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การบริหารงานจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในการเปลี่ยนแปลง     
ที่เกิดขึ้นในมิติต่างๆ และมีความพร้อมส าหรับการปรับเปลี่ยนและพัฒนาตนเองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
อยู่เสมอ ทั้งนี้ ปัจจุบันการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล เป็นหลักการที่ถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลาย       
ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เนื่องจากธรรมาภิบาลจะช่วยสร้างสรรค์
และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพอีกทั้งยังท าให้บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องศรัทธาและ
เชื่อมั่นต่อองค์กร น าไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อาทิ องค์กรที่โปร่งใสย่อมได้รับความไว้วางใจจาก
องค์กรอ่ืนๆ ในการร่วมด าเนินงาน องค์กรที่โปร่งใสตรวจสอบได้ย่อมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง
และประชาชน ตลอดจนส่งผลดีต่อความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าขององค์กรในภาพรวม เป็นต้น 

นอกจากนี้ “ผู้บริหารระดับกลาง” ถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีความส าคัญในการขับเคลื่อนการบริหาร
องค์กรไปสู่ความส าเร็จ จึงเป็นบุคคลหนึ่งที่จ าเป็นต้องมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้เท่าทันกับความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เนื่องจากเป็นเสมือนคนกลางที่ต้องรับและน านโยบายจากผู้บริหารระดับสูงไปปฏิบัติ 
ซึ่งในการปฏิบัติจ าเป็นต้องประสานและก ากับดูแลนโยบายและงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามพันธกิจ
และเป้าหมายที่ก าหนด และที่ส าคัญผู้บริหารระดับกลางจะต้องพัฒนาตนให้มีความพร้อมในการก้าวไปสู่
การเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรในอนาคต ดังนั้น ผู้บริหารระดับกลางจ าเป็นต้องเป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับการบริหารงานในองค์กร
ที่มีการน าหลักธรรมาภิบาลมาเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนองค์กร 

ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น สถาบันพระปกเกล้า ในฐานะสถาบันทางวิชาการ ซ่ึงมีหน้าที่หลัก  
ในการเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนส่งเสริมการบริหารงาน
ในองค์กรที่ยึดหลักธรรมภิบาล จึงได้จัดให้มี “หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
ระดับกลาง” ซึ่งหลักสูตรมีรูปแบบการศึกษาอบรมทั้ง ภาคทฤษฎีซึ่งเป็นการบรรยายในชั้นเรียนโดยมีการ
แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นระหว่างผู้เข้ารับการศึกษาอบรมร่วมกับนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิและ
ภาคปฏิบัติที่เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ศึกษากรณีศึกษาจากปัญหาในสถานการณ์จริง การร่วมกัน
อภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาดูงานภาคสนาม ทั้งนี้ มีเป้าหมายส าคัญในการพัฒนา
ผู้บริหารระดับกลางให้เป็นผู้บริหารที่มีศักยภาพทางการบริหารอย่างแท้จริง ซึ่งมีความพร้อมทั้งแนวคิด 
ทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรมในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 



 

หลักสตูรประกาศนียบตัรธรรมาภบิาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นท่ี 20 หน้า 3 
 

 
 

เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการศึกษาอบรมใน หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
ระดับกลาง สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้  

2.1 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบริบทการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยและ
เป็นกลไกในการขับเคลื่อน สนับสนุน การพัฒนาประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ 

2.2 เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวคิด ความส าคัญ และหลักการธรรมาภิบาล 
ตลอดจนการใช้หลักธรรมาภิบาลในบริบทต่างๆ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานที่ยึดมั่น    
ในคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้ สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนและรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม 

2.3 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารองค์กร ในสภาวะการเปลี่ยนแปลง 
ตลอดจนให้ทราบถึงเครื่องมือการบริหารสมัยใหม่ เพ่ือใช้เป็นกลไกในการน าไปปรับใช้ให้เกิดการ
บริหารงานที่มีหลักธรรมภิบาลในองค์กรอย่างเหมาะสม 
 
 

 

3.1 บุคคลที่สามารถสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรจะต้องส าเร็จการศึกษา  ไม่ต่ ากว่า
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือ ก.พ. รับรอง  

3 .2  บุ คคลที่ ส ามารถสมั ค รเข้ ารับ การศึ กษ าอบรม ในหลั กสู ต รจะต้ องมี ต าแหน่ ง                  
อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้  

1) ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้น  ต าแหน่งประเภท
วิชาการระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ ต าแหน่งประเภททั่วไประดับช านาญงาน ระดับอาวุโส 
(ระดับ 7-8 เดิม หรือเทียบเท่า) หรือผู้ซึ่งมีความรู้ ความสามารถและเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับกลาง 

2) ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
3 ) ข้าราชการท้องถิ่นที่ ด ารงต าแหน่ งระดับ 7 – 8 หรือเทียบเท่ า หรือผู้ซึ่ งมีความรู้ 

ความสามารถและเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับกลาง  
 4) เจ้าหน้าที่  พนักงานในหน่วยงานของรัฐ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ หรือข้าราชการ 
เจ้าหน้าที่ พนักงานของหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับกลาง หรือเทียบเท่า 
หรือผู้ซึ่งมีความรู้ ความสามารถและเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับกลาง 

5) ผู้ประกอบกิจการ หรือ ผู้บริหารของกิจการภาคเอกชน 
6) บุคคลทั่วไปที่สนใจ 
7) บุคคลซึ่งสถาบันพระปกเกล้าให้เข้ามาศึกษา เพราะมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการพัฒนา

ประชาธิปไตย หรือ เป็นผู้ซึ่งเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประชาธิปไตย หรือ สนับสนุนงานของสถาบันฯ 
ต่อไป 

3.3 บุคคลที่สามารถสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตร จะต้องไม่เป็นนักศึกษาในหลักสูตร
อ่ืน ในขณะเดียวกันกับที่ท าการศึกษาอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
ระดับกลาง 

2. วัตถปุระสงค์ 

3. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษาอบรม 
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จ านวน 120 คน 
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ในหลักสูตรฯ ทั้งสิ้น 200 ชั่วโมง แบ่งเป็นการเรียนการสอนในห้องเรียน กิจกรรมส าคัญในหลักสูตรและ
การเสริมสร้างประสบการณ์นักบริหารเชิงประจักษ์ ดังนี้ 

