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แผนการด าเนินงาน  
 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 20 

 

ก ำหนด ระหว่ำงวันท่ี 

เปิดประชำสัมพันธผ์่ำนเว็บไซต์ www.kpi.ac.th 20 กรกฎำคม 2563 เป็นต้นไป 

เปิดรับสมัครผ่ำนระบบอนนไลน์ที่ 
www.kpi.ac.th เท่ำนั้น 

20 กรกฎำคม - 18 กันยำยน 2563 

ปิดรับสมัคร 18 กันยำยน 2563 

ตรวจสอบคุณสมบัติ (กยศ.) 21 - 23 กันยำยน 2563 

ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกผ่ำนเว็บไซต์ 
www.kpi.ac.th 

 

 
8 ตุลำคม 2563 

 *** ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก*** 
ช ำระค่ำธรรมเนียม (เรียน) 

( ผ่ำนธนำคำร ตำมแบบฟอร์มสถำบันฯ ) 
8 – 16 ตุลำคม 2563 

รำยงำนตัว  14 - 16 ตุลำคม  2563 

พิธีเปิดหลักสูตรและปฐมนิเทศ  
(นักศึกษำทุกท่ำนต้องเข้ำร่วมกิจกรรม) 
ในกรณีไม่เข้ำร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ                              

ให้ถือว่ำ “สละสิทธิ์”  
ในการเข้ารับการศึกษาอบรม 

 
30 ตุลำคม - 1 พฤศจิกำยน 2563 

 

เร่ิมเปิดกำรเรียน–กำรสอน         6 พฤศจิกำยน 2563 – 31 สิงหำคม 2564 
 

 
หมายเหตุ  :   ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 
 

http://www.kpi.ac.th/
http://www.kpi.ac.th/
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หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) 
(Advanced Certificate Course in Public Administration and Law for Executives)              

รุ่นที่ 20 
 

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

 
1. หลักการและเหตุผล 
 

กำรเปลี่ยนแปลงสถำนกำรณ์ของโลก ด้ำนเศรษฐกิจ กำรเมือง สังคมและเทคโนโลยี  ท ำให้
ประเทศไทยจ ำเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบ กำรเมือง  เศรษฐกิจ สังคมและกำรบริหำรของประเทศ
อย่ำง ขนำนใหญ่ ซึ่งกำรปฏิรูปดังกล่ำว ล้วนมีจุดมุ่งหมำยเพื่อให้เกิด  “ธรรมำภิบำล”  (Good 
Governance)  ขึ้น  

    จำกเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้น สะท้อนให้เห็นถึงควำมจ ำเป็นท่ีผู้บริหำรของหน่วยงำนรำชกำร  
รัฐวิสำหกิจ และองค์กรอิสระ ผู้บริหำรภำคเอกชน  ผู้น ำชุมชน  และผู้น ำท้องถิ่น ต้องพัฒนำ
ตนเองให้มีควำมรู้ในแบบสหสำขำวิชำ ท้ังทำงด้ำนนโยบำยสำธำรณะ  กฎหมำยมหำชน  
เศรษฐศำสตร์  กำรบริหำรและกำรจัดองค์กรสมัยใหม่ ท้ังนี้ เพื่อให้สอดรับกับกำรปฏิรูปของ
ประเทศที่เกิดขึ้น  

ด้วยเหตุนี้ สถำบันพระปกเกล้ำ สถำบันทำงวิชำกำรในก ำกับ  รัฐสภำ จึงได้จัดหลักสูตร
ประกำศนียบัตรชั้นสูงกำรบริหำรงำนภำครัฐและกฎหมำยมหำชน ขึ้นโดยมุ่งหวังท่ีจะให้ผู้บริหำร
ท้ังจำกภำครัฐ ภำคเอกชน  ท่ีผ่ำนหลักสูตรนี้ มีควำมรู้ ทักษะ และควำมสำมำรถท่ีจ ำเป็นของกำร
เป็นผู้น ำในด้ำนกำรเสนอแนะนโยบำย  กำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ  และกำรเป็นแบบอย่ำงท่ีดีใน
วงกำรต่ำง ๆ เพื่อท่ีจะได้น ำพำประเทศชำติให้พัฒนำก้ำวหน้ำสืบไป 

