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ที่มา 

การพัฒนาผู�นําหรือผู�บริหารของภาคราชการเพื่อให�เป&นกลไกหลักสําคัญที่จะนําการขับเคลื่อน
นโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร3การพัฒนาประเทศให�เกิดผลในทางปฏิบัตินั้น ได�ถูกกําหนดให�เป&นเป7าหมาย
ยุทธศาสตร3ที่สําคัญของท้ังรัฐบาลและสํานักงาน ก.พ. อย�างต�อเน่ือง โดยสํานักงาน ก.พ. ได�ดําเนินการจัดการ
ฝ:กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงมาตั้งแต�ป; พ.ศ. ๒๕๓๐ และได�ทําการศึกษา พัฒนาและปรับปรุงรูปแบบ
วิธีการฝ:กอบรมอย�างสมํ่าเสมอ เพื่อให�สามารถเสริมสร�างศักยภาพในการเป&นผู�บริหารและผู�นําการ
เปลี่ยนแปลงท่ีทันต�อกระแสการเปล่ียนแปลงของภูมิภาคและของโลก 

เพื่อให�การพัฒนานักบริหารระดับสูงในราชการพลเรือนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ก.พ. ได�มีมติ
เห็นชอบให�กําหนดมาตรฐานหลักสูตรการฝ:กอบรมนักบริหารระดับสูงข้ึนในป; พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อให�สํานักงาน 
ก.พ. ใช�เป&นกรอบมาตรฐานในการจัดหลักสูตรฝ:กอบรมนักบริหารระดับสูงในราชการพลเรือน  และโดยที่การ
ผ�านการฝ:กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสํานักงาน ก.พ. หรือหลักสูตรอ่ืนใดท่ี ก.พ. มีมติให�ผู�ผ�านการ
ฝ:กอบรมมีคุณสมบัติเสมือนผ�านการฝ:กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสํานักงาน ก.พ. นั้น เป&นเงื่อนไข
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน�งของผู�ที่จะได�รับการพิจารณาแต�งตั้งให�ดํารงตําแหน�งประเภทบริหาร  ก.พ. จึงใช�
กรอบมาตรฐานหลักสูตรดังกล�าวเป&นกรอบในการพิจารณารับรองหลักสูตรนักบริหารระดับสูงที่จัดโดย 
ส�วนราชการหรือหน�วยงานอ่ืนด�วย 

ดังน้ัน เพื่อให�ส�วนราชการที่ประสงค3จะจัดการฝ:กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงและขอรับการ
รับรองหลักสูตรดังกล�าวได�รับทราบแนวทางดําเนินการตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร สํานักงาน ก.พ. จึงได�
จัดทํารายละเอียดกรอบมาตรฐานหลักสูตรการฝ:กอบรมนักบริหารระดับสูง ฉบับป; พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับนี้ข้ึน  
ซ่ึงเป&นไปตามมติ ก.พ. ที่เห็นชอบให�ปรับปรุงจากกรอบมาตรฐานหลักสูตรฯ ฉบับป; พ.ศ. ๒๕๕๔  ให�มีความ
กระชับและทันสมัยยิ่งข้ึน โดยมีสาระสําคัญที่ปรับปรุง ๕ ประเด็น คือ ปรัชญาและแนวคิด วัตถุประสงค3ของ
หลักสูตร การบริหารจัดการ เนื้อหาหลักสูตร และระยะเวลาการฝ:กอบรม  ทั้งนี้ โครงสร�างในภาพรวมของ
กรอบมาตรฐานหลักสูตรยังคงประกอบด�วย ๑๑ องค3ประกอบ เช�นเดิม คือ ๑) ชื่อหลักสูตร ๒) ปรัชญาและ
แนวคิด ๓) วัตถุประสงค3ของหลักสูตร ๔) คุณสมบัติของข�าราชการพลเรือนผู�มีสิทธิสมัครเข�ารับการฝ:กอบรม
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ๕) การบริหารจัดการหลักสูตร ๖) ผลลัพธ3ที่คาดหวัง ๗) งบประมาณดําเนินการ 
๘) เน้ือหาหลักสูตร ๙) ระยะเวลาการฝ:กอบรมตลอดหลักสูตร ๑๐) การพัฒนาหลักสูตรเสริม ๑๑) หลักเกณฑ3
การสําเร็จการฝ:กอบรม 

----------------------------------------------------- 
  



๔ 

 

๑. ชือ่หลักสูตร 

 หลักสูตรนี้มีชื่อเป&นทางการว�า “หลักสูตรฝ:กอบรมนักบริหารระดับสูง...(ตามด�วยชื่อส�วนราชการ)” 

 วัตถุประสงค, 

 ๑. เพื่อให�สะท�อนเจตนารมณ3ของหลักสูตรที่เน�นการพัฒนานักบริหารระดับสูงและเน�นเป7าหมาย
ของการพัฒนาท่ีจะให�นักบริหารระดับสูงเป&นผู�นําที่มีวิสัยทัศน3และคุณธรรม 

 ๒. เพื่อให�สอดคล�องกับมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๔๘ และวันที่ ๑๙ ธันวาคม 
๒๕๔๙ และหลักการของการพัฒนาข�าราชการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และมาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ 

 ๓. ผู�จัดการฝ:กอบรมอาจใช�ชื่อหลักสูตรดังกล�าวหรือปรับใช�โดยสอดคล�องกับเจตนารมณ3ของ
การพัฒนานักบริหารระดับสูงได� 

----------------------------------------------------- 
  



๕ 

 

๒. ปรัชญาและแนวคิด 

 ปรัชญา 

 เป&นหลักสูตรที่มุ�งเน�นการพัฒนาผู�เข�ารับการฝ:กอบรมให�มีภาวะผู�นํา และความสามารถในการ
บริหารจัดการคุณภาพงานและคุณภาพชีวิตของตนเองและผู�อ่ืนได�ในปQจจุบัน และสอดรับต�อการเปลี่ยนแปลง
และความก�าวหน�าของบทบาทหน�าท่ีการงานและชีวิตในอนาคต ซ่ึงนําไปสู�การได�รับการยอมรับ ความเชื่อม่ัน 
และความศรัทธา (Trust and Confidence) จากผู�รับบริการ ผู�มีส�วนเก่ียวข�องในการทํางาน และจาก 
ทุกภาคส�วน 