5.1 การเรียนการสอนในห้องเรียน  จ านวน 120 ชั่วโมง แบ่งเป็น 
กลุม่วิชาที่ 1  (จ านวน  8 วิชา)   รวม  24 ชั่วโมง 
กลุ่มวิชาที่ 2  (จ านวน 12 วิชา)   รวม  36 ชั่วโมง 
กลุ่มวิชาที่ 3  (จ านวน 12 วิชา)   รวม  36 ชั่วโมง 
กลุม่วิชาที่ 4  (จ านวน  8 วิชา)   รวม  24 ชั่วโมง 
 

5.2 กิจกรรมส าคัญในหลักสูตร จ านวน 80 ชั่วโมง แบ่งเป็น 
การปฐมนิเทศ      รวม  12 ชั่วโมง 
การปัจฉิมนิเทศ      รวม  12 ชั่วโมง 
การจดัท าเอกสารวิชาการและพบที่ปรึกษา  รวม  26 ชั่วโมง 
การศึกษาดูงาน     รวม  30 ชั่วโมง 
รวมจ านวนชั่วโมงท้ังหลักสูตร    รวม   200 ชั่วโมง 
 
 

ทั้งนี้ การเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง         
ซ่ึงประกอบไปด้วย 4 กลุ่มวิชา รวม 40 วิชา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
กลุ่มวิชาที่ 1 : การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รวม 8 วิชา จ านวน 24 ชั่วโมง  

1.1 แนวคิดการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (3 ชั่วโมง) 
1.2 โลกาภิวัตน์กับผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไทย (3 ชั่วโมง)   
1.3 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม : ประเด็นร่วมสมัย (3 ชั่วโมง)   
1.4 รัฐธรรมนูญกับการบริหารงานภาครัฐ (3 ชั่วโมง) 
1.5 ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการในการใช้อ านาจอธิปไตย

(3 ชั่วโมง)   
1.6 กระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะของไทย (3 ชั่วโมง) 
1.7 บทบาทภาคพลเมืองในบริบทสังคมการเมืองไทย (3 ชั่วโมง)   
1.8 ถกแถลง (Discussion) กลุ่มวิชาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (3 ชั่วโมง) 
 
 
 
 
 

4. จ านวนผู้เข้ารับการศึกษาอบรม   
 

5. เนื้อหาของหลักสูตร 
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กลุ่มวิชาที่ 2 : แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับธรรมาภิบาล รวม 12 วิชา จ านวน 36 ชั่วโมง  
2.1 แนวคิด หลักการ และองค์ประกอบของธรรมาภิบาล (3 ชั่วโมง) 
2.2 หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล : กรณีศึกษาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ  
     (3 ชั่วโมง) 
2.3 หลักความโปร่งใส : กรณีศึกษาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ (3 ชั่วโมง) 
2.4 หลักการมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ (3 ชั่วโมง) 
2.5 หลักนิติธรรม : กรณีศึกษาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ (3 ชั่วโมง) 
2.6 หลักความรับผิดรับชอบและถูกตรวจสอบได้ : กรณีศึกษาการบริหารงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (3 ชั่วโมง) 
2.7 หลักจริยธรรม : กรณีศึกษาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ (3 ชั่วโมง) 
2.8 การวัดธรรมาภิบาล (3 ชั่วโมง) 
2.9 การก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับภาคเอกชนในประเทศไทย Corporate Governance (CG) 
     (3 ชั่วโมง) 
2.10 การก ากับดูแลกิจการที่ดีในภาคเอกชน : กรณีศึกษาต่างประเทศ (3 ชั่วโมง) 
2.11 ธรรมาภิบาลขององค์กรภาคประชาสังคม (3 ชั่วโมง) 
2.12 สัมมนาสังเคราะห์การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน (3 ชั่วโมง) 
 
 
 

 

กลุ่มวิชาที่ 3 : หลักคิดและเครื่องมือการบริหารสมัยใหม่กับการเสริมสร้างธรรมาภิบาล         
รวม 13 วิชา จ านวน 39 ชั่วโมง  

3.1 การเลือกใช้เครื่องมือทางการบริหารสมัยใหม่เพ่ือการเสริมสร้างธรรมาภิบาล (3 ชั่วโมง)                       
3.2 ภาวะผู้น าส าหรับนักบริหารมืออาชีพ (3 ชั่วโมง) 
3.3 ทักษะและคุณสมบัติที่จ าเป็นส าหรับการท างานในทศวรรษ 2020 (3 ชั่วโมง) 
3.4 การคิดเชิงกลยุทธ์กับการสร้างสรรค์นวัตกรรม (3 ชั่วโมง) 
3.5 การบริหารการเปลี่ยนแปลง และองค์กรแห่งการเรียนรู้ (3 ชั่วโมง) 
3.6 การสร้างและบริหารทีมงานที่มีประสิทธิภาพ (3 ชั่วโมง) 
3.7 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง (3 ชั่วโมง) 
3.8 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (3 ชั่วโมง) 
3.9 การงบประมาณส าหรับผู้บริหาร (3 ชั่วโมง) 
3.10 การบัญชีและการวิเคราะห์งบการเงิน (3 ชั่วโมง) 
3.11 การบริหารงานพัสดุ : การจัดซื้อจัดจ้าง (3 ชั่วโมง) 
3.12 การสื่อสารสาธารณะ (3 ชั่วโมง) 
3.13 โต้วาที (Debate) : แนวทางการประยุกต์ใช้หลักคิดและเครื่องมือการบริหารสมัยใหม่ 
       กับการเสริมสร้างธรรมาภิบาล (3 ชั่วโมง) 
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กลุ่มวิชาที่ 4 : การบรรยายพิเศษ รวม 7 วิชา จ านวน 21 ชั่วโมง 
4.1 ประเด็นส าคัญและเหตุการณ์ปัจจุบัน ครั้งที่ 1 (3 ชั่วโมง) 
4.2 ประเด็นส าคัญและเหตุการณ์ปัจจุบัน ครั้งที่ 2 (3 ชั่วโมง) 
4.3 ประเด็นส าคัญและเหตุการณ์ปัจจุบัน ครั้งที่ 3 (3 ชั่วโมง) 
4.4 ประเด็นส าคัญและเหตุการณ์ปัจจุบัน ครั้งที่ 4 (3 ชั่วโมง) 
4.5 ประเด็นส าคัญและเหตุการณ์ปัจจุบัน ครั้งที่ 5 (3 ชั่วโมง) 
4.6 ประเด็นส าคัญและเหตุการณ์ปัจจุบัน ครั้งที่ 6 (3 ชั่วโมง) 
4.7 ประเด็นส าคัญและเหตุการณ์ปัจจุบัน ครั้งที่ 7 (3 ชั่วโมง) 

