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หลักสูตร 

ประกาศนียบัตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) 
(Advanced Certificate Course in Public Administration and Law for Executives) 

  
 
       หลักการและเหตุผล 
 

การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของโลก ด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและเทคโนโลยี  
ท าให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบ การเมือง  เศรษฐกิจ สังคมและการบริหารของ
ประเทศอย่าง ขนานใหญ่ ซึ่งการปฏิรูปดังกล่าว ล้วนมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้เกิด “ธรรมาภิบาล”  
(Good Governance)  ขึ้น  

    จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น สะท้อนให้เห็นถึงความจ าเป็นท่ีผู้บริหารของหน่วยงาน
ราชการ  รัฐวิสาหกิจ และองค์กรอิสระ ผู้บริหารภาคเอกชน  ผู้น าชุมชน  และผู้น าท้องถิ่น 
ต้องพัฒนาตนเองให้มีความรู้ในแบบสหสาขาวิชา ท้ังทางด้านนโยบายสาธารณะ  กฎหมาย
มหาชน  เศรษฐศาสตร์  การบริหารและการจัดองค์กรสมัยใหม่ ท้ังนี้ เพื่อให้สอดรับกับการ
ปฏิรูปของประเทศที่เกิดขึ้น  

ด้วยเหตุนี้ สถาบันพระปกเกล้า สถาบันทางวิชาการในก ากับ  รัฐสภา จึงได้จัด
หลั ก สู ต รป ระกาศนี ยบั ต รชั้ น สู งก ารบริห ารงานภ าครัฐและกฎหมายมหาชน                    
ขึ้นโดยมุ่งหวังท่ีจะให้ผู้บริหารท้ังจากภาครัฐ ภาคเอกชน  ท่ีผ่านหลักสูตรนี้ มีความรู้ ทักษะ 
และความสามารถท่ีจ าเป็นของการเป็นผู้น าในด้านการเสนอแนะนโยบาย  การน านโยบายไป
ปฏิบัติ  และการเป็นแบบอย่างท่ีดีในวงการต่าง ๆ เพื่อท่ีจะได้น าพาประเทศชาติให้พัฒนา
ก้าวหน้าสืบไป 
 
 
    วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

  1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะการบริหารจัดการ 
กฎหมายมหาชน  และเศรษฐศาสตร์ อันเป็นการเสริมสร้างวิสัยทัศน์ในการวิเคราะห์
สภาพการณ์ของประเทศ  และองค์การให้กว้างขวาง ละเอียด และชัดเจนขึ้น 
  2. เสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ในการบริหารจัดการองค์การแนวใหม่ 
โดยเฉพาะด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์  การบริหารการเปลี่ยนแปลง และการบริหารแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารนโยบายให้เกิดผลปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
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  3. เสริมสร้างทัศนคติและมุมมอง เกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิต ท่ีสอดรับกับ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
  4. เสริมสร้างเครือข่าย  ในการปฏิรูปกิจการบ้านเมืองเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและการพัฒนาแบบยั่งยืน 
 
คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา 
 

 

      ผู้ประสงค์จะเข้าศึกษาในหลักสูตรจะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 

 ประสงค์จะเข้าศึกษาในหลักสูตรจะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 

 1.  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
2.  ข้าราชการการเมือง ต าแหน่ง ท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี ท่ีปรึกษารัฐมนตรี 

เลขาธิก ารนายกรัฐมนตรี   รองเลขาธิก ารนายกรัฐมนตรี  เลขานุ การรั ฐมนตรี  
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี (ซึ่งรับการแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง)  
และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง (ซึ่งได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
ฝ่ายรัฐสภา) ท่ีด ารงต าแหน่งเทียบเท่า 

3.  ข้าราชการศาลยุติธรรม ตั้งแต่ต าแหน่ง รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น (ชั้น4)         
ขึ้นไป หรือเทียบเท่า ข้าราชการตุลาการศาลปกครอง ตั้งแต่ต าแหน่ง รองอธิบดีศาลปกครอง
กลาง หรือภูมิภาค ขึ้นไป หรือเทียบเท่า ข้าราชการอัยการ ซึ่งด ารงต าแหน่งตั้งแต่ ระดับรอง
อธิบดีอัยการฝ่าย (ชั้น 6) ขึ้นไป หรือเทียบเท่า 

4.  ข้าราชการ ได้แก่ ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ซึ่งด ารง
ต าแหน่ง ประเภทบริหารระดับต้น  ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง  หรือผู้ด ารง
ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป  ข้าราชการรัฐสภาสามัญ  หรือข้าราชการประเภท
อื่นๆ ซึ่งด ารง ต าแหน่งเทียบเท่า ข้าราชการพลเรือนดังกล่าวข้างต้น  ข้าราชการพลเรือน หรือ
พนักงาน  ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งด ารงต าแหน่ง อธิการบดี รองอธิการบดี  คณบดี  หรือด ารง
ต าแหน่งไม่ต่ ากว่า  รองศาสตราจารย์ 

5.  ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครู ซึ่งด ารงต าแหน่ง ประเภทอ านวยการระดับต้น           
ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือผู้ด ารงต าแหน่งอื่นท่ีปฏิบัติราชการเช่นเดียวกับประเภทอ านวยการ
มาแล้ว  ไม่น้อยกว่า 3 ปี (ข้าราชการระดับ 8 หรือเทียบเท่าต าแหน่ง ผู้อ านวยการกอง เดิม) 

6.  เจ้าหน้าท่ี พนักงาน ข้าราชการของรัฐ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือองค์การ
มหาชน  ต้องด ารงต าแหน่ง ระดับเดียวกับข้าราชการพลเรือน (ตามข้อ 4) หรือพนักงาน
รัฐวิสาหกิจต้องด ารงต าแหน่ง ระดับ 11 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า 

