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ค ำชี้แจง 
 
 เอกสำรกำรสมัครเข้ำรับกำรศึกษำหลักสูตรกำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยส ำหรับ 
นักบริหำรระดับสูง รุ่นที่ 23 เป็นเอกสำรที่วิทยำลัยกำรเมืองกำรปกครอง สถำบันพระปกเกล้ำ จัดท ำขึ้นเพ่ือแจกจ่ำย
แก่หน่วยงำนต่ำงๆ และผู้สนใจเข้ำศึกษำในหลักสูตรดังกล่ำว เอกสำรกำรสมัครประกอบด้วย คู่มือการสมัคร 
เข้ารับการศึกษา และใบสมัครเข้ารับการศึกษา 
  

 คู่มือการสมัครเข้ารับการศึกษา  ประกอบด้วยเอกสำรดังนี้ 
1. ตำรำงเวลำกำรคัดเลือกนักศึกษำ 
2. คุณสมบัติและกำรคัดเลือกผู้เข้ำรับกำรศึกษำ 
3. หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกผู้สมัครเข้ำศึกษำ 
4. รำยละเอียดหลักสูตรกำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยส ำหรับ 

นักบริหำรระดับสูง รุ่นที่ 23 
 

ใบสมัครเข้ารับการศึกษา  ประกอบด้วยเอกสำร 3 ส่วนดังนี้  
ส่วนที่  1. ใบสมัครเข้ำรับกำรศึกษำ (ตัดตำมรอยเส้นด้ำนข้ำง)  

   พร้อมติดรูปถ่ำยขนำด 2 นิ้ว จ ำนวน 2 รูป (ถ่ำยไว้ไม่เกิน 3 เดือน)  
ส่วนที่  2. ใบรับรองผู้สมัคร 2 ฉบับ 
ส่วนที่  3. หนังสือยินยอมของหัวหน้ำหน่วยงำน  
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รายละเอียดประกอบการสมัคร 
............................................... 

 
ประกอบด้วย                   หน้า 

1. ตำรำงเวลำกำรคดัเลือกนกัศึกษำ 3 
2. ประกำศสถำบนัพระปกเกล้ำเรื่อง คุณสมบตัิและกำรคัดเลือกผู้เขำ้รับกำรศึกษำ  4  
3. ประกำศสถำบนัพระปกเกล้ำ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธกีำรคดัเลือกผู้สมัครเขำ้ศึกษำ 8 
4. รำยละเอียดหลักสูตรกำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยส ำหรับ        12 
    นักบรหิำรระดับสูง รุน่ที ่23          
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ตารางเวลาด าเนินการคัดเลือกนักศึกษา 
หลักสตูร การเมอืงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 23 

......................................... 
 

    วิทยำลัยกำรเมืองกำรปกครองได้ก ำหนดตำรำงเวลำด ำเนินกำรกำรคัดเลือกนักศึกษำ หลักสูตร
กำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยส ำหรับนักบริหำรระดับสูง รุ่นที่ 23 (ปปร.23) ดังนี้ 
 

 
 

ขั้นตอนด าเนินการ ก าหนดการ 

1 
ประชำสัมพันธ์ และรบัสมัคร  
(กำรรบัสมัครเว้นวันหยุดรำชกำร) 

วันจนัทร์ที่ 11 มีนำคม-วันจนัทร์ที่ 22 เมษำยน 2562 

2 ประกำศและแจ้งผลกำรคดัเลือก วันศกุร์ที ่3 พฤษภำคม 2562 เป็นต้นไป 

3 ผู้ได้รบักำรคดัเลือกรำยงำนตัว วันองัคำรที่ 18-วนัพุธที ่19 มิถุนำยน 2562 

4 พิธีเปิดกำรศึกษำ วันพฤหัสบดีท่ี 27 มถิุนำยน 2562 

5 กิจกรรมปฐมนเิทศหลกัสูตร วันศกุร์ที ่28 มิถนุำยน-วนัอำทิตย์ที่ 30 มถิุนำยน 2562 

6 เริ่มกำรศกึษำตำมตำรำงกำรบรรยำย วันองัคำรที่ 2-วันพุธที ่3 กรกฎำคม 2562 
 

  
 

หมายเหตุ:   
1. กรณีผู้ได้รับกำรคัดเลือกไม่สำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมล ำดับที่ 3  - 5 ทำงสถำบันฯ ถือว่ำสละสิทธิ  
เข้ำรับกำรศึกษำหลักสูตรฯ รุ่นที่ 23 
2. สถำบันฯ สำมำรถเปลี่ยนแปลงวัน เวลำได้ตำมควำมเหมำะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ  
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ประกาศสถาบันพระปกเกล้า 
ที่  11 /2562 

เร่ือง  คุณสมบัติและการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษา 
หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 23 

--------------------------------------- 
 

ด้วยสถำบันพระปกเกล้ำ จะจัดกำรศึกษำหลักสูตรกำรเมืองกำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตยส ำหรับนักบริหำรระดบัสูง รุ่นที่ 23 สภำสถำบันพระปกเกล้ำจึงประกำศคุณสมบัติและ
กำรคัดเลือกผู้เข้ำรับกำรศึกษำหลักสูตรกำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยส ำหรับ  
นักบริหำรระดับสูง รุ่นที่ 23 ไว้ดังนี้ 

1. คุณสมบัต ิ
1.1 ผู้ที่จะเข้ำศึกษำในหลักสูตรดังกล่ำวจะต้องมีคุณสมบัติอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ณ วันที่        

สภำสถำบันพระปกเกล้ำ อนุมัติรำยชื่อบุคคลผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำรับกำรศึกษำในหลักสูตรฯ โดยมี
รำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.1.1 สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 
1.1.2 สมำชิกวุฒิสภำ 
1.1.3 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เลขำธิกำรส ำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญ 

เลขำธิกำรส ำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
แห่งชำติ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (มีอำยุ
ไม่เกิน 65 ปีในวันเปิดรับสมัคร) 

1.1.4 เป็นกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองหรือผู้บริหำรพรรคกำรเมืองที่มีสมำชิกเป็น
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร (ต้องมีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 40 ปีและ ไม่เกิน 55 ปีในวัน 
เปิดรับสมัคร) 

1.1.5 ข้ำรำชกำรกำรเมือง ต ำแหน่งที่ปรึกษำนำยกรัฐมนตรี ที่ปรึกษำรัฐมนตรี 
เลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี รองเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี เลขำนุกำรรัฐมนตรี 
ผู้ช่วยเลขำนุกำรรัฐมนตรี (ซึ่งได้รับแต่งตั้งตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบ
ข้ำรำชกำรกำรเมือง) และข้ำรำชกำรรัฐสภำฝ่ำยกำรเมือง (ซึ่งได้รับแต่งตั้งตำม
กฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรฝ่ำยรัฐสภำ) ที่ด ำรงต ำแหน่งเทียบเท่ำ  
(ต้องมีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 40 ปีและ ไม่เกิน 55 ปีในวันเปิดรับสมัคร) 
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1.1.6 รองผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร นำยกเมืองพัทยำ นำยกองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัด นำยกเทศมนตรี หรือประธำนสภำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังกล่ำว (ต้องมีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 40 ปีและไม่เกิน 55 ปีในวันเปิดรับสมัคร) 

1.1.7 ข้ำรำชกำรศำลยุติธรรม ตั้งแต่ต ำแหน่งรองอธิบดีผู้พิพำกษำศำลชั้นต้น (ชั้น 4)  
ขึ้นไป หรือเทียบเท่ำ ข้ำรำชกำรตุลำกำรศำลปกครองตั้งแต่ ต ำแหน่งรองอธิบดี
ศำลปกครองกลำงหรือภูมิภำคขึ้นไป หรือเทียบเท่ำ ข้ำรำชกำรอัยกำรซึ่งด ำรง
ต ำแหน่งตั้งแต่ระดับรองอธิบดีอัยกำรฝ่ำย (ชั้น 6) ขึ้นไป (ต้องมีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ  
40 ปีและ ไม่เกิน 65 ปีในวันเปิดรับสมัคร) 

1.1.8 ข้ำรำชกำร ได้แก่ ข้ำรำชกำรพลเรือน ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ซึ่งด ำรงต ำแหน่งประเภทบริหำรระดับต้น ประเภทอ ำนวยกำรระดับสูงหรือ
ประเภทวิชำกำรระดับเชี่ยวชำญขึ้นไป ข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญ หรือข้ำรำชกำร
ประเภทอื่นๆ ซึ่งด ำรงต ำแหน่งเทียบเท่ำข้ำรำชกำรพลเรือนดังกล่ำวข้ำงต้น 
ข้ำรำชกำรพลเรือนหรือพนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำซึ่งด ำรงต ำแหน่งอธิกำรบดี 
รองอธิกำรบดี คณบดีหรือด ำรงต ำแหน่งไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ (ต้องมีอำยุ
ไม่ต่ ำกว่ำ 40 ปีและไม่เกิน 55 ปีในวันเปิดรับสมัคร เว้นแต่ต ำแหน่งอธิกำรบดี 
อำยุไม่เกิน 65 ปีในวันเปิดรับสมัคร และบุคคลซึ่งด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำ
หน่วยงำนหรือรองหัวหน้ำหน่วยงำนและมีอำยุรำชกำรเหลือไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 
อำจได้รับพิจำรณำยกเว้นคุณสมบัติเรื่องอำยุ) 

