
 

หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 14 ปี 2565 
(Foreign Affairs Executive Programme: FAEP14) 

๑. หลักการและเหตุผล 

 จากเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ.2560-2565) ได้ก าหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาประเทศ ซึ่งมีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มุ่งเน้นให้ “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” โดยประเด็นส าคัญประการหนึ่งของ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  คือ ต้องมีการพัฒนาบุคลากร
ตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ เป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง 
มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของแผนแม่บทด้านการต่างประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(แผน 5S/5มี) ในประเด็น Synergy (มีพลัง) ว่าด้วยการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรและบุคลากร 
ด้านการทูตการต่างประเทศ เพ่ือด าเนินบทบาทเชิงรุกท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน 

 ในมิติของงานด้านการต่างประเทศ บทบาทและภารกิจของ “นักบริหารการทูต” ในฐานะผู้แทน
ประเทศไทยได้ปรับเปลี่ยนไปอย่างมีนัยส าคัญ โดยนอกจากจะต้องมีความรู้ความสามารถในงานด้านการทูต
ตามภารกิจหลักอันเป็นสากลของนักการทูตทั่วโลกแล้ว ยังจะต้องมีภาวะผู้น าและศักยภาพในด้านการบริหาร 
สามารถน าการเปลี่ยนแปลงและพัฒนางานในแนวใหม่ที่ขยายขอบเขตกว้างขวางขึ้น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
เน้นความเป็นระดับสากล เพ่ือการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือประสิทธิผลที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นอีกด้วย 

 กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางที่ประสานภารกิจด้านการต่างประเทศของ
รัฐบาลจึงได้จัดท าหลักสูตรนักบริหารการทูตขึ้น เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านต่าง ๆ ให้แก่
นักการทูตที่จะไปด ารงต าแหน่งบริหารในต่างประเทศ และเปิดโอกาสให้ข้าราชการและบุคลากรจากหน่วยงาน
ภาครัฐอ่ืนที่มีภารกิจด้านการต่างประเทศ หรือหน่วยงานที่มีส านักงานในต่างประเทศในฐานะ “ทีมไทยแลนด์” 
เข้าร่วมการฝึกอบรมด้วย ทั้งนี้ เพ่ือที่จะร่วมสร้างทีมประสานการท างานในการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐและ
ยุทธศาสตร์ชาติให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างมีบูรณาการต่อไป 

๒. ปรัชญาและแนวความคิดของหลักสูตร 
 ปรัชญา 
 เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนานักบริหารการทูตของกระทรวงการต่างประเทศและนักบริหารจาก
ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐอ่ืนที่มีภารกิจด้านการต่างประเทศให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ  และภาวะ
ผู้น าด้านการทูตการต่างประเทศแบบมืออาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหารที่สอดรับและเท่าทันต่อ
สถานการณ์ของประเทศและโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สามารถก้าวขึ้นไปสู่การเป็นผู้แทนประเทศ  
ที่แข่งขันได้ในเวทีโลกและมีความเป็นสากล อีกทั้งยังมีความสามารถในการบริหารจัดการคุณภาพงานและ
คุณภาพชีวิตในการท างานของตนเองและผู้อ่ืนได้ในปัจจุบัน และพร้อมส าหรับความก้าวหน้าของบทบาทหน้าที่
การงานและชีวิตในอนาคต ซึ่งจะน าไปสู่การได้รับการยอมรับ ความเชื่อถือไว้วางใจ และความเชื่อมั่น (Trust 
and Confidence) จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการท างานและจากทุกภาคส่วน  
 แนวคิด 

• เป็นหลักสูตรเสริมสร้างและพัฒนาความสามารถของนักบริหารการทูตให้เป็นผู้แทนประเทศ
และนักบริหารที่มีวิสัยทัศน์ (Visionary Leadership) มีความสามารถในการท าหน้าที่การบริหารจัดการและ
บทบาทภาวะผู้น า (Management and Leadership Roles and Function) ที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กันในมิติต่าง ๆ 
ได้แก่ การบริหารตนและการบริหารคน การบริหารเป้าหมายทิศทางและการบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหาร
ผลลัพธ์ การบริหารทรัพยากรและเทคโนโลยีการท างาน 
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• ให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ด้วยการพัฒนาตนเอง (Self-Development) และการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาผู้อ่ืนด้วยกระบวนการกลุ่ม (Group Process) ให้มีศักยภาพทางความคิดและขีดความสามารถ 
ในการบริหารจัดการทีเ่หมาะสมกับสังคมไทยและสอดรับกับสภาพการณ์ของโลก 

• จัดรูปแบบการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น สามารถตอบสนองรูปแบบ (Styles) ความต้องการและความ
จ าเป็นเฉพาะตน (Individual Needs) ในการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารจัดการและภาวะผู้น าโดยมี
เครื่องมือและกระบวนการประเมินสมรรถนะเพ่ือการพัฒนา (Formative Assessment) การบริหารแผนการ
พัฒนาเฉพาะตน (Individual Development Plan) ที่เชื่อมโยงกับแผนการพัฒนาบุคคลของส่วนราชการ 
(Organization HRD Plan) 

• พัฒนาผู้ เข้ารับการฝึกอบรมให้มีภาวะผู้น าและความสามารถในการบริหารจัดการ 
ที่เหมาะสมทันสมัย ทั้งในสภาวะปกติและในช่วงวิกฤติ (Crisis) ที่ต้องการความเป็นผู้น า โดยเน้นสมรรถนะ 
ที่จ าเป็นส าหรับบริบทราชการไทย รวมถึงมีคุณธรรม จริยธรรมของนักบริหารอย่างเหมาะสม 

• เป็นหลักสูตรที่สามารถท าให้นักบริหารการทูตเกิดการเรียนรู้และมีโลกทัศน์ได้อย่างครบถ้วน
สมดุลในทุกมิติ ได้แก่  
 - การเรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ (Learning to Learn)  
 - การเรียนรู้เพ่ือการปฏิบัติตามรูปแบบภาวะผู้น าและการบริหารจัดการของตนในสถานการณ์
ต่าง ๆ (Learning to do)  
 - การเรียนรู้เพื่อคุณภาพชีวิตในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง (Learning to be)  
 - การเรียนรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลายของบุคคลและสังคม 
(Learning to Live with Others)  
 ทั้งนี้ เพ่ือให้นักบริหารการทูตได้พัฒนาทั้งในด้านความรู้ การปฏิบัติ การมีคุณภาพชีวิตและการ
ท างานที่ดีในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง และสามารถแสดงภาวะผู้น าและความสามารถในการบริหารจัดการ
ได้อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพในสภาพสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายและแข่งขันได้ในระดับสากล 

3. วัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่คาดหวัง เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 3.๑ มีความพร้อมในการเข้าสู่ต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น และบริหารการทูต ระดับต้น 
เข้าใจวิธีคิดและการท างานแบบ Agile Leader ที่จะต้องเข้าใจทิศทางการเปลี่ยนแปลงและบริบทแวดล้อมในการ
ขับเคลื่อนงานภาครัฐ สร้างทีมประสานการท างานเพ่ือสร้างและน าการเปลี่ยนแปลงที่มีคุณค่าให้ระบบราชการ 
ประชาชน และส่วนรวม ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจ เชื่อมั่น ศรัทธา จากผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 3.2 มีค่านิยม ทัศนคติ จิตใจ และพฤติกรรมการบริหารที่ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ความ
เข้าใจในคุณค่าที่ดีงามของสังคมไทย จิตส านึกต่อประชาชน จิตสาธารณะ เพ่ือให้ องค์กรรัฐในต่างประเทศ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนและรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม 
 3.3 มีขีดความสามารถในการแข่งขันมิติต่าง ๆ ในระดับสากลทั้งปัจจุบันและสภาวะแวดล้อม  
ที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยก าหนดจุดเน้นของการพัฒนาในเรื่องของการตัดสินใจ แก้ไขปัญหา การสื่อสาร 
การประสานงาน ประสานสัมพันธ์ การปรับตัวและความยืดหยุ่น จิตมุ่งบริการ 
 3.4 มีความพร้อมทางด้านภาวะผู้น าและความสามารถทางการบริหาร สามารถแสดงพฤติกรรม 
ที่คาดหวังในต าแหน่งประเภทบริหารระดับต้น และบริหารการทูต ระดับต้น ทั้งทักษะด้านภาวะผู้น าและทักษะ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

4. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 
 4.๑ ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร ไม่น้อยกว่ำ  
๑ ปี ๖ เดือน หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภทอ่ืนที่ปฏิบัติรำชกำรเช่นเดียวกับประเภทอ ำนวยกำร ไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี 
๖ เดือน ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก ำหนด หรือเคยด ำรงต ำแหน่งข้ำงต้นรวมกันแล้วไม่น้อยกว่ำ  
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๑ ปี ๖ เดือน รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งนักการทูตช านาญการพิเศษของกระทรวงการต่างประเทศท่ีได้รับมอบหมาย
ให้ท าหน้าที่  Head of Chancery (HOC) ที่  อ.ก.พ. กระทรวงการต่างประเทศเห็นชอบให้ เทียบระยะเวลา 
การปฏิบัติราชการเช่นเดียวกับประเภทอ านวยการ โดยสามารถน าระยะเวลาที่ท าหน้าที่ HOC ดังกล่าวมานับรวม
กับระยะเวลาการด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการหรือระยะเวลาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก าหนด 
เพ่ือให้มีระยะเวลาโดยรวมไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน นับถึงวันเปิดกำรฝึกอบรม 
 4.๒ บุคคลภายนอก เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี ๖ เดือน หรือ 
ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ่ืนที่ปฏิบัติราชการเช่นเดียวกับประเภทอ านวยการ  ไม่น้อยกว่า ๑ ปี ๖ เดือน  
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก าหนด หรือเคยด ารงต าแหน่งข้างต้นรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี ๖ เดือน 
นับถึงวันเปิดการฝึกอบรม โดยให้ความส าคัญกับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจากหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจ 
ด้านการต่างประเทศหรือมีส านักงานในต่างประเทศในฐานะ “ทีมไทยแลนด์” เป็นล าดับแรกก่อนและได้รับ 
การอนุมัติจากส่วนราชการต้นสังกัดให้เสนอชื่อเข้ารับการฝึกอบรม 
 4.3 จะต้องไม่เป็นผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในปีที่เข้ารับการฝึกอบรม และจะต้องไม่เป็นผู้ที่
ส าเร็จการฝึกอบรมหรือก าลังอยู่ในระหว่างการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงที่จัดโดย ส านักงาน ก.พ. 
หรือส่วนราชการและหน่วยงานอ่ืนที่ส านักงาน ก.พ. ให้การรับรอง ซึ่งผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว 
มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต 
 4.4 เป็นผู้ที่ส่วนราชการต้นสังกัดคัดเลือกและเสนอชื่อให้เข้ารับการฝึกอบรม โดยรับรองว่าเป็น  
ผู้ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ มีความสามารถในการบริหารจัดการและพัฒนาตนเอง สามารถท างานร่วมกับ 
ผู้อ่ืนได้ เป็นต้นแบบที่ดีและมีคุณลักษณะที่เหมาะสม รวมทั้งมีศักยภาพในการท างานในต าแหน่งประเภท
บริหาร ระดับต้น หรือนักบริหารการทูต ระดับต้น และการเสนอชื่อดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับการบริหาร 
การทดแทนต าแหน่งประเภทบริหาร (Succession Management)  
 ทั้งนี้ สามารถรับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจากหน่วยงานภายนอกโดยมีจ านวนไม่เกินจ านวนรวมของ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากกระทรวงการต่างประเทศ หรือในอัตรา ๑ ต่อ ๑ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๔ เมษายน ๒๕๖๐ 

5. โครงสร้าง ระยะเวลาของหลักสูตร สาระส าคัญ และวิธีการเรียนรู้ 
 5.1 โครงสร้างและระยะเวลาของหลักสูตร หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) มีระยะเวลารวมทั้งสิ้น 200 
ชั่วโมง แบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
 
ส่วนที ่๑ กิจกรรมเตรียมความพร้อม 28 ชั่วโมง 
ส่วนที ่2 กิจกรรมการเรียนรู้ และการศึกษาดูงานในประเทศ 160 ชั่วโมง 
ส่วนที ่3 การท าข้อเสนอเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ (Action Learning  

Policy Project) ในรูปแบบผลงานรายบุคคลและผลงานกลุ่ม 
หมายเหตุ: พบอาจารย์ที่ปรึกษาผลงานการศึกษาส่วนบุคคล (IS) และผลงาน
รายกลุ่ม (GP) ประเภทละ 5 ครั้ง 

 

ส่วนที ่4 การสรุปผลการเรียนรู้/ปัจฉิมนิเทศ 12 ชั่วโมง 

 5.2 สาระส าคัญของหลักสูตร 
5.2.1 การฝึกอบรมส่วนที่ 1: กิจกรรมเตรียมความพร้อม                                   28 ชั่วโมง 
 วัตถุประสงค์: เพ่ือชี้แจงให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่คาดหวังของการ

ฝึกอบรม รายละเอียดหลักสูตร วิธีการฝึกอบรม กิจกรรมการประเมินสมรรถนะนักบริหาร ทักษะ บุคลิกภาพ 
กิจกรรมเครือข่ายมิตรสัมพันธ์และการท างานเป็นทีม ความคาดหวังของการฝึกอบรม การพัฒนากระบวนการ
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ทางความคิดของนักบริหารการทูต กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลและแผนการจัดท ารายงาน
การศึกษาส่วนบุคคล กิจกรรมการวางแผนการศึกษากลุ่ม และหลักเกณฑ์ในการส าเร็จการฝึกอบรม 

 5.2.๒ การฝึกอบรมส่วนที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน 160 ชั่วโมง โดยจ าแนกสาระการเรียนรู้
ตามบทบาทหน้าที่ของต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น และบริหารการทูต ระดับต้น 5 ด้าน ดังนี้ 
  ด้านที ่๑ บทบาทหน้าที่ในการบริหารทศิทางเชิงยุทธศาสตร์และการเปลี่ยนแปลง 30 ชั่วโมง 

 วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเข้ำใจบทบำทของผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภทบริหำร 
ระดับต้น และบริหำรกำรทูต ระดับต้น ในกำรบริหำรและก ำหนดทิศทำงเชิงยุทธศำสตร์ โดยตระหนักถึงทิศทำง 
แนวโน้ม และผลกระทบของบริบททำงกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมที่มีต่อกำรพัฒนำ
ประเทศ ภำรกิจขององค์กร และกำรพัฒนำระบบรำชกำร สำมำรถก ำหนดวิสัยทัศน์และทิศทำงนโยบำยในกำร
บริหำรงำนรำชกำร ขับเคลื่อนกำรเปลี่ยนแปลงภำครำชกำรและก ำหนดนโยบำยสำธำรณะที่มุ่งสร้ำงคุณค่ำ
ให้กับประชำชนและส่วนรวม ก ำหนดกลยุทธ์ในกำรบริหำรที่สอดคล้องกับเป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ในระดับ  
ต่ำง ๆ และสำมำรถรักษำสมดุลระหว่ำงกำรบรรลุเป้ำหมำยระยะสั้นและระยะยำวเพ่ือควำมยั่งยืน 

ด้านที่ ๒ บทบาทหน้าที่ในการบริหารองค์กร ทรัพยากรและผลลัพธ์           22.5 ชั่วโมง 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเข้ำใจบทบำทของผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภทบริหำร ระดับต้น 
และบริหำรกำรทูต ระดับต้น ในกำรบริหำรองค์กรและบูรณำกำรเชื่อมโยงภำรกิจงำนและทีมงำนภำยในองค์กร
เพ่ือกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ขององค์กร สำมำรถตัดสินใจได้อย่ำงทันกำรณ์และบริหำรทรัพยำกร
ที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัดให้เกิดประโยชน์และคุณค่ำสูงสุด สำมำรถสร้ำงระบบนิเวศในกำรท ำงำนเพ่ือสนับสนุนทิศทำง
เชิงยุทธศำสตร์และสร้ำงควำมเปลี่ยนแปลง รวมทั้งสำมำรถสื่อสำรเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจในระดับองค์กรได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ 

ด้านที่ ๓ การบริหารและพัฒนาบุคลากร                                             20 ชั่วโมง 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเข้ำใจบทบำทหน้ำที่ของผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภท

บริหำร ระดับต้น และบริหำรกำรทูต ระดับต้น ในกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรเพ่ือกำรขับเคลื่อนงำนที่มี
ประสิทธิภำพ สำมำรถก ำหนดทิศทำงและแนวทำงในกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรในองค์กรที่สอดรับกับ
ทิศทำงเชิงยุทธศำสตร์ขององค์กรและภำครัฐ สำมำรถสร้ำงระบบนิเวศน์ในกำรท ำงำนที่สนับสนุนให้บุคลำกร
สำมำรถปฏิบัติงำนและบริหำรจัดกำรตนเองได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และสนับสนุนให้บุคลำกรสำมำรถเรียนรู้
และพัฒนำตนเองได้อย่ำงต่อเนื่อง 

ด้านที่ ๔ บทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการตนเอง                              23.5 ชั่วโมง 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเข้ำใจบทบำทหน้ำที่ของผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภท

บริหำร ระดับต้น และบริหำรกำรทูต ระดับต้น ในกำรบริหำรจัดกำรตนเองให้เป็นต้นแบบที่ด ีรับผิดชอบต่องำน
และผลลัพธ์ของงำน บริหำรงำนอย่ำงโปร่งใสและมีคุณธรรม ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
รวมทั้งสำมำรถบริหำรจัดกำรตนเองให้มีควำมสมดุลระหว่ำงกำรท ำงำนและชีวิตส่วนบุคคล 

ด้านที่  5 การพัฒนามุมมองของนักบริหารการทูตในระดับประเทศ ระดับสากล และ 
การพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพการทูตการต่างประเทศ                                            46 ชั่วโมง 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และมุมมองต่อแนวทาง 
การพัฒนาประเทศ เปิดโลกทัศน์สู่สากลเพ่ือการเข้าใจบริบทแวดล้อมที่มีนัยยะและผลกระทบต่อสถานะของ
ประเทศไทย รวมถึงการพัฒนาทักษะและขีดความสามารถของนักบริหารการทูตในการด าเนินงานด้านการทูต
และการต่างประเทศ 
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การศึกษาดูงานในประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน (18 ชั่วโมง) หลักสูตรฯ ได้ก าหนดการศึกษาดูงาน
ในประเทศให้มีความหลากหลายทั้งในด้านประวัติศาสตร์/เศรษฐกิจ/สังคม/วัฒนธรรม/นวัตกรรม เพ่ือให้ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมมีมุมมองการเป็นนักบริหารที่เปิดกว้าง เข้าใจบริบทของสังคมไทยในภาคส่วนต่าง ๆ รวมถึง 
การพัฒนาประเทศในหลากหลายมิติ 

