หลักสู ตรประกาศนียบัตรชั้นสู งการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน
1. หลักการและเหตุผล
การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของโลก ด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและเทคโนโลยี ทาให้
ประเทศไทยจาเป็ นต้องเร่ งปฏิรูประบบ การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและการบริ หารของประเทศ
อย่าง ขนานใหญ่ ซึ่ งการปฏิรูปดังกล่าว ล้วนมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิด “ธรรมาภิบาล”(Good
Governance) ขึ้น
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น สะท้อนให้เห็นถึงความจาเป็ นผูบ้ ริ หารของหน่ วยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ และองค์กรอิสระ ผูบ้ ริ หารภาคเอกชนผูน้ าชุมชนและผูน้ าท้องถิ่น ต้องพัฒนาตนเอง
ให้มีความรู ้ในแบบสหสาขาวิชาทั้งทางด้านนโยบายสาธารณะ กฎหมายมหาชน เศรษฐศาสตร์
การบริ หารและการจัดองค์กรสมัยใหม่ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดรับกับการปฏิรูปของประเทศที่เกิดขึ้น
ด้ว ยเหตุ น้ ี สถาบัน พระปกเกล้า สถาบัน ทางวิช าการในก ากับรั ฐ สภาจึ ง ได้จ ัด หลัก สู ต ร
ประกาศนี ยบัตรชั้นสู งการบริ หารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน ขึ้น โดยมุ่งหวังที่จะให้
ผูบ้ ริ หารทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ที่ผา่ นหลักสู ตรนี้ มีความรู ้ ทักษะ และความสามารถที่จาเป็ น
ของการเป็ นผูน้ าในด้านการเสนอแนะนโยบายการนานโยบายไปปฏิบตั ิและการเป็ นแบบอย่างที่
ดีในวงการต่าง ๆ เพื่อที่จะได้นาพาประเทศชาติให้พฒั นาก้าวหน้าสื บไป
2. วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1. เสริ มสร้ างความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับนโยบายสาธารณะการบริ หารจัดการ กฎหมาย
มหาชน และเศรษฐศาสตร์ อันเป็ นการเสริ มสร้างวิสัยทัศน์ในการวิเคราะห์สภาพการณ์ของ
ประเทศ และองค์การให้กว้างขวาง ละเอียด และชัดเจนขึ้น
2. เสริ มสร้ างความรู้ ความสามารถ ในการบริ หารจัดการองค์การแนวใหม่ โดยเฉพาะด้าน
การจัดการเชิงกลยุทธ์ การบริ หารการเปลี่ยนแปลง และการบริ หารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เพื่อเป็ น
เครื่ องมือในการบริ หารนโยบายให้เกิดผลปฏิบตั ิอย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
3. เสริมสร้ างทัศนคติและมุมมอง เกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิถีชีวติ ที่สอดรับกับการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข

4. เสริมสร้ างเครือข่ าย เสริ มสร้างเครื อข่ายในการปฏิรูปกิจการบ้านเมืองเพื่อประโยชน์ใน
การเสริ มสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและการพัฒนาแบบยัง่ ยืน
3. คุณสมบัติผู้เข้ ารับการศึกษา
ผูป้ ระสงค์จะเข้าศึกษาในหลักสู ตรจะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. สมาชิกสภานิติบญั ญัติแห่งชาติ
2. ข้าราชการการเมือง ตาแหน่ งเลขาธิ การนายกรัฐมนตรี รองเลขาธิ การนายกรัฐมนตรี
เลขานุการัฐมนตรี ผูช้ ่ วยเลขานุการรัฐมนตรี ที่ปรึ กษานายกรัฐมนตรี ที่ปรึ กษารัฐมนตรี (ซึ่ ง
รั บ การแต่ ง ตั้ง ตามกฎหมายว่า ด้ว ยระเบี ย บข้า ราชการการเมื อ ง และข้า ราชการรั ฐ สภาฝ่ าย
การเมือง (ซึ่ งได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ ายรัฐสภา) ที่ดารงตาแหน่ ง
เทียบเท่า
3. ข้าราชการศาลยุติธรรม ตั้งแต่ ตาแหน่ง รองอธิ บดีผพู ้ ิพากษาศาลชั้นต้น (ชั้น4) ขึ้นไป
หรื อเทียบเท่า ข้าราชการตุลาการศาลปกครองตั้งแต่ ตาแหน่งรองอธิ บดีศาลปกครองกลาง หรื อ
ภูมิภาค ขึ้นไป หรื อเทียบเท่า ข้าราชการอัยการซึ่งดารงตาแหน่งตั้งแต่ระดับรองอธิ บดีอยั การฝ่ าย
(ชั้น 6) ขึ้นไป หรื อเทียบเท่า
4. ข้าราชการพลเรื อน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่ งดารงตาแหน่ งประเภท
บริ หารระดับต้น ผูด้ ารงตาแหน่ งประเภทอานวยการระดับสู ง หรื อผูด้ ารงตาแหน่ งประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป ข้าราชการรัฐสภาสามัญ หรื อข้าราชการประเภทอื่นๆ ซึ่งดารง ตาแหน่ งเทียบเท่า
ข้าราชการพลเรื อนดังกล่าวข้างต้น ข้าราชการพลเรื อน หรื อพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่ งดารง
ตาแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี หรื อดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่า รองศาสตราจารย์
5. ข้าราชการพลเรื อนผูด้ ารงตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้น ไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี หรื อ
ผูด้ ารงตาแหน่ งอื่ นที่ ปฏิ บตั ิราชการเช่ นเดี ยวกับประเภทอานวยการมาแล้ว ไม่ น้อยกว่า 3 ปี
(ข้าราชการระดับ 8 หรื อเทียบเท่าตาแหน่ง ผูอ้ านวยการกอง เดิม)
6. เจ้าหน้าที่หรื อพนักงานของหน่ วยงานของรั ฐหรื อองค์กรมหาชน หรื อข้าราชการ
เจ้าหน้าที่ หรื อพนักงานของหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ ซึ่ งดารงตาแหน่งระดับ 9 ขึ้นไป
หรื อเทียบเท่า หรื อพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดารงตาแหน่ง ระดับ 11 ขึ้นไป หรื อเทียบเท่า

7. นายทหาร หรื อนายตารวจที่มีช้ นั ยศอัตราเงินเดื อน พันเอก(พิเศษ) นาวาเอก(พิเศษ)
นาวาอากาศเอก(พิเศษ) หรื อพันตารวจเอก(พิเศษ) ขึ้นไป
8. ผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
8.1 ข้าราชการ/พนักงานองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ดารงตาแหน่งระดับ 9 ขึ้นไป
หรื อ ดารงตาแหน่งระดับ 8 อาวุโสไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี
8.2 ผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
8.3 สมาชิกสภาท้องถิ่น
9. ผูบ้ ริ หารระดับสู งขององค์กรพัฒนาเอกชน (องค์กรทางสังคมที่ไม่แสวงหากาไร) หรื อ
องค์กรทางสังคม ( Social Enterprise )
10. ผูป้ ระกอบกิจการ หรื อผูบ้ ริ หารระดับสู งของกิจการภาคเอกชน
11. สื่ อมวลชน : ประสบการณ์ไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี
12. ศิลปิ น
13. บุคคลซึ่ งคณะกรรมการหลักสู ตรให้เข้าศึกษา เพราะมีผลงานเป็ นที่ประจักษ์ ในการ
พัฒ นาประชาธิ ป ไตย หรื อ เป็ นผู ้ซ่ ึ งจะเป็ นก าลัง ส าคัญ ในการพัฒ นาประชาธิ ป ไตย หรื อ
สนับสนุนงานของสถาบันต่อไป
หมายเหตุ
1. ผูส้ มัครต้องสาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ข้ ึนไป หรื อเทียบเท่าตามที่สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรื อ ก.พ. รับรอง
2. มีอายุไม่ต่ากว่า 35 ปี ขึ้นไป
3. ผูส้ มัครจะต้องไม่เป็ นนักศึกษาในหลักสู ตรที่มีระยะเวลาศึกษาในขณะเดียวกันกับ
การศึกษาหลักสู ตรประกาศนียบัตรชั้นสู งการบริ หารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน
4. จานวนผู้เข้ ารับการศึกษา
พิจารณารับนักศึกษาประมาณ 160 คน
5. ชื่อประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรชั้นสู งการบริ หารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน
( Advanced Certificate Course in Public Administration and law for Executives )
6. ระบบการศึกษา
1. วิธีการศึกษา ประกอบด้วย การบรรยาย การอภิปราย การสัมมนา กรณี ศึกษา การ
ทัศนศึกษา โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็ น 4 หมวดวิชา และแต่ละหมวดวิชาใช้วิธีการศึกษาหลายวิธี
ประกอบกัน โดยมีการศึกษาในชั้นเรี ยนทั้งหมด 73 ครั้ ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง รวม 219 ชั่วโมง
นอกจากนี้ได้จดั ให้มีการศึกษาดูงานในประเทศ 72 ชัว่ โมง การศึกษาดูงานต่ างประเทศ 1 ครั้ง
33 ชั่วโมง และการขับเคลื่อนนโยบายสู่ ภาคปฏิบตั ิ 145 ชัว่ โมง รวมทั้งสิ้น 469 ชั่วโมง
2. ผูท้ ี่จะได้รับการพิจารณาให้ผา่ นหลักสู ตรและได้รับมอบประกาศนียบัตรจะต้อง
2.1 เข้ารับการศึกษาในหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 75 ของระยะเวลาการศึกษา
ทั้งหมด
2.2 เข้าร่ วมกิจกรรมและมี ผลงานที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด และส่ งงาน
ภายในเวลาที่กาหนด
2.3 ผ่านการประเมินผลการศึกษาตามที่สถาบันกาหนด
7. ระยะเวลาการศึกษา (ประมาณ 8 เดือน)
เรี ยนทุกวันศุกร์ เวลา 17.00 – 20.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. หรื อวันอื่น
ตามที่สถาบันฯ กาหนด
8. สถานที่
สถาบัน พระปกเกล้า ศู น ย์ร าชการเฉลิ ม พระเกี ย รติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้ น 5
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ และสถานที่ทศั นศึกษาดูงานตามที่กาหนดไว้ในหลักสู ตร
9. คณะกรรมการหลักสู ตร
-

