅนสุดการดำนินการลຌว พืไอประกอบการรับรอง
หลักสูตร 

  



 

ํ๒ 
 

องค์ประกอบทีไ ๔ : การประมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสตูร 

การประมินผลสัมฤทธ์ิหลักสูตรการฝຄกอบรมมีวัตถุประสงค์พืไอประมินคุณคาละความสำรใจ
ของหลักสูตรวาเดຌบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรหรือเม  อยางเร เดຌสนับสนุน฿หຌผู ຌขຌารับการฝຄกอบรม 

เดຌรียนรูຌละพัฒนาหรือเม อยางเร พืไอนำขຌอมูลทีไเดຌเปวิคราะห์จุดดนละจุดทีไตຌองปรับปรุงของหลักสูตร  
ละนำเปประกอบการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร฿หຌมีประสิทธิภาพละนำเปสูผลลัพธ์ทีไองค์กรตຌองการมากขึๅน  

ทัๅง฿นดຌานวิชาการ สภาพวดลຌอมทีไมีผลตอการรียนรูຌ ละความคุຌมคา฿นการจัดดำนินการ  

ํ. การประมินผลหลักสูตร (Program Evaluation) 

การประมินหลักสูตรจะตຌองมีการกใบขຌอมูลอยางป็นระบบดยดำนินการทั ๅงระหวาง  

ทีไดำนินการ (Formative Evaluation) ละหลังจากสิๅนสุดหลักสูตร (Summative Evaluation) ดຌวยวิธีการ
ละครืไองมือที ไหมาะสม ชน การสัมภาษณ์ การ฿ชຌบบสอบถาม การประมินการรียนรูຌ ฯลฯ ป็นตຌน  
การกใบขຌอมูลตຌองครอบคลุมผู ຌมีสวนเดຌสวนสียของการจัดหลักสูตร /ครงการฝຄกอบรม ชน ผู ຌขຌารับ 

การฝຄกอบรม ผูຌพัฒนานืๅอหา/หลักสูตร วิทยากร ผูຌจัดหลักสูตร ฯลฯ ป็นตຌน  

๎. การประมินผลการรียนรูຌ ิAssessment of Learning) 

การประม ินผลการร ียนรูຌม ีว ัตถุประสงค์พ ื ไอประม ินความสามารถของผู ຌ ข ຌารับ 

การฝຄกอบรมทีไป็นผลจากการขຌารับการฝຄกอบรม ดยการประมินผลการรียนรูຌ 

๎.ํ  จะตຌองมีความสอดคลຌองกับกณฑ์การสำรใจการฝຄกอบรมทีไกำหนดเวຌ รวมทัๅงตຌองมี 
การชีๅจง฿หຌผูຌขຌารับการฝຄกอบรมทราบหลักกณฑ์การสำรใจการฝຄกอบรม฿นชวงการปฐมนิทศ 

๎.๎ จะตຌองมีการกำหนด/พัฒนาครื ไองมือการประมินที ไสอดคลຌองกับหลักกณฑ์ทีไ
กำหนดตามขຌอ ๎.ํ ละมีความถูกตຌองหมาะสมตามหลักการประมินผลการรียนรูຌ 

๎.๏  ผูຌประมินจะตຌองมีความรูຌหรือมีประสบการณ์ สอดคลຌองกับหลักกณฑ์฿นขຌอ ๎.ํ 
รวมทัๅง มีการชีๅจงการ฿ชຌครืไองมือการประมิน฿หຌผูຌประมินทราบ 

 

 



 

ํ๓ 
 

องค์ประกอบทีไ ๕ : งบประมาณดำนินการ 

สวนราชการหรือหนวยงานผูຌรับผิดชอบจัดครงการฝຄกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงตຌอง
จัดทำผนงานครงการละตั ๅงงบประมาณประจำปเวຌป็นการลวงหนຌา พืไอ฿หຌสามารถดำนินการจัดการ
ฝຄกอบรมเดຌตามป้าหมาย นอกจากนีๅ งบประมาณทีไตัๅงเวຌจะตຌองมีจำนวนคา฿ชຌจายทีไหมาะสมพืไอ฿หຌการจัด
ฝຄกอบรมมีคุณภาพละเดຌมาตรฐาน ละพืไอ฿หຌการฝຄกอบรมบรรลุวัตถุประสงค์ละผลลัพธ์ทีไคาดหวัง  ทัๅงนีๅ 
สำนักงาน ก.พ. จะประสานขຌอมูลผลการพิจารณารับรองหลักสูตรของสวนราชการหรือหนวยงานผูຌจัดพืไอ
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณตอเป 

 



 

ํ๔ 
 

การขอรับรองหลักสูตรนักบริหารระดับสูง 

สวนราชการ/หนวยงาน ทีไประสงค์จะ฿หຌ ก.พ. รับรองหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ละ฿หຌผูຌผาน
การฝຄกอบรมดังกลาวสามารถขຌารับการฝຄกอบรมระยะสัๅนจากสำนักงาน ก.พ. พืไอ฿หຌป็นผูຌทีไมีคุณสมบัติสมือน
เดຌผานการฝຄกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสำนักงาน ก.พ. ตามทีไกำหนดเวຌ฿นมาตรฐานกำหนด
ตำหนงขຌาราชการพลรือน สายงานบริหาร ตำหนงประภทบริหาร ระดับตຌน จะตຌองดำนินการดังนีๅ 

ํ. กอนจัดดำนินการ ตຌองจัดทำคำขอรับรองหลักสูตรสง฿หຌสำนักงาน ก.พ. พืไอทีไสำนักงาน ก.พ. 
จะนำสนอ ก.พ. พิจารณา ละผลการพิจารณาของ ก.พ. จะป็นขຌอมูลประกอบการพิจารณาอนุม ัติ
งบประมาณของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 
ดย฿นการขอรับรองหลักสูตรจะตຌองประกอบดຌวย ดังนีๅ 

