สิ่งที่สงมาดวย ๑
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๓

ที่มา
การพัฒนาผูนําหรือผูบริหารของภาคราชการเพื่อใหเป&นกลไกหลักสําคัญที่จะนําการขับเคลื่อน
นโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร3การพัฒนาประเทศใหเกิดผลในทางปฏิบัตินั้น ไดถูกกําหนดใหเป&นเป7าหมาย
ยุทธศาสตร3ที่สําคัญของทั้งรัฐบาลและสํานักงาน ก.พ. อยางตอเนื่อง โดยสํานักงาน ก.พ. ไดดําเนินการจัดการ
ฝ:กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงมาตั้งแตป; พ.ศ. ๒๕๓๐ และไดทําการศึกษา พัฒนาและปรับปรุงรูปแบบ
วิ ธี ก ารฝ: ก อบรมอยางสม่ํ า เสมอ เพื่ อ ใหสามารถเสริ ม สรางศั ก ยภาพในการเป& น ผู บริ ห ารและผู นํ า การ
เปลี่ยนแปลงที่ทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคและของโลก
เพื่อใหการพัฒนานักบริหารระดับสูงในราชการพลเรือนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ก.พ. ไดมีมติ
เห็นชอบใหกําหนดมาตรฐานหลักสูตรการฝ:กอบรมนักบริหารระดับสูงขึ้นในป; พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อใหสํานักงาน
ก.พ. ใชเป&นกรอบมาตรฐานในการจัดหลักสูตรฝ:กอบรมนักบริหารระดับสูงในราชการพลเรือน และโดยที่การ
ผานการฝ:กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสํานักงาน ก.พ. หรือหลักสูตรอื่นใดที่ ก.พ. มีมติใหผูผานการ
ฝ:กอบรมมีคุณสมบัติเสมือนผานการฝ:กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสํานักงาน ก.พ. นั้น เป&นเงื่อนไข
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของผูที่จะไดรับการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ก.พ. จึงใช
กรอบมาตรฐานหลั ก สูต รดั งกลาวเป&น กรอบในการพิ จ ารณารั บรองหลั ก สู ต รนั ก บริหารระดั บสู ง ที่จัด โดย
สวนราชการหรือหนวยงานอื่นดวย
ดังนั้น เพื่อใหสวนราชการที่ประสงค3จะจัดการฝ:กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงและขอรับการ
รับรองหลักสูตรดังกลาวไดรับทราบแนวทางดําเนินการตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร สํานักงาน ก.พ. จึงได
จัดทํารายละเอียดกรอบมาตรฐานหลักสูตรการฝ:กอบรมนักบริหารระดับสูง ฉบับป; พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับนี้ขึ้น
ซึ่งเป&นไปตามมติ ก.พ. ที่เห็นชอบใหปรับปรุงจากกรอบมาตรฐานหลักสูตรฯ ฉบับป; พ.ศ. ๒๕๕๔ ใหมีความ
กระชับและทันสมัยยิ่งขึ้น โดยมีสาระสําคัญที่ปรับปรุง ๕ ประเด็น คือ ปรัชญาและแนวคิด วัตถุประสงค3ของ
หลักสูตร การบริหารจัดการ เนื้อหาหลักสูตร และระยะเวลาการฝ:กอบรม ทั้งนี้ โครงสรางในภาพรวมของ
กรอบมาตรฐานหลักสูตรยังคงประกอบดวย ๑๑ องค3ประกอบ เชนเดิม คือ ๑) ชื่อหลักสูตร ๒) ปรัชญาและ
แนวคิด ๓) วัตถุประสงค3ของหลักสูตร ๔) คุณสมบัติของขาราชการพลเรือนผูมีสิทธิสมัครเขารับการฝ:กอบรม
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ๕) การบริหารจัดการหลักสูตร ๖) ผลลัพธ3ที่คาดหวัง ๗) งบประมาณดําเนินการ
๘) เนื้อหาหลักสูตร ๙) ระยะเวลาการฝ:กอบรมตลอดหลักสูตร ๑๐) การพัฒนาหลักสูตรเสริม ๑๑) หลักเกณฑ3
การสําเร็จการฝ:กอบรม
-----------------------------------------------------

๔

๑. ชือ่ หลักสูตร
หลักสูตรนี้มีชื่อเป&นทางการวา “หลักสูตรฝ:กอบรมนักบริหารระดับสูง...(ตามดวยชื่อสวนราชการ)”
วัตถุประสงค,
๑. เพื่อใหสะทอนเจตนารมณ3ของหลักสูตรที่เนนการพัฒนานักบริหารระดับสูงและเนนเป7าหมาย
ของการพัฒนาที่จะใหนักบริหารระดับสูงเป&นผูนําที่มีวิสัยทัศน3และคุณธรรม
๒. เพื่อใหสอดคลองกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๘ และวันที่ ๑๙ ธันวาคม
๒๕๔๙ และหลักการของการพัฒนาขาราชการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
และมาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑
๓. ผูจัดการฝ:กอบรมอาจใชชื่อหลักสูตรดังกลาวหรือปรับใชโดยสอดคลองกับเจตนารมณ3ของ
การพัฒนานักบริหารระดับสูงได
-----------------------------------------------------

