
หลักสูตรประกาศนยีบัตรชั้นสูง   
“การบรหิารเศรษฐกิจสาธารณะส าหรบันักบริหารระดับสงู” รุน่ที่ 18 

 
หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันสถานการณ์โลกทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วิทยาการ และสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ ได้ด าเนินไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นไปในทางที่ดีข้ึนหรือเสื่อมถอยลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ
ระบบเศรษฐกิจต่าง ๆ ทั่วโลกได้เชื่อมโยงถึงกันมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงส่วนใดส่วนหนึ่งในระบบ
เศรษฐกิจโลกจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ทั่วโลก อันเป็นผลให้ประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของระบบเศรษฐกิจโลกได้รับผลกระทบนี้ตลอดมา ซึ่งผลกระทบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะด้านเศรษฐกิจ
เท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อไปถึงระบบการเมือง สังคม และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติอีกด้วย 

ทั้งนี้หน่วยงานราชการ ตลอดจนองค์กรภาคเอกชนซึ่งได้รับผลกระทบนี้โดยตรงจึงได้มีการ
ปรับตัวกันอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือพยายามปรับกระบวนการด าเนินงานให้สอดคล้องและ
รองรับต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปทั้งภายในและระหว่างประเทศ อย่างไรก็ดีหากการปรับตัวจากส่วน
ต่างๆ ในประเทศมิได้สอดคล้องรองรับกันอย่างลงตัวระหว่างหน่วยงานราชการและภาคเอกชนแล้ว  
ความขัดแย้งที่อาจเกิดข้ึน จะส่งผลเสียต่อประเทศชาติมากยิ่งขึ้นต่อไป 

ด้วยเหตุนี้สถาบันพระปกเกล้าในฐานะเป็นองค์กรอิสระในสังกัดรัฐสภา อันมีภารกิจ
รับผิดชอบในการให้การศึกษาอบรมชั้นสูงทางด้านความคิด ตลอดจนการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารงานแผ่นดินทั้งในด้านการเมืองและการปกครอง จึงเล็งเห็นถึงความส าคัญในการ
ประยุกต์ใช้ตรรกในเชิงเศรษฐศาสตร์เพ่ือประกอบการพิจารณาและด าเนินการบริหารให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ จึงได้มีการจัดหลักสูตร “การบริหารเศรษฐกิจ
สาธารณะ” ขึ้นเพ่ือพัฒนาผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานภาครัฐทั้งที่เป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
องค์กรอิสระ รวมถึงผู้บริหารระดับสูงในภาคเอกชน ให้มีความรู้ความเข้าใจในการน าเอาตรรกทาง
เศรษฐศาสตร์ไปใช้ในการพัฒนานโยบายทั้ งในภาครัฐและเอกชน  ตลอดจนการบริหารและ     
ตรวจสอบการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

หลักสูตรการศึกษาอบรม  การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส าหรับนักบริหารระดับสูง                     
มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างนักบริหารระดับสูงให้ 

1. มีความรู้พ้ืนฐานทางด้านเศรษฐศาสตร์และระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างดี 
2. สามารถพัฒนาความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์  และความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทาง

เศรษฐกิจกับปัจจัยอ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้องไปใช้ในเชิงประยุกต์หรือน าไปใช้ของผู้ เข้ารับ
การศึกษา 

3. มีความเข้าใจในตรรกและเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์ เพ่ือเป็นประโยชน์แก่การบริหารและ
การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะในเชิงเศรษฐกิจ ตลอดจนประเด็นปัญหาอ่ืน ๆ ที่ส่งผล
กระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศได้ 
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กลุ่มเป้าหมาย 
1. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
2. สมาชิกวุฒิสภา 
3. ข้าราชการการเมืองต าแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

เลขานุการรัฐมนตรี ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษารัฐมนตรี (ซึ่ง
รับการแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่าย
การเมือง (ซึ่งได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา) ที่ด ารงต าแหน่ง
เทียบเท่า 