ํ.ํ ผนกา รทดทนตำหน  ง  (Succession Management and Planning)  

สดงความจำป็น฿นการทดทนตำหนงประภทบริหาร ดยระบุละคาดการณ์จำนวนตำหนงประภท
บริหารทีไจะวางลง฿นระยะวลา ํ - ๑ ป นับจากปทีไสงคำขอรับรองหลักสูตร ละจำนวนขຌาราชการพลรือน 

ทีไมีคุณสมบัติตามทีไกรอบมาตรฐานหลักสูตรนักบริหารระดับสูงกำหนด฿นระยะวลา ๑ ป 

ํ.๎ รายละอียดหลักส ูตร  จะตຌองม ีรายละอ ียดครบถຌวนทั ๅง ๕ องค์ประกอบ 

ตามทีไกำหนด฿นกรอบมาตรฐานหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ดยขຌอมูลทีไจัดสงพืไอประกอบการพิจารณา
จะต ຌองประกอบด ຌวย ิํี รายละอ ียดครงการ ิ๎ี รายละอียดกิจกรรม/หัวข ຌอว ิชา ิพร ຌอมทัๅง  
รางวัตถุประสงค์การรียนรูຌรายกิจกรรม ละรางขอบขตประดในการรียนรูຌี ิ๏ี นวทางละครืไองมือ
ประมินผลการรียนรูຌ ิ๐ี นวทางละครืไองมือการประมินครงการ ละ ิ๑ี งบประมาณ 

มืไอ ก.พ. พิจารณาหในชอบหลักสูตรนักบริหารหลักสูตรระดับสูงทีไสนอลຌว สวนราชการ
ละหนวยงานผูຌจัดจึงจะดำนินการจัดทำงบประมาณรายจายประจำปสง฿หຌสำนักงบประมาณ ละมืไอเดຌรับ
อนุมัติงบประมาณลຌว จึงจะจัดดำนินการฝຄกอบรมเดຌ 

๎. หลังสรใจสิๅนการดำนินการทุกปงบประมาณ ตຌองสงรายงานผลการประมินผลสัมฤทธ์ิ
ของหลักสูตรละฐานขຌอมูลครงการมา฿หຌสำนักงาน ก.พ. ภาย฿น ๏ ดือนหลังสรใจสิ ๅนการฝຄกอบรม  
สนอ ก.พ. พิจารณาผลการจัดทียบกับกรอบมาตรฐานหลักสูตรฯ รวมทัๅง พิจารณาความหมาะสมละ 

ความถูกตຌองตามหลักทางวิชาการที ไกี ไยวขຌอง พื ไอที ไ ก.พ. จะเดຌ฿หຌขຌอสนอนะละ฿หຌการสนับสนุน 

สวนราชการหรือหนวยงานผูຌจัดดำนินการตอเป 

 



 

ํ๕ 
 

 ภาคผนวก : กรอบทักษะ฿นการพัฒนา฿นหลักสูตรนักบริหารระดับสูง 

 

 

ภาคผนวก 

กรอบทักษะ฿นการพัฒนา฿นหลักสตูรนักบริหารระดับสูง 

 
 

 

 

 



 

๎์ 
 

กรอบทักษะ฿นการพัฒนา฿นหลักสูตรนักบริหารระดับสูง 

ประกอบดຌวย ๎ กลุม ๔ ทักษะ ดังนีๅ 

 

ทักษะดຌานภาวะผูຌนำ (Leadership Skillset) 

จำนวน ๒ ทักษะ 

ทักษะชิงยุทธศาสตร ์(Strategic Skillset) 

จำนวน ๎ ทักษะ 

ํ. การยึดมัไน฿นมาตรฐานจริยธรรมละความป็นมืออาชีพ 

(Demonstrating Integrity) 

๎. การกำหนดวิสัยทัศน์ละกลยุทธ์  
(Developing Vision and Strategy) 

๏. การพัฒนาตนองละผูຌอืไน ละสรຌางการมีสวนรวม฿นองค์กร  
(Developing Self and Others, and Engaging Others)  

๐. การสรຌางละสงสริม฿หຌกิดการทำงานบูรณาการละความรวมมือ 

อยางตใมทีไ (Facilitating Hyper-collaboration)  

๑. การผลักดัน฿หຌกิดนวัตกรรมละการปลีไยนปลง  
(Driving Innovation and Change)  

๒. การผลักดัน฿หຌกิดการปฏิบัติละผลสัมฤทธิ์ 
(Driving Execution and Results)  

ํ. ทักษะดิจิทัล  
(Digital Skill) 

๎. ทักษะการสืไอสารนຌมนຌาว  
(Communicating and Influencing) 

 

 



 

๎ํ 
 

ทักษะดຌานภาวะผูຌนำ (Leadership Skillset) 

ทักษะละความหมาย พฤติกรรมทีไคาดหวังสำหรับตำหนงประภทบรหิาร ระดับตຌน 

(Ethical Business Leader) 

การยึดมัไน฿นมาตรฐานจริยธรรมละความป็นมืออาชีพ 
(Demonstrating Integrity) 
ความสามารถ฿นการบริหารจัดการตนอง ป็นบบอยางทีไดี มีความรับผิดชอบตอบทบาทหนຌาทีไ
ของตนอง คำนึงถึงประยชน์สวนรวม ทำงานดຌวยความป็นธรรมละเมลือกปฏิบัติ มีพฤติกรรม
ชิงจริยธรรมทีไหมาะสม ดยยึดถือมาตรฐานจริยธรรมละความป็นมืออาชีพทัๅง฿นระดับตนอง
ละระดับองค์กรป็นทีไตัๅง สำหรับผูຌทีไดำรงตำหนงประภทอำนวยการขึๅนเปยังหมายรวมถึง
ความสามารถ฿นการกำกบัดูลผูຌ฿ตຌบังคับบัญชา฿หຌปฏิบัติงานดยยึดถือมาตรฐานจริยธรรม ละ
การป็นบบอยาง฿นการทำงานทีไป็นธรรมเมลือกปฏิบัต ิ

