รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 22
ปีการศึกษา พ.ศ. 2565 – 2566

สานักบริการวิชาการ
สถาบันพระปกเกล้า

แผนการดาเนินงาน
หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 22
กาหนด

ระหว่างวันที่

เปิดประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ www.kpi.ac.th

1 กรกฎาคม – 15 กันยายน 2565

ปิดรับสมัคร

15 กันยายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผ่านเว็บไซต์
www.kpi.ac.th

7 ตุลาคม 2565

*** ผู้ผ่านการคัดเลือก***
ชาระค่าธรรมเนียม (เรียน)
( ผ่านธนาคาร ตามแบบฟอร์มสถาบันฯ )

7 - 19 ตุลาคม 2565

รายงานตัว

10 - 11 ตุลาคม 2565

พิธีเปิดหลักสูตรและปฐมนิเทศ
(นักศึกษาทุกท่านต้องเข้าร่วมกิจกรรม)
ในกรณีไม่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ
ให้ถือว่า “สละสิทธิ์”
ในการเข้ารับการศึกษาอบรม
กิจกรรมปฐมนิเทศ
(นักศึกษาทุกท่านต้องเข้าร่วมกิจกรรม)

หมายเหตุ :

27 ตุลาคม 2565

3 พฤศจิกายน 2565

KPI Congress ครั้งที่ 24

4 – 6 พฤศจิกายน 2565

เริ่มเปิดการเรียน–การสอน

18 พฤศจิกายน 2565 – 30 กันยายน 2566

กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
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หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.)
(Advanced Certificate Course in Public Administration and Law for Executives)

รุ่นที่ 22
------------------------------------------------------------------------

