คู่มือสมัครเข้ารับการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง

การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ
สาหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 18
ปีการศึกษา พ.ศ. 2562-2563

สานักบริการวิชาการ
สถาบันพระปกเกล้า

รายละเอียดการสมัครเข้ารับการศึกษา
 ใบสมัครประกอบด้วยเอกสาร 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1. ใบสมัครเข้ารับการศึกษา
ส่วนที่ 2. ใบรับรองผู้สมัคร 2 ฉบับ
ส่วนที่ 3. หนังสือยินยอมของหัวหน้าหน่วยงาน

 หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมใบสมัคร
1. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน (ติดใบสมัครจานวน 1 ใบ)
2. สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ/ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
4. ส าเนาป ริ ญ ญ าบั ตร ห รื อ ส าเนาเอกสารที่ ส านั กงานคณ ะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษ า
(ทบวงมหาวิทยาลัย ) หรือ ก.พ. รับรองว่าสาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญ ญาตรี หรือเทียบเท่า
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
5. สาเนาหน้า Passport เล่มราชการ (สีน้าเงิน) หรือเล่มบุคคลทั่วไป (สีเลือดหมู) และสาเนาบัตร
สะสมไมล์การบินไทย (ถ้ามี) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
6. ใบรับรองผู้สมัคร จานวน 2 ฉบับ (กรอกข้อมูลครบถ้วน)
7. ผู้สมัครที่มิได้ดารงตาแหน่งสูงสุดขององค์กร กรุณาแนบหนังสือยินยอมของหัวหน้าหน่วยงาน
8. ส าหรั บ ผู้ ส มั ค รในคุ ณ สมบั ติ ข้ อ 12. ผู้ ป ระกอบกิ จ การ หรื อ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของกิ จ การ
ภาคเอกชน กรุณาแนบเอกสารข้อมูลการประกอบธุ รกิจที่ดาเนินการในปัจจุบัน (ได้แก่ หนังสือ
จดทะเบียนบริษัท, โปรไฟล์บริษัท (Company Profile))
9. ผู้สมัครในคุณสมบัติข้อ 8 และข้อ 12 กรุณาแนบผังโครงสร้างองค์กรระบุตาแหน่งงานผู้สมัคร
 การรับสมัคร
1.เปิ ดรั บ สมัครระหว่าง 13 พฤษภาคม – 28 มิถุน ายน 2562 ในวันและเวลาราชการ
2.ในการสมัคร ผู้สมัครหรือตัวแทนของผู้สมัครต้องนาส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน และแนบ
หลั ก ฐานการสมั ค รครบถ้ ว นตามที่ ก าหนด โดยสามารถยื่ น ใบสมั ค รได้ ที่ ส ถาบั น พระปกเกล้ า
ทั้งนี้ สถาบันพระปกเกล้าจะไม่รับใบสมัครที่มีหลักฐานไม่ครบตามที่กาหนด
3.ไม่รับใบสมัครทางโทรสาร สาหรับวันสุดท้ายของการรับสมัครคือ วันที่ 28 มิถุนายน 2562
ปิดรับใบสมัคร ภายในเวลา 16.30 น.(เท่านั้น) / สาหรับการส่งไปรษณีย์ถือตราประทับวันส่ง
จากที่ทาการไปรษณีย์เป็นสาคัญ
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสาหรับนักบริหารระดับสูง
สถาบันพระปกเกล้า เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 4 (โซนทิศเหนือ) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 เว็บไซต์ www.kpi.ac.th
หรือ นางสาวสายรุ้ง กันทวี
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-9717
นางสาวรัชนีพร วงษ์รัตน์
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-9698
หมายเลขโทรสาร 0-2143-8179
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แผนประชาสัมพันธ์
หลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสาหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 18
กาหนด

ระหว่างวันที่

ประชาสัมพันธ์

13 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

เปิดรับสมัคร

13 พฤษภาคม - 28 มิถุนายน 2562

ปิดรับสมัคร

28 มิถนุ ายน 2562

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก

9 สิงหาคม 2562

*** ผู้ผ่านการคัดเลือก***
ชาระค่าธรรมเนียม (เรียน)
( ผ่านธนาคาร ตามแบบฟอร์มสถาบันฯ )

9 – 20 สิงหาคม 2562

รายงานตัว

13 – 14 สิงหาคม 2562

พิธีเปิดหลักสูตรและปฐมนิเทศ
(นักศึกษาทุกท่านต้องเข้าร่วมกิจกรรม)