5.2.3 การฝึกอบรมส่วนที่ 3: ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ดังนี้                                    
 1. การท าข้อเสนอเพื่อขับเคลื่อนนโยบายส ู่การปฏิบัติ (Action Learning Policy Project) 

ในรูปแบบผลงานการศึกษารายบุคคลและผลงานกลุ่ม 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถจัดท าข้อเสนอในการขับเคลื่อนนโยบาย 
ในฐานะผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น และบริหำรกำรทูต ระดับต้น สามารถก าหนดทิศทาง 
เชิงยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนนโยบายและการมองภาพองค์รวม เข้าใจบริบทแวดล้อมและการคาดการณ์
แนวโน้มในอนาคต บริหารจัดการ/แก้ปัญหาที่เป็นประเด็นส าคัญเร่งด่วน และสามารถก าหนดแนวทางในการ
ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 
 รายละเอียดของการจัดท าผลงานการศึกษา 
   1) รายงานการศึกษาส่วนบุคคล (IS)  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องจัดท ารายงานในหัวข้อ 
ที่เป็นประเด็นที่ทันสมัย มีความท้าทาย และมีนวัตกรรม เพ่ือขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ/
นโยบายหลักของรัฐบาลที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาองค์กร หรือประเทศชาติที่เป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน 
ที่สังกัดสู่การปฏิบัติ (Action Learning Policy Project) ในฐานะผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น 
และบริหำรกำรทูต ระดับต้น ที่สามารถ (๑) ก าหนดทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนนโยบายและการ
มองภาพองค์รวม เข้าใจบริบทแวดล้อมและการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต (๒) บริหารจัดการ/แก้ไขปัญหา 
ที่เป็นประเด็นส าคัญเร่งด่วน และ (๓) สามารถก าหนดแนวทางในการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม โดยข้อเสนอในการ
ขับเคลื่อนนโยบายหรือแนวทางการแก้ปัญหาจะต้องเป็นรูปธรรม มีการประยุกต์ใช้แนวคิดหรือกระบวนการของ
เทคโนโลยีดิจิทัล มีความเป็นนวัตกรรม และข้อเสนอจะต้องไม่เคยมีผู้เสนอมาแล้วในอดีต ทั้งนี้ จะต้องมีความ
เชื่อมโยงกับมิติด้านการต่างประเทศและมีความเป็นสากล โดยจะต้องน าเสนอรายงานความคืบหน้าต่ออาจารย์
ที่ปรึกษาตามที่ก าหนด และรายงานต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิชาการของหลักสูตร 
ให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร 

 ข้อเสนอรายงานการศึกษาส่วนบุคคล (IS Proposal) 
  (ก) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้จัดท าข้อเสนอรายงาน 
ในประเด็นที่มีความส าคัญและสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อาทิเช่น การบริหารจัดการ
ประเด็นการต่างประเทศยุคหลังโควิด ๑๙ ทิศทางการด าเนินความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน ความมั่นคง
ระหว่างประเทศ ภัยคุกคาม เสถียรภาพในภูมิภาค ไทยและกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  
และ Friends of Mekong การทูตเชิงเศรษฐกิจ/BCG Economy/การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ของไทย Branding ประเทศไทย สถานะไทยในเวทีโลก และบทบาทไทยในประเด็นระหว่างประเทศ  
ความร่วมมือระหว่างประเทศ ความเป็นหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่ งยืน Vaccine Diplomacy/Digital 
Diplomacy/Post COVID Diplomacy บทบาทไทยในการร่วมพัฒนากฎระเบียบและพันธกรณีระหว่าง
ประเทศ การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ า การบูรณาการงานด้าน  
การต่างประเทศและการเพ่ิมประสิทธิภาพกับทีมประเทศไทย การทูตเพ่ือประชาชน บทบาทกระทรวง  
การต่างประเทศในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค  
 (ข) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากส่วนราชการและหน่วยงานรัฐอ่ืน ให้จัดท าข้อเสนอรายงาน  
ในประเด็นที่มีความส าคัญและสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ
ของหน่วยงานต้นสังกัดและต้องเชื่อมโยงกับมิติด้านการต่างประเทศ 
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 2) การจัดท าผลงานกลุ่ม ต้องสะท้อนให้เห็นถึงการบูรณาการภารกิจของหน่วยงาน/ 
ส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับประเทศหรือประเด็น
ปฏิรูป สอดรับกับบริบทความท้าทายและการเปลี่ยนแปลง โดยข้อเสนอหรือทางเลือกในการขับเคลื่อนนโยบาย
จะต้องไม่เคยมีผู้เสนอมาแล้วในอดีต 
 ๓) กระบวนการให้ค าปรึกษาแนะน าในการท าผลงาน มีอย่างสม่ าเสมอตลอดหลักสูตร 
 ๔) ผู้ให้ค าปรึกษาแนะน าในการท าผลงานส่วนบุคคลและผลงานกลุ่ม เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่มีประสบการณ์ในการท างานในการบริหารองค์กร (หรือเคยด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้นขึ้นไป) 
และ/หรือผู้เชี่ยวชาญที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในวงกว้าง ทั้งจากภาครัฐและภาควิชาการในสัดส่วนที่เหมาะสม 

2. การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) เป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาบุคคลที่มีความส าคัญมากอีกเครื่องมือหนึ่งที่หลักสูตรนักบริหารการทูตน ามาใช้เพ่ือให้ผู้เข้ารับ 
การฝึกอบรมได้ก าหนดทิศทางในการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอ่ืน ๆ 
(KSAOs) ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การ สอดคล้องกับความต้องการขององค์การ และบรรลุ
เป้าหมายในอาชีพได้  โดยน าผลการประเมินสมรรถนะหลักของนักบริหารระดับสูงช่ วงก่อนการอบรม 
มาประกอบการก าหนดทิศทางในการพัฒนาตนเอง  

5.2.4 การฝึกอบรมส่วนที่ ๔: การสรุปผลการเรียนรู้/ปัจฉิมนิเทศ (12 ชั่วโมง) ประกอบด้วย  
การประเมินผลการเรียนรู้และการพัฒนา การประเมินสมรรถนะผู้บริหาร (Post-test) การเสวนาผลงาน
การศึกษารูปแบบกลุ่ม การน าเสนอรายงานการศึกษาส่วนบุคคล (IS) ฉบับสมบูรณ์ และการเสนอผลการจัดท า
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP)  

วิธีการฝึกอบรม เน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญกับ 
• การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการการเรียนรู้

ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผสมการเรียนผ่านระบบหรือโปรแกรมออนไลน์ และการเรียนรู้แบบในชั้นเรียน 
• การประเมินสมรรถนะตนเองเพ่ือน ามาก าหนดแผนพัฒนารายบุคคลเพื่อเป้าหมายในการพัฒนา

เข้าสู่ต าแหน่งบริหาร 
• การก าหนดประเด็นหรือปัญหาจากประสบการณ์ในสายงานที่ตนสนใจเพ่ือการค้นคว้าศึกษา 

หาค าตอบด้วยตนเอง 
• การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและน าบทเรียนหรือประสบการณ์จากการปฏิบัติไปอภิปราย

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักบริหารโดยกระบวนการกลุ่ม (Group Process) เพ่ือสะท้อนการเรียนรู้ 
• การเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีประสบการณ์/ 

นักบริหารที่ประสบความส าเร็จและเป็นที่ยอมรับ (Best Practices Learning) 
• การฝึกฝนทักษะเฉพาะทางการทูตกับผู้เชี่ยวชาญระดับสากล 
• การสร้างการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ภายใต้ค าปรึกษา การสอนแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและ 

ที่ปรึกษาด้านการเรียนรู้ (Learning Facilitators) 
• การศึกษาดูงานที่ส่วนราชการและหน่วยงานภาคเอกชนภายในประเทศ ซึ่งจะเป็นการช่วย

เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ภาคปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
• การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและพัฒนาทักษะการจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (Action 

Learning) 
• การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ระหว่างกันด้วยกิจกรรม Morning Talk การบรรยาย

โดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ วิธีการฝึกอบรมจะเน้นหลักการเรียนรู้  
ที่เหมาะส าหรับผู้บริหาร โดยเป็นการเสริมความรู้ในเชิงปฏิบัติ และการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างผู้บริหาร
ที่มคีวามหลากหลายทั้งประสบการณ์และเชิงวิชาชีพ (Executive Talk) 
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6. เกณฑ์การส าเร็จการฝึกอบรมและการประเมินผลการเรียนรู้ 
 ประกอบด้วยองค์ประกอบ ๓ ด้าน คือ 
 6.๑ การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เนื่องจากหลักการส่วนหนึ่งของหลักสูตร คือ การให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมได้มีปฏิสัมพันธ์และเรียนรู้จากผู้เข้าร่วมฝึกอบรมที่มีความแตกต่างด้านความคิดและมุมมอง เพ่ือ
กระตุ้นให้เกิดความคิดและมุมมองใหม่ ๆ ในการท างานนั้น จึงก าหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้อง 
  6.1.1 มีระยะเวลาในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของ
ระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหมดที่หลักสูตรก าหนด และ 
  6.1.2 เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาผลงานรายบุคคลและผลงานกลุ่มอย่างน้อยประเภทละ 4 ครั้ง 