แนวคิด 

 (๑) เป&นหลักสูตรเสริมสร�างความสามารถในการทําหน�าท่ีการบริหารจัดการและบทบาทภาวะ
ผู�นํา (Management and Leadership Roles and Functions) ที่เชื่อมโยงสัมพันธ3กันในมิติต�าง ๆ ได�แก� 
การบริหารตนและการบริหารคน การบริหารเป7าหมายทิศทางและการบริหารการเปล่ียนแปลง และ 
การบริหารผลลัพธ3และการบริหารทรัพยากรและเทคโนโลยีการทํางาน 

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

 (๓) จัดรูปแบบการเรียนรู�ที่ยืดหยุ�น สามารถตอบสนองรูปแบบ (Styles) ความต�องการและ 
ความจําเป&นเฉพาะตน (Individual Needs) ในการพัฒนาสมรรถนะด�านการบริหารจัดการและภาวะผู�นํา  
โดยมีเคร่ืองมือและกระบวนการประเมินสมรรถนะเพื่อการพัฒนา (Formative Assessment) การบริหาร
แผนการพัฒนาเฉพาะตน (Individual Development Plan) ที่เชื่อมโยงกับแผนการพัฒนาบุคคลของ 
ส�วนราชการ (Organization HRD Plan) 

 (๔) พัฒนาผู�เข�ารับการฝ:กอบรมให�มีภาวะผู�นําและความสามารถในการบริหารจัดการที่เหมาะสม 
ทันสมัย โดยเน�นท้ังสมรรถนะท่ีเป&นสากลและสมรรถนะที่จําเป&นสําหรับบริบทราชการไทย 

 (๕) เป&นหลักสูตรท่ีสามารถก�อให�เกิดการเรียนรู�ได�อย�างครบถ�วนสมดุลในทุกมิติ ได�แก� การเรียน
เพื่อให�เกิดการเรียนรู� (Learning to Learn) การเรียนรู�เพื่อการปฏิบัติตามรูปแบบภาวะผู�นําและการบริหาร
จัดการของตนในสถานการณ3ต�าง ๆ (Learning to do) การเรียนรู�เพื่อคุณภาพชีวิตในสภาพแวดล�อม 
ที่เปลี่ยนแปลง (Learning to be) และการเรียนรู�เพื่อการอยู�ร�วมกันบนความแตกต�างและความหลากหลาย
ของบุคคลและสังคม (Learning to Live with Others) เพื่อให�นักบริหารระดับสูงได�พัฒนาทั้งในด�านความรู� 
การปฏิบัติ การมีคุณภาพชีวิตและการทํางานที่ดีในสภาพแวดล�อมท่ีเปลี่ยนแปลง และสามารถแสดงภาวะผู�นํา
และความสามารถในการบริหารจัดการได�อย�างเหมาะสมในสภาพสังคมท่ีมีความแตกต�างหลากหลาย 

-----------------------------------------------------  



๖ 

 

๓. วัตถุประสงค,ของหลักสูตร 

 (๑) เพื่อเตรียมความพร�อมให�แก�ผู�ดํารงตําแหน�งประเภทอํานวยการหรือเทียบเท�าในการเข�าสู�
ตําแหน�งประเภทบริหารเพื่อให�สามารถปฏิบัติหน�าที่ในตําแหน�งดังกล�าวได�อย�างมีประสิทธิภาพ ได�รับความ
เชื่อถือไว�วางใจ เชื่อม่ัน ศรัทธา จากผู�ท่ีเก่ียวข�อง โดยจัดการเรียนรู�ในรูปแบบต�าง ๆ ให�ผู�เข�ารับการฝ:กอบรมได�
เรียนรู�และพัฒนาตนเอง และมีส�วนร�วมในการพัฒนาผู�อ่ืน ตามบทบาทหน�าที่ทางการบริหารและการมีภาวะ
ผู�นํา (Management and Leadership Roles and Functions) ในด�าน 

• การบริหารตน และการบริหารคน (Self and People Management) 

• การบริหารเป7าหมายทิศทาง และการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Visioning and 
Change Management) 

• การบริหารผลลัพธ3 และการบริหารทรัพยากรท่ีมุ�งสู�ผลลัพธ3 (Results and Resources 
Management) 

 (๒) เพื่อพัฒนาผู� เข�า รับการฝ:กอบรมให�ตระหนักถึงคุณลักษณะและพฤติกรรมที่บ�งชี้ ถึง
ความสามารถทางการบริหารและการมีภาวะผู�นํา เพื่อชีวิตและการทํางานในบริบทสภาวะแวดล�อม 
ที่เปลี่ยนแปลง โดยกําหนดจุดเน�นของการพัฒนาในเร่ืองของการตัดสินใจ การสื่อสาร การประสานงาน
ประสานสัมพันธ3 การปรับตัวและความยืดหยุ�น จิตมุ�งบริการ และการบริหารทรัพยากร 

----------------------------------------------------- 
  



๗ 

 

๔. คุณสมบัติของข2าราชการพลเรือนผู2มีสิทธิสมัครเข2ารับการฝ�กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง 

 ข�าราชการพลเรือนท่ีมีสิทธิสมัครเข�ารับการฝ:กอบรมต�องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 (๑) เป&นผู�ดํารงตําแหน�งประเภทอํานวยการ ไม�น�อยกว�า ๒ ป; หรือผู�ดํารงตําแหน�งอ่ืนท่ี 
ปฏิบัติราชการเช�นเดียวกับประเภทอํานวยการ ไม�น�อยกว�า ๒ ป; ตามหลักเกณฑ3และเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด 
หรือเคยดํารงตําแหน�งข�างต�นรวมกันแล�วไม�น�อยกว�า ๒ ป; นับถึงวันเปzดการฝ:กอบรม หรือ 

