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แผนการด าเนินงาน 
หลักสูตรประกาศนียบัตรช้ันสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 21 

 
 

ก าหนด ระหว่างวันที่ 

เปิดประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ www.kpi.ac.th  21 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป  

เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ 
www.kpi.ac.th เท่านั้น 

21 มิถุนายน – 20 สิงหาคม 2564 

ปิดรับสมัคร 20 สิงหาคม 2564 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผ่านเว็บไซต์ 
www.kpi.ac.th 

 

 

8 กันยายน 2564 

*** ผู้ผ่านการคัดเลือก*** 
ช าระค่าธรรมเนียม (เรียน) 

( ผ่านธนาคาร ตามแบบฟอร์มสถาบันฯ ) 
8 – 23 กันยายน 2564 

รายงานตัว  21 – 23 กันยายน  2564 

พิธีเปิดหลักสูตรและปฐมนิเทศ  
(นักศึกษาทุกท่านต้องเข้าร่วมกิจกรรม) 
ในกรณีไม่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ                              

ให้ถือว่า “สละสิทธิ์”  
ในการเข้ารับการศึกษาอบรม 

 
15 – 17 ตุลาคม 2564 

 

เริ่มเปิดการเรียน–การสอน  5 พฤศจิกายน 2564 - 31 สิงหาคม 2565  

 
 
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 21 
 

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

 
1. หลักการและเหตุผล 
 

การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของโลก ด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและเทคโนโลยี  ท าให้
ประเทศไทยจ าเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบ การเมือง  เศรษฐกิจ สังคมและการบริหารของประเทศ
อย่าง ขนานใหญ่ ซึ่งการปฏิรูปดังกล่าว ล้วนมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิด  “ธรรมาภิบาล”  (Good 
Governance)  ขึ้น  

    จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น สะท้อนให้เห็นถึงความจ าเป็นท่ีผู้บริหารของหน่วยงานราชการ  
รัฐวิสาหกิจ และองค์กรอิสระ ผู้บริหารภาคเอกชน  ผู้น าชุมชน  และผู้น าท้องถิ่น ต้องพัฒนา
ตนเองให้มีความรู้ในแบบสหสาขาวิชา ท้ังทางด้านนโยบายสาธารณะ  กฎหมายมหาชน  
เศรษฐศาสตร์  การบริหารและการจัดองค์กรสมัยใหม่ ท้ังนี้ เพื่อให้สอดรับกับการปฏิรูปของ
ประเทศที่เกิดขึ้น  

ด้วยเหตุนี้ สถาบันพระปกเกล้า สถาบันทางวิชาการในก ากับ  รัฐสภา จึงได้จัดหลักสูตร
ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน ขึ้นโดยมุ่งหวังท่ีจะให้ผู้บริหาร
ท้ังจากภาครัฐ ภาคเอกชน  ท่ีผ่านหลักสูตรนี้ มีความรู้ ทักษะ และความสามารถท่ีจ าเป็นของการ
เป็นผู้น าในด้านการเสนอแนะนโยบาย  การน านโยบายไปปฏิบัติ  และการเป็นแบบอย่างท่ีดีใน
วงการต่าง ๆ เพื่อท่ีจะได้น าพาประเทศชาติให้พัฒนาก้าวหน้าสืบไป 

 
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

 1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะการบริหารจัดการ กฎหมาp
มหาชน  และเศรษฐศาสตร์ อันเป็นการเสริมสร้างวิสัยทัศน์ในการวิเคราะห์สภาพการณ์ของ
ประเทศ  และองค์การให้กว้างขวาง ละเอียด และชัดเจนขึ้น 
 2. เสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ในการบริหารจัดการองค์การแนวใหม่ โดยเฉพาะด้าน
การจัดการเชิงกลยุทธ์  การบริหารการเปลี่ยนแปลง และการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เพื่อเป็น
เคร่ืองมือในการบริหารนโยบายให้เกิดผลปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 



 4 
  

 3. เสริมสร้างทัศนคติและมุมมอง เกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท่ีสอดรับกับการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 4. เสริมสร้างเครือข่าย  ในการปฏิรูปกิจการบ้านเมืองเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศและการพัฒนาแบบยั่งยืน 
 
3. คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา 

      บุคคลท่ีสามารถสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรจะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังนี้ 

1. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

2. สมาชิกวุฒิสภา 

3. ข้าราชการการเมือง ต าแหน่ง เลขาธิการนายกรัฐมนตรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
เลขานุการรัฐมนตรี ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี ท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี ท่ีปรึกษา
รัฐมนตรี (ซึ่งรับการแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง) และ
ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง (ซึ่งได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
ฝ่ายรัฐสภา) ท่ีด ารงต าแหน่งเทียบเท่า  

4. ข้าราชการศาลยุติธรรม ตั้งแต่ต าแหน่ง รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น (ชั้น 4)         
ขึ้นไป หรือเทียบเท่า ข้าราชการตุลาการศาลปกครอง ตั้งแต่ต าแหน่ง รองอธิบดีศาล
ปกครองกลาง หรือภูมิภาค ขึ้นไป หรือเทียบเท่า ข้าราชการอัยการ ซึ่งด ารงต าแหน่ง 
ตั้งแต่ระดับรองอธิบดีอัยการฝ่าย (ชั้น 6) ขึ้นไป หรือเทียบเท่า 

5. ข้าราชการ ได้แก่ ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา                
ซึ่งด ารงต าแหน่ง ประเภทบริหารระดับต้น  ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง  
หรือผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป  ข้าราชการรัฐสภาสามัญ  
หรือข้าราชการประเภทอื่นๆ ซึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่า ข้าราชการพลเรือนดังกล่าว
ข้างต้น  ข้าราชการพลเรือน หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งด ารงต าแหน่ง 
อธิการบดี รองอธิการบดี  คณบดี  หรือด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่า  รองศาสตราจารย์ 

6. ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครู ซึ่งด ารงต าแหน่ง ประเภทอ านวยการระดับต้น           
ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือผู้ด ารงต าแหน่งอื่นที่ปฏิบัติราชการเช่นเดียวกับประเภทอ านวยการ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี  

7. เจ้าหน้าท่ี พนักงาน ข้าราชการของรัฐ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือองค์การมหาชนต้อง
ด ารงต าแหน่งระดับเดียวกับข้าราชการพลเรือน ตามข้อ 5 หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจต้อง
ด ารงต าแหน่ง ระดับ 11 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า 

8. กรรมการของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรก ากับดูแล 



 5 
  

9. นายทหารหรือนายต ารวจท่ีมีชั้นยศอัตราเงินเดือน พันเอก(พิเศษ)  นาวาเอก(พิเศษ) 
นาวาอากาศเอก(พิเศษ)  หรือพันต ารวจเอก(พิเศษ) ขึ้นไป 

10. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

10.1 นายก หรือรองนายกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่น 

10.3 ข้าราชการ/พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ด ารงต าแหน่งระดับ 8 อาวุโสไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือระดับ 9 ขึ้นไป) 

11. ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรพัฒนาเอกชน (องค์กรทางสังคมท่ีไม่แสวงหาก าไร) หรือ 
องค์กรทางสังคม ( Social Enterprise ) 

12. ผู้ประกอบกิจการ หรือผู้บริหารระดับสูงของกิจการภาคเอกชน 
13. สื่อมวลชน : ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี 
14. ศิลปิน 
15. บุคคลซึ่งคณะกรรมการหลักสูตรให้เข้าศึกษา เพราะมีผลงานเป็นท่ีประจักษ์ ในการ

พัฒนาประชาธิปไตย หรือเป็นผู้ซึ่งจะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประชาธิปไตย หรือ
สนับสนุนงานของสถาบันต่อไป 

 

หมายเหตุ  
 1.  บุคคลท่ีสามารถสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรจะต้องส าเร็จการศึกษาระดับ
ไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าตามท่ีส านักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ ส านักงาน 
ก.พ. รับรอง  

2.  บุคคลท่ีสนใจสมัครเข้าศึกษาอบรม ต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 35 ปี ณ วันท่ีสมัคร 
3.  บุคคลท่ีสมัครเข้าศึกษาอบรม จะต้องไม่เป็นนักศึกษาในหลักสูตรท่ีมีระยะเวลาศึกษา

ในขณะเดียวกันกับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมาย
มหาชน 

4.  บุคคลท่ีสามารถสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตร จะต้องไม่ผิดนัดช าระหนี้
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 

 

 
4.  จ านวนผู้เข้ารับการศึกษา 
 

 สถาบันพระปกเกล้าจะพิจารณารับนักศึกษาประมาณ 150 คนโดยพิจารณาตามระเบียบ 
และเกณฑ์การคัดเลือกของสถาบันพระปกเกล้าท่ีก าหนดขึ้นเป็นการเฉพาะส าหรับหลักสูตร 
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5. รูปแบบการจัดการศึกษา 
 

 5.1  วิธีการศึกษา ประกอบด้วย การบรรยาย การอภิปราย การสัมมนา กรณีศึกษา           
การทัศนศึกษา  โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 หมวดวิชา หมวดท่ี 1) ความรู้พื้นฐานทางการ
บริหารงานภาครัฐในระบอบประชาธิปไตย  หมวดท่ี 2) กลไกและกระบวนการก าหนดนโยบาย
สาธารณะ /การน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ แต่ละหมวดวิชาใช้วิธีการศึกษาหลายวิธีประกอบ
กัน โดยมีการศึกษาในชั้นเรียนท้ังหมด 73 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง รวม 219 ชั่วโมง หมวดท่ี 3)  
การเสริมสร้างประสบการณ์นักบริหารเชิงประจักษ์ ประกอบด้วย กิจกรรมปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ 
การศึกษาดูงานในประเทศและการศึกษาดูงานต่างประเทศ รวม 105 ชั่วโมง  หมวดท่ี 4)            
การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ และการขับเคลื่อนนโยบายสู่ภาคปฏิบัติ  145  ชั่วโมง                 
รวมทั้งสิ้น  469 ชั่วโมง  

 5.2  ผู้ท่ีจะได้รับการพิจารณาให้ผ่านหลักสูตรและได้รับมอบประกาศนียบัตรจะต้อง       
เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของระยะเวลาการศึกษาท้ังหมด   เข้าร่วม
กิจกรรม และมีผลงานท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ส่งงานภายในเวลาท่ีก าหนด  ผ่านการ
ประเมินผลการศึกษาตามท่ีสถาบันก าหนด 
    

6. ระยะเวลาการศึกษา 
 

 6.1  ระยะเวลาการศึกษาอบรมโดยรวมประมาณ 9 เดือน  ระหว่างเดือน ตุลาคม 
2564  ถึงเดือนสิงหาคม 2565  เรียนทุกวันศุกร์ เวลา 17.00 – 20.00 น. และวันเสาร์               
เวลา 09.00 – 16.00 น. หรือวันอื่นตามท่ีสถาบันฯ ก าหนด 
 6.2  สถานท่ีอบรม ณ ห้องประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า หรือสถานท่ีอื่นท่ี
สถาบันฯ ก าหนด 
 

 

7.  ค่าธรรมเนียม 

      1.  ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร 120,000 บาท  
          (ค่าธรรมเนียม: รวมค่าอาหาร ค่าเอกสารประกอบการศึกษา และค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ดูงานกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด การเข้าพักโรงแรมจะเป็นห้องพักคู่ 2 ท่าน/ห้อง/คืน) 

  2.  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศ   
              ตามท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 120,000 บาท (กรณีการเดินทางชั้นประหยัด และพักคู่)  
 3.  ค่าเส้ือสูทสถาบันฯ ค่าใช้จ่ายประมาณ 3,000 บาท (ช าระในวันรายงานตัว) 
 4.  ค่าสมาชิกสมาคมสถาบันพระปกเกล้า ค่าใช้จ่าย 1,000 บาท (ช าระในวันรายงานตัว) 

หมายเหตุ:  ทั้งนี้ การศึกษาดูงานต่างประเทศข้ึนอยู่กับสถานการณ์ ณ ขณะนั้น  
               หากสถานการณ์ไมป่กติ ทางสถาบันจะด าเนินการจัดการศึกษาดูงานในประเทศทดแทน 
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8. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ส านักบริการวิชาการ 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   นางกชพร ช่อพฤกษา  หมายเลขโทรศัพท์ 0-21419784 
 นางสาวสาริณี เปรมประวัติ หมายเลขโทรศัพท์ 0-21419697 
 นางสาวสุภาพร ธราพงษ์พันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-21419721  
 หมายเลขโทรสาร 0-21438178-9 
 

9. โครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน ใช้เวลา

การศึกษาอบรมในหลักสูตร ท้ังสิ้น 469 ชั่วโมง ประกอบด้วย 4 หมวด 
หมวดที ่1  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐในระบอบประชาธิปไตย            

(75 ชั่วโมง) 
1.1  แนวคิดและทฤษฎี (51 ชั่วโมง) 
1.2  กรณีศึกษาและการสัมมนา (24 ชั่วโมง) 

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

  2.1   หมวดกฎหมาย:  เครื่องมือทางกฎหมายในการบริหารราชการแผ่นดิน                 
(54 ชั่วโมง) 

 2.2   หมวดนโยบายสาธารณะ:  การวิเคราะห์กลไกและกระบวนการก าหนด 
นโยบายสาธารณะ (33 ชั่วโมง) 

 2.3  หมวดบริหารจัดการ (57 ชั่วโมง) 
 หมวดที ่3  การเสริมสร้างประสบการณ์นักบริหารเชิงประจักษ์  ( 105 ชั่วโมง) 
 3.1  การศึกษาดูงานในประเทศ  (ในกรุงเทพหรือปริมณฑล และต่างจังหวัด) 
  3.2  การศึกษาดูงานต่างประเทศ 
 หมวดที ่4  การขับเคลื่อนนโยบายสู่ภาคปฏิบัติ  (145 ชั่วโมง) 

การจัดท าเอกสารวิชาการกลุ่มและน าเสนอรายงานวิชาการกลุ่ม พร้อมน าเสนอ
ผลงานเอกสารวิชาการของรุ่นต่อสาธารณะชน 

 
 
 

http://www.kpi.ac.th/
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หมวดที ่1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐในระบอบประชาธิปไตย            

(75 ชั่วโมง) 
 

ขอบเขตเนื้อหา 
เนื้อหาในหมวดวิชานี้ ครอบคลุมหลักปรัชญาแนวคิดพื้นฐานและภาพรวม (Overview)  

ในสองส่วนใหญ่ๆ ได้แก่ ส่วนท่ีหนึ่ง ว่าด้วยแนวคิดและทฤษฎี และ ส่วนท่ีสอง ว่าด้วยกรณีศึกษา
และการสัมมนา 

ส่วนที่หนึ่ง แนวคิดและทฤษฎี 
เนื้อหาในส่วนนี้ ประกอบด้วยแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องในสามมิติ ได้แก่ มิติด้านรัฐ 

และสังคม มิติด้านรัฐและเศรษฐกิจ และมิติด้านรัฐและการต่างประเทศ โดยมีขอบเขตดังนี้: - 

ก. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรัฐและสังคม 
กรอบแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับหลักนิติธรรม ประชาธิปไตย และการพัฒนาประเทศ 

ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและระบบกฎหมาย ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการบริหารจัดการประเทศ และ
ความส าคัญของรัฐธรรมนูญและกฎหมายมหาชน ในฐานะเครื่องมือในการก ากับบทบาท หน้าท่ี 
และการใช้อ านาจของรัฐ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและสังคม ประชาสังคม การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิมนุษยชน รวมท้ังการบังคับใช้กฎหมายในมิติทางสังคม
วิทยา 

ข. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรัฐและเศรษฐกิจ 
กรอบแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ โดยเน้นเศรษฐศาสตร์ภาครัฐ บทบาทของ

ภาครัฐในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ธรรมาภิบาลในภาครัฐ ธรรมาภิบาลในภาคเอกชน 
และการวิเคราะห์ระบบเศรษฐกิจไทยในภาพรวม ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐศาสตร์กับกฎหมาย 
และการวิเคราะห์กฎหมายในทางเศรษฐศาสตร์ 

ค. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรัฐและการต่างประเทศ 
กรอบแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายเศรษฐกิจระหว่าง

ประเทศ บทบาทของโลกาภิวัตน์ (Globalization) และภูมิภาคนิยม (Regionalism) ต่อประเทศ
ไทย ในมิติการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม ท้ังกรอบโลกาภิวัตน์และกรอบอาเซียน 
 
