
 

หลกัสูตร 

การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสําหรบันกับริหารระดบัสูง 
...................................................... 

 

หลกัการและเหตุผล 

แม้ระบอบประชาธิปไตยจะมีพัฒนาการต้ังแต่ปี 2475 แต่การพัฒนาส่วนใหญ่เป็นแต่เพียง  

ในรูปแบบเทา่น้ัน  มีการหยุดชะงักเป็นช่วงๆ จนมีการต้ังข้อสงัเกตว่า  แม้รูปแบบการปกครองประเทศจะ

ดูเป็นประชาธปิไตย แต่สาระและกระบวนการบริหารบ้านเมืองยังไม่เป็นประชาธปิไตยอย่างแท้จริง เพราะ

คนไทยยังมีความเข้าใจ ทศันคติ และพฤติกรรมที่ไม่เอื้อต่อการสร้างประชาธิปไตยในสาระ อาท ิค่านิยม

ในระบบอุปถัมภ์ และการปฏิเสธความหลากหลายแบบพหุนิยม เป็นต้น สิ่งเหล่าน้ีได้นํามาซ่ึงความ

ขัดแย้งในสังคม จนเกิดการเผชิญหน้ากันอย่างต่อเน่ืองระหว่าง “ประชาธิปไตยแบบตะวันตก” และ 

“ประชาธปิไตยแบบไทยๆ” 

โดยที่สถาบันพระปกเกล้า  ก่อต้ังข้ึนโดยพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ.2541 ให้

เป็นสถาบันทางวิชาการแห่งชาติที่มุ่งม่ันพัฒนาประชาธิปไตยเพ่ือสันติสุขสถาพรในสังคมไทย มีหน้าที่

ส่งเสริมประชาธิปไตยให้หย่ังรากลึกในสังคมไทยทั้งในรูปแบบและสาระ เพ่ือให้การบริหารสังคม

ก่อให้เกิดประโยชน์สุขอย่างแท้จริงแก่คนไทยทั้งปวง  จึงได้จัดกิจกรรมหลายประการที่ มุ่งไปสู่

วัตถุประสงค์หลักดังกล่าว ทั้งการศึกษาวิจัย การให้การศึกษาอบรม การเผยแพร่และการสร้างเครือข่าย

เพ่ือการพัฒนาประชาธปิไตยในวงกว้าง 

ในบรรดากิจกรรมที่หลากหลายน้ัน สถาบันพระปกเกล้า ได้จัดการศึกษาเชิงปฏิบัติการ    

หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสาํหรับนักบริหารระดับสูง เพ่ือให้ผู้นําทาง

ความคิดในสังคมไทยได้มาร่วมกันกับนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ  แสวงหาแนวทางการพัฒนาการเมืองการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทยเพ่ือสันติสุขสถาพรอย่างแท้จริงแก่คนไทยทั้งชาติ และนํา

แนวทางดังกล่าวที่เกิดจากความเข้าใจร่วมกัน  การมีทัศนคติ  ค่านิยม และพฤติกรรมประชาธิปไตยที่

แสวงหาร่วมกันน้ัน ไปร่วมกันพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทยต่อไปในฐานะเครือข่าย “นกัพฒันา

ประชาธิปไตย” 

วตัถุประสงค ์

วตัถุประสงคท์ัว่ไป 

เพ่ือพัฒนาการเมืองการปกครองไทย โดยการพัฒนาบุคลากรและสร้างเครือข่ายในการร่วม

สร้างสรรค์ประชาธปิไตยให้เกดิสนัติสขุสถาพรแก่ประชาชนชาวไทยทั้งปวง 

  วตัถุประสงคเ์ฉพาะ 

1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทย

และกระบวนการเปล่ียนแปลงที่ มีผลกระทบต่อสังคมไทย ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม     

วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2. เสริมสร้างเจตคติ ค่านิยม ความคิดและวิถีชีวิตประชาธปิไตย 
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3. เพ่ิมพูนทกัษะการวิเคราะห์และพฤติกรรมประชาธิปไตย ที่เอื้อต่อการปฏบัิติหน้าที่ของแต่ละ

บุคคลในปัจจุบันและอนาคต 

4. ร่วมกนัแสวงหาแนวทาง และวิธีการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของ

ไทย 

5. เสริมสร้างบทบาทและเครือข่ายในการสร้างสรรค์และเผยแพร่ประชาธิปไตยให้เกิดสันติสุข

สถาพร 

 

จํานวน และกลุ่มเป้าหมาย 

สถาบันฯพิจารณารับนักศึกษารุ่นละ 140 คน ประกอบด้วย ผู้ดาํรงตาํแหน่งทางการเมือง ได้แก่ 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ      

ผู้ดาํรงตาํแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้บริหารจากพรรคการเมือง ข้าราชการการเมือง นักบริหารจากภาครัฐ 

