
หน่วยงานจัดอบรม ชื่อหลักสูตร คุณสมบัติที่กําหนดจากหน่วยงานจัดอบรม

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

หลักสูตร นักบริหารการคมนาคมระดับสูง (นบส.) ผู้อํานวยการฝ่าย ผู้อํานวยการสํานัก หรือ

เทียบเท่า

ผู้อํานวยการฝ่าย

หลักสูตร นักบริหารการคมนาคมระดับกลาง (นบก.) ผู้อํานวยการกอง ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่าย หรือ

เทียบเท่า

ผู้อํานวยการกอง

หลักสูตร นักบริหารการคมนาคมระดับต้น (นบต.) หัวหน้าแผนก ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก ผู้ช่วย

้ ํ ื ี ่

หัวหน้าแผนก

ประมาณการระยะเวลาอบรม (ตามปีปฏิทิน) **

่ ้
กลุ่มเป้าหมายของ รฟม.

ปฏิทิน หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก สําหรับผู้บริหาร (ประมาณการระยะเวลาอบรมจากหน่วยงานภายนอก)

กระทรวงคมนาคม

มี.ค. - มิ.ย.

พ.ค. - ส.ค.

เม.ย. - ก.ค.

ผู้อํานวยการกอง หรือเทียบเท่า

หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสําหรับนักบริหารระดับสูง ผู้บริหารสูงสุด รองผู้บริหารสูงสุด หรือผู้ช่วย

ผู้บริหารสูงสุด หรือเทียบเท่า

รองผู้ว่าการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ

หลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสําหรับผู้บริหารระดับสูง พนักงานรัฐวิสาหกิจต้องดํารงตําแหน่งระดับ 

11 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า

ผู้อํานวยการฝ่ายขึ้นไป

หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน พนักงานรัฐวิสาหกิจต้องดํารงตําแหน่งระดับ 

11 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า

ผู้อํานวยการฝ่ายขึ้นไป

หลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง พนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดํารงตําแหน่งผู้บริหาร

ระดับกลาง หรือเทียบเท่า

ผู้อํานวยการกอง

สถาบันพระปกเกล้า

มี.ค. - มิ.ย.

พ.ค. - ส.ค.

เม.ย. - ก.ค.

มิ.ย. - ก.พ. ปีถัดไป

ก.ค. - ธ.ค.

ก.ย. - มิ.ย. ปีถัดไป

ต.ค. - ก.ค. ปีถัดไป

ระดบกลาง หรอเทยบเทา

หลักสูตร ผู้นํายุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย พนักงานรัฐวิสาหกิจ อายุไม่ต่ํากว่า 30 ปี และ

ไม่เกิน 40 ปี ประสบการณ์หลังจบปริญญาตรี

ไม่น้อยกว่า 3 ปี

หัวหน้าแผนก

หลักสูตร นักพัฒนบริหารศาสตร์ระดับกลาง พนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดํารงตําแหน่งประเภท

อํานวยการระดับต้น

ผู้อํานวยการฝ่าย

หลักสูตร วิทยาการการจัดการสําหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) พนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดํารงตําแหน่งระดับ 11

 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า

ผู้อํานวยการกอง

ั ้ ิ ั ้ ิ ื ้ ํ ื ้ ิ ั ั ื ้ ่ ้ ่ ้ ่

สถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์

มี.ค. - มิ.ย.

พ.ค. - ส.ค.

เม.ย. - ก.ค.

มิ.ย. - ก.พ. ปีถัดไป

ก.ค. - ธ.ค.

ก.ย. - มิ.ย. ปีถัดไป

ต.ค. - ก.ค. ปีถัดไป

ส.ค. - ก.พ. ปีถัดไป

ส.ค. - ก.ย.

ส.ค. - ธ.ค.

มี.ค. - มิ.ย.
หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารเมือง (ผู้นําเมือง) ผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐหรือเอกชน รองผู้ว่าการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ

หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร) ผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐหรือเอกชน รองผู้ว่าการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

มี.ค. - มิ.ย.

พ.ค. - ส.ค.

เม.ย. - ก.ค.

มิ.ย. - ก.พ. ปีถัดไป

ก.ค. - ธ.ค.

ก.ย. - มิ.ย. ปีถัดไป

ต.ค. - ก.ค. ปีถัดไป

ส.ค. - ก.พ. ปีถัดไป

ส.ค. - ก.ย.

ส.ค. - ธ.ค.

มี.ค. - มิ.ย.

มี.ค. - พ.ย.



หน่วยงานจัดอบรม ชื่อหลักสูตร คุณสมบัติที่กําหนดจากหน่วยงานจัดอบรม

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ประมาณการระยะเวลาอบรม (ตามปีปฏิทิน) **

่ ้
กลุ่มเป้าหมายของ รฟม.

ปฏิทิน หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก สําหรับผู้บริหาร (ประมาณการระยะเวลาอบรมจากหน่วยงานภายนอก)

สํานักงบประมาณ หลักสูตร นักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจที่ดํารงตําแหน่งระดับรอง

หัวหน้าหน่วยงานขึ้นไป

รองผู้ว่าการ

สํานักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาต ิ(ป.ป.ช.)

หลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง” 

(นยปส.)

พนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดํารงตําแหน่งเทียบเท่า

ข้าราชการประเภทบริหารระดับต้นขึ้นไปหรือ

เทียบท่า

รองผู้ว่าการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ

ก.พ. - มิ.ย.

ม.ค. - ก.ย.

ุ

มูลนิธิสถาบันวิจัยและ

พัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)

หลักสูตร ผู้บริหารการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (Public-Private 

Partnerships for Executives Program: PEP)

ข้าราชการประเภทบริหารระดับสูง หรือ

ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ประเภท

อํานวยการระดับสูง ประเภทบริหารระดับต้น

 หรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐอื่นที่มีระดับ

เทียบเท่า

รองผู้ว่าการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ

กองบัญชาการศึกษา หลักสูตร การบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน 

(บรอ.)

พนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดํารงตําแหน่งเทียบเท่า

ข้าราชการพลเรือนประเภทบริหารระดับต้น

ขึ้นไป

รองผู้ว่าการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ
ม.ค. - มิ.ย.

เม.ย. - มิ.ย.

ขนไป

สํานักข่าวกรองแห่งชาติ หลักสูตร การบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) พนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดํารงตําแหน่งเทียบเท่า

ข้าราชการพลเรือนประเภทบริหารระดับต้น

ขึ้นไป

รองผู้ว่าการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ

กรมบัญชีกลาง หลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) พนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดํารงตําแหน่งเทียบเท่า

รองหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม

รองผู้ว่าการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ

พ.ย. - มี.ค. 

ปีถัดไป

ม.ค. - มิ.ย.