๕

๒. ปรัชญาและแนวคิด
ปรัชญา
เป&นหลักสูตรที่มุงเนนการพัฒนาผูเขารับการฝ:กอบรมใหมีภาวะผูนํา และความสามารถในการ
บริหารจัดการคุณภาพงานและคุณภาพชีวิตของตนเองและผูอื่นไดในปQจจุบัน และสอดรับตอการเปลี่ยนแปลง
และความกาวหนาของบทบาทหนาที่การงานและชีวิตในอนาคต ซึ่งนําไปสูการไดรับการยอมรับ ความเชื่อมั่น
และความศรัทธา (Trust and Confidence) จากผูรับบริการ ผูมีสวนเกี่ยวของในการทํางาน และจาก
ทุกภาคสวน
แนวคิด
(๑) เป&นหลักสูตรเสริมสรางความสามารถในการทําหนาที่การบริหารจัดการและบทบาทภาวะ
ผูนํา (Management and Leadership Roles and Functions) ที่เชื่อมโยงสัมพันธ3กันในมิติตาง ๆ ไดแก
การบริ ห ารตนและการบริ หารคน การบริ ห ารเป7 า หมายทิ ศ ทางและการบริ หารการเปลี่ ย นแปลง และ
การบริหารผลลัพธ3และการบริหารทรัพยากรและเทคโนโลยีการทํางาน
(๒) ใหความสําคัญกับการเรียนรูพัฒนาตนเอง (Personal Development) และการมีสวนรวม
ในการพัฒนาผูอื่นดวยกระบวนการกลุม (Group Process)
(๓) จัดรูปแบบการเรียนรูที่ยืดหยุน สามารถตอบสนองรูปแบบ (Styles) ความตองการและ
ความจําเป&นเฉพาะตน (Individual Needs) ในการพัฒนาสมรรถนะดานการบริหารจัดการและภาวะผูนํา
โดยมีเครื่องมือและกระบวนการประเมินสมรรถนะเพื่อการพัฒนา (Formative Assessment) การบริหาร
แผนการพัฒนาเฉพาะตน (Individual Development Plan) ที่เชื่อมโยงกับแผนการพัฒนาบุคคลของ
สวนราชการ (Organization HRD Plan)
(๔) พัฒนาผูเขารับการฝ:กอบรมใหมีภาวะผูนําและความสามารถในการบริหารจัดการที่เหมาะสม
ทันสมัย โดยเนนทั้งสมรรถนะที่เป&นสากลและสมรรถนะที่จําเป&นสําหรับบริบทราชการไทย
(๕) เป&นหลักสูตรที่สามารถกอใหเกิดการเรียนรูไดอยางครบถวนสมดุลในทุกมิติ ไดแก การเรียน
เพื่อใหเกิดการเรียนรู (Learning to Learn) การเรียนรูเพื่อการปฏิบัติตามรูปแบบภาวะผูนําและการบริหาร
จัดการของตนในสถานการณ3ตาง ๆ (Learning to do) การเรียนรูเพื่อคุณภาพชีวิตในสภาพแวดลอม
ที่เปลี่ยนแปลง (Learning to be) และการเรียนรูเพื่อการอยูรวมกันบนความแตกตางและความหลากหลาย
ของบุคคลและสังคม (Learning to Live with Others) เพื่อใหนักบริหารระดับสูงไดพัฒนาทั้งในดานความรู
การปฏิบัติ การมีคุณภาพชีวิตและการทํางานที่ดีในสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง และสามารถแสดงภาวะผูนํา
และความสามารถในการบริหารจัดการไดอยางเหมาะสมในสภาพสังคมที่มีความแตกตางหลากหลาย
-----------------------------------------------------

๖

๓. วัตถุประสงค,ของหลักสูตร
(๑) เพื่อเตรียมความพรอมใหแกผูดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการหรือเทียบเทาในการเขาสู
ตําแหนงประเภทบริหารเพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ ไดรับความ
เชื่อถือไววางใจ เชื่อมั่น ศรัทธา จากผูที่เกี่ยวของ โดยจัดการเรียนรูในรูปแบบตาง ๆ ใหผูเขารับการฝ:กอบรมได
เรียนรูและพัฒนาตนเอง และมีสวนรวมในการพัฒนาผูอื่น ตามบทบาทหนาที่ทางการบริหารและการมีภาวะ
ผูนํา (Management and Leadership Roles and Functions) ในดาน
• การบริหารตน และการบริหารคน (Self and People Management)
• การบริหารเป7าหมายทิศทาง และการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Visioning and
Change Management)
• การบริหารผลลัพธ3 และการบริหารทรัพยากรที่มุงสูผลลัพธ3 (Results and Resources
Management)
(๒) เพื่ อ พั ฒ นาผู เขารั บ การฝ: ก อบรมใหตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะและพฤติ ก รรมที่ บ งชี้ ถึ ง
ความสามารถทางการบริ ห ารและการมี ภ าวะผู นํ า เพื่ อ ชี วิ ต และการทํ า งานในบริ บ ทสภาวะแวดลอม
ที่เ ปลี่ ยนแปลง โดยกํ า หนดจุ ดเนนของการพัฒ นาในเรื่ องของการตั ด สิน ใจ การสื่อสาร การประสานงาน
ประสานสัมพันธ3 การปรับตัวและความยืดหยุน จิตมุงบริการ และการบริหารทรัพยากร
-----------------------------------------------------