ภาคเอกชน รัฐวิสาหกจิ ทหาร ตาํรวจ องค์กรเอกชน ศิลปิน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ผู้เข้ารับการศึกษาต้องไม่เป็นนักศึกษาหรือเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงอื่นที่มี

ระยะเวลาศึกษาในขณะเดียวกบัการศึกษาหลักสตูร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสาํหรับ

นักบริหารระดับสงู   

  นอกจากน้ี ผู้เข้ารับการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ ที่สาํคัญ ได้แก่  

  1. ต้องสาํเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าตามที่สาํนักงานคณะกรรมการ      

การอุดมศึกษา หรือ ก.พ. รับรอง หรือเคยดาํรงตาํแหน่งสมาชิกรัฐสภามาแล้ว 

  2. เป็นผู้มีสขุภาพสมบูรณ์ สามารถเดินทางไปศึกษาดูงานได้ตามที่หลักสตูรกาํหนด 

  3. ต้องสามารถเข้ารับการศึกษาอย่างสมํ่าเสมอและต่อเน่ืองได้ตลอดหลักสูตรการศึกษา 

 
ระบบการศึกษาอบรม 

1.   การศึกษาในหอ้งบรรยาย 

1.1  จัดการเรียนการสอน 9 กลุ่มวิชา โดยมีอาจารย์ประจํากลุ่มวิชาเป็นผู้รับผิดชอบและ

ดูแลการกาํหนดหน่วยวิชาและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ แต่ละหน่วยวิชาจะใช้เวลา 1.30 - 3 ช่ัวโมง โดยเน้น

กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning) 

1.2  แบ่งนกัศึกษาออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ เพ่ือให้นักศึกษาทุกคนได้มีส่วนร่วมในการ 

ถกแถลงหรือระดมความคิดเห็นในประเดน็ที่วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรืออาจารย์ประจํากลุ่มวิชา

กาํหนด โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มช่วยควบคุมและดูแลการถกแถลงหรือระดมความคิดเหน็ให้สาํเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ภายในระยะเวลาที่กาํหนด 

1.3  ศึกษาเอกสารประกอบการบรรยายหรือเอกสารอา้งอิง  ตามที่อาจารย์ประจาํกลุ่มวิชา

หรือวิทยากรแนะนาํ เพ่ือช่วยเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจเสริมจากการบรรยายของวิทยากรในช่วงเวลาการ

บรรยายที่จาํกดั   
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2.  การขบัเคลือ่นนโยบายไปสู่ภาคปฏิบติั 

การทาํรายงานเอกสารวิชาการกลุ่ม เพ่ือให้นักศึกษานําองค์ความรู้จากกลุ่มวิชาต่างๆ และ

ประสบการณ์ที่มีอยู่ตลอดจนการลงพ้ืนที่ มาร่วมกันจัดทาํเอกสารวิชาการกลุ่ม และสังเคราะห์ผล

การศึกษาทั้ง 10 กลุ่มจัดทาํเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของรุ่น และนําเสนอผลการศึกษาทางสื่อ

สาธารณะต่างๆ เพ่ือขยายผลไปสู่การปฏบัิติ  

3.  การเสริมสรา้งประสบการณน์กับริหารเชิงประจักษ ์

3.1  ปฐมนิเทศ  เป็นกิจกรรมที่ ช่วยเสริมสร้างให้เกิดความคุ้นเคย  ช่วยเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์ประจาํหลักสูตร มีความเข้าใจวัตถุประสงค์ของการศึกษา

หลักสตูร กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  ความคาดหวังของนักศึกษาต่อหลักสูตรและร่วมกันพัฒนา

กฎกติกามารยาทในการศึกษาหลักสตูร 

3.2  การศึกษาดูงานในประเทศ และการศึกษาดูงานต่างประเทศ  เป็นกิจกรรมที่มุ่งให้

นักศึกษาได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ เสริมสร้างทักษะในด้านการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้มีโอกาสแลกเปล่ียนประสบการณ์และความคิดเห็น

ระหว่างเพ่ือนนักศึกษา และผู้เช่ียวชาญหรือผู้ชาํนาญการด้านต่างๆ  

3.3  การบรรยายพิเศษ  เป็นกิจกรรมพิเศษของหลักสูตรที่ จัดให้มีการบรรยายโดย

ผู้ทรงคุณวุฒิระดับผู้นาํของประเทศ เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับฟังนโยบายหรือวิสัยทศัน์ต่างๆ และ

ได้แลกเปล่ียนความคิดเหน็กบัผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับเชิญมาบรรยายอย่างใกล้ชิด 

3.4  ปัจฉิมนเิทศ  เป็นกจิกรรมสดุท้ายก่อนการจบการศึกษามุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เสนอความ

คิดเหน็เกี่ยวกับการศึกษาตามหลักสูตรและให้นักศึกษาได้เสนอวิสัยทศัน์และบทบาทของตนในการช่วย

พัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธปิไตย ในฐานะ “นกัพฒันาประชาธิปไตย” ต่อไป 

ระยะเวลาการศึกษา 

ระยะเวลาการศึกษาอบรมประมาณ 9 เดือน ระหว่างเดือนมิถุนายน–เดือนกุมภาพันธ์ปีถัดไป 

โดยมีเวลาศึกษาอบรมปกติทุกวนัองัคาร และวนัพุธ ระหว่างเวลา 8.00-12.10 น. 

