
เสริมสรางวิสั ัศ  การวิเคราะหองคการ

การบริหาร บา หเกิ ผลป ิบัติ
อ างมประสิ ธิภา

เสริมสรางเครอขา เ อประ สว รวม

       สถาบันพระปกเกลา ศูนยราชการเ ลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ถนนแจงวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพ  และสถานที่ ทัศนศึกษาดูงาน
ตามที่กำหนดไวในหลักสูตร

หมวดท่ี 1   ความรูพ้ืนฐานทางการบริหารงานภาครัฐในระบอบ
        ประชาธิปไตย

หมวดที่ 2   กลไกและกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ / 
               การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ 

หมวดที่ 3   การเสริมสรางประสบการณนักบริหารเชิงประจักษ

หมวดที่ 4   การขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ

นายมีชัย  ชุพันธุ             ศ.(พิเศษ)นรนิติ  เศรษฐบุตร

ศ.ดร.บวรศักดิ  อุวรรณโณ            ศ.วุฒิสาร  ตันไชย

ศ.(พิเศษ)ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ                 รศ.ดร.สมภพ  มานะรังสรรค

รศ.ดร.วรากรณ  สามโกเศศ            ผศ.ดร.อนุสรณ  ธรรมใจ

ผศ.ปณรส  มาลากุล ณ อยุธยา     รศ.ดร.อรทัย  กกผล

นายวิทวัส  ชัยภาคภูมิ                     รศ.มานิตย  จุมปา

นายมีชัย  ชุพันธุ             

ศ.ดร.บวรศักดิ  อุวรรณโณ            

ศ.(พิเศษ)ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ                

รศ.ดร.วรากรณ  สามโกเศศ            ผศ.ดร.อนุสรณ  ธรรมใจ

นายวิทวัส  ชัยภาคภูมิ                     รศ.มานิตย  จุมปา

สถา อบรม

คณะกรรมการหลักสูตร

องคประกอบหลักสูตร

       ระหวางวันที่ 4 ตุลาคม 2562  ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
เรียนทุกวันศุกร  เวลา 17.00  20.00 น. และวันเสาร เวลา 09.00
 16.00 น. หรือวันอื่นตามที่สถาบัน  กำหนด

ระ ะเวลาการศึกษา

        พิจารณารับนักศึกษาประมาณ 150 คน 

ว ผูเขารับการศึกษา

ก ห การรับสมัคร

 ตั้งแตวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 
 ถึงวันที่ 26  สิงหาคม 2562

 ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก
 วันที่ 12 กันยายน 2562

 ชำระคาธรรมเนียมเรียน
 วันที่ 12 19  กันยายน 2562

 รายงานตัว  วันที่ 18 19 กันยายน 2562

 พิธีเปดหลักสูตรและปฐมนิเทศ วันที่ 4 6 ตุลาคม 2562

 การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 21
 วันที่ 1 3 พ ศจิกายน 2562

       คาธรรมเนียมตลอดหลักสูตร 120 000 บาท 
        (คาธรรมเนียม รวมคาอาหาร คาเอกสาร และคาใชจายในการศึกษา
        ดูงานกรุงเทพ  ปริมณฑล และตางจังหวัด)

       คาใชจายในการเดินทางศึกษาดูงานตางประเทศ ตามท่ีจายจริง

       แตไมเกิน 120 000 บาท (กรณีการเดินทางช้ันประหยัด และพักคู)

คาธรรมเ ม

สถาบั ระปกเกลา
ศูนยราชการเ ลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  อาคารรัฐประศาสนภักดี

(อาคารบี) ช้ัน 5 เลขท่ี 120 หมู 3 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง

เขตหลักส่ี กรุงเทพ  10210



 วิธีการศึกษา ประกอบดวย การบรรยาย การอภิปราย
การสัมมนา กรณีศึกษา การทัศนศึกษา โดยแบงเนื้อหาออกเปน
4 หมวดวิชา ซึ่งมีระยะเวลาเรียนประมาณ 469 ชั่วโมง

 ผูท่ีจะไดรับการพิจารณาใหผานหลักสูตรจะตองเขารับการศึกษา
ในหลักสูตรไมนอยกวารอยละ 75 เขารวมกิจกรรมและมีผลงานท่ีมี
คุณภาพตามเกณฑที ่กำหนด รวมถึงการสงงาน และผานการ
ประเมินผลการศึกษาตามที่สถาบันกำหนด

ระบบการศึกษา

  หมายเหตุ 
      1. ผูสมัครตองสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป หรือเทียบเทาตามท่ีสำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ ก.พ.รับรอง 

       2. มีอายุไมต่ำกวา 35 ปขึ้นไป

       3. ผูสมัครจะตองไมเปนนักศึกษาในหลักสูตรที่มีระยะเวลาศึกษาในขณะเดียวกัน

กับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน

            การเปลี่ยนแปลงสถานการณของโลก ดานเศรษฐกิจ
การเมือง สังคมและเทคโนโลยี ทำใหประเทศไทยจำเปนตอง
เรงปฏิรูประบบการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและการบริหารของ
ประเทศ เพ่ือใหเกิด “ธรรมาภิบาล” (Good Governance)
ขึ้น จากเหตุผลดังกลาวขางตน สะทอนใหเห็นถึงความจำเปน
ที่ผูบริหารของหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคกรอิสระ
ผูบริหารภาคเอกชน ผูนำชุมชน และผูนำทองถิ่น ตองพัฒนา
ตนเองใหมีความรูแบบสหสาขาวิชา ท้ังทางดานนโยบายสาธารณะ
กฎหมายมหาชน เศรษฐศาสตร การบริหารและการจัดการ
องคกรสมัยใหม เพื่อใหสอดรับกับการปฏิรูปประเทศที่เกิดขึ้น
ดวยเหตุน้ีสถาบันพระปกเกลา ซ่ึงเปนสถาบันทางวิชาการในกำกับ
ของประธานรัฐสภาจึงไดจัดหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนขึ้น โดยมุงหวังที่จะ
ใหผูบริหารท้ังจากภาครัฐ ภาคเอกชน ท่ีผานหลักสูตรน้ีมีความรู
ทักษะ และความสามารถของการเปนผูนำในดานการเสนอแนะ
นโยบาย การนำนโยบายไปปฏิบัติ และการเปนแบบอยางที่ดี
ในการดำเนินงานเพ่ือนำพาประเทศชาติใหพัฒนากาวหนาสืบไป

