หลักสูตร
ประกาศนียบัตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.)
(Advanced Certificate Course in Public Administration and Law for Executives)
หลักการและเหตุผล
การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของโลก ด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและเทคโนโลยี
ทาให้ประเทศไทยจาเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบ การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและการบริหารของ
ประเทศอย่าง ขนานใหญ่ ซึ่งการปฏิรูปดังกล่าว ล้วนมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิด “ธรรมาภิบาล”
(Good Governance) ขึ้น
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น สะท้อนให้เห็นถึงความจาเป็นที่ผู้บริหารของหน่วยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรอิสระ ผู้บริหารภาคเอกชน ผู้นาชุมชน และผู้นาท้องถิ่น
ต้องพัฒนาตนเองให้มีความรู้ในแบบสหสาขาวิชา ทั้งทางด้านนโยบายสาธารณะ กฎหมาย
มหาชน เศรษฐศาสตร์ การบริหารและการจัดองค์กรสมัยใหม่ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดรับกับการ
ปฏิรูปของประเทศที่เกิดขึ้น
ด้ ว ยเหตุ นี้ สถาบั น พระปกเกล้ า สถาบั น ทางวิ ช าการในก ากั บ รัฐสภา จึ งได้ จั ด
ห ลั ก สู ต รป ระกาศนี ยบั ต รชั้ น สู ง ก ารบ ริ ห ารงาน ภ าครั ฐ แ ละก ฎ ห มายมห าชน
ขึ้นโดยมุ่งหวังที่จะให้ผู้บริหารทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ที่ผ่านหลักสูตรนี้ มีความรู้ ทักษะ
และความสามารถที่จาเป็นของการเป็นผู้นาในด้านการเสนอแนะนโยบาย การนานโยบายไป
ปฏิบัติ และการเป็นแบบอย่างที่ดีในวงการต่าง ๆ เพื่อที่จะได้นาพาประเทศชาติให้พัฒนา
ก้าวหน้าสืบไป
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เสริม สร้างความรู้ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ นโยบายสาธารณะการบริ ห ารจั ด การ
กฎหมายมหาชน และเศรษฐศาสตร์ อั น เป็ น การเสริ ม สร้ า งวิ สั ย ทั ศ น์ ในการวิ เคราะห์
สภาพการณ์ของประเทศ และองค์การให้กว้างขวาง ละเอียด และชัดเจนขึ้น
2. เสริ ม สร้ า งความรู้ ความสามารถ ในการบริ ห ารจั ด การองค์ ก ารแนวใหม่
โดยเฉพาะด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ การบริหารการเปลี่ยนแปลง และการบริหารแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารนโยบายให้เกิดผลปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
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3. เสริม สร้า งทั ศ นคติ แ ละมุ ม มอง เกี่ ย วกั บ วั ฒ นธรรมและวิ ถี ชี วิ ต ที่ สอดรั บ กั บ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
4. เสริมสร้างเครือข่าย ในการปฏิรูปกิจการบ้านเมืองเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและการพัฒนาแบบยั่งยืน
คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา
ผู้ประสงค์จะเข้าศึกษาในหลักสูตรจะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
ประสงค์จะเข้าศึกษาในหลักสูตรจะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
2. สมาชิกวุฒิสภา
3. ข้ า ราชการการเมื อ ง ต าแหน่ ง เลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี รองเลขาธิ ก าร
นายกรั ฐ มนตรี เลขานุ ก ารรั ฐ มนตรี ผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก ารรั ฐ มนตรี ที่ ป รึ ก ษา
นายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษารัฐมนตรี (ซึ่งรับการแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการการเมือง) และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง (ซึ่งได้รับแต่งตั้งตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา) ที่ดารงตาแหน่งเทียบเท่า
4. ข้าราชการศาลยุติธรรม ตั้งแต่ตาแหน่ง รองอธิบ ดีผู้พิ พากษาศาลชั้นต้น (ชั้น 4)
ขึ้นไป หรือเทียบเท่า ข้าราชการตุลาการศาลปกครอง ตั้งแต่ตาแหน่ง รองอธิบดี
ศาลปกครองกลาง หรือภูมิภาค ขึ้นไป หรือเทียบเท่า ข้าราชการอัยการ ซึ่งดารง
ตาแหน่ง ตั้งแต่ระดับรองอธิบดีอัยการฝ่าย (ชั้น 6) ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
5. ข้าราชการ ได้แก่ ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ซึ่งดารงตาแหน่ง ประเภทบริหารระดับต้น ผู้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการ
ระดับสูง หรือผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป ข้าราชการ
รัฐสภาสามัญ หรือข้าราชการประเภทอื่นๆ ซึ่งดารงตาแหน่งเทียบเท่า ข้าราชการ
พลเรือนดังกล่าวข้างต้น ข้าราชการพลเรือน หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ซึ่งดารงตาแหน่ง อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี หรือดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่า
รองศาสตราจารย์
6. ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครู ซึ่งดารงตาแหน่ง ประเภทอานวยการระดับต้น
ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือผู้ดารงตาแหน่งอื่นที่ปฏิบัติราชการเช่นเดียวกับประเภท
อานวยการมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
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7. เจ้ าหน้ าที่ พนั ก งาน ข้ า ราชการของรั ฐ องค์ ก รตามรั ฐธรรมนู ญ หรื อ องค์ ก าร
มหาชนต้ อ งด ารงต าแหน่ ง ระดั บ เดี ย วกั บ ข้ า ราชการพลเรื อ น ตามข้ อ 5 หรื อ
พนักงานรัฐวิสาหกิจต้องดารงตาแหน่ง ระดับ 11 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
8. กรรมการของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรกากับดูแล
9. นายทหารหรือ นายต ารวจที่ มี ชั้ น ยศอั ต ราเงิน เดื อ น พั น เอก(พิ เศษ) นาวาเอก
(พิเศษ) นาวาอากาศเอก(พิเศษ) หรือพันตารวจเอก(พิเศษ) ขึ้นไป
10. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
10.1 นายก หรือรองนายกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่น
10.3 ข้าราชการ/พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ดารงตาแหน่งระดับ 8 อาวุโสไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือระดับ 9 ขึ้นไป)
11. ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรพัฒ นาเอกชน(องค์กรทางสังคมที่ไม่แสวงหากาไร)
หรือ องค์กรทางสังคม ( Social Enterprise )
12. ผู้ประกอบกิจการ หรือผู้บริหารระดับสูงของกิจการภาคเอกชน
13. สื่อมวลชน : ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี
14. ศิลปิน
15. บุคคลซึ่งคณะกรรมการหลักสูตรให้เข้าศึกษา เพราะมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ใน
การพั ฒ นาประชาธิ ป ไตย หรื อ เป็ น ผู้ ซึ่ ง จะเป็ น ก าลั ง ส าคั ญ ในการพั ฒ นา
ประชาธิปไตย หรือสนับสนุนงานของสถาบันต่อไป
หมายเหตุ