 

กลุ่มวิชาที่ 1 : การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รวม 8 วิชา จ านวน 24 ชั่วโมง
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม มีความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันทางการเมืองการปกครอง 
อุดมการณ์ ความคิด ค่านิยมทางการเมือง และวิถีทางการเมืองการปกครองที่สัมพันธ์กับระบอบการ
ปกครองของประเทศ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน 

2. เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการศึกษาอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวโน้มและทิศทางการ
เปลี่ยนแปลง ด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และการเมืองของโลกภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 

3. เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการศึกษาอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องรัฐธรรมนูญ และเนื้อหา
สาระส าคัญของร่างรัฐธรรมนูญไทยฉบับใหม่ กับผลกระทบต่อการบริหารงานภาครัฐ 

4. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม มีความเข้าใจ ในโครงสร้างและหน้าที่ของสถาบันทางการเมือง
ในรูปแบบต่างๆ ทั้งอ านาจนิติบัญญัติ อ านาจบริหารและอ านาจตุลาการ 

5. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมมีความเข้าใจถึงกระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะรวมถึง
การขับเคลื่อนนโยบายผ่านกลไกต่างๆ อาทิ ภารขับเคลื่อนโดยภาคประชาชน 

 

วิชาที่ 1.1 - แนวคิดการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (3 ชั่วโมง) 
วิชานี้ มุ่งศึกษาเกี่ยวกับหน้าที่ของรัฐ อุดมการณ์ทางการเมือง สถาบันหลักทางการเมืองการ

ปกครอง ค่านิยมและพฤติกรรมทางการเมืองภายใต้ระบอบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตย ซึ่งจะ
มีการน ากรณีศึกษาที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ส าคัญทางการเมืองการปกครองในอดีตที่เกิดขึ้นในโลก มาร่วม
ศึกษาวิเคราะห์  

 

วิชาที่ 1.2 - โลกาภิวัตน์กับผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไทย (3 ชั่วโมง)   
วิชานี้  มุ่ งศึกษาถึ งที่ มาและความส าคัญของโลกาภิ วัตน์  เพ่ือให้ เข้ าใจแนวโน้มและ                   

ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ตลอดจนผลกระทบของโลกาภิวัตน์ที่มีต่อประเทศไทย ทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และการเมือง รวมทั้งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals) ขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการพัฒนาใน
ประเทศไทย 

 

วิชาที่ 1.3 - การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม: ประเด็นร่วมสมัย (3 ชั่วโมง)   
วิชานี้ มุ่งให้เท่าทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

วัฒนธรรม ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ และที่เกิดขึ้นในประเทศไทย น าไปสู่ การศึกษา
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วิเคราะห์ถึงแนวทางการรับมือและแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนการวิพากษ์และสังเคราะห์เป็น
แนวทางท่ีเหมาะสมส าหรับสังคมไทยที่อยู่บนรากฐานและขนบที่ดีงามในแบบวิถีไทย 

 

วิชาที่ 1.4 - รัฐธรรมนูญกับการบริหารงานภาครัฐ (3 ชั่วโมง) 
วิชานี้ มุ่งศึกษาถึงรัฐธรรมนูญ อันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

รวมถึงบทบัญญัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานภาครัฐ  พร้อมทั้งศึกษาปัญหาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
กับการเมืองการปกครองไทยในอดีตที่ผ่านมา รวมถึงแนวโน้มและทิศทางของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับใหม่  เพ่ือน าไปสู่ความเข้าใจในแนวทางการแก้ปัญหาของการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยในประเทศไทยและการบริหารงานภาครัฐ   

 

วิชาที่ 1.5 - ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ ในการใช้อ านาจ
อธิปไตย (3 ชั่วโมง)   

วิชานี้ มุ่งให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติ  ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการใช้อ านาจอธิปไตย รวมถึงการตรวจสอบถ่วงดุลและควบคุมการใช้อ านาจซึ่งกันและกัน 
โดยพิจารณาถึงบทบาท ขอบเขตอ านาจของแต่ละฝ่าย ตลอดจนกฎหมาย เครื่องมือ และกระบวนการ     
ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อ านาจระหว่างกัน  ทั้งนี้ อาจรวมถึงการอธิบายให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ดังกล่าวผ่านกรณีศึกษาสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในปัจจุบัน  

 

วิชาที่ 1.6 - กระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะของไทย (3 ชั่วโมง) 
วิชานี้ มุ่งให้ทราบถึงความหมาย และองค์ประกอบของนโยบายสาธารณะ ตลอดจนท าความ

เข้าใจตัวแบบต่างๆ  ลักษณะของนโยบายสาธารณะที่ดี กระบวนการก าหนดนโยบายของประเทศไทย    
การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติและการประเมินนโยบาย โดยจะเน้นที่นโยบายทางด้านการศึกษา ปัญหา
และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากนโยบายสาธารณะ มุมมองเชิงเปรียบเทียบและข้อเสนอในการจัดท านโยบาย
สาธารณะในอนาคต 

 

วิชาที่ 1.7 - บทบาทภาคพลเมืองในบริบทสังคมการเมืองไทย  (3 ชั่วโมง)   
วิชานี้ มุ่งให้เกิดความตระหนักในบทบาทของภาคพลเมือง ซึ่งเป็นภาคส่วนส าคัญในสังคม

ปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนการด าเนินงานและการพัฒนาต่างๆที่ภาครัฐมีความ
จ าเป็นต้องอาศัยพลังการมีส่วนร่วมจากภาคพลเมือง เพ่ือท าให้เป้าหมายการพัฒนาที่ตั้งไว้ประสบ
ความส าเร็จ  มีการน ากรณีศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของภาคประชาชนในการด าเนินงานต่างๆ ของรัฐ        
มาศึกษาถึงบทเรียนและน าไปสู่แนวทางการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนในการพัฒนา
ประเทศ 

 

วิชาที่ 1.8 - ถกแถลง (Discussion) กลุ่มวิชาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (3 
ชั่วโมง) 