 
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

 1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบำยสำธำรณะกำรบริหำรจัดกำร 
กฎหมำยมหำชน  และเศรษฐศำสตร์ อันเป็นกำรเสริมสร้ำงวิสัยทัศน์ในกำรวิเครำะห์
สภำพกำรณ์ของประเทศ  และองค์กำรให้กว้ำงขวำง ละเอียด และชัดเจนขึ้น 
 2. เสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ในกำรบริหำรจัดกำรองค์กำรแนวใหม่ 
โดยเฉพำะด้ำนกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์  กำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง และกำรบริหำรแบบ
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มุ่ งผลสัมฤทธิ์  เพื่ อเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรนโยบำยให้ เกิดผลปฏิบัติอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
 3. เสริมสร้างทัศนคติและมุมมอง เกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท่ีสอดรับกับ
กำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 4. เสริมสร้างเครือข่าย  ในกำรปฏิรูปกิจกำรบ้ำนเมืองเพื่อประโยชน์ในกำร
เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศและกำรพัฒนำแบบยั่งยืน 

 
3. คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา 

      บุคคลท่ีสำมำรถสมัครเข้ำรับกำรศึกษำอบรมในหลักสูตรจะต้องมีคุณสมบัติอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
ดังนี้ 

1. สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 

2. สมำชิกวุฒิสภำ 

3. ข้ำรำชกำรกำรเมือง ต ำแหน่ง เลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี รองเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี 
เลขำนุกำรรัฐมนตรี ผู้ช่วยเลขำนุกำรรัฐมนตรี ท่ีปรึกษำนำยกรัฐมนตรี ท่ีปรึกษำ
รัฐมนตรี (ซึ่งรับกำรแต่งตั้งตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรกำรเมือง) และ
ข้ำรำชกำรรัฐสภำฝ่ำยกำรเมือง (ซึ่งได้รับแต่งตั้งตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำร
ฝ่ำยรัฐสภำ) ท่ีด ำรงต ำแหน่งเทียบเท่ำ  

4. ข้ำรำชกำรศำลยุติธรรม ตั้งแต่ต ำแหน่ง รองอธิบดีผู้พิพำกษำศำลชั้นต้น (ชั้น 4)         
ขึ้นไป หรือเทียบเท่ำ ข้ำรำชกำรตุลำกำรศำลปกครอง ตั้งแต่ต ำแหน่ง รองอธิบดีศำล
ปกครองกลำง หรือภูมิภำค ขึ้นไป หรือเทียบเท่ำ ข้ำรำชกำรอัยกำร ซึ่งด ำรงต ำแหน่ง 
ตั้งแต่ระดับรองอธิบดีอัยกำรฝ่ำย (ชั้น 6) ขึ้นไป หรือเทียบเท่ำ 

5. ข้ำรำชกำร ได้แก่ ข้ำรำชกำรพลเรือน ข้ำรำชกำรครู  และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ซึ่ง
ด ำรงต ำแหน่ง ประเภทบริหำรระดับต้น  ผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรระดับสูง  
หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับเชี่ยวชำญขึ้นไป  ข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญ  
หรือข้ำรำชกำรประเภทอื่นๆ ซึ่งด ำรงต ำแหน่งเทียบเท่ำ ข้ำรำชกำรพลเรือนดังกล่ำว
ข้ำงต้น  ข้ำรำชกำรพลเรือน หรือพนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ ซึ่งด ำรงต ำแหน่ง 
อธิกำรบดี รองอธิกำรบดี  คณบดี  หรือด ำรงต ำแหน่งไม่ต่ ำกว่ำ  รองศำสตรำจำรย์ 

6. ข้ำรำชกำรพลเรือน ข้ำรำชกำรครู ซึ่งด ำรงต ำแหน่ง ประเภทอ ำนวยกำรระดับต้น           
ไม่น้อยกว่ำ 3 ปี หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งอื่นที่ปฏิบัติรำชกำรเช่นเดียวกับประเภทอ ำนวยกำร
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 3 ปี  

7. เจ้ำหน้ำท่ี พนักงำน ข้ำรำชกำรของรัฐ องค์กรตำมรัฐธรรมนูญ หรือองค์กำรมหำชนต้อง
ด ำรงต ำแหน่งระดับเดียวกับข้ำรำชกำรพลเรือน ตำมข้อ 5 หรือพนักงำนรัฐวิสำหกิจต้อง
ด ำรงต ำแหน่ง ระดับ 11 ขึ้นไป หรือเทียบเท่ำ 
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8. กรรมกำรของหน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน องค์กรก ำกับดูแล 

9. นำยทหำรหรือนำยต ำรวจท่ีมีชั้นยศอัตรำเงินเดือน พันเอก(พิเศษ)  นำวำเอก(พิเศษ) 
นำวำอำกำศเอก(พิเศษ)  หรือพันต ำรวจเอก(พิเศษ) ขึ้นไป 

10. ผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

10.1 นำยก หรือรองนำยกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

10.2 สมำชิกสภำท้องถิ่น 

10.3 ข้ำรำชกำร/พนักงำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ด ำรงต ำแหน่งระดับ 8 อำวุโสไม่น้อยกว่ำ 3 ปี หรือระดับ 9 ขึ้นไป) 