23 - 25 สิงหาคม 2562

เริ่มเปิดการเรียน–การสอน

30 สิงหาคม 2562 – สิ้นเดือนพฤษภาคม 2563
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หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสาหรับนักบริหารระดับสูง
Advanced Certificate Course in Public Economics Management
for Executives
รุ่นที่ 18
1.หลักการและเหตุผล
ปั จ จุ บั น สถานการณ์ โลกทางเศรษฐกิ จ การเมื อ ง สั งคม วิ ท ยาการ และสิ่ ง แวดล้ อ ม
ทางธรรมชาติ ได้ดาเนินไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นไปในทางที่ดีขึ้นหรือเสื่อมถอยลง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อระบบเศรษฐกิจต่าง ๆ ทั่วโลกได้เชื่อมโยงถึงกันมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงส่วนใดส่วน
หนึ่งในระบบเศรษฐกิจโลกจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจอื่น ๆ ทั่วโลก อันเป็นผลให้ประเทศ
ไทย ซึ่งเป็ นส่ วนหนึ่ งของระบบเศรษฐกิจโลกได้ รับ ผลกระทบนี้ต ลอดมา ซึ่งผลกระทบนี้ไม่ ได้
เกิดขึ้นเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อไปถึงระบบการเมือง สังคม และสิ่งแวดล้อม
ทางธรรมชาติอีกด้วย
ทั้งนี้หน่วยงานราชการ ตลอดจนองค์กรภาคเอกชนซึ่งได้รับผลกระทบนี้โดยตรงจึงได้มี
การปรับตัวกันอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพื่อพยายามปรับกระบวนการดาเนินงานให้สอดคล้อง
และรองรับต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปทั้งภายในและระหว่างประเทศ อย่างไรก็ดีหากการปรับตัว
จากส่ วนต่ างๆ ในประเทศมิได้สอดคล้องรองรับ กัน อย่างลงตั วระหว่างหน่ วยงานราชการและ
ภาคเอกชนแล้ว ความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นจะส่งผลเสียต่อประเทศชาติมากยิ่งขึ้นต่อไป
ด้วยเหตุนี้ สถาบั น พระปกเกล้าในฐานะเป็น องค์กรอิสระในสังกัดรัฐสภา อัน มี ภารกิ จ
รับผิดชอบในการให้การศึกษาอบรมชั้นสูงทางด้านความคิด ตลอดจนการเผยแพร่องค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานแผ่นดินทั้งในด้านการเมืองและการปกครอง จึงเล็งเห็นถึงความสาคัญ
ในการประยุกต์ใช้ตรรกะในเชิงเศรษฐศาสตร์เพื่อประกอบการพิจารณา และดาเนินการบริหารให้
สอดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ท างเศรษฐกิ จ ที่ เปลี่ ย นแปลงอยู่ เสมอ จึ ง ได้ มี ก ารจั ด หลั ก สู ต ร
“การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ” ขึ้นเพื่อพัฒ นาผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานภาครัฐทั้งที่เป็น
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรอิสระ รวมถึงผู้บริหารระดับสูงในภาคเอกชน ให้มีความรู้
ความเข้ า ใจในการน าเอาตรรกะทางเศรษฐศาสตร์ ไปใช้ ในการพั ฒ นานโยบายทั้ ง ในภาครั ฐ
และเอกชน ตลอดจนการบริห ารและตรวจสอบการดาเนิน งานให้ เป็ นไปอย่างมีป ระสิทธิภ าพ
และเป็นธรรม
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2. วัตถุประสงค์
หลัก สูต รการศึ ก ษาอบรม การบริห ารเศรษฐกิ จสาธารณะสาหรับ นัก บริห ารระดั บ สู ง
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักบริหารระดับสูงให้
1. มีความรู้พื้นฐานทางด้านเศรษฐศาสตร์และระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างดี
2. สามารถพั ฒ นาความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ และความสัมพัน ธ์ระหว่างโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิ จ กั บ ปั จ จั ย อื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งไปใช้ ในเชิ ง ประยุ ก ต์ ห รื อ น าไปใช้ ข อง
ผู้เข้ารับการศึกษา