 (๒) เป&นผู�ดํารงตําแหน�งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ หรือเคยดํารงตําแหน�งดังกล�าว  
แต�ปQจจุบันได�รับการแต�งตั้งให�ดํารงตําแหน�งประเภทอํานวยการ ในสังกัดส�วนราชการท่ีมีฐานะเป&นกรมที่อยู�ใน
บังคับบัญชาหรือปฏิบัติราชการข้ึนตรงต�อนายกรัฐมนตรี และหัวหน�าส�วนราชการดังกล�าวดํารงตําแหน�ง
ประเภทบริหารระดับสูง (ตําแหน�งระดับ ๑๑ เดิม) และ 

 (๓) จะต�องไม�เป&นผู�ที่จะเกษียณอายุราชการในป;งบประมาณท่ีเข�ารับการฝ:กอบรม และ 

 (๔) เป&นผู�ท่ีส�วนราชการต�นสังกัดคัดเลือกและเสนอชื่อให�เข�ารับการฝ:กอบรม 

 

หมายเหตุ : ในการพิจารณารับรองหลักสูตรนักบริหารระดับสูงที่จัดโดยส�วนราชการหรือหน�วยงานอ่ืนนั้น  
ก.พ. จะไม�นําองค3ประกอบด�าน “คุณสมบัติของข�าราชการพลเรือนผู�มีสิทธิสมัครเข�ารับการฝ:กอบรมหลักสูตร
นักบริหารระดับสูง” มาพิจารณา แต�ทั้งนี้ ผู�เข�ารับการฝ:กอบรมในหลักสูตรดังกล�าวก็จะต�องมีคุณสมบัติท่ี
สอดคล�องเหมาะสมกับการฝ:กอบรมในหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ตามปรัชญา แนวคิด และวัตถุประสงค3ท่ี
กําหนดตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรฯ ด�วย 

----------------------------------------------------- 
  



๘ 

 

๕. การบริหารจัดการหลักสูตร 

 การบริหารจัดการหลักสูตรฝ:กอบรมนักบริหารระดับสูงน้ี อย�างน�อยจะต�องประกอบด�วย
องค3ประกอบต�อไปน้ี 

 (๑) กระบวนการคัดเลือกและคัดกรองผู2สมัครเข2ารับการฝ�กอบรม  

  ผู�เข�ารับการฝ:กอบรมต�องการผ�านกระบวนการคัดเลือกที่เป&นระบบ โดย 

  (๑.๑) ผ�านการคัดเลือกจากส�วนราชการ ให�เป&นผู�ได�รับการเสนอชื่อให�เข�ารับการฝ:กอบรม 
โดยส�วนราชการต�นสังกัดต�องจัดทําแผนพัฒนากําลังคนไว�ล�วงหน�า 

  (๑.๒) ผ�านการคัดกรองจากหน�วยงานผู�จัดหลักสูตร  โดย 

• หน�วยงานผู�จัดหลักสูตรต�องกําหนดเกณฑ3การคัดกรองให�เป&นระบบและเปzดเผย 
โดยพิจารณาจากใบสมัคร เอกสารประกอบการสมัคร การตรวจสอบคุณสมบัติ อาจมีการสัมภาษณ3หรือ 
ขอข�อมูลเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความพร�อมและความเหมาะสม 

• หน�วยงานผู�จัดหลักสูตรต�องจัดให�มีคณะกรรมการหรือคณะบุคคลเพื่อพิจารณา 
คัดกรอง เห็นชอบและอนุมัติรายชื่อ หลังจากนั้น หน�วยงานผู�จัดหลักสูตรจะประกาศรายชื่อผู�ที่ผ�านการ 
คัดกรองให�ส�วนราชการได�รับทราบ 

 (๒) เป9นหลักสูตรที่มีวิทยากรที่มีคุณภาพ 

  วิทยากรต�องเป&นผู�ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู�ความสามารถและประสบการณ3สูงมากพอในเร่ืองท่ี
ได�รับมอบหมาย สามารถบรรยาย ถ�ายทอด และสนับสนุนกระบวนการเรียนรู�โดยมีผู�เข�ารับการฝ:กอบรมเป&น
ศูนย3กลางของการพัฒนาได�อย�างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 (๓) ผู2รับผิดชอบหลักสูตรมีความรู2 ความสามารถ และรับผิดชอบโครงการได2เต็มเวลา 

  (๓.๑) ผู� รับผิดชอบโครงการต�องเป&นผู�ที่ มีความรู�และประสบการณ3ในการจัดฝ:กอบรม  
มีจิตบริการ สามารถดูแลติดตามและรับผิดชอบโครงการได�เต็มเวลา 

  (๓.๒) หน�วยงานผู�จัดโครงการฝ:กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ต�องมีคําส่ังมอบหมาย
หน�วยงานระดับไม�ต่ํากว�ากองหรือสํานักหรือเทียบเท�ารับผิดชอบเป&นเจ�าหน�าที่ประจํารับผิดชอบโครงการ 
ภายใต�การกํากับดูแลของหัวหน�าหรือรองหัวหน�าหน�วยงานท่ีได�รับมอบหมายและคณะกรรมการบริหาร
โครงการ 



๙ 

 

  (๔) การบริหารโครงการและวิชาการของหลักสูตร 

  (๔.๑) ให�หน�วยงานท่ีจัดหลักสูตรมีคณะกรรมการหรือคณะบุคคล ทําหน�าที่บริหารโครงการ
ในภาพรวม ประกอบด�วยหัวหน�าส�วนราชการระดับกระทรวง ท่ีปรึกษาและกรรมการ ในจํานวนที่ส�วนราชการ
จะเห็นสมควร เพื่อทําหน�าที่วางแผนการพัฒนานักบริหารระดับสูง กําหนดนโยบายและแนวทางการบริหาร
โครงการและจัดการหลักสูตร กําหนดระเบียบ หลักเกณฑ3และดําเนินการเรื่องการคัดเลือกหรือถอดถอน
ผู�เข�าร�วมหลักสูตร ติดตามความก�าวหน�าในการดําเนินการและประเมินผลโครงการในภาพรวม ฯลฯ เป&นต�น 