1.1.9  กรรมกำรของหน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน หรือองค์กรก ำกับดูแล 
(regulator) (ต้องมีอำยุไม่เกิน 65 ปีในวันเปิดรับสมัคร) เจ้ำหน้ำที่ หรือ
พนักงำนของหน่วยงำนดังกล่ำวซึ่งด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรสูงสุด รองผู้บริหำร
สูงสุด หรือ ผู้ช่วยผู้บริหำรสูงสุด หรือเทียบเท่ำ (ต้องมีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 40 ปีและ
ไม่เกิน 55 ปีในวันเปิดรับสมัคร) 

1.1.10 เจ้ำหน้ำที่หรือพนักงำนขององค์กรตำมรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่เป็นข้ำรำชกำร 
ต้องด ำรงต ำแหน่งระดับเดียวกับข้ำรำชกำรพลเรือน ตำมข้อ 1.1.8 ในกรณีที่
มิใช่ข้ำรำชกำรต้องด ำรงต ำแหน่งระดับเดียวกับข้อ 1.1.9 (ต้องมีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 
40 ปี และไม่เกิน 55 ปีในวันเปิดรับสมัคร) 

1.1.11 นำยทหำรหรือนำยต ำรวจที่มีช้ันยศอัตรำเงินเดือนพันเอก (พิเศษ) นำวำเอก (พิเศษ) 
นำวำอำกำศเอก (พิเศษ) หรือพันต ำรวจเอก (พิเศษ) ขึ้นไป (ต้องมีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 40 ปี
และไม่เกิน 55 ปีในวันเปิดรับสมัคร เว้นแต่บุคคลซึ่งด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำหน่วยงำน 
หรือรองหัวหน้ำหน่วยงำนและมีอำยุรำชกำรเหลือไม่น้อยกว่ำ2 ปีอำจได้รับพิจำรณำ
ยกเว้นคุณสมบัติเร่ืองอำยุ) 
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1.1.12  ผู้ประกอบกิจกำรหรือผู้บริหำรระดับสูงของกิจกำรภำคเอกชน (ต้องมีอำยุไม่ต่ ำ
กว่ำ 40 ปีและไม่เกิน 65 ปีในวันเปิดรับสมัคร) 

1.1.13  ผู้บริหำรระดับสูงขององค์กรพัฒนำเอกชน (ต้องมีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 40 ปีและไม่
เกิน 65 ปีในวันเปิดรับสมัคร) 

1.1.14  สื่อมวลชน ซึ่งมีประสบกำรณ์ในกำรประกอบวิชำชีพไม่น้อยกว่ำ 10 ปี (ต้องมี
อำยุไม่ต่ ำกว่ำ 40 ปีและไม่เกิน 55 ปีในวันเปิดรับสมัคร) 

1.1.15  ศิลปิน (นักร้อง นักแสดง ฯลฯ) ซึ่งมีประสบกำรณ์สูง และมีผลงำนเป็นที่ประจักษ์
(ต้องมีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 40 ปีและไม่เกิน 65 ปีในวันเปิดรับสมัคร) 

1.1.16  เจ้ำหน้ำที่ระดับสูงสถำนเอกอัครรำชทูตต่ำงประเทศในประเทศไทย หรือ
เจ้ำหน้ำที่ระดับสูงองค์กำรต่ำงประเทศ หรือองค์กำรระหว่ำงประเทศใน
ประเทศไทย ทั้งนี้ ภำยใต้หลักกำรประโยชน์ร่วมกัน (ต้องมีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 40 ปี
และไม่เกิน 55 ปี ในวันเปิดรับสมัคร) 

1.1.17  บุคคลซึ่งคณะกรรมกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำอบรมฯรุ่นที่ 23 เห็นสมควรให้
เข้ำรับกำรศึกษำ เพรำะมีผลงำนเป็นที่ประจักษ์ในกำรพัฒนำประชำธิปไตย หรือ
เป็นผู้ซึ่ งจะเป็นก ำลั งส ำคัญในกำรพัฒนำประชำธิปไตย หรือเป็นผู้ท ำ
คุณประโยชน์ต่อสังคมหรือสำธำรณะหรือสนับสนุนงำนของสถำบันโดยมีหลักฐำน
อันเป็นที่ประจักษ์ 

 

1.2  บุคคลในข้อ 1.1 ต้องส ำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำตำมที่
ส ำนักงำน คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ หรือ ก.พ. รับรอง 

1.3 ต้องเป็นผู้มีสุขภำพสมบูรณ์ สำมำรถเดินทำงไปศึกษำดูงำนได้ตำมที่หลักสูตร
กำรศึกษำก ำหนด 

1.4 ต้องสำมำรถเข้ำรับกำรปฐมนิเทศหลักสูตร และกำรศึกษำอย่ำงสม่ ำเสมอและต่อเนื่อง
ได้ตลอดหลักสูตรกำรศึกษำ ในกรณีที่ไม่สำมำรถเข้ำรับกำรปฐมนิเทศหลักสูตรให้ถือว่ำสละสิทธิ  
เข้ำรับกำรศึกษำ 

1.5 ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นนักศึกษำหลักสูตรฝึกอบรมอื่นในขณะเดียวกันกับกำรศึกษำ
หลักสูตรกำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยส ำหรับนักบริหำรระดับสูง ซึ่งคณะกรรมกำร
คัดเลือกฯ เห็นว่ำจะเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำในสถำบัน ทั้งนี้ หำกได้รับกำรคัดเลือกให้เข้ำรับ
กำรศึกษำในรุ่นที่ 23 แล้ว ต้องไม่เป็นนักศึกษำหรือเข้ำรับกำรฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหำรระดับสูง
อื่นที่มีระยะเวลำกำรศึกษำในขณะเดียวกับหลักสูตรกำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย
ส ำหรับนักบริหำรระดับสูงเช่นเดียวกัน  

1.6  ผู้สมัครต้องไม่เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันซึ่งได้รับกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำในรุ่นที่ 
22 หรือสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกในรุ่นที่  23 ได้แก่  พ่ี -น้อง ร่วมบิดำหรือมำรดำเดียวกัน  
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และสำมี-ภรรยำที่จดทะเบียนสมรส หรือมิได้จดทะเบียนสมรสตำมกฎหมำย ทั้งนี้หำกปรำกฏทรำบ
ในภำยหลัง คณะกรรมกำรคัดเลือกฯ ขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำให้ออกจำกกำรเป็นนักศึกษำ 
ในหลักสูตร 

2. การคดัเลือก 
2.1  กำรเข้ำรับกำรคดัเลือกมีวิธกีำรดังต่อไปนี ้   

2.1.1  กำรเสนอชื่อโดยหน่วยงำนซึ่งคณะกรรมกำรคัดเลือกฯก ำหนด 
 ให้หน่วยงำนที่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำเป็นนักศึกษำ 
 หลักสูตรกำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยส ำหรับนักบริหำรระดับสูง 
 รุ่นที่ 23 เสนอชื่อบุคคลที่จะเข้ำรับกำรศึกษำตำมคุณสมบัติและจ ำนวนที่สภำ 
 สถำบันพระปกเกล้ำก ำหนด 

 

2.1.2  กำรสมคัรโดยผู้สมคัรเอง 
ให้บุคคลที่ประสงค์จะเข้ำศึกษำในหลักสูตร ยื่นใบสมัคร พร้อมหนังสือยินยอมจำก
หัวหน้ำหน่วยงำน (หำกมี) และหนังสือรับรอง 2 ฉบับต่อคณะกรรมกำรคัดเลือกฯ 
ตำมวัน เวลำ และสถำนที่ที่สถำบันพระปกเกล้ำก ำหนด  

2.2  กำรพิจำรณำคดัเลือก 
ให้คณะกรรมกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำอบรมหลักสูตรกำรเมืองกำรปกครอง 
ในระบอบประชำธิปไตยส ำหรับนักบริหำรระดับสูง รุ่นที่  23 ที่สภำสถำบัน
พระปกเกล้ำแต่งตั้งเป็นผู้พิจำรณำรำยชื่อบุคคลตำมข้อ 2.1 ตำมหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรที่คณะกรรมกำรคัดเลือกฯ ก ำหนดและเสนอสภำสถำบันพระปกเกล้ำ 
เพื่ออนุมัติให้เข้ำรับกำรศึกษำต่อไป 

คณะกรรมกำรคัดเลือกฯ และสภำสถำบันพระปกเกล้ำทรงไว้ซึง่สิทธิเด็ดขำดในกำรใช้
ดุลพินิจคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำในหลักสูตรดังกล่ำว 

 

    ประกำศ ณ วนัที่   6   มีนำคม พ.ศ.2562 

 
      (ศำสตรำจำรย์พิเศษพรเพชร วิชติชลชัย) 

                ประธำนสภำนติิบญัญตัิแห่งชำติ 
                        ประธำนสภำสถำบนัพระปกเกลำ้  
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ประกาศสถาบันพระปกเกล้า 

ที่   12 /2562 

เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาใน 

หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 23 

............................................................... 