3. มีความเข้าใจในตรรกะและเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ การบริหาร
และการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะในเชิงเศรษฐกิจ ตลอดจนประเด็นปัญหาอื่น ๆ
ที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศได้
3. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษาอบรม
3.1 บุคคลที่สามารถสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรจะต้องมีคุณสมบัติอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
2. สมาชิกวุฒิสภา
3. ข้ า ราชการการเมื อ งต 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 (ซึ่งรับการแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้ว ยระเบียบ
ข้าราชการการเมื อ ง และข้ าราชการรัฐสภาฝ่ ายการเมือ ง (ซึ่ งได้ รับ แต่ งตั้ งตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา) ที่ดารงตาแหน่งเทียบเท่า
4. ข้ า ราชการศาลยุ ติ ธ รรม ตั้ ง แต่ ต าแหน่ ง รองอธิ บ ดี ผู้ พิ พ ากษาศาลชั้ น ต้ น
(ชั้ น 4) ขึ้ น ไป หรือ เที ย บเท่ า ข้ า ราชการตุ ล าการศาลปกครองตั้ งแต่ ต าแหน่ ง
รองอธิบดีศาลปกครองกลางหรือภูมิภาคขึ้นไป หรือเทียบเท่า ข้าราชการอัยการ
ซึ่งดารงตาแหน่งตั้งแต่ระดับรองอธิบดีอัยการฝ่าย (ชั้น 6) ขึ้นไป
5. ข้าราชการ ได้แก่ ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ซึ่งด ารงต าแหน่ งประเภทบริห ารระดั บ ต้น ผู้ดารงต าแหน่ งประเภทอ านวยการ
ระดับสูง หรือผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป ข้าราชการ
รัฐสภาสามัญ หรือข้าราชการประเภทอื่นๆ ซึ่งดารงตาแหน่งเทียบเท่าข้าราชการ
พลเรือนดังกล่าวข้างต้น ข้าราชการพลเรือน หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึ กษา
ซึ่งดารงตาแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี หรือดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่ารอง
ศาสตราจารย์
6. ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครู ซึ่งดารงตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้น
ไม่ น้ อ ยกว่ า 3 ปี หรือ ด ารงต าแหน่ ง อื่ น ที่ ป ฏิ บั ติ ร าชการเช่ น เดี ย วกั บ ประเภท
อานวยการมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
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7. เจ้าหน้าที่ พนักงาน ข้าราชการของรัฐ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือองค์การมหาชน
ต้ อ งด ารงต าแหน่ งระดั บ เดี ย วกั บ ข้ าราชการพลเรื อ น ตามข้ อ 5 หรื อ พนั ก งาน
รัฐวิสาหกิจ ต้องดารงตาแหน่งระดับ 11 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
8. กรรมการของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรกากับดูแล
9. นายทหารหรือนายตารวจที่มีชั้นยศอัตราเงินเดือน พันเอก (พิเศษ) 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. ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรพัฒนาเอกชน
12. ผู้ประกอบกิจการ หรือผู้บริหารระดับสูงของกิจการภาคเอกชน
13. สื่อมวลชน : ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี
14. ศิลปิน
15. บุคคลซึ่งคณะกรรมการหลักสูตรฯเห็นสมควรให้เข้ารับ การศึกษา เพราะมีผลงาน
เป็นที่ประจักษ์ในการพัฒนาประชาธิปไตย หรือเป็นผู้ซึ่งจะเป็น กาลังสาคัญในการ
พัฒ นาประชาธิปไตย หรือเป็น ผู้ท าคุณ ประโยชน์ ต่อสังคมหรือ สาธารณะหรือ
สนับสนุนงานของสถาบันโดยมีหลักฐานอันเป็นที่ประจักษ์
3.2 บุ ค คลที่ ส ามารถสมั ค รเข้ า รั บ การศึ ก ษาอบรมในหลั ก สู ต รจะต้ อ งส าเร็ จ การศึ ก ษา
ไม่ต่ากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าตามที่สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา หรือ ก.พ.
