หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นายุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย


1.หลักการและเหตุผล
ผู้นำถือว่ำเป็นหัวใจของควำมสำเร็จในกำรบริหำรองค์กรและประเทศชำติ บทบำทของผู้นำไม่เป็นเพียงนักบริหำร
ที่สำมำรถขับ เคลื่ อนงำนให้ ป ระสบควำมสำเร็ จ หำกแต่ผู้ น ำต้องให้ ทิศทำงและน ำพำองค์กรและประเทศชำติไปสู่ กำร
เปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน ควำมสำคัญของผู้นำยิ่งเห็นเด่นชัดในบริบทปัจจุบัน ที่เผชิญกับควำมท้ำทำยใหม่ๆ ควำมสำมำรถของ
ผู้นำจึงสำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรอยู่รอดและกำรพัฒนำของประเทศในอนำคต
ด้วยเหตุนี้กำรพัฒนำผู้นำทุกระดับจึงเป็นภำรกิจสำคัญของกำรพัฒนำประเทศ โดยเฉพำะกลุ่มคนรุ่นใหม่ซึ่งจะเป็น
ทรัพยำกรสำคัญ และจะเติบโตเป็นผู้นำรุ่นใหม่ ในอนำคต ประเด็นที่ต้องตระหนักคือกำรสร้ำง “ผู้นำรุ่นใหม่” เพื่อให้เป็น
ผู้น ำแห่ งกำรเปลี่ย นแปลง (agent of change) มีศักยภำพในกำรพัฒ นำประชำธิปไตยให้ ยั่งยืน และทันกับ กระแสกำร
พัฒ นำสมัยใหม่ในยุคโลกำภิวัตน์ที่มีกำรพัฒ นำอย่ำงไร้ขีดจำกัดด้วยโครงข่ำยกำรสื่อสำรที่ก้ำวหน้ำทันสมัยและรวดเร็ว
ดังนั้นสถำบันพระปกเกล้ำจึงเล็งเห็นควำมจำเป็นที่จะต้องพัฒนำผู้นำทำงควำมคิดและพฤติกรรมประชำธิปไตยให้เป็นต้นแบบกำรพัฒนำและ
ส่งทอดต่อผู้นำรุ่นต่อๆไปได้โดยมีควำมสำมำรถรอบด้ำนที่ผู้นำพึงมีและพึงฝึกฝนปฏิบัติเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอันประกอบด้วย1
ความสามารถในการกาหนดเป้าหมายและตัดสินใจเพื่อประโยชน์สาธารณะ (Ability to set a good goal
and judge on goodness) คนรุ่นใหม่ที่มีศักยภำพและทุ นทำงสังคมเฉพำะตน ถือเป็นโอกำสอันดีในกำรช่วยเหลือ
และพัฒ นำสังคม เป็นแรงผลักและเป็นเครื่องจักรสำคัญในกำรขับเคลื่อนสังคมไปสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน มีโอกำสในกำร
ช่วยเหลือและแบ่งปันแก่ผู้ตำมโดยมีควำมตระหนักในเป้ำหมำยอยู่เสมอว่ำประโยชน์ของส่วนรวมนั้นสำคัญกว่ำประโยช น์
ส่วนตน
ความสามารถในการรู้ข้อเท็จจริง (Ability to perceive reality as it is) กำรเรียนรู้อย่ำงลึกซึ้งในข้อเท็จจริง
ที่เกิดขึ้นเป็นพื้นฐำนสำคัญของควำมเข้ำใจควำมเป็นจริง ควำมเป็นไปของปัญหำเพื่อแสวงหำทำงออกและกำรแก้ไขตำม
เหตุและผลที่ตั้งอยู่บนพื้นฐำนควำมเป็นจริงไปสู่กำรแก้ไขปัญหำอย่ำงตรงจุด ไม่ใช่รู้เพียงผิวเผินโดยฟังผู้อื่นเล่ำมำ แต่เป็น
กำรรู้ข้อมูลจริงและได้สัมผัสปัญหำจริงในรำยละเอียด
ความสามารถใน การสื่ อ สารแ ละสร้ า งพื้ น ที่ ใ น การแลกเป ลี่ ย น ข้ อ มู ล (Ability to create ba)
กำรเรียนรู้เฉพำะตนเป็นกำรจำกัดควำมรู้ในวงแคบ หำกมีกำรสื่อสำรแลกเปลี่ยนระหว่ำงผู้นำด้วยกัน หรือระหว่ำงผู้นำ
และผู้ตำมจะยิ่งเป็นเปิดรับข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงกว้ำงขวำงทั้งยังเป็นกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่ำง
หลำกหลำยและรอบด้ำนและเท่ำทันทุกสถำนกำรณ์
ความสามารถในการวิเคราะห์สาระสาคัญ (Ability to narrate the essence) ผู้ นำยุคใหม่ต้องสำมำรถ
วิเครำะห์และแยกแยะสำระสำคัญอันเป็นแก่นแท้ สำมำรถ สังเกต ใคร่ครวญ อย่ำงละเอียดรอบครอบเรื่องรำวต่ำงๆ อย่ำงมี
เหตุผล โดยหำส่วนดี ส่วนบกพร่อง หรือจุดเด่นจุดด้อยของเรื่องรำวต่ำงๆ เพื่อให้ผู้นำสำมำรถแก้ไขปั ญหำและเสนอแนะสิ่ง
ที่เหมำะสมอย่ำงมีควำมเป็นธรรมและเป็นไปได้
ความสามารถในการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ (Ability to exercise political power) เมื่อมีกำรเรียนรู้
และเข้ ำใจแล้ ว กำรเปลี่ ย นแปลงและกำรพั ฒ นำที่ ยั่ งยื น จะเกิ ด ขึ้ น ได้ ก็ ต่ อ เมื่ อ มี ก ำรขั บ เคลื่ อ นไปสู่ ก ำรลงมื อ ปฏิ บั ติ
1 Ikujiro Nonaka, Prof. A virtuous habit of making judgments and taking actions that serve the common good. Retrieved April 2015,