นายมีชยั ฤชุพนั ธุ์
ศาสตราจารย์พิเศษนรนิติ เศรษฐบุตร
ศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์
ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม

-

รองศาสตราจารย์ ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ
รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย
ศาสตราจารย์ ดร. วิษณุ เครื องาม
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ
รองศาสตราจารย์ ดร. สมภพ มานะรังสรรค์

- ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา
- นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ

- ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. อรทัย ก๊กผล
- รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา

10. ผู้รับผิดชอบ
โครงการกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า
11. องค์ ประกอบหลักสู ตร
หมวดที่ 1

ความรู ้พ้นื ฐานทางการบริ หารงานภาครัฐใน
ระบอบประชาธิปไตย
หมวดที่ 2 กลไกและกระบวนการกาหนดนโยบายสาธารณะ /การนานโยบายสาธารณะไป
ปฏิบตั ิ
2.1 เครื่ องมือทางกฎหมายในการบริ หารราชการแผ่นดิน
2.2 การวิเคราะห์กลไกและกระบวนการกาหนด นโยบายสาธารณะ
2.3 เครื่ องมือทางการบริ หารจัดการในการแปลงนโยบายไปสู่ การปฏิบตั ิ
2.4 การบริ หารการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ ฯลฯ
หมวดที่ 3 การเสริ มสร้างประสบการณ์นกั บริ หารเชิงประจักษ์
หมวดที่ 4 การขับเคลื่อนนโยบายสู่ การปฏิบตั ิ
12. ค่ าธรรมเนียม
1. ค่ าธรรมเนียมตลอดหลักสู ตร 120,000 บาท
(ค่ า ธรรมเนี ย ม ในข้อ 1 รวมค่ า อาหาร ค่ า เอกสาร และค่ า ใช้จ่ า ยในการศึ ก ษาดู ง าน
กรุ งเทพฯ ปริ มณฑล และต่างจังหวัด)
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศ ตามที่จ่ายจริ งแต่ไม่เกิน 120,000 บาท
(กรณี พกั คู่ และการเดิ นทางชั้นประหยัด จ่ ายก่อนการเดิ นทาง) (กรณีที่ได้ รับ การอนุ มัติการ
เดินทางจากคณะรัฐมนตรี)
หมายเหตุ : ไม่สามารถปรับเทียบหลักสู ตรของ ก.พ.

13. กาหนดการรับสมัคร
ประมาณเดือน สิ งหาคม - กันยายน ของทุกปี

ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ ที่
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 5
เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุ งเทพฯ 10210
โทรศัพท์ (02) 1419600 ต่ อ 19618-20 โทรสาร (02) 1438178
หรื อที่ http://www.kpi.ac.th