วิชานี้ เน้นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ ที่เกี่ยวกับบริบททางการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ในประเด็นและมุมมองต่างๆ เพ่ือน าไปสู่การร่วมกันวิเคราะห์ถึง
สถานการณ์ในปัจจุบันของสังคมไทยผ่านองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดในกลุ่มวิชาที่ 1 รวมถึงการ
สังเคราะห์เพ่ือน าเสนอทางออกและแนวทางแก้ไขส าหรับสังคมไทย 
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กลุ่มวิชาที่ 2 : แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับธรรมาภิบาล รวม 12 วิชา จ านวน 36 ชั่วโมง  
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม เรียนรู้ถึงแนวคิดส าคัญของธรรมาภิบาล รวมถึงหลักการ
ส าคัญและองค์ประกอบของธรรมาภิบาล  

2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม ในฐานะผู้บริหารระดับกลางขององค์กรสามารถพัฒนาและ
ยกระดับความเป็นธรรมาภิบาลในการบริหารงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม 

3. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม เรียนรู้การประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาล ในภาคเอกชนและ    
ภาคประชาสังคมผ่านกรณีศึกษาต่างๆ และสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างของการบริหารงานอย่างมี   
ธรรมาภิบาลในองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

 
 

วิชาที่ 2.1 - แนวคิด หลักการ และองค์ประกอบของธรรมาภิบาล (3 ชั่วโมง) 
วิชานี้ มุ่งให้ทราบถึงแนวคิด หลักการ และองค์ประกอบของธรรมาภิบาล รวมถึงสาเหตุและ

ความจ าเป็นของการสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในการบริหารองค์กร ทั้งในองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม อันจะน าไปสู่การด าเนินกิจกรรมขององค์กรต่ างๆ ประสบผลส าเร็จเป็นไปตาม
หลักการและองค์ประกอบของธรรมาภิบาล นอกจากนี้ ยังมุ่งหวังให้ผู้บริหารได้ตระหนักถึงความส าคัญของ
ธรรมาภิบาล และน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในองค์กรหรือหน่วยงานที่สังกัดอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล 

 

วิชาที่ 2.2 - หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล : กรณีศึกษาการบริหารงานของ หน่วยงานภาครัฐ        
(3 ชั่วโมง) 

วิชานี้ มุ่งศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมาภิบาลในมิติของประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ซึ่งครอบคลุมถึงความหมายและแนวคิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการและ  
การใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม และก่อให้เกิดความคุ้มค่าต่อการปฏิบัติงาน
ขององค์กร (Value for Money)  ทั้งนี้ จะท าการศึกษาโดยอาศัยการถอดบทเรียนจากตัวอย่างที่เกิดขึ้น  
ในการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งจากองค์กรที่ประสบความส าเร็จ หรือประสบความล้มเหลว 
 

วิชาที่ 2.3 - หลักความโปร่งใส : กรณีศึกษาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ (3 ชั่วโมง) 
วิชานี้ มุ่งศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมาภิบาลในมิติของความโปร่งใส ซึ่งครอบคลุมถึง

ความหมาย และแนวคิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การบริหารงานในองค์กรเกิดการสร้างความไว้วางใจใน
การด าเนินงาน มีการให้และการรับข้อมูลที่ เป็นจริง ตรงไปตรงมา ชัดเจนและเท่าเทียม รวมถึง              
มีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องที่เชื่อถือได้ ทั้งนี้จะท าการศึกษาโดยอาศัยการถอดบทเรียนจาก
ตัวอย่างที่เกิดขึ้นในการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐทั้งจากองค์กรที่ประสบความส าเร็จหรือประสบ
ความล้มเหลว 

 

วิชาที่ 2.4 - หลักการมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ (3 ชั่วโมง) 
วิชานี้ มุ่งศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมาภิบาลในมิติของการมีส่วนร่วม ซึ่งครอบคลุมถึง

ความหมาย และแนวคิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้หน่วยงานหลักในการด าเนินงานต่างๆ เห็นความส าคัญ
ของการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมรับรู้ และร่วมคิด ร่วมเสนอความเห็นในการ
ตัดสินใจและแก้ปัญหาต่างๆ ซึ่งมีกลไกและกระบวนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องในหลายระดับ อาทิ การให้
ข้อมูลข้อเท็จจริง การแจ้งความเห็น การไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ 
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นอกจากนี้ ยั งรวมไปถึงการร่วมตรวจสอบ และร่วมรับผิดชอบต่อผลของการกระท า เป็นต้น              
ทั้งนี้ จะท าการศึกษาโดยอาศัยการถอดบทเรียนจากตัวอย่างที่เกิดขึ้นในการบริหารงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ทั้งจากองค์กรที่ประสบความส าเร็จ หรือประสบความล้มเหลว 

 
 

วิชาที่ 2.5 - หลักนิติธรรม : กรณีศึกษาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ (3 ชั่วโมง) 
วิชานี้ มุ่งศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมาภิบาลในมิติของหลักนิติธรรม ซึ่งครอบคลุมถึง

ความหมาย และแนวคิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การบริหารงานในองค์กรสามารถ ด าเนินการไปตาม
ครรลองของกฎหมาย รวมถึงระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้ความส าคัญกับความเป็นธรรม     
การเป็นที่ยอมรับ ไม่เลือกปฏิบัติ และส่วนรวมยินยอมพร้อมใจในการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับขององค์กร ทั้งนี้  จะท าการศึกษาโดยอาศัยการถอดบทเรียนจากตัวอย่างที่เกิดขึ้นในการ
บริหารงานของหน่วยงานภาครัฐทั้งจากองค์กรที่ประสบความส าเร็จ หรือประสบความล้มเหลว 
 

วิชาที่ 2.6 - หลักความรับผิดรับชอบและถูกตรวจสอบได้ : กรณีศึกษาการบริหารงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (3 ชั่วโมง) 

วิชานี้  มุ่งศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมาภิบาลในมิติของความรับผิดชอบและ          
ถูกตรวจสอบได้ ซึ่งครอบคลุมถึงความหมาย และแนวคิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจะน าไปสู่การสร้างกลไก  
ในการด าเนินงานต่างๆ มีผู้รับผิดชอบ ซึ่งตระหนักในหน้าที่ มีความส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่วนรวม มีการใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง และกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ตลอดจนเคารพ     
ในความคิดเห็นที่แตกต่าง กล้าที่จะยอมรับผลจากการกระท าของตน ทั้งนี้ จะท าการศึกษาโดยอาศัยการ
ถอดบทเรียนจากตัวอย่างที่เกิดขึ้นในการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐทั้งจากองค์กรที่ประสบ
ความส าเร็จ หรือประสบความล้มเหลว 
 