from http://www.cgu.edu/pages/1603.asp?EventID=114
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อย่ำงจริงจัง ผู้นำจึงต้องมีบทบำทสำคัญในกำรกระตุ้นและเป็นหลักสำคัญในกำรลงมือปฏิบัติให้เป็นที่ประจักษ์ รวมถึง
กำรถ่ำยทอดให้คงอยู่กับผู้นำรุ่นต่อไปเพื่อให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนด้วย
ความสามารถในการสร้ า งผู้ น ารุ่ น ต่ อ ไป (Ability to foster phronesis in others) เป็ น กำรสื บ ทอด
อุดมกำรณ์กำรพัฒนำและกำรปฏิบัติจำกรุ่นสู่รุ่น
สถำบั นพระปกเกล้ ำโดยวิ ทยำลั ยกำรเมื องกำรปกครองมุ่ งพั ฒนำ “ผู้ น ำรุ่ นใหม่ ” ที่ มุ่ งมั่ นท ำงำนเพื่ อประโยชน์ ส่ วนรวม
มี ควำมสำมำรถรอบด้ ำน ยื ดหยุ่ น ทั นกำรเป ลี่ ยนแปลง ภำยใต้ วิ ถี ประชำธิ ปไตยเพื่ อเป็ นผู้ น ำแห่ งอนำคต
จึ งได้ จั ดกำรศึ กษำหลั กสู ตรประกำศนี ยบั ตรผู้ น ำยุ คใหม่ ในระบอบ ประชำธิ ปไตยขึ้ น เพื่ อบ่ มเพำะผู้ มี ศั กยภำพ
ที่ มำจำกภำคกำรเมื อง ภำครำชกำร ภำคประสั งคม และภำคเอกชน ให้ มี ควำมพร้ อมทั้ งศำสตร์ และศิ ลป์ ของกำรเป็ น
ผู้ น ำในระบอบประชำธิ ปไตยที่ มี ควำมรั บผิ ดชอบต่ อสั งคมส่ วนรวม เพื่ อพั ฒ นำและส่ งเสริ มให้ เกิ ดแนวคิ ด
สร้ำงทัศนคติ ค่ำนิยม และพฤติกรรมประชำธิปไตยในกำรปฏิบัติหน้ำที่ในสังคมไทยอย่ำงมีประสิทธิภำพ