• ป็นบบอยางยดึถือมาตรฐานจริยธรรมละความป็นมืออาชีพ 

• กำกับดูลผูຌ฿ตຌบังคับบญัชา฿หຌยึดถือมาตรฐานจริยธรรมละความป็นมืออาชีพ  
• ป็นบบอยาง฿นการทำงานทีไคารพ เมลวงละมิด ละเมลือกปฏิบัติ ตอความหลากหลายของคนทัๅง฿นดຌาน

พศ ชืๅอชาติ ความคิด ประสบการณ์ ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะทางจิตวิทยา ความสามารถ ทักษะ ความรูຌ 
ฯลฯ  

• ป็นบบอยางของการทำงานทีไป็นกลางละเมฝัก฿ฝຆฝຆาย฿ด 

• สามารถสะทຌอนคิดละตกผลึกความคิดพืไอทำความขຌา฿จตนองละการกำหนดนวทาง฿นการพัฒนาตนอง
อยางตอนืไอง 

การกำหนดวิสัยทัศน์ละกลยุทธ์ (Developing Vision and Strategy) 
ความสามารถ฿นการขຌา฿จอยางลึกซึๅงวาบทบาทหนຌาทีไละภารกจิงานของตนองสนับสนุนละ
ชืไอมยงกับยุทธศาสตร์ขององค์กร ป้าหมายของภาครัฐ ยุทธศาสตร์ของประทศ ละ 

ความตຌองการของประชาชนละผูຌรับบริการอยางเร รวมถึงการมุงนຌนการทำกิจกรรมงานละ 

การสรຌางผลลัพธ์ทีไเมพียงตอบจทย์ภารกิจขององค์กรตสรຌางคุณคาละประยชน์฿หຌก
ประชาชนละผูຌรับบริการ฿นภาพรวม สำหรับผูຌดำรงตำหนงประภทอำนวยการขึๅนเปยังหมาย
รวมถึงการขຌา฿จผลกระทบของบริบททางการมือง ศรษฐกิจ สังคม ทคนลยี ละสิไงวดลຌอม 

ทีไมีผลตอทิศทางละภารกิจขององค์กร฿นระยะยาว รวมทัๅง การพัฒนากลยุทธ์การทำงานทีไนำเปสู
การสรຌางบริการทีไมีคุณคาละประยชน์ตอประชาชนละผูຌรับบริการ 

• คาดการณ์ผลกระทบระยะยาวของทิศทางของประทศละของลก รวมถึงนัยยะทางศรษฐกิจ สังคม 
การมือง ทคนลยี ละสิไงวดลຌอมทีไมีตอองค์กรละภารกิจงานทีไตนกำกับดูล  

• ระบุบทบาทหนຌาทีไของภารกิจงานทีไตนกำกับดูล฿นการสนับสนุนวิสัยทัศน์ละภารกิจขององค์กรละ
ยุทธศาสตร์ประทศ 

• มีความขຌา฿จอยางลึกซึๅงกีไยวกับผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ทีไกีไยวขຌองกับภารกิจขององค์กรทัๅงทางตรงละทางอຌอม
ดยฉพาะประชาชนละผูຌรับบริการ  

• กำหนดผนกลยุทธ์ทีไสอดคลຌองกับทศิทางละภารกิจรงดวนละสำคัญขององค์กร ดยนຌนการสรຌาง
ผลลัพธ์ทีไดี฿หຌกับประทศชาติละประชาชน 

• สรຌางการมีสวนรวมของผูຌอืไน฿นทุกระดับ ฿นการกำหนดกลยุทธ ์พืไอรักษาความมุงมัไน฿นการขับคลืไอน
ป้าหมายขององค์กร 



 

๎๎ 
 

ทักษะดຌานภาวะผูຌนำ (Leadership Skillset) 

ทักษะละความหมาย พฤติกรรมทีไคาดหวังสำหรับตำหนงประภทบรหิาร ระดับตຌน 

(Ethical Business Leader) 

• อาศัยความชีไยวชาญละความรูຌความขຌา฿จ฿นงาน฿นการจัดลำดับความสำคัญละพัฒนากลยุทธ์ขององค์กร 
• สืไอสารวิสัยทัศน์ละภารกิจสำคัญรงดวนดຌวยความชัดจนละมัไน฿จ 

การพัฒนาตนองละผูຌอืไน ละสรຌางการมีสวนรวม฿นองค์กร (Developing 
Self and Others, and Engaging Others) 
ความสามารถ฿นการพฒันาศกัยภาพละพัฒนาผลการปฏิบัติงานของตนองละผูຌอืไนดຌวยวิธีการ 
ตาง โ อยางหมาะสม ละการ฿หຌความสำคัญกับการรียนรูຌ ชน การวิคราะห์ความจำป็น฿นการ
พัฒนาตนอง การระบุละสวงหาอกาส฿นการรียนรูຌ การ฿หຌคำปรกึษานะนำ การ฿หຌขຌอมูล
ป้อนกลับ การสอนงาน การสงสริมการพัฒนา การสรຌางสภาพวดลຌอมละการมีปฏิสัมพันธ์ทีไ
สรຌางการมีสวนรวม การสรຌางการมีสวนรวม การบงปันองค์ความรูຌละนวปฏิบัติ ละสนับสนุน
฿หຌกิดการรียนรูຌรวมกัน ป็นตຌน สำหรับผูຌทีไดำรงตำหนงประภทอำนวยการขึๅนเปยังหมาย
รวมถึงความสามารถ฿นการกำกับดูล฿หຌกิดการรียนรูຌละพัฒนา การ฿หຌทรัพยากร การป็น
บบอยาง฿นการรียนรูຌละพัฒนาตนองอยางสมไำสมอ ละการกำหนด฿หຌกิดการมีสวนรวม
ภาย฿นองค์กร 