11. ผู้บริหำรระดับสูงขององค์กรพัฒนำเอกชน (องค์กรทำงสังคมท่ีไม่แสวงหำก ำไร) หรือ 
องค์กรทำงสังคม ( Social Enterprise ) 

12. ผู้ประกอบกิจกำร หรือผู้บริหำรระดับสูงของกิจกำรภำคเอกชน 
13. สื่อมวลชน : ประสบกำรณ์ไม่น้อยกว่ำ 10 ปี 
14. ศิลปิน 
15. บุคคลซึ่งคณะกรรมกำรหลักสูตรให้เข้ำศึกษำ เพรำะมีผลงำนเป็นท่ีประจักษ์ ในกำร

พัฒนำประชำธิปไตย หรือเป็นผู้ซึ่งจะเป็นก ำลังส ำคัญในกำรพัฒนำประชำธิปไตย หรือ
สนับสนุนงำนของสถำบันต่อไป 

 

หมายเหตุ  
 1.  บุคคลท่ีสำมำรถสมัครเข้ำรับกำรศึกษำอบรมในหลักสูตรจะต้องส ำเร็จกำรศึกษำระดับ
ไม่ต่ ำกว่ำปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำตำมท่ีส ำนักงำน คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ หรือ ส ำนักงำน 
ก.พ. รับรอง  

2.  บุคคลท่ีสนใจสมัครเข้ำศึกษำอบรม ต้องมีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 35 ปี ณ วันท่ีสมัคร 
3.  บุคคลท่ีสมัครเข้ำศึกษำอบรม จะต้องไม่เป็นนักศึกษำในหลักสูตรท่ีมีระยะเวลำศึกษำ

ในขณะเดียวกันกับกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรชั้นสูงกำรบริหำรงำนภำครัฐและกฎหมำย
มหำชน 

4.  บุคคลท่ีสำมำรถสมัครเข้ำรับกำรศึกษำอบรมในหลักสูตร จะต้องไม่ผิดนัดช ำระหนี้
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ (กยศ.) 

 

 
4.  จ านวนผู้เข้ารับการศึกษา 
 

 สถำบันพระปกเกล้ำจะพิจำรณำรับนักศึกษำประมำณ 150 คนโดยพิจำรณำตำมระเบียบ 
และเกณฑ์กำรคัดเลือกของสถำบันพระปกเกล้ำท่ีก ำหนดขึ้นเป็นกำรเฉพำะส ำหรับหลักสูตร 
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5. รูปแบบการจัดการศึกษา 
 
 5.1  วิธีกำรศึกษำ ประกอบด้วย กำรบรรยำย กำรอภิปรำย กำรสัมมนำ กรณีศึกษำ           
กำรทัศนศึกษำ  โดยแบ่งเนื้อหำออกเป็น 4 หมวดวิชำ หมวดท่ี 1) ควำมรู้พื้นฐำนทำงกำร
บริหำรงำนภำครัฐในระบอบประชำธิปไตย  หมวดท่ี 2) กลไกและกระบวนกำรก ำหนดนโยบำย
สำธำรณะ /กำรน ำนโยบำยสำธำรณะไปปฏิบัติ แต่ละหมวดวิชำใช้วิธีกำรศึกษำหลำยวิธีประกอบ
กัน โดยมีกำรศึกษำในชั้นเรียนท้ังหมด 73 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง รวม 219 ชั่วโมง หมวดท่ี 3)  
กำรเสริมสร้ำงประสบกำรณ์นักบริหำรเชิงประจักษ์ ประกอบด้วย กิจกรรมปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ 
กำรศึกษำดูงำนในประเทศและกำรศึกษำดูงำนต่ำงประเทศ รวม 105 ชั่วโมง  หมวดท่ี 4)            
กำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติและกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่ภำคปฏิบัติ 145  ชั่วโมง                 
รวมทั้งสิ้น  469 ชั่วโมง  

 5.2  ผู้ท่ีจะได้รับกำรพิจำรณำให้ผ่ำนหลักสูตรและได้รับมอบประกำศนียบัตรจะต้อง       
เข้ำรับกำรศึกษำในหลักสูตรไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 ของระยะเวลำกำรศึกษำท้ังหมด   เข้ำร่วม
กิจกรรม และมีผลงำนท่ีมีคุณภำพตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด ส่งงำนภำยในเวลำท่ีก ำหนด  ผ่ำนกำร
ประเมินผลกำรศึกษำตำมท่ีสถำบันก ำหนด 

    