2.วัตถุประสงค์
สถำบั น พระปกเกล้ ำ ได้ จั ด กำรศึ ก ษำอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำร หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รผู้ น ายุ ค ใหม่
ในระบอบประชาธิปไตย ขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรศึกษำอบรมบรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) มีเจตคติ (attitude) ที่ดีในกำรตระหนักรู้ถึงควำมรับผิดชอบต่อประโยชน์ส่วนรวม ยอมรับและเห็นคุณค่ำกำร
แก้ไขปัญหำด้วยวิธีกำรแบบประชำธิปไตย รวมทั้งยึดมั่นในจริยธรรม สันติวิธีและธรรมำภิบำล
2) มี ค วำมรู้ ค วำมเข้ ำ ใจ (knowledge) เกี่ ย วกั บ กำรเมื อ งกำรปกครองในระบอบประชำธิ ป ไตย และกำร
เปลี่ยนแปลงในระบบสังคมเศรษฐกิจโลกอย่ำงกว้ำงขวำงและรอบด้ำน
3) มีทักษะ (skill) ในกำรวิเครำะห์และคัดสรรเครื่องมือเพื่อประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำตนเองให้มีศักยภำพควำมเป็น
ผู้นำที่เหมำะสมกับสังคมระบอบประชำธิปไตย
4) มีควำมสำมำรถในกำรประยุกต์ควำมรู้ ทักษะ และเจตคติในระบอบประชำธิปไตยไปปรับใช้ ให้เหมำะสมกับ
บทบำทหน้ำที่ทั้งในปัจจุบันและอนำคต (adaptability)
5) มี ค วำมสำมำรถในกำรขั บ เคลื่ อ นเครื อ ข่ ำ ยด ำเนิ น กิ จ กรรมอั น เป็ น ประโยชนต่ อ สั ง คมส่ ว นรวม (social
responsibility) เพื่ อ ร่ ว มแสวงหำแนวทำงในกำรเสริ ม สร้ ำ งบทบำทและเครื อ ข่ ำ ยในกำรสร้ ำ งสรรค์ แ ละเผยแพร่
ประชำธิปไตยให้เกิดสันติสุขสถำพรและกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน

3.คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา
1.อำยุไม่ต่ำกว่ำ 30 ปี และไม่เกิน 40 ปี ณ วันที่สมัคร
2.วุฒิกำรศึกษำไม่ต่ำกว่ำระดับปริญญำตรี
3.ประสบกำรณ์กำรทำงำนหลังจำกจบกำรศึกษำระดับปริญญำตรีไม่น้อยกว่ำ 3 ปี
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
ภาครัฐ
1.นักการเมืองระดับชาติ ระดับท้องถิ่น
1.1 สมำชิกรัฐสภำ
1.2 ผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำท้องถิ่น และกำนันผู้ใหญ่บ้ำน
1.3 ข้ำรำชกำรกำรเมือง
2.ข้าราชการและพนักงานองค์กรภาครัฐ
2.1 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ (ประเภททั่วไป : ระดับอำวุโสขึ้นไป, ประเภทวิชำกำร : ระดับชำนำญกำร
ขึ้นไป) ข้ำรำชกำรฝ่ำยตุลำกำร (อัยกำร ผู้พิพำกษำ ตุลำกำร)
2.2 นักบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.), ข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)
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2.3 นำยทหำรหรื อ นำยต ำรวจประจำกำร ที่ มี ชั้น ยศอั ตรำเงิน เดื อ นตั้งแต่ ร้อยเอก เรืออำกำศเอก
ร้อยตำรวจเอกขึ้นไป
2.4 ครู นักวิชำกำร อำจำรย์ ผู้บริหำรมหำวิทยำลัย
2.5 เจ้ำหน้ำที่หรือพนักงำนของหน่วยงำนของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรมหำชน หรือเป็น
พนักงำนของหน่วยงำนอิสระตำมรัฐธรรมนูญ หรือเป็นพนักงำนของรัฐวิสำหกิจ
ภาคเอกชน
3. สื่อมวลชน และภาคประชาสังคม
3.1 สื่อมวลชน
3.2 ศิลปิน ดำรำ พิธีกร นักจัดรำยกำร
3.3 ผู้นำภำคประชำสังคม ผู้นำองค์กรพัฒนำเอกชน (Non Government Organization/NGO) มูลนิธิ
และสมำคม
3.4 ผู้ปฏิบัติงำนในองค์กำรระหว่ำงประเทศ
4. ภาคเอกชน : นักธุรกิจและผู้ประกอบกิจกำร
ทั้ งนี้ ผู้ เข้ า รั บ การศึ กษาต้ อ งไม่ อยู่ ร ะหว่ า งการอบรมหลัก สูต รอื่น ที่ มี ร ะยะเวลาการศึ ก ษาในขณะเดีย วกั บ
การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้นายุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เห็นว่า
จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในสถาบันฯ และในการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการศึกษาคณะกรรมการหลักสูตรฯ
ทรงไว้ซึ่งสิทธิเด็ดขาดในการใช้ดุลพินิจคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว

4.จานวนผู้เข้ารับการศึกษา
ไม่เกิน 120 คน

5.โครงสร้างหลักสูตร
ประกอบด้วย 4 กลุ่มวิชำ จำนวนรวมทั้งสิ้น 231 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็นกำรศึกษำในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
ดังนี้
1.การเรียนในห้องเรียน จานวน 108 ชั่วโมง ประกอบด้วย
กลุ่มวิชาที่ 1 : โลกยุคใหม่และการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
กลุ่มวิชาที่ 2 : แนวคิด คุณสมบัติและเครื่องมือของผู้นายุคใหม่
กลุ่มวิชาที่ 3 : ผู้นากับพลวัตสังคมยุคใหม่
กลุ่มวิชาที่ 4 : โครงงานกลุ่มเชิงปฏิบัติ

21
42
27
18

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

2.การเรียนนอกห้องเรียน จานวน 123 ชั่วโมง ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้
2.1 กิจกรรมปฐมนิเทศ 18 ชั่วโมง
กำรปฐมนิเทศเป็นกิจกรรมที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรและกระบวนกำรขั้นตอนกำรศึกษำอบรม
กำรมอบหมำยกิจกรรม กำรสร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนรู้ร่วมกัน และกำรรับทรำบกติกำมำรยำทในกำรอยู่ร่วมกันตลอด
หลักสูตร นอกจำกนั้นยังมีกำรสอดแทรกเนื้อหำสำระต่ำงๆ โดยเชื่อมโยงผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู้ (Learning Process) ที่
เน้ น กำรมีส่ วนร่วมของผู้ เข้ำร่วมอบรม ซึ่งเป็ นกิจกรรมทั้งภำยในและภำยนอกห้ องเรียน (Indoor & Outdoor Team
Activities) ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในกำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข ผ่ำนกิจกรรม
ต่ำงๆ อีกทั้ งให้ มีเนื้ อหำสำระของกิจ กรรมที่ มีควำมสอดคล้ องกับเนื้ อหำหลั กสู ตร ในอันจะที่ จะทำให้ ผ ลสั มฤทธิ์ของ
กำรศึกษำอบรมในหลักสูตรนี้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น โดยกิจกรรมดังกล่ำวจะมีระยะเวลำกำรปฏิบัติต่อเนื่องกัน
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2.2 การศึกษาดูงานภายในประเทศและต่างประเทศ 45 ชั่วโมง
กำรศึกษำดูงำนในพื้นที่จริงซึง่ ถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรศึกษำได้เพิ่มพูนควำมรู้
ควำมเข้ ำใจ และประสบกำรณ์ จ ริ งจำกกำรศึก ษำดู งำนในหน่ ว ยงำนต่ ำงๆ และได้ มีโอกำสแลกเปลี่ ย นประสบกำรณ์
และควำมคิดเห็นระหว่ำงผู้เข้ำรับกำรศึกษำ ผู้เชี่ยวชำญหรือผู้ชำนำญกำรด้ำนต่ำงๆ รวมทั้งกรณีศึกษำที่มุ่งวิเครำะห์เจำะลึก
ในเรื่องภำวะผู้นำทั้งภำครัฐและเอกชน
2.3 กิจกรรมการเรียนรู้พิเศษนอกสถานที่ 12 ชั่วโมง
กำรเรียนรู้พิเศษนอกสถำนที่เป็นกิจกรรมเปิดโลกทัศน์กำรเรียนรู้ภำวะผู้นำผ่ำนกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
พิเศษนอกห้องเรียนในสถำนทีท่ ี่หลักสูตรเห็นสมควร เพื่อใช้กิจกรรมพิเศษนั้นสะท้อนกำรเรียนรู้และกำรประยุกต์ใช้ศักยภำพผู้นำใน
กำรดำเนิ นกำรควบคุม หรื อแก้ไขปั ญหำที่ เกิดขึ้น โดยมีผู้ ทรงคุณวุฒิ ที่ มีควำมเชี่ยวชำญและมีประสบกำรณ์ ตรงกับกิจกรรมหรือ
สถำนที่นั้นๆ เป็นผู้ถ่ำยทอดมุมมอง
2.4 การปฏิบัติการโครงงานกลุ่มเชิงปฏิบัติ 36 ชั่วโมง
กำรปฏิบั ติก ำรโครงกำรกลุ่ ม เป็ นกิ จกรรมที่ม อบหมำยให้ กลุ่ ม ผู้ เข้ำอบรมได้พั ฒ นำโครงกำรและ
ขับ เคลื่อนโครงกำรให้ สำเร็จ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อ เปิดโอกำสให้ผู้เข้ำอบรมนำองค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรศึกษำมำ
ประยุกต์ปฏิบัติจริง และเพื่อเป็นกำรดึงศักยภำพควำมเป็นผู้นำทุกด้ำนที่มีอยู่ของตนเองและของเพื่อนร่วมกลุ่มมำร่วมทำ
โครงกำรพัฒนำตำมประเด็นที่กำหนด ทั้งนี้ โครงกำรดังกล่ำวต้องประยุกต์องค์ควำมรู้ที่ได้รับจำกทั้ง 4 กลุ่มวิชำ มำใช้ให้
เป็นประโยชน์ โดยมีอำจำรย์ที่ปรึกษำดูแลและให้คำแนะนำในกำรจัดทำอย่ ำงสม่ำเสมอ กลุ่มวิชำที่ 4 นี้จะมีชั่วโมงเรียนทั้ง
ในห้องและภำคปฏิบัตินอกห้องเรียน
2.5 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและนาเสนอโครงงานกลุ่มเชิงปฏิบัติสู่สาธารณะ 12 ชั่วโมง
กำรปัจฉิมนิเทศเป็นกิจกรรมกำรประมวลผลและบูรณำกำรควำมรู้ที่ได้รับตลอดกำรศึกษำอบรมใน
หลักสูตรผ่ำนกำรนำเสนอผลกำรดำเนินงำนโครงงำนกลุ่มเชิงปฏิบัติที่นักศึกษำต้องนำเสนอสู่สำธำรณะเพื่อแลกเปลี่ยน
องค์ควำมรู้ระหว่ำงกลุ่มนักศึกษำ และอำจำรย์ที่ปรึกษำ ตลอดจนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงำนหรือองค์กรภำยนอก
ที่เกี่ยวข้องซึ่งจะได้รับเชิญมำรับฟังกำรนำเสนอและร่วมแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและตอบข้อซักถำมเพื่อต่อยอดโครงงำน
สู่กำรปฏิบัติในอนำคต