วิชาที่ 2.7 - หลักจริยธรรม : กรณีศึกษาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ (3 ชั่วโมง) 
วิชานี้ มุ่งศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมาภิบาลในมิติของหลักจริยธรรม ซึ่งครอบคลุมถึง

ความหมาย และแนวคิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสริมสร้างให้องค์กรและผู้ปฏิบัติงานในองค์กร เกิดการ
ตระหนักและยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม เกิดส านึกในหน้าที่ของตนเองในการที่จะมีความซื่อสัตย์สุจริต 
ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย และเคารพในสิทธิของผู้อ่ืน  ทั้งนี้ จะท าการศึกษาโดยอาศัยการถอดบทเรียน
จากตัวอย่างที่เกิดขึ้นในการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐทั้งจากองค์กรที่ประสบความส าเร็จหรือ
ประสบความล้มเหลว 

 

วิชาที่ 2.8 - การวัดธรรมาภิบาล (3 ชั่วโมง) 
วิชานี้ มุ่งให้ทราบถึงแนวทางการวัดธรรมาภิบาลส าหรับองค์กร ซึ่งจะอาศัยกรอบตัวชี้วัดในด้าน

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ศึกษามาในเบื้องต้น โดยกรอบตัวชี้วัดที่น ามาเป็นเครื่องมือนั้น 
ได้รับการพัฒนาขึ้นจนเป็นที่ยอมรับของสังคม และถูกน ามาพิจารณาร่วมกับลักษณะงานในองค์กรต่างๆ 
ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพ่ือให้ทราบระดับของความเป็นธรรมาภิบาลในองค์กร อันจะน าไปสู่การพัฒนา
ต่อยอดระดับธรรมาภิบาล และการธ ารงรักษาระดับความเป็น ธรรมาภิบาลในองค์กรให้ยั่งยืน 
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วิชาที่ 2.9 - การก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับภาคเอกชนในประเทศไทย  Corporate governance 
(CG) (3 ชั่วโมง) 

วิชานี้ มุ่งปรับมุมมองและความคิดไปสู่กรอบการเรียนรู้ใหม่ๆ ที่แตกต่างจากเดิม ศึกษาการ
ประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลในบริบทของภาคเอกชนในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นอธิบายให้เห็นว่าว่าในการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีนั้น มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และค านึงถึงผู้มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงแนวคิดและแนวทางในการพัฒนาองค์กรอย่างไร จึงสามารถได้รับการยอมรับจาก
สังคมว่าเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล  
 

วิชาที่ 2.10 - การก ากับดูแลกิจการที่ดีในภาคเอกชน : กรณีศึกษาต่างประเทศ (3 ชั่วโมง) 
วิชานี้ มุ่งน าเสนอตัวอย่างของการบริหารงานองค์กร ที่ประสบความส าเร็จในการเสริมสร้าง   

ธรรมาภิบาล หรือมีความน่าสนใจในการน าหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ โดยเน้นการศึกษาจากตัวอย่าง
ภาคเอกชนในต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมุ่งหวังให้เกิดแรงบันดาลใจจากการศึกษาถึงรูปแบบและการ
ด าเนินงานของภาคเอกชนในต่างประเทศ ที่สามารถน าไปสู่การเป็นตัวแบบที่เป็นเลิศในการถ่ายทอด
ประสบการณ์ให้การบริหารงานภาครัฐสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานของหน่วยงานราชการ  
ได้อย่างเหมาะสม   
 

วิชาที่ 2.11 - ธรรมาภิบาลขององค์กรภาคประชาสังคม (3 ชั่วโมง) 
วิชานี้ มุ่งให้เข้าใจถึงความส าคัญของการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่มีบทบาทต่อ

การบริหารงานของภาคประชาสังคม ซึ่งเป็นภาคส่วนหนึ่งที่มีความส าคัญในสังคมปัจจุบัน โดยมุ่งเน้น     
ให้เกิดการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และยึดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเป็นหลัก รวมถึงอาศัยกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและกลไกการก ากับดูแล เป็นเครื่องมือในการ
ตรวจสอบ และก าหนดทิศทางการขับเคลื่อนที่ถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็น
ส าคัญ 
 

วิชาที่ 2.12 - สัมมนาสังเคราะห์การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน (3 ชั่วโมง) 
วิชานี้ เน้นการสรุปรวบยอดความรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ได้จากการศึกษาอบรม        

ในกลุ่มวิชาที่ 2 ว่าในการพัฒนาและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานให้เกิดขึ้นนั้น จะมีแนวทาง            
ที่เหมาะสมอย่างไร ตัวอย่างและประสบการณ์ที่ได้รับการถ่ายทอดมาในแต่ละหัวข้อวิชา สามารถน ามา
ปรับใช้ในบริบทการบริหารงานภาครัฐของประเทศไทยได้เพียงใด และผู้เข้ารับการศึกษาอบรมในฐานะ
ผู้บริหารระดับกลาง จะสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงขององค์กรในประเด็นดังกล่าวได้อย่างไร
บ้าง 
 
 
 
 
 

กลุ่มวิชาที่ 3 : หลักคิดและเครื่องมือการบริหารสมัยใหม่กับการเสริมสร้างธรรมาภิบาล รวม 13 วิชา 
จ านวน 39 ชั่วโมง  
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานสมัยใหม่ในองค์กรซึ่งใน
ปัจจุบันมีการพัฒนาเครื่องมือทางการบริหารสมัยใหม่จ านวนมาก และสามารถน ามาปรับใช้ในองค์กร     
ได้อย่างเหมาะสม 
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2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเครื่องมือทางการบริหารต่างๆ 
ที่ผู้บริหารสามารถจะน ามาช่วยในการเสริมสร้างให้เกิดธรรมาภิบาลขึ้นในองค์กรได้อย่างเหมาะสมและ   
เป็นที่ยอมรับ 

3. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม ตระหนักถึงความส าคัญของภาวะผู้น า การพัฒนาทีมงาน 
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่จะเป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนเครื่องมือทางการบริหารต่างๆ สู่การ
เป็นองค์กรธรรมาภิบาล 

4. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม ทราบและเข้าใจในส่วนงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานหลักของหน่วยงาน อาทิ การเงิน การบัญชี การพัสดุ อันจะช่วยเสริมสร้างธรรมาภิบาล         
ในภาพรวมขององค์กร 

 