 6.๒  ผลงานการศึกษา 
  6.๒.๑ รายงานการศึกษาส่วนบุคคล (IS)  ผลงานรายบุคคลต้องสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนทัศน์
และกระบวนการคิดภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น และบริหำร 
กำรทูต ระดับต้น โดยข้อเสนอในการขับเคลื่อนนโยบายหรือแนวทางการแก้ปัญหาจะต้องเป็นรูปธรรม มีการ
ประยุกต์ใช้แนวคิดหรือกระบวนการของเทคโนโลยีดิจิทัล มีความเป็นนวัตกรรม และข้อเสนอจะต้องไม่เคยมี  
ผู้เสนอมาแล้วในอดีต ทั้งนี้ จะต้องมีความเชื่อมโยงกับมิติด้านการต่างประเทศและมีความเป็นสากล 
  6.๒.๒ รายงานการศึกษากลุ่ม ผลงานกลุ่มต้องสะท้อนให้เห็นถึงการบูรณาการภารกิจของ
หน่วยงาน/ส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับประเทศ 
หรือประเด็นปฏิรูป สอดรับกับบริบทความท้าทายและการเปลี่ยนแปลง โดยข้อเสนอหรือทางเลือกในการ
ขับเคลื่อนนโยบายจะต้องไม่เคยมีผู้เสนอมาแล้วในอดีต 
  ผลงานการศึกษาตามข้อ 6.2.1 และ 6.2.2 ต้องได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า 
60 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
  6.๒.3 แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) ซึ่งได้รับการอนุมัติจาก
ผู้บังคับบัญชาของต าแหน่งเป้าหมายหรือผู้บังคับบัญชาที่ด ารงต าแหน่งเป้าหมายในปัจจุบัน 

 6.๓ การประพฤติปฏิบัติตน  
  เป็นผู้มีความประพฤติเหมาะสมตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม หมายถึง ปฏิบัติตนอย่างมี  
วุฒิภาวะและมีความฉลาดทางอารมณ์ที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่น ใฝ่รู้ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลานัดหมาย  
มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ การอุทิศตน เสียสละ ความร่วมแรงร่วมใจ มีภาวะผู้น า รักษาไว้ซึ่งภาพลักษณ์ที่ดี
และศีลธรรมอันดีของนักบริหารการทูต ไม่เป็นผู้กระท าการใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสีย มุ่งท าลาย เป็นอุปสรรค 
หรือส่งผลในเชิงลบต่อการฝึกอบรม ต่อหน่วยงาน หรือต่อราชการโดยรวม โดยคณะกรรมการบริหารวิชาการ
ของหลักสูตรจะเป็นผู้พิจารณาประเมินผลความประพฤติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

7. การบริหารจัดการหลักสูตร 
 ๗.๑ คณะกรรมการหลักสูตร ประกอบด้วย 
      7.๑ .๑  คณะกรรมการบริหารโครงการหลักสูตรนักบริหารการทูต  ประกอบด้วย 
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธาน รองปลัดกระทรวงฯ ที่ก ากับดูแลงานด้านบริหารและพัฒนา
บุคลากร ผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. กระทรวงการต่างประเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เอกอัครราชทูต
ประจ ากระทรวงที่ก ากับดูแลงานด้านพัฒนาบุคลากร เป็นกรรมการ ผู้อ านวยการส านักบริหารบุคคล 
ผู้อ านวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ท าหน้าที่วางแผนการ
พัฒนานักบริหารการทูต ก าหนดนโยบายและแนวทางการบริหารโครงการและจัดการหลักสูตร ก าหนดระเบียบ 
หลักเกณฑ์และด าเนินการเรื่องการคัดเลือกหรือถอดถอนผู้เข้าร่วมหลักสูตร ติดตามความก้าวหน้าในการ
ด าเนินการและประเมินผลโครงการในภาพรวม 
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      7.๑.๒ คณะกรรมการบริหารโครงการหลักสูตรนักบริหารการทูต แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
วิชาการ ประกอบด้วย อดีตผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธาน อดีตเอกอัครราชทูต อดีตผู้บริหาร
องค์กรระดับกรมขึ้น ไป  คณาจารย์จากสถาบันการศึกษาชั้นน า อาทิ  จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลั ย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ ฯลฯ หรือ
นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ ผู้อ านวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ เป็นกรรมการ
และเลขานุการ ท าหน้าที่บริหารการจัดกิจกรรมหลักสูตร ได้แก่ การออกแบบรายละเอียดกิจกรรม การวาง
ก าหนดการและระยะเวลา การด าเนินการจัดกิจกรรม การให้ค าปรึกษาแนะน าผู้ เข้ารับการฝึกอบรม  
การประเมินและรายงานความก้าวหน้าและผลการจัดกิจกรรมหลักสูตร ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
ในการจัดโครงการ ฯลฯ ต่อคณะกรรมการบริหารโครงการ โดยมีนักการทูต และนักทรัพยากรบุคคลของ
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ เป็นเจ้าหน้าที่ประจ าหลักสูตร  
      7.๑.๓ คณะกรรมการบริหารโครงการหลักสูตรนักบริหารการทูต แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลหลักสูตร ประกอบด้วย รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธาน อดี ตเอกอัครราชทูต 
คณาจารย์จากสถาบันการศึกษาชั้นน า อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ ฯลฯ หรือนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ 
ผู้อ านวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ท าหน้าที่ประเมินผล
หลักสูตรภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม และรายงานผลการประเมินให้กระทรวงฯ และส านักงาน ก.พ. ทราบต่อไป 