ส่วนที่สอง การอภิปรายและสัมมนาประเด็นร่วมสมัย 

เนื้อหาในส่วนนี้ ประกอบด้วยกรณีศึกษาในประเด็นต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหาส่วนท่ีหนึ่ง 
โดยยกประเด็นปัญหาส าคัญของประเทศ เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้น และตัวอย่างของการวิเคราะห์
สภาพการณ์ของประเทศด้วยกรอบแนวคิดด้านต่างๆ 
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วัตถุประสงค ์
ผู้ผ่านการศึกษาจะ 
1. มีความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบายหลักการพื้นฐานของประชาธิปไตย การบริหาร

จัดการ การปกครอง และการพัฒนาประเทศด้วยหลักนิติธรรม โดยอาศัยหลักกฎหมายมหาชน
ประกอบกับหลักรัฐศาสตร์ หลักเศรษฐศาสตร์ และหลักสังคมวิทยา อย่างบูรณาการ 

2. สามารถใช้กรอบแนวคิดท่ีเป็นบูรณาการตามข้อ 1 ในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาท่ี
ส าคัญของประเทศ 

3. สามารถก าหนดกรอบแนวทางส าหรับการศึกษาวิเคราะห์ในเชิงลึก และค้นหา
ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการปกครองเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว 
 
หมวดที ่2  กลไกและกระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะ / การน านโยบายสาธารณะ 

ไปปฏิบัต ิ(144 ชั่วโมง) 

ขอบเขตเนื้อหา 
เนื้อหาในหมวดวิชานี้ ครอบคลุมกลไกและกระบวนการในการน าหลักปรัชญาแนวคิด

พื้นฐานในหมวดท่ีหนึ่งมาปรับใช้ โดยอาศัยหลักการต่างๆ ในการก าหนดนโยบายสาธารณะและ
การน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ เนื้อหาในหมวดนี้จ าแนกออกเป็นสามส่วนใหญ่ๆ ได้แก่  ส่วนท่ี
หนึ่ง ว่าด้วยกฎหมาย ส่วนท่ีสอง ว่าด้วยนโยบายสาธารณะ และ ส่วนท่ีสาม ว่าด้วยการบริหาร
จัดการ 

ส่วนที่หนึ่ง กฎหมาย 
เนื้อหาในส่วนนี้ เป็นการน ากฎหมายมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารราชการแผ่นดิน         

ซึ่งประกอบด้วย โครงสร้างทางปกครอง กระบวนการบริหาร ผล กรณีศึกษาและการสัมมนา           
โดยมีเนื้อหาดังนี้: - 

ก. โครงสร้างทางปกครอง 
กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างของรัฐตามภารกิจทางกฎหมาย การจัดโครงสร้าง

ราชการฝ่ายบริหาร และหลักการใช้อ านาจตามกฎหมายปกครอง 

ข. กระบวนการบริหาร 
กิจกรรมของรัฐในกฎหมายปกครองเกี่ยวกับบริการสาธารณะและอ านาจในการรักษา

ความสงบเรียบร้อย เครื่องมือทางกฎหมายในการบริหารงานภาครัฐท่ีเป็นค าสั่งทาง ปกครองและ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ในประเด็นความสมบูรณ์ของค าสั่ง การยกเลิกเพิก ถอนค าสั่ง        
การอุทธรณ์ค าสั่ง การควบคุมค าสั่ง และสัญญาทางปกครอง รวมท้ังการบริหารงาน แบบโปร่งใส
และกฎหมายข้อมูลข่าวสาร 
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ค. ผล 
ความรับผิดทางกฎหมายอันเกิดจากการบริหาร ซึ่งได้แก่ความรับผิดทางแพ่งความรับผิด

ทางอาญา ความรับผิดทางปกครอง (วินัย-จริยธรรม-จรรยาบรรณ) และความรับผิดทางการเมือง 

ง. การอภิปรายและสัมมนาประเด็นร่วมสมัย 
กรณีศึกษาในประเด็นต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหาด้านกฎหมาย ซึ่งเป็นกฎหมายสมัยใหม่

และประเด็นร่วมสมัย  เช่น  ยุติ ธรรมสมานฉัน ท์  กฎหมายร่วม ทุน  กฎหมายเกี่ ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม รวมท้ังปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการ
บริหารงานภาครัฐและเอกชน และคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในภาครัฐ 
 