รับรอง
3.3 ผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาอบรม ต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 35 ปี ณ วันที่สมัคร
3.4 บุ ค คลที่ สามารถสมั ครเข้ ารับ การศึ ก ษาอบรมในหลั ก สูต ร จะต้ อ งไม่ เป็ น นั กศึ ก ษาใน
หลักสูตรอื่น ในขณะเดียวกันกับที่ทาการศึกษาอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสาหรับนักบริหารระดับสูง
4. จานวนผู้เข้ารับการศึกษาอบรม
สถาบั น พระปกเกล้ าจะพิ จ ารณารั บ นั ก ศึ ก ษาประมาณ 140 คน โดยพิ จ ารณาตาม
ระเบียบและเกณฑ์การคัดเลือกของสถาบันพระปกเกล้าที่จะกาหนดขึ้นเป็นการเฉพาะสาหรับ
หลักสูตรฯ
เกณฑ์การคัดเลือกจะพิจารณาจากเอกสารการสมัคร การตรวจสอบคุณสมบัติ และอาจมี
การสัมภาษณ์หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความพร้อมและความเหมาะสมของการเข้ารับ
การศึกษาอบรมเป็นราย ๆ ไป
ทั้ งนี้ ค ณะกรรมการบริห ารหลัก สูต รฯ เป็ น ผู้ใช้ ดุล ยพิ นิ จในการคั ด เลื อกบุ ค คลเข้ ารับ
การศึกษาอบรมในหลักสูตรฯ และดุลยพินิจนั้นถือเป็นที่สุด
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5. รูปแบบการจัดการศึกษาอบรม
5.1 กระบวนการศึ ก ษาอบรมของหลั ก สู ต รมุ่ ง ส่ งเสริ ม ให้ เกิ ด การพั ฒ นาสมรรถนะ
ด้ า นเศรษฐกิ จ สาธารณะที่ จ าเป็ น ส าหรั บ นั ก บริ ห ารระดั บ สู ง มี ก ารเรี ย นรู้ ที่ ห ลากหลายทั้ ง
การเรียนรู้ด้วยตนเองการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการนาผลการเรียนรู้ไปใช้ในการปฏิบัติ
5.2 วิ ธี ก ารศึ ก ษาอบรมของหลั ก สู ต รฯ ประกอบด้ ว ย การบรรยาย การอภิ ป ราย
กรณีศึกษา การทัศนศึกษา และการฝึกภาคปฏิบัติ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 หมวด คือ 1) การ
เรียนการสอน 2) การเสริมสร้างประสบการณ์นักบริหารเชิงประจักษ์ 3) การขับเคลื่อนนโยบาย
สู่ภาคปฏิบัติ สาหรับหมวดที่ 1 การเรียนการสอน ประกอบด้วย 5 กลุ่มวิชา และแต่ละกลุ่มวิชาจะ
ใช้การศึกษาหลายวิธีประกอบกัน โดยจะมีการศึกษาในห้องเรียนทั้งหมด 79 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง
รวม 237 ชั่วโมง หมวดที่ 2 การเสริมสร้างประสบการณ์นักบริหารเชิงประจักษ์ เป็นการเสริมสร้าง
ประสบการณ์นักบริหารเชิงประจักษ์ประกอบด้วย กิจกรรมปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ การศึกษา
ดูงานในประเทศและการศึกษาดูงานต่างประเทศ รวม 105 ชั่วโมง และหมวดที่ 3 การขับเคลื่อน
นโยบายสู่ภาคปฏิบัติ การทดสอบขับเคลื่อนนโยบายสู่ภาคปฏิบัติโดยการทางานเอกสารวิชาการ
145 ชั่วโมง
6. ระยะเวลาการศึกษา
6.1 ระยะเวลาการศึกษาอบรมโดยรวมประมาณ 9 เดือน
ระหว่ างเดื อนสิ งหาคม จนถึ งเดื อนพฤษภาคม ของปี ถั ดไป การศึ กษาอบรมใน
ห้องเรียนทุกวันศุกร์ เวลา 17.00 – 20.00 น. และวันเสาร์เวลา 09.00 – 16.00 น.
หรือวันและเวลาตามที่สถาบันกาหนด
6.2 สถานที่อบรม ณ ห้องสุโขทัยธรรมราชา สถาบันพระปกเกล้า
หรือสถานที่อื่นที่สถาบันฯ กาหนด
7. การสาเร็จการศึกษาอบรม
7.1 ผู้ เข้ ารับ การศึ ก ษาอบรมในหลั ก สู ต รฯ เป็ น ผู้ ผ่ า นและส าเร็ จ การศึ ก ษาอบรม
เมื่อปฏิบัติตามเกณฑ์ต่างๆ ต่อไปนี้โดยครบถ้วน
- เกณฑ์เวลาเรียน
เข้ารับการศึกษาอบรมในแต่ละกลุ่มวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
และไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของระยะเวลาการศึกษารวมทั้งหมด
- เกณฑ์การมีส่วนร่วม
ผู้ เข้ าศึ ก ษาอบรมต้ อ งมี ส่ ว นร่ วมในการศึ ก ษาอบรมตามกรอบการศึ ก ษาอบรม
ทั้งหมดไว้ในหลักสูตร อาทิ การปฐมนิเทศ การปัจฉิมนิเทศ และการศึกษาดูงาน
- เกณฑ์การจัดทาเอกสารวิชาการ