๗

๔. คุณสมบัติของข2าราชการพลเรือนผู2มีสิทธิสมัครเข2ารับการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง
ขาราชการพลเรือนที่มีสิทธิสมัครเขารับการฝ:กอบรมตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) เป& น ผู ดํ า รงตํ า แหนงประเภทอํ า นวยการ ไมนอยกวา ๒ ป; หรื อ ผู ดํ า รงตํ า แหนงอื่ น ที่
ปฏิบัติราชการเชนเดียวกับประเภทอํานวยการ ไมนอยกวา ๒ ป; ตามหลักเกณฑ3และเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด
หรือเคยดํารงตําแหนงขางตนรวมกันแลวไมนอยกวา ๒ ป; นับถึงวันเปzดการฝ:กอบรม หรือ
(๒) เป& น ผู ดํ า รงตํ า แหนงประเภทวิ ช าการ ระดั บ เชี่ ย วชาญ หรื อ เคยดํ า รงตํ า แหนงดั ง กลาว
แตปQจจุบันไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ ในสังกัดสวนราชการที่มีฐานะเป&นกรมที่อยูใน
บังคั บบัญ ชาหรือปฏิบั ติร าชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี และหั วหนาสวนราชการดัง กลาวดํา รงตําแหนง
ประเภทบริหารระดับสูง (ตําแหนงระดับ ๑๑ เดิม) และ
(๓) จะตองไมเป&นผูที่จะเกษียณอายุราชการในป;งบประมาณที่เขารับการฝ:กอบรม และ
(๔) เป&นผูที่สวนราชการตนสังกัดคัดเลือกและเสนอชื่อใหเขารับการฝ:กอบรม
หมายเหตุ : ในการพิจารณารับรองหลักสูตรนักบริหารระดับสูงที่จัดโดยสวนราชการหรือหนวยงานอื่นนั้น
ก.พ. จะไมนําองค3ประกอบดาน “คุณสมบัติของขาราชการพลเรือนผูมีสิทธิสมัครเขารับการฝ:กอบรมหลักสูตร
นักบริหารระดับสูง” มาพิจารณา แตทั้งนี้ ผูเขารับการฝ:กอบรมในหลักสูตรดังกลาวก็จะตองมีคุณสมบัติที่
สอดคลองเหมาะสมกับการฝ:กอบรมในหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ตามปรัชญา แนวคิด และวัตถุประสงค3ที่
กําหนดตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรฯ ดวย
-----------------------------------------------------

๘

๕. การบริหารจัดการหลักสูตร
การบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต รฝ: ก อบรมนั ก บริ หารระดั บ สู ง นี้ อยางนอยจะตองประกอบดวย
องค3ประกอบตอไปนี้
(๑) กระบวนการคัดเลือกและคัดกรองผู2สมัครเข2ารับการฝกอบรม
ผูเขารับการฝ:กอบรมตองการผานกระบวนการคัดเลือกที่เป&นระบบ โดย
(๑.๑) ผานการคัดเลือกจากสวนราชการ ใหเป&นผูไดรับการเสนอชื่อใหเขารับการฝ:กอบรม
โดยสวนราชการตนสังกัดตองจัดทําแผนพัฒนากําลังคนไวลวงหนา
(๑.๒) ผานการคัดกรองจากหนวยงานผูจัดหลักสูตร โดย
• หนวยงานผูจัดหลักสูตรตองกําหนดเกณฑ3การคัดกรองใหเป&นระบบและเปzดเผย
โดยพิ จารณาจากใบสมัคร เอกสารประกอบการสมัคร การตรวจสอบคุณสมบัติ อาจมี การสั มภาษณ3หรือ
ขอขอมูลเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความพรอมและความเหมาะสม
• หนวยงานผูจัดหลักสูตรตองจัดใหมีคณะกรรมการหรือคณะบุคคลเพื่อพิจารณา
คัดกรอง เห็ นชอบและอนุ มัติ รายชื่อ หลังจากนั้น หนวยงานผูจัด หลั กสูต รจะประกาศรายชื่ อผูที่ ผานการ
คัดกรองใหสวนราชการไดรับทราบ
(๒) เป9นหลักสูตรที่มีวิทยากรที่มีคุณภาพ
วิทยากรตองเป&นผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถและประสบการณ3สูงมากพอในเรื่องที่
ไดรับมอบหมาย สามารถบรรยาย ถายทอด และสนับสนุนกระบวนการเรียนรูโดยมีผูเขารับการฝ:กอบรมเป&น
ศูนย3กลางของการพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
(๓) ผู2รับผิดชอบหลักสูตรมีความรู2 ความสามารถ และรับผิดชอบโครงการได2เต็มเวลา
(๓.๑) ผู รั บ ผิ ด ชอบโครงการตองเป& น ผู ที่ มี ค วามรู และประสบการณ3 ใ นการจั ด ฝ: ก อบรม
มีจิตบริการ สามารถดูแลติดตามและรับผิดชอบโครงการไดเต็มเวลา
(๓.๒) หนวยงานผูจัดโครงการฝ:กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ตองมีคําสั่งมอบหมาย
หนวยงานระดับไมต่ํากวากองหรือสํานักหรือเทียบเทารับผิดชอบเป&นเจาหนาที่ประจํารับผิดชอบโครงการ
ภายใตการกํ า กั บดู แลของหัว หนาหรื อรองหัว หนาหนวยงานที่ ไ ดรับมอบหมายและคณะกรรมการบริหาร
โครงการ