6.วิธีดาเนินการศึกษา
สถำบั น พระปกเกล้ ำ ได้ ก ำหนดวิ ธี ด ำเนิ น กำรศึ ก ษำของหลั ก สู ต รเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ วั ย วุ ฒิ แ ละคุ ณ วุ ฒิ
ของผู้เรียนไว้ดังนี้
1.1 กระบวนกำรเรี ย นรู้แบบมีส่ ว นร่ วมโดยกำรสร้ำงสรรค์กำรเรียนรู้ร่ว มกัน (Co-creation) : เปิดโอกำสให้
นักศึกษำได้ร่วมแสดงควำมคิดเห็น ในกำรเลือกหั วข้อและวิทยำกรที่ต้องกำรรับฟังกำรบรรยำย และสำมำรถออกแบบ
วิธีกำรดำเนินกำรเรียนกำรสอนได้เองภำยใต้ข้อตกลงร่วมกัน
1.2 กำรเรียนรู้ผ่ำนกรณีศึกษำ (Case based learning) : เรียนรู้ผ่ำนกรณีศึกษำภำวะผู้นำของบุคคลหลำกหลำย
วงกำรที่ ได้รับ กำรยอมรับ อำทิ ผู้ น ำทำงกำรเมือง ผู้ นำในระบอบประชำธิปไตย ผู้ นำสตรี ผู้ นำธุรกิจ ผู้น ำควำมคิด
สร้ำงสรรค์ เป็นต้น เพื่อวิเครำะห์และสังเครำะห์วิสัยทัศน์ กำรแก้ไขปัญหำ ปัจจัยสู่ควำมสำเร็จ หรือเรียนรู้จำกควำม
ล้มเหลวของผู้นำ ผ่ำนสื่อกำรสอนที่สร้ำงสรรค์ ทันสมัยเหมำะสมกับวัยวุฒิของผู้เรียน เช่น กำรวิเครำะห์ สังเครำะห์เนื้อหำ
กำรพัฒนำภำวะผู้นำ หรือสังคมประชำธิปไตยที่สะท้อนจำกภำพยนตร์ วรรณกรรม หรือกิจกรรมพิเศษอื่นๆ
1.3 กำรมอบหมำยงำนกลุ่มให้ปฏิบัติ (Group assignment) : มอบหมำยภำรกิจพิเศษให้นักศึกษำเป็นผู้รับผิดชอบ
ออกแบบกำรเรียนรู้ในรำยวิชำนั้นๆ ด้วยรูปแบบกำรเรียนกำรสอนที่สร้ำงสรรค์ มอบหมำยให้นักศึกษำได้เป็นผู้ดำเนิน
รำยกำร/สัมภำษณ์วิทยำกรรับเชิญ โดยมีอำจำรย์และวิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบ
1.4 คลินิกผู้นำ (Leadership clinic) : ใช้กระบวนกำรประเมินภำวะผู้นำของตนเอง เพื่อค้นหำส่วนที่จะต้องเติม
เต็มและซ่อมเสริม เพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นใจทั้งด้ำนบุคลิกภำพ และศักยภำพอื่นที่ผู้นำพึงมี
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1.5 กิจกรรมกำรเรียนรู้พิเศษนอกสถำนที่ (Special activities) : เปิดโลกทัศน์ใหม่ด้วยกำรเรียนรู้ภำวะผู้นำ
จำกกิจกรรมพิเศษนอกห้องเรียน ตลอดจนกำรศึกษำดูงำนทั้งในและต่ำงประเทศ
1.6 กำรบรรยำย/ปำฐกถำพิเศษ : โดยผู้ทรงคุณวุฒิระดับผู้นำของประเทศเพื่อเปิดโอกำสให้ผู้เข้ำรับกำรศึกษำ
ได้รับฟังนโยบำยหรือวิสั ยทัศน์ ต่ำงๆ และได้แลกเปลี่ ยนควำมคิดเห็นและประสบกำรณ์ กับผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับเชิญมำ
บรรยำยอย่ำงใกล้ชิด