ก. จัดทาเอกสารวิชาการส่วนบุคคล โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ที่
ปรึก ษาได้ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ให้ ผ่ า นมาตรฐานของเอกสารวิ ช าการนั้ น ได้
ภายใต้กาหนดเวลาที่สถาบันฯ กาหนด
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ข. ร่ว มจั ด ท าเอกสารวิ ช าการกลุ่ ม โดยผ่ า นอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา โดยเอกสาร
วิช าการกลุ่ ม ต้ อ งแล้ วเสร็จ และน าเสนอผลการศึ ก ษาต่ อ สาธารณะหรือ
ที่ประชุมใหญ่ หรือกรณีอื่นที่คณะกรรมการหลักสูตรฯ กาหนด
- เกณฑ์ความประพฤติ
ไม่มีความประพฤติเสียหายและไม่ดาเนินการใด ๆ อันนามาซึ่งความเสื่อมเสีย
ชื่อเสียงของสถาบันพระปกเกล้า
7.2 ผู้ผ่านและสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้ จะได้รับ
หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ
สาหรับนักบริหารระดับสูง
(Advanced Certificate Course in Public Economics Management)
และมีศักดิ์และสิทธิ์แห่งประกาศนียบัตรชั้นสูงนั้นทุกประการ
8. ค่าธรรมเนียม
- ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
(ค่าธรรมเนียม รวมค่าอาหาร ค่าเอกสารประกอบการศึกษา และค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาดูงานกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด)
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศ
ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 100,000 บาท (กรณีการเดินทางชั้นประหยัด และพักคู่)
- ค่าเสื้อสูทสถาบัน ค่าใช้จ่ายประมาณ 3,000 บาท
(ชาระในวันรายงานตัวและตัดสูทสถาบัน)
ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องตัดสูทตามระเบียบที่สถาบันกาหนดเพื่อใช้เป็นเครื่องแบบ
ในการเข้าศึกษาและประกอบกิจกรรมของสถาบันจากร้านที่สถาบันประสานมาให้บริการ
- ค่าสมาชิกสมาคมสถาบันพระปกเกล้า ค่าใช้จ่ายประมาณ 1,000 บาท
(ชาระในวันรายงานตัว)
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักบริการวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสาหรับนักบริหารระดับสูง
สถาบันพระปกเกล้า เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 4 (โซนทิศเหนือ) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 เว็บไซต์ www.kpi.ac.th
หรือ นางสาวสายรุ้ง กันทวี
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-9717
นางสาวรัชนีพร วงษ์รัตน์
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-9698
หมายเลขโทรสาร 0-2143-8179
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10. โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสาหรับนักบริหารระดับสูง ใช้เวลา
การศึกษาอบรมในหลั ก สู ตร ทั้งสิ้ น 487 ชั่วโมง ประกอบไปด้ว ย 3 หมวด แบ่งเป็น การเรีย นการสอนใน
ห้องเรียน กิจกรรมสาคัญในหลักสูตร และการเสริมสร้างประสบการณ์นักบริหารเชิงประจักษ์ ดังนี้
หมวดที่ 1 การเรียนการสอน ประกอบด้วย 5 กลุ่มวิชา คือ
1. แนวคิดเบื้องต้นและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ (33 ชม.)
2. เศรษฐกิจโลก (42 ชม.)
3. วิวัฒนาการและโครงสร้างเศรษฐกิจไทย (60 ชม.)
4. การบริหารเศรษฐกิจไทย (57 ชม.)
5. เศรษฐศาสตร์สังคม (45 ชม.)
หมวดที่ 2 การเสริมสร้างประสบการณ์นักบริหารเชิงประจักษ์ (105 ชม.)
หมวดที่ 3 การขับเคลื่อนนโยบายสู่ภาคปฏิบัติ (145 ชม.)
หมวดที่ 1 การเรียนการสอน ประกอบด้วย 5 กลุ่มวิชา คือ
กลุ่มวิชาที่ 1 : แนวคิดเบื้องต้นและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ (33 ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ให้ ผู้ เข้ า ศึ ก ษาสามารถอธิ บ ายความหมาย ขอบเขต ความส าคั ญ และทฤษฎี พื้ น ฐาน
ทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารนโยบายสาธารณะได้
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถอธิบายรากฐานแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ที่สาคัญในระบบเศรษฐกิจ
รวมทั้งเข้าใจตรรกะพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารนโยบายเศรษฐกิจ
3. เพื่อให้ผู้ เข้ารับการศึกษาสามารถอธิบายเป้าหมาย กลยุทธ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการบริห าร
นโยบายเศรษฐกิจได้
4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถอธิ บายบทบาทและความสัมพันธ์ของภาคเศรษฐกิจ การเมือง
และสังคม ตลอดจนความสาคัญของภาคกฎหมายที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้
ขอบเขตเนื้อหา
เนื้อหาในกลุ่มวิชานี้จะครอบคลุมถึง
1. แนวความคิดและปรัชญาพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์
นาเสนอแนวความคิดเชิงเศรษฐศาสตร์ที่สาคัญ รวมถึ งความเป็นมาและพัฒนาการเพื่อให้
ผู้เข้าศึกษาเห็นถึงลาดับขั้นตอนของแนวคิดในอดีตถึงปัจจุบัน เพื่อเชื่อมโยงแนวความคิด
เหล่านี้ ไปใช้ได้ต่อไป โดยจะมีการนาเสนอข้อเท็จจริง และสถานการณ์ ต่างๆ เพื่อความ
เข้าใจในปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริง
2. เป้าหมาย กลยุทธ์ และเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่ควรทราบเกี่ยวกับการบริหารสาธารณะ
นาเสนอถึงเป้าหมาย กลยุทธ์ และเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่สาคัญที่ผู้บริหารควรทราบ
ทั้งทางภาครัฐ และเอกชน เพื่อให้ผู้เข้าศึกษาเข้าใจถึงบทบาทและความสาคัญของภาครัฐ
และเอกชนในระบบเศรษฐกิจ
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3. เศรษฐกิจมหภาค
น าเสนอรายละเอี ย ดเกี่ย วกับ บั ญ ชี ป ระชาชาติ กับ การกระจายรายได้ โดยจะน าเสนอ
รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีประชาชาติ การกระจายรายได้และผลผลิตที่กระจายรายสาขา
ทั้งในแง่ของรายรับและรายจ่ายและมูลค่าเพิ่ม รวมถึงความแตกต่างของรายได้และความ
มั่นคงระหว่างกลุ่มคนต่างๆ ของสังคมไทย
4. ความสัมพันธ์ของกฎหมาย การเมือง สังคมและเศรษฐกิจ
ในส่ ว นนี้ จ ะเป็ น การน าเสนอถึ งประเด็ น พื้ น ฐานทางกฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เศรษฐกิ จ
รวมถึงความเชื่อมโยงระหว่างภาคการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนประสิทธิภาพ
และความเป็นธรรมที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจ
กลุ่มวิชาที่ 2 : เศรษฐกิจโลก (42 ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถอธิบายโครงสร้างและวิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจโลกได้
2. เพื่ อให้ ผู้เข้ารับ การศึกษาสามารถอธิบายความสาคัญ ของการมีความสั มพั นธ์ของเศรษฐกิจ
ระหว่าง
3. เพื่ อ ให้ ผู้ เข้ ารั บ การศึ ก ษาสามารถอธิ บ ายโครงสร้ างการจั ด ระเบี ย บความร่ว มมื อ และการ
รวมกลุ่มในเศรษฐกิจโลกได้
4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถอธิบายความสัมพันธ์ของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกได้
5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถอธิบายปัญหา และผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เป็นประเด็น
ระหว่างประเทศได้
ขอบเขตเนื้อหา
เนื้อหาวิชานี้จะครอบคลุมถึง
1. เศรษฐกิจโลก
นาเสนอภาพรวมของระบบเศรษฐกิจโลก โดยครอบคลุมถึงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจ
โลก ผู้ ที่เข้าศึกษาจะทราบถึง กลุ่ มมหาอานาจในระบบเศรษฐกิจโลก การแบ่ งสัดส่ ว น