  (๔.๒) ให�คณะกรรมการหรือคณะบุคคล ตามข�อ ๔.๑ แต�งตั้งท่ีปรึกษาและเจ�าหน�าท่ีประจํา
หลักสูตร ทําหน�าที่บริหารการจัดกิจกรรมหลักสูตร ได�แก� การออกแบบรายละเอียดกิจกรรม การวาง
กําหนดการและระยะเวลา การดําเนินการจัดกิจกรรม การให�คําปรึกษาแนะนําผู�เข�ารับการฝ:กอบรม  
การประเมินและรายงานความก�าวหน�าและผลการจัดกิจกรรมหลักสูตร ปQญหา อุปสรรค และข�อเสนอแนะใน
การจัดการโครงการ ฯลฯ ต�อคณะกรรมการบริหารโครงการ 

 (๕) วิธีการฝ�กอบรมตามหลักสูตร 

  เน�นให�ผู�เข�ารับการฝ:กอบรมเป&นศูนย3กลางของการเรียนรู� เพิ่มน้ําหนักความสําคัญกับการ
พัฒนาศึกษาด�วยตนเอง การเรียนรู�จากการปฏิบัติงานจริง การนําบทเรียนและประสบการณ3จากการปฏิบัติจริง
ดังกล�าวไปแลกเปลี่ยนเรียนรู�กับผู�เข�ารับการฝ:กอบรมด�วยกันโดยกระบวนการกลุ�ม (Group Process) และ 
การสร�างการมีส�วนร�วมในการเรียนรู� ภายใต�คําปรึกษาแนะนํา การสอนแนะของผู�ทรงคุณวุฒิและท่ีปรึกษา 
ด�านการเรียนรู� (Learning Facilitators) ตลอดจนมีโอกาสไปศึกษาดูงานนอกสถานท่ีในหน�วยงานธุรกิจ  
ส�วนราชการ ซ่ึงจะเป&นการช�วยเสริมสร�างประสบการณ3การเรียนรู�ภาคปฏิบัติให�มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ทั้งน้ี ได�กําหนดสัดส�วนระยะเวลาเพื่อเป&นแนวทางในการจัดการเรียนรู� สําหรับแต�ละ 
หมวดวิชา ดังนี้ 

หมวดวิชาที่ ๑  แบ�งระยะเวลาเป&น ๓ ส�วนคือ 

• ร�อยละ ๒๐ เป&นการเรียนรู�จากการบรรยาย การอภิปราย จากผู�ทรงคุณวุฒิ 

• ร�อยละ ๓๐ เป&นการเรียนรู�จากการศึกษาด�วยตนเองผ�านสื่อเทคโนโลยีการเรียนรู� 
กระบวนการสอนแนะ การเรียนรู�จากประสบการณ3ตรง 

• ร�อยละ ๕๐ เป&นการเรียนรู�จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ด�วยกระบวนการกลุ�ม 
หมวดวิชาที่ ๒ – ๔  กําหนดสัดส�วนระยะเวลา เป&น ๒ ส�วน คือ 

• ร�อยละ ๓๐ เป&นการเรียนรู�จากการรับฟQงบรรยาย การอภิปราย การเสวนา 

• ร�อยละ ๗๐ เป&นการเรียนรู�ด�วยประสบการณ3ตรงจากการปฏิบัติงาน จากกรณีศึกษา 
จากการศึกษาดูงานในและต�างประเทศ และการนําความรู�ที่ได�ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู�
ด�วยกระบวนการกลุ�ม 



๑๐ 

 

 (๖) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการฝ�กอบรม 

  (๖.๑) ให�มีการประเมินผลการเรียนรู�และภาวะผู�นําในองค3กร รวมทั้งการประเมินสมรรถนะ
หลักทางการบริหารของนักบริหารระดับสูงที่เข�ารับการฝ:กอบรมหลังจากการฝ:กอบรมไปแล�ว เพื่อให�ทราบว�า 
ผู�เข�ารับการฝ:กอบรมมีความรู� ทัศนคติ ประสบการณ3และความพร�อมที่จะเป&นนักบริหารระดับสูงข้ึนต�อไป
หรือไม� และสมควรมีการพัฒนาเพิ่มเติมอย�างไร 

  (๖.๒) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการฝ:กอบรม จะต�องดําเนินการประเมินอย�างครอบคลุม
กลุ�มบุคคลท่ีเก่ียวข�อง คือ ผู�เข�ารับการฝ:กอบรม วิทยากร ส�วนราชการผู�ส�งนักบริหารเข�ารับการฝ:กอบรม  
ส�วนราชการที่จัดการศึกษาดูงาน คณะกรรมการบริหารโครงการ คณะกรรมการบริหารวิชาการของหลักสูตร 
และคณะเจ�าหน�าที่ผู�รับผิดชอบโครงการ 

  (๖.๓) ในการประเมินหลักสูตร ให�ต้ังคณะบุคคลประกอบด�วยผู�ทรงคุณวุฒิทั้งจากภายนอก
และภายในส�วนราชการ หรืออาจเป&นผู�ที่มาจากภายนอกส�วนราชการท้ังหมดท่ีมีความเป&นกลางและ 
มีประสบการณ3ด�านการประเมินทําการประเมินก็ได� เพื่อให�การประเมินถูกต�องตามหลักวิชาการและมีความ
เป&นธรรมอย�างแท�จริง 

  (๖.๔) วิธีการและแบบประเมินหลักสูตรต�องได�มาตรฐานตามหลักวิชาการ มีความครอบคลุม
ทุกมิติ และวัดผลสัมฤทธิ์ได�อย�างเท่ียงตรงเชื่อถือได� 

  (๖.๕) หลังสิ้นสุดการฝ:กอบรมในแต�ละป;งบประมาณให�จัดส�งผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
การฝ:กอบรมรวมทั้งฐานข�อมูลของผู�ผ�านการฝ:กอบรมตามหลักสูตรเสนอ ก.พ. เพื่อทราบ รวมทั้งเพื่อให�
นโยบายและประกอบการพิจารณารับรองให�ใช�หลักสูตรดังกล�าวต�อไปได� 

 (๗) ฐานข2อมูลโครงการ 

  ในการดําเนินโครงการฝ:กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง จะต�องมีการจัดทําฐานข�อมูล
โครงการท่ีเป&นระบบ เพื่อประโยชน3ในการวางแผน การบริหารจัดการ และการฝ:กอบรมให�มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยฐานข�อมูลจะต�องประกอบด�วย 