• รับผิดชอบการรียนรูຌละพัฒนาตนอง ดยกำหนดป้าหมายละวิคราะห์ความจำป็น฿นการพัฒนา ละระบุ
อกาส฿นการรียนรูຌละพัฒนาทีไทຌาทายละสงสริมการรียนรูຌของตนอง 

• บริหารจัดการ พัฒนา ละสรຌางวัฒนธรรม ทีไสงสริม฿หຌกิดการรียนรูຌละพัฒนาความสามารถของ
บุคลากร฿นองค์กร 

• สรຌางความรูຌสึกรวม฿นปງาหมายละทิศทางขององค์กร฿นระดับรองหัวหนຌาสวนราชการ ละ฿นระดับ
ผูຌ฿ตຌบังคับบัญชา ละสรຌางการมีสวนรวม฿นภารกิจงานทีไมีความสำคัญ 

• กำหนดความคาดหวังทีไชัดจนละดำนนิการกำกับดูลการปฏิบัติงาน ละการบริหารจดัการ 

• มุงมัไนทีไจะพัฒนาความสามารถขององค์กรละบุคลากร ดยการสนับสนุนทรัพยากรอยางหมาะสม 

• ฿หຌขຌอมูลปງอนกลับ (Feedbacks) ทีไตรงเปตรงมาคำนึงถึงประสิทธิภาพของงาน รวมทัๅงบริหารจัดการกับ 

ผลการทำงานทีไเมมีประสิทธิภาพอยางครงครัด 

• ปຂดอกาส฿หຌผูຌ฿ตຌบังคับบัญชาสืไอสารพูดคุยอยางตรงเปตรงมา 
การสรຌางละสงสริม฿หຌกิดการทำงานบูรณาการละความรวมมืออยาง
ตใมทีไ (Facilitating Hyper-collaboration)  
ความสามารถ฿นการสรຌางความรวมมือละการทำงานบูรณาการกับภาคสวนตาง โ เมวาจะป็น
ภาย฿นองค์กร ระหวางองค์กร ละการทำงานรวมกับประชนละผูຌรับบริการ ดยการบงปัน
ขຌอมูลอยางหมาะสม การสรຌางความสัมพันธ์พืไอการขับคลืไอนงานทีไมีคุณคาละป็นประยชน์ตอ

• สรຌางละรักษาครือขายการทำงานละความสัมพันธ์กับพืไอนรวมงานผูຌ฿ตຌบังคับบัญชา ผูຌบังคับบัญชา ละ 

ผูຌมีสวนเดຌสวนสีย 

• สวงหาอกาส฿นการสรຌางพันธมิตรชิงกลยุทธ์กับภาคสวนตาง โ ละผูຌมีสวนเดຌสวนสีย พืไอการ
ขับคลืไอนภารกิจงานทีไป็นประยชน์ตอสวนรวม 



 

๎๏ 
 

ทักษะดຌานภาวะผูຌนำ (Leadership Skillset) 

ทักษะละความหมาย พฤติกรรมทีไคาดหวังสำหรับตำหนงประภทบรหิาร ระดับตຌน 

(Ethical Business Leader) 

ประชาชนละสวนรวม สำหรับผูຌทีไดำรงตำหนงประภทอำนวยการขึๅนเปยังหมายรวมถึงการ
สรຌางละรักษาครือขาย฿นการทำงานบูรณาการ การสวงหาอกาส฿นการสรຌางพันธมิตรพืไอ
ขับคลืไอนภารกิจงานทีไป็นประยชน์ตอสวนรวม ละการนຌมนຌาวละการบริหารความขัดยຌง 

• ทำงานละบูรณาการนยบายรวมกับรองหัวหนຌาหนวยงานภาครัฐทัๅงภาย฿นละภายนอกองค์กร พืไอ
สริมสรຌางประสิทธิภาพของบริการสาธารณะพืไอสวนรวม 

• สดงความตัๅง฿จละ฿หຌความสำคัญกับการขຌา฿จมุมมองของผูຌอืไน 

• ระบุอกาสละพัฒนากลยุทธ์฿นการทำงานรวมกันกับภาคสวนละผูຌมีสวนเดຌสวนสีย 

• ตระหนักถึงมีการสวนรวมละบทบาทของผูຌอืไน฿นการบรรลุป้าหมาย฿นการทำงาน 

การผลักดัน฿หຌกิดนวัตกรรมละการปลีไยนปลง (Driving Innovation 
and Change)  
ความสามารถ฿นการคิดริริไมสรຌางสรรค์ละสวงหาอกาส฿นการสรຌางการปลีไยนปลงทีไมี
ประสิทธิภาพ รียนรูຌจากงานทีไประสบความสำรใจละทีไลຌมหลวพืไอพัฒนาละปรับปรุงงาน฿หຌดี
ยิไงขึๅน นำเปสูการยกระดับคุณภาพบริหาร ระบบการทำงาน ละนยบายของภาครัฐ ฿หຌทันตอ
บริบทความปลีไยนปลง ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนละผูຌรับบริการ รวมถึง นำเปสูการ
พัฒนาประทศอยางยัไงยืนดยมีประชาชนละผูຌรับบริการ ดยมุงประยชน์สวนรวมป็นทีไตัๅง 
สำหรับผูຌทีไดำรงตำหนงประภทอำนวยการขึๅนเปยังหมายรวมถึงการสรຌางสภาพวดลຌอมละ
วัฒนธรรมทีไกระตุຌน฿หຌกิดการสรຌางนวัตกรรมละปຂดกวຌาง฿หຌกิดการทดลองพืไอรียนรูຌ รวมถึง 
การสวงหาวิธีการทีไจะพัฒนานยบายละภารกิจขององค์กร฿หຌมีความทันสมัยละตอบสนอง
ความจำป็นของสวนรวม 

• สวงหา สงสริม ละยอมรับนวคิดริริไม การปรับปรุง ละความสีไยงทีไรับเดຌภาย฿ตຌภารกจิงานทีไกำกับ
ดูล พืไอการสงมอบบริการสาธารณะทีไป็นประยชน์ตอสวนรวม 