วิชาที่ 3.1 - การเลือกใช้เครื่องมือทางการบริหารสมัยใหม่เพื่อการเสริมสร้างธรรมาภิบาล  (3 ชั่วโมง) 
วิชานี้ มุ่งให้เกิดการศึกษาและวิเคราะห์ถึงแนวความคิด รูปแบบของเครื่องมือการบริหาร

สมัยใหม่ พร้อมทั้งให้ความส าคัญและใช้วิถีองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือน าไปสู่การประยุกต์ใช้
เครื่องมือการบริหารสมัยใหม่ได้อย่างเท่าทันกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงและสามารถบริหารองค์กร
จนบรรลุพันธกิจที่ก าหนดไว้ 

 

วิชาที่ 3.2 - ภาวะผู้น าส าหรับนักบริหารมืออาชีพ (3 ชั่วโมง) 
วิชานี้  มุ่ งศึกษาถึงลักษณะของภาวะผู้น าที่ ส่ งผลต่อความส าเร็จของงานภายใต้ หลัก                      

ธรรมาภิบาล เพ่ือมุ่งหวังให้เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางสู่การเป็นผู้น าระดับสูงที่มี
คุณภาพในอนาคต เป็นผู้บริหารที่มีภาวะผู้น า มีความเป็นมืออาชีพ และได้รับการยอมรับของสมาชิกใน
องค์กร ยึดผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก มีความสามารถในการคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สิ่งใหม่ๆ เพ่ือต่อ
ยอดในการท างาน มีพลังที่จะพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้าอยู่เสมอ และที่ส าคัญคือให้ความส าคัญ
กับธรรมาภิบาลในการน าองค์กรสู่ความส าเร็จและเป็นที่ยอมรับของสังคม 
 

วิชาที่ 3.3 - ทักษะและคุณสมบัติที่จ าเป็นส าหรับการท างานในทศวรรษ 2020 (3 ชั่วโมง) 
วิชานี้ มุ่งหวังให้เกิดการเรียนรู้และตระหนักถึงทักษะและคุณสมบัติที่จ าเป็นต่อการท างาน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าองค์กรสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลในอนาคต และสามารถก าหนดกรอบทักษะ
และคุณสมบัติอันจ าเป็นในการท างานเพ่ือพัฒนาตนเองและบุคลากรในความรับผิดชอบให้มีความพร้อม
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ตลอดจนสามารถพัฒนาเป็นสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับองค์กรธรรมาภิบาล
ในอนาคตอย่างน้อยส าหรับ 5-10 ปีข้างหน้า  
 

วิชาที่ 3.4 - การคิดเชิงกลยุทธ์กับการสร้างสรรค์นวัตกรรม (3 ชั่วโมง) 
วิชานี้ มุ่งให้มีการปรับวิธีคิดออกจากกรอบและกฎเกณฑ์เดิมๆ และให้ความส าคัญในการคิด

เชิงกลยุทธ์ เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ตลอดจนความท้าทายใหม่ๆ ที่ส่งผล
กระทบกับการบริหารงานในปัจจุบันและอนาคต อันจะน าไปสู่การสร้างโอกาสและริเริ่มสิ่งใหม่ๆ แก่องค์กร  
ทั้งนี้ ความสามารถในการมองเห็นโอกาสและช่องทางในการสร้างประโยชน์ให้องค์กร จะเป็นแรงขับ
เคลื่อนที่ท าให้เกิดนวัตกรรมทางการบริหาร น าไปสู่ความคิดและการท างานที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์    
ซึ่งมีความเหมาะสมกับการด าเนินงานและลักษณะขององค์กรตนเองมากที่สุด 
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วิชาที่ 3.5 - การบริหารการเปลี่ยนแปลง และองค์กรแห่งการเรียนรู้ (3 ชั่วโมง) 
วิชานี้ มุ่งให้เห็นความส าคัญของการบริหารความเปลี่ยนแปลง ตลอดจนแนวทางจัดการกับ

ความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี         
ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กร และที่ส าคัญคือมองเห็นการเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาสในการ
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ซึ่งผู้บริหารจะต้องมีความสามารถในการกระตุ้นและจูงใจให้บุคลากรในองค์ กรเกิดการ
เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่เพ่ือน าไปสู่การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในองค์กร  
พัฒนาเป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการด าเนินงานที่ตั้งไว้   
 

วิชาที่ 3.6 - การสร้างและบริหารทีมงานที่มีประสิทธิภาพ (3 ชั่วโมง) 
วิชานี้ มุ่งให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติการท างานในองค์กร จากการท างานแบบฉายเดี่ยวหรือ

เก่งคนเดียว มาเป็นการให้ความส าคัญกับการพัฒนาทีมงานและการสร้างวัฒนธรรมการท างานแบบมีส่วน
ร่วมตามหลักธรรมาภิบาล นอกจากนี้ ยังมุ่งหวังให้ผู้บริหารสามารถสร้างและบริหารทีมงานในองค์กรของ
ตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีเทคนิคและแนวทางส าหรับการเสริมสร้างพลังทีมในองค์กร เพ่ือให้เกิดความ
เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน อันจะน าไปสู่การบรรลุความส าเร็จขององค์กรเนื่องจากมีเป้าหมายเดียวกัน 
 

วิชาที่ 3.7 - การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง (3 ชั่วโมง) 
วิชานี้ มุ่งให้เห็นถึงความจ าเป็นของการมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่มี

ประสิทธิภาพในองค์กร ซึ่งการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงจะเป็นกระบวนการปฏิบัติงาน     
ที่องค์กรจัดให้มีขึ้นเพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งนี้ 
การด าเนินการจะออกมาในรูปของนโยบาย แนวทาง กฎระเบียบ ข้อบังคับ คู่มือหรือขั้นตอนการปฏิบัติ 
เพ่ือลดความเสี่ยงต่างๆ สิ่งที่ส าคัญคือการเลือกแนวทางที่จะจัดการกับความเสี่ยงนั้น ผู้บริหารต้อง
พิจารณาถึง ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุน ในการจัดการความเสี่ยงนั้น เปรียบเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับว่า
เหมาะสมและคุ้มค่าตามกรอบแนวทางธรรมาภิบาล  

 
วิชาที่ 3.8 - การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (3 ชั่วโมง) 