 ๗.๒ กระบวนการคัดเลือกและคัดกรองผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม  
 กระทรวงการต่างประเทศมีการด าเนินการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมโดยด าเนินการ ดังนี้  
      1. ผ่านการคัดเลือกจากส่วนราชการต้นสังกัด และได้รับความเห็นชอบให้เสนอชื่อสมัคร 
เข้ารับการฝึกอบรม ทั้งนี้ การคัดเลือกจะต้องเป็นไปตามคุณสมบัติที่ก าหนดในข้อ ๔ และต้องสอดคล้องกับ 
การบริหารอัตราก าลังและแผนการทดแทนต าแหน่งของส่วนราชการต้นสังกัด   
      2. กระทรวงการต่างประเทศ โดยคณะกรรมการบริหารโครงการหลักสูตรนักบริหารการทูต 
คัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) โดยพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับ
การฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่คณะกรรมการบริหารโครงการหลักสูตรนักบริหารการทูตก า หนด 
จากใบสมัคร ส าเนาเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละราย การเสนอหัวข้อรายงาน
การศึกษาส่วนบุคคล ซึ่งอาจมีการสัมภาษณ์หรือขอข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาความพร้อมและความเหมาะสม 
และส่งบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม พร้อมใบสมัครของผู้อยู่ในบัญชีรายชื่อฯ  
ทุกราย เสนอกระทรวงการต่างประเทศพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติรายชื่อ 

 ๗.๓ วิทยากร  
 กระทรวงการต่างประเทศได้พิจารณาเลือกสรรวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ 
ในหัวข้อและประเด็นการเรียนรู้ สามารถออกแบบกระบวนการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ สามารถถ่ายทอดและกระตุ้น
ให้เกิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Active Learning) ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

8. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร 
 หลักสูตรนักบริหารการทูตได้จัดให้มีการประเมินผลหลักสูตร (Program Evaluation) และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ (Assessment of Learning) ด้วยวิธีการและเครื่องมือที่เป็นไปตามมาตรฐานตามหลัก
วิชาการ มีความครอบคลุมในทุกมิติ และวัดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเที่ยงตรงเชื่อถือได้ 
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๙. ระยะเวลาด าเนินการ  
  ระหว่างวันที่ ๑๐ สิงหาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (รวม 8 สัปดาห์ หรือ 37 วัน) โดยอบรม 
ทุกวันท าการและถือเป็นวันปฏิบัติราชการ แบ่งเป็น  
  ๙.๑ กิจกรรมก่อนเปิดการอบรม (ผ่านระบบออนไลน์) ดังนี้  
     • วันที่  ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ การชี้แจงแนวทางการจัดท ารายงานการศึกษาส่วนบุคคล 
(Individual Study: IS)  
     • วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ การน าเสนอหัวข้อและกรอบการศึกษาฯ ต่อคณะกรรมการบริหาร
วิชาการ 
  ๙.๒ อบรมทางระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม - 2 กันยายน 2565  
 ๙.๓ อบรมแบบออนไซต์ที่สถาบันการต่างประเทศฯ ระหว่างวันที ่5 - 30 กันยายน 2565 
 

* ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

๑๐. ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม* 
 ค่ำธรรมเนียมกำรฝึกอบรมของผู้เข้ำร่วมกำรฝึกอบรมที่มิใช่ข้ำรำชกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ
ตลอดหลักสูตร รำยละ ๑๐๐,๐๐๐ บำท โดยเบิกจ่ำยจำกหน่วยงำนต้นสังกัด  
* ไม่รวมถึงค่ำใช้จ่ำยของผู้เข้ำร่วมกำรฝึกอบรมจำกจังหวัดต้นทำง อำทิ ค่ำพำหนะ ค่ำเบี้ยเลี้ยง และค่ำที่พัก
ระหว่ำงกำรอบรม ผู้เข้ำร่วมกำรฝึกอบรมสำมำรถเบิกค่ำใช้จ่ำยจำกงบประมำณของต้นสังกัดตำมระเบียบ
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร และกระทรวงกำรต่ำงประเทศขอสงวนสิทธิ์ที่จะ
ไม่คืนเงินค่ำธรรมเนียมกำรฝึกอบรมแก่ต้นสังกัดไม่ว่ำกรณีใด ๆ 
 

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

 

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ 
                                                                     สถานะ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖5 