1. หลักการและเหตุผล
การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของโลก ด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและเทคโนโลยี ทาให้
ประเทศไทยจาเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบ การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและการบริหารของประเทศ
อย่าง ขนานใหญ่ ซึ่งการปฏิรูปดังกล่าว ล้วนมีจุดมุ่งหมายเพื่ อให้เกิด “ธรรมาภิบาล” (Good
Governance) ขึ้น
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น สะท้อนให้เห็นถึงความจาเป็นที่ผู้บริหารของหน่วยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ และองค์กรอิส ระ ผู้ บริห ารภาคเอกชน ผู้น าชุม ชน และผู้น าท้ องถิ่น ต้อ งพั ฒ นา
ตนเองให้ มี ค วามรู้ ในแบบสหสาขาวิ ช า ทั้ ง ทางด้ า นนโยบายสาธารณะ กฎหมายมหาชน
เศรษฐศาสตร์ การบริห ารและการจัด องค์ กรสมัย ใหม่ ทั้ งนี้ เพื่ อให้ ส อดรับ กับ การปฏิ รูป ของ
ประเทศที่เกิดขึ้น
ด้วยเหตุนี้ สถาบันพระปกเกล้า สถาบันทางวิชาการในกากับ รัฐสภา จึ งได้จัดหลักสูตร
ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน ขึ้นโดยมุ่งหวังที่จะให้ผู้บริหาร
ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ที่ผ่านหลักสูตรนี้ มีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่จาเป็นของการ
เป็นผู้นาในด้านการเสนอแนะนโยบาย การนานโยบายไปปฏิบัติ และการเป็นแบบอย่างที่ดีใน
วงการต่าง ๆ เพื่อที่จะได้นาพาประเทศชาติให้พัฒนาก้าวหน้าสืบไป
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะการบริหารจัดการ กฎหมาย
มหาชน และเศรษฐศาสตร์ อั น เป็ น การเสริม สร้างวิสั ยทั ศ น์ ในการวิเคราะห์ สภาพการณ์ ข อง
ประเทศ และองค์การให้กว้างขวาง ละเอียด และชัดเจนขึ้น
2. เสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ในการบริหารจัดการองค์การแนวใหม่ โดยเฉพาะด้าน
การจัดการเชิงกลยุทธ์ การบริหารการเปลี่ยนแปลง และการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เพื่อเป็น
เครื่องมือในการบริหารนโยบายให้เกิดผลปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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3. เสริมสร้างทัศนคติและมุมมอง เกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิต ที่สอดรับกับการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
4. เสริมสร้างเครือข่าย ในการปฏิรูปกิจการบ้านเมืองเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศและการพัฒนาแบบยั่งยืน
3. คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา
บุคคลที่สามารถสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรจะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังนี้
1. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
2. สมาชิกวุฒิสภา
3. ข้าราชการการเมือง ตาแหน่ง เลขาธิการนายกรัฐมนตรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
เลขานุ ก ารรัฐ มนตรี ผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก ารรั ฐ มนตรี ที่ ป รึ ก ษานายกรั ฐ มนตรี ที่ ป รึ ก ษา
รัฐมนตรี (ซึ่ งรับ การแต่ งตั้ งตามกฎหมายว่ าด้ วยระเบี ย บข้ าราชการการเมื อ ง) และ
ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง (ซึ่งได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
ฝ่ายรัฐสภา) ที่ดารงตาแหน่งเทียบเท่า
4. ข้ า ราชการศาลยุ ติ ธ รรม ตั้ ง แต่ ต าแหน่ ง รองอธิ บ ดี ผู้ พิ พ ากษาศาลชั้ น ต้ น (ชั้ น 4)
ขึ้นไป หรือเทียบเท่า ข้าราชการตุลาการศาลปกครอง ตั้งแต่ตาแหน่ง รองอธิบดีศาล
ปกครองกลาง หรือภูมิภาค ขึ้นไป หรือเทียบเท่า ข้าราชการอัยการ ซึ่งดารงตาแหน่ง
ตั้งแต่ระดับรองอธิบดีอัยการฝ่าย (ชั้น 6) ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
5. ข้ าราชการ ได้ แ ก่ ข้ าราชการพลเรื อ น ข้ า ราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ซึ่งดารงตาแหน่ง ประเภทบริหารระดับต้น ผู้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการระดับสูง
หรือผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิ ชาการระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป ข้าราชการรัฐสภาสามัญ
หรือข้าราชการประเภทอื่นๆ ซึ่งดารงตาแหน่งเทียบเท่า ข้าราชการพลเรือนดังกล่าว
ข้ างต้ น ข้ าราชการพลเรือ น หรื อ พนั ก งานในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ซึ่ ง ด ารงต าแหน่ ง
อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี หรือดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่า รองศาสตราจารย์
6. ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครู ซึ่งดารงตาแหน่ง ประเภทอานวยการระดับต้น
ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือผู้ดารงตาแหน่งอื่นที่ปฏิบัติราชการเช่นเดียวกับประเภทอานวยการ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
7. เจ้าหน้าที่ พนักงาน ข้าราชการของรัฐ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือ องค์การมหาชนต้อง
ดารงตาแหน่งระดับเดียวกับข้าราชการพลเรือน ตามข้อ 5 หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจต้อง
ดารงตาแหน่ง ระดับ 11 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
8. กรรมการของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรกากับดูแล
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9. นายทหารหรือนายตารวจที่มีชั้นยศอัตราเงินเดือน พันเอก(พิเศษ) นาวาเอก(พิเศษ)
นาวาอากาศเอก(พิเศษ) หรือพันตารวจเอก(พิเศษ) ขึ้นไป
10. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
10.1 นายก หรือรองนายกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่น
10.3 ข้าราชการ/พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ดารงตาแหน่งระดับ 8 อาวุโสไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือระดับ 9 ขึ้นไป)
11. ผู้บริห ารระดับสูงขององค์กรพั ฒ นาเอกชน(องค์กรทางสังคมที่ไม่แสวงหากาไร) หรือ
องค์กรทางสังคม ( Social Enterprise )
12. ผู้ประกอบกิจการ หรือผู้บริหารระดับสูงของกิจการภาคเอกชน
13. สื่อมวลชน : ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี
14. ศิลปิน
15. บุคคลซึ่งคณะกรรมการหลักสูตรให้เข้าศึ กษา เพราะมีผลงานเป็นที่ ประจักษ์ ในการ
พัฒนาประชาธิปไตย หรือเป็นผู้ซึ่งจะเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประชาธิปไตย หรือ
สนับสนุนงานของสถาบันต่อไป
หมายเหตุ
1. บุคคลที่สามารถสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรจะต้องสาเร็จการศึกษาระดับ
ไม่ต่ากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าตามที่สานักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สานักงาน
ก.พ. รับรอง
2. บุคคลที่สนใจสมัครเข้าศึกษาอบรม ต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 35 ปี ณ วันที่สมัคร
3. บุคคลที่สมัครเข้าศึกษาอบรม จะต้องไม่เป็นนักศึกษาในหลักสูตรที่มีระยะเวลาศึกษา
ในขณะเดียวกันกับการศึกษาหลักสูต รประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมาย
มหาชน
4. บุคคลที่ สามารถสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตร จะต้องไม่ผิดนัดชาระหนี้
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
4. จานวนผู้เข้ารับการศึกษา
สถาบันพระปกเกล้าจะพิจารณารับนักศึกษาประมาณ 150 คนโดยพิจารณาตามระเบียบ
และเกณฑ์การคัดเลือกของสถาบันพระปกเกล้าที่กาหนดขึ้นเป็นการเฉพาะสาหรับหลักสูตร
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5. รูปแบบการจัดการศึกษา
5.1 วิธีการศึกษา ประกอบด้วย การบรรยาย การอภิปราย การสัมมนา กรณีศึกษา
การทั ศ นศึ ก ษา โดยแบ่ ง เนื้ อ หาออกเป็ น 4 หมวดวิ ช า หมวดที่ 1) ความรู้ พื้ น ฐานทางการ
บริหารงานภาครัฐในระบอบประชาธิปไตย หมวดที่ 2) กลไกและกระบวนการกาหนดนโยบาย
สาธารณะ /การนานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ แต่ละหมวดวิชาใช้วิธีการศึกษาหลายวิธีประกอบ
กัน โดยมีการศึกษาในชั้นเรียนทั้งหมด 73 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง รวม 219 ชั่วโมง หมวดที่ 3)
