คุณสมบัติผูเขารับการศึกษา

หลักการและเหตุผล
การเปลี่ยนแปลงสถานการณของโลก ดานเศรษฐกิจ
การเมือง สังคมและเทคโนโลยี ทำใหประเทศไทยจำเปนตอง
เรงปฏิรูประบบการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและการบริหารของ
ประเทศ เพือ่ ใหเกิด “ธรรมาภิบาล” (Good Governance)
ขึ้น จากเหตุผลดังกลาวขางตน สะทอนใหเห็นถึงความจำเปน
ที่ผูบริหารของหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคกรอิสระ
ผูบริหารภาคเอกชน ผูนำชุมชน และผูนำทองถิ่น ตองพัฒนา
ตนเองใหมคี วามรูแ บบสหสาขาวิชา ทัง้ ทางดานนโยบายสาธารณะ
กฎหมายมหาชน เศรษฐศาสตร การบริหารและการจัดการ
องคกรสมัยใหม เพื่อใหสอดรับกับการปฏิรูปประเทศที่เกิดขึ้น
ดวยเหตุนส้ี ถาบันพระปกเกลา ซึง่ เปนสถาบันทางวิชาการในกำกับ
ของประธานรัฐสภาจึงไดจัดหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนขึ้น โดยมุงหวังที่จะ
ใหผบู ริหารทัง้ จากภาครัฐ ภาคเอกชน ทีผ่ า นหลักสูตรนีม้ คี วามรู
ทักษะ และความสามารถของการเปนผูนำในดานการเสนอแนะ
นโยบาย การนำนโยบายไปปฏิบัติ และการเปนแบบอยางที่ดี
ในการดำเนินงานเพือ่ นำพาประเทศชาติใหพฒ
ั นากาวหนาสืบไป

วัตถุประสงคของหลักสูตร
เสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ
การบริหารจัดการกฎหมายมหาชน และเศรษฐศาสตร
เสริมสรางความรูค วามสามารถ ในการบริหารจัดการองคการ
แนวใหม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
เสริมสรางทัศนคติและมุมมองเกีย่ วกับวัฒนธรรมและวิถชี วี ติ
ทีส่ อดรับกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
เสริมสรางเครือขายในการปฏิรปู กิจการบานเมืองเพือ่ ประโยชน
ในการพัฒนาแบบยั่งยืน

ผูประสงคจะเขาศึกษาในหลักสูตรจะตองมีคุณสมบัติ
อยางใดอยางหนึ่งดังนี้
1. สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
2. สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
3. ขาราชการการเมือง ตำแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
ทีป่ รึกษารัฐมนตรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี รองเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี เลขานุการรัฐมนตรี ผูช ว ยเลขานุการรัฐมนตรี
(ซึ่งรับการแตงตั้งตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการการเมือง) และ
ขาราชการรัฐสภาฝายการเมือง (ซึ่งไดรับแตงตั้งตามกฎหมายวา
ดวยระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา) ที่ดำรงตำแหนงเทียบเทา
4. ขาราชการศาลยุตธิ รรม ตัง้ แตตำแหนงรองอธิบดีผพู พิ ากษา
ศาลชัน้ ตน (ชั้น4) ขึน้ ไป หรือเทียบเทา ขาราชการตุลาการ
ศาลปกครองตั้งแต ตำแหนงรองอธิบดีศาลปกครองกลาง
หรือภูมภิ าคขึน้ ไป หรือเทียบเทา ขาราชการอัยการ ซึง่ ดำรง
ตำแหนงตั้งแต ระดับรองอธิบดีอัยการฝาย (ชั้น 6) ขึ้นไป
หรือเทียบเทา
5. ขาราชการพลเรือน ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ซึง่ ดำรงตำแหนง ประเภทบริหารระดับตน ผูด ำรงตำแหนง
ประเภทอำนวยการระดับสูง หรือผูดำรงตำแหนงประเภท
วิชาการระดับเชีย่ วชาญขึน้ ไป ขาราชการรัฐสภาสามัญ หรือ
ขาราชการประเภทอืน่ ๆ ซึง่ ดำรงตำแหนงเทียบเทา ขาราชการ
พลเรือนดังกลาวขางตน ขาราชการพลเรือนหรือพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษา ซึง่ ดำรงตำแหนงอธิการบดี รองอธิการบดี
คณบดี หรือดำรงตำแหนงไมต่ำกวารองศาสตราจารย
6. ขาราชการพลเรือนผูดำรงตำแหนงประเภทอำนวยการ
ระดับตน ไมนอ ยกวา 3 ป หรือผูด ำรงตำแหนงอืน่ ทีป่ ฏิบตั ิ
ราชการเชนเดียวกับประเภทอำนวยการมาแลว ไมนอ ยกวา
3 ป (ขาราชการระดับ 8 หรือเทียบเทาตำแหนงผูอำนวยการกองเดิม)
7. เจาหนาที่หรือพนักงานของหนวยงานของรัฐหรือองคกร
มหาชน หรือขาราชการเจาหนาที่ หรือพนักงานของหนวยงาน
อิสระตามรัฐธรรมนูญ ซึง่ ดำรงตำแหนงระดับ 9 ขึน้ ไปหรือ
เทียบเทา หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดำรงตำแหนงระดับ
11 ขึ้นไป หรือเทียบเทา