1. ผู้ ส มั ค รต้ อ งส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ขึ้ น ไป หรื อ เที ย บเท่ า ตามที่
สานักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สานักงาน ก.พ. รับรอง
2. มีอายุไม่ต่ากว่า 35 ปีขึ้นไป
3. ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นนักศึกษาในหลักสูตรที่มีระยะเวลาศึกษาในขณะเดียวกันกับ
การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน
จานวนผู้เข้ารับการศึกษา
สถาบันพระปกเกล้าจะพิจารณารับนักศึกษาประมาณ 150 คนโดยพิจารณาตาม
ระเบียบ และเกณฑ์การคัดเลือกของสถาบันพระปกเกล้าที่กาหนดขึ้นเป็นการเฉพาะสาหรับ
หลักสูตร
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ระบบการศึกษา
1. วิธีการศึกษา ประกอบด้วย การบรรยาย การอภิปราย การสัมมนา กรณีศึกษา
การทัศนศึกษา โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 หมวดวิชา และแต่ละหมวดวิชาใช้วิธีการศึกษา
หลายวิธีประกอบกัน โดยมีการศึกษาในชั้นเรียนทั้งหมด 73 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง รวม 219
ชั่ ว โมง นอกจากนี้ ไ ด้ จั ด ให้ มี ก ารศึ ก ษาดู ง านในประเทศ 72 ชั่ ว โมง การศึ ก ษาดู ง าน
ต่างประเทศ 1 ครั้ง 33 ชั่ วโมง และการขั บเคลื่ อนนโยบายสู่ ภาคปฏิ บั ติ 145 ชั่วโมง
รวมทั้งสิ้น 469 ชั่วโมง
2. ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาให้ผ่านหลักสูตรและได้รับมอบประกาศนียบัตรจะต้อง
2.1 เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของระยะเวลาการศึกษา
ทั้งหมด
2.2 เข้าร่วมกิจกรรมและมีผลงานที่ มีคุณภาพตามเกณฑ์ ที่กาหนด และส่งงาน
ภายในเวลาที่กาหนด
2.3 ผ่านการประเมินผลการศึกษาตามที่สถาบันกาหนด
องค์ ประกอบหลักสู ตร
หมวดที่ 1 ความรู้พื้นฐานทางการบริหารงานภาครัฐใน
ระบอบประชาธิปไตย
หมวดที่ 2 กลไกและกระบวนการกาหนดนโยบายสาธารณะ /
การนานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ
หมวดที่ 3 การเสริมสร้างประสบการณ์นักบริหารเชิงประจักษ์
หมวดที่ 4 การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
หมวดที่ 1

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐในระบอบประชาธิปไตย
(75 ชั่วโมง)

ขอบเขตเนื้อหา
เนื้ อ หาในหมวดวิ ช านี้ ครอบคลุ ม หลั ก ปรั ช ญาแนวคิ ด พื้ น ฐานและภาพรวม
(Overview) ในสองส่วนใหญ่ๆ ได้แก่ ส่วนที่หนึ่ง ว่าด้วยแนวคิดและทฤษฎี และ ส่วนที่สอง
ว่าด้วยกรณีศึกษาและการสัมมนา
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ส่วนที่หนึ่ง แนวคิดและทฤษฎี
เนื้อหาในส่วนนี้ ประกอบด้วยแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในสามมิติ ได้แก่ มิติด้าน
รัฐ และสังคม มิติด้านรัฐและเศรษฐกิจ และมิติด้านรัฐและการต่างประเทศ โดยมีขอบเขต
ดังนี้: ก. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรัฐและสังคม
กรอบแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับหลักนิติธรรม ประชาธิปไตย และการพัฒนาประเทศ
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและระบบกฎหมาย ซึ่งเป็นกลไกสาคัญในการบริหารจัดการประเทศ
และความสาคัญของรัฐธรรมนูญและกฎหมายมหาชน ในฐานะเครื่องมือในการกากับบทบาท
หน้าที่ และการใช้อานาจของรัฐ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและสังคม ประชาสังคม การมีส่วน
ร่วมของประชาชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมาย
ในมิติทางสังคมวิทยา
ข. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรัฐและเศรษฐกิจ
กรอบแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ โดยเน้นเศรษฐศาสตร์ภาครัฐ บทบาท
ของภาครัฐในการดาเนิ น กิ จกรรมทางเศรษฐกิ จ ธรรมาภิ บ าลในภาครัฐ ธรรมาภิ บ าลใน
ภาคเอกชน และการวิ เคราะห์ ร ะบบเศรษฐกิ จ ไทยในภาพรวม ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
เศรษฐศาสตร์กับกฎหมาย และการวิเคราะห์กฎหมายในทางเศรษฐศาสตร์
ค. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรัฐและการต่างประเทศ
กรอบแนวคิ ด พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ กฎหมายระหว่ างประเทศและกฎหมายเศรษฐกิ จ
ระหว่างประเทศ บทบาทของโลกาภิวัตน์ (Globalization) และภูมิภาคนิยม (Regionalism)
ต่อประเทศไทย ในมิติการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม ทั้งกรอบโลกาภิวัตน์และ
กรอบอาเซียน
ส่วนที่สอง การอภิปรายและสัมมนาประเด็นร่วมสมัย
เนื้อหาในส่วนนี้ ประกอบด้วยกรณีศึกษาในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาส่วน
ที่หนึ่ง โดยยกประเด็นปัญหาสาคัญของประเทศ เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้น และตัวอย่างของ
การวิเคราะห์สภาพการณ์ของประเทศด้วยกรอบแนวคิดด้านต่างๆ
วัตถุประสงค์
ผู้ผ่านการศึกษาจะ
1. มี ค วามรู้ค วามเข้ าใจ สามารถอธิ บ ายหลั ก การพื้ น ฐานของประชาธิป ไตย การ
บริห ารจั ด การ การปกครอง และการพั ฒ นาประเทศด้ ว ยหลั ก นิ ติ ธ รรม โดยอาศั ย หลั ก
กฎหมายมหาชนประกอบกับหลักรัฐศาสตร์ หลักเศรษฐศาสตร์ และหลักสังคมวิทยา อย่าง
บูรณาการ
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2. สามารถใช้กรอบแนวคิดที่เป็นบูรณาการตามข้อ 1 ในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา
ที่สาคัญของประเทศ
3. สามารถกาหนดกรอบแนวทางสาหรับการศึกษาวิเคราะห์ในเชิงลึก และค้นหา
ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการปกครองเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว
หมวดที่ 2

กลไกและกระบวนการกาหนดนโยบายสาธารณะ / การนานโยบาย
สาธารณะไปปฏิบัติ (144 ชั่วโมง)

ขอบเขตเนื้อหา
เนื้อหาในหมวดวิชานี้ ครอบคลุมกลไกและกระบวนการในการนาหลักปรัชญาแนวคิด
พื้นฐานในหมวดที่หนึ่งมาปรับใช้ โดยอาศัยหลักการต่างๆ ในการกาหนดนโยบายสาธารณะ
และการนานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ เนื้อหาในหมวดนี้จาแนกออกเป็นสามส่วนใหญ่ ๆ
ได้แก่ ส่วนที่หนึ่ง ว่าด้วยกฎหมาย ส่วนที่สอง ว่าด้วยนโยบายสาธารณะ และ ส่วนที่สาม ว่า
ด้วยการบริหารจัดการ
ส่วนที่หนึ่ง กฎหมาย
เนื้ อ หาในส่ ว นนี้ เป็ น การน ากฎหมายมาใช้ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการบริ ห ารราชการ
แผ่นดิน ซึ่งประกอบด้วย โครงสร้างทางปกครอง กระบวนการบริหาร ผล กรณีศึกษาและ
การสัมมนาโดยมีเนื้อหาดังนี้: ก. โครงสร้างทางปกครอง
กรอบแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การจั ด โครงสร้ างของรั ฐตามภารกิ จ ทางกฎหมาย การจั ด
โครงสร้างราชการฝ่ายบริหาร และหลักการใช้อานาจตามกฎหมายปกครอง
ข. กระบวนการบริหาร
กิจกรรมของรัฐในกฎหมายปกครองเกี่ย วกั บ บริก ารสาธารณะและอานาจในการ
รักษาความสงบเรียบร้อย เครื่องมือทางกฎหมายในการบริหารงานภาครัฐที่เป็นคาสั่งทาง
ปกครองและวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ในประเด็นความสมบูรณ์ของคาสั่ง การยกเลิก
เพิก ถอนคาสั่ง การอุทธรณ์คาสั่ง การควบคุ มคาสั่ง และสัญ ญาทางปกครอง รวมทั้งการ
บริหารงาน แบบโปร่งใสและกฎหมายข้อมูลข่าวสาร
ค. ผล
ความรับผิดทางกฎหมายอันเกิดจากการบริหาร ซึ่งได้แก่ความรับผิดทางแพ่งความ
รับผิดทางอาญา ความรับผิดทางปกครอง (วินัย-จริยธรรม-จรรยาบรรณ) และความรับผิด
ทางการเมือง
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ง. การอภิปรายและสัมมนาประเด็นร่วมสมัย
กรณี ศึกษาในประเด็ นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ เนื้อหาด้านกฎหมาย ซึ่งเป็ นกฎหมาย
สมัยใหม่และประเด็นร่วมสมัย เช่น ยุติธรรมสมานฉันท์ กฎหมายร่วมทุน กฎหมายเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับ
การบริหารงานภาครัฐและเอกชน และคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในภาครัฐ
ส่วนที่สอง นโยบายสาธารณะ
เนื้ อ หาในส่ วนนี้ เป็ น การน านโยบายสาธารณะมาใช้ เป็ น เครื่อ งมื อ ในการบริห าร
ราชการแผ่นดิน ซึ่งประกอบด้วย การกาหนดนโยบายของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญั ติ
การควบคุมตรวจสอบฝ่ายบริหาร และกรณีศึกษาและสัมมนา โดยมีเนื้อหาดังนี้: ก. การกาหนดนโยบายของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ
พื้นฐานทฤษฎีว่าด้วยนโยบายสาธารณะ กรอบแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจ
นโยบาย รวมทั้งองค์กรและกระบวนการกาหนดนโยบายทางเศรษฐกิจ
ข. มิติการควบคุมและตรวจสอบฝ่ายบริหาร: ข้อจากัดเชิงนโยบายและการ
ดาเนินการ
กรอบแนวคิดเกี่ยวกับข้อจากัดของนโยบายและการดาเนินการตามนโยบาย ได้แก่
การควบคุมตรวจสอบโดยศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ ปปช. อัยการสูงสุด
และองค์กรอิสระอื่น
ค. การอภิปรายและสัมมนาประเด็นร่วมสมัย
กรณีศึกษาในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้ อหาด้านนโยบายสาธารณะ ซึ่งเป็ น
ประเด็น ร่วมสมัย เช่น การกระจายอานาจการปกครองสู่ท้องถิ่น ปัญ หากฎหมายในการ
กระจายอานาจในการปกครองส่วนท้องถิ่น การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี และ
การวิเคราะห์ นโยบายของรัฐบาลโดยภาพรวม
ส่วนที่สาม การบริหารจัดการ
เนื้อหาในส่วนนี้ เป็นการนาหลักการบริหารจัดการมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ซึ่งประกอบด้วย เครื่องมือทางการบริหารจัดการในการแปลงนโยบายไปสู่
การปฏิบัติ และการบริหารการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ โดยมีเนื้อหาดังนี้: ก. เครื่องมือทางการบริหารจัดการในการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
หลักการบริหารจัดการโดยทั่วไปเพื่อแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติในประเด็นต่างๆ
ได้แก่ การจัดการเชิงกลยุทธ์ การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
งบประมาณแนวใหม่ การบั ญ ชี การจัดการทางการเงิน การจัด โครงสร้างและระบบการ
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ควบคุ ม ดู แ ลที่ ดี ในองค์ ก รภาครั ฐ การควบคุ ม ภายในและการบริ ห ารความเสี่ ย ง (Risk
Management) การควบคุมโครงสร้างและระบบการควบคุมที่ดีในภาคเอกชนและตลาด
หลั ก ทรั พ ย์ กฎ หมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และการวั ด ผลการด าเนิ น งาน (Performance
Measurement)