 โดยที่กำรศึกษำในหลักสูตรกำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยส ำหรับนักบริหำร
ระดับสูง เป็นกำรศึกษำนอกระบบที่สถำบันพระปกเกล้ำจัดกำรศึกษำโดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยเพ่ือประโยชน์ 
ในกำรพัฒนำประชำธิปไตยของประเทศ ดังนั้น กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำในหลักสูตรดังกล่ำว จึงจ ำต้อง
พิจำรณำควำมเหมำะสมหลำยด้ำนที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำเป็นนักศึกษำหลักสูตร
ดังกล่ำวจึงมีมติให้ก ำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีกำรคัดเลือกบุคคลซึ่งสมัครเข้ำศึกษำในหลักสูตรดังกล่ำวดังนี้ 

 หลักเกณฑ์และจ านวนการคัดเลือก 

  ข้อ 1  จ านวนโดยประมาณของผู้สมัครแต่ละประเภท ซึ่งจะได้รับกำรคัดเลือกให้เข้ำศึกษำ  
มีดังต่อไปนี้ 

1.1 นักการเมืองระดับชาติและท้องถิ่น  ซึ่งจะคัดเลือกให้เข้ำศึกษำได้ประมำณ 9 คน ประกอบด้วย
บุคคลดังต่อไปนี้ 

- เป็นกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองหรือผู้บริหำรพรรคกำรเมืองที่มีสมำชิกเป็น
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร  

- ข้ำรำชกำรกำรเมือง ต ำแหน่งที่ปรึกษำนำยกรัฐมนตรี ที่ปรึกษำรัฐมนตรี เลขำธิกำร
นำยกรัฐมนตรี รองเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี เลขำนุกำรรัฐมนตรี ผู้ช่วยเลขำนุกำรรัฐมนตรี  
(ซึ่งได้รับแต่งตั้งตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรกำรเมือง) และข้ำรำชกำรรัฐสภำฝ่ำย
กำรเมือง (ซึ่งได้รับแต่งตั้งตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรฝ่ำยรัฐสภำ) ที่ด ำรง
ต ำแหน่งเทียบเท่ำ 

- รองผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร นำยกเมืองพัทยำ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
นำยกเทศมนตรีเมือง นำยกเทศมนตรีนคร หรือประธำนสภำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังกล่ำว  
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1.2 บุคคลในองค์กรเอกชนและอ่ืนๆ ซึ่งจะคัดเลือกให้เข้ำศึกษำได้จ ำนวน 34 คน ประกอบด้วย
บุคคลดังต่อไปนี้ 

- ผู้ประกอบกิจกำร หรือผู้บริหำรระดับสูงของกิจกำรภำคเอกชน  

- ผู้บริหำรระดับสูงขององค์กรพัฒนำเอกชน 

- สื่อมวลชน ซึ่งมีประสบกำรณ์ในกำรประกอบวิชำชีพไม่น้อยกว่ำ 10 ปี 

- ศิลปิน (นักร้อง นักแสดง ฯลฯ) ซึ่งมีประสบกำรณ์สูง และมีผลงำนเป็นที่ประจักษ์ 

- เจ้ำหน้ำที่ระดับสูงสถำนเอกอัครรำชทูตต่ำงประเทศในประเทศไทย หรือเจ้ำหน้ำที่ระดับสูง
องค์กำรต่ำงประเทศ หรือองค์กำรระหว่ำงประเทศในประเทศไทย ทั้งนี้  ภำยใต้หลักกำร
ประโยชน์ร่วมกัน 

1.3 บุคคลในภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานของรัฐ องค์กรอิสระ 
ตามรัฐธรรมนูญ นายทหาร นายต ารวจ ซึ่งจะคัดเลือกให้เข้ำศึกษำได้จ ำนวน 40 คน ประกอบด้วยบุคคล
ดังต่อไปนี้  

- ข้ำรำชกำรศำลยุติธรรม ตั้งแต่ต ำแหน่งรองอธิบดีผู้พิพำกษำศำลชั้นต้น (ชั้น 4) ขึ้นไป หรือ
เทียบเท่ำ ข้ำรำชกำรตุลำกำรศำลปกครองตั้งแต่ต ำแหน่งรองอธิบดีศำลปกครองกลำงหรือ
ภูมิภำคขึ้นไปหรือเทียบเท่ำ ข้ำรำชกำรอัยกำรซึ่งด ำรงต ำแหน่งตั้งแต่ระดับรองอธิบดีอัยกำรฝ่ำย 
(ชั้น 6) ขึ้นไป  

- ข้ำรำชกำรพลเรือน ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ซึ่งด ำรงต ำแหน่งประเภท
บริหำรระดับต้น ประเภทอ ำนวยกำรระดับสูง หรือประเภทวิชำกำรระดับเชี่ยวชำญขึ้นไป 
ข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญ หรือข้ำรำชกำรประเภทอ่ืนๆ ซึ่งด ำรงต ำแหน่งเทียบเท่ำข้ำรำชกำร 
พลเรือนดังกล่ำวข้ำงต้น ข้ำรำชกำรพลเรือนหรือพนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ ซึ่งด ำรงต ำแหน่ง
อธิกำรบดี รองอธิกำรบดี คณบดี หรือด ำรงต ำแหน่งไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ 

- กรรมกำรของหน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน หรือองค์กรก ำกับดูแล ( regulator) 
เจ้ำหน้ำที่ หรือพนักงำนของหน่วยงำนดังกล่ำวซึ่งด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรสูงสุด รองผู้บริหำร
สูงสุด หรือผู้ช่วยผู้บริหำรสูงสุด หรือเทียบเท่ำ 

- เจ้ำหน้ำที่หรือพนักงำนขององค์กรตำมรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่เป็นข้ำรำชกำรต้องด ำรง
ต ำแหน่งระดับเดียวกับข้ำรำชกำรพลเรือน ตำมข้อ 1.1.8 ในกรณีที่มิใช่ข้ำรำชกำรต้องด ำรง
ต ำแหน่งระดับเดียวกับข้อ 1.1.9 ในประกำศสถำบันพระปกเกล้ำเรื่อง คุณสมบัติและกำร
คัดเลือกผู้เข้ำรับกำรศึกษำหลักสูตรฯ รุ่นที่ 23  

- นำยทหำร หรือนำยต ำรวจที่มีชั้นยศอัตรำเงินเดือน พันเอก(พิเศษ) นำวำเอก(พิเศษ) นำวำ 
อำกำศเอก(พิเศษ) หรือพันต ำรวจเอก(พิเศษ) ขึ้นไป 

 ข้อ 2  จ านวนโดยประมาณของผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อโดยหน่วยงาน ซึ่งจะได้รับกำรคัดเลือก
ให้เข้ำศึกษำ มีดังต่อไปนี้ 

2.1 
2.2  

สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 
สมำชิกวุฒิสภำ 

จ ำนวน 
จ ำนวน 

28 
12 

คน 
คน 
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2.3 ผู้ด ำรงต ำแหน่งในองค์กรอิสระและองค์กรอ่ืนตำมรัฐธรรมนูญ จ ำนวน 3 คน 
2.4 บุคคลในภำครำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน หน่วยงำน

ของรัฐ องค์กรอิสระตำมรัฐธรรมนูญ นำยทหำร นำยต ำรวจ  
ซึ่งมีคุณสมบัติตำมท่ีคณะกรรมกำรคัดเลือกฯ ก ำหนดเพ่ิมเติม  
 