8. นายทหาร หรือนายตำรวจทีม่ ชี น้ั ยศอัตราเงินเดือน พันเอก
(พิ เ ศษ) นาวาเอก (พิ เ ศษ) นาวาอากาศเอก (พิ เ ศษ) หรื อ
พันตำรวจเอก (พิเศษ) ขึ้นไป
9. ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
9.1 ขาราชการ/พนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดำรงตำแหนงระดับ 9 ขึน้ ไป หรือ ดำรงตำแหนงระดับ
8 อาวุโสไมนอยกวา 3 ป
9.2 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
9.3 สมาชิกสภาทองถิ่น
10. ผูบ ริหารระดับสูงขององคกรพัฒนาเอกชน (องคกรทางสังคม
ที่ไมแสวงหากำไร) หรือองคกรทางสังคม (Social Enterprise)
11. ผูประกอบกิจการ หรือผูบริหารระดับสูงของกิจการ
ภาคเอกชน
12. สื่อมวลชน : ประสบการณไมนอยกวา 10 ป
13. ศิลปน
14. บุคคลซึ่งคณะกรรมการหลักสูตรใหเขาศึกษา เพราะมี
ผลงานเปนที่ประจักษ ในการพัฒนาประชาธิปไตย หรือ
เปนผูซึ่งจะเปนกำลังสำคัญในการพัฒนาประชาธิปไตย
หรือสนับสนุนงานของสถาบันตอไป
หมายเหตุ
1. ผูส มัครตองสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขน้ึ ไป หรือเทียบเทาตามทีส่ ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ ก.พ.รับรอง
2. มีอายุไมต่ำกวา 35 ปขึ้นไป
3. ผูสมัครจะตองไมเปนนักศึกษาในหลักสูตรที่มีระยะเวลาศึกษาในขณะเดียวกัน
กับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน

ระบบการศึกษา
วิธีการศึกษา ประกอบดวย การบรรยาย การอภิปราย
การสัมมนา กรณีศึกษา การทัศนศึกษา โดยแบงเนื้อหาออกเปน
4 หมวดวิชา ซึ่งมีระยะเวลาเรียนประมาณ 469 ชั่วโมง
ผูที่จะไดรับการพิจารณาใหผานหลักสูตรและไดรับมอบ
ประกาศนียบัตรจะตองเขารับการศึกษาในหลักสูตรไมนอยกวา
รอยละ 75 และเขารวมกิจกรรมและมีผลงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพตามเกณฑ
ที่กำหนด รวมถึงการสงงาน และผานการประเมินผลการศึกษา
ตามที่สถาบันกำหนด