ข. การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ
หลั กการบริห ารจั ด การภายใต้ ส ถานการณ์ ที่มี ก ารเปลี่ย นแปลงและมี ก ารพั ฒ นา
องค์การในประเด็นต่างๆ ได้แก่ การรื้อปรับระบบงาน การบริห ารการเปลี่ยนแปลง การ
บริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในภาครัฐ การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ กฎหมายเกี่ยวกับสารสนเทศ การ
บริหารความต่อเนื่องของกิจการ (Business Continuity Management / BCM) จริยธรรม
และจรรยาบรรณของผู้ บ ริห าร รวมทั้ งการบรรยายหรื อ สั ม มนาพิ เศษประเด็ น ร่ว มสมั ย
Current Issues)
วัตถุประสงค์
ผู้ผ่านการศึกษาจะ
1. มีความรู้ความเข้าใจในระดั บที่สามารถอธิบ ายหลักการ โครงสร้าง กลไก และ
กระบวนการบริหารจัดการภาครัฐในเชิงนโยบายสาธารณะ กฎหมายมหาชน และในเชิงการ
บริหารจัดการ โดยเฉพาะในบริบทของไทย
2. สามารถวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อนของระบบบริห ารงานภาครัฐ และเสนอแนะ
ทางเลือกในการแก้ไขปรับปรุงกลไกต่างๆ ให้สอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการที่ดี
หมวดที่ 3 การเสริมสร้างประสบการณ์นักบริหารเชิงประจักษ์ (105 ชั่วโมง)
ขอบเขตเนื้อหา
เป็นการศึกษาดูงาน ณ สถานที่จริง เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ การบริหารจัดการ
และ/หรือสภาพที่เกิดขึ้นอันเกี่ ยวเนื่องกับกฎหมายมหาชนในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน
ณ กรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล ในภูมิภาค และในต่างประเทศ โดยมีการปูพื้นความรู้
เกี่ ยวกั บ หน่ วยงานที่ จะศึก ษาดู งานก่ อ นล่วงหน้ า การบรรยายสรุป ให้ ข้อ มู ลเพิ่ ม เติ ม โดย
ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ไปศึกษาดูงาน และมีการจัดทาเอกสารสรุปข้อมูล
ความรู้ที่ได้และ
การอภิปรายภายหลังจากการศึกษาดูงาน
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วัตถุประสงค์
ผู้ผ่านการศึกษาจะ
1. สามารถอธิบ ายสภาพของการบริ ห ารหน่ ว ยงานที่ ได้ ไปศึ ก ษาดู งานและ/หรือ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์
2. สามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางนโยบายสาธารณะ กฎหมายมหาชน และ/
หรือการบริหารจัดการภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ได้ไปศึกษาดูงาน
3. สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างกันและกัน และมีทัศน
วิสัยหรือมุมมองที่กว้างขวางลึกซึ้งขึ้น
เนื้อหาหลักสูตร
หมวดที่ 4 การขับเคลื่อนนโยบายสู่ภาคปฏิบัติ (145 ชั่วโมง)
ขอบเขตเนื้อหา
ในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ สถาบันฯ กาหนดให้ผู้ที่จะผ่านการศึกษาต้อง
จัดทารายงานกรณีศึกษาซึ่งเป็นงานกลุ่ม และรายงานการศึกษาตามกาหนดซึ่งเป็นงานเดี่ยว
โดยมีหัวข้อและขอบเขตของเรื่องที่จะศึกษาที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตเนื้อหาของหลักสูตรและ
ได้รับความเห็นชอบจากสถาบันฯ และมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการนาความรู้ในหลักสูตรมา
ประยุกต์ใช้
วัตถุประสงค์
ผู้ผ่านการศึกษาจะ
1. สามารถวิเคราะห์สภาพปัญหา กาหนดนโยบาย ร่างประเด็นข้อกฎหมาย และ/
หรือออกแบบองค์การและระบบการบริหารจัดการเพื่อจัดการกับประเด็นปัญหาทางนโยบาย
สาธารณะและการบริหารงานตามที่กาหนด