(๑) ฐานข�อมูลรายชื่อพร�อมประวัติส�วนบุคคลและประวัติการทํางานของนักบริหารที่เข�ารับ
การฝ:กอบรม 

(๒) ฐานข�อมูลหลักสูตรการฝ:กอบรม 

(๓) ฐานข�อมูลรายชื่อพร�อมประวัติส�วนบุคคลและประวัติการทํางานของวิทยากร 

(๔) ฐานข�อมูลรายงานการศึกษาส�วนบุคคลและการศึกษากลุ�ม 

(๕) ฐานข�อมูลรายงานการศึกษาดูงานท้ังในและนอกประเทศ 



๑๑ 

 

(๖) ฐานข�อมูลของผู�สําเร็จการฝ:กอบรมที่ได�และไม�ได�รับการคัดเลือกแต�งตั้งให�ดํารงตําแหน�ง
ประเภทบริหาร 

(๗) ฐานข�อมูลอ่ืน ๆ ที่จําเป&น 

 (๘) สถานที่ดําเนินการ 

  สถานที่ดําเนินการฝ:กอบรมต�องได�มาตรฐาน ทันสมัย มีอุปกรณ3การฝ:กอบรมที่เอ้ือให�การ
ฝ:กอบรมมีประสิทธิภาพ มีสภาพแวดล�อมที่เหมาะสมต�อการฟQงการบรรยายและฝ:กปฏิบัติ มีความปลอดภัย  
มีห�องทํางานอํานวยความสะดวก และมีห�องสมุดท่ีทันสมัย มีข�อมูลสนับสนุนการฝ:กอบรมได�พอสมควร 

  สําหรับการศึกษาดูงานนอกชั้นเรียนท้ังในและต�างประเทศ ต�องมีการจัดเตรียมสถานที่ศึกษา
ดูงานที่เหมาะสม ปลอดภัย ได�มาตรฐานและมีสภาพแวดล�อมท่ีเหมาะสม ทําให�ผู�เข�ารับการฝ:กอบรมได�รับ
ความรู�และประสบการณ3ตรงตามเป7าหมายที่กําหนด 

----------------------------------------------------- 
  



๑๒ 

 

๖. ผลลัพธ,ที่คาดหวัง 

 นักบริหารระดับสูงในภาคราชการได�รับการยอมรับ ความเชื่อถือไว�วางใจ และความเชื่อม่ัน 
(Trust and Confidence) จากผู�ร�วมงาน ประชาชน ผู�รับบริการ ผู�มีส�วนเก่ียวข�องทุกฝ}าย ทุกภาคส�วน ในการ
ดํารงตน และการทํางานอย�างเป&นมืออาชีพและเป&นสากล 

----------------------------------------------------- 
  



๑๓ 

 

๗. งบประมาณดําเนินการ 

 หน�วยงานผู�รับผิดชอบจัดโครงการฝ:กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงต�องจัดทําแผนงาน
โครงการและต้ังงบประมาณประจําป;ไว�เป&นการล�วงหน�า เพื่อให�สามารถดําเนินการจัดการฝ:กอบรมได�ตาม
เป7าหมาย โดยจะต�องตั้งงบประมาณไว�สําหรับการจัดฝ:กอบรมหลักสูตรหลักและหลักสูตรเสริม นอกจากน้ี 
งบประมาณที่ตั้งไว�จะต�องมีจํานวนค�าใช�จ�ายที่เหมาะสมเพื่อให�การจัดฝ:กอบรมมีคุณภาพและได�มาตรฐาน และ
เพื่อให�การฝ:กอบรมบรรลุวัตถุประสงค3และผลลัพธ3ท่ีคาดหวัง 

----------------------------------------------------- 
  



๑๔ 

 

๘. เนื้อหาหลักสูตร 

 (๑) ลักษณะของเน้ือหาหลักสูตร 

  เนื้อหาหลักสูตรการฝ:กอบรมนักบริหารระดับสูงต�องมีความสอดคล�องกับวัตถุประสงค3ของ
หลักสูตร และวิธีการฝ:กอบรมมีความเหมาะสมกับกลุ�มเป7าหมาย โดยวิธีการฝ:กอบรมจะส�งเสริมให�เกิด 
การพัฒนาสมรรถนะที่จําเป&นของนักบริหารระดับสูง มีวิธีการเรียนรู�ท่ีหลากหลาย และดําเนินการอย�างเป&น
ระบบบนหลักปรัชญาการเรียนรู�ในศตวรรษที่ ๒๑ ซ่ึงประกอบไปด�วย การเรียนเพื่อให�เกิดการเรียนรู� 
(Learning to Learn) การเรียนรู�เพื่อการปฏิบัติตามรูปแบบภาวะผู�นําและการบริหารจัดการของตนใน
สถานการณ3ต�าง ๆ (Learning to do) การเรียนรู�เพื่อคุณภาพชีวิตในสภาพแวดล�อมที่เปลี่ยนแปลง (Learning 
to be) และการเรียนรู�เพื่อการอยู�ร�วมกันบนความแตกต�างและความหลากหลายของบุคคลและสังคม 
(Learning to Live with Others) 

 (๒) โครงสร2างหลักสูตร 

  โครงสร�างหลักสูตรประกอบด�วย ๔ ช�วง ดังน้ี 

  ชGวงที่ ๑ ปฐมนิเทศ ประกอบด�วยกิจกรรมการชี้แจงรายละเอียดหลักสูตร วิธีการฝ:กอบรม 
กิจกรรมการประเมินสมรรถนะ ทักษะ บุคลิกภาพ ความรู� ความจําเป&นและความคาดหวังของผู�เข�ารับการ
ฝ:กอบรม กิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคลและแผนการจัดทํารายงานการศึกษาส�วนบุคคล กิจกรรม
การวางแผนการศึกษากลุ�ม 

  ชGวงที่ ๒ ชGวงการฝ�กอบรม  รวม ๔ หมวดวิชา ประกอบไปด�วย 

• หมวดวิชาที่ ๑ ภาวะผู�นําและการบริหารราชการกับบริบทการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ ๒๑ (Management and Leadership in the 21 st Century) 

• หมวดวิชาท่ี ๒ บทบาทหน�าที่ของนักบริหารระดับสูง ด�านการบริหารทิศทาง 
นโยบาย และการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Visioning, Managing Direction 
and Change) 