7.เงื่อนไขการจบการศึกษา
ผู้เข้ำรับ กำรศึกษำจะได้รับ ประกำศนี ยบัตรและเข็มวิทยฐำนะจำกสถำบันพระปกเกล้ำ ต้องเป็นไปตำมเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
1. มีเวลำเข้ำเรียนและเข้ำร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของทั้งเวลำเรียนทั้งหมดและไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 60 ของแต่ละกลุ่มวิชำ
2. จัดทำและนำเสนอโครงงำนกลุ่มเชิงปฏิบัติสู่สำธำรณะ และอำจำรย์ที่ปรึกษำประเมินผลให้ “ผ่ำน”
3. จัดทำกิจกรรมตำมที่หลักสูตรมอบหมำย (Assignment)
4. เข้ำร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ
5. ไม่ดำเนินกำรใดๆ อันนำมำซึ่งควำมเสื่อมเสียชื่อเสียงของสถำบันพระปกเกล้ำ

8.ระยะเวลาในการศึกษา
กำรเรียนกำรสอนในหลักสูตรจะใช้เวลำเรียนประมำณ 7 เดือน (รวม 231 ชั่วโมง) โดยเรียนสัปดำห์ละ 1 วัน
วัน ละ 2 คำบ (คำบละ 3 ชั่ ว โมง) ระหว่ำงเวลำ 09.30-16.30 น. ณ ห้ อ งฝึ ก อบรมสถำบั น พระปกเกล้ ำ และสถำนที่
ที่หลักสูตรฯ กำหนด และวันเวลำ สถำนที่ที่หลักสูตรกำหนด ในกรณีมีกำรศึกษำดูงำนนอกสถำนที่ โดยหลักสูตรจะแจ้งให้
ทรำบล่วงหน้ำ

9.ค่าธรรมเนียมการสมัครและการศึกษาอบรม
ไม่มี
ยกเว้นค่าใช้จ่ายที่นักศึกษาต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ดังต่อไปนี้
1.ค่ำอำหำรว่ำงและค่ำอำหำรกลำงวันตลอดระยะเวลำกำรอบรม
2.ค่ำเครื่องแบบสถำบันฯ สำหรับใส่ในพิธีเปิด กิจกรรมศึกษำดูงำน และวันที่มีกำรเรียนกำรสอน
3.ค่ำสมัครสมำชิกวำรสำรสถำบันพระปกเกล้ำ
4.ค่ำสมัครสมำชิกสมำคมแห่งสถำบันพระปกเกล้ำ