6. ระยะเวลาการศึกษา 
 

 6.1  ระยะเวลำกำรศึกษำอบรมโดยรวมประมำณ 9 เดือน  ระหว่ำงเดือน ตุลำคม 
2563  ถึงเดือนสิงหำคม 2564  เรียนทุกวันศุกร์ เวลำ 17.00 – 20.00 น. และวันเสำร์               
เวลำ 09.00 – 16.00 น. หรือวันอื่นตำมท่ีสถำบันฯ ก ำหนด 
 6.2  สถำนท่ีอบรม ณ ห้องประชำธิปก สถำบันพระปกเกล้ำ หรือสถำนท่ีอื่นท่ี
สถำบันฯ ก ำหนด 

 
 

7.  ค่าธรรมเนียม 

      1.  ค่ำธรรมเนียมตลอดหลักสูตร 120,000 บำท  
          (ค่ำธรรมเนียม: รวมค่ำอำหำร ค่ำเอกสำรประกอบกำรศึกษำ และค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำ
ดูงำนกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่ำงจังหวัด กำรเข้ำพักโรงแรมจะเป็นห้องพักคู่ 2 ท่ำน/ห้อง/คืน) 

  2.  ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงศึกษำดูงำนต่ำงประเทศ  ตำมท่ีจ่ำยจริงแต่ไม่เกิน 120,000 
บำท (กรณีกำรเดินทำงชั้นประหยัด และพักคู่) 
 3.  ค่ำเส้ือสูทสถำบันฯ ค่ำใช้จ่ำยประมำณ 3,000 บำท (ช ำระในวันรำยงำนตัว) 
 4.  ค่ำสมำชิกสมำคมสถำบันพระปกเกล้ำ ค่ำใช้จ่ำย 1,000 บำท (ช ำระในวันรำยงำนตัว) 
 
หมายเหตุ ท้ังนี ้กำรศกึษำดงูำนต่ำงประเทศขึ้นอยู่กับสถำนกำรณ์ ณ ขณะนั้น 

หำกสถำนกำรณ์ไม่ปกติ ทำงสถำบันจะด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำดงูำนในประเทศทดแทน 
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8. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ส ำนักบริกำรวิชำกำร สถำบันพระปกเกล้ำ 
หลักสูตรประกำศนียบตัรชั้นสูงกำรบริหำรงำนภำครัฐและกฎหมำยมหำชน 
สถำบันพระปกเกล้ำ เลขที่ 120 หมู่ 3 ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ 
อำคำรรัฐประศำสนภักดี ชั้น 4 (โซนทิศเหนือ) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง   
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหำนคร 10210 เว็บไซต์ www.kpi.ac.th 
หรือ   นำงกชพร ช่อพฤกษำ  หมำยเลขโทรศัพท์ 0-21419784 
 นำงสำวสำริณี เปรมประวัติ หมำยเลขโทรศัพท์ 0-21419697 
 นำงสำวสุภำพร ธรำพงษ์พันธ์ หมำยเลขโทรศัพท์ 0-21419721  
 หมำยเลขโทรสำร 0-21438178-9 
 

9. โครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรประกำศนียบัตรชั้นสูงกำรบริหำรงำนภำครัฐและกฎหมำยมหำชน ใช้เวลำ

กำรศึกษำอบรมในหลักสูตร ท้ังสิ้น 469 ชั่วโมง ประกอบด้วย 4 หมวด 
หมวดที ่1  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐในระบอบประชาธิปไตย            

(75 ชั่วโมง) 
1.1  แนวคิดและทฤษฎี (54 ชั่วโมง) 
1.2  กรณีศึกษำและกำรสัมมนำ (21 ชั่วโมง) 

 หมวดที ่2   กลไกและกระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะ /การน านโยบาย
สาธารณะไปปฏิบัติ  (144 ชั่วโมง) 

  2.1   หมวดกฎหมำย:  เครื่องมือทำงกฎหมำยในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน                 
(54 ชั่วโมง) 

 2.2   หมวดนโยบำยสำธำรณะ:  กำรวิเครำะห์กลไกและกระบวนกำรก ำหนด 
นโยบำยสำธำรณะ (33 ชั่วโมง) 

 2.3  หมวดบริหำรจัดกำร (57 ชั่วโมง) 
 หมวดที ่3  การเสริมสร้างประสบการณ์นักบริหารเชิงประจักษ์  ( 105 ชั่วโมง) 
 3.1  กำรศึกษำดูงำนในประเทศ  (ในกรุงเทพหรือปริมณฑล และต่ำงจังหวัด) 
  3.2  กำรศึกษำดูงำนต่ำงประเทศ 
 หมวดที ่4  การขับเคลื่อนนโยบายสู่ภาคปฏิบัติ  (145 ชั่วโมง) 