• หมวดวิชาท่ี ๓ บทบาทหน�าท่ีของนักบริหารระดับสูง ด�านการบริหารผลงาน 
กับการบริหารจัดการด�านทรัพยากร และเทคโนโลยี (Managing Results, 
Resources, and Technology) 

• หมวดวิชาที่ ๔ บทบาทหน�าที่ของนักบริหารระดับสูง ด�านการบริหารตน และ
การบริหารคน (Managing Self and Others) 

  ชGวงที่ ๓ การศึกษาดูงานในประเทศและตGางประเทศ 



๑๕ 

 

  ชGวงที่  ๔ ปJจฉิมนิ เทศ ประกอบไปด�วย กิจกรรมสรุปสาระการเรียนรู�  (Learning 
Reflection) การประเมินผลการเรียนรู�และพัฒนา การประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารของนักบริหาร
ระดับสูง การนําเสนอรายงานต�าง ๆ 

 (๓) วัตถุประสงค,ของหมวดวิชาและสาระสําคัญ 

  หมวดวิชาที่ ๑ ภาวะผู2นําและการบริหารราชการกับบริบทการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
(Management and Leadership in the 21st Century) 

  วัตถุประสงค,ของหมวดวิชา เพื่อให�ผู�เข�ารับการฝ:กอบรมเห็นความสําคัญ และเข�าใจใน
เรื่องของภาวะผู�นําและบทบาทหน�าที่ของนักบริหารในการบริหารราชการ โดยสามารถประยุกต3ความรู� ทักษะ 
และภาวะผู�นําดังกล�าวให�สอดคล�องกับการปฏิบัติหน�าที่ในบริบทภาครัฐในมิติต�าง ๆ ได�อย�างเหมาะสม 

  ตัวอยGางหัวข2อการเรียนรู2 

• ภาวะผู�นําและบทบาทหน�าที่ของนักบริหารระดับสูงกับสภาพแวดล�อมการทํางานท่ี
เปลี่ยนแปลง 

• บริบทปQญหาและสิ่งท�าท�ายการขับเคลื่อนประเทศไทย นโยบายสาธารณะ ธรรมาภิบาล 
และการปฏิรูปราชการ เช�น อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน3 กฎ ระเบียบ กติกาโลก 
ความขัดแย�ง การแข�งขันโลก ปQญหาโครงสร�างประชากร โครงสร�างกําลังคน  
ความม่ันคงด�านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม สิ่งแวดล�อม พัฒนาการของ
เทคโนโลยี ประชาคมอาเซียน ฯลฯ 

• ระบบ เครื่องมือ กลไก การบริหารราชการยุคใหม� 

 หมวดวิชาที่ ๒ บทบาทหน2าที่ของนักบริหารระดับสูง ด2านการบริหารทิศทาง นโยบาย และ
การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Visioning, Managing Direction and Change)  

 วัตถุประสงค,ของหมวดวิชา เพื่อให�ผู�เข�ารับการฝ:กอบรมพัฒนาทักษะ สมรรถนะ ด�านการ
สร�างวิสัยทัศน3 การกําหนดทิศทางการบริหารราชการ การสร�างธรรมาภิบาล การสร�างการเปลี่ยนแปลง  
การสร�างการมีส�วนร�วมในการเปลี่ยนแปลง การบริหารจัดการและประเมินผลการเปลี่ยนแปลง ในการกําหนด
นโยบายสาธารณะและการจัดบริการสาธารณะ ตามบทบาทหน�าที่ความรับผิดชอบ เพื่อสนองตอบความ
ต�องการของสังคมและการพัฒนาประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

 ตัวอยGางหัวข2อการเรียนรู2 

• การพัฒนาทักษะทางการคิด 

• การพัฒนาวิสัยทัศน3 และทิศทางการบริหารราชการ 

• การกําหนดเป7าหมายและกลยุทธ3องค3กร 

• การบริหารการเปลี่ยนแปลง 



๑๖ 

 

• ความฉลาดรู�ด�านการเมืองและการบริหารความสัมพันธ3 (Political Savvy) 

 หมวดวิชาที่ ๓ บทบาทหน2าที่ของนักบริหารระดับสูง ด2านการบริหารผลงานกับการบริหาร
จัดการด2านทรัพยากร และเทคโนโลยี (Managing Results, Resources, and Technology) 

 วัตถุประสงค,ของหมวดวิชา เพื่อให�ผู� เข�า รับการฝ:กอบรมได�พัฒนาภาวะผู�นําและ
ความสามารถในการบริหารราชการ ด�านการจัดสรรและบริหารทรัพยากร วิทยาการ และเทคโนโลยี เพื่อการ
ขับเคลื่อนนโยบายให�บรรลุผลสัมฤทธิ์อย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเน�นในเรื่องการบริหารจัดการ
ทางการเงิน การบริหารจัดการทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร การจัดการทรัพยากรทางกายภาพ
และวิทยาการ การบริหารจัดการข�อมูล ข�าวสาร ความรู� การบริหารแผนงานและโครงการ การสื่อสารแผนงาน
และโครงการ และการบริหารผลงาน คุณภาพและบริการ 

 ตัวอยGางหัวข2อการเรียนรู2 

• ด�านการบริหารผลงาน 
- การบริหารผลงาน (Performance Management) 
- การวางแผนสํารองหรือแผนฉุกเฉิน (Planning and Contingency Planning) 
- การบริหารในสภาวะวิกฤต (Crisis Management) 
- การสร�างมูลค�าเพิ่มในบริการสาธารณะ  
- การจัดโครงสร�างการทํางานเพื่อการขับเคล่ือนนโยบายสู�ความสาํเร็จ 
- ความสามารถด�านการเป&นผู�ประกอบการ (Entrepreneurship) ในราชการ 
- การจัดการกระบวนการปฏิบัติงาน (Operating Management) 
- การบริหารคุณภาพและบริการ (Quality and Service Management) 

• ด�านการบริหารทรัพยากร 
- การวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณ 
- การสร�างความคุ�มค�าทางการเงิน (Financial Worthiness) 
- การควบคุมภายใน (Internal Controlling) 
- การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)  
- กลยุทธ3การบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ3 