หลักการและเหตุผล

เสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ
การบริหารจัดการกฎหมายมหาชน และเศรษฐศาสตร 

เสริมสรางความรูความสามารถ ในการบริหารจัดการองคการ
แนวใหม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

เสริมสรางทัศนคติและมุมมองเก่ียวกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
ทีส่อดรับกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

เสริมสรางเครือขายในการปฏิรูปกิจการบานเมืองเพ่ือประโยชน
ในการพัฒนาแบบยั่งยืน

วัตถุประสงคของหลักสูตร

 ผ ู ประสงคจะเข าศ ึกษาในหลักสูตรจะตองมีค ุณสมบัต ิ
อยางใดอยางหนึ่งดังนี้

 1.  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
 2. สมาชิกวุฒิสภา
 3. ขาราชการการเมือง ตำแหนง เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เลขานุการรัฐมนตรี ผูชวยเลขานุการ
รัฐมนตรี ท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี ท่ีปรึกษารัฐมนตรี (ซ่ึงรับการแตงต้ัง

ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการการเมือง) และขาราชการรัฐสภา
ฝายการเมือง (ซึ่งไดรับแตงตั้งตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ

ฝายรัฐสภา) ที่ดำรงตำแหนงเทียบเทา
 4. ขาราชการศาลยุติธรรม ต้ังแตตำแหนง รองอธิบดีผูพิพากษา
ศาลชั้นตน (ชั้น4) ขึ้นไป หรือเทียบเทา ขาราชการตุลาการศาล
ปกครอง ตั้งแตตำแหนง รองอธิบดีศาลปกครองกลาง หรือภูมิภาค
ขึ้นไป หรือเทียบเทา ขาราชการอัยการ ซึ่งดำรงตำแหนง ตั้งแต
ระดับรองอธิบดีอัยการฝาย (ชั้น 6) ขึ้นไป หรือเทียบเทา
 5. ขาราชการ ไดแก ขาราชการพลเรือน ขาราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา  ซ่ึงดำรงตำแหนง ประเภทบริหารระดับตน
ผูดำรงตำแหนงประเภทอำนวยการระดับสูง หรือผูดำรงตำแหนง
ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป  ขาราชการรัฐสภาสามัญ
หรือขาราชการประเภทอ่ืนๆ ซ่ึงดำรงตำแหนงเทียบเทา ขาราชการ
พลเรือนดังกลาวขางตน  ขาราชการพลเรือน หรือพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งดำรงตำแหนง อธิการบดี รองอธิการบดี 
คณบดี  หรือดำรงตำแหนงไมต่ำกวา  รองศาสตราจารย
 6. ขาราชการพลเรือน ขาราชการครู ซ่ึงดำรงตำแหนง ประเภท
อำนวยการระดับตน ไมนอยกวา 3 ป หรือผู ดำรงตำแหนงอื ่น
ที่ปฏิบัติราชการเชนเดียวกับประเภทอำนวยการมาแลวไมนอยกวา
3 ป 
 7. เจาหนาที ่ พนักงาน ขาราชการของรัฐ องคกรตาม
รัฐธรรมนูญ หรือองคการมหาชนตองดำรงตำแหนงระดับเดียวกับ
ขาราชการพลเรือน ตามขอ 5 หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจตองดำรง
ตำแหนง ระดับ 11 ขึ ้นไป หรือเทียบเทา
 8. กรรมการของหนวยงานรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน
องคกรกำกับดูแล

 9. นายทหารหรือนายตำรวจที ่มีชั ้นยศอัตราเงินเดือน 
พันเอก(พิเศษ) นาวาเอก(พิเศษ) นาวาอากาศเอก(พิเศษ) หรือ
พันตำรวจเอก(พิเศษ) ขึ้นไป
 10. ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
  10.1 นายก หรือรองนายกขององคกรปกครองสวน
                  ทองถิ่น
  10.2 สมาชิกสภาทองถิ่น
  10.3 ขาราชการ/พนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น
         (ดำรงตำแหนงระดับ 8 อาวุโสไมนอยกวา 3 ป หรือระดับ

          9 ขึ้นไป)

 11. ผูบริหารระดับสูงขององคกรพัฒนาเอกชน (องคกรทางสังคม

ที่ไมแสวงหากำไร) หรือ องคกรทางสังคม (Social Enterprise)

 12. ผูประกอบกิจการ หรือผูบริหารระดับสูงของกิจการ
ภาคเอกชน
 13. สื่อมวลชน : ประสบการณไมนอยกวา 10 ป
 14. ศิลปน
 15. บุคคลซ่ึงคณะกรรมการหลักสูตรใหเขาศึกษา เพราะมีผลงาน
เปนที่ประจักษ ในการพัฒนาประชาธิปไตย หรือเปนผูซึ่งจะเปน
กำลังสำคัญในการพัฒนาประชาธิปไตย หรือสนับสนุนงานของ
สถาบันตอไป

คุณสมบัติผูเขารับการศึกษา