วิชานี้ มุ่งหวังให้ผู้บริหารเห็นถึงความส าคัญของทรัพยากรมนุษย์  ในฐานะที่เป็นกุญแจส าคัญ      
ที่จะสร้างความส าเร็จให้แก่องค์กร เสริมสร้างองค์ความรู้ที่ทันสมัยที่ครอบคลุมภารกิจทั้งด้านการบริหาร
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อันประกอบไปด้วย การวางแผนด้านก าลังคน การสรรหาและการ
คัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนา ค่าตอบแทนและผลประโยชน์เกื้อกูล การดูแลสุขภาพความปลอดภัย 
แรงงานสัมพันธ์ การพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการท างาน ล้วนแล้วแต่เป็นประเด็นที่ผู้บริหาร
ต้องเอาใจใส่และดูแล เพ่ือหนุนเสริมให้บุคลากรพร้อมที่จะปฏิบัติงานและสร้างความส าเร็จให้แก่องค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 

 
วิชาที่ 3.9 - การงบประมาณส าหรับผู้บริหาร  (3 ชั่วโมง) 

วิชานี้ มุ่งให้ผู้บริหารเข้าใจถึงระบบสนับสนุนการด าเนินงานในองค์กร โดยเฉพาะในเรื่องการ
บริหารงบประมาณขององค์กร ซึ่งเป็นประเด็นที่ผู้บริหารในองค์กรที่มีธรรมาภิบาลไม่ควรละเลยที่จะให้
ความส าคัญ เนื่องจากการบริหารงบประมาณจะมีความเกี่ยวข้องกับการก าหนดยุทธศาสตร์และแผนงาน
ต่าง ๆ ขององค์กร  อีกทั้งการก าหนดโครงสร้างของงบประมาณนั้นจะช่วยอ านวยความสะดวกในการ
วางแผนในแต่ละปีได้ดี  
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วิชาที่ 3.10 – การบัญชีและการวิเคราะห์งบการเงิน (3 ชั่วโมง) 

วิชานี้ มุ่งให้ผู้บริหารเข้าใจถึงระบบสนับสนุนการด าเนินงานในองค์กร ในเรื่องระบบบริหาร
จัดการด้านการบัญชี ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยท าให้ผู้บริหารได้ทราบถึงข้อมูลที่มีความถูกต้องและสามารถ
ตรวจสอบได้ รวมถึงการวิเคราะห์งบการเงิน กระบวนการค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและ
ผลการด าเนินงานขององค์กรจากงบการเงินขององค์กรนั้น พร้อมทั้งน าข้อเท็จจริงดังกล่าวมาประกอบการ
ตัดสินใจประเมิน ติดตาม และการตรวจสอบทางการเงินขององค์กร ซึ่งเป็นประเด็นที่ผู้บริหารในองค์กร   
ที่มีธรรมาภิบาลไม่ควรละเลยที่จะให้ความส าคัญ เนื่องจากการบัญชีและการวิเคราะห์งบการเงินจะมี  
ความเกี่ยวข้องกับการก าหนดยุทธศาสตร์และแผนงานต่าง ๆ ขององค์กร   

 
วิชาที่ 3.11 - การบริหารงานพัสดุ : การจัดซื้อจัดจ้าง (3 ชั่วโมง) 

วิชานี้ มุ่งให้ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจแนวปฏิบัติ
ที่ถูกต้อง เข้าใจหลักการ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ บทก าหนดโทษและป้องกัน
การทุจริต ทั้งนี้เพ่ือก าหนดกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มุ่งเน้นการท างานด้วยความ
โปร่งใส เป็นธรรม มีการวางแผนการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ     
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ที่จะมีผลบังคับใช้ในเดือนสิงหาคม 2560 เพื่อการปฏิบัติงาน   
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป  

 
 
 

วิชาที่ 3.12 - การสื่อสารสาธารณะ  (3 ชั่วโมง) 
วิชานี้  มุ่งให้เห็นความส าคัญของการสื่อสารสาธารณะ ที่ปัจจุบันมีบทบาทส าคัญในการ

ด าเนินงานขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ขององค์กร 
การชี้แจงข้อเท็จจริง เป็นต้น นอกจากนี้รูปแบบและช่องทางการสื่อสารสาธารณะสมัยใหม่ ที่เกิดขึ้น
โดยเฉพาะการสื่อสารออนไลน์ ส่งผลให้การรับสารและการส่งสารใช้เวลาน้อยลง สามารถเข้าถึงบุคคลและ
กลุ่มคนต่างๆ ได้ง่ายและทั่วถึง ดังนั้นองค์กรที่ยึดหลักความโปร่งใส และความรับผิดรับชอบ ถูกตรวจสอบ
ได้  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารองค์กรต้องปรับตัวให้เท่าทันรูปแบบการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลง      
ไป อีกทั้งยังจ าเป็นต้องมีความรอบคอบและตรวจสอบช่องทางการสื่อสาร ตลอดจนตัวสารที่จะเผยแพร่    
แก่สาธารณะชนอยู่เสมอ และที่ส าคัญต้องรู้เท่าทันการสื่อสารในยุคดิจิทัล ทราบถึงสาระส าคัญของ พ.ร.บ.   
ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 สิ่งใดกระท าได้และไม่ได้ และมีข้อพึงระวัง
อะไรบ้าง 
 

วิชาที่ 3.13  -  โต้วาที (Debate) : แนวทางการประยุกต์ใช้หลักคิดและเครื่องมือการบริหารสมัยใหม่
กับการเสริมสร้างธรรมาภิบาล (3 ชั่วโมง) 

วิชานี้ มุ่งให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมอง ที่เกี่ยวกับหลักคิดและเครื่องมือการบริหารสมัยใหม่     
กับการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ส าหรับการน าไปประยุกต์ใช้ในองค์กร โดยให้มีการหยิบยกประเด็นทางการ
บริหารต่างๆ ตลอดจนสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน มาน าเสนอให้เห็นถึงผลดีและผลเสีย ด้านบวก
และด้านลบเหตุผล  ผ่านการยกตัวอย่างและกรณีศึกษาที่เป็นรูปธรรมมาสนับสนุนความเห็นของตนและ
เคารพต่อความเห็นที่เห็นแตกต่าง อันจะน าไปสู่การสรุปรวบยอดทางความคิดเกี่ยวกับหัวข้อวิชาต่างๆ        
ที่ผู้บริหารได้ศึกษามาในกลุ่มวิชานี้ 
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กลุ่มวิชาที่ 4 : การบรรยายพิเศษ รวม 7 วิชา จ านวน 21 ชั่วโมง  
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม ทราบถึงประเด็นส าคัญต่างๆ ที่เป็นปรัชญาหรือแนวคิด      
ในระดับชาติ รวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบริบทการบริหารงานภาครัฐที่ผู้บริหารระดับกลางควรมีความรู้
ความเข้าใจ  