๙
(๔) การบริหารโครงการและวิชาการของหลักสูตร
(๔.๑) ใหหนวยงานที่จัดหลักสูตรมีคณะกรรมการหรือคณะบุคคล ทําหนาที่บริหารโครงการ
ในภาพรวม ประกอบดวยหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวง ที่ปรึกษาและกรรมการ ในจํานวนที่สวนราชการ
จะเห็นสมควร เพื่อทําหนาที่วางแผนการพัฒนานักบริหารระดับสูง กําหนดนโยบายและแนวทางการบริหาร
โครงการและจัด การหลักสูต ร กํา หนดระเบี ยบ หลักเกณฑ3และดํา เนินการเรื่องการคัดเลือกหรือถอดถอน
ผูเขารวมหลักสูตร ติดตามความกาวหนาในการดําเนินการและประเมินผลโครงการในภาพรวม ฯลฯ เป&นตน
(๔.๒) ใหคณะกรรมการหรือคณะบุคคล ตามขอ ๔.๑ แตงตั้งที่ปรึกษาและเจาหนาที่ประจํา
หลั ก สู ต ร ทํา หนาที่ บ ริ หารการจั ด กิ จ กรรมหลั กสู ต ร ไดแก การออกแบบรายละเอี ย ดกิ จ กรรม การวาง
กํ า หนดการและระยะเวลา การดํ า เนิ น การจั ด กิ จ กรรม การใหคํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า ผู เขารั บ การฝ: ก อบรม
การประเมินและรายงานความกาวหนาและผลการจัดกิจกรรมหลักสูตร ปQญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะใน
การจัดการโครงการ ฯลฯ ตอคณะกรรมการบริหารโครงการ
(๕) วิธีการฝกอบรมตามหลักสูตร
เนนใหผูเขารับการฝ:กอบรมเป&นศูนย3กลางของการเรียนรู เพิ่มน้ําหนักความสําคัญกับการ
พัฒนาศึกษาดวยตนเอง การเรียนรูจากการปฏิบัติงานจริง การนําบทเรียนและประสบการณ3จากการปฏิบัติจริง
ดังกลาวไปแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูเขารับการฝ:กอบรมดวยกันโดยกระบวนการกลุม (Group Process) และ
การสรางการมีสวนรวมในการเรียนรู ภายใตคําปรึกษาแนะนํา การสอนแนะของผูทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษา
ดานการเรียนรู (Learning Facilitators) ตลอดจนมีโอกาสไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ในหนวยงานธุรกิจ
สวนราชการ ซึ่งจะเป&นการชวยเสริมสรางประสบการณ3การเรียนรูภาคปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ทั้ง นี้ ไดกํ า หนดสั ด สวนระยะเวลาเพื่ อ เป& น แนวทางในการจั ด การเรี ย นรู สํ า หรั บ แตละ
หมวดวิชา ดังนี้
หมวดวิชาที่ ๑ แบงระยะเวลาเป&น ๓ สวนคือ
• รอยละ ๒๐ เป&นการเรียนรูจากการบรรยาย การอภิปราย จากผูทรงคุณวุฒิ
• รอยละ ๓๐ เป&นการเรียนรูจากการศึกษาดวยตนเองผานสื่อเทคโนโลยีการเรียนรู
กระบวนการสอนแนะ การเรียนรูจากประสบการณ3ตรง
• รอยละ ๕๐ เป&นการเรียนรูจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูดวยกระบวนการกลุม
หมวดวิชาที่ ๒ – ๔ กําหนดสัดสวนระยะเวลา เป&น ๒ สวน คือ
• รอยละ ๓๐ เป&นการเรียนรูจากการรับฟQงบรรยาย การอภิปราย การเสวนา
• รอยละ ๗๐ เป&นการเรียนรูดวยประสบการณ3ตรงจากการปฏิบัติงาน จากกรณีศึกษา
จากการศึกษาดูงานในและตางประเทศ และการนําความรูที่ไดไปแลกเปลี่ยนเรียนรู
ดวยกระบวนการกลุม

๑๐
(๖) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการฝกอบรม
(๖.๑) ใหมีการประเมินผลการเรียนรูและภาวะผูนําในองค3กร รวมทั้งการประเมินสมรรถนะ
หลักทางการบริหารของนักบริหารระดับสูงที่เขารับการฝ:กอบรมหลังจากการฝ:กอบรมไปแลว เพื่อใหทราบวา
ผูเขารับการฝ:กอบรมมีความรู ทัศนคติ ประสบการณ3และความพรอมที่จะเป&นนักบริหารระดับสูงขึ้นตอไป
หรือไม และสมควรมีการพัฒนาเพิ่มเติมอยางไร
(๖.๒) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการฝ:กอบรม จะตองดําเนินการประเมินอยางครอบคลุม
กลุมบุคคลที่เกี่ยวของ คือ ผูเขารับการฝ:กอบรม วิทยากร สวนราชการผูสงนักบริหารเขารับการฝ:กอบรม
สวนราชการที่จัดการศึกษาดูงาน คณะกรรมการบริหารโครงการ คณะกรรมการบริหารวิชาการของหลักสูตร
และคณะเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการ
(๖.๓) ในการประเมินหลักสูตร ใหตั้งคณะบุคคลประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิทั้งจากภายนอก
และภายในสวนราชการ หรื อ อาจเป& น ผู ที่ ม าจากภายนอกสวนราชการทั้ ง หมดที่ มี ค วามเป& น กลางและ
มีประสบการณ3ดานการประเมินทําการประเมินก็ได เพื่อใหการประเมินถูกตองตามหลักวิชาการและมีความ
เป&นธรรมอยางแทจริง
(๖.๔) วิธีการและแบบประเมินหลักสูตรตองไดมาตรฐานตามหลักวิชาการ มีความครอบคลุม
ทุกมิติ และวัดผลสัมฤทธิ์ไดอยางเที่ยงตรงเชื่อถือได
(๖.๕) หลังสิ้นสุดการฝ:กอบรมในแตละป;งบประมาณใหจัดสงผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
การฝ:ก อบรมรวมทั้งฐานขอมูล ของผู ผานการฝ:ก อบรมตามหลักสู ตรเสนอ ก.พ. เพื่อทราบ รวมทั้ง เพื่ อให
นโยบายและประกอบการพิจารณารับรองใหใชหลักสูตรดังกลาวตอไปได
(๗) ฐานข2อมูลโครงการ
ในการดําเนินโครงการฝ:กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง จะตองมีการจัดทําฐานขอมูล
โครงการที่เป&นระบบ เพื่อประโยชน3ในการวางแผน การบริหารจัดการ และการฝ:กอบรมใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยฐานขอมูลจะตองประกอบดวย
(๑) ฐานขอมูลรายชื่อพรอมประวัติสวนบุคคลและประวัติการทํางานของนักบริหารที่เขารับ
การฝ:กอบรม
(๒) ฐานขอมูลหลักสูตรการฝ:กอบรม
(๓) ฐานขอมูลรายชื่อพรอมประวัติสวนบุคคลและประวัติการทํางานของวิทยากร
(๔) ฐานขอมูลรายงานการศึกษาสวนบุคคลและการศึกษากลุม
(๕) ฐานขอมูลรายงานการศึกษาดูงานทั้งในและนอกประเทศ