4. ข้าราชการศาลยุติธรรม ตั้งแต่ต าแหน่งรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น (ชั้น 4) ขึ้นไป หรือ
เทียบเท่า ข้าราชการตุลาการศาลปกครอง ตั้งแต่ต าแหน่งรองอธิบดี ศาลปกครองกลางหรือ
ภูมิภาคข้ึนไป หรือเทียบเท่า ข้าราชการอัยการ ซึ่งด ารงต าแหน่งตั้งแต่ระดับรองอธิบดีอัยการ
ฝ่าย (ชั้น 6) ขึ้นไป 

5. ข้าราชการ ได้แก่ ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งด ารง
ต าแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง หรือผู้ด ารง
ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป ข้าราชการรัฐสภาสามัญ หรือข้าราชการ
ประเภทอ่ืน ๆ ซึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่าข้าราชการพลเรือนดังกล่าวข้างต้น ข้าราชการพล
เรือน หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งด ารงต าแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี 
หรือด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ 

6. ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครู ซึ่งด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้น ไม่น้อยกว่า 
3 ปี หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนที่ปฏิบัติราชการเช่นเดียวกับประเภทอ านวยการมาแล้วไม่น้อยกว่า 
3 ปี 

7. เจ้าหน้าที่ พนักงาน ข้าราชการของรัฐ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือองค์การมหาชนต้องด ารง
ต าแหน่งระดับเดียวกับข้าราชการพลเรือน ตามข้อ 5 หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ  ต้องด ารง
ต าแหน่งระดับ 11 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า 

8. กรรมการของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรก ากับดูแล 
9.   นายทหารหรือนายต ารวจที่มีชั้นยศอัตราเงินเดือน พันเอก (พิเศษ) นาวาเอก (พิเศษ)  นาวา

อากาศเอก (พิเศษ) หรือพันต ารวจเอก (พิเศษ) ขึ้นไป 
10.  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

10.1 ข้าราชการ / พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด ารงต าแหน่งระดับ 8 
อาวุโสไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือระดับ 9 ขึ้นไป) 

10.2 ผู้บริหารองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  
10.3  ข้าราชการ/พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด ารงต าแหน่งระดับ 8 อาวุโส

ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือระดับ 9 ขึ้นไป) 
11. ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรพัฒนาเอกชน 
12. ผู้ประกอบกิจการ หรือผู้บริหารระดับสูงของกิจการภาคเอกชน  
13. สื่อมวลชน : ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี 

14. บุคคลซึ่งคณะกรรมการหลักสูตรฯ เห็นสมควรให้เข้ารับ การศึกษา เพราะมีผลงาน
เป็นที่ประจักษ์ในการพัฒนาประชาธิปไตย หรือเป็นผู้ซึ่งจะเป็นก าลังส าคัญในการ
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พัฒนาประชาธิปไตย หรือเป็นผู้ท าคุณประโยชน์ต่อสังคมหรือ สาธารณะหรือ
สนับสนุนงานของสถาบันโดยมีหลักฐานอันเป็นที่ประจักษ์ 

ผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาอบรม ต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีอายุไม่ต่ ากว่า 35 ปี   
 

จ านวนผู้เข้ารับการศึกษาอบรม 

สถาบันพระปกเกล้าจะพิจารณารับนักศึกษาประมาณรุ่นละ 140 คน โดยพิจารณาตาม
ระเบียบและเกณฑ์การคัดเลือกของสถาบันพระปกเกล้าที่จะก าหนดขึ้นเป็นการเฉพาะส าหรับหลักสูตรฯ  

เกณฑ์การคัดเลือกจะพิจารณาจากเอกสารการสมัคร การตรวจสอบคุณสมบัติ และอาจมีการ
สัมภาษณ์หรือขอข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาความพร้อมและความเหมาะสมของการเข้ารับ        
การศึกษาอบรมเป็นราย ๆ ไป 

ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เป็นผู้ ใช้ดุลยพินิจในการคัดเลือกบุคคลเข้ารับ        
การศึกษาอบรมในหลักสูตรฯ และดุลยพินิจนั้นถือเป็นที่สุด 
 