ส่วนที่สอง นโยบายสาธารณะ 
เนื้อหาในส่วนนี้ เป็นการน านโยบายสาธารณะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารราชการ

แผ่นดิน ซึ่งประกอบด้วย การก าหนดนโยบายของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ การควบคุม
ตรวจสอบฝ่ายบริหาร และกรณีศึกษาและสัมมนา โดยมีเนื้อหาดังนี้: - 

ก. การก าหนดนโยบายของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ 
พื้นฐานทฤษฎีว่าด้วยนโยบายสาธารณะ กรอบแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจ

นโยบาย รวมท้ังองคก์รและกระบวนการก าหนดนโยบายทางเศรษฐกิจ 

ข. มิติการควบคุมและตรวจสอบฝ่ายบริหาร: ข้อจ ากัดเชิงนโยบายและการด าเนินการ 
กรอบแนวคิดเกี่ยวกับข้อจ ากัดของนโยบายและการด าเนินการตามนโยบาย ได้แก่               

การควบคุมตรวจสอบโดยศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ ปปช. อัยการสูงสุด และ
องค์กรอิสระอื่น 

ค. การอภิปรายและสัมมนาประเด็นร่วมสมัย 
กรณีศึกษาในประเด็นต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหาด้านนโยบายสาธารณะ ซึ่งเป็นประเด็น

ร่วมสมัย เช่น การกระจายอ านาจการปกครองสู่ท้องถิ่น ปัญหากฎหมายในการกระจายอ านาจใน
การปกครองส่วนท้องถิ่น การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี และการวิเคราะห์ นโยบายของ
รัฐบาลโดยภาพรวม 
 

ส่วนที่สาม การบริหารจัดการ 
เนื้อหาในส่วนนี้ เป็นการน าหลักการบริหารจัดการมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร

ราชการแผ่นดิน ซึ่งประกอบด้วย เครื่องมือทางการบริหารจัดการในการแปลงนโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติ และการบริหารการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ โดยมีเนื้อหาดังนี้: - 

ก. เครื่องมือทางการบริหารจัดการในการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
หลักการบริหารจัดการโดยท่ัวไปเพ่ือแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติในประเด็นต่างๆ ได้แก่ 

การจัดการเชิงกลยุทธ์ การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดท้ังภาครัฐและภาคเอกชน งบประมาณ
แนวใหม่ การบัญชี การจัดการทางการเงิน การจัดโครงสร้างและระบบการควบคุมดูแลท่ีดีใน
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องค์กรภาครัฐ การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) การควบคุม
โครงสร้างและระบบการควบคุมท่ีดีในภาคเอกชนและตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง          
และการวัดผลการด าเนินงาน (Performance Measurement) 

ข. การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ 
หลักการบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงและมีการพัฒนาองค์การใน

ประเด็นต่างๆ ได้แก่ การรื้อปรับระบบงาน การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหาร และพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในภาครัฐ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารจัดการ กฎหมายเกี่ยวกับสารสนเทศ การบริหารความต่อเนื่องของกิจการ 
(Business Continuity Management / BCM) จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหาร รวมท้ัง
การบรรยายหรือสัมมนาพิเศษประเด็นร่วมสมัย Current Issues) 

วัตถุประสงค ์
ผู้ผ่านการศึกษาจะ 
1. มีความรู้ความเข้าใจในระดับท่ีสามารถอธิบายหลักการ โครงสร้าง กลไก และ

กระบวนการบริหารจัดการภาครัฐในเชิงนโยบายสาธารณะ กฎหมายมหาชน และในเชิงการ
บริหารจัดการ โดยเฉพาะในบริบทของไทย 

2. สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของระบบบริหารงานภาครัฐ และเสนอแนะทางเลือก
ในการแก้ไขปรับปรุงกลไกต่างๆ ให้สอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการท่ีดี 
 
หมวดที ่3   การเสริมสรา้งประสบการณ์นักบริหารเชิงประจักษ์ (105 ชั่วโมง) 

ขอบเขตเนื้อหา 
เป็นการศึกษาดูงาน ณ สถานท่ีจริง เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ การบริหารจัดการและ/