จ ำนวน 14 คน 

 บุคคลในข้อ 1 และข้อ 2 ต้องมีคุณสมบัติตำมประกำศสถำบันพระปกเกล้ำเรื่อง คุณสมบัติและ
กำรคัดเลือกผู้เข้ำรับกำรศึกษำหลักสูตรกำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยส ำหรับนักบริหำร
ระดับสูงรุ่นที่ 23 
 จ ำนวนโดยประมำณดังกล่ำวอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมที่คณะกรรมกำรคัดเลือกฯ และ  
สภำสถำบันพระปกเกล้ำเห็นสมควร นอกจำกนี้ 
 1) ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นนักศึกษำหลักสูตรฝึกอบรมอ่ืนในขณะเดียวกันกับกำรศึกษำหลักสูตร 
กำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยส ำหรับนักบริหำรระดับสูง ซึ่งคณะกรรมกำรคัดเลือกฯ  
เห็นว่ำจะเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำในสถำบัน ได้แก่ 
  1. หลักสูตรกำรป้องกันรำชอำณำจักร (วปอ.) โดยวิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร 
  2. หลักสูตรผู้บริหำรกระบวนกำรยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) โดยวิทยำลัยกำรยุติธรรม 
ส ำนักงำนศำลยุติธรรม 
  3. หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูงสถำบันวิทยำกำรตลำดทุน (วตท.) โดยสถำบันวิทยำกำร 
ตลำดทุน ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
  4. หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูงด้ำนกำรค้ำและกำรพำณิชย์ (TEPCoT) โดยสถำบันวิทยำกำร
กำรค้ำ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย 
  5. หลักสูตรกำรพัฒนำกำรเมืองและกำรเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) โดยสถำบันพัฒนำกำรเมือง
และกำรเลือกตั้ง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
  6. หลักสูตรหลักนิติธรรมเพ่ือประชำธิปไตย (นธป.) โดยส ำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญ 
 2) หำกได้รับกำรคัดเลือกให้เข้ำรับกำรศึกษำใน รุ่นที่ 23 แล้ว ต้องไม่เป็นนักศึกษำหรือเข้ำรับ
กำรฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหำรระดับสูงอ่ืนที่มีระยะเวลำกำรศึกษำในขณะเดียวกับหลักสูตรกำรเมือง 
กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยส ำหรับนักบริหำรระดับสูง ตำมข้อ 1 
 3) ผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกหำกเคยรับกำรศึกษำหลักสูตรดังกล่ำวข้ำงต้นจะต้องส ำเร็จ
กำรศึกษำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี นับถึงวันเปิดรับสมัคร 
 4) ผู้สมัครต้องไม่เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันซึ่งได้รับกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำในรุ่นที่ 22  
หรือสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกในรุ่นที่ 23 ได้แก่ พ่ี-น้องร่วมบิดำหรือมำรดำเดียวกัน และสำมี-ภรรยำ  
ที่จดทะเบียนสมรส หรือมิได้จดทะเบียนสมรสตำมกฎหมำย ทั้งนี้หำกปรำกฏทรำบในภำยหลัง
คณะกรรมกำรคัดเลือกฯ ขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำให้ออกจำกกำรเป็นนักศึกษำในหลักสูตร 
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 วิธีการคัดเลือก 

1. คณะกรรมกำรคัดเลือกฯ จะพิจำรณำคุณสมบัติของผู้สมัครตำมประกำศสถำบัน
พระปกเกล้ำ เรื่องคุณสมบัติและกำรคัดเลือกผู้เข้ำรับกำรศึกษำหลักสูตรกำรเมืองกำรปกครอง 
ในระบอบประชำธิปไตยส ำหรับนักบริหำรระดับสูง รุ่นที่ 23 เป็นเบื้องต้น โดยกำรพิจำรณำวินิจฉัย
คุณสมบัติดังกล่ำวเป็นดุลพินิจของคณะกรรมกำรคัดเลือกฯ 

2. คณะกรรมกำรคัดเลือกฯ อำจก ำหนดคุณสมบัติหรือต ำแหน่งบุคคลในข้อ 2.3 ให้สูงกว่ำ 
ที่ก ำหนดไว้ก็ได้ รวมทั้งอำจก ำหนดหน่วยงำนที่ให้เสนอชื่อตำมท่ีเห็นสมควรได้ โดยกำรก ำหนดดังกล่ำว
เป็นดุลพินิจของคณะกรรมกำรคัดเลือกฯ 

3. เมื่อผ่ำนกำรวินิจฉัยคุณสมบัติแล้ว คณะกรรมกำรคัดเลือกฯ จะประเมินควำมเหมำะสม
ด้ำนต่ำงๆ ของผู้สมัครแต่ละคนโดยเทียบเคียงกับบุคคลอ่ืนที่สมัครหรือที่หน่วยงำนเสนอ หำกเห็นว่ำ
ข้อมูลยังไม่เพียงพอแก่กำรวินิจฉัยจะเชิญผู้สมัครมำสัมภำษณ์เพ่ิมเติมก็ได้ โดยกำรพิจำรณำวินิจฉัย
ควำมเหมำะสมเพื่อรับผู้สมัครเข้ำศึกษำนี้ เป็นดุลพินิจของคณะกรรมกำรคัดเลือกฯ 

4. ผู้สมัครต้องไม่เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันที่ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำในรุ่นที่ 22 
หรือสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกในรุ่นที่ 23 ได้แก่ พ่ี-น้องร่วมบิดำหรือมำรดำเดียวกัน และสำมี-ภรรยำ  
ที่จดทะเบียนสมรส หรือมิได้จดทะเบียนสมรสตำมกฎหมำย ทั้งนี้หำกปรำกฏทรำบในภำยหลัง
คณะกรรมกำรคัดเลือกฯ ขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำให้ออกจำกกำรเป็นนักศึกษำในหลักสูตร 

5. สิทธิเด็ดขำดในกำรคัดเลือกหรือไม่คัดเลือกบุคคลให้เข้ำศึกษำในหลักสูตรให้เป็นไปตำม
ประกำศสถำบันพระปกเกล้ำ เรื่องคุณสมบัติและกำรคัดเลือกผู้เข้ำรับกำรศึกษำหลักสูตรกำรเมือง 
กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยส ำหรับนักบริหำรระดับสูง รุ่นที่ 23 ข้อ 2.2 

 
 
         ประกำศ ณ วันที่   7   มีนำคม พ.ศ. 2562 
 
                                                               
              

      
    (ศำสตรำจำรย์พิเศษนรนิติ  เศรษฐบุตร) 

                      ประธำนคณะกรรมกำรคัดเลือกฯ 
 
 
 
 
 
 
 



12 

 

 

 
หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง  

การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส าหรับนักบริหารระดับสูง 
สถาบันพระปกเกล้า 

...................................................... 
หลักการและเหตุผล 

สถำบันพระปกเกล้ำก่อตั้งขึ้นโดยพระรำชบัญญัติสถำบันพระปกเกล้ำ พ.ศ.2541 ให้เป็นสถำบัน
ทำงวิชำกำรแห่งชำติที่มุ่งมั่นพัฒนำประชำธิปไตยให้หยั่งรำกลึกในสังคมไทยทั้งในรูปแบบและสำระ เพ่ือให้
กำรบริหำรสังคมก่อให้เกิดประโยชน์สุขอย่ำงแท้จริงแก่คนไทยทั้งปวง  จึงได้จัดกิจกรรมหลำยประกำร 
ที่มุ่งไปสู่วัตถุประสงค์หลักดังกล่ำว ทั้งกำรศึกษำวิจัย กำรให้กำรศึกษำอบรม กำรเผยแพร่และกำรสร้ำง
เครือข่ำยเพ่ือกำรพัฒนำประชำธิปไตยในวงกว้ำง 

ในบรรดำกิจกรรมที่หลำกหลำยนั้น สถำบันพระปกเกล้ำได้จัดกำรศึกษำเชิงปฏิบัติกำร    
หลักสูตรกำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยส ำหรับนักบริหำรระดับสูง เพ่ือให้ผู้น ำทำงควำมคิด
ในสังคมไทยได้มำร่วมกันกับนักวิชำกำรผู้ทรงคุณวุฒิ  แสวงหำแนวทำงกำรพัฒนำกำรเมืองกำรปกครอง  
ในระบอบประชำธิปไตยของไทยเพ่ือสันติสุขสถำพรอย่ำงแท้จริงแก่คนไทยทั้งชำติ และน ำแนวทำงดังกล่ำว
ที่เกิดจำกควำมเข้ำใจ ทัศนคติ ค่ำนิยม และพฤติกรรมประชำธิปไตยที่แสวงหำร่วมกันนั้น ไปร่วมกันพัฒนำ
ประชำธิปไตยในสังคมไทยต่อไปในฐำนะเครือข่ำย “นักพัฒนาประชาธิปไตย” 

วัตถุประสงค ์

 วัตถุประสงค์ทั่วไป 
เพ่ือพัฒนำกำรเมืองกำรปกครองไทย โดยกำรพัฒนำบุคลำกรและสร้ำงเครือข่ำยในกำรร่วม

สร้ำงสรรค์ประชำธิปไตยให้เกิดสันติสุขสถำพรแก่ประชำชนชำวไทยทั้งปวง 

   วัตถุประสงค์เฉพาะ 
1. เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย

ของไทยและกระบวนกำรเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อสังคมไทย ทำงด้ำนกำรเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

2. เสริมสร้ำงเจตคติ ค่ำนิยม ควำมคิดและวิถีชีวิตประชำธิปไตย 
3. เพ่ิมพูนทักษะกำรวิเครำะห์และพฤติกรรมประชำธิปไตย ที่เอ้ือต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ

แต่ละบุคคลในปัจจุบันและอนำคต 
4. ร่วมกันแสวงหำแนวทำง และวิธีกำรในกำรพัฒนำกำรเมืองกำรปกครองในระบอบ

ประชำธิปไตยของไทย 
5. เสริมสร้ำงบทบำทและเครือข่ำยในกำรสร้ำงสรรค์และเผยแพร่ประชำธิปไตยให้ เกิด