การเสริมสร้างประสบการณ์นักบริหารเชิงประจักษ์ ประกอบด้วย กิจกรรมปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ
การศึ ก ษาดู ง านในประเทศและการศึ ก ษาดู ง านต่ า งประเทศ รวม 105 ชั่ ว โมง หมวดที่ 4)
การขั บ เคลื่ อ นนโยบายสู่ ก ารปฏิ บั ติ แ ละการขั บ เคลื่ อ นนโยบายสู่ ภ าคปฏิ บั ติ 145 ชั่ ว โมง
รวมทั้งสิ้น 469 ชั่วโมง
5.2 ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาให้ผ่านหลักสูตรและได้รับมอบประกาศนียบัตรจะต้อง
เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของระยะเวลาการศึกษาทั้ งหมด เข้าร่วม
กิจกรรม และมี ผลงานที่ มี คุณ ภาพตามเกณฑ์ ที่กาหนด ส่ งงานภายในเวลาที่ กาหนด ผ่านการ
ประเมินผลการศึกษาตามที่สถาบันกาหนด
6. ระยะเวลาการศึกษา
6.1 ระยะเวลาการศึกษาอบรมโดยรวมประมาณ 9 เดือน ระหว่างเดือน ตุลาคม
2565 ถึ ง เดื อ นกั น ยายน 2566 เรี ย นทุ ก วั น ศุ ก ร์ เวลา 17.00 – 20.00 น. และวั น เสาร์
เวลา 09.00 – 16.00 น. หรือวันอื่นตามที่สถาบันฯ กาหนด
6.2 สถานที่ อ บรม ณ ห้ อ งประชาธิ ป ก สถาบั น พระปกเกล้ า หรื อ สถานที่ อื่ น ที่
สถาบันฯ กาหนด
7. ค่าธรรมเนียม
1. ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร 120,000 บาท
(ค่าธรรมเนียม: รวมค่าอาหาร ค่าเอกสารประกอบการศึกษา และค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ดูงานกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด การเข้าพักโรงแรมจะเป็นห้องพักคู่ 2 ท่าน/ห้อง/คืน)
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศ
ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 120,000 บาท (กรณีการเดินทางชั้นประหยัด และพักคู่)
3. ค่าเสื้อสูทสถาบันฯ ค่าใช้จ่ายประมาณ 3,000 บาท (ชาระในวันรายงานตัว)
4. ค่าสมาชิกสมาคมสถาบันพระปกเกล้า ค่าใช้จ่าย 1,000 บาท (ชาระในวันรายงานตัว)
หมายเหตุ: ทั้งนี้ การศึกษาดูงานต่างประเทศขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ณ ขณะนั้น
หากสถานการณ์ไม่ปกติ ทางสถาบันจะดาเนินการจัดการศึกษาดูงานในประเทศทดแทน
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8. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักบริการวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน
สถาบันพระปกเกล้า เลขที่ 120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 4 (โซนทิศเหนือ) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 เว็บไซต์ www.kpi.ac.th
หรือ นางสาวสุภาพร ธราพงษ์พันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-21419721
นางสาวสาริณี เปรมประวัติ หมายเลขโทรศัพท์ 0-21419697
นางกชพร ช่อพฤกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 0-21419784
หมายเลขโทรสาร 0-21438178-9
9. โครงสร้างหลักสูตร
หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รชั้ น สู งการบริ ห ารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน ใช้ เวลา
การศึกษาอบรมในหลักสูตร ทั้งสิ้น 469 ชั่วโมง ประกอบด้วย 4 หมวด
หมวดที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐในระบอบประชาธิปไตย
(75 ชั่วโมง)
1.1 แนวคิดและทฤษฎี (51 ชั่วโมง)
1.2 กรณีศึกษาและการสัมมนา (24 ชั่วโมง)
หมวดที่ 2 กลไกและกระบวนการกาหนดนโยบายสาธารณะ /การนานโยบาย
สาธารณะไปปฏิบัติ (144 ชั่วโมง)
2.1 หมวดกฎหมาย: เครื่องมือทางกฎหมายในการบริหารราชการแผ่นดิน
(54 ชั่วโมง)
2.2 หมวดนโยบายสาธารณะ: การวิเคราะห์กลไกและกระบวนการกาหนด
นโยบายสาธารณะ (33 ชั่วโมง)
2.3 หมวดบริหารจัดการ (57 ชั่วโมง)
หมวดที่ 3 การเสริมสร้างประสบการณ์นักบริหารเชิงประจักษ์ ( 105 ชั่วโมง)
3.1 การศึกษาดูงานในประเทศ (ในกรุงเทพหรือปริมณฑล และต่างจังหวัด)
3.2 การศึกษาดูงานต่างประเทศ
หมวดที่ 4 การขับเคลื่อนนโยบายสู่ภาคปฏิบัติ (145 ชั่วโมง)
การจัดทาเอกสารวิชาการกลุ่มและนาเสนอรายงานวิชาการกลุ่ม พร้อมนาเสนอ
ผลงานเอกสารวิชาการของรุ่นต่อสาธารณะชน
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หมวดที่ 1