10.รายละเอียดกลุ่มวิชา
กลุ่มวิชาที่ 1 : โลกยุคใหม่และการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย จานวน 21 ชั่วโมง
คำอธิบำยกลุ่มวิชำ
ศึกษำแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงในบริบทโลกที่สำคัญๆ รวมทั้งศึกษำลักษณะสำคัญของระเบียบเศรษฐกิจ สังคม
และกำรเมืองโลกยุคใหม่ ปัจจัยต่ำงๆที่ทำให้เกิดกระแสโลกำภิวัตน์ซึ่งส่งผลกระทบต่อประเทศต่ำงๆ ทั่วโลก ทั้งกำรเมือง
เศรษฐกิจ และสังคมในด้ำนบวกและลบ เพื่อหำแนวทำงป้องกันผลกระทบทำงลบของกระแสโลกำภิวัตน์ต่อสังคมโลกและ
ควำมเกี่ยวโยงกับกำรเมืองภำยในประเทศ รวมทั้งศึกษำพื้นฐำนแนวคิด ทฤษฎี หลักกฎหมำยและกำรเมืองกำรปกครองใน
ระบอบประชำธิปไตย รัฐธรรมนูญ บทบำทและควำมสำคัญของสถำบันทำงกำรเมืองและองค์กรอิสระที่มีอำนำจหน้ำที่
ตรวจสอบถ่วงดุล และตัวบทกฎหมำยสำคัญที่ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชำธิปไตยควรทรำบ
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หัวข้อวิชำ
1.1 โลกในศตวรรษที่ 21: ควำมจริงที่ผู้นำยุคใหม่ต้องรู้ (3 ชม.)
1.2 ประเทศไทยในกระแสโลกำภิวัตน์ (3 ชม.)
1.3 ค่ำนิยมและวัฒนธรรมประชำธิปไตย (3 ชม.)
1.4 ธรรมำภิบำล: หัวใจกำรบริหำรยุคใหม่ (3 ชม.)
1.5 สถำบันและดุลอำนำจในระบอบประชำธิปไตยไทย (3 ชม.)
1.6 จิตวิทยำกำรเมือง และพฤติกรรมพลเมืองไทย (3 ชม.)
1.7 ระดมสมองเสริมพลังควำมคิด (3 ชม.)

กลุ่มวิชาที่ 2 : แนวคิด คุณสมบัติ และเครื่องมือของผู้นายุคใหม่ จานวน 42 ชั่วโมง
คำอธิบำยกลุ่มวิชำ
ศึกษำและวิเครำะห์แนวคิด หลักกำร ปัจจัยแวดล้อม คุณสมบัติและสมรรถนะเกี่ยวกับทฤษฎีภำวะผู้นำที่ผู้นำยุค
ใหม่ ในระบอบประชำธิป ไตยพึ งมี โดยเรี ย นรู้ผ่ ำนกลยุ ท ธ์ และวิ สั ย ทั ศน์ ของผู้ น ำทั้ งในและต่ ำงประเทศโดยสำมำรถ
ประยุกต์ใช้องค์ควำมรู้ในศำสตร์สำขำต่ำงๆที่จำเป็นมำผนวกเข้ำกับภำวะผู้นำ เพื่อให้ผู้เรียนรู้สำมำรถเลือกใช้เครื่องมือใน
กำรจัดกำรและสร้ำงผลงำนภำยใต้บริบทของภำวะผู้นำที่แตกต่ำงกันได้อย่ำงมีป ระสิทธิภำพ อำทิ ทักษะกำรจัดกำรควำมรู้
กำรสื่ อสำรและกำรจัดกำรสำรสนเทศ กำรจั ดกำรควำมขัดแย้ง กำรบริห ำรควำมเปลี่ยนแปลง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง
คุณธรรมจริยธรรมของผู้นำตำมหลักศำสนำ จิตวิทยำสำหรับผู้นำ เพื่อให้สำมำรถประยุกต์เป็นเครื่องมือพัฒนำภำวะผู้นำของตนเองได้
อย่ำงรอบด้ำน
หัวข้อวิชำ
2.1 ทฤษฎีว่าด้วยผู้นาและภาวะผู้นา (6 ชม.)
2.1.1 ผู้นำและภำวะผู้นำที่ดี (3 ชม.)
2.1.2 ผู้นำที่ยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง (3 ชม.)
2.2 การพัฒนาความสามารถของผู้นา (21 ชม.)
2.2.1 ผู้นำกับกำรพัฒนำควำมฉลำดทำงอำรมณ์ (3 ชม.)
2.2.2 ผู้นำกับวิสัยทัศน์และกำรบริหำรเพื่อกำรเปลี่ยนแปลง (3 ชม.)
2.2.3 ผู้นำกับควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร (3 ชม.)
2.2.4 ผู้นำกับควำมคิดสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม (3 ชม.)
2.2.5 ผู้นำกับกำรจัดกำรในภำวะวิกฤต (3 ชม)
2.2.6 ผู้นำกับกำรสร้ำงเครือข่ำยและกำรมีสว่ นร่วมในสังคมประชำธิปไตย (3 ชม.)
2.2.7 จริยธรรมสำหรับผู้นำยุคใหม่ (3 ชม.)
2.3 ถอดบทเรียนผู้นา: กรณีศึกษา (9 ชม.)
2.3.1 ผู้นำทำงกำรเมือง (1.5 ชม.)
2.3.2 ผู้นำภำครัฐ/รำชกำร (1.5 ชม.)
2.3.3 ผู้นำภำคธุรกิจ (1.5 ชม.)
2.3.4 ผู้นำภำคประชำสังคม (1.5 ชม.)
2.3.5 ผู้นำทำงควำมคิดและปรำชญ์ชำวบ้ำน (1.5 ชม.)
2.3.6 ผู้นำสตรี (1.5 ชม.)
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2.4 การพัฒนาตนเอง (6 ชม.)
2.4.1 กำรประเมินตนเอง (1 ชม.)
2.4.2 คลินิกผู้นำหรือกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ผู้นำ (5 ชม.)