๑๑
(๖) ฐานขอมูลของผูสําเร็จการฝ:กอบรมที่ไดและไมไดรับการคัดเลือกแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ประเภทบริหาร
(๗) ฐานขอมูลอื่น ๆ ที่จําเป&น
(๘) สถานที่ดําเนินการ
สถานที่ดําเนินการฝ:กอบรมตองไดมาตรฐาน ทันสมัย มีอุปกรณ3การฝ:กอบรมที่เอื้อใหการ
ฝ:กอบรมมีประสิทธิภาพ มีสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการฟQงการบรรยายและฝ:กปฏิบัติ มีความปลอดภัย
มีหองทํางานอํานวยความสะดวก และมีหองสมุดที่ทันสมัย มีขอมูลสนับสนุนการฝ:กอบรมไดพอสมควร
สําหรับการศึกษาดูงานนอกชั้นเรียนทั้งในและตางประเทศ ตองมีการจัดเตรียมสถานที่ศึกษา
ดูงานที่เหมาะสม ปลอดภัย ไดมาตรฐานและมีสภาพแวดลอมที่เหมาะสม ทําใหผูเขารับการฝ:กอบรมไดรับ
ความรูและประสบการณ3ตรงตามเป7าหมายที่กําหนด
-----------------------------------------------------

๑๒

๖. ผลลัพธ,ที่คาดหวัง
นัก บริ หารระดับสูง ในภาคราชการไดรับการยอมรั บ ความเชื่ อถื อไววางใจ และความเชื่อมั่ น
(Trust and Confidence) จากผูรวมงาน ประชาชน ผูรับบริการ ผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝ}าย ทุกภาคสวน ในการ
ดํารงตน และการทํางานอยางเป&นมืออาชีพและเป&นสากล
-----------------------------------------------------

๑๓

๗. งบประมาณดําเนินการ
หนวยงานผู รับ ผิ ด ชอบจั ด โครงการฝ: ก อบรมหลัก สู ตรนั ก บริ หารระดับ สู ง ตองจัด ทํ า แผนงาน
โครงการและตั้งงบประมาณประจําป;ไวเป&นการลวงหนา เพื่อใหสามารถดํา เนินการจัดการฝ:กอบรมไดตาม
เป7าหมาย โดยจะตองตั้งงบประมาณไวสําหรับการจัดฝ:กอบรมหลักสูตรหลักและหลักสูตรเสริม นอกจากนี้
งบประมาณที่ตั้งไวจะตองมีจํานวนคาใชจายที่เหมาะสมเพื่อใหการจัดฝ:กอบรมมีคุณภาพและไดมาตรฐาน และ
เพื่อใหการฝ:กอบรมบรรลุวัตถุประสงค3และผลลัพธ3ที่คาดหวัง
-----------------------------------------------------

๑๔

๘. เนื้อหาหลักสูตร
(๑) ลักษณะของเนื้อหาหลักสูตร
เนื้อหาหลักสูตรการฝ:กอบรมนักบริหารระดับสูงตองมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค3ของ
หลั ก สู ตร และวิ ธี การฝ: ก อบรมมีค วามเหมาะสมกั บกลุ มเป7 า หมาย โดยวิ ธี ก ารฝ: กอบรมจะสงเสริ มใหเกิ ด
การพัฒนาสมรรถนะที่จําเป&นของนักบริหารระดับสูง มีวิธีการเรียนรูที่หลากหลาย และดําเนินการอยางเป&น
ระบบบนหลั ก ปรั ช ญาการเรี ย นรู ในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่ ง ประกอบไปดวย การเรี ย นเพื่ อ ใหเกิ ด การเรี ย นรู
(Learning to Learn) การเรียนรูเพื่อการปฏิบัติตามรูปแบบภาวะผูนําและการบริหารจัดการของตนใน
สถานการณ3ตาง ๆ (Learning to do) การเรียนรูเพื่อคุณภาพชีวิตในสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง (Learning
to be) และการเรียนรูเพื่อการอยูรวมกันบนความแตกตางและความหลากหลายของบุคคลและสังคม
(Learning to Live with Others)
(๒) โครงสร2างหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตรประกอบดวย ๔ ชวง ดังนี้
ชGวงที่ ๑ ปฐมนิเทศ ประกอบดวยกิจกรรมการชี้แจงรายละเอียดหลักสูตร วิธีการฝ:กอบรม
กิจกรรมการประเมินสมรรถนะ ทักษะ บุคลิกภาพ ความรู ความจําเป&นและความคาดหวังของผูเขารับการ
ฝ:กอบรม กิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคลและแผนการจัดทํารายงานการศึกษาสวนบุคคล กิจกรรม
การวางแผนการศึกษากลุม
ชGวงที่ ๒ ชGวงการฝกอบรม รวม ๔ หมวดวิชา ประกอบไปดวย
• หมวดวิชาที่ ๑ ภาวะผูนําและการบริหารราชการกับบริบทการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ ๒๑ (Management and Leadership in the 21 st Century)
• หมวดวิชาที่ ๒ บทบาทหนาที่ของนักบริหารระดับสูง ดานการบริหารทิศทาง
นโยบาย และการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Visioning, Managing Direction
and Change)
• หมวดวิชาที่ ๓ บทบาทหนาที่ของนักบริหารระดับสูง ดานการบริหารผลงาน
กับการบริหารจัดการดานทรัพยากร และเทคโนโลยี (Managing Results,
Resources, and Technology)
• หมวดวิชาที่ ๔ บทบาทหนาที่ของนักบริหารระดับสูง ดานการบริหารตน และ
การบริหารคน (Managing Self and Others)
ชGวงที่ ๓ การศึกษาดูงานในประเทศและตGางประเทศ

