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1. หลักการและเหตุผล
การบริ หารงานจ าเป็น นย่า า ง่ิง ง ี่ง ู้ ป็ ิิ บต ิิ ง านจ ิป ย งม่ ค วามร้ ป ความเปขป า ใจ
ในการเป็ล่ง ่ นแ็ลงี่ง เปกิ ดขึ้ นในมิ ิิ ิาา งๆ แล ม่ ค วามพรป ยมสาหรต บการ็รต บเป็ล่ง ่นแล
พตฒ นาินเปยงใหป เป ีา า ีตน การเป็ล่ง ่ นแ็ลงย่้าเป สมย ีต้ง น่้ ็ต จ จุ บตน การบริ ห ารงานย่า า ง
ม่ ธ รรมาภิ บาล เป็น นหลตกการี่ง ถ้ กน ามาใชปย ่าา งแพรา หลา่ไมา วาา จ เป็น นหนา ว ่งานภาครต ฐ
ภาคเปยกชน แล ภาค็ร ชาสตงคม เปนืง ยงจากธรรมาภิบาล จ ชา ว่สรป างสรรค์แล สา งเปสริ ม
ยงค์กรใหปม่ศกต ่ภาพแล ็ร สิ ีธิ ภาพย่กีต้ง่ตงีาใหปบุคคลภา่นยกี่งเปก่ง่วขปยงศรตีธาแล
เปชืง ย มตงน ิา ย ยงค์ก ร น าไ็ส้า ก ารพตฒ นาย่า า งิา ย เปนืง ย ง ยาีิ ยงค์ก รี่ง โ ็รา ง ใส่า ย มไดปรต บ
ความไวปวางใจจากยงค์กรยืงนๆ ในการรา วมดาเปนินงาน ยงค์กรี่งโ็รา งใสิรวจสยบไดป่ายม
สรป างความเปชืง ย มตนง ใหปแ กา ู้เปป ก่ง ่ วขปย งแล ็ร ชาชน ิลยดจนสา ง ูลด่ ิาย ความมตนง คงแล
ความเปจริ ญกปาวหนปาขยงยงค์กรในภาพรวม เป็นนิปน
นยกจากน่้ “ผู้บริ หารระดับกลาง” ถืยไดปวาาเป็นนู้ีป ่งม่ความสาคตญในการขตบเปคลืงยน
การบริ หารยงค์กรไ็ส้า ความสาเปรนจ จึงเป็นนบุคคลหนึง งี่งจาเป็นนิปยงม่การพตฒนาศตก่ภาพขยง
ินเปยงใหปเปีาาีตนกตบความเป็ล่ง่นแ็ลงี่งเปกิดขึ้น เปนืงยงจากเป็นนเปสมืยนคนกลางี่งิยป งรต บแล
นานโ่บา่จากู้บป ริ หารร ดตบส้ งไ็็ิิบิต ิ ซึง งในการ็ิิบิต ิจาเป็นนิปยง็ร สานแล กากตบ
ด้แลนโ่บา่แล งานี่งไดปรตบมยบหมา่ใหปเป็นนไ็ิามพตนธกิจแล เป็ปาหมา่ี่งกาหนด แล ี่ง
สาคตญู้บป ริ หารร ดตบกลางจ ิปยงพตฒนาินใหปม่ความพรปยมในการกปาวไ็ส้า การเป็นนู้บป ริ หาร
ร ดตบ ส้ ง ขยงยงค์ก รในยนาคิ ดตง นต้น ู้บป ริ ห ารร ดตบ กลาง จ าเป็น นิปย งเป็น นู้มป ่ ค วามร้ ป
ความสามารถ ็ร สบการณ์ แล วิ สต ่ ีตศ น์ ี่ง ก วปา งไกล โด่เปฉพา ย่า า ง่ิง ง ส าหรต บ
การบริ หารงานในยงค์กรี่งม่การนาหลตกธรรมาภิบาลมาเป็นนเปครืง ยงมืยขตบเปคลืงยนยงค์กร
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ดปว ่เปหิุ ู ลี่ง ก ลา า วมาขปา งิปน สถาบตน พร ็กเปกลปา ในฐาน สถาบตน ีางวิช าการ
ซึง งม่หนปาี่งหลตกในการเปู่แพรา ความร้ ปดาป นการเปมืยงการ็กครยงในร บยบ็ร ชาธิ ็ไิ่