สันติสุขสถำพร 
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จ านวน และกลุ่มเป้าหมาย 
สถำบันฯพิจำรณำรับนักศึกษำรุ่นละ 140 คน ประกอบด้วย สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร สมำชิก

วุฒิสภำ ผู้ด ำรงต ำแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้บริหำรจำกพรรคกำรเมือง ข้ำรำชกำรกำรเมือง นักบริหำร  
จำกภำครัฐ ภำคเอกชน รัฐวิสำหกิจ ทหำร ต ำรวจ องค์กรเอกชน ศิลปิน และผู้บริหำรองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  

ผู้เข้ำรับกำรศึกษำต้องไม่เป็นนักศึกษำหรือเข้ำรับกำรฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหำรระดับสูงอ่ืนที่มี
ระยะเวลำศึกษำในขณะเดียวกับกำรศึกษำหลักสูตรกำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยส ำหรับ
นักบริหำรระดับสูง รุ่นที่ 23    

นอกจำกนี้ ผู้เข้ำรับกำรศึกษำต้องมีคุณสมบัติอ่ืนๆ ที่ส ำคัญ ตำมประกำศสถำบันพระปกเกล้ำเรื่อง 
คุณสมบัติและกำรคัดเลือกผู้เข้ำรับกำรศึกษำหลักสูตรกำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย 
ส ำหรับนักบริหำรระดับสูง รุ่นที่ 23 ซึ่งประกอบไปด้วยคุณสมบัติ ดังนี้  

 1. ต้องส ำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร  
กำรอุดมศึกษำ หรือ ก.พ. รับรอง  
 2. เป็นผู้มีสุขภำพสมบูรณ์ สำมำรถเดินทำงไปศึกษำดูงำนได้ตำมที่หลักสูตรก ำหนด 
  3. ต้องสำมำรถเข้ำรับกำรศึกษำอย่ำงสม่ ำเสมอและต่อเนื่องได้ตลอดหลักสูตรกำรศึกษำ 
 4. คุณสมบัติอื่นตำมประกำศของสถำบันพระปกเกล้ำ 

ระบบการศึกษาอบรม 

หมวดที่ 1. การศึกษาในห้องบรรยาย (Lecture Based Learning) จ านวน 192 ชั่วโมง 

 1.1 องค์ความรู้ 8 กลุ่มวิชา การจัดการเรียนการสอนในห้องบรรยายเป็น 8 กลุ่มวิชาหลัก ได้แก่ 
1) วิสัยทัศน์ใหม่เกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย 2) การเมืองการปกครองไทยและสถาบันการเมืองไทย  
3) ความเป็นพลเมืองและการกระจายอ านาจ 4) นโยบายสาธารณะและการบริหารประเทศ 5) การท างาน
ของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร และระบบตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 6) ผู้น าทรงภูมิปัญญา 7) ประเด็น
ส าคัญในบริบทโลก และ 8) ประเด็นการเมืองการปกครองร่วมสมัย 

 1.2 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ในส่วนของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนนั้น 
เน้นไปที่ความหลากหลาย ทั้งการบรรยาย ( lecture) การเสวนาทางวิชาการ (academic seminar)  
การวิเคราะห์กรณีศึกษา (case study) การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้ระหว่างนักศึกษา 
(executive talk) โดยมุ่งเน้นกระบวนการและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (active and participatory 
learning) และการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นในห้องเรียน แต่ละหน่วยวิชาจะใช้เวลา 
ในการเรียนการสอน 1.30 - 3 ชั่วโมง ซึ่งนักศึกษาจะได้จดบันทึกอนุทินผู้น า (leader Diary) เพ่ือเป็นการ
บันทึกองค์ความรู้ต่างๆ ด้วยตัวเอง เพ่ือน าไปเป็นข้อมูลในการถกแถลงและท ากิจกรรมนักศึกษาด้วยการ 
ลงมือปฏิบัติต่อไป 

 1.3 วิทยากรมีความหลากหลายและมาจากทุกภาคส่วน  หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส าหรับนักบริหารระดับสูงมีการจัดการศึกษาในห้องบรรยาย
โดยผู้ทรงคุณวุฒิระดับผู้น าของประเทศ เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับฟังนโยบายหรือวิสัยทัศน์ต่างๆ 
และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับเชิญมาบรรยายอย่างใกล้ชิด  
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หมวดที่ 2. การเสริมสร้างประสบการณ์นักบริหารเชิงประจักษ์ (Activity-based Learning)  
จ านวน 137 ชั่วโมง  

  นอกจากหลักสูตรฯ จะเน้นการเรียนการสอนที่มาจากห้องเรียนเป็นหลักแล้ว หลักสูตรฯ ยังให้
ความส าคัญเป็นอย่างสูงกับการศึกษาโดยการลงมือปฏิบัติ และการเรียนการสอนที่มาจากการสื่อสาร  
2 ทาง ดังต่อไปนี้  

 2.1 กิจกรรมสนทนากลุ่ม (group discussion) เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้
นักศึกษาเป็นศูนย์กลาง มุ่งเน้นการน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาในห้องบรรยายมาประมวลและสังเคราะห์ 
ภายใต้บรรยากาศของการเรียนรู้ร่วมกัน เป็นกิจกรรมที่มุ่งให้นักศึกษาได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ 
เสริมสร้างทักษะในด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา และผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ช านาญการด้านต่างๆ โดยนักศึกษา
ทุกคนจะมีส่วนร่วมถกแถลงหรือระดมความคิดเห็นในการแก้ไขโจทย์ที่วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ/หรืออาจารย์
ประจ ากลุ่มวิชาก าหนด โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่ม และผู้อ านวยกระบวนการ ( facilitator) ช่วยดูแลการ
ถกแถลงหรือระดมความคิดเห็นให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 

  ก) การสัมมนาเชิงปฏิบัติในสถานการณ์สมมติ ( role play) นักศึกษาจะได้รับโจทย์ 
ที่ก าหนดมาจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหรืออาจารย์ประจ ากลุ่ม และจะต้องสวมบทบาทที่แตกต่างกันเพ่ือ
แก้ไขโจทย์เหล่านั้น เพ่ือให้นักศึกษาได้ทดลองมองปัญหาจากมุมมองที่หลากหลาย โดยเฉพาะการมองที่
แตกต่างจากมุมมองเดิมที่คุ้นชิน เพ่ือการวางแผน การแก้ปัญหา และการบริหารความเสี่ยงจากเหตุการณ์ 
ที่เกิดขึ้นหรือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม ได้อย่างรอบด้าน 

  ข) การโต้วาที (debate) เพ่ือให้นักศึกษาเรียนรู้ในการแสดงเหตุผลแบบต่างๆ และมี
ความเข้าใจในหลักการ เหตุผล หรือแนวคิด รวมทั้งเป็นประสบการณ์ในการพูดในที่สาธารณะ เป็นการฝึก
ปฏิภาณและเรียนรู้การใช้ถ้อยค าส านวนมากขึ้น รู้จักพิจารณาเหตุผล และการพิจารณาคัดกรอบเหตุผล 
และการรู้จักรับฟังซึ่งเป็นรากฐานส าคัญของประชาธิปไตย  

  ค) การวิเคราะห์กรณีศึกษา (case study) เพ่ือให้นักศึกษาได้น าองค์ความรู้ทางทฤษฎี 
ที่ได้เรียนมาในห้องเรียน (lecture) มาร่วมกันวิเคราะห์กรณีศึกษา เพ่ือตอบโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย  
ซึ่งจะท าให้นักศึกษาได้อภิปราย และสังเคราะห์องค์ความรู้ร่วมกัน  

  ง) ทักษะการน าเสนอ (presentation) นักศึกษาที่ได้วิเคราะห์องค์ความรู้ต่างๆ ผ่าน
กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติในสถานการณ์สมมติ (role play) การโต้วาที (debate) และการวิเคราะห์
กรณีศึกษา (case study) เพ่ือน าเสนอในห้องเรียนด้วยรูปแบบต่างๆ เช่น การหาเสียงเลือกตั้ง,  
การน าเสนอนโยบาย, การอภิปรายบนเวที และเทคนิคการน าเสนอด้วยดนตรีและศิลปะ เป็นต้น  
เพ่ือเสนอแนะความเห็นจากกลุ่มของตนเองและรับฟังความคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแวดวงที่กว้างขึ้น  
อันน าไปสู่การต่อยอดความรู้ที่กว้างขวางและเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง 

 2.2 กิจกรรมดูงานเพื่อรับทราบข้อมูลหน้างาน (frontline information) นักศึกษาจะได้ 
ลงพ้ืนที่เพ่ือสัมผัสข้อมูลที่แท้จริงในแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมการดูงานภายในประเทศ 
เพ่ือสัมผัสถึงข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง, กิจกรรมการดูงานต่างประเทศและการถอดบทเรียนรูปแบบการแก้ไข
ปัญหาที่เหมาะสมกับบริบทแบบไทย และกิจกรรมดูงานวันเดียว (one day trip)  ซึ่งแต่ละกิจกรรมนักศึกษา
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จะได้รับค าถามที่จะต้องไปศึกษาค้นคว้า และลงพ้ืนที่เพ่ือค้นคว้าข้อมูล เพ่ือน าเสนอเป็นรายงานเพ่ือตอบ
โจทย์ดังกล่าว  