๑๕
ชG ว งที่ ๔ ปJ จ ฉิ ม นิ เ ทศ ประกอบไปดวย กิ จ กรรมสรุ ป สาระการเรี ย นรู (Learning
Reflection) การประเมินผลการเรียนรูและพัฒนา การประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารของนักบริหาร
ระดับสูง การนําเสนอรายงานตาง ๆ
(๓) วัตถุประสงค,ของหมวดวิชาและสาระสําคัญ
หมวดวิชาที่ ๑ ภาวะผู2นําและการบริหารราชการกับบริบทการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
(Management and Leadership in the 21st Century)
วัตถุประสงค,ของหมวดวิชา เพื่อใหผูเขารับการฝ:กอบรมเห็นความสําคัญ และเขาใจใน
เรื่องของภาวะผูนําและบทบาทหนาที่ของนักบริหารในการบริหารราชการ โดยสามารถประยุกต3ความรู ทักษะ
และภาวะผูนําดังกลาวใหสอดคลองกับการปฏิบัติหนาที่ในบริบทภาครัฐในมิติตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม
ตัวอยGางหัวข2อการเรียนรู2
• ภาวะผูนําและบทบาทหนาที่ของนักบริหารระดับสูงกับสภาพแวดลอมการทํางานที่
เปลี่ยนแปลง
• บริบทปQญหาและสิ่งทาทายการขับเคลื่อนประเทศไทย นโยบายสาธารณะ ธรรมาภิบาล
และการปฏิรูปราชการ เชน อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน3 กฎ ระเบียบ กติกาโลก
ความขั ด แยง การแขงขั น โลก ปQ ญ หาโครงสรางประชากร โครงสรางกํ า ลั ง คน
ความมั่นคงดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม พัฒนาการของ
เทคโนโลยี ประชาคมอาเซียน ฯลฯ
• ระบบ เครื่องมือ กลไก การบริหารราชการยุคใหม
หมวดวิชาที่ ๒ บทบาทหน2าที่ของนักบริหารระดับสูง ด2านการบริหารทิศทาง นโยบาย และ
การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Visioning, Managing Direction and Change)
วัตถุประสงค,ของหมวดวิชา เพื่อใหผูเขารับการฝ:กอบรมพัฒนาทักษะ สมรรถนะ ดานการ
สรางวิ สัยทัศน3 การกํา หนดทิ ศทางการบริหารราชการ การสรางธรรมาภิบาล การสรางการเปลี่ยนแปลง
การสรางการมีสวนรวมในการเปลี่ยนแปลง การบริหารจัดการและประเมินผลการเปลี่ยนแปลง ในการกําหนด
นโยบายสาธารณะและการจัด บริการสาธารณะ ตามบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ เพื่อสนองตอบความ
ตองการของสังคมและการพัฒนาประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ตัวอยGางหัวข2อการเรียนรู2
• การพัฒนาทักษะทางการคิด
• การพัฒนาวิสัยทัศน3 และทิศทางการบริหารราชการ
• การกําหนดเป7าหมายและกลยุทธ3องค3กร
• การบริหารการเปลี่ยนแปลง

๑๖
• ความฉลาดรูดานการเมืองและการบริหารความสัมพันธ3 (Political Savvy)
หมวดวิชาที่ ๓ บทบาทหน2าที่ของนักบริหารระดับสูง ด2านการบริหารผลงานกับการบริหาร
จัดการด2านทรัพยากร และเทคโนโลยี (Managing Results, Resources, and Technology)
วั ต ถุ ป ระสงค, ข องหมวดวิ ช า เพื่ อ ใหผู เขารั บ การฝ: ก อบรมไดพั ฒ นาภาวะผู นํ า และ
ความสามารถในการบริหารราชการ ดานการจัดสรรและบริหารทรัพยากร วิทยาการ และเทคโนโลยี เพื่อการ
ขับเคลื่อนนโยบายใหบรรลุผลสัมฤทธิ์อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเนนในเรื่องการบริหารจัดการ
ทางการเงิน การบริหารจัดการทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การจัดการทรัพยากรทางกายภาพ
และวิทยาการ การบริหารจัดการขอมูล ขาวสาร ความรู การบริหารแผนงานและโครงการ การสื่อสารแผนงาน
และโครงการ และการบริหารผลงาน คุณภาพและบริการ
ตัวอยGางหัวข2อการเรียนรู2
• ดานการบริหารผลงาน
- การบริหารผลงาน (Performance Management)
- การวางแผนสํารองหรือแผนฉุกเฉิน (Planning and Contingency Planning)
- การบริหารในสภาวะวิกฤต (Crisis Management)
- การสรางมูลคาเพิ่มในบริการสาธารณะ
- การจัดโครงสรางการทํางานเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสูความสําเร็จ
- ความสามารถดานการเป&นผูประกอบการ (Entrepreneurship) ในราชการ
- การจัดการกระบวนการปฏิบัติงาน (Operating Management)
- การบริหารคุณภาพและบริการ (Quality and Service Management)
• ดานการบริหารทรัพยากร
- การวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณ
- การสรางความคุมคาทางการเงิน (Financial Worthiness)
- การควบคุมภายใน (Internal Controlling)
- การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
- กลยุทธ3การบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ3
• ดานการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- ความฉลาดรูดานสื่อ (Media Literacy)
- ความฉลาดรูดานขอมูล ความรู สารสนเทศ (Knowledge and Information
Literacy)
- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Literacy)
- การประยุกต3ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการสาธารณะ

๑๗
หมวดวิ ช าที่ ๔ บทบาทหน2 า ที่ ข องนั ก บริ ห ารระดั บ สู ง ด2 า นการบริ ห ารตนและ
การบริหารคน (Managing Self and Others)
วัตถุประสงค,ของหมวดวิชา เพื่อใหผูเขารับการฝ:กอบรมไดพัฒนาความสามารถ ในการ
บริหารตน (Managing Self) และมีภาวะผูนําในการทํางานกับผูอื่น (Working with People) ไดอยางสมดุล
ตัวอยGางหัวข2อการเรียนรู2
• ดานการบริหารจัดการและการพัฒนาตนเอง
- การคิดเชิงบวก (Positive Thinking) การคิดเชิงรุก (Proactive Thinking)
การคิดเชิงวิเคราะห3 (Critical Thinking)
- การแกปQญหาและตัดสินใจเชิงคุณธรรม จริยธรรม (Ethical Decision Making)
- การบริหารจัดการสุขภาพกาย สุขภาพใจ การบริหารจัดการความกดดัน
การควบคุมความเครียด และอารมณ3 (Stress Management /Managing
Adversity / Emotional Resilience) และการสรางสุนทรียภาพของชีวิต
- การบริหารเวลา (Time Management)
- การจัดลําดับความสําคัญและวางแผนการทํางาน เพื่อใชเวลาและทรัพยากรให
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อดําเนินบทบาทที่หลากหลาย ทั้งในชีวิตการทํางาน
และชีวิตดานอื่น ๆ ไดอยางสมดุล
- การวางแผนพัฒนาตนเองเพื่อสรางสมดุลคุณภาพชีวิตและการทํางาน
- ภาวะผูนําในราชการกับความรับผิดชอบตอสังคม
- การจัดการกับหนาที่และผลประโยชน3ทับซอน
- การทํากิจกรรมเพื่อประโยชน3สาธารณะ
• ดานการบริหารจัดการและพัฒนาผูอื่น
- ความเขาใจดานวัฒนธรรม ความตางระหวางบุคคล และความสามารถในการ
บริหารจัดการเพื่อสรางวัฒนธรรมองค3กร (Understanding, Managing,
Creating Organization Culture)
- การตระหนักรูและคํานึงถึงความแตกตางหลากหลายในที่ทํางาน (Diversity
Awareness)
- การบริหารจัดการความแตกตางระหวางรุน (Generation Management)
- การบริหารจัดการกําลังคนคุณภาพรุนใหม (Talent Management)
- การสรางทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
- การสื่อสาร การโนมนาวจูงใจ การเจรจาตอรอง บริหารจัดการความขัดแยง
ในสถานการณ3ตาง ๆ
- การจัดการประชุมอยางมีประสิทธิภาพ (Effective Meeting)

๑๘
-

ภาวะผูนํา กับบทบาทพี่เลี้ยง ผูสอนแนะงาน และการทําตัวเป&นแบบอยาง
การสรางเครือขายการทํางาน เครือขายความสัมพันธ3
การขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม เสริมสรางวินัย และพิทักษ3ระบบคุณธรรม
บทบาทความสัมพันธ3ระหวางภาคราชการกับภาคการเมือง ภาคประชาชน
-----------------------------------------------------

๑๙

๙. ระยะเวลาการฝกอบรมตลอดหลักสูตร
ระยะเวลาการฝ:กอบรมตลอดหลักสูตรจะตองไมนอยกวา ๒๓๐ ชั่วโมง ดังนี้
ชวงที่ ๑ ปฐมนิเทศ ไมนอยกวา ๓๐ ชั่วโมง
ชวงที่ ๒ การฝ:กอบรม รวม ๔ หมวดวิชา ไมนอยกวา ๑๒๐ ชั่วโมง
ชวงที่ ๓ การศึกษาดูงานในประเทศและตางประเทศ ไมนอยกวา ๖๐ ชั่วโมง
ชวงที่ ๔ ปQจฉิมนิเทศ ไมนอยกวา ๒๐ ชั่วโมง
-----------------------------------------------------

๒๐

๑๐. การพัฒนาหลักสูตรเสริม
เพื่ อ ใหนั ก บริ หารระดั บสู ง มี ความรู และประสบการณ3 ก วางขวาง เป& น ผู นํ า การเปลี่ ย นแปลง
ในภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ การพัฒนานักบริหารในหลักการแลวจําเป&นตองดําเนินการอยางตอเนื่อง
ดังนั้น หลังจากที่มีการจัดหลักสูตรฝ:กอบรมนักบริหารระดับสูง เมื่อมีการฝ:กอบรมตามหลักสูตรหลักเสร็จสิ้นไป
ระยะหนึ่งแลว จะตองจัดอบรมระยะสั้นเป&นการเพิ่มเติม ซึ่งอาจจัดในรูปแบบตาง ๆ เชน
• การบรรยายพิเศษ
• การจัดประชุมพบปะระหวางนักบริหารที่เขารับการอบรมกับนักบริหารจากภาคธุรกิจเอกชน
• การศึกษาดูงาน
• การจัดสัมมนาระดมความคิดเห็น
• การใหความรูในเรื่องใหม ๆ ที่จําเป&นตอการบริหารจัดการของนักบริหารระดับสูงและเป&นการ
เตรียมความพรอมกอนที่จะกาวขึ้นสูตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นไป
-----------------------------------------------------