• ด�านการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
- ความฉลาดรู�ด�านสื่อ (Media Literacy) 
- ความฉลาดรู�ด�านข�อมูล ความรู� สารสนเทศ (Knowledge and Information 

Literacy) 
- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Literacy) 
- การประยุกต3ใช�เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการสาธารณะ 



๑๗ 

 

 หมวดวิชาที่  ๔  บทบาทหน2 าที่ ของ นักบ ริหารระดับสู ง  ด2 านการบริหารตนและ 
การบริหารคน (Managing Self and Others)  

 วัตถุประสงค,ของหมวดวิชา เพื่อให�ผู�เข�ารับการฝ:กอบรมได�พัฒนาความสามารถ ในการ
บริหารตน (Managing Self) และมีภาวะผู�นําในการทํางานกับผู�อ่ืน (Working with People) ได�อย�างสมดุล 

 ตัวอยGางหัวข2อการเรียนรู2 

• ด�านการบริหารจัดการและการพัฒนาตนเอง 
- การคิดเชิงบวก (Positive Thinking) การคิดเชิงรุก (Proactive Thinking)  

การคิดเชิงวิเคราะห3 (Critical Thinking) 
- การแก�ปQญหาและตัดสินใจเชิงคุณธรรม จริยธรรม (Ethical Decision Making) 
- การบริหารจัดการสุขภาพกาย สุขภาพใจ การบริหารจัดการความกดดัน  

การควบคุมความเครียด และอารมณ3 (Stress Management /Managing 
Adversity / Emotional Resilience) และการสร�างสุนทรียภาพของชีวิต 

- การบริหารเวลา (Time Management) 
- การจัดลําดับความสาํคัญและวางแผนการทาํงาน เพื่อใช�เวลาและทรัพยากรให�

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อดําเนินบทบาทท่ีหลากหลาย ท้ังในชีวิตการทํางาน
และชีวิตด�านอ่ืน ๆ ได�อย�างสมดุล  

- การวางแผนพัฒนาตนเองเพื่อสร�างสมดุลคุณภาพชีวิตและการทํางาน 
- ภาวะผู�นําในราชการกับความรับผิดชอบต�อสังคม 
- การจัดการกับหน�าที่และผลประโยชน3ทับซ�อน  
- การทํากิจกรรมเพื่อประโยชน3สาธารณะ 

• ด�านการบริหารจัดการและพัฒนาผู�อ่ืน  
- ความเข�าใจด�านวัฒนธรรม ความต�างระหว�างบุคคล และความสามารถในการ

บริหารจัดการเพื่อสร�างวัฒนธรรมองค3กร (Understanding, Managing, 
Creating Organization Culture)  

- การตระหนักรู�และคํานึงถึงความแตกต�างหลากหลายในที่ทํางาน (Diversity 
Awareness) 

- การบริหารจัดการความแตกต�างระหว�างรุ�น (Generation Management) 
- การบริหารจัดการกําลังคนคุณภาพรุ�นใหม� (Talent Management) 
- การสร�างทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
- การสื่อสาร การโน�มน�าวจูงใจ การเจรจาต�อรอง บริหารจัดการความขัดแย�ง 

ในสถานการณ3ต�าง ๆ 
- การจัดการประชุมอย�างมีประสิทธิภาพ (Effective Meeting) 



๑๘ 

 

- ภาวะผู�นํา กับบทบาทพี่เลี้ยง ผู�สอนแนะงาน และการทําตัวเป&นแบบอย�าง 
- การสร�างเครือข�ายการทํางาน เครือข�ายความสัมพันธ3 
- การขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร�างวินัย และพิทักษ3ระบบคุณธรรม 
- บทบาทความสัมพันธ3ระหว�างภาคราชการกับภาคการเมือง ภาคประชาชน 

----------------------------------------------------- 
  



๑๙ 

 

๙. ระยะเวลาการฝ�กอบรมตลอดหลกัสูตร 

ระยะเวลาการฝ:กอบรมตลอดหลักสูตรจะต�องไม�น�อยกว�า ๒๓๐ ชั่วโมง ดังน้ี 

ช�วงที่ ๑ ปฐมนิเทศ ไม�น�อยกว�า ๓๐ ชั่วโมง 

ช�วงที่ ๒ การฝ:กอบรม รวม ๔ หมวดวิชา ไม�น�อยกว�า ๑๒๐ ชั่วโมง 

ช�วงที่ ๓ การศึกษาดูงานในประเทศและต�างประเทศ ไม�น�อยกว�า ๖๐ ชั่วโมง 

ช�วงที่ ๔ ปQจฉิมนิเทศ ไม�น�อยกว�า ๒๐ ชั่วโมง 

----------------------------------------------------- 
  



๒๐ 

 

๑๐. การพัฒนาหลักสูตรเสริม 

เพื่อให�นักบริหารระดับสูงมีความรู�และประสบการณ3กว�างขวาง เป&นผู�นําการเปลี่ยนแปลง 
ในภาครัฐได�อย�างมีประสิทธิภาพ การพัฒนานักบริหารในหลักการแล�วจําเป&นต�องดําเนินการอย�างต�อเนื่อง 
ดังน้ัน หลังจากท่ีมีการจัดหลักสูตรฝ:กอบรมนักบริหารระดับสูง เม่ือมีการฝ:กอบรมตามหลักสูตรหลักเสร็จสิ้นไป
ระยะหนึ่งแล�ว จะต�องจัดอบรมระยะสั้นเป&นการเพิ่มเติม ซ่ึงอาจจัดในรูปแบบต�าง ๆ เช�น  

• การบรรยายพิเศษ 

• การจัดประชุมพบปะระหว�างนักบริหารที่เข�ารับการอบรมกับนักบริหารจากภาคธุรกิจเอกชน 

• การศึกษาดูงาน 

• การจัดสัมมนาระดมความคิดเห็น 

• การให�ความรู�ในเร่ืองใหม� ๆ ท่ีจําเป&นต�อการบริหารจัดการของนักบริหารระดับสูงและเป&นการ

เตรียมความพร�อมก�อนที่จะก�าวข้ึนสู�ตําแหน�งในระดับที่สูงข้ึนไป 

----------------------------------------------------- 
  



๒๑ 

 