กลุ่มวิชาที่ 3 : ผู้นากับพลวัตสังคมยุคใหม่ จานวน 27 ชั่วโมง
คำอธิบำยกลุ่มวิชำ
เป็ นกำรพิ จำรณำประเด็ นส ำคั ญร่ วมสมั ยที่ ปรำกฏในปั จจุบั น ซึ่ งมี อิ ทธิพลต่ อผู้ น ำยุ คใหม่ ในระบอบประชำธิปไตย
และต่อวิสัยทัศน์ แนวคิด ทัศนคติ ค่ำนิยมและพฤติกรรมทำงกำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยของไทย เพื่อเสริมสร้ำง
ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชำธิปไตยให้สำมำรถวิเครำะห์และตระหนักรู้ถึงกระแสกำรเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่ำงถูกต้อง มีศักยภำพ
ในกำรทำหน้ำที่และแสดงบทบำทของผู้นำอย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถตอบสนองประชำชนได้อย่ำงเต็มที่โดยประเด็นร่วมสมัยนี้
เปิ ดโอกำสให้ ผู้ เข้ำรั บกำรศึกษำมีส่ วนร่ วมน ำเสนอหั วข้อและวิทยำกรที่สนใจเป็ นรูปแบบกำรสร้ำงสรรค์กำรเรียนรู้ร่วมกัน
(Co-creation) ที่นักศึกษำสำมำรถมีส่วนร่วมสร้ำงสรรค์รูปแบบกำรเรียนกำรสอนได้ด้วย แบ่งเป็น
1) คณะกรรมกำรหลักสูตรฯ พิจำรณำกำหนดประเด็นหัวข้ออันเป็นประโยชน์แก่นักศึกษำ จำนวน 12 ชม.
2) มอบหมำยให้นักศึกษำออกแบบกำรเรียนรู้ร่วมกัน จำนวน 15 ชม. (กลุ่มละ 1.5 ชม.*10 กลุ่ม)

กลุ่มวิชาที่ 4 : โครงงานกลุ่มเชิงปฏิบัติ จานวน 54 ชั่วโมง
คำอธิบำยกลุ่มวิชำ
หลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชำธิปไตยมุ่งเน้นกำรดึงศักยภำพด้ำนต่ำงๆ ของผู้เรียนให้สำมำรถนำออกมำใช้
ในกำรพัฒนำอย่ำงเต็มที่ ทั้งกำรพัฒนำตนเองและกำรพัฒนำสังคมประชำธิปไตยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม กำรเป็นผู้นำที่ดีและ
ได้รับกำรยอมรับในสังคมนั้นมิใช่เพียงเพิ่มพูนศักยภำพของตนเองให้เป็นผู้นำที่เก่งและโดดเด่นเหนือผู้อื่ นฝ่ำยเดียวเท่ำนั้น
สิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้นำที่ต้องคำนึงถึงเป็นอย่ำงยิ่งคือกำรคืนประโยชน์กลับสู่สังคมโดยเอำประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ดังนั้น
หลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชำธิปไตยจึงกำหนดให้กำรจัดทำโครงงำนกลุ่มเชิงปฏิบัติเป็น เงื่อนไขกำรจบศึกษำที่
สำคัญด้วย อีกทั้งยังกำหนดให้มีกำรนำเสนอผลกำรดำเนินโครงกำรสู่สำธำรณะ เพื่อดึงศักยภำพทุกด้ำนที่มีอยู่ของตนเอง
และของเพื่อนร่วมกลุ่มมำคืนประโยชน์สุขให้สังคม