การสําเร็จการศึกษาอบรม 
1.  ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตร เป็นผู้ผ่านและสาํเร็จการศึกษาอบรมเม่ือปฏิบัติตามเกณฑ ์ 

ต่างๆ ต่อไปน้ีโดยครบถ้วน  

1.1   เกณฑ์เวลาเรียน ผู้เข้าศึกษาอบรมต้องมีเวลาศึกษาอบรมตลอดทั้งหลักสูตรไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 75 ของเวลาในห้องเรียน และมีเวลาเรียนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ในแต่ละกลุ่มวิชา 

 กรณีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 75 สามารถรักษาสถานภาพได้ 1 ปี แต่ต้องมีเวลาเรียนไม่

น้อยกว่าร้อยละ 50 

1.2  เกณฑก์ารมีส่วนร่วม  ผู้เข้าศึกษาอบรมต้องมีส่วนร่วมในการศึกษาอบรมตามกระบวนการ

ศึกษาอบรมที่กาํหนดไว้ในหลักสตูร 

1.3  เกณฑก์ารจัดทาํเอกสารวิชาการกลุ่ม เพ่ือทดสอบการขับเคล่ือนนโยบายสู่ภาคปฏบัิติผู้เข้า

ศึกษาอบรมต้องจัดทาํเอกสารวิชาการกลุ่ม เช่น แผนปฏิบัติการ หรือข้อเสนอแนะเชิง
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นโยบาย โดยอาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาอนุมัติให้ผ่านมาตรฐานของเอกสารวิชาการน้ัน 

ภายใต้กาํหนดเวลาที่สถาบันฯ กาํหนด และนําเสนอผลการศึกษาต่อสาธารณะหรือที่

ประชุมใหญ่ หรือกรณีอื่นที่คณะกรรมการหลักสตูรกาํหนด 

1.4  ไม่มีความประพฤติเสียหาย และไม่ดาํเนินการใดๆ อันนาํมาซ่ึงความเสื่อมเสียช่ือเสียง 

ของสถาบันฯ 

2.  ผู้ผ่านและสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรน้ี จะได้รับ “ประกาศนียบัตรช้ันสูงทางการเมืองการ      

ปกครองในระบอบประชาธปิไตยสาํหรับนักบริหารระดับสูง” (Advanced Certificate Course in Politics and 

Governance in Democratic Systems for Executives)   

กิจกรรมเสริมการศึกษาอบรม 
หลักสตูรได้จัดให้มีกิจกรรมเสริมการศึกษาอบรมอย่างหลากหลาย เพ่ือให้ผู้เข้าศึกษาอบรมได้

เพ่ิมพูนประสบการณ์ในการวิเคราะห์องค์ความรู้เพ่ิมเติม และให้มีวิสัยทศัน์ที่ทนัต่อกาละกิจกรรมเสริม

การศึกษาอบรม ได้แก่ การจัดให้มีระบบการบรรยายพิเศษ การสัมมนาพิเศษ การระดมความคิดเหน็ใน

รูปแบบต่างๆ เพ่ือประมวลเสนอต่อหน่วยงานหรือสาธารณะในประเดน็สาํคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง

การปกครองในระบอบประชาธปิไตย 

การประเมินผล 

1.  การประเมินผลสมัฤทธ์ิของการศึกษาอบรม 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาอบรมในทุก 

ข้ันตอนของการศึกษาอบรม  โดย 

1.1 การจัดให้มีคณะผู้ประเมินผลภายนอก ซ่ึงเป็นผู้ชาํนาญการการประเมินผลสัมฤทธิ์ตาม

มาตรฐานทางวิชาการ ทาํการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้าศึกษาอบรมทั้งรายกลุ่มและ

รายบุคคล การประเมินผลสัมฤทธิ์ น้ีดาํเนินการในทุกข้ันตอนของการศึกษาอบรม นับ    

ต้ังแต่การปฐมนิเทศ การเข้าศึกษาในห้องเรียน การมีส่วนร่วมของผู้เข้าศึกษาอบรม 

การศึกษาดูงานนอกสถานที่  และการปัจฉิมนิเทศ ทั้ ง น้ี เ พ่ือให้สามารถติดตาม

ความก้าวหน้าและพัฒนาการของการเรียนรู้ของผู้เข้าศึกษาอบรม  

1.2 การประเมินผลสัมฤทธิ์โดยกลไกที่สร้างข้ึนในหลักสูตร โดยเฉพาะการจัดให้มีการบูรณา

การวิชาต่างๆ ในแต่ละกลุ่มวิชาในทันทีภายหลังจากเสร็จสิ้ นการเรียนรู้ในแต่ละชุดวิชา  