กำรจัดท ำเอกสำรวิชำกำรกลุ่มและน ำเสนอรำยงำนวิชำกำรกลุ่ม พร้อมน ำเสนอ
ผลงำนเอกสำรวิชำกำรของรุ่นต่อสำธำรณะชน 

 
 

http://www.kpi.ac.th/
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หมวดที ่1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐในระบอบประชาธิปไตย            
(75 ชั่วโมง) 

 

ขอบเขตเนื้อหา 
เนื้อหำในหมวดวิชำนี้ ครอบคลุมหลักปรัชญำแนวคิดพื้นฐำนและภำพรวม (Overview)  

ในสองส่วนใหญ่ๆ ได้แก่ ส่วนท่ีหนึ่ง ว่ำด้วยแนวคิดและทฤษฎี และ ส่วนท่ีสอง ว่ำด้วยกรณีศึกษำ
และกำรสัมมนำ 

ส่วนที่หนึ่ง แนวคิดและทฤษฎี 
เนื้อหำในส่วนนี้ ประกอบด้วยแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องในสำมมิติ ได้แก่ มิติด้ำนรัฐ 

และสังคม มิติด้ำนรัฐและเศรษฐกิจ และมิติด้ำนรัฐและกำรต่ำงประเทศ โดยมีขอบเขตดังนี้: - 

ก. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรัฐและสังคม 
กรอบแนวคิดพื้นฐำนเกี่ยวกับหลักนิติธรรม ประชำธิปไตย และกำรพัฒนำประเทศ 

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรัฐและระบบกฎหมำย ซึ่งเป็นกลไกส ำคัญในกำรบริหำรจัดกำรประเทศ และ
ควำมส ำคัญของรัฐธรรมนูญและกฎหมำยมหำชน ในฐำนะเครื่องมือในกำรก ำกับบทบำท หน้ำท่ี 
และกำรใช้อ ำนำจของรัฐ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรัฐและสังคม ประชำสังคม กำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน ศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์และสิทธิมนุษยชน รวมท้ังกำรบังคับใช้กฎหมำยในมิติทำงสังคม
วิทยำ 

ข. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรัฐและเศรษฐกิจ 
กรอบแนวคิดพื้นฐำนเกี่ยวกับเศรษฐศำสตร์ โดยเน้นเศรษฐศำสตร์ภำครัฐ บทบำทของ

ภำครัฐในกำรด ำเนินกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ ธรรมำภิบำลในภำครัฐ ธรรมำภิบำลในภำคเอกชน 
และกำรวิเครำะห์ระบบเศรษฐกิจไทยในภำพรวม ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเศรษฐศำสตร์กับกฎหมำย 
และกำรวิเครำะห์กฎหมำยในทำงเศรษฐศำสตร์ 

ค. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรัฐและการต่างประเทศ 
กรอบแนวคิดพื้นฐำนเกี่ยวกับกฎหมำยระหว่ำงประเทศและกฎหมำยเศรษฐกิจระหว่ำง

ประเทศ บทบำทของโลกำภิวัตน์ (Globalization) และภูมิภำคนิยม (Regionalism) ต่อประเทศ
ไทย ในมิติกำรเมือง ควำมมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม ท้ังกรอบโลกำภิวัตน์และกรอบอำเซียน 
 
ส่วนที่สอง การอภิปรายและสัมมนาประเด็นร่วมสมัย 

เนื้อหำในส่วนนี้ ประกอบด้วยกรณีศึกษำในประเด็นต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหำส่วนท่ี 
หนึ่ง โดยยกประเด็นปญัหำส ำคัญของประเทศ เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้น และตัวอย่ำงของกำร 
วิเครำะห์สภำพกำรณ์ของประเทศด้วยกรอบแนวคิดด้ำนต่ำงๆ 
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วัตถุประสงค ์
ผู้ผ่ำนกำรศึกษำจะ 
1. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ สำมำรถอธิบำยหลักกำรพื้นฐำนของประชำธิปไตย กำรบริหำร

จัดกำร กำรปกครอง และกำรพัฒนำประเทศด้วยหลักนิติธรรม โดยอำศัยหลักกฎหมำยมหำชน
ประกอบกับหลักรัฐศำสตร์ หลักเศรษฐศำสตร์ และหลักสังคมวิทยำ อย่ำงบูรณำกำร 

2. สำมำรถใช้กรอบแนวคิดท่ีเป็นบูรณำกำรตำมข้อ 1 ในกำรวิเครำะห์ประเด็นปัญหำท่ี
ส ำคัญของประเทศ 

3. สำมำรถก ำหนดกรอบแนวทำงส ำหรับกำรศึกษำวิเครำะห์ในเชิงลึ ก และค้นหำ
ยุทธศำสตร์ในกำรบริหำรจัดกำรปกครองเพ่ือแก้ปัญหำดังกล่ำว 
 