อานาจ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลระบบเศรษฐกิจโลก นอกจากนั้นเนื้อหา
ในส่วนนี้ยังรวมถึง ระเบียบเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่ผู้บริหารควรทราบ โดยเฉพาะใน
ส่วนที่ประเทศไทยได้มีภาระหน้าที่และ/หรือความผูกพันตามข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ลงนาม
ไว้ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง หรือสังคม รวมถึงทางด้านกฎหมาย
2. ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจของไทยกับเศรษฐกิจโลก
น าเสนอข้อมูล และสถานการณ์ ที่ส ะท้อนให้ เห็ นถึงความสัมพัน ธ์ของเศรษฐกิจไทยกับ
เศรษฐกิจโลก และปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างองค์กรระหว่างประเทศ ตลอดจนการพัฒนา
เศรษฐกิจในกระแสของการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่
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กลุ่มวิชาที่ 3 : วิวัฒนาการและโครงสร้างเศรษฐกิจไทย (60 ชม.)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถอธิบายวิวัฒนาการและโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยได้
2. เพือ่ ให้ผู้เข้ารับการศึกษาเข้าใจความสามารถทางการแข่งขันในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย
3. เพื่อให้ ผู้ เข้ารับ การศึกษาสามารถอธิบายบทบาทและความส าคัญ ของระบบเทคโนโลยีและ
ดิจิตอลที่ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทย
ขอบเขตเนื้อหา
เนื้อหาวิชานี้จะครอบคลุมถึง
1. พัฒนาการและโครงสร้างเศรษฐกิจไทย
นาเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติและโครงสร้างของเศรษฐกิจไทย โดยครอบคลุมถึงแผนพัฒนา
เศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ แต่ละฉบั บ ยุ ทธศาสตร์ชาติเพื่ อการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และ
นโยบายเศรษฐกิจของประเทศไทย เพื่อให้เห็นถึงภาพการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจไทยจาก
เกษตรกรรมสู่อุตสาหกรรมและสู่เศรษฐกิจใหม่
2. สถานการณ์เศรษฐกิจและการสร้างความสามารถทางการแข่งขัน
นาเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ ความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการ
เปิ ดประเทศในเชิงเศรษฐกิจและแนวโน้มการพั ฒ นาเศรษฐกิจไทย ตลอดจนนาเสนอ
บทบาท ความส าคัญ และอิทธิพลของระบบเทคโนโลยีดิจิตอลที่มีต่อการปรับเปลี่ ยน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศ
กลุ่มวิชาที่ 4 : การบริหารเศรษฐกิจไทย (57 ชม.)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถอธิบายภาพรวมขององค์กรและกระบวนการบริหารเศรษฐกิจ
2. เพือ่ ให้ผู้เข้ารับการศึกษาเข้าใจวิธีการและนโยบายบริหารเศรษฐกิจไทย
ขอบเขตเนื้อหา
เนื้อหาวิชานี้จะครอบคลุมถึง
1. องค์กรและกระบวนการบริหารเศรษฐกิจไทย
น าเสนอรายละเอีย ดเกี่ย วกับ ภาพรวมของการบริ ห ารเศรษฐกิ จไทย รวมถึงองค์ก รที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้เห็นภาพรวมของการบริหารเศรษฐกิจ
2. นโยบายบริหารเศรษฐกิจไทย
นาเสนอกรอบความคิดเชิงเศรษฐศาสตร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์นโยบายบริหารเศรษฐกิจของ
ประเทศโดยหมายรวมถึงนโยบายเศรษฐกิจ เนื้อหาจะครอบคลุมตั้งแต่ การบริหารการเงิน
การคลัง การค้า การลงทุน การเข้าแทรกแซงในระดับจุลภาค ตลอดจนการคลังท้องถิ่น
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กลุ่มวิชาที่ 5 : เศรษฐศาสตร์สังคม (45 ชม.)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับการกระจายรายได้ของสังคมไทยรวมถึงปัญหาความไม่