การบูรณาการวิชาต่างๆ น้ีดําเนินการโดยกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นรายบุคคลที่มี 

ความเช่ียวชาญเฉพาะวิชาต่างๆ ในชุดวิชาน้ันๆ โดยใช้เวลาประมาณ 3-6 ช่ัวโมง 

1.3 การประเมินผลสัมฤทธิ์งานเอกสารวิชาการกลุ่มโดยอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้รับมอบหมายให้

กาํกบัการจัดทาํเอกสารวิชาการของผู้เข้าศึกษาอบรม  

1.4 การประเมินผลสัมฤทธิ์ ในการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ   

ในทุกกรณีจะมีอาจารย์ซ่ึงเป็นกรรมการบริหารหลักสูตร ร่วมกับผู้อาํนวยการหลักสูตร

กาํกบัการศึกษาดูงานนอกสถานที่ดังกล่าว  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ถือเป็นวาระสาํคัญที่ต้องรับทราบและพิจารณาผลการประเมิน

สมัฤทธิ์ทางผู้เข้าศึกษาอบรมดังกล่าวข้างต้นเป็นระยะๆ ตลอดช่วงเวลาดาํเนินการหลักสตูร 
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2.  การประเมินผลหลกัสูตร 

สถาบันฯ มีข้อกาํหนดชัดเจนให้มีคณะบุคคลจากภายนอกทาํการประเมินผลหลักสูตรใน

ประเดน็ต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องเน้ือหาสาระและความเหมาะสมของวิชาต่างๆ ในแต่ละชุดวิชา รวมถึงลาํดับ

ของวิชา วิทยากรผู้บรรยาย เอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึงการบรรยายหรือการสัมมนาพิเศษและ

กิจกรรมเสริมการศึกษาอบรมอื่นๆ ที่จัดข้ึน ตลอดจนประเมินสภาวะแวดล้อมของการศึกษาอบรม 

นับต้ังแต่อาคารสถานที่ การเดินทาง ความปลอดภัยและการประกันอุบัติเหตุ อาหารและเคร่ืองด่ืม และ

กจิกรรมนันทนาการต่างๆ  

ผลการประเมินหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น ได้นําไปใช้ประโยชน์อย่างสาํคัญในการปรับปรุง 

แก้ไขหลักสตูรอย่างสมํ่าเสมอทุกปี  และจะต้องรายงานเสนอต่อสถาบันฯ ด้วย 

รายละเอียดของหลกัสูตร 

หลักสูตร “การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสาํหรับนักบริหารระดับสูง” แบ่งเป็น 

3 หมวดการศึกษา จาํนวน 474 ช่ัวโมง มีรายละเอยีดดังน้ี 

หมวดที ่1.  การเรียนการสอน  9  กลุ่มวิชา    

กลุ่มวิชาที่ 1:  วิสยัทศัน์ใหม่เกี่ยวกบัระบอบประชาธปิไตย  

กลุ่มวิชาที่ 2: การปกครองระบอบประชาธปิไตยเปรียบเทยีบ  

กลุ่มวิชาที่ 3: การพัฒนาการเมืองไทย  

กลุ่มวิชาที่ 4: การพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมของไทย: นโยบายและทางเลือก  

กลุ่มวิชาที่ 5: กระบวนการทาํงานของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร  

กลุ่มวิชาที่ 6: ระบบควบคุมและการตรวจสอบการใช้อาํนาจรัฐ  

กลุ่มวิชาที่ 7: ประมุขศิลป์เพ่ือการพัฒนาและการจัดการการเมืองในระบอบ 

     ประชาธปิไตย  

กลุ่มวิชาที่ 8: ประเทศไทยในกระแสโลกาภิวัตน์   

กลุ่มวิชาที่ 9: ประเดน็การเมืองการปกครองร่วมสมัย 

หมวดที ่2.  การขบัเคลือ่นนโยบายไปสู่ภาคปฏิบติั   

การจัดทาํเอกสารวิชาการกลุ่ม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์

ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาในหลักสตูร นาํไปพัฒนาประชาธิปไตยทั้งในระดับมหภาค และระดับจุลภาค 

ในลักษณะข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย หรือแผนปฏิบัติการที่จะนําไปสู่การปฏิบัติ เช่น การนําเสนอผล

การศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับประเดน็ที่ศึกษา หรือการนาํไปใช้

ในการพัฒนาชุมชน โดยการผลักดันไปสู่แผนแม่บทผ่านสถาบันหรือองค์กรชุมชนต่างๆ 

หมวดที ่3.  กิจกรรมในหลกัสูตร   

  ได้แก่ การศึกษาดูงานในประเทศ-ต่างประเทศ และกิจกรรมอื่นในหลักสูตร เช่น 

ปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ การบรรยาย/สมัมนา พิเศษ เป็นต้น 
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หมวดที ่1.   การเรียนการสอน 9 กลุ่มวิชา  
 