7.  กรรมการของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรก ากับดูแล 
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8.  นายทหาร หรือนายต ารวจท่ีมีชั้นยศอัตราเงินเดือน พันเอก(พิเศษ)  นาวาเอก(พิเศษ)                
นาวาอากาศเอก(พิเศษ)  หรือพันต ารวจเอก(พิเศษ) ขึ้นไป 

9.  ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

9.1 ข้าราชการ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด ารงต าแหน่งระดับ 9 
ขึ้นไป หรือ ด ารงต าแหน่งระดับ 8 อาวุโสไม่น้อยกว่า 3 ปี)  

9.2 นายก หรือรองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
9.3 สมาชิกสภาท้องถิ่น 

10.  ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรพัฒนาเอกชน (องค์กรทางสังคมท่ีไม่แสวงหาก าไร) 
หรือ องค์กรทางสังคม ( Social Enterprise ) 

11.  ผู้ประกอบกิจการ หรือผู้บริหารระดับสูงของกิจการภาคเอกชน 
12.  สื่อมวลชน : ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี 
13.  ศิลปิน 
14.  บุคคลซึ่งคณะกรรมการหลักสูตรให้เข้าศึกษา เพราะมีผลงานเป็นท่ีประจักษ์ ใน

การพัฒนาประชาธิปไตย หรือเป็นผู้ซึ่งจะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประชาธิปไตย หรือ
สนับสนุนงานของสถาบันต่อไป 
 

หมายเหตุ  
 1.  ผู้สมัครต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่าตามท่ี
ส านักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ ส านักงาน ก.พ. รับรอง  

2.  มีอายุไม่ต่ ากว่า 35 ปีขึ้นไป 
3.  ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นนักศึกษาในหลักสูตรท่ีมีระยะเวลาศึกษาในขณะเดียวกันกับ

การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน 
 

 
   จ านวนผู้เข้ารับการศึกษา 
 

 สถาบันพระปกเกล้าจะพิจารณารับนักศึกษาประมาณ 150 คนโดยพิจารณาตาม
ระเบียบ และเกณฑ์การคัดเลือกของสถาบันพระปกเกล้าท่ีก าหนดขึ้นเป็นการเฉพาะส าหรับ
หลักสูตร 
 
  ระบบการศึกษา 
 

1.  วิธีการศึกษา ประกอบด้วย การบรรยาย การอภิปราย การสัมมนา กรณีศึกษา 
การทัศนศึกษา  โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 หมวดวิชา และแต่ละหมวดวิชาใช้วิธีการศึกษา
หลายวิธีประกอบกัน โดยมีการศึกษาในชั้นเรียนท้ังหมด  73 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง รวม 219 
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ชั่วโมง นอกจากนี้ ได้จัดให้มีการศึกษาดูงานในประเทศ 72 ชั่วโมง  การศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ 1 ครั้ง  33 ชั่วโมง และการขับเคลื่อนนโยบายสู่ภาคปฏิบัติ 145  ชั่วโมง                   
รวมทั้งสิ้น  469 ชั่วโมง  

2.  ผู้ท่ีจะได้รับการพิจารณาให้ผ่านหลักสูตรและได้รับมอบประกาศนียบัตรจะต้อง 
2.1 เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของระยะเวลาการศึกษา

ท้ังหมด 
2.2 เข้าร่วมกิจกรรมและมีผลงานท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด และส่งงาน

ภายในเวลาท่ีก าหนด 
2.3 ผ่านการประเมินผลการศึกษาตามท่ีสถาบันก าหนด 
 

    
 

  หมวดท่ี   1   ความรู้พื้นฐานทางการบริหารงานภาครัฐใน 
   ระบอบประชาธิปไตย 

   หมวดท่ี   2   กลไกและกระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะ /  
                    การน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ  
   หมวดท่ี   3   การเสริมสร้างประสบการณ์นักบริหารเชิงประจักษ์ 
   หมวดท่ี   4   การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
 

 
     ระยะเวลาการศึกษา 
 

ระหว่างวันท่ี 6 ตุลาคม 2561  ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2562  เรียนทุกวันศุกร์               
เวลา 17.00 – 20.00 น. และวันเสาร์  เวลา 09.00 – 16.00 น. หรือวันอื่นตามที่สถาบันฯ 
ก าหนด 

 

 
     สถานที่ศึกษา 
 

ห้องประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 
อาคารจอดรถ ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ และดูงานตามท่ีสถาบันฯก าหนดใน
หลักสูตร 
 
 
 

 

องค์ประกอบหลกัสูตร 
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      ค่าธรรมเนียม 
 

      1.  ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร 120,000 บาท  
          (ค่าธรรมเนียม :รวมค่าอาหาร ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน
กรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด การเข้าพักโรงแรมจะเป็นห้องพักคู่ 2 ท่าน/ห้อง/คืน) 

  2.  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศ  ตามท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 
120,000 บาท  
 
ก าหนดการรับสมัคร 
 
 1.  ตั้งแต่วันท่ี 23 กรกฎาคม 2561    ถึงวันท่ี 27  สิงหาคม 2561 

2.  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก   วันท่ี 11 กันยายน 2561 
3.  ช าระค่าธรรมเนียมเรียน   วันท่ี 11-25  กันยายน 2561 
4.  รายงานตัว       วันท่ี 18-19 กันยายน 2561 
5.  พิธีเปิดหลักสูตรและปฐมนิเทศ  วันท่ี 6-8 ตุลาคม 2561 

 

6.  การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 20  วันท่ี 8-10 พฤศจิกายน 2561 
 