๑๑. หลักเกณฑ,การสําเร็จการฝ�กอบรม 

(๑) ระยะเวลาการฝ�กอบรม 

 ชGวงที่ ๑  ผู�เข�ารับการฝ:กอบรมต�องเข�ารับการฝ:กอบรมครบ ๑๐๐ %  หากเข�ารับการอบรม
ในส�วนน้ีไม�ครบ ๑๐๐ % จะไม�สามารถเข�ารับการอบรมในช�วงอ่ืน ๆ ได� 

 ชGวงที่ ๒ – ๔  ผู�เข�ารับการฝ:กอบรมต�องเข�ารับการฝ:กอบรมไม�น�อยกว�า ๘๐ % โดยกําหนด
หลักเกณฑ3ไว� ดังนี้ 

• หากขาดการฝ:กอบรมคิดเป&นเวลามากกว�า ๒๐% แต�ไม�เกิน ๔๐ % ให�ผู�เข�ารับการ
ฝ:กอบรมชดเชยในส�วนท่ีขาด 

• หากขาดการฝ:กอบรมคิดเป&นเวลามากกว�า ๔๐ % ให�เข�ารับการฝ:กอบรมใหม� 
เต็มหลักสูตรในการอบรมของหลักสูตรครั้งต�อไป โดยผู�เข�ารับการฝ:กอบรมเป&นผู�รับ
ภาระค�าใช�จ�ายในการฝ:กอบรม 

(๒) ผลงานการศึกษา 

 รายงานการศึกษาส�วนบุคคล (Individual Study) รายงานการศึกษากลุ�ม (Group Project) 
และรายงานการศึกษาดูงานท้ังในประเทศและต�างประเทศ ต�องได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
วิชาการของหลักสูตร 

(๓) การประพฤติปฏิบัติตน 

 เป&นผู�มีความประพฤติเหมาะสมตลอดระยะเวลาการฝ:กอบรม หมายถึง การปฏิบัติตน
ระหว�างการอบรมที่แสดงถึงความตั้งใจในการเข�าเรียน ความกระตือรือร�น เอาใจใส� การอุทิศตน ความร�วมแรง
ร�วมใจ ภาวะผู�นํา ไม�เป&นผู�กระทําการใด ๆ อันเป&นการเสื่อมเสียหรือเป&นความเสียหายต�อราชการ 

----------------------------------------------------- 
  



๒๒ 

 

การรับรองหลักสูตร 

การขอรับรองหลักสูตร 
ส�วนราชการ/สถาบันการศึกษา/สถาบันฝ:กอบรม ท่ีประสงค3จะจัดหลักสูตรฝ:กอบรมนักบริหาร

ระดับสูงและประสงค3จะให� ก.พ. รับรองว�าสมควรให�เป&นหลักสูตรนักบริหารระดับสูงหรือไม� จะต�องดําเนินการดังน้ี 
๑. จัดทํารายละเอียดหลักสูตรให�ครบถ�วนตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรนักบริหารระดับสูงท่ี 

ก.พ. กําหนด  และจัดส�งไปยังสํานักงาน ก.พ. เพื่อนําเสนอ ก.พ. พิจารณา 
๒. เม่ือ ก.พ. รับรองหลักสูตรแล�ว ส�วนราชการจึงจะดําเนินการจัดการฝ:กอบรมได� 
๓. หลังสิ้นสุดการฝ:กอบรมในแต�ละป;งบประมาณให�จัดส�งผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการ

ฝ:กอบรมรวมทั้งฐานข�อมูลของผู�ผ�านการฝ:กอบรมเสนอ ก.พ. เพื่อทราบ 

หลักการพิจารณารับรองหลักสูตรโดย ก.พ. 
๑. ก.พ. กําหนดแนวทางการพิจารณารับรองหลักสูตรโดยเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรท่ีจะ

พิจารณากับกรอบมาตรฐานหลักสูตรการฝ:กอบรมนักบริหารระดับสูงตาม ๑๑ องค3ประกอบ ดังน้ี 
(๑) ชื่อหลักสูตร 
(๒) ปรัชญาและแนวคิด 
(๓) วัตถุประสงค3ของหลักสูตร 
(๔) คุณสมบัติของข�าราชการพลเรือนผู�มีสิทธิสมัครเข�ารับการฝ:กอบรมหลักสูตรนักบริหาร

ระดับสูง 
(๕) การบริหารจัดการหลักสูตร 
(๖) ผลลัพธ3ท่ีคาดหวัง 
(๗) งบประมาณดําเนินการ 
(๘) เนื้อหาหลักสูตร 
(๙) ระยะเวลาการฝ:กอบรมตลอดหลักสูตร 
(๑๐) การพัฒนาหลักสูตรเสริม 
(๑๑) หลักเกณฑ3การสําเร็จการฝ:กอบรม 

 ทั้งนี้ ในเบ้ืองต�น ก.พ. จะพิจารณาองค3ประกอบด�านระยะเวลาการฝ:กอบรมตลอดหลักสูตร
ตาม (๙) เป&นลําดับแรก  ซ่ึงหากหลักสูตรท่ีนําเสนอมีระยะเวลาไม�ครบตามท่ีกําหนด ก.พ. จะไม�พิจารณา
องค3ประกอบอ่ืน ๆ  นอกจากนี้ ก.พ. จะไม�นําองค3ประกอบด�านคุณสมบัติฯ ตาม (๔) มาพิจารณา แต�ผู�เข�ารับ
การฝ:กอบรมในหลักสูตรดังกล�าวก็จะต�องมีคุณสมบัติที่สอดคล�องเหมาะสมกับการฝ:กอบรมในหลักสูตร 
นักบริหารระดับสูง ตามปรัชญา แนวคิด และวัตถุประสงค3ที่กําหนดตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรฯ ด�วย 

๒. ก.พ. จะทําหน�าที่ติดตามประเมินผลหลักสูตรนักบริหารระดับสูงที่ ก.พ. รับรองไปแล�วทุก ๆ 
๓ ป; และอาจพิจารณาให�มีการปรับปรุงแก�ไขให�เหมาะสมได�ตามความจําเป&นระหว�างท่ีมีการจัดฝ:กอบรม 

----------------------------------------------------- 