กลุ่มวิชาที ่1:   วิสยัทศันใ์หม่เกีย่วกบัระบอบประชาธิปไตย   

ขอบเขตเนื้ อหา 

แนวคิดกระแสใหม่หรือวิสัยทศัน์ใหม่ที่ว่าด้วยการปฏิรูปการเมืองการปกครองและการบริหาร

ในระบอบประชาธิปไตย วิเคราะห์ความเป็นมาของแต่ละแนวคิด ตลอดจนจุดแขง็ จุดอ่อนของแต่ละ

แนวคิดรวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการนาํแนวคิดเหล่าน้ันมาปฏบัิติในประเทศไทย เน้นการแลกเปล่ียน

ความคิดเหน็ระหว่างกลุ่มนักศึกษา และระหว่างนักศึกษากบัวิทยากร 

วตัถุประสงค ์

หลังจากศึกษากลุ่มวิชาน้ีแล้ว นักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายแนวคิดและพัฒนาการระบอบประชาธิปไตยทั้งในระดับสากลและเฉพาะกรณี

ประเทศไทยได้ถูกต้อง 

2.  อธบิายแนวคิดพ้ืนฐานที่สาํคัญต่อการพัฒนาจิตสาํนึกการพัฒนาประชาธปิไตยได้ถูกต้อง 

3. นําองค์ความรู้และประสบการณ์มาสังเคราะห์ในการกําหนดวิสัยทัศน์ใหม่เกี่ยวกับ  

ประชาธปิไตยของประเทศไทยได้ถูกต้อง 

 

กลุ่มวิชาที ่2:   การปกครองระบอบประชาธิปไตยเปรียบเทียบ    

ขอบเขตเนื้ อหา 

แนวคิดทฤษฎีปัจจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และหลักปฏิบัติพ้ืนฐานของ

ระบอบประชาธิปไตยแม่แบบและระบอบประชาธิปไตยเกิดใหม่  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้และ

ความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงต่อระบบการทาํงานในระบอบประชาธิปไตย  และสามารถนําเอาแง่คิดและ

ประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาระบอบการปกครองของประเทศแม่แบบและประชาธิปไตยเกิดใหม่   

นาํมาปรับปรุงระบบการทาํงานของระบอบประชาธปิไตยและระบบรัฐสภาไทย 

วตัถุประสงค ์

หลังจากศึกษากลุ่มวิชาน้ีแล้ว  นักศึกษาสามารถ 

1. อธบิายสรุปแนวคิด  ทฤษฎีและปัจจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สงัคมและการเมือง และหลัก

ปฏบัิติพ้ืนฐานของประเทศแม่แบบระบอบประชาธปิไตยของโลก และประเทศประชาธปิไตยเกดิใหม่ได้ 

2. อธบิายระบบการทาํงานในระบอบประชาธปิไตยได้ 

3. ส่งเสริมให้มีการนาํระบอบประชาธิปไตยมาประยุกต์ใช้  และสร้างเครือข่ายในสังคมไทยให้

กว้างขวางย่ิงข้ึน ตลอดจนเสริมสร้างค่านิยมประชาธปิไตยให้เข้มแขง็ย่ิงข้ึน 
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กลุ่มวิชาที ่3:   การพฒันาการเมืองไทย   

ขอบเขตเนื้ อหา 

ความเป็นมาของระบอบประชาธิปไตยของไทย  ปัญหาที่สาํคัญของการพัฒนาการเมืองการ   

ปกครองในประเทศไทย โดยช้ีให้เหน็สภาพปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ 

เหล่าน้ัน บทเรียนน้ีเน้นการนาํเสนอข้อมูล แนวความคิด และทฤษฎีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการศึกษา  

เพ่ือนาํไปใช้สมัมนาวิเคราะห์ปัญหาการเมืองการปกครอง และพิจารณาหาทางออกในเชิงสร้างสรรค์ต่อไป 

วตัถุประสงค ์ 

หลังจากศึกษากลุ่มวิชาน้ีแล้ว  นักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายความเป็นมาของระบอบประชาธิปไตยของไทย และวิเคราะห์ปัญหาของการพัฒนา

การเมืองการปกครองในประเทศไทยได้ 

2. วิเคราะห์ปัญหาและประเดน็การเมือง ที่จะนาํไปสู่การแก้ปัญหาตามแนวทางประชาธิปไตย

ขององค์กรและหน่วยงานต่างๆ ได้ 

3. แลกเปล่ียนความคิดเห็นและร่วมกันหาแนวทางและวิธีการที่จะพัฒนาและเผยแพร่

ประชาธปิไตยออกไปยังกลุ่มต่างๆ ให้กว้างขวางย่ิงข้ึน  

 

กลุ่มวิชาที ่4:   การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของไทย: นโยบายและทางเลือก   

ขอบเขตเนื้ อหา 

สาระสาํคัญของนโยบายคัดสรรที่มีความสาํคัญเร่งด่วน  เพ่ือแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมใน

ปัจจุบัน และการสัมมนาเพ่ือนําเสนอนโยบายทางเลือกในอนาคต เศรษฐศาสตร์มหภาค ภาพรวม

เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ตลาดหลักทรัพย์ไทย เศรษฐกิจ

นอกระบบการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาคน    

การจัดสรรทรัพยากรปัญหาสิ่งแวดล้อม ความยากจนกบัความม่ันคงของมนุษย์ 

วตัถุประสงค ์

หลังจากศึกษากลุ่มวิชาน้ีแล้ว  นักศึกษาสามารถ 

1.  อธบิายความสมัพันธข์องปัญหาต่างๆ ในการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมของไทยได้ถูกต้อง 

2. แสดงออกถึงความตระหนักในบทบาทและความสาํคัญของนโยบายที่ดีที่มีต่อการพัฒนา

เศรษฐกจิและสงัคมของไทยได้ 

3. ชักจูงผู้อื่นให้เห็นว่าตนมีจิตสาํนึกและค่านิยมประชาธิปไตยในการกาํหนดนโยบายการ

พัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมของไทยได้ 

4. กาํหนดและเสนอนโยบายทางเลือกในการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมของไทยได้ 
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กลุ่มวิชาที ่5:   กระบวนการทํางานของฝ่ายนติิบญัญติัและฝ่ายบริหาร   

ขอบเขตเนื้ อหา 

การศึกษาในกลุ่มวิชาน้ีครอบคลุมกระบวนการทาํงานของฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหาร     

บทบาทขององค์การนิติบัญญัติในด้านการพิจารณาพระราชบัญญัติและด้านการตรวจสอบการทาํงานของ

ฝ่ายบริหาร บทบาทของหน่วยงาน/องค์กรที่มีต่อกระบวนการทาํงานของฝ่ายนิติบัญญัติ 

วตัถุประสงค ์

นักศึกษาที่ผ่านการศึกษากลุ่มวิชาน้ี จะได้รับความรู้ความสามารถในการ 

1. สรุปกระบวนการทาํงานของรัฐสภาไทยได้ 

2. อธบิายบทบาทของสมาชิกรัฐสภาได้ 

3. ทาํความเข้าใจการร่าง-กระบวนการพิจารณาพระราชบัญญัติของรัฐสภาได้ 

4. อธบิายบทบาทของหน่วยงาน/องค์กรที่มีหน้าที่เสนอความเหน็ต่อรัฐสภาได้ 

 

กลุ่มวิชาที ่6:   ระบบควบคุมและการตรวจสอบการใชอํ้านาจรฐั    

ขอบเขตเนื้ อหา 

แนวคิด กระบวนการ  และกลไกของการตรวจสอบการใช้อาํนาจรัฐ ทั้งทางด้านนิติบัญญัติ  

ทางด้านบริหาร และทางด้านการปกครอง 

วตัถุประสงค ์

หลังจากศึกษากลุ่มวิชาน้ีแล้ว นักศึกษาสามารถ 

 1.     อธบิายเหตุผลและความจาํเป็นของการตรวจสอบการใช้อาํนาจรัฐได้ 

 2. อธิบายถึงองค์ประกอบ อาํนาจหน้าที่ และกระบวนการในการตรวจสอบการใช้อาํนาจรัฐ 

ตามรัฐธรรมนูญได้ 

 3. วิเคราะห์ข้อดีและข้อด้อยของการตรวจสอบการใช้อาํนาจรัฐในสภาวการณปั์จจุบันได้ 

 

กลุ่มวิชาที ่7:  ประมุขศิลป์เพือ่การพฒันาและการจดัการการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

ขอบเขตเนื้ อหา 

ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับศาสตร์และศิลป์ว่าด้วยการเป็นผู้นําในการจัดการทางการเมือง   

การสร้างและการพัฒนาทักษะการคิด ความเหมาะสมของการแสดงออกทางอารมณ์ บุคลิกภาพ การ

วางแผนบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ การจัดการกับปัญหาวิกฤตและความขัดแย้ง รวมทั้งแนวทางการ

บริหารจัดการยุคใหม่ในระดับสากล และการพัฒนาจริยธรรม นิติธรรมของผู้นํา เพ่ือให้เกิดสันติสุข

สถาพรของประเทศโดยองค์รวม 
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วตัถุประสงค ์

หลังจากศึกษากลุ่มวิชาน้ีแล้ว นักศึกษาสามารถ 

1.  เสริมสร้างบุคลิกภาพผู้นําในด้าน  ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ (IQ) ความสามารถในการ

แสดงออกทางอารมณ์ที่เหมาะสม (EQ) เพ่ือความสามารถในการนาํ การจูงใจ (Motivation) การไกล่เกล่ีย 

(Modulation) และการสร้างพลังกลุ่มในสงัคม (Empowerment) 