ิลยดจนสา งเปสริ มการบริ หารงานในยงค์ ก รี่ง ่ึ ด หลต ก ธรรมภิ บ าล จึ ง ไดป จ ต ด ใหป ม่
“หลักสู ตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริ หารระดับกลาง” ซึง งหลตกส้ ิรม่ร้็แบบ
การศึกษายบรมีต้ง ภาคีฤษฎ่ ซง ึ งเป็น นการบรร่า่ในชต้นเปร่่นโด่ม่การแลกเป็ล่ง่นความร้ ป
ความคิ ด เปหน น ร หวา า งู้เปป ขปา รต บ การศึ ก ษายบรมรา ว มกตบ นตก วิช าการแล ู้ีป รงคุ ณ วุ ฒิ
แล ภาค็ิิบิต ิี่งเป็นนการสตมมนาเปชิง็ิิบิต ิ การ ศึกษากรณ่ ศึกษาจาก็ต ญหาในสถานการณ์
จริ ง การรา วมกตนยภิ ็รา่กรณ่ ศึกษาิาางๆ นยกจากน่้ ่งต ม่ การศึกษาด้ งานภาคสนาม ีต้งน่้
ม่ เป ็ป าหมา่ส าคต ญ ในการพตฒ นาู้ ปบ ริ หารร ดต บ กลางใหป เป ็น นู้ ปบ ริ หารี่ง ม่ ศ ตก ่ภาพ
ีางการบริ หารย่าางแีปจริ ง ซึง งม่ ความพรป ยมีต้งแนวคิ ด ีตศนคิิ คา านิ ่ม แล พฤิิ กรรม
ในการ็ิิบิต ิงานย่าางม่็ร สิ ีธิภาพแล ็ร สิ ีธิูล
2. วัตถุประสงค์
เปพืง ย ใหปู้เปป ขปา รต บ การศึ ก ษายบรมใน หลตก ส้ ิ ร็ร กาศน่ ่บติ รธรรมาภิ บาลขยง
ู้บป ริ หารร ดตบกลาง สามารถบรรลุวิต ถุ็ร สงค์ ดตงิายไ็น่้
1. เปพืง ย เปสริ มสรป า งความร้ ป ค วามเปขปา ใจบริ บ ีการเปมื ย ง การ็กครยงในร บยบ
็ร ชาธิ ็ ไิ่ แล เป็น นกลไกในการขต บ เปคลืง ย น สนต บ สนุ น การพต ฒ นา
็ร ชาธิ็ไิ่ย่าางเป็นนร บบ
2. เปพืงยใหปม่ความร้ ป ความเปขปาใจ เปก่ง่วกตบแนวคิด ความสาคตญ แล หลตกการธรรมา
ภิ บาล ิลยดจนการใชปห ลตก ธรรมาภิ บ าลในบริ บีิา า งๆ แล สามารถน าไ็
็ร ุ่กิ์ใชปในการบริ หารงานี่ง่ึดมตนง ในคุณธรรม จริ ่ธรรม เปพืงยใหป สยดคลปยง
กตบหลตกการบริ หารกิจการบปานเปมืยงี่งด่ ิยบสนยงความิปยงการขยง็ร ชาชน
แล รตกษาูล็ร โ่ชน์ขยง็ร เปีศชาิิโด่รวม
3. เปพืง ย เปสริ มสรป า งความร้ ป ค วามเปขปา ใจ เปก่ง ่ วกตบ การบริ หารยงค์ ก ร ในสภาว
การเป็ล่ง่นแ็ลง ิลยดจนใหปีราบถึงเปครืง ยงมืยการบริ หารสมต่ใหมา เปพืงยใชปเป็นน
กลไกในการนาไ็็รตบใชปใหปเปกิดการบริ หารงานี่งม่หลตกธรรมภิบาลในยงค์กร
ย่าางเปหมา สม
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3. คุณสมบัติของผู้เข้ ารับการศึกษาและฝึ กอบรม
3.1 บุคคลี่งสามารถสมตครเปขาป รตบการศึก ษายบรมในหลตกส้ ิรจ ิปยงสาเปรนจการศึกษา
ไมาิงากวาา็ริ ญญาิร่ หรื ยเปี่่บเปีาาิามี่งสานตกงานคณ กรรมการการยุดมศึกษาหรื ย
ก.พ. รตบรยง
3.2 บุ ค คลี่