2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม ทราบถึงประเด็นสาธารณะที่จ าเป็นส าหรับนักบริหาร
ระดับกลาง ซึ่งก าลังอยู่ในกระแสสังคม หรือได้รับความสนใจจากภาคส่วนต่างๆ ในขณะนั้นโดยเฉพาะ
ส าหรับผู้บริหารในแวดวงราชการ 
 

 ประเด็นส าคัญและเหตุการณ์ปัจจุบัน  
บรรยายพิเศษเกี่ยวกับประเด็นส าคัญและอยู่ในความสนใจในปัจจุบัน ที่ เชื่อมโยงกับการ

บริหารงานของภาครัฐ 
 
 

1)  การบรรยาย การโต้วาที การถกแถลง การสัมมนา วิเคราะห์กรณีศึกษาในชั้นเรียน  
2)  การศึกษาดูงานภายในประเทศ   
3)  การจัดท าเอกสารวิชาการกลุ่ม  
4)  ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ   
5)  กิจกรรมอื่นๆ ตามท่ีหลักสูตรฯ ก าหนดเพ่ิมเติม 
 

 
 

เดือนมิถุนายน – ธันวาคม 2562 ทุกวันจันทร์และวันอังคาร  เวลา 09.00 – 16.00 น. หรือ        
วันตามที่หลักสูตรฯ ก าหนด 

 

 
 

ห้องเรียนสถาบันพระปกเกล้า (ฝั่งห้องอบรม ชั้น 5 อาคารจอดรถ) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

 

 
 

ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรฯ เป็นผู้ผ่านและส าเร็จการศึกษาอบรมเมื่อปฏิบัติตามเกณฑ์
ต่างๆ ต่อไปนี้โดยครบถ้วน 

9.1  เกณ ฑ์ เวลาเรียน  ผู้ เข้ าศึ กษาอบรมต้ องมี เวลาศึ กษาอบรมต ลอดทั้ งหลั กสู ตร                  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเวลาเรียนทั้งหมด  

9 .2  เกณ ฑ์ ก ารมี ส่ ว น ร่ ว ม  ผู้ เข้ าศึ กษ าอบ รม ต้ อ งมี ส่ วน ร่ วม ใน การศึ กษ าอบ รม                      
ตามกรอบการศึกษาอบรมทั้งหมดในหลักสูตร อาทิ การปฐมนิเทศ การปัจฉิมนิเทศและการศึกษาดูงาน 

6. วิธีการศึกษาอบรม 
 

7. ระยะเวลาในการศึกษาอบรม   
 

8. สถานที่ศึกษาอบรม  
 

9. เงื่อนไขการจบหลักสูตร  
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9.3 เกณฑ์การจัดท าเอกสารวิชาการ ผู้เข้าศึกษาอบรมต้องร่วมจัดท าเอกสารวิชาการ โดยได้รับ
การประเมินให้ “ผ่าน” ทั้งนี้ เอกสารวิชาการต้องแล้วเสร็จ และมีการน าเสนอผลการศึกษาตามที่คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ ก าหนด 

9.4 ไม่มีความประพฤติเสียหาย และไม่ด าเนินการใดๆ อันน ามาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงของ
สถาบันพระปกเกล้า 

 
 

 
 

 ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง (Intermediate Certificate Course 
in Good Governance for Middle Level Executives) 

 เข็มวิทยฐานะระดับประกาศนียบัตรจากสถาบันพระปกเกล้า 
 

  
 

ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร  69,000 บาท (หกหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน) (รวมค่าอาหาร
กลางวัน  อาหารว่าง ค่าเอกสารตลอดหลักสูตร รวมทั้งค่าเดินทาง อาหารและสถานที่พักในการศึกษาดูงาน              
ในประเทศ ตามท่ีหลักสูตรฯ ก าหนด) 
หมายเหตุ : หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานของรัฐสามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. ประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะที่ได้รับ 
 

11.ค่าธรรมเนียม 
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ตารางการศึกษาอบรม 

หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 21 
ระหว่างเดือนมิถุนายน – ธันวาคม 2562 

 
 

 ปฐมนิเทศและเปิดหลักสูตร 7 – 9 มิถุนายน 2562 (3 วัน) ศ/ ส/ อา 
 อบรมครั้งท่ี 1 17 – 18 มิถุนายน 2562 (2 วัน) จ/ อ 
 อบรมครั้งท่ี 2  24 – 25 มิถุนายน 2562 (2 วัน) จ/ อ 
 อบรมครั้งท่ี 3  1 – 2 กรกฎาคม 2562 (2 วัน) จ/ อ 
 อบรมครั้งท่ี 4      8 – 9 กรกฎาคม 2562 (2 วัน) จ/ อ 
 อบรมครั้งท่ี 5 22 – 23 กรกฎาคม 2562 (2 วัน) จ/ อ 
 อบรมครั้งท่ี 6 5 – 6 สิงหาคม 2562 (2 วัน) จ/ อ 
 อบรมครั้งท่ี 7 19 – 20 สิงหาคม 2562 (2 วัน) จ/ อ 
 ดูงานกรุงเทพฯ/ปริมณฑล 26 สิงหาคม 2562 (1 วัน) จ 
 อบรมครั้งท่ี 8 27 สิงหาคม 2562 (1 วัน) อ 
 อบรมครั้งท่ี 9 2 – 3 กันยายน 2562 (2 วัน) จ/ อ 
 ศึกษาดูงานในประเทศ  12 – 15 กันยายน 2562 (4 วัน) พฤ/ ศ/ ส/ อา 
 อบรมครั้งท่ี 10 23 – 24 กันยายน 2562 (2 วัน) จ/ อ 
 อบรมครั้งท่ี 11 7 – 8 ตุลาคม 2562 (2 วัน) จ/ อ 
 อบรมครั้งท่ี 12 28 – 29 ตุลาคม 2562 (2 วัน) จ/ อ 
 อบรมครั้งท่ี 13 4 – 5 พฤศจิกายน 2562 (2 วัน) จ/ อ 
 น าเสนอเอกสารวิชาการกลุ่ม 

และปจัฉิมนิเทศ  
15 – 17 ธันวาคม 2562 (3 วัน) อา/ จ / อ 

หมายเหตุ : ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  
 
 

 

 