2.  สร้างและพัฒนาทักษะการคิด และวิสัยทัศน์ของผู้นําสู่ระดับสากลในการจัดการทาง

การเมืองการปกครอง หลังจากนักศึกษาได้มีประสบการณต์รงกบัผู้นาํในยุคปัจจุบัน 

3.  วิเคราะห์และพัฒนาหลักนิติธรรมและจริยธรรมของผู้นาํ อันนาํไปสู่การพัฒนาให้เกิดสันติ

สขุสถาพรของประเทศไทยโดยองค์รวม 

4.  สร้างทกัษะการแก้ไขปัญหาวิกฤต-ความขัดแย้งทางการเมืองหรือผลประโยชน์ในฐานะผู้นาํ 

 

กลุ่มวิชาที ่8:  ประเทศไทยในกระแสโลภาภิวตัน ์   

ขอบเขตเนื้ อหา 

แนวคิดเร่ือโลกาภิวัตน์ ลักษณะ ความสาํคัญ และผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีต่อ

ประเทศไทย รวมทั้งประเดน็สาํคัญทางการเมือง การทหาร วัฒนธรรม สังคมวิทยา และความม่ันคงที่มี

ผลกระทบต่อประเทศไทย 

วตัถุประสงค ์

หลังจากศึกษากลุ่มวิชาน้ีแล้ว  นักศึกษาสามารถ 

1.  อธบิายลักษณะและผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีต่อประเทศไทยในด้านต่าง ๆ และ

ความสมัพันธร์ะหว่างประเทศไทยกบัประเทศเพ่ือนบ้านและองค์กรต่าง ๆ  ที่ไทยเป็นสมาชิกได้ 

2.  อธบิายความสาํคัญของผลกระทบจากโลกาภิวัตน์ต่อองค์กร สังคม และวัฒนธรรมของไทย

ตลอดจนความม่ันคงของชาติได้ 

3.  แลกเปล่ียนความคิดเหน็ในประเดน็ที่น่าสนใจระหว่างวิทยากรและกลุ่มนักศึกษา 

 

กลุ่มวิชาที ่9:  ประเด็นการเมืองการปกครองร่วมสมยั   

ขอบเขตเนื้ อหา 

พิจารณาประเดน็สาํคัญร่วมสมัยที่ปรากฏในปัจจุบัน ซ่ึงมีอิทธิพลต่อแนวคิด กระบวนการทาง

การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทย นอกเหนือจากการศึกษาใน 8 กลุ่มวิชาหลัก 

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจตลอดจนการสร้างองค์ความรู้ การปรับปรุงการทาํงานของระบอบ

ประชาธปิไตยให้มีประสทิธภิาพย่ิงข้ึน  

 

วตัถุประสงค ์

หลังจากศึกษากลุ่มวิชาน้ีแล้ว  นักศึกษาสามารถ 

1.  สามารถสงัเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้รับจาก 8 กลุ่มวิชาหลักเพ่ือนาํมาประยุกต์ทาํความเข้าใจ

ประเดน็สาํคัญร่วมสมัยทางการเมืองการปกครองในสภาวการณ์ปัจจุบันได้ 
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2.  สามารถอธิบายและวิเคราะห์ประเดน็สาํคัญทางการเมืองร่วมสมัย ทั้งในแง่สาเหตุความ

เป็นมา  ความสมัพันธ ์ และผลกระทบที่เกดิข้ึนในทางการเมืองการปกครองปัจจุบันได้ 

3.  แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแสวงหาแนวทางร่วมกัน เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจใน

ระบอบประชาธปิไตยโดยสมบูรณ์ 

 

หมวดที ่2.  การขบัเคลือ่นนโยบายไปสู่ภาคปฏิบติั 

งานเอกสารวิชาการกลุ่ม  
 

 วตัถุประสงค ์

1.  เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์การพัฒนาประชาธิปไตยและ

กระบวนการจัดทาํข้อเสนอแสนะเชิงนโยบาย ตลอดจนการกาํหนดแผนเชิงกลยุทธ์ ซ่ึงมีความสอดคล้องและ

สะท้อนสถานการณ์ที่เป็นอยู่ ในแง่มุมต่างๆ เช่น ปัญหา อุปสรรค ค่านิยม วิถีวัฒนธรรมไทย ฯลฯ อันจะ

นาํไปสู่การแก้ปัญหาสาํคัญของบ้านเมืองเพ่ือให้เกิดสนัติสขุสถาพร  

2.  เพ่ือให้นักศึกษานําองค์ความรู้และประสบการณ์สาํคัญของนักศึกษา และที่ได้รับจาก

การศึกษาในหลักสูตร ตลอดจนการลงพ้ืนที่ มาจัดทาํแผนปฏิบัติการเฉพาะซ่ึงรวบรวมรายละเอียด 

ข้อเสนอแนะ ทางเลือกและผลกระทบที่จะเกิดข้ึน ฯลฯ โดยนักศึกษาจะจัดกลุ่มดาํเนินการให้บังเกิดผล