2. สามารถนาเสนอผลการวิเคราะห์และออกแบบดังกล่าวในรูปของการนาเสนอและ
อภิปรายในที่ประชุมใหญ่ และนาเสนอเป็นรูปเล่มรายงานทางวิชาการที่สามารถเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนได้
3. สามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางนโยบายสาธารณะและเสนอแนวทางแก้ไข
ปรับปรุงโดยอาศัยความรู้ที่ได้จากหลักสูตร และนาเสนอในรูปของเอกสารวิชาการ
วิธีการศึกษา
ในการจัดทากรณีศึกษา สถาบันฯ จะกาหนดขอบเขตของหัวข้อต่างๆ ซึ่งเกี่ยวกับ
ประเด็นต่ างๆ ในการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน และจัดนัก ศึกษาเป็ นกลุ่ ม
ประมาณกลุ่มละ 10-15 คน โดยให้นักศึกษาเลือกเข้ากลุ่มตามหัวข้อที่สนใจ ในแต่ละกลุ่มจะ
มีอาจารย์ที่ปรึกษาให้คาปรึกษาแนะนาในการทาการศึกษา และการรายงานผลการศึกษาซึ่ง
ต้องรายงานโดยการนาเสนอและในรูปของเอกสารรายงาน
9

ในการจั ด ทารายงานการศึก ษาตามก าหนด ให้ นั ก ศึ ก ษาเลือ กก าหนดหั วข้ อ ที่ จ ะ
ทาการศึกษา โดยควรเป็นเรื่องที่มีขอบเขตสอดคล้องเกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่นักศึกษาเลือกใน
การจัดทากรณีศึกษา ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา และนาเสนอในรูปของ
เอกสารทางวิชาการ
ระยะเวลาการศึกษา
ระหว่ างวั น ที่ 4 ตุ ล าคม 2562 ถึ งวั น ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เรี ย นทุ ก วั น ศุ ก ร์
เวลา 17.00 – 20.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. หรือวันอื่นตามที่สถาบันฯ
กาหนด
สถานที่ศึกษา
ห้องประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
อาคารจอดรถ ชั้ น 5 ถนนแจ้ งวั ฒ นะ เขตหลั ก สี่ และดู งานตามที่ ส ถาบั น ฯก าหนดใน
หลักสูตร
คณะกรรมการหลักสูตร
นายมีชัย ฤชุพันธุ์
ศาสตราจารย์พิเศษนรนิติ เศรษฐบุตร
ศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์
รองศาสตราจารย์ ดร. สมภพ มานะรังสรรค์
รองศาสตราจารย์ ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ
นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ
รองศาสตราจารย์ ดร. อรทัย ก๊กผล
รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุสรณ์ ธรรมใจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา
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ค่าธรรมเนียม
1. ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร 120,000 บาท
(ค่ า ธรรมเนี ย ม:รวมค่ า อาหาร ค่ า เอกสาร และค่ า ใช้ จ่ า ยในการศึ ก ษาดู ง าน
กรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด การเข้าพักโรงแรมจะเป็นห้องพักคู่ 2 ท่าน/ห้อง/คืน)
2. ค่ าใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางศึ ก ษาดู ง านต่ า งประเทศ ตามที่ จ่ า ยจริ ง แต่ ไม่ เกิ น
120,000 บาท
กาหนดการรับสมัคร (ปรม.19)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ชาระค่าธรรมเนียมเรียน
รายงานตัว
พิธีเปิดหลักสูตรและปฐมนิเทศ
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 21
การศึกษาดูงานต่างประเทศ
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ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2562
วันที่ 3 กันยายน 2562
วันที่ 12-19 กันยายน 2562
วันที่ 18-19 กันยายน 2562
วันที่ 4-6 ตุลาคม 2562
วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 11-19 มีนาคม 2563