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐในระบอบประชาธิปไตย
(75 ชั่วโมง)

ขอบเขตเนื้อหา
เนื้อหาในหมวดวิชานี้ ครอบคลุมหลักปรัชญาแนวคิดพื้นฐานและภาพรวม (Overview)
ในสองส่วนใหญ่ๆ ได้แก่ ส่วนที่หนึ่ง ว่าด้วยแนวคิดและทฤษฎี และ ส่วนที่ สอง ว่าด้วยกรณีศึกษา
และการสัมมนา
ส่วนที่หนึ่ง แนวคิดและทฤษฎี
เนื้อหาในส่วนนี้ ประกอบด้วยแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในสามมิติ ได้แก่ มิติด้านรัฐ
และสังคม มิติด้านรัฐและเศรษฐกิจ และมิติด้านรัฐและการต่างประเทศ โดยมีขอบเขตดังนี้: ก. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรัฐและสังคม
กรอบแนวคิ ด พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ หลั ก นิ ติ ธ รรม ประชาธิ ป ไตย และการพั ฒ นาประเทศ
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและระบบกฎหมาย ซึ่งเป็นกลไกสาคัญในการบริหารจัดการประเทศ และ
ความสาคัญของรัฐธรรมนูญและกฎหมายมหาชน ในฐานะเครื่องมือในการกากับบทบาท หน้าที่
และการใช้อานาจของรัฐ ความสัมพัน ธ์ระหว่างรัฐและสังคม ประชาสังคม การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายในมิติทางสังคม
วิทยา
ข. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรัฐและเศรษฐกิจ
กรอบแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ โดยเน้นเศรษฐศาสตร์ภาครัฐ บทบาทของ
ภาครัฐในการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ธรรมาภิบาลในภาครัฐ ธรรมาภิบาลในภาคเอกชน
และการวิเคราะห์ระบบเศรษฐกิจไทยในภาพรวม ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐศาสตร์กับกฎหมาย
และการวิเคราะห์กฎหมายในทางเศรษฐศาสตร์
ค. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรัฐและการต่างประเทศ
กรอบแนวคิด พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ บทบาทของโลกาภิวัตน์ (Globalization) และภูมิภาคนิยม (Regionalism) ต่อประเทศ
ไทย ในมิติการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม ทั้งกรอบโลกาภิวัตน์และกรอบอาเซียน
ส่วนที่สอง การอภิปรายและสัมมนาประเด็นร่วมสมัย
เนื้อหาในส่วนนี้ ประกอบด้วยกรณีศึกษาในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาส่วนที่หนึ่ง
โดยยกประเด็นปัญหาสาคัญของประเทศ เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้น และตัวอย่างของการวิเคราะห์
สภาพการณ์ของประเทศด้วยกรอบแนวคิดด้านต่างๆ
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วัตถุประสงค์
ผู้ผ่านการศึกษาจะ
1. มีความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบายหลักการพื้นฐานของประชาธิปไตย การบริหาร
จัดการ การปกครอง และการพัฒนาประเทศด้วยหลักนิติธรรม โดยอาศัยหลักกฎหมายมหาชน
ประกอบกับหลักรัฐศาสตร์ หลักเศรษฐศาสตร์ และหลักสังคมวิทยา อย่างบูรณาการ
2. สามารถใช้กรอบแนวคิดที่เป็นบูร ณาการตามข้อ 1 ในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่
สาคัญของประเทศ
3. สามารถก าหนดกรอบแนวทางส าหรั บ การศึ ก ษาวิ เคราะห์ ใ นเชิ ง ลึ ก และค้ น หา
ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการปกครองเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว
หมวดที่ 2