ระบบการศึกษาอบรม 

1. กระบวนการศึกษาอบรมของหลักสูตรมุ่งส่งเสริมให้ เกิดการพัฒนาสมรรถนะด้าน        
เศรษฐกิจสาธารณะที่จ าเป็นส าหรับนักบริหารระดับสูง  มีการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  การแลกเปลี่ยนประสบการณ์  และการน าผลการเรียนรู้ไปใช้ในการปฏิบัติ 

2. วิธีการศึกษาอบรมของหลักสูตรฯ ประกอบด้วย  การบรรยาย  การอภิปราย  กรณี ศึกษา  
การทัศนศึกษา และการฝึกภาคปฏิบัติ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 หมวด คือ 1) การเรียนการสอน 2)
การเสริมสร้างประสบการณ์นักบริหารเชิงประจักษ์ 3) การขับเคลื่อนนโยบายสู่ภาคปฏิบัติ ส าหรับหมวด
ที่  1 การเรียนการสอน ประกอบด้วย 5 กลุ่มวิชา และแต่ละกลุ่มวิชาจะใช้การศึกษาหลายวิธี               
ประกอบกัน โดยจะมีการศึกษาในห้องเรียนทั้งหมด 79 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง รวม 237 ชั่วโมง หมวดที่ 
2 การเสริมสร้างประสบการณ์นักบริหารเชิงประจักษ์  เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์นักบริหาร              
เชิงประจักษ์ประกอบด้วย กิจกรรมปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ การศึกษาดูงานในประเทศและการศึกษา         
ดูงานต่างประเทศ รวม 105 ชั่วโมง และหมวดที่ 3 การขับเคลื่อนนโยบายสู่ภาคปฏิบัติ การทดสอบ
ขับเคลื่อนนโยบายสู่ภาคปฏิบัติโดยการท างานเอกสารวิชาการ 145 ชั่วโมง   

 3.  ระยะเวลาการศึกษาโดยรวมประมาณ 9 เดือน ระหว่างเดือนสิงหาคม จนถึงเดือน                 
มิถุนายน ของปีถัดไป การศึกษาอบรมในห้องเรียนทุกวันศุกร์ เวลา 17.00 – 20.00 น. และวันเสาร์เวลา 
09.00 – 16.00 น. หรือวันและเวลาตามท่ีสถาบันก าหนด 

4.   ผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ผ่านหลักสูตรและได้รับมอบประกาศนียบัตร จะต้อง 
4.1  เข้ารับการศึกษาอบรมในแต่ละกลุ่มวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ60 และไม่น้อยกว่าร้อยละ  

75 ของระยะเวลาการศึกษารวมทั้งหมด 
4.2  เข้าร่วมกิจกรรมที่ก าหนดในหลักสูตรและมีผลงานตามที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่สถาบัน  

ก าหนด และส่งภายในเวลาที่ก าหนด 
4.3  ผ่านการประเมินผลการศึกษาตามเกณฑ์ท่ีสถาบันก าหนด โดยผู้เข้าศึกษาอบรมต้อง 
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ก.   จัดท าเอกสารวิชาการส่วนบุคคล โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ที่
ปรึกษาได้พิจารณาอนุมัติให้ผ่านมาตรฐานของเอกสารวิชาการนั้นได้  
ภายใต้ก าหนดเวลาที่สถาบันฯ ก าหนด 

ข.   ร่วมจัดท าเอกสารวิชาการกลุ่มโดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา โดยเอกสาร
วิชาการกลุ่มต้องแล้วเสร็จและน าเสนอผลการศึกษาต่อสาธารณะหรือที่
ประชุมใหญ่  หรือกรณีอ่ืนที่คณะกรรมการหลักสูตรฯ ก าหนด 

4.4  ไม่มีความประพฤติเสียหายและไม่ด าเนินการใด ๆ อันน ามาซึ่งความเสื่อมเสีย
ชื่อเสียงของสถาบันพระปกเกล้า 

5. ผู้ผ่านและส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้ จะได้รับ “ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบริหาร
เศรษฐกิจสาธารณะ”และมีศักดิ์และสิทธิแห่งประกาศนียบัตรชั้นสูงนั้นทุกประการ 