• สวงหาอกาส฿นการสรຌางนวัตกรรมละกลຌาทีไจะปลีไยนปลงกระบวนการขัๅนตอนการทำงาน ภาย฿ตຌ
ภารกิจงานทีไกำกับดูล 

• กำหนดกลยุทธ์฿นการบริหารจัดการความสีไยงทีไมีประยชน์ตอสวนรวม 

• กระตุຌน฿หຌกิดสภาพวดลຌอมทีไปຂดกวຌาง สงสริมวัฒนธรรมการรียนรูຌจากประสบการณ์  
• รียนรูຌจากความผิดพลาดละความลຌมหลวพืไอนำเปสูการพัฒนาปรบัปรุงนยบายขององค์กรอยางตอนืไอง 
• สรຌางการมีสวนรวมละสนับสนุน฿หຌบุคลากรสามารถปรับปลีไยน฿หຌขຌากับสภาวะการปลีไยนปลงทีไรวดรใว 

• คาดการณ์อุปสรรคปัญหาทีไอาจปຂดกัๅนความคดิสรຌางสรรค์ละนวัตกรรม ละกำหนดนวทาง฿นการบริหาร
จัดการอุปสรรคปัญหาดังกลาว 

• สดงความยืดหยุนทางความคิด มีมุมมองชิงบวกตอสภาพวดลຌอมทีไเมนนอนละกำกวม 



 

๎๐ 
 

ทักษะดຌานภาวะผูຌนำ (Leadership Skillset) 

ทักษะละความหมาย พฤติกรรมทีไคาดหวังสำหรับตำหนงประภทบรหิาร ระดับตຌน 

(Ethical Business Leader) 

การผลักดัน฿หຌกิดการปฏิบัติละผลสัมฤทธิ์ (Driving Execution and 
Results)  
ความสามารถ฿นการตัดสิน฿จอยางทันการณ์ ป็นเปตามหลักการละอาศัยขຌอมูลทีไรอบดຌาน  
การบริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ละการบริหารการปฏิบัติงานของตนองละผูຌอืไน 

฿หຌป็นเปตามป้าหมายละนำเปสูผลลัพธ์ละผลสัมฤทธิ์ทีไคาดหวัง รวมทัๅง การสงมอบผลงาน
ละผลลัพธ์ของภาครัฐอยางทันวลา มีประสิทธิภาพละประสิทธิผล฿นระยะยาว คุຌมคากับภาษี
ของประชาชน ภาย฿ตຌขຌอจำกัดทีไมีอยู ละรับผิดชอบตอผลลัพธ์ของการทำงาน สำหรับผูຌทีไดำรง
ตำหนงประภทอำนวยการขึๅนเปยังหมายรวมถึงการสรຌางวัฒนธรรมละสภาพวดลຌอมการ
ทำงานทีไมุงนຌนการสงผลงานละผลลัพธ์ทีไมีประสิทธิภาพละประสิทธิผล฿นระยะยาว  
การคำนึงถึงความคุຌมคาทางการงินละการคำนึงถึงประชาชนละผูຌรับบริการป็นศูนยก์ลาง 

• สงสริมการมุงนຌนการทำงานทีไมีประชาชนละผูຌรับบริการป็นศูนย์กลาง ละการคำนึงถึงผูຌทีไมีสวนเดຌสวน
สียอืไน โ ฿นการสงมอบผลงานละผลลัพธ์ขององค์กร 

• ประยุกต์฿ชຌความขຌา฿จทางการตลาด ศรษฐกิจ ละความคุຌมคา฿นดำนินการ ฿นการขับคลืไอนภารกจิงาน 

• สรຌางละสนับสนุนทางลือก฿นการตัดสิน฿จ฿นการดำนนิการงานครงการทีไมีความสีไยงสูง 
• กำหนดกลยุทธ์ละนำกลยุทธ์เป฿ชຌ฿นการบริหารจัดการ คน งาน ระบบ ฿หຌมีความสอดคลຌองกัน ตอบสนอง

ป้าหมายขององค์กร ละพืไอยกระดับผลผลิตละผลลัพธ์ขององค์กร 

• กำกับดูล฿หຌมีการวางผน รวมทัๅงกำกับ ตรวจสอบ การ฿ชຌงบประมาณทีไหมาะสมละคุຌมคา ฿หຌสอดคลຌอง
กับผนงานละความคุຌมคาทางการงิน 

• มอบหมายหนຌาทีไความรับผิดชอบ฿หຌบุคลากร฿นระดับตาง โ อยางหมาะสม 

• ตัดสิน฿จละสนับสนุนการตัดสิน฿จดຌวยความขຌา฿จ฿นบริบทละขຌอมูล 

• สนับสนุน฿หຌมีการบริหารจัดการงบประมาณละทรัพยากรขององค์กรอยางมีประสิทธิภาพ 

• ตัดสิน฿จ฿นรืไองทีไยากละทຌาทายอยางหมาะสมละทันการณ์ 

• รับผิดชอบละตระหนักถึงผลกระทบละผลลัพธ์ของการตัดสิน฿จ 

 



 

๎๑ 
 

ทักษะชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Skillset) 

ทักษะละความหมาย บุคลากรทีไดำรงตำหนงประภทบรหิาร ระดับตຌน 

(Ethical Business Leader) 

ทักษะดิจิทัล (Digital Skill) 
ความสามารถมองหในประยชน์ของทคนลยี ละสามารถปรับปลีไยนรูปบบวิธีการทำงานละ
การ฿หຌบรกิารดຌวยทคนลยี สามารถทำงานละตัดสิน฿จบนฐานขຌอมูล (Data-driven Insight) 
เดຌอยางถูกตຌองหมาะสมละปลอดภัยตอทัๅงตนอง ผูຌทีไกีไยวขຌอง ละองค์กร พืไอ฿หຌภาครัฐ
สามารถตอบสนองละ฿หຌบริการประชาชนละผูຌมีสวนรวมเดຌอยางรวดรใว มีความยืดหยุน
คลองตัว ละตอบจทย์การปฏิรูปภาครัฐ สำหรับผูຌดำรงตำหนงประภทอำนวยการขึๅนเป 

