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โครงการพัฒนาผู้น าภาครัฐแห่งอนาคต ส าหรับศิษย์เก่าสถาบันพระปกเกล้า ประจ าปี 2566-2567  
ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

Executive Training Program for Public Sector Leaders for the Future (2023-2024) 
at Republic of Singapore 

หลักการและเหตุผล 

 สถาบันพระปกเกล้าเป็นสถาบันที่มีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ เพ่ือให้ความรู้และ
เสริมสร้างทัศนคติให้มีการท างานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งที่ผ่านมาทางสถาบันพระปกเกล้าด าเนินการจัดหลักสูตร ให้แก่
บุคลากรภาครัฐทุกระดับ รวมทั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากทั่วประเทศ และเพ่ือให้ศิษย์เก่าสถาบัน
พระปกเกล้าได้มีการพัฒนาและต่อยอดความรู้ด้านการบริหารจัดการภาครัฐในปัจจุบัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เท่าทันกระแสสังคมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วของสถานการณ์โลก รวมถึงความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ ดังนั้น การศึกษาและพัฒนาความรู้เพ่ือเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในประเทศท่ีมีการเมือง
การปกครองและเศรษฐกิจที่เสถียรภาพสูงในอาเซียน จึงเป็นสิ่งจ าเป็นในการเปิดกว้างรับแนวคิดมาปรับใช้ในการ
บริหารงานเพื่อสร้างระบบที่มีคุณภาพ ทันสมัย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานและการบริการประชาชน 

 สถาบันพระปกเกล้าจึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานหยาง (Nanyang Technological University) 
มหาวิทยาลัยชั้นน าของสาธารณรัฐสิงคโปร์ และมูลนิธิเทมาเส็ก (Temasek Foundation International) ซึ่งเป็น
องค์กรการกุศลสาธารณรัฐสิงคโปร์ ที่มีวัตถุประสงค์ก่อตั้งเพ่ือมอบทุนและสนับสนุนเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน
ด้านการบริหารงานสาธารณะ การบริหารจัดการในชุมชน รวมถึงการรับมือกับภัยพิบัติ ร่วมจัดโครงการพัฒนาผู้น า
ภาครัฐแห่งอนาคตส าหรับศิษย์เก่าสถาบันพระปกเกล้า ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยเล็งเห็นถึงความส าคัญในการพัฒนา
เครือข่ายศิษย์เก่าที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางในองค์กรภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มี
โอกาสศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะและประสบการณ์ ด้วยการศึกษาอบรมด้านความเป็นผู้น า การพัฒนา
คุณภาพเมืองที่ยั่งยืน การจัดการนโยบายสาธารณะ การพัฒนาการศึกษาและบริหารจัดการภัยพิบัติ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต รวมไปถึงการศึกษาดูงานนอกสถานที่จากตัวอย่างอันเป็นเลิศของสาธารณรัฐสิงคโปร์ อันเป็นการสร้างบุคลากร
ก าลังส าคัญที่จะเอ้ืออ านวยให้การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  การปฏิรูปประเทศไทย และการน าไปปรับ
ใช้ในหน่วยงานองค์กรของตนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาต่อยอดความรู้ศิษย์เก่าสถาบันพระปกเกล้าและบุคลากรภาครัฐ ในเรื่องภาวะความผู้น า การ
พัฒนาคุณภาพเมืองที่ยั่งยืน การจัดการนโยบายสาธารณะ การพัฒนาการศึกษาและบริหารจัดการภัยพิบัติ และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

2. เพ่ือให้ศิษย์เก่าสถาบันพระปกเกล้า และบุคลากรภาครัฐ น าความรู้ที่ได้รับมาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
พัฒนาตนเอง 

3. เพ่ือให้ศิษย์เก่าสถาบันพระปกเกล้า และบุคลากรภาครัฐ น าความรู้ได้รับมากลับมาเผยแพร่ บริหาร และ
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานในองค์กรของตน 

ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 
กุมภาพันธ์ 2566 – ธันวาคม 2567 