หรือสภาพท่ี เกิดขึ้นอันเกี่ ยวเนื่ องกับกฎหมายมหาชนในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน                  
ณ กรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล ในภูมิภาค และในต่างประเทศ โดยมีการปูพื้นความรู้เกี่ยวกับ
หน่วยงานท่ีจะศึกษาดูงานก่อนล่วงหน้ า การบรรยายสรุปให้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยผู้บริหาร                  
หรือผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานท่ีไปศึกษาดูงาน และมีการจัดท าเอกสารสรุปข้อมูลความรู้ท่ีได้และ
การอภิปรายภายหลังจากการศึกษาดูงาน 

วัตถุประสงค ์
ผู้ผ่านการศึกษาจะ 
1. สามารถอธิบายสภาพของการบริหารหน่วยงานท่ีได้ไปศึกษาดูงานและ/หรือแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ 
2. สามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางนโยบายสาธารณะ กฎหมายมหาชน และ/หรือ  

การบริหารจัดการภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีได้ไปศึกษาดูงาน 
3. สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างกันและกัน และมีทัศนวิสัย

หรอืมุมมองท่ีกว้างขวางลึกซ้ึงขึน้ 
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เนื้อหาหลักสูตร 
หมวดที ่4 การขับเคลื่อนนโยบายสู่ภาคปฏิบัติ (145 ชั่วโมง) 

ขอบเขตเนื้อหา 
ในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ สถาบันฯ ก าหนดให้ผู้ท่ีจะผ่านการศึกษาต้องจัดท า

เอกสารวิชาการกลุ่ม/โครงงานกลุ่มเชิงปฏิบัติ  โดยมีหัวข้อและขอบเขตของเรื่องท่ีจะศึกษาท่ี
เกี่ยวข้องกับขอบเขตเนื้อหาของหลักสูตรและได้รับความเห็นชอบจากสถาบันฯ และมีเนื้อหาท่ี
เกี่ยวข้องกับการน าความรู้ในหลักสูตรมาประยุกต์ใช้ 

วัตถุประสงค ์
ผู้ผ่านการศึกษาจะ 
1. สามารถวิเคราะห์สภาพปัญหา ก าหนดนโยบาย ร่างประเด็นข้อกฎหมาย และ/หรือ

ออกแบบองค์การและระบบการบริหารจัดการเพื่อจัดการกับประเด็นปัญหาทางนโยบายสาธารณะ
และการบริหารงานตามท่ีก าหนด 

2. สามารถน าเสนอผลการวิเคราะห์และออกแบบดังกล่าวในรูปของการน าเสนอและ
อภิปรายในท่ีประชุมใหญ่ และน าเสนอเป็นรูปเล่มรายงานทางวิชาการท่ีสามารถเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนได้ 

3. สามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางนโยบายสาธารณะและเสนอแนวทางแก้ไขปรับปรุง
โดยอาศัยความรู้ท่ีได้จากหลักสูตร และน าเสนอในรูปของเอกสารวิชาการ 
 
 

วิธีการศึกษา 
ในการจัดท ากรณีศึกษา สถาบันฯ จะก าหนดขอบเขตของหัวข้อต่างๆ ซึ่งเกี่ยวกับประเด็น

ต่างๆ ในการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน และจัดนักศึกษาเป็นกลุ่มประมาณกลุ่มละ 
10-15 คน โดยให้นักศึกษาเลือกเข้ากลุ่มตามหัวข้อท่ีสนใจ ในแต่ละกลุ่มจะมีอาจารย์ท่ีปรึกษาให้
ค าปรึกษาแนะน าในการท าการศึกษา และการรายงานผลการศึกษาซึ่งต้องรายงานโดยการ
น าเสนอและในรูปของเอกสารรายงาน 

ในการจัดท ารายงานการศึกษาตามก าหนด ให้นักศึกษาเลือกก าหนดหัวข้อท่ีจะ
ท าการศึกษา โดยควรเป็นเรื่องท่ีมีขอบเขตสอดคล้องเกี่ยวเนื่องกับเรื่องท่ีนักศึกษาเลือกในการ
จัดท ากรณีศึกษา ท้ังนี้โดยความเห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษา และน าเสนอในรูปของเอกสารทาง
วิชาการ 
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