ยังหมายรวมถึงความสามารถ฿นการคาดการณ์สถานการณ์สิไงทีไอาจกิดขึๅนกับองค์กรทีไป็นผล 

จากการปลีไยนปลงของทคนลยีดิจิทัล ความสามารถ฿นการกำหนดทิศทางกลยุทธ์฿นการ
ปรับปลีไยนป็นองค์กรดิจิทัล การป็นบบอยางของการทำงาน฿นบริบทดิจิทัลละการ฿ชຌ
ทคนลยีเดຌอยางถูกตຌองหมาะสม ละการสรຌางสภาพวดลຌอมทีไสนับสนุน฿หຌกิดการทำงาน 

ทีไมีประสิทธิภาพ฿นบริบทดิจิทัล 

• กำหนดกระบวนงานหลักขององค์กรดิจทิัลทีไควรจะป็น฿หຌสอดคลຌองกบันยบายละกลยุทธ์ ละปรับ
ครงสรຌางละวิธีการทีไหมาะสม  

• ระบุประดในปัญหา ละผลกระทบของปัญหาของกระบวนการทำงานละการ฿หຌบริการบบยกสวน ดย
สามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์ของประดในปัญหาละผลกระทบเดຌอยางมีหตุผลรวมกับหนวยงานทีไกีไยวขຌอง  

• สงสริมละผลักดัน฿หຌบุคลากรปรับปลีไยนพฤติกรรมละรูปบบการทำงาน฿หຌสอดคลຌองกับการปลีไยนปลง
สูองค์กรดิจิทัลดยสรຌางความตระหนักละความขຌา฿จ ริริไมการปลีไยนปลง ละสริมสรຌางรงจูง฿จอยาง
หมาะสม  

• ปฏิบัติตามกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาล ละหลักปฏิบัติทีไดดีຌานดิจทิลั  
• ประมินละบริหารจัดการความสีไยงดิจิทัล฿นกระบวนการทำงาน ดยวิคราะห์ละจัดทำผนบริหารความ

สีไยงระดับองค์กร  
• ฿ชຌครืไองมือดิจิทัลพืไอการทำงาน ดยลือก฿ชຌครืไองมือดิจิทัลละปรกรมเดຌถูกตຌองตามวัตถุประสงค์ 

การ฿ชຌงาน 

• ป็นตຌนบบทีไดี฿นการทำงานดิจิทัลดຌวยขຌอมูล ทัๅง฿นรืไองความคิด ความป็นผูຌนำ ละพฤติกรรม รวมทัๅง 
สงสริมบรรยากาศละสนับสนุน฿หຌกิดการยอมรับการปຂดผยขຌอมูลทีไปຂดผยเดຌ  



 

๎๒ 
 

ทักษะการสืไอสารนຌมนຌาว (Communicating and Influencing) 
ความสามารถ฿นการสืไอสารละรับขຌอมูลอยางหมาะสม ทัๅง฿นรูปบบการขียน การพูด หรือ 

การสืไอสารผานสืไอละทคนลยีตาง โ สืไอสารกับผูຌอืไนอยางมีประสิทธิภาพ ดยพิจารณามุมมอง
ของผูຌอืไนพืไอการตอบสนองอยางหมาะสม การ฿ชຌการจรจาตอรอง รวมทัๅงความสามารถ฿นการ
ถายทอดความคิดละขຌอมูล฿นรูปบบทีไนำความขຌา฿จเปสูกลุมป้าหมายละบรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์กรทีไหลากหลาย ทัๅงรูปบบการขียนละทางวาจา สำหรับผูຌดำรงตำหนงประภท
อำนวยการขึๅนเปยังหมายรวมถึงความสามารถ฿นการสืไอสารกับผูຌทีไมีสวนกีไยวขຌองทุกภาคสวนละ
ทุกระดับอยางมีประสิทธิภาพพืไอสรຌางการมีสวนรวม สามารถวิคราะห์ขຌอมูลจากหลาย
หลงขຌอมูล จัดการกับขຌอมูลทีไมีความละอียดออนอยางหมาะสมพืไอการบรรลุผลลัพธ์ของ
ภาครัฐ 

• สืไอสารกับผูຌคนเดຌอยางมีประสิทธิภาพ฿นทุกระดับ 

• ฿ชຌทคนิคการลารืไองหรือการ฿ชຌการปรียบทียบ฿นการสืไอสาร พืไอกระตุຌน฿หຌผูຌรับสารสน฿จละมีสวนรวม 

• ฿ชຌรูปบบการสืไอสารภาย฿นองค์กรละกับผูຌมีสวนเดຌสวนสียทีไหมาะสม ละบริหารจัดการขຌอมูลทีไมีความ
ละอียดออน (Sensitive Information) อยางหมาะสมพืไอ฿หຌเดຌผลลัพธ์ตามป้าหมายขององค์กรหรือนยบาย 

• วิคราะห์ละทำความขຌา฿จกบัสารหรือขຌอมูลจากหลายหลงทีไมีความซับซຌอนละบางครัๅงอาจมีความขัดยຌง
กัน 

• ขຌา฿จความตຌองการพืๅนฐาน ความสน฿จ ประดในปัญหา ละรงจูง฿จของผูຌอืไน จากการสืไอสาร รวมทัๅง
คาดการณ์ปฏิกิริยาตอบสนอง พืไอปรับกลยุทธ์การสืไอสาร฿หຌหมาะสม 

• เกลกลีไยประดในทีไละอียดออนหรือประดในทีไมีปัญหา 

• ระบุกลยุทธ์การสืไอสารทีไหมาะสมพืไอสืไอสารกับผูຌคนทีไตกตางหลากหลาย พืไอการมีปฏิสัมพันธ์ทีไมี
ประสิทธิภาพ 

 



