
 

 

 

 

 

 
หลักสูตรการอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส าหรับนักบริหาร

ระดับสูง (Refresher Course)  
_____________________________ 

 
1. หลักการและเหตุผล 

สถาบันพระปกเกล้าได้จัดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรระดับสูงส าหรับ              
นักบริหารระดับสูงมากว่าสองทศวรรษแล้ว ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะ และความรู้             
ในรูปแบบใหม่ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์โลกทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วิทยาการ 
และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในการพัฒนาทักษะ re-skill และ/หรือ up-skill ให้กับบุคลากรท้ัง                
หน่วยงานภาครัฐท้ังท่ีเป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรอิสระ รวมถึงผู้บริหารระดับสูงใน
ภาคเอกชน ซึ่งได้รับผลกระทบนี้โดยตรงจึงได้มีการปรับตัวกันอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง                   
เพื่อพยายามปรับกระบวนการด าเนินงานให้สอดคล้องและรองรับต่อสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไปท้ัง
ภายในและระหว่างประเทศ 

ด้วยเหตุนี้สถาบันพระปกเกล้าจึงจัดหลักสูตรการอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านการบริหาร
เศรษฐกิจสาธารณะส าหรับนักบริหารระดับสูง (Refresher Course) ขึ้นเพื่อพัฒนาผู้บริหาร
ระดับสูงในหน่วยงานภาครัฐท้ังท่ีเป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรอิสระ รวมถึงผู้บริหาร
ระดับสูงในภาคเอกชน ได้เสริมสร้างและพัฒนาทักษะท้ังในรูปแบบของ re-skill และ/หรือ up-
skill ให้สามารถบริหารงานท้ังในระดับชุมชน องค์กร และประเทศได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคมของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและไม่หยุดนิ่ง 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะทางด้านเศรษฐศาสตร์และการบริหารนโยบาย
สมัยใหม่ 

2.2 เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ด้านเศรษฐกิจสาธารณะให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของกระแสโลกปัจจุบันท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  

 
3.  คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษาอบรม 

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส าหรับ                      
นักบริหารระดับสูง (ท่ีส าเร็จการศึกษาแล้ว)  
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4.  จ านวนผู้เข้ารับการศึกษาอบรม 

สถาบันพระปกเกล้าจะพิจารณารับนักศึกษาจ านวน 40 คน โดยพิจารณาตามระเบียบ
และเกณฑ์การคัดเลือกของสถาบันพระปกเกล้าท่ีจะก าหนดขึ้นเป็นการเฉพาะส าหรับหลักสูตรฯ  

เกณฑ์การคัดเลือกจะพิจารณาจากเอกสารการสมัคร การตรวจสอบคุณสมบัติ และ
อาจมีการสัมภาษณ์หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความพร้อมและความเหมาะสมของการ       
เข้ารับการศึกษาอบรมเป็นราย ๆ ไป 

ท้ังนี้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เป็นผู้ใช้ดุลยพินิจในการคัดเลือกบุคคลเข้ ารับ
การศึกษาอบรมในหลักสูตรฯ และดุลยพินิจนั้นถือเป็นท่ีสุด 
 
5. รูปแบบการจัดการศึกษาอบรม 

การบรรยาย การอภิปราย กรณีศึกษา การศึกษาดูงาน การถกแถลง และ                   
การฝึกภาคปฏิบัติ (66 ชั่วโมง) 
 
6. ระยะเวลาการศึกษา 

6.1 ระยะเวลาการศึกษาอบรมโดยรวม 6 สัปดาห์  
ระหว่างเดือนสิงหาคม จนถึงเดือนตุลาคม 2565 การศึกษาอบรมในห้องเรียน      
ทุกวันศุกร์ – วันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.  หรือวันและเวลาตามท่ีสถาบัน
ก าหนด 

6.2 สถานท่ีอบรม ณ สถาบันพระปกเกล้า หรือสถานท่ีอื่นท่ีสถาบันฯ ก าหนด 
 
7.   การส าเร็จการศึกษาอบรม 

7.1 ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรฯ เป็นผู้ผ่านและส าเร็จการศึกษาอบรม             
เมื่อปฏิบัติตามเกณฑ์ต่าง ๆ ต่อไปนี้โดยครบถ้วน 

 -   เกณฑ์เวลาเรียน 
 เข้ารับการศึกษาอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของระยะเวลา  
        การศึกษารวมท้ังหมด 

-   เกณฑ์การมีส่วนร่วม 
 ผู้เข้าศึกษาอบรมต้องมีส่วนร่วมในการศึกษาอบรมตามกรอบการศึกษาอบรม  

ท้ังหมดไว้ในหลักสูตร อาทิ การปฐมนิเทศ การน าเสนอนโยบายสู่สาธารณะ         
การปัจฉิมนิเทศ และการศึกษาดูงาน 

-   เกณฑ์ความประพฤติ 
 ไม่ มี ความประพฤติ เสี ยหายและไม่ ด า เนินการใด ๆ  อันน ามาซึ่ ง                              
ความเส่ือมเสียชื่อเสียงของสถาบันพระปกเกล้า 

7.2 ผู้ผ่านและส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้ จะได้รับ ใบรับรอง การส าเร็จการศึกษา 
หลักสูตร ฯ จากสถาบันพระปกเกล้า 
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8.  ค่าธรรมเนียม 

- ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
(ค่ าธรรมเนียม รวมค่ าอาหาร ค่ า เอกสารประกอบการศึกษา และค่ า ใช้จ่ าย                          
ส าหรับการศึกษาดูงานกรุงเทพฯ ปริมณฑล หรือต่างจังหวัด) 
 

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ส านักบริการวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า 

 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ  
    อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 4 (โซนทิศเหนือ) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง   
    เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  10210  เว็บไซต์ www.kpi.ac.th 
    หรือ นางสาวสายรุ้ง  กันทวี หมายเลขโทรศัพท์  0-2141-9717 
          นางสาวรัชนีพร  วงษ์รัตน์    หมายเลขโทรศัพท์  0-2141-9698 
          หมายเลขโทรสาร  0-2143-8178-9 

 
10. โครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรการอบรมทบทวนด้านการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส าหรับนักบริหารระดับสูง 
(Refresher Course) ใช้เวลาการศึกษาอบรมในหลักสูตร ทั้งสิ้น 66 ชั่วโมง ประกอบไปด้วย 2 หมวด แบ่งเป็น
การเรียนการสอนในห้องเรียน กิจกรรมส าคัญในหลักสูตร และการเสริมสร้างประสบการณ์นักบริหารเชิง
ประจักษ์  ดังนี้ 

หมวดที่ 1 การเรียนการสอน ประกอบด้วย 4 กลุ่มวิชา คือ   
1. เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง : Fintech and Digital Asset (12 ชม.)                                      
2. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) (12 ชม.)                                                               
3.  ก า ร เ ปลี่ ย นแปล ง โ ค ร งส ร้ า งป ร ะช ากร  แล ะผลกระทบทา งสั ง ค ม             

(Demographic and social change) (12 ชม.)                                    
4. ภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics) (12 ชม.)                                                               

หมวดที่ 2 การขับเคลื่อนนโยบายเชิงประจักษ์ (18 ชม.)               
   การปฐมนิเทศ การปัจฉิมนิเทศ น าเสนอผลงานข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และ
กิจกรรมอื่น ๆ ในหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kpi.ac.th/