หมวดที ่2  กลไกและกระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะ / การน านโยบายสาธารณะไป

ปฏิบัติ (144 ชั่วโมง) 

ขอบเขตเนื้อหา 
เนื้อหำในหมวดวิชำนี้ ครอบคลุมกลไกและกระบวนกำรในกำรน ำหลักปรัชญำแนวคิด

พื้นฐำนในหมวดท่ีหนึ่งมำปรับใช้ โดยอำศัยหลักกำรต่ำงๆ ในกำรก ำหนดนโยบำยสำธำรณะและ
กำรน ำนโยบำยสำธำรณะไปปฏิบัติ เนื้อหำในหมวดนี้จ ำแนกออกเป็นสำมส่วนใหญ่ๆ ได้แก่  ส่วนท่ี
หนึ่ง ว่ำด้วยกฎหมำย ส่วนท่ีสอง ว่ำด้วยนโยบำยสำธำรณะ และ ส่วนท่ีสำม ว่ำด้วยกำรบริหำร
จัดกำร 

ส่วนที่หนึ่ง กฎหมาย 
เนื้อหำในส่วนนี้ เป็นกำรน ำกฎหมำยมำใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน         

ซึ่งประกอบด้วย โครงสร้ำงทำงปกครอง กระบวนกำรบริหำร ผล กรณีศึกษำและกำรสัมมนำ           
โดยมีเนื้อหำดังนี้: - 

ก. โครงสร้างทางปกครอง 
กรอบแนวคิดเกี่ยวกับกำรจัดโครงสร้ำงของรัฐตำมภำรกิจทำงกฎหมำย กำรจัดโครงสร้ำง

รำชกำรฝ่ำยบริหำร และหลักกำรใช้อ ำนำจตำมกฎหมำยปกครอง 

ข. กระบวนการบริหาร 
กิจกรรมของรัฐในกฎหมำยปกครองเกี่ยวกับบริกำรสำธำรณะและอ ำนำจในกำรรักษำ

ควำมสงบเรียบร้อย เครื่องมือทำงกฎหมำยในกำรบริหำรงำนภำครัฐท่ีเป็นค ำสั่งทำง ปกครองและ
วิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง ในประเด็นควำมสมบูรณ์ของค ำสั่ง กำรยกเลิกเพิก  ถอนค ำสั่ง        
กำรอุทธรณ์ค ำสั่ง กำรควบคุมค ำสั่ง และสัญญำทำงปกครอง รวมท้ังกำรบริหำรงำน แบบโปร่งใส
และกฎหมำยข้อมูลข่ำวสำร 
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ค. ผล 
ควำมรับผิดทำงกฎหมำยอันเกิดจำกกำรบริหำร ซึ่งได้แก่ควำมรับผิดทำงแพ่งควำมรับผิด

ทำงอำญำ ควำมรับผิดทำงปกครอง (วินัย-จริยธรรม-จรรยำบรรณ) และควำมรับผิดทำงกำรเมือง 

ง. การอภิปรายและสัมมนาประเด็นร่วมสมัย 
กรณีศึกษำในประเด็นต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหำด้ำนกฎหมำย ซึ่งเป็นกฎหมำยสมัยใหม่

และประเด็นร่วมสมัย  เช่น  ยุติ ธรรมสมำนฉัน ท์  กฎหมำยร่วม ทุน  กฎหมำยเกี่ ยวกับ
ทรัพยำกรธรรมชำติและกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม รวมท้ังปัญหำทำงกฎหมำยเกี่ยวกับกำร
บริหำรงำนภำครัฐและเอกชน และคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของบุคลำกรในภำครัฐ 
 

ส่วนที่สอง นโยบายสาธารณะ 
เนื้อหำในส่วนนี้ เป็นกำรน ำนโยบำยสำธำรณะมำใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรรำชกำร

แผ่นดิน ซึ่งประกอบด้วย กำรก ำหนดนโยบำยของฝ่ำยบริหำรและฝ่ำยนิติบัญญัติ กำรควบคุม
ตรวจสอบฝ่ำยบริหำร และกรณีศึกษำและสัมมนำ โดยมีเนื้อหำดังนี้: - 

ก. การก าหนดนโยบายของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ 
พื้นฐำนทฤษฎีว่ำด้วยนโยบำยสำธำรณะ กรอบแนวคิดเกี่ ยวกับกระบวนกำรตัดสินใจ