สถานที่จัดโครงการ 
 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานหยาง สาธารณรัฐสิงคโปร์ และ สถาบันพระปกเกล้า กรุงเทพมหานคร 

กลุ่มเป้าหมายและหัวข้อการศึกษาอบรม 
สถาบันพระปกเกล้า พิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าสถาบันฯ เพ่ือเดินทางไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

หนานหยาง (Nanyang Technological University) สาธารณรัฐสิงคโปร์ จ านวน 4 กลุ่ม ตามหัวข้อหลัก ดังนี้  
 กลุ่มที่ 1: หัวข้อ “Smart Nation” ส าหรับกลุ่มข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร

ระดับสูง จ านวน 25 คน 
 กลุ่มที่ 2: หัวข้อ “Sustainable Urban Development” ส าหรับกลุ่มผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น จ านวน 24 คน 
 กลุ่มที่ 3: หัวข้อ “Smart Nation” ส าหรับกลุ่มข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ และข้าราชการองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับกลาง จ านวน 24 คน 

 กลุ่มที่ 4: หัวข้อ “Education Development and Disaster Management” ส าหรับกลุ่มข้าราชการ 
บุคลากรภาครัฐ และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ด ารงต าแหน่งระดับผู้บริหารระดับกลาง 
จ านวน 24 คน 

รูปแบบการศึกษาอบรม 
1. การบรรยายและอภิปราย ผู้อบรมจะได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ จากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา เพ่ือ

สะสมและเรียนรู้น าไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการปฏิบัติงาน 
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2. การศึกษาดูงาน ผู้อบรมจะมีโอกาสได้เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานหน่วยงานต่าง ๆ ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งจะ
ท าให้ผู้อบรมได้มองเห็นภาพรวมของการท างาน และการด าเนินงานอย่างเด่นชัด 

3. การน าเสนอ ผู้อบรมจะได้ฝึกฝนเพ่ือน าเสนอความรู้ที่ได้จากการอบรมตลอดหลักสูตรโดยเป็นไปตามเงื่อนไข
การศึกษาอบรมที่จะน าความรู้ไปเผยแพร่และต่อยอดในองค์กรต้นสังกัด 

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม 

 คุณสมบัติท่ัวไป 
      1. เป็นศิษย์เก่าที่จบการศึกษาในหลักสูตรของสถาบันพระปกเกล้า 
      2. เป็นบุคลากรภาครัฐที่มีอายุราชการเหลือไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร 

      3. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
      4. สามารถสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี 
      5. ได้รับการอนุมัติให้เข้ารับการอบรมจากหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด 

 คุณสมบัติเฉพาะกลุ่ม 
  กลุ่มที่ 1: ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง  
  ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 

 เป็นข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ที่ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงจาก
สถาบันพระปกเกล้า 

 เป็นข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ทีเ่คยผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งจากสถาบัน 
พระปกเกล้าและปัจจุบันด ารงต าแหน่งระดับสูงตามคุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร
ประกาศนียบัตรชั้นสูงของสถาบันพระปกเกล้า 

กลุ่มที่ 2: ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ด า ร งต าแหน่ ง นายก  รองนายก  ที่ ป รึ กษา  เลขาผู้ บ ริ ห ารองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น  

 และผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งจากสถาบันพระปกเกล้า 
  กลุ่มที่ 3-4: ข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ด ารง 
  ต าแหน่งผู้บริหารระดับกลาง ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 

 เป็นข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับกลาง ที่ผ่านการศึกษาอบรม
 หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งจากสถาบันพระปกเกล้า 

 เป็นข้าราชการประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ปลัด รองปลัด ผู้อ านวยการ หรือ
ระดับหัวหน้ากองขึ้นไป ที่ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งจากสถาบันพระปกเกล้า 
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เงื่อนไขการจบหลักสูตร 
1. ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าอบรมเต็มเวลาตลอดโครงการ ทั้งการอบรม ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ และประเทศไทย 

(มีเวลาเรียนร้อยละ 100)  
2. ผู้เข้าอบรมมีการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหลักสูตรฯ และน าความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ภายใน