สิไงทีไสงมาดຌวย ๎ 

 

หลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงละผูຌผานการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง 

ที่จัดดยสวนราชการหรือหนวยงานอ่ืนที่ ก.พ. รับรอง 
ููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููู 

 

 หลักสูตรการฝຄกอบรมนักบริหารระดับสูงละผูຌผานการฝຄกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงทีไจัด
ดยสวนราชการหรือหนวยงานอืไนทีไ ก.พ. รับรอง ดังนีๅ 

ํ. หลักสูตรที่ ก.พ. รับรองตอนื่องถึงปัจจุบัน 

ํ.ํ หลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงที่ ก.พ. รับรอง 
 ํ.ํ.ํ หล ักส ูตรนักบร ิหารระดับส ูง :  ผ ู ຌนำท ี ไม ีว ิส ัยท ัศน ์ละค ุณธรรม ินบส.ํี  

ของสำนักงาน ก.พ. 
 ํ.ํ.๎ หลักสูตรนักปกครองระดับสูง ินปส.ี ของกระทรวงมหาดเทย ดยมีงืไอนเขรับรอง

ถึงรุนทีไ ๓๓ 

ํ.๎ การรับรองผูຌผานการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงที่จัดดยสวนราชการละ
หนวยงานอื่น ละผานการฝึกอบรมครงการฝึกอบรมสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ิส.นบส.ี  
ของสำนักงาน ก.พ. ฿หຌป็นผูຌที่มีคุณสมบัติสมือนเดຌผานการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ินบส.ํี 
ของสำนักงาน ก.พ. 

 ํ.๎.ํ ผูຌผานการฝຄกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต ินบท.ี ของกระทรวงการตางประทศ 
รุนทีไ ํ–ํ๏ ทีไผานการฝຄกอบรมครงการฝຄกอบรมสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ิส.นบส.ี ลຌว 

 ํ.๎.๎ ผูຌผานการฝຄกอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหารการศึกษาระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ 
ินศส.ศธ.ี รุ นที ไ ํู๎ ละผู ຌผานการฝຄกอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ  
ินบส.ศธ.ี รุนทีไ ๏–ํํ ทีไผานการฝຄกอบรมครงการฝຄกอบรมสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ิส.นบส.ี ลຌว 

 ํ.๎.๏ ผู ຌผานการฝຄกอบรมหลักสูตรฝຄกอบรมนักบริหารระดับสูง กระทรวงกษตรละ
สหกรณ์ รุนทีไ ํ–๐ ทีไผานการฝຄกอบรมครงการฝຄกอบรมสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ิส.นบส.ี ลຌว 

 ํ.๎.๐ ผู ຌผานการฝຄกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระทรวงคมนาคม ินบส.คค.ี  
รุนทีไ ํู๏ ทีไผานการฝຄกอบรมครงการฝຄกอบรมสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ิส.นบส.ี ลຌว  

 ํ.๎.๑ ผูຌผานการฝຄกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข ินบส.สธ.ี  
รุนทีไ ํู๎ ทีไผานการฝຄกอบรมครงการฝຄกอบรมสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ิส.นบส.ี ลຌว  

 ํ.๎.๒ ผูຌผานการฝຄกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงการพัฒนาสังคมละความมัไนคง 

ของมนุษย์ ินบส.พม.ี ของกระทรวงการพัฒนาสังคมละความมัไนคงของมนุษย์ รุนทีไ ํ ทีไผานการฝຄกอบรม
ครงการฝຄกอบรมสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ิส.นบส.ี ลຌว 

 ํ.๎.๓ ผู ຌผานการฝຄกอบรมหลักสูตรนักบริหารการอุตสาหกรรมระดับสูง ินอส.ี ของ
กระทรวงอุตสาหกรรม รุ นที ไ ํ ที ไผานการฝຄกอบรมครงการฝຄกอบรมสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง  
ิส.นบส.ี ลຌว 



 

 

 

๎. หลักสูตรที่ ก.พ. รับรองเวຌดิมละเมมีการรับรองพิ่มติม 

๎.ํ หลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงที่ ก.พ. รับรอง 
 ๎.ํ.ํ หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ิวปอ.ี ของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ดยมี

งืไอนเขรับรองถึงรุนทีไ ๑๏ 

 ๎.ํ.๎ หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมอกชน ิปรอ.ี ของวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร ดยมีงืไอนเขรับรองถึงรุนทีไ ๎๏ 

๎.๎ การรับรองผูຌผานการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงที่จัดดยสวนราชการละ
หนวยงานอื่น ละผานการฝึกอบรมครงการฝึกอบรมสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ิส.นบส.ี ของ
สำนักงาน ก.พ. ฿หຌป็นผูຌที่มีคุณสมบัติสมือนเดຌผานการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ินบส.ํี 
ของสำนักงาน ก.พ. 

 ๎.๎.ํ ผู ຌผานการฝຄกอบรมหลักสูตรนักบริหารการคลัง ินบค.ี ของกระทรวงการคลัง  
รุนทีไ ๎–๑ ทีไผานการฝຄกอบรมครงการฝຄกอบรมสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ิส.นบส.ี ลຌว 

 ๎.๎.๎ ผูຌผานการฝຄกอบรมหลักสูตรผูຌบริหารงานยุติธรรมระดับสูง ิบธส.ี ของกระทรวง
ยุติธรรม รุนทีไ ๎–๏ ทีไผานการฝຄกอบรมครงการฝຄกอบรมสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ิส.นบส.ี ลຌว 

 ๎.๎.๏ ผูຌผานการฝຄกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพาณิชย์ระดับสูง ินพส.ี ของกระทรวง
พาณิชย์ รุนทีไ ํ ทีไผานการฝຄกอบรมครงการฝຄกอบรมสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ิส.นบส.ี ลຌว 

 ๎.๎.๐ ผูຌผานการฝຄกอบรมจากสถาบันพระปกกลຌา ๏ หลักสูตร ดังนีๅ 
   ิํี หลักสูตรการมืองการปกครอง฿นระบอบประชาธิปเตยสำหรับนักบริหาร

ระดับสูง ิปปร.ี ดยมีรายละอียด ดังนีๅ 
• หลักสูตร ปปร. รุนทีไ ํ–ํ๎ เมตຌองขຌารับการฝຄกอบรมครงการฝຄกอบรม

สริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ิส.นบส.ี ของสำนักงาน ก.พ. กใมีคุณสมบัติสมือนเดຌผานการฝຄกอบรม
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ินบส.ํี ของสำนักงาน ก.พ. 