 2.3 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้ระหว่างนักศึกษา (executive talk) เพ่ือน าเสนอ
ประสบการณ์ และมุมมองจากหน้าที่ความรับผิดชอบของนักศึกษา หรือวิเคราะห์เหตุการณ์ร่วมสมัยที่เกิดขึ้น 

 2.4 การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ผู้น าโดยการสังสรรค์ร่วมประสาน (co-creation) โดยการที่
นักศึกษาในแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายถึงเลือกตัวแบบของผู้น าของในระบอบประชาธิปไตยที่พึงปรารถนา 
และติดต่อเข้าพบผู้น าท่านนั้นเพ่ือเรียนรู้ประสบการณ์ เพ่ือการถอดบทเรียนและสร้างเป็นตัวแบบของผู้น า
ในระบอบประชาธิปไตยเพ่ือเป็นแบบอย่างของผู้น าไทยรุ่นต่อๆ ไป 

 2.5 กิจกรรมปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ โดยกิจกรรมปฐมนิเทศเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างให้
นักศึกษามีความเข้าใจวัตถุประสงค์ของการศึกษาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้แ บบมีส่วนร่วม  
ความคาดหวังของนักศึกษาต่อหลักสูตรและร่วมกันพัฒนากฎกติกามารยาทในการศึกษาหลักสูตร  
และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศเป็นกิจกรรมมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาหลักสูตร
และเสนอวิสัยทัศน์ในการช่วยพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

หมวดที่ 3. การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่ภาคปฏิบัติ จ านวน 145 ชั่วโมง 

 มีทั้งกิจกรรมวิชาการรายบุคคลและเอกสารวิชาการรายกลุ่ม โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษา
วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาหลักสูตร และประสบการณ์ของนักศึกษา 
ตลอดจนการลงพื้นที่ มาจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการรายบุคคลและเอกสารวิชาการกลุ่ม ดังนี้ 

 3.1 เอกสารวิชาการกลุ่ม  
โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาวิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาหลักสูตร 

และประสบการณ์ของนักศึกษา ตลอดจนการลงพ้ืนที่ มาร่วมกันจัดท าเอกสารวิชาการกลุ่ม และสังเคราะห์
ผลการศึกษาเอกสารวิชาการดังกล่าว จัดท าเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของรุ่น หรือแผนปฏิบัติการ 
ที่จะน าไปสู่การปฏิบัติ และมีการเผยแพร่ผลการศึกษาสู่สาธารณะต่างๆ เพ่ือขยายผลไปสู่การเสริมสร้าง 
และพัฒนาประชาธิปไตยไทย 

 
วัตถุประสงค์การจัดท าเอกสารวิชาการ 

 1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์การพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการ
จัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ตลอดจนการก าหนดแผนเชิงกลยุทธ์ ซึ่งมีความสอดคล้องและสะท้อน
สถานการณ์ที่เป็นอยู่ ในแง่มุมต่างๆ เช่น ปัญหา อุปสรรค ค่านิยม วิถีวัฒนธรรมไทย ฯลฯ อันจะน า ไปสู่ 
การแก้ปัญหาส าคัญของบ้านเมืองเพ่ือให้เกิดสันติสุขสถาพร  

2. เพ่ือให้นักศึกษาน าองค์ความรู้และประสบการณ์ส าคัญของนักศึกษา และท่ีได้รับจากการศึกษา 
ในหลักสูตร ตลอดจนการลงพ้ืนที่ มาจัดท าแผนปฏิบัติการเฉพาะซึ่งรวบรวมรายละเอียด ข้อเสนอแนะ 
ทางเลือกและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ฯลฯ   

3.2 กิจกรรมน าเสนอสู่สาธารณะ 
เพ่ือให้นักศึกษาน าผลการศึกษาที่ได้จัดท าเป็นแผนปฏิบัติการ หรือข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่น าไปสู่

การปฏิบัติ เช่น การน าเสนอผลการศึกษาแก่หน่วยงานต้นสังกัดของนักศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง 
หรือการน าไปใช้ในการพัฒนาชุมชน โดยการผลักดันไปสู่แผนแม่บทผ่านสถาบันหรือองค์กรต่างๆ ตลอดจน
การน าเสนอผลการศึกษาเผยแพร่สู่สาธารณะ 
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ระยะเวลาการศึกษา 

ระยะเวลำกำรศึกษำอบรมโดยรวมประมำณ 9 เดือน ระหว่ำงเดือนมิถุนำยน 2562 – เดือนมีนำคม 
ปีถัดไป  โดยมีเวลำศึกษำอบรมปกติทุกวันอังคาร และวันพุธ (ช่วงครึ่งวันเช้ำ)   

การส าเร็จการศึกษาอบรม 
1. ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรฯ  เป็นผู้ผ่านและส าเร็จการศึกษาอบรมเมื่อปฏิบัติตามเกณฑ์

ต่างๆ ต่อไปนี้โดยครบถ้วน  
1.1 เกณฑ์เวลาเรียน นักศึกษาต้องมีเวลาศึกษาอบรมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 75 ของเวลาในห้องเรียน และมีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ในแต่ละ
กลุ่มวิชา กรณีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 75 สามารถรักษาสถานภาพได้ 1 ปี  
แต่ต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

1.2 เกณฑ์การมีส่วนร่วม นักศึกษาต้องมีส่วนร่วมในการศึกษาอบรมตามกระบวนการ
ศึกษาอบรมที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร และมีเวลาเข้าร่วมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  
ในแต่ละกิจกรรม 

1.3 เกณฑ์การจัดท าเอกสารวิชาการกลุ่ม เพ่ือทดสอบการขับเคลื่อนนโยบาย 
สู่ภาคปฏิบัติ โดยนักศึกษาต้องจัดท าเอกสารวิชาการกลุ่ม เช่น แผนปฏิบัติการ 
หรือข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย โดยอาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาอนุมัติให้ผ่าน
มาตรฐานของเอกสารวิชาการนั้น ภายใต้ก าหนดเวลาที่ก าหนด และน าเสนอผล
การศึกษาต่อสาธารณะหรือที่ประชุมใหญ่ หรือกรณีอ่ืนที่คณะกรรมการ
หลักสูตรฯ ก าหนด 

1.4 ไม่มีความประพฤติเสียหาย และไม่ด าเนินการใดๆ  อันน ามาซึ่งความเสื่อมเสีย
ชื่อเสียงของสถาบันพระปกเกล้า 
 

2. ผู้ผ่านและส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้ จะได้รับ “ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการเมือง 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยส าหรับนักบริหารระดับสูง” (Advanced Certificate Course in 
Politics and Governance in Democratic Systems for Executives)  แ ล ะมี ศั ก ดิ์ แ ล ะ สิ ท ธิ แ ห่ ง
ประกาศนียบัตรชั้นสูงทุกประการ  

การประเมินผล 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดให้มีการประเมินผลการศึกษาอบรมทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล 

โดยด าเนินการในทุกข้ันตอนและกระบวนการของการศึกษาอบรม โดยแบ่งออกเป็น    
 1. การประเมินผลการบริหารหลักสูตร ได้แก่  
  1.1 ประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์ของกลุ่มวิชาและรายวิชา เนื้อหาและความเหมาะสม 
  ของวิชาต่างๆ ในแต่ละชุดวิชา วิทยากรผู้บรรยาย เอกสารประกอบการบรรยายรวมถึง 
  การบรรยายหรือสัมมนาพิเศษและกิจกรรมเสริมการศึกษาอบรมอ่ืนๆ โดยให้มีการ 
  ทดสอบท้ังก่อนและหลังเรียน 
 1.2 ประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อวิทยากร การศึกษาดูงาน กิจกรรมและ 

การด าเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน ตลอดจนประเมินสภาวะแวดล้อมของ 
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การศึกษาอบรม เช่น อาคารสถานที่ การเดินทาง ความปลอดภัย อาหารและเครื่องดื่ม 
และกิจกรรมนันทนาการต่างๆ 

 2. การประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เข้ารับการศึกษา ได้แก่  
 2.1 ประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้ารับการศึกษา เช่น การประเมินความรู้ก่อนและหลังเรียน 

และทัศนคติท้ังก่อนและหลังเข้ารับการศึกษาอบรม การประเมินสมรรถนะการเป็นผู้น า 
(Leadership Capacity Assessment) ตลอดจนการบูรณาการหัวข้อต่างๆ ในแต่ละกลุ่ม
วิชาทันที ภายหลังจากเสร็จสิ้นการเรียนรู้ในแต่ละชุดวิชา   

 2.2 การประเมินผลสัมฤทธิ์การจัดท าเอกสารวิชาการกลุ่มโดยอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้รับ
มอบหมายให้ก ากับการจัดท าเอกสารวิชาการของผู้เข้าศึกษาอบรม 