หน่วยงานโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น การบรรยายภายในหน่วยงาน เผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ การจัด
สนทนากลุ่ม (focus group) การเขียนบทความลงเว็บไซต์หรือ Social Network เป็นต้น  

3. ผู้เข้าอบรมต้องน าความรู้จากการอบรมไปปรับใช้ในองค์กรของตน 
4. ไม่ด าเนินการใด ๆ อันน ามาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงของสถาบันพระปกเกล้า 

ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับ  
 ใบรับรองผ่านการอบรมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานหยาง 

ค่าธรรมเนียมโครงการ 
ค่าธรรมเนียมโครงการ จ านวน 45,000 บาท 

 ค่าใช้จ่ายนี้รวม 

 ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับชั้นประหยัด กรุงเทพ–สิงคโปร์ 

 ค่าที่พักตลอดระยะเวลาโครงการ (กลุ่ม 1-2: พักเดี่ยว / กลุ่ม 3-4: พักคู่)  

 ค่าอาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น ในวันที่มีการอบรม 

 ค่าเดินทางภายในประเทศสิงคโปร์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมโครงการ 

 ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน ในวันท่ีมีการอบรมในประเทศไทย 
 ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม 

 ค่าเดินทางไปกลับ หน่วยงานหรือท่ีพัก-สนามบินในประเทศไทย (ช่วงเดินทางไปประเทศสิงคโปร์) 

 ค่าเดินทางไปกลับ หน่วยงานหรือที่พัก-สถาบันพระปกเกล้า (ส าหรับอบรมที่กรุงเทพมหานคร) 

 ค่าที่พักในการอบรมในประเทศไทย 

 ค่าเบี้ยเลี้ยงประจ าวัน 

 ค่าอาหารในวันหยุด ณ ประเทศสิงคโปร์ 

 ค่าจัดท าหนังสือเดินทาง 

ตารางระยะเวลาด าเนินการ 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา 

1 ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร 
กลุ่ม 1: วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 7 เมษายน 2566 
กลุ่ม 2: วันที่ 3 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2566 

กลุ่ม 3-4: วันที่ 4 กันยายน- 24 พฤศจิกายน 2566 
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2 คัดเลือกและประกาศผลการคัดเลือก 
กลุ่ม 1: วันที่ 17 เมษายน 2566 
กลุ่ม 2: วันที่ 15 กันยายน 2566 

กลุ่ม 3-4: ภายในเดือนพฤศจิกายน 2566 

3 การเรียนการสอน ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ (จ านวน 14 วัน รวมวันเดินทางไปกลับ) 

กลุ่มท่ี 1: Smart Nation วันอาทิตย์ที่ 28 พ.ค.–วันเสาร์ที่ 10 มิ.ย. 2566 

กลุ่มท่ี 2: Sustainable Urban Development วันอาทิตย์ที่ 15 ต.ค.–วันเสาร์ที่ 28 ต.ค. 2566 

กลุ่มท่ี 3: Smart Nation วันอาทิตย์ที่ 21 ม.ค. 2567–วันเสาร์ที่ 3 ก.พ. 2567 

กลุ่มท่ี 4: Education Development and Disaster 
Management 

วันอาทิตย์ที่ 3 มี.ค. 2567–วันเสาร์ที่ 16 มี.ค. 2567 

4 พิธีปิดโครงการและรับประกาศนียบัตร ณ กรุงเทพฯ วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567 (ประมาณการ) 

5 ประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ ณ กรุงเทพฯ วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2567 (ประมาณการ) 

** ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม** 

วิธีการสมัคร 
 เข้าหน้าเว็บไซต์สถาบันพระปกเกล้า www.kpi.ac.th เพ่ือด าเนินการสมัครสมาชิกก่อน (หากยังไม่เคยเป็น

สมาชิก) กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลักและกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย เมื่อท่านสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว ให้เลือก
สมัครเรียน โดยต้องกรอกข้อมูลทุกส่วนในระบบให้ครบถ้วนทุกข้อ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลการท างาน ข้อมูลการศึกษา และการน าความรู้ประสบการณ์ไปพัฒนาหน่วยงาน 