6.  สถานที่อบรม ณ สถาบันพระปกเกล้า หรือสถานที่อ่ืนที่สถาบันฯ ก าหนด 
 

กิจกรรมเสริมการศึกษาอบรม 

หลักสูตรฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมเสริมการศึกษาอบรมอย่างหลากหลาย เพ่ือให้ผู้เข้าศึกษา     
อบรมได้เพ่ิมพูนประสบการณ์ในการวิเคราะห์องค์ความรู้เพ่ิมเติม และให้มีวิสัยทัศน์ที่ทันต่อเหตุการณ์   
กิจกรรมเสริมการศึกษาอบรม ได้แก่ การจัดให้มีระบบการบรรยายพิเศษ การสัมมนาพิเศษ การระดม
ความคิด เห็ น ในรูปแบบต่ าง ๆ เพ่ือประมวลเสนอต่อหน่ วยงานหรือสาธารณะในประเด็น 
ส าคัญ ๆ ที่เก่ียวข้องกับเศรษฐกิจสาธารณะ 

 
การประเมินผล  

1.  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาอบรม 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาอบรมในทุก

ขั้นตอนของการศึกษาอบรม โดย 
1.1 การจัดให้มีคณะผู้ประเมินผลภายนอกซึ่งเป็นผู้ช านาญการการประเมินผลสัมฤทธิ์ตาม

มาตรฐานทางวิชาการ ท าการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้าศึกษาอบรมทั้งรายกลุ่มและ
รายบุคคล การประเมินผลสัมฤทธิ์นี้ด าเนินการในทุกขั้นตอนของการศึกษาอบรม  
นับตั้งแต่การปฐมนิเทศ การเข้าศึกษาในห้องเรียน การมีส่วนร่วมของผู้ เข้าศึกษา      
อบรม การศึกษาดูงานนอกสถานที่  และการปัจฉิมนิเทศ ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถติดตาม
ความก้าวหน้าและพัฒนาการของการเรียนรู้ของผู้เข้าศึกษาอบรม 

1.2 การประเมินผลสัมฤทธิ์โดยกลไกที่สร้างขึ้นในหลักสูตร โดยเฉพาะการจัดให้มีการ 
บูรณาการวิชาต่างๆ ในแต่ละกลุ่มวิชาในทันทีภายหลังจากเสร็จสิ้นการเรียนรู้ในแต่ละชุด
วิชา การบูรณาการวิชาต่างๆ นี้ด าเนินการโดยกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นรายบุคคลที่
มี ค ว าม เชี่ ย วช าญ เฉพ าะวิ ช าต่ า งๆ  ใน ชุ ด วิ ช านั้ น ๆ  โดย ใช้ เวล าป ระม าณ  
3 – 6 ชั่วโมง 



 5 

1.3 การประเมินผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาเอกสารวิชาการส่วนบุคคล และเอกสารวิชาการ 
กลุ่ม โดยอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้รับมอบหมายให้ก ากับการจัดท าเอกสารวิชาการของ 
ผู้เข้าศึกษาอบรมเป็นกลุ่มย่อย ๆ 

1.4 การประเมินผลสัมฤทธิ์  ในการศึ กษาดู งานนอกสถานที่  ทั้ งในประเทศและ            
ต่างประเทศ ในทุกกรณีจะมีอาจารย์ซึ่ งเป็นกรรมการบริหารหลักสูตร ร่วมกับ           
ผู้อ านวยการหลักสูตร ก ากับการศึกษาดูงานนอกสถานที่ดังกล่าว 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ถือเป็นวาระส าคัญที่ต้องรับทราบและพิจารณาผลการ
ประเมินสัมฤทธิ์ทางผู้เข้าศึกษาอบรมดังกล่าวข้างต้นเป็นระยะ ๆ ตลอดช่วงเวลาด าเนินการหลักสูตร 