เป็นธรรมทางเศรษฐกิจ
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาเข้าใจตรรกะทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสังคม
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถอธิบายวิธีการประเมินและการวัดผลโครงการทางเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย พร้อมทั้งเข้าใจหลักการอ่านและวิเคราะห์ผลโครงการทางสาธารณะได้
ขอบเขตเนื้อหา
เนื้อหาวิชานี้จะครอบคลุมถึง
1. ประเด็นเชิงนโยบายสาธารณะ
การน าเสนอเนื้ อหาที่เป็ นตรรกะทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสวัส ดิการสั งคมเพื่ อ
แก้ปัญหาความไม่มีประสิทธิภาพและความเป็นธรรมทางสังคมในมิติต่างๆ เช่น ปัญหา
ความยากจนและความเหลื่ อ มล้ า โครงสร้ า งประชากร การศึ ก ษา สาธารณสุ ข
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แรงงาน และที่ดิน เป็นต้น
2. การประเมินและการวิเคราะห์โครงการ
นาเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับหลักทั่วไปในการประเมินความเป็นไปได้ ในเชิงเศรษฐศาสตร์
ในการจัดทาโครงการ รวมถึงการวัดผลในเชิงเศรษฐศาสตร์ของโครงการที่ได้ดาเนินการไป
แล้ ว ซึ่ ง จะเน้ น ในส่ ว นของโครงการภาครั ฐ และน าเสนอโครงการตั วอย่ างเพื่ อเป็ น
กรณีศึกษา โดยเน้นการอ่าน รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การติดตามและ
ประเมินผลโครงการ
หมวดที่ 2 การเสริมสร้างประสบการณ์นักบริหารเชิงประจักษ์ (105 ชม.)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมได้มีความรู้จักคุ้นเคยกับหลักสูตรและสถาบันฯ ตลอดจนระหว่าง
ผู้เข้ารับ การศึกษาอบรมด้วยกัน และได้มีโอกาสเสริมสร้างประสบการณ์ ใหม่จากการศึกษา ดูงาน กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสาธารณะทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ขอบเขตเนื้อหา และรายวิชา
- การศึกษาดูงานในประเทศ (72 ชั่วโมง)
(รวมถึงการบรรยายสรุปและศึกษาค้นคว้าล่วงหน้า การอภิปรายซักถาม
และการจัดทารายงานการศึกษาดูงาน)
- การศึกษาดูงานต่างประเทศ (33 ชั่วโมง)
(รวมถึงการบรรยายสรุปและศึกษาค้นคว้าล่วงหน้า การอภิปรายซักถาม
และการจัดทารายงานการศึกษาดูงาน)
- ปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ และกิจกรรมอื่น ๆ ในหลักสูตร
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หมวดที่ 3 การขับเคลื่อนนโยบายสู่ภาคปฏิบัติ (145 ชม.)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมได้ทดลองทาการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาด้วยการอิงวิธีวิทยาการวิจัย
เพื่อให้ได้คาตอบที่เป็นแนวปฏิบัติที่สามารถนาไปประยุกต์ดาเนินการได้
ขอบเขตเนื้อหา และรายวิชา
- การสัมมนานโยบายเศรษฐกิจสาธารณะโดยผู้เข้ารับการศึกษาอบรม
- งานเอกสารวิชาการ (รวมถึงการเตรียมหัวข้อประเด็นปัญหาที่ต้ องการวิเคราะห์ การชี้แจงวิธี
ดาเนินงาน วิธีวิทยาการวิจัยและการจัดทารายงาน การประชุมกลุ่มเพื่อทารายงานการพบอาจารย์ที่ปรึกษา
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล จัดทารายงาน การวิพากษ์และปรับปรุงแก้ไขรายงานการนาเสนอรายงาน และ
การส่งผลงาน)
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แผนที่สถาบันพระปกเกล้า

หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสาหรับนักบริหารระดับสูง
สถาบันพระปกเกล้า (ฝั่งห้องอบรม)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 4 (โซนทิศเหนือ)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-9698,0-2141-9717 โทรสาร 0-2143-8179

http://www.kpi.ac.th
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