 2.3 ประเมินผลสัมฤทธิ์พฤติกรรมและการใช้ประโยชน์ ผ่านการสังเคราะห์และบูรณาการ
องค์ความรู้ในการจัดท าเอกสารวิชาการกลุ่มไปสู่การปฏิบัติ  ได้แก่ การเผยแพร่ต่อ
สาธารณะ การผลักดันต่อหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
ประเด็นที่ศึกษา หรือผลักดันไปสู่กระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะผ่านสถาบันหรือ
องค์กรต่างๆ 

รายละเอียดของหลักสูตร 

  หลักสูตรกำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยส ำหรับนักบริหำรระดับสูง แบ่งเป็น  
8 กลุ่มวิชำ มีรำยละเอียดดังนี้ 

กลุ่มวิชาที่ 1: วิสัยทัศน์ใหม่เกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย (27 ชม.) 
กลุ่มวิชาที่ 2: การเมืองการปกครองไทยและสถาบันการเมืองไทย  (24 ชม.)  
กลุ่มวิชาที่ 3: ความเป็นพลเมืองและการกระจายอ านาจ (21 ชม.) 
กลุ่มวิชาที่ 4: นโยบายสาธารณะและการบริหารประเทศ (24 ชม.) 
กลุ่มวิชาที่ 5: การท างานของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร และระบบตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ (27 ชม.)  
กลุ่มวิชาที่ 6: ผู้น าทรงภูมิปัญญา (24 ชม.) 
กลุ่มวิชาที่ 7: ประเด็นส าคัญในบริบทโลก (24 ชม.)  
กลุ่มวิชาที่ 8: ประเด็นการเมืองการปกครองร่วมสมัย (21 ชม.) 

กลุ่มวิชาที่ 1 :  วิสัยทัศน์ใหม่เกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย  
ขอบเขตเนื้อหา  

กลุ่มวิชานี้มุ่งเน้นการวิเคราะห์ปรัชญา ความหมาย คุณค่าของระบอบประชาธิปไตย ศึกษารูปแบบ
ต่างๆ ของประชาธิปไตย ตลอดจนการน าระบอบประชาธิปไตยไปใช้ในภาคปฏิบัติของหลายๆ ประเทศ 
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และประยุกต์แนวทางไปแก้ไขปัญหาทางการเมืองที่มีความแตกต่างกันได้
อย่างเหมาะสม ทั้งในกลุ่มประชาธิปไตยที่ตั้งมั่นและประชาธิปไตยเกิดใหม่ และสามารถสังเคราะห์แนวทาง
ที่เหมาะสมกับปัญหาของประชาธิปไตยในประเทศไทยปัจจุบัน 
 
วัตถุประสงค ์

หลังจากศึกษากลุ่มวิชานี้แล้ว นักศึกษาสามารถ 
1. สามารถอธิบายความหมาย วิวัฒนาการ และมีความตระหนักเชื่อม่ันในระบอบประชาธิปไตย 
2. สามารถวิเคราะห์รูปแบบที่แตกต่างกันระบอบประชาธิปไตยในบริบทต่างๆ รวมทั้งเข้าใจ

เงื่อนไขและความท้าทายต่างๆ ของระบอบประชาธิปไตยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
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3. เข้าใจความแตกต่างหลากหลายของประชาธิปไตยในประเทศต่างๆ ทั้งประเทศประชาธิปไตย
แม่แบบ ประเทศประชาธิปไตยท่ีตั้งมั่น และประเทศที่เปลี่ยนผ่านไปสู่ระบอบประชาธิปไตย 

4. สามารถสังเคราะห์ถอดบทเรียนประสบการณ์การพัฒนาประชาธิปไตยเพ่ือคาดการณ์ทิศทาง
และแนวโน้มของการพัฒนาประชาธิปไตยในอนาคต และเสนอแนะแนวทางส าหรับการพัฒนา
ประชาธิปไตยท่ีมีคุณภาพและยั่งยืนได ้

เป้าหมายการเรียนรู้ (Key Learning Issues) 
 มีความตระหนักและเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยและสามารถวิเคราะห์รูปแบบที่ดีของ
ประชาธิปไตยท้ังที่เหมาะสมกับบริบทของสังคม 

กลุ่มวิชาที่ 2 :   การเมืองการปกครองไทยและสถาบันการเมืองไทย  
ขอบเขตเนื้อหา 

หมวดวิชานี้มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทยในปัจจุบันผ่านการศึกษา
ประวัติศาสตร์ และพัฒนาการของการเมืองการปกครองไทยในแง่ล าดับเหตุการณ์ การเปลี่ยนแปลงเชิง
โครงสร้าง และการปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงทางการเมือง ตลอดจนการศึกษาสถาบัน
ทางการเมืองไทยที่ส าคัญ เช่น รัฐธรรมนูญ รัฐบาล รัฐสภา ศาล องค์กรตามรัฐธรรมนูญ ฯลฯ และสถาบัน
ทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีอิทธิพลต่อการใช้อ านาจทางการเมือง เช่น องค์กรเอกชน ภาคประชาสังคม 
สื่อมวลชน เป็นต้น รวมถึงการศึกษากระบวนการทางการเมืองต่างๆ ที่มีความส าคัญกับการพัฒนาการเมือง
การปกครองของประเทศไทย อาทิ การร่างรัฐธรรมนูญ การเลือกตั้ง กระบวนการตัดสินใจสาธารณะ  
และการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 
วัตถุประสงค์  

หลังจากศึกษากลุ่มวิชานี้แล้ว  นักศึกษาสามารถ 
1. เข้าใจลักษณะส าคัญของการเมืองการปกครองไทยในปัจจุบันในมิติทางประวัติศาสตร์ 

โครงสร้าง-สถาบัน และกระบวนการ 
2. เข้าใจที่มา และสามารถวิเคราะห์ปัญหาของสถาบันการเมืองของประเทศไทยในปัจจุบัน  

และเสนอแนะแนวทางเพ่ือแก้ไขปัญหาได้ 
3. ร่วมอภิปรายและระดมความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาการเมืองการปกครองของประเทศไทยได้ 

เป้าหมายการเรียนรู้ (Key Learning Issues) 
 มีความรู้และเข้าใจพัฒนาการทางการเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย และเสนอแนะแนวทาง
พัฒนาสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย เพ่ือไปสู่ระบอบประชาธิปไตยที่มั่นคงและยั่งยืน 

กลุ่มวิชาที่ 3 :  ความเป็นพลเมืองและการกระจายอ านาจ  
ขอบเขตเนื้อหา 

เนื้อหาวิชาในหมวดนี้จะครอบคลุมแนวคิดและบทบาทของพลเมืองที่มีต่อประชาธิปไตย  
โดยครอบคลุมเรื่องวัฒนธรรมพลเมือง (civic culture) ต้นก าเนิด บทบาท และการเปลี่ยนแปลงของ
ประชาสังคม (Civil Society) ที่มีต่อนโยบายและการเมืองระดับชุมชน ระดับท้องถิ่น และระดับชาติ 
ตลอดจนความรับผิดชอบเชิงสาธารณะประโยชน์ (Philanthropic Responsibilities) นอกจากนี้ นักศึกษา
จะได้เรียนรู้เครื่องมือที่เกี่ยวกับประชาธิปไตยเชิงปรึกษาหารือ (Deliberative Democracy) การกระจาย
อ านาจ (decentralization) และกรณีศึกษาของความเป็นพลเมือง การใช้ เครื่องมือต่างๆ ของ
ประชาธิปไตยเชิงปรึกษาหารือ และการกระจายอ านาจในหลายประเทศที่ประสบความส าเร็จ  นอกจากนี้
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ยังรวมถึงการทบทวนและการส่งเสริมการกระจายอ านาจแบบต่างๆ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย
ในประเทศไทยด้วย 
วัตถุประสงค ์

หลังจากศึกษากลุ่มวิชานี้แล้ว  นักศึกษาสามารถ 
1. ศึกษาวิวัฒนาการ และวิเคราะห์แนวคิดของวัฒนธรรมพลเมือง ความรับผิดชอบเชิง

สาธารณประโยชน์ และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาพลเมือง รวมทั้งวิเคราะห์บทบาทของ
พลเมืองที่มีต่อระบอบประชาธิปไตย  

2. เข้าใจ และวิเคราะห์เครื่องมือประชาธิปไตยเชิงปรึกษาหารือ และกรณีศึกษาต่างๆ ทั้ งใน
ประเทศและต่างประเทศที่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยประชาธิปไตยเชิงปรึกษาหารือ พร้อมทั้ง
สามารถเสนอแนะแนวทางในการน าประชาธิปไตยเชิงปรึกษาหารือแก้ไขปัญหาทางการเมือง  
ในประเทศไทยได้  

3. ทบทวนและศึกษาหาแนวทางที่จะส่งเสริมการกระจายอ านาจ เพ่ือวางรากฐานในการพัฒนา
ประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน  