 
2.  การประเมินผลหลักสูตร 

สถาบันฯ มีข้อก าหนดชัดเจนให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดให้คณะบุคคลจากภายนอก
ท าการประเมินผลหลักสูตรในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเนื้อหาสาระและความเหมาะสมของวิชาต่าง ๆ 
ในแต่ละชุดวิชา รวมถึงล าดับของวิชา วิทยากรผู้บรรยาย เอกสารประกอบการบรรยาย (ซึ่งก าหนดให้
ผลิตและเผยแพร่แก่ผู้เข้าศึกษาอบรมในทุกรายวิชาและก่อนการบรรยายในวิชานั้น ๆ) รวมถึงการ
บรรยายหรือการสัมมนาพิเศษและกิจกรรมเสริมการศึกษาอบรมอ่ืน ๆ ที่จัดขึ้น ตลอดจนประเมินสภาวะ
แวดล้อมของการศึกษาอบรม นับตั้งแต่อาคารสถานที่ การเดินทาง ความปลอดภัยและการประกัน
อุบัติเหตุ อาหารและเครื่องดื่ม และกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ 

ผลการประเมินหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น ได้น าไปใช้ประโยชน์อย่างส าคัญในการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรอย่างสม่ าเสมอทุกปี และจะต้องรายงานเสนอต่อสถาบันฯ ด้วย 

 

ฐานข้อมูลโครงการ 

หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลโครงการอย่างเป็นระบบ เพ่ือประโยชน์ในการ
วางแผนพัฒนา และจัดการบริหารหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเพ่ือประโยชน์ใน
การอ้างอิงใช้งานในอนาคตในท านองเดียวกับฐานข้อมูลการลงทะเบียนของสถาบันอุดมศึกษา           
ซึ่งประกอบด้วย 

- ฐานข้อมูลทะเบียนประวัติ (ประวัติส่วนบุคคลและประวัติการท างาน) ของผู้เข้าศึกษา อบรม 
- ฐานข้อมูลหลักสูตรการศึกษาอบรม 
- ฐานข้อมูลทะเบียนประวัติของวิทยากร 
- ฐานข้อมูลรายงานผลการศึกษาอบรมและเอกสารวิชาการส่วนบุคคลกับเอกสารวิชาการกลุ่ม 
- ฐานข้อมูลรายงานการศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 



 6 

การบริหารจัดการหลักสูตร 

 

1.  หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลกัสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส าหรับนักบริหารระดับสูง 
ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า โดย หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส าหรับ                 
นักบริหารระดับสูง 

 
2.  ผู้อ านวยการหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส าหรับนักบริหารระดับสูง (เต็มเวลา) 

รองศาสตราจารย์ศรีวงศ์  สุมิตร 
 
3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส าหรับนักบริหารระดับสูง 

 
1. ศาสตราจารย์พเิศษนรนิติ เศรษฐบุตร กรรมการที่ปรึกษา 
2. ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ กรรมการที่ปรึกษา 
3. รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย กรรมการที่ปรึกษา 
4. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการ 
5. นายวิทวัส  ชัยภาคภูมิ รองประธานกรรมการคนที่ 1 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล รองประธานกรรมการคนที่ 2 
7. ศาสตราจารย์ ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ กรรมการ 
8. ศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา กรรมการ 
9. รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ กรรมการ 
10. รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรียา โตสงวน กรรมการ 
11. รองศาสตราจารย์ศรีวงศ์  สุมิตร กรรมการ 
12. ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ กรรมการ 
13. รองศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท โกสลากร เพ่ิมพูน

วิวัฒน์ 
กรรมการและเลขานุการ 
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เนื้อหาของหลักสูตร 

หลักสูตรการศึกษาอบรมการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส าหรับนักบริหารระดับสูง  
ประกอบด้วย 3 หมวด ดังต่อไปนี้ 
 
หมวดที ่1 การเรียนการสอน ประกอบด้วย 5 กลุ่มวิชา คือ 
 
       กลุ่มวิชาที่ 1 :  แนวคิดเบื้องต้นและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ (33 ชั่วโมง) 
 
วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือให้ผู้เข้าศึกษาสามารถอธิบายความหมาย ขอบเขต ความส าคัญ และทฤษฎีพ้ืนฐาน 
ทางเศรษฐศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารนโยบายสาธารณะได้ 

2.  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถอธิบายรากฐานแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ที่ส าคัญในระบบ
เศรษฐกิจรวมทั้งเข้าใจตรรกพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารนโยบาย
เศรษฐกิจ 

3.  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถอธิบายเป้าหมาย กลยุทธ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการ
บริหารนโยบายเศรษฐกิจได้ 

4.  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถอธิบายบทบาทและความสัมพันธ์ของภาคเศรษฐกิจ  
การเมือง และสังคม ตลอดจนความส าคัญของภาคกฎหมายที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศได้ 

  
ขอบเขตเนื้อหา 

เนื้อหาในกลุ่มวิชานี้จะครอบคลุมถึง 
1. แนวความคิดและปรัชญาพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์ 

น าเสนอแนวความคิดเชิงเศรษฐศาสตร์ที่ส าคัญ รวมถึงความเป็นมาและพัฒนาการ
เพ่ือให้ผู้เข้าศึกษาเห็นถึงล าดับขั้นตอนของแนวคิดในอดีตถึงปัจจุบัน เพ่ือเชื่อมโยง
แนวความคิดเหล่านี้ไปใช้ได้ต่อไป โดยจะมีการน าเสนอข้อเท็จจริง และสถานการณ์
ต่างๆ เพ่ือความเข้าใจในปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนจริง 

2. เป้าหมาย กลยุทธ์ และเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่ควรทราบเกี่ยวกับการบริหารสาธารณะ 
น าเสนอถึงเป้าหมาย กลยุทธ์ และเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่ส าคัญที่ผู้บริหารควร
ทราบทั้งทางภาครัฐ และเอกชน เพ่ือให้ผู้เข้าศึกษาเข้าใจถึงบทบาทและความส าคัญ
ของภาครัฐและเอกชนในระบบเศรษฐกิจ 

3. เศรษฐกิจมหภาค 
  น าเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับ บัญชีประชาชาติกับการกระจายรายได้ โดยจะน าเสนอ

รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีประชาชาติ การกระจายรายได้และผลผลิตที่กระจายราย
สาขา ทั้งในแง่ของรายรับและรายจ่ายและมูลค่าเพ่ิม รวมถึงความแตกต่างของรายได้
และความม่ันคงระหว่างกลุ่มคนต่างๆ ของสังคมไทย  
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4. ความสัมพันธ์ของกฎหมาย การเมือง สังคมและเศรษฐกิจ 

ในส่วนนี้จะเป็นการน าเสนอถึงประเด็นพ้ืนฐานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ  
รวมถึงความเชื่อมโยงระหว่างภาคการ เมือง เศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจน
ประสิทธิภาพและความเป็นธรรมที่เกิดข้ึนในระบบเศรษฐกิจ 
 

       กลุ่มวิชาที่ 2 : เศรษฐกิจโลก (42  ชั่วโมง) 
 
วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถอธิบายโครงสร้างและวิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจโลกได้ 
2.  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถอธิบายความส าคัญของการมีความสัมพันธ์ของเศรษฐกิจ

ระหว่างประเทศได้ 
3.  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถอธิบายโครงสร้างการจัดระเบียบความร่วมมือและการ    
    รวมกลุ่มในเศรษฐกิจโลกได้ 
4.  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถอธิบายความสัมพันธ์ของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกได้ 
5.  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถอธิบายปัญหา และผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เป็น

ประเด็นระหว่างประเทศได้ 
 

ขอบเขตเนื้อหา 
เนื้อหาวิชานี้จะครอบคลุมถึง 
1. เศรษฐกิจโลก 

น าเสนอภาพรวมของระบบเศรษฐกิจโลก โดยครอบคลุมถึงโครงสร้างของระบบ
เศรษฐกิจโลก ผู้ที่เข้าศึกษาจะทราบถึงกลุ่มมหาอ านาจในระบบเศรษฐกิจโลก  การ
แบ่งสัดส่วนอ านาจ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลระบบเศรษฐกิจโลก  
นอกจากนั้นเนื้อหาในส่วนนี้ยังรวมถึง ระเบียบเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่ผู้บริหาร
ควรทราบ โดยเฉพาะในส่วนที่ประเทศไทยได้มีภาระหน้าที่และ/หรือความผูกพัน
ตามข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ลงนามไว้ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง หรือ
สังคม รวมถึงทางด้านกฎหมาย 
 

2. ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจของไทยกับเศรษฐกิจโลก 
น าเสนอข้อมูลและสถานการณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของเศรษฐกิจไทย
กับเศรษฐกิจโลก และปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างองค์กรระหว่างประเทศ ตลอดจนการ
พัฒนาเศรษฐกิจในกระแสของการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ 
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       กลุ่มวิชาที่ 3 :  วิวัฒนาการและโครงสร้างเศรษฐกิจไทย (60 ชม.) 
 
วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถอธิบายวิวัฒนาการและโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยได้ 
2.  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาเข้าใจความสามารถทางการแข่งขันในระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศไทย 
3.  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถอธิบายบทบาทและความส าคัญของระบบเทคโนโลยีและ

ดิจิตอลที่ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทย 
 

ขอบเขตเนื้อหา 
เนื้อหาวิชานี้จะครอบคลุมถึง 
1.  พัฒนาการและโครงสร้างเศรษฐกิจไทย 

น าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติและโครงสร้างของเศรษฐกิจไทย  โดยครอบคลุมถึง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแต่ละฉบับ ยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือการพัฒนา
เศรษฐกิจ และนโยบายเศรษฐกิจของประเทศไทย เพ่ือให้เห็นถึงภาพการเปลี่ยนแปลง
ของเศรษฐกิจไทยจากเกษตรกรรมสู่อุตสาหกรรมและสู่เศรษฐกิจใหม่ 

2. สถานการณ์เศรษฐกิจและการสร้างความสามารถทางการแข่งขัน 
น าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง
กับการเปิดประเทศในเชิงเศรษฐกิจและแนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจไทย  
ตลอดจนน าเสนอบทบาท ความส าคัญ และอิทธิพลของระบบเทคโนโลยีดิจิตอลที่มี
ต่อการปรับเปลี่ยนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศ  

 
       กลุ่มวิชาที่ 4 : การบริหารเศรษฐกิจไทย (57 ชม.) 
 
วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถอธิบายภาพรวมขององค์กรและกระบวนการบริหาร
เศรษฐกิจ 

2.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาเข้าใจวิธีการและนโยบายบริหารเศรษฐกิจไทย 
 

ขอบเขตเนื้อหา 
เนื้อหาวิชานี้จะครอบคลุมถึง 
1. องค์กรและกระบวนการบริหารเศรษฐกิจไทย 

น าเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับ ภาพรวมของการบริหารเศรษฐกิจไทย รวมถึงองค์กร
ที่เก่ียวข้องเพ่ือให้เห็นภาพรวมของการบริหารเศรษฐกิจ 

2. นโยบายบริหารเศรษฐกิจไทย 
น าเสนอกรอบความคิดเชิงเศรษฐศาสตร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์นโยบายบริหาร
เศรษฐกิจของประเทศโดยหมายรวมถึงนโยบายเศรษฐกิจ เนื้อหาจะครอบคลุม
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ตั้งแต่ การบริหารการเงิน การคลัง การค้า การลงทุน การเข้าแทรกแซงในระดับ
จุลภาค ตลอดจนการคลังท้องถิ่น 
 

       กลุ่มวิชาที่ 5 :  เศรษฐศาสตร์สังคม (45 ชม.) 
 
วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับการกระจายรายได้ของสังคมไทยรวมถึงปัญหา
ความไม่เป็นธรรมทางเศรษฐกิจ 

2.  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาเข้าใจตรรกทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสังคม 
3.  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถอธิบายวิธีการประเมินและการวัดผลโครงการทาง

เศรษฐกิจของประเทศไทย พร้อมทั้งเข้าใจหลักการอ่านและวิเคราะห์ผลโครงการทาง
สาธารณะได้ 

 
ขอบเขตเนื้อหา 

เนื้อหาวิชานี้จะครอบคลุมถึง 

1. ประเด็นเชิงนโยบายสาธารณะ 

การน าเสนอเนื้อหาที่เป็นตรรกทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการสังคมเพ่ือ
แก้ปัญหาความไม่มีประสิทธิภาพและความเป็นธรรมทางสังคมในมิติต่าง  ๆ เช่น 
ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ า  โครงสร้างประชากร การศึกษา 
สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แรงงาน และที่ดิน เป็นต้น            

2. การประเมินและการวิเคราะห์โครงการ 
น าเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับหลักทั่วไปในการประเมินความเป็นไปได้  ในเชิง
เศรษฐศาสตร์ในการจัดท าโครงการ รวมถึงการวัดผลในเชิงเศรษฐศาสตร์ของ
โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วซึ่งจะเน้นในส่วนของโครงการภาครัฐ และน าเสนอ
โครงการตัวอย่างเพ่ือเป็นกรณีศึกษา โดยเน้นการอ่าน รายงานการศึกษาความเป็นไป
ได้ของโครงการ การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

 
หมวดที ่2 การเสริมสร้างประสบการณ์นักบริหารเชิงประจักษ์ (105 ชม.)                     
 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมได้มีความรู้จักคุ้นเคยกับหลักสูตรและสถาบันฯ ตลอดจน
ระหว่างผู้เข้ารับการศึกษาอบรมด้วยกัน และได้มีโอกาสเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่จากการศึกษา      
ดูงาน กิจการที่เก่ียวข้องกับเศรษฐกิจสาธารณะทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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ขอบเขตเนื้อหา  และรายวิชา 
-  การศึกษาดูงานในประเทศ (72 ชั่วโมง) 
 (รวมถึงการบรรยายสรุปและศึกษาค้นคว้าล่วงหน้า การอภิปรายซักถาม และการจัดท า

รายงานการศึกษาดูงาน) 
-  การศึกษาดูงานต่างประเทศ (33 ชั่วโมง) 
 (รวมถึงการบรรยายสรุปและศึกษาค้นคว้าล่วงหน้า การอภิปรายซักถาม และการจัดท า

รายงานการศึกษาดูงาน) 
-  ปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ และกิจกรรมอ่ืน ๆ ในหลักสูตร     

 
 

หมวดที ่3 การขับเคลื่อนนโยบายสู่ภาคปฏิบัติ (145 ชม.) 
 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมได้ทดลองท าการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาด้วยการอิงวิธี
วิทยาการวิจัย เพ่ือให้ได้ค าตอบที่เป็นแนวปฏิบัติที่สามารถน าไปประยุกต์ด าเนินการได้ 

 
ขอบเขตเนื้อหา  และรายวิชา 

- การสัมมนานโยบายเศรษฐกิจสาธารณะโดยผู้เข้ารับการศึกษาอบรม 
- งานเอกสารวิชาการ (รวมถึงการเตรียมหัวข้อประเด็นปัญหาที่ต้องการวิเคราะห์ การชี้แจงวิธี

ด าเนินงาน วิธีวิทยาการวิจัยและการจัดท ารายงาน การประชุมกลุ่มเพ่ือท ารายงาน การพบอาจารย์              
ที่ปรึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล  จัดท ารายงาน การวิพากษ์และปรับปรุงแก้ไขรายงาน                     
การน าเสนอรายงาน และการส่งผลงาน) 

 
 

ประมวลสรุปสาระส าคัญของโครงสร้างหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส าหรับนักบริหาร
ระดับสูง 
ประกอบด้วย 3 หมวด รวมทั้งสิ้น 487 ชม. ดังนี้ 
หมวดที ่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.) 

หมวดที ่2 การเสริมสร้างประสบการณ์นักบริหารเชิงประจักษ์ (105 ชม.)                    
หมวดที ่3 การขับเคลื่อนนโยบายสู่ภาคปฏิบัติ  (145 ชม.) 