จริงภายในเวลาที่กาํหนด  

3.  เพ่ือให้นักศึกษานําผลการศึกษาที่ได้จัดทาํเป็นแผนปฏิบัติการ หรือข้อเสนอแนะเชิง

นโยบายแล้ว นําไปสู่การปฏิบัติ เช่น การนําเสนอผลการศึกษาแก่หน่วยงานต้นสังกัดของนักศึกษา 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง การนาํเสนอต่อสภาพัฒนาการเมือง หรือการนาํไปใช้ในการพัฒนาชุมชน 

โดยการผลักดันไปสู่แผนแม่บทผ่านสถาบันหรือองค์กรชุมชนต่างๆ  

ขั้นตอนการจดัทํา 

การจัดทาํเอกสารวิชาการกลุ่ม แบ่งข้ันตอนการดาํเนินงานได้ ดังน้ี  

   1. กาํหนดประเดน็การศึกษาย่อย ที่ตอบสนองและอยู่ภายใต้กรอบหลักที่กาํหนด 

   2. กาํหนดหัวข้อและอาจารย์ที่ปรึกษาประจาํกรณีศึกษา 

   3. จัดบรรยายเตรียมความพร้อมก่อนการลงพ้ืนที่กรณีศึกษา 

แนวทางการจัดทํา 

1.  แบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่มๆ ละ 14 คน โดยมีองค์ประกอบหรือคุณสมบัติของนักศึกษา 

กระจายในแต่ละกลุ่ม เช่น ในกลุ่มหน่ึงจะประกอบด้วย ภาคการเมือง ภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคอื่นๆ 

2.  แต่ละกลุ่มจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาประจํากลุ่ม คอยให้คาํปรึกษา และร่วมเดินทางลงพ้ืนที่

ศึกษา ตลอดจนแนะแนวทางการจัดทาํเอกสารวิชาการกลุ่ม 

3.  สถาบันฯ กาํหนดให้มีการนาํเสนอผลการศึกษา โดยนักศึกษาแต่ละกลุ่มต้องนาํเสนอผลกับ

อาจารย์ที่ปรึกษาประจํากลุ่ม และเพ่ือนนักศึกษา โดยใช้เวลากลุ่มละ 1 ช่ัวโมง ในการนําเสนอ หากมี

ข้อแนะนําหรือแก้ไขเพ่ิมเติม นักศึกษาต้องจัดทาํและนําส่งภายในระยะเวลาที่กาํหนดเพ่ือดาํเนินการ

ข้ันตอนการขออนุมัติจบหลักสตูรต่อไป  
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หมวดที ่3.   กิจกรรมในหลกัสูตร   

3.1  การศึกษาดูงานในประเทศ    

วตัถุประสงค ์

   1. เพ่ือให้นักศึกษาได้เพ่ิมพูนทกัษะในเร่ืองที่เกี่ยวกบัการเมืองการปกครองในทุกระดับ 

   2. เพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปล่ียนข้อคิดเหน็ ข้อมูล และทศันคติกบับุคคลในพ้ืนที่ 

   3. เพ่ือให้รับการพัฒนาวิสยัทศัน์ใหม่ๆ เกี่ยวกบัประชาธปิไตยในสงัคมปัจจุบัน 

   4. เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่นักศึกษาและคณาจารย์ 
 

ขั้นตอนการดําเนนิงาน 

-  การประชุมกาํหนดวัตถุประสงค์และพ้ืนที่การศึกษาดูงานในแต่ละคร้ัง   

-  การบรรยายเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง   

-  การเดินทางลงพ้ืนที่   

-  การสรุปผลการเดินทางศึกษาดูงาน   

-  สรุป สงัเคราะห์ และจัดทาํรายงานผลการศึกษาดูงาน   

3.2  การศึกษาดูงานต่างประเทศ   
 

วตัถุประสงค ์

 1. เพ่ือให้นักศึกษาได้เพ่ิมพูนทักษะในเร่ืองที่เกี่ยวกับการเมืองการปกครองเปรียบเทียบกับ 

ประเทศต่างๆ ทั้งในระดับชาติ และในระดับท้องถิ่น 

 2. เพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปล่ียนข้อคิดเหน็ ข้อมูล และทศันคติกบับุคคลในพ้ืนที่ 

 3. เพ่ือได้รับการพัฒนาวิสยัทศัน์ใหม่ๆ เกี่ยวกบัประชาธปิไตยในปัจจุบัน 

 4. เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่นักศึกษาและคณาจารย์ 
 

ขั้นตอนการดําเนนิงาน 

-  การประชุมกาํหนดวัตถุประสงค์และพ้ืนที่การศึกษาดูงานในแต่ละคร้ัง  และการบรรยาย    

   เตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง   

-  การเดินทางศึกษาดูงาน   

-  การสมัมนาสงัเคราะห์การเดินทางศึกษาดูงาน   

-  การนาํเสนอผลศึกษาดูงานเปรียบเทยีบ สรุป และจัดทาํรายงานผลการศึกษาดูงาน  
 

 

 

............................................................................. 
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