 ส่วนที่ 2 จัดเตรียมเอกสารที่ลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้วให้ครบถ้วนทุกฉบับ โดยแนบหลักฐานผ่านระบบ
รูปแบบไฟล์ WORD, PDF, JPG ให้ครบถ้วน ดังนี้ 

o ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
o ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ/ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ 

พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
o ส าเนาหลักฐานการจบหลักสูตรจากสถาบันพระปกเกล้า 
o หนังสือรับรองของหัวหน้าหน่วยงาน 

 ผู้สมัครที่กรอกข้อมูลและแนบหลักฐานการสมัครครบถ้วนเท่านั้น จึงจะได้รับเลขที่ใบสมัครโดยส่งเข้าไปใน
อีเมล์ท่ีท่านกรอกข้อมูลไว้ 
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 ผู้สมัครสามารถเข้าสู่ระบบการสมัครออนไลน์เพ่ือเปลี่ยนแปลง/แก้ไขข้อมูลได้จนถึงวันปิดระบบสมัคร ก่อน
เวลา 16.30 น. ของวันปิดรับสมัคร หลังจากนั้นผู้สมัครจะไม่สามารถส่งใบสมัคร/แก้ไขข้อมูล/พิมพ์เลขที่ใบสมัครได้ 
 ทั้งนี้ ต้องตรวจสอบกำรกรอกข้อมูลในใบสมัครและแนบหลักฐำนประกอบให้ครบถ้วนและเรียบร้อยก่อน
ด ำเนินกำรสมัครออนไลน์ ถ้ำชุดเอกสำรรับสมัครไม่ครบหรือไม่เรียบร้อย สถำบันพระปกเกล้ำจะไม่รับสมัครจนกว่ำ
ผู้สมัครจะส่งหลักฐำนครบตำมที่ก ำหนด กำรกรอกข้อควำม ข้อมูล และหลักฐำนต้องเป็นควำมจริงและครบถ้วน  หำกมี
ส่วนที่ผิดจำกควำมเป็นจริง จะเป็นสำเหตุให้ถูกตัดสิทธิจำกโครงกำร 
 โดยคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรคัดเลือกจำกใบสมัคร ข้อมูล รวมทั้งคุณสมบัติที่ตรงตำมหลักเกณฑ์ ผลกำร
คัดเลือกของคณะกรรมกำรจะถือเป็นที่สุด 

ข้อรับทราบ 
1. การฝึกอบรมจะด าเนินการเป็นภาษาอังกฤษตลอดระยะเวลาโครงการ (ไม่มีการแปล) 
2. ผู้ได้รับการคัดเลือก ไม่สามารถสลับ/ปรับเปลี่ยนกลุ่มเรียนได้ 
3. การจัดการอบรมเป็นไปตามข้อจ ากัดและข้อก าหนดด้านการเดินทาง รวมถึงด้านความปลอดภัยและสุขภาพ 
4. ก าหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมตามสถานการณ์และปัจจัยเกี่ยวเนี่อง 
5. การด าเนินโครงการเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถาบันพระปกเกล้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
   หนานหยาง และมูลนิธิเทมาเส็ก 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 สถาบันพระปกเกล้า 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานหยาง (Nanyang Technological University)  

 มูลนิธิเทมาเส็ก (Temasek Foundation International) 
 

สอบถามรายละเอียดหลักสูตรและการรับสมัคร  

 กลุ่ม 1 และ กลุ่ม 3 ติดต่อ: นายวงศกร นาคนาวา และ นายภาคภูมิ มณีโชติ 
       โทรศัพท์ 0 2141 9585, 0 2141 9580 

 กลุ่ม 2 และ กลุ่ม 4 ติดต่อ: น.ส.อภิวรรณ ซักเซ็ค และ น.ส.สุมามาลย์ ชาวนา 
       โทรศัพท ์0 2141 9575, 0 2141 9569 
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