นโยบำย รวมท้ังองค์กรและกระบวนกำรก ำหนดนโยบำยทำงเศรษฐกิจ 

ข. มิติการควบคุมและตรวจสอบฝ่ายบริหาร: ข้อจ ากัดเชิงนโยบายและการด าเนินการ 
กรอบแนวคิดเกี่ยวกับข้อจ ำกัดของนโยบำยและกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำย ได้แก่               

กำรควบคุมตรวจสอบโดยศำลยุติธรรม ศำลปกครอง ศำลรัฐธรรมนูญ ปปช. อัยกำรสูงสุด และ
องค์กรอิสระอื่น 

ค. การอภิปรายและสัมมนาประเด็นร่วมสมัย 
กรณีศึกษำในประเด็นต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหำด้ำนนโยบำยสำธำรณะ ซึ่งเป็นประเด็น

ร่วมสมัย เช่น กำรกระจำยอ ำนำจกำรปกครองสู่ท้องถิ่น ปัญหำกฎหมำยในกำรกระจำยอ ำนำจใน
กำรปกครองส่วนท้องถิ่น กำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งโดยสันติวิธี และกำรวิเครำะห์ นโยบำยของ
รัฐบำลโดยภำพรวม 
 

ส่วนที่สาม การบริหารจัดการ 
เนื้อหำในส่วนนี้ เป็นกำรน ำหลักกำรบริหำรจัดกำรมำใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำร

รำชกำรแผ่นดิน ซึ่งประกอบด้วย เครื่องมือทำงกำรบริหำรจัดกำรในกำรแปลงนโยบำยไปสู่กำร
ปฏิบัติ และกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงและกำรพัฒนำองค์กำร โดยมีเนื้อหำดังนี้: - 

ก. เครื่องมือทางการบริหารจัดการในการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
หลักกำรบริหำรจัดกำรโดยท่ัวไปเพ่ือแปลงนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติในประเด็นต่ำงๆ ได้แก่ 

กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ กำรวำงแผนกลยุทธ์ทำงกำรตลำดท้ังภำครัฐและภำคเอกชน งบประมำณ
แนวใหม่ กำรบัญชี กำรจัดกำรทำงกำรเงิน กำรจัดโครงสร้ำงและระบบกำรควบคุมดูแลท่ีดีใน
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องค์กรภำครัฐ กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management) กำรควบคุม
โครงสร้ำงและระบบกำรควบคุมท่ีดีในภำคเอกชนและตลำดหลักทรัพย์ กฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง          
และกำรวัดผลกำรด ำเนินงำน (Performance Measurement) 

ข. การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ 
หลักกำรบริหำรจัดกำรภำยใต้สถำนกำรณ์ท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงและมีกำรพัฒนำองค์กำรใน

ประเด็นต่ำงๆ ได้แก่ กำรรื้อปรับระบบงำน กำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง กำรบริหำร และพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล กฎหมำยเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลในภำครัฐ กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำร กฎหมำยเกี่ยวกับสำรสนเทศ กำรบริหำรควำมต่อเนื่องของกิจกำร 
(Business Continuity Management / BCM) จริยธรรมและจรรยำบรรณของผู้บริหำร รวมท้ัง
กำรบรรยำยหรือสัมมนำพิเศษประเด็นร่วมสมัย Current Issues) 

วัตถุประสงค ์
ผู้ผ่ำนกำรศึกษำจะ 
1. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในระดับท่ีสำมำรถอธิบำยหลักกำร โครงสร้ำง กลไก และ

กระบวนกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐในเชิงนโยบำยสำธำรณะ กฎหมำยมหำชน และในเชิงกำร
บริหำรจัดกำร โดยเฉพำะในบริบทของไทย 

2. สำมำรถวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของระบบบริหำรงำนภำครัฐ และเสนอแนะทำงเลือก
ในกำรแก้ไขปรับปรุงกลไกต่ำงๆ ให้สอดคล้องกับหลักกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
 
หมวดที ่3   การเสริมสรา้งประสบการณ์นักบริหารเชิงประจักษ์ (105 ชั่วโมง) 

ขอบเขตเนื้อหา 
เป็นกำรศึกษำดูงำน ณ สถำนท่ีจริง เกี่ยวกับนโยบำยสำธำรณะ กำรบริหำรจัดกำรและ/

หรือสภำพท่ี เกิดขึ้นอันเกี่ ยวเนื่ องกับกฎหมำยมหำชนในหน่วยงำนภำครัฐหรือเอกชน                  
ณ กรุงเทพมหำนครหรือปริมณฑล ในภูมิภำค และในต่ำงประเทศ โดยมีกำรปูพื้นควำมรู้เกี่ ยวกับ
หน่วยงำนท่ีจะศึกษำดูงำนก่อนล่วงหน้ำ กำรบรรยำยสรุปให้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยผู้บริหำรหรือ
ผู้ปฏิบัติงำนของหน่วยงำนท่ีไปศึกษำดูงำน และมีกำรจัดท ำเอกสำรสรุปข้อมูลควำมรู้ท่ีได้และ 
กำรอภิปรำยภำยหลังจำกกำรศึกษำดูงำน 