• หลักสูตร ปปร. รุ นทีไ ํ๏–๎ํ ทีไเดຌรับอนุมัติการสำรใจการฝຄกอบรมจาก 

สภาสถาบันพระปกกลຌาลຌว ละผานการฝຄกอบรมครงการฝຄกอบรมสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง  

ิส.นบส.ี ของสำนักงาน ก.พ. ลຌว 

• หลักสูตร ปปร. รุ นทีไ ๎๎–๎๏ ทีไเดຌรับอนุมัติการสำรใจการฝຄกอบรมจาก 

สภาสถาบันพระปกกลຌาลຌว ละผานการฝຄกอบรมพิไมติมจากสถาบันพระปกกลຌาตามทีไเดຌรับความหในชอบจาก 
ก.พ. ละผานการฝຄกอบรมครงการฝຄกอบรมสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ิส.นบส.ี ของสำนักงาน ก.พ. ลຌว 

   ิ๎ี หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐละกฎหมายมหาชน ิปรม.ี ดยมีรายละอียด ดังนีๅ 
• หลักสูตร ปรม. รุนทีไ ํ–๔ เมตຌองขຌารับการฝຄกอบรมครงการฝຄกอบรมสริม

หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ิส.นบส.ี ของสำนักงาน ก.พ. กใมีคุณสมบัติสมือนเดຌผานการฝຄกอบรมหลักสูตร
นักบริหารระดับสูง ินบส.ํี ของสำนักงาน ก.พ. 



 

 

 

• หลักสูตร ปรม. รุ นที ไ ๕–ํ๓ ที ไเดຌรับอนุมัติการสำรใจการฝຄกอบรมจาก 

สภาสถาบันพระปกกลຌาลຌว ละผานการฝຄกอบรมครงการฝຄกอบรมสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง  
ิส.นบส.ี ของสำนักงาน ก.พ. ลຌว 

• หลักสูตร ปรม. รุ นทีไ ํ๔–ํ๕ ทีไเดຌรับอนุมัติการสำรใจการฝຄกอบรมจาก 

สภาสถาบันพระปกกลຌาลຌว ละผานการฝຄกอบรมพิไมติมจากสถาบันพระปกกลຌาตามทีไเดຌรับความหในชอบจาก 
ก.พ. ละผานการฝຄกอบรมครงการฝຄกอบรมสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ิส.นบส.ี ของสำนักงาน ก.พ. ลຌว  

   ิ๏ี หลักสูตรการบริหารศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง ิปศส.ี  
ดยมีรายละอียดดังนีๅ 

• หลักสูตร ปศส. รุนทีไ ํ–๓ เมตຌองขຌารับการฝຄกอบรมครงการฝຄกอบรมสริม
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ิส.นบส.ี ของสำนักงาน ก.พ. กใมีคุณสมบัติสมือนเดຌผานการฝຄกอบรมหลักสูตร
นักบริหารระดับสูง ินบส.ํี ของสำนักงาน ก.พ. 

• หลักสูตร ปศส. รุ นทีไ ๔–ํ๒ ทีไเดຌรับอนุมัติการสำรใจการฝຄกอบรมจาก 

สภาสถาบันพระปกกลຌาลຌว ละผานการฝຄกอบรมครงการฝຄกอบรมสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง  
ิส.นบส.ี ของสำนักงาน ก.พ. ลຌว 

• หลักสูตร ปศส. รุ นทีไ ํ๓–ํ๔ ทีไเดຌรับอนุมัติการสำรใจการฝຄกอบรมจาก 

สภาสถาบันพระปกกลຌาลຌว ละผานการฝຄกอบรมพิไมติมจากสถาบันพระปกกลຌาตามทีไเดຌรับความหในชอบจาก 
ก.พ. ละผานการฝຄกอบรมครงการฝຄกอบรมสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ิส.นบส.ี ของสำนักงาน ก.พ. ลຌว 

 ๎.๎.๑ ผูຌผานการฝຄกอบรมจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ๏ หลักสูตร ดังนีๅ 
   ิํี หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ิวปอ.ี รุนทีไ ๑๐–๑๑ ทีไผานการฝຄกอบรม

ครงการฝຄกอบรมสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ิส.นบส.ี ของสำนักงาน ก.พ. ลຌว 

   ิ๎ี หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมอกชน ิปรอ.ี รุนทีไ ๎๐–๎๑  
ทีไผานการฝຄกอบรมครงการฝຄกอบรมสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ิส.นบส.ี ของสำนักงาน ก.พ. ลຌว 

   ิ๏ี หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ อกชน ละการมือง ิวปม.ี ดยมี
รายละอียดดังนีๅ 

• หลักสูตร วปม. รุ นที ไจัดการฝຄกอบรมระหวางป พ.ศ. ๎๑๐๓ – ๎๑๐๕  
เมตຌองขຌารับการฝຄกอบรมครงการฝຄกอบรมสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ิส.นบส.ี ของสำนักงาน ก.พ.  
กใมีคุณสมบัติสมือนเดຌผานการฝຄกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ินบส.ํี ของสำนักงาน ก.พ. 

• หลักสูตร วปม. รุ นทีไ ๑ – ๒ ทีไผานการฝຄกอบรมครงการฝຄกอบรมสริม
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ิส.นบส.ี ของสำนักงาน ก.พ. ลຌว 
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