กลไกและกระบวนการกาหนดนโยบายสาธารณะ / การนานโยบายสาธารณะ
ไปปฏิบัติ (144 ชั่วโมง)

ขอบเขตเนื้อหา
เนื้อหาในหมวดวิชานี้ ครอบคลุม กลไกและกระบวนการในการนาหลักปรัชญาแนวคิ ด
พื้นฐานในหมวดที่หนึ่งมาปรับใช้ โดยอาศัยหลักการต่างๆ ในการกาหนดนโยบายสาธารณะและ
การนานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ เนื้อหาในหมวดนี้จาแนกออกเป็นสามส่วนใหญ่ๆ ได้แก่ ส่วนที่
หนึ่ง ว่าด้วยกฎหมาย ส่วนที่สอง ว่าด้วยนโยบายสาธารณะ และ ส่วนที่สาม ว่าด้วยการบริหาร
จัดการ
ส่วนที่หนึ่ง กฎหมาย
เนื้อหาในส่วนนี้ เป็ นการนากฎหมายมาใช้เป็น เครื่อ งมือในการบริหารราชการแผ่นดิ น
ซึ่งประกอบด้วย โครงสร้างทางปกครอง กระบวนการบริห าร ผล กรณี ศึก ษาและการสัม มนา
โดยมีเนื้อหาดังนี้: ก. โครงสร้างทางปกครอง
กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างของรัฐตามภารกิจทางกฎหมาย การจัดโครงสร้าง
ราชการฝ่ายบริหาร และหลักการใช้อานาจตามกฎหมายปกครอง
ข. กระบวนการบริหาร
กิจกรรมของรัฐในกฎหมายปกครองเกี่ยวกับ บริการสาธารณะและอานาจในการรักษา
ความสงบเรียบร้อย เครื่องมือทางกฎหมายในการบริหารงานภาครัฐที่เป็นคาสั่งทาง ปกครองและ
วิธีป ฏิ บั ติราชการทางปกครอง ในประเด็น ความสมบู รณ์ ของค าสั่ง การยกเลิกเพิ ก ถอนค าสั่ ง
การอุทธรณ์คาสั่ง การควบคุมคาสั่ง และสัญญาทางปกครอง รวมทั้งการบริ หารงาน แบบโปร่งใส
และกฎหมายข้อมูลข่าวสาร
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ค. ผล
ความรับผิดทางกฎหมายอันเกิดจากการบริหาร ซึ่งได้แก่ความรับผิดทางแพ่งความรับผิด
ทางอาญา ความรับผิดทางปกครอง (วินัย-จริยธรรม-จรรยาบรรณ) และความรับผิดทางการเมือง
ง. การอภิปรายและสัมมนาประเด็นร่วมสมัย
กรณีศึกษาในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาด้านกฎหมาย ซึ่งเป็นกฎหมายสมัยใหม่
และประเด็ น ร่ ว มสมั ย เช่ น ยุ ติ ธ รรมสมานฉั น ท์ กฎหมายร่ ว มทุ น กฎหมายเกี่ ย วกั บ
ทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการ
บริหารงานภาครัฐและเอกชน และคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในภาครัฐ
ส่วนที่สอง นโยบายสาธารณะ
เนื้อหาในส่วนนี้ เป็นการนานโยบายสาธารณะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารราชการ
แผ่นดิน ซึ่งประกอบด้วย การกาหนดนโยบายของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญ ญั ติ การควบคุม
ตรวจสอบฝ่ายบริหาร และกรณีศึกษาและสัมมนา โดยมีเนื้อหาดังนี้: ก. การกาหนดนโยบายของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ
พื้ น ฐานทฤษฎี ว่าด้ วยนโยบายสาธารณะ กรอบแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ กระบวนการตั ด สิ น ใจ
นโยบาย รวมทั้งองค์กรและกระบวนการกาหนดนโยบายทางเศรษฐกิจ
ข. มิติการควบคุมและตรวจสอบฝ่ายบริหาร: ข้อจากัดเชิงนโยบายและการดาเนินการ
กรอบแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ข้ อ จ ากั ด ของนโยบายและการด าเนิ น การตามนโยบาย ได้ แ ก่
การควบคุมตรวจสอบโดยศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ ปปช. อัยการสูงสุด และ
องค์กรอิสระอื่น
ค. การอภิปรายและสัมมนาประเด็นร่วมสมัย
กรณีศึกษาในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาด้านนโยบายสาธารณะ ซึ่งเป็นประเด็น
ร่วมสมัย เช่น การกระจายอานาจการปกครองสู่ท้องถิ่น ปัญหากฎหมายในการกระจายอานาจใน
การปกครองส่วนท้องถิ่น การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี และการวิเคราะห์ นโยบายของ
รัฐบาลโดยภาพรวม
ส่วนที่สาม การบริหารจัดการ
เนื้ อ หาในส่ ว นนี้ เป็ น การน าหลั ก การบริห ารจั ด การมาใช้ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการบริห าร
ราชการแผ่นดิน ซึ่งประกอบด้วย เครื่องมือทางการบริหารจัดการในการแปลงนโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติ และการบริหารการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ โดยมีเนื้อหาดังนี้: ก. เครื่องมือทางการบริหารจัดการในการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
หลักการบริหารจัดการโดยทั่วไปเพื่อแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติในประเด็นต่างๆ ได้แก่
การจัดการเชิงกลยุทธ์ การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดทั้งภาครัฐและภาคเอกชน งบประมาณ
แนวใหม่ การบัญ ชี การจัดการทางการเงิน การจัดโครงสร้างและระบบการควบคุมดู แลที่ดีใน
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องค์กรภาครัฐ การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) การควบคุม
โครงสร้างและระบบการควบคุ มที่ ดีในภาคเอกชนและตลาดหลั กทรัพ ย์ กฎหมายที่ เกี่ ยวข้ อ ง
และการวัดผลการดาเนินงาน (Performance Measurement)
ข. การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ
หลักการบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีการพัฒนาองค์การใน
ประเด็นต่างๆ ได้แก่ การรื้อปรับระบบงาน การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหาร และพัฒนา
ทรัพ ยากรบุคคล กฎหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลในภาครัฐ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารจัดการ กฎหมายเกี่ยวกับสารสนเทศ การบริหารความต่อเนื่องของกิจการ
(Business Continuity Management / BCM) จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหาร รวมทั้ง
การบรรยายหรือสัมมนาพิเศษประเด็นร่วมสมัย Current Issues)
วัตถุประสงค์
ผู้ผ่านการศึกษาจะ
1. มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในระดั บ ที่ ส ามารถอธิ บ ายหลั ก การ โครงสร้ า ง กลไก และ
กระบวนการบริห ารจัด การภาครัฐในเชิงนโยบายสาธารณะ กฎหมายมหาชน และในเชิ งการ
บริหารจัดการ โดยเฉพาะในบริบทของไทย
2. สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของระบบบริหารงานภาครัฐ และเสนอแนะทางเลือก
ในการแก้ไขปรับปรุงกลไกต่างๆ ให้สอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการที่ดี
หมวดที่ 3 การเสริมสร้างประสบการณ์นักบริหารเชิงประจักษ์ (105 ชั่วโมง)
ขอบเขตเนื้อหา
เป็นการศึกษาดูงาน ณ สถานที่จริง เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ การบริหารจัดการและ/
หรื อ สภาพที่ เกิ ด ขึ้ น อั น เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ กฎหมายมหาชนในหน่ วยงานภาครั ฐ หรื อ เอกชน
ณ กรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล ในภูมิภาค และในต่างประเทศ โดยมีการปูพื้นความรู้เกี่ยวกับ
หน่ ว ยงานที่ จ ะศึ ก ษาดู ง านก่ อ นล่ ว งหน้ า การบรรยายสรุ ป ให้ ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม โดยผู้ บ ริ ห าร
หรือผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ไปศึกษาดูงาน และมีการจัดทาเอกสารสรุปข้อมูลความรู้ที่ได้และ
การอภิปรายภายหลังจากการศึกษาดูงาน
วัตถุประสงค์
ผู้ผ่านการศึกษาจะ
1. สามารถอธิบายสภาพของการบริหารหน่วยงานที่ได้ไปศึกษาดูงานและ/หรือแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์
2. สามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางนโยบายสาธารณะ กฎหมายมหาชน และ/หรือ
การบริหารจัดการภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ได้ไปศึกษาดูงาน
3. สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างกันและกัน และมีทัศนวิสัย
หรือมุมมองที่กว้างขวางลึกซึ้งขึ้น
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เนื้อหาหลักสูตร
หมวดที่ 4 การขับเคลื่อนนโยบายสู่ภาคปฏิบัติ (145 ชั่วโมง)
ขอบเขตเนื้อหา
ในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ สถาบันฯ กาหนดให้ผู้ที่จะผ่านการศึกษาต้องจัดทา
เอกสารวิช าการกลุ่ ม/โครงงานกลุ่ ม เชิ งปฏิ บั ติ โดยมี หั วข้ อและขอบเขตของเรื่อ งที่ จะศึ ก ษาที่
เกี่ยวข้องกับขอบเขตเนื้อหาของหลักสูตรและได้รับความเห็นชอบจากสถาบันฯ และมีเนื้ อหาที่
เกี่ยวข้องกับการนาความรู้ในหลักสูตรมาประยุกต์ใช้
วัตถุประสงค์
ผู้ผ่านการศึกษาจะ
1. สามารถวิเคราะห์สภาพปัญ หา กาหนดนโยบาย ร่างประเด็นข้อกฎหมาย และ/หรือ
ออกแบบองค์การและระบบการบริหารจัดการเพื่อจัดการกับประเด็นปัญหาทางนโยบายสาธารณะ
และการบริหารงานตามที่กาหนด
2. สามารถน าเสนอผลการวิเคราะห์ และออกแบบดังกล่ าวในรูป ของการน าเสนอและ
อภิ ป รายในที่ ป ระชุ ม ใหญ่ และน าเสนอเป็ น รูป เล่ ม รายงานทางวิ ชาการที่ สามารถเผยแพร่ต่ อ
สาธารณชนได้
3. สามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางนโยบายสาธารณะและเสนอแนวทางแก้ไขปรับปรุง
โดยอาศัยความรู้ที่ได้จากหลักสูตร และนาเสนอในรูปของเอกสารวิชาการ
วิธีการศึกษา
ในการจัดทากรณีศึกษา สถาบันฯ จะกาหนดขอบเขตของหัวข้อต่างๆ ซึ่งเกี่ยวกับประเด็น
ต่างๆ ในการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน และจัดนักศึกษาเป็นกลุ่มประมาณกลุ่มละ
10-15 คน โดยให้นักศึกษาเลือกเข้ากลุ่มตามหัวข้อ ที่สนใจ ในแต่ละกลุ่มจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้
ค าปรึ ก ษาแนะน าในการท าการศึ ก ษา และการรายงานผลการศึ ก ษาซึ่ ง ต้ อ งรายงานโดยการ
นาเสนอและในรูปของเอกสารรายงาน
ในการจั ด ท ารายงานการศึ ก ษาตามก าหนด ให้ นั ก ศึ ก ษาเลื อ กก าหนดหั ว ข้ อ ที่ จ ะ
ทาการศึกษา โดยควรเป็นเรื่องที่มีขอบเขตสอดคล้องเกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่นักศึกษาเลือกในการ
จัดทากรณีศึกษา ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา และนาเสนอในรูปของเอกสารทาง
วิชาการ
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