๒๑

๑๑. หลักเกณฑ,การสําเร็จการฝกอบรม
(๑) ระยะเวลาการฝกอบรม
ชGวงที่ ๑ ผูเขารับการฝ:กอบรมตองเขารับการฝ:กอบรมครบ ๑๐๐ % หากเขารับการอบรม
ในสวนนี้ไมครบ ๑๐๐ % จะไมสามารถเขารับการอบรมในชวงอื่น ๆ ได
ชGวงที่ ๒ – ๔ ผูเขารับการฝ:กอบรมตองเขารับการฝ:กอบรมไมนอยกวา ๘๐ % โดยกําหนด
หลักเกณฑ3ไว ดังนี้
• หากขาดการฝ:กอบรมคิดเป&นเวลามากกวา ๒๐% แตไมเกิน ๔๐ % ใหผูเขารับการ
ฝ:กอบรมชดเชยในสวนที่ขาด
• หากขาดการฝ: ก อบรมคิ ด เป& น เวลามากกวา ๔๐ % ใหเขารั บ การฝ: ก อบรมใหม
เต็มหลักสูตรในการอบรมของหลักสูตรครั้งตอไป โดยผูเขารับการฝ:กอบรมเป&นผูรับ
ภาระคาใชจายในการฝ:กอบรม
(๒) ผลงานการศึกษา
รายงานการศึกษาสวนบุคคล (Individual Study) รายงานการศึกษากลุม (Group Project)
และรายงานการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตางประเทศ ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
วิชาการของหลักสูตร
(๓) การประพฤติปฏิบัติตน
เป& น ผู มี ค วามประพฤติ เ หมาะสมตลอดระยะเวลาการฝ: ก อบรม หมายถึ ง การปฏิ บั ติต น
ระหวางการอบรมที่แสดงถึงความตั้งใจในการเขาเรียน ความกระตือรือรน เอาใจใส การอุทิศตน ความรวมแรง
รวมใจ ภาวะผูนํา ไมเป&นผูกระทําการใด ๆ อันเป&นการเสื่อมเสียหรือเป&นความเสียหายตอราชการ
-----------------------------------------------------

๒๒

การรับรองหลักสูตร
การขอรับรองหลักสูตร
สวนราชการ/สถาบันการศึกษา/สถาบันฝ:กอบรม ที่ประสงค3จะจัดหลักสูตรฝ:กอบรมนักบริหาร
ระดับสูงและประสงค3จะให ก.พ. รับรองวาสมควรใหเป&นหลักสูตรนักบริหารระดับสูงหรือไม จะตองดําเนินการดังนี้
๑. จัดทํารายละเอียดหลักสูตรใหครบถวนตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรนักบริหารระดับสูงที่
ก.พ. กําหนด และจัดสงไปยังสํานักงาน ก.พ. เพื่อนําเสนอ ก.พ. พิจารณา
๒. เมื่อ ก.พ. รับรองหลักสูตรแลว สวนราชการจึงจะดําเนินการจัดการฝ:กอบรมได
๓. หลังสิ้นสุดการฝ:กอบรมในแตละป;งบประมาณใหจัดสงผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการ
ฝ:กอบรมรวมทั้งฐานขอมูลของผูผานการฝ:กอบรมเสนอ ก.พ. เพื่อทราบ
หลักการพิจารณารับรองหลักสูตรโดย ก.พ.
๑. ก.พ. กําหนดแนวทางการพิจารณารับรองหลักสูตรโดยเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรที่จะ
พิจารณากับกรอบมาตรฐานหลักสูตรการฝ:กอบรมนักบริหารระดับสูงตาม ๑๑ องค3ประกอบ ดังนี้
(๑) ชื่อหลักสูตร
(๒) ปรัชญาและแนวคิด
(๓) วัตถุประสงค3ของหลักสูตร
(๔) คุณสมบัติของขาราชการพลเรือนผูมีสิทธิสมัครเขารับการฝ:กอบรมหลักสูตรนักบริหาร
ระดับสูง
(๕) การบริหารจัดการหลักสูตร
(๖) ผลลัพธ3ที่คาดหวัง
(๗) งบประมาณดําเนินการ
(๘) เนื้อหาหลักสูตร
(๙) ระยะเวลาการฝ:กอบรมตลอดหลักสูตร
(๑๐) การพัฒนาหลักสูตรเสริม
(๑๑) หลักเกณฑ3การสําเร็จการฝ:กอบรม
ทั้งนี้ ในเบื้องตน ก.พ. จะพิจารณาองค3ประกอบดานระยะเวลาการฝ:กอบรมตลอดหลักสูตร
ตาม (๙) เป&นลําดับแรก ซึ่งหากหลักสูตรที่นําเสนอมีระยะเวลาไมครบตามที่กําหนด ก.พ. จะไมพิจารณา
องค3ประกอบอื่น ๆ นอกจากนี้ ก.พ. จะไมนําองค3ประกอบดานคุณสมบัติฯ ตาม (๔) มาพิจารณา แตผูเขารับ
การฝ: กอบรมในหลั กสู ต รดัง กลาวก็ จ ะตองมี คุ ณ สมบั ติที่ ส อดคลองเหมาะสมกั บการฝ: ก อบรมในหลั ก สูต ร
นักบริหารระดับสูง ตามปรัชญา แนวคิด และวัตถุประสงค3ที่กําหนดตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรฯ ดวย
๒. ก.พ. จะทําหนาที่ติดตามประเมินผลหลักสูตรนักบริหารระดับสูงที่ ก.พ. รับรองไปแลวทุก ๆ
๓ ป; และอาจพิจารณาใหมีการปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมไดตามความจําเป&นระหวางที่มีการจัดฝ:กอบรม
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