วัตถุประสงค ์
ผู้ผ่ำนกำรศึกษำจะ 
1. สำมำรถอธิบำยสภำพของกำรบริหำรหน่วยงำนท่ีได้ไปศึกษำดูงำนและ/หรือแลกเปลี่ยน

ประสบกำรณ์ 
2. สำมำรถวิเครำะห์ประเด็นปัญหำทำงนโยบำยสำธำรณะ กฎหมำยมหำชน และ/หรือกำร

บริหำรจัดกำรภำครัฐท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีได้ไปศึกษำดูงำน 
3. สำมำรถแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและประสบกำรณ์ระหว่ำงกันและกัน และมีทัศนวิสัย

หรือมุมมองท่ีกว้ำงขวำงลึกซึ้งขึ้น 
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เนื้อหาหลักสูตร 
หมวดที ่4 การขับเคลื่อนนโยบายสู่ภาคปฏิบัติ (145 ชั่วโมง) 

ขอบเขตเนื้อหา 
ในกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ สถำบันฯ ก ำหนดให้ผู้ท่ีจะผ่ำนกำรศึกษำต้องจัดท ำ

รำยงำนกรณีศึกษำซึ่งเป็นงำนกลุ่ม และรำยงำนกำรศึกษำตำมก ำหนดซึ่งเป็นงำนเดี่ยว โดยมีหัวข้อ
และขอบเขตของเรื่องท่ีจะศึกษำท่ีเกี่ยวข้องกับขอบเขตเนื้อหำของหลักสูตรและได้รับควำม
เห็นชอบจำกสถำบันฯ และมีเน้ือหำท่ีเกี่ยวข้องกับกำรน ำควำมรู้ในหลักสูตรมำประยุกต์ใช้ 

วัตถุประสงค ์
ผู้ผ่ำนกำรศึกษำจะ 
1. สำมำรถวิเครำะห์สภำพปัญหำ ก ำหนดนโยบำย ร่ำงประเด็นข้อกฎหมำย และ/หรือ

ออกแบบองค์กำรและระบบกำรบริหำรจัดกำรเพื่อจัดกำรกับประเด็นปัญหำทำงนโยบำยสำธำรณะ
และกำรบริหำรงำนตำมท่ีก ำหนด 

2. สำมำรถน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์และออกแบบดังกล่ำวในรูปของกำรน ำเสนอและ
อภิปรำยในท่ีประชุมใหญ่ และน ำเสนอเป็นรูปเล่มรำยงำนทำงวิชำกำรท่ีสำมำรถเผยแพร่ต่อ
สำธำรณชนได้ 

3. สำมำรถวิเครำะห์ประเด็นปัญหำทำงนโยบำยสำธำรณะและเสนอแนวทำงแก้ไขปรับปรุง
โดยอำศัยควำมรู้ท่ีได้จำกหลักสูตร และน ำเสนอในรูปของเอกสำรวิชำกำร 
 
 

วิธีการศึกษา 
ในกำรจัดท ำกรณีศึกษำ สถำบันฯ จะก ำหนดขอบเขตของหัวข้อต่ำงๆ ซึ่งเกี่ยวกับประเด็น

ต่ำงๆ ในกำรบริหำรงำนภำครัฐและกฎหมำยมหำชน และจัดนักศึกษำเป็นกลุ่มประมำณกลุ่มละ  
10-15 คน โดยให้นักศึกษำเลือกเข้ำกลุ่มตำมหัวข้อท่ีสนใจ ในแต่ละกลุ่มจะมีอำจำรย์ท่ีปรึกษำให้
ค ำปรึกษำแนะน ำในกำรท ำกำรศึกษำ และกำรรำยงำนผลกำรศึกษำซึ่งต้องรำยงำนโดยกำร
น ำเสนอและในรูปของเอกสำรรำยงำน 

ในกำรจัดท ำรำยงำนกำรศึกษำตำมก ำหนด ให้นักศึกษำเลือกก ำหนดหัวข้อท่ีจะ
ท ำกำรศึกษำ โดยควรเป็นเรื่องท่ีมีขอบเขตสอดคล้องเกี่ยวเนื่องกับเรื่องท่ีนักศึกษำเลือกในกำร
จัดท ำกรณีศึกษำ ท้ังนี้โดยควำมเห็นชอบของอำจำรย์ท่ีปรึกษำ และน ำเสนอในรูปของเอกสำรทำง
วิชำกำร 
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