เป้าหมายการเรียนรู้ (Key Learning Issues) 
 มีความรู้และเข้าใจบทบาท และความส าคัญของความเป็นพลเมือง และเสนอแนะแนวทางในการ
พัฒนาพลเมือง และสามารถใช้เครื่องมือต่างๆ ที่ส่งเสริมความเป็นพลเมืองได้ 

กลุ่มวิชาที่ 4 :   นโยบายสาธารณะและการบริหารประเทศ  
ขอบเขตเนื้อหา 

เนื้อหาในหมวดวิชานี้มุ่งวิเคราะห์ประเด็นส าคัญของนโยบายสาธารณะของชาติ (National Policy 
Issue) เช่น การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตของประเทศ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) การเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ การบูรณาการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นโยบายพลังงาน นโยบาย
สาธารณสุข นโยบายการจัดการการศึกษา การบริหารจัดการบริการสาธารณะ การจัดโครงสร้างภาครัฐ 
ตลอดจนปัญหาความมั่นคง และความท้าทายของประเทศในด้านต่างๆ รวมทั้งแนวทางในปฏิรูปโครงสร้าง
ภาครัฐ รวมทั้งการการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารราชการไทย   
วัตถุประสงค์ 

หลังจากศึกษากลุ่มวิชานี้แล้ว  นักศึกษาสามารถ 
1. เข้าใจ และวิเคราะห์กรณีศึกษาของประเด็นส าคัญของนโยบายสาธารณะที่ส าคัญอันมีผลต่อ

การพัฒนาชาติ 
2. เข้าใจและสามารถแนะน าแนวทางปรับโครงสร้างการบริหารนโยบายสาธารณะเพ่ือให้เชื่อมต่อ

กับรัฐบาลดิจิทัล   
3.  ทบทวนและวิเคราะห์แนวทางการบริหารประเทศ รวมทั้งแนวทางในปฏิรูปโครงสร้างภาครัฐ 

รวมทั้งการการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารราชการไทย   
 

เป้าหมายการเรียนรู้ (Key Learning Issues) 
 เข้าใจโครงสร้างนโยบายสาธารณะของประเทศไทย  แนวทางการปฏิรูประบบราชการที่อยู่บนการ
เปลี่ยนผ่านไปสู่รัฐบาลดิจิทัล และการกระจายอ านาจ 
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กลุ่มวิชาที่ 5 : การท างานของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร และระบบตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ  
ขอบเขตเนื้อหา 
 การศึกษาในกลุ่มวิชานี้ครอบคลุมกระบวนการท างานของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร และ 
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่าย รวมถึงศึกษากระบวนการและกลไกของการตรวจสอบการใช้ 
อ านาจรัฐ วิเคราะห์บทบาทขององค์กรต่างๆ ที่ท าหน้าที่ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ ได้แก่ องค์กรศาล 
องค์กรอิสระ และฝ่ายนิติบัญญัติ ทั้งทางด้านนิติบัญญัติ ด้านบริหาร และด้านการปกครอง 
วัตถุประสงค์ 

หลังจากศึกษากลุ่มวิชานี้แล้ว  นักศึกษาสามารถ 
1. เข้าใจวิธีการท างานของรัฐสภาและรัฐบาล และความสัมพันธ์ของการท างานระหว่างสององค์กร 

และสามารถหาข้อเสนอในการปรับปรุงประสิทธิภาพของสมาชิกรัฐสภาและรัฐบาล 
2. อธิบายถึงเหตุผล องค์ประกอบ อ านาจหน้าที่และกระบวนการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 

ตามรัฐธรรมนูญได้ 
3. วิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐในสภาวการณ์ปัจจุบันได้ 

เป้าหมายการเรียนรู้ (Key Learning Issues) 
 อธิบายความสัมพันธ์และกระบวนการส าคัญทางนิติบัญญัติและบริหาร รวมทั้งเรียนรู้และวิเคราะห์
กระบวนการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐที่ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยได้ 

กลุ่มวิชาที่ 6 : ผู้น าทรงภูมิปัญญา  
ขอบเขตเนื้อหา 
 กลุ่มวิชานี้ครอบคลุมแนวคิด คุณลักษณะ และบทบาทของผู้น าที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
และมีบทบาทในการบริหารการเปลี่ยนแปลง ศึกษาและวิเคราะห์ต้นแบบของผู้น าและเปรียบเทียบ
วิสัยทัศน์ของผู้น าทั้งในระดับชาติและระดับสากลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งวิเคราะห์แนวทางการ
พัฒนาลักษณะความเป็นผู้น า และแนวทางในการพัฒนาความเป็นผู้น าของนักศึกษาด้วย  
วัตถุประสงค ์

หลังจากศึกษากลุ่มวิชานี้แล้ว  นักศึกษาสามารถ 
1. วิเคราะห์แนวคิด คุณลักษณะ และบทบาทของผู้น าที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง  
2. ศึกษา วิเคราะห์ และเปรียบเทียบผู้น าที่มีบทบาทส าคัญ และสามารถสร้างตัวแบบผู้น า  

ที่พึงปรารถนา 
3. พัฒนาตนเองเพ่ือให้เป็นผู้น าที่พึงปรารถนา  

เป้าหมายการเรียนรู้ (Key Learning Issues) 
 สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้น าทางความคิดและการท างานเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม    

กลุ่มวิชาที่ 7 :   ประเด็นส าคัญในบริบทโลก  
ขอบเขตเนื้อหา 

 เนื้อหาวิชาในหมวดนี้มุ่งวิเคราะห์เงื่อนไขใหม่ๆ ของเศรษฐกิจและการเมืองในระดับภูมิภาคและ
ระดับโลกและผลกระทบต่อประเทศไทยในระยะ 5 ปีข้างหน้า ศึกษาทั้งบทบาทของประเทศมหาอ านาจ  
ที่เปลี่ยนแปลงไป และประเด็นส าคัญในบริบทของโลก เช่น การรับมือกับวิกฤติสงครามในบริเวณต่างๆ 
ของโลก ปัญหาอพยพถิ่นฐานอย่างผิดปกติในยุโรปและอาเซียน การเติบโตของลัทธิการก่อการร้าย  
การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมอย่างรวดเร็ว เช่น การเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยของโลก การขาดแคลนแรงงาน 
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ที่มีทักษะ การย้ายถิ่นฐานอย่างผิดปกติ  และการเคลื่อนไหวของกระแสวัฒนธรรมโลกที่รวดเร็วมา กขึ้น 
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน (disruptive technology) ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรงมากขึ้น ปัญหาความมั่นคงภายในและระหว่างประเทศ อาทิ
ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์และการสร้างอ านาจต่อรองทางเศรษฐกิจ และสถานการณ์ความมั่ นคงกับ
ประเทศรอบบ้าน  
วัตถุประสงค์ 

 หลังจากศึกษากลุ่มวิชานี้แล้ว  นักศึกษาสามารถ 
1. เพ่ิมพูนมุมมองที่กว้างขึ้นในการวิเคราะห์สถานการณ์โลกที่ส่งผลกับประเทศไทย เพ่ือให้

สามารถวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงที่จะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
2. ศึกษาและคาดการณ์บทบาทของชาติมหาอ านาจ องค์กรระหว่างประเทศ องค์กรระดับภูมิภาค 

และตัวแสดงต่างๆ ที่ส่งผลต่อสถานการณ์โลก   
เป้าหมายการเรียนรู้ (Key Learning Issues) 
 เข้าใจประเด็นปัญหาและปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันที่เกิดขึ้นในระดับโลก  
และวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประเทศไทย รวมทั้งแนวทางการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงนั้น
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

กลุ่มวิชาที่ 8 : ประเด็นการเมืองการปกครองร่วมสมัย  
ขอบเขตเนื้อหา 

พิจารณาประเด็นส าคัญร่วมสมัยที่ปรากฏในปัจจุบัน ซึ่งมีอิทธิพลต่อแนวคิด กระบวนการทาง
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทย นอกเหนือจากการศึกษา 7 กลุ่มวิชาหลัก เพ่ือให้
เกิดความรู้ความเข้าใจตลอดจนการสร้างองค์ความรู้ การปรับปรุงการท างานของระบอบประชาธิปไตย  
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
วัตถุประสงค์ 

หลังจากศึกษากลุ่มวิชานี้แล้ว นักศึกษาสามารถ 
1. ร่วมวิเคราะห์ประเด็นส าคัญร่วมสมัยที่มีอิทธิพลต่อแนวคิดและกระบวนการทางการเมือง 

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทย  
2. เห็นแนวโน้มที่ส าคัญของการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวที่เกิดขึ้นในมิติต่างๆ ทั้งในประเทศ

และระหว่างประเทศ ภาครัฐและเอกชน ตลอดจนภาคประชาชน 
เป้าหมายการเรียนรู้ (Key Learning Issues) 
 สามารถวิเคราะห์และบูรณาการองค์ความรู้ เพื่อน าไปถ่ายทอดหรือจัดท าข้อเสนอแนะที่น าไปสู่
การเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยท่ีมั่นคง 

………………………………………………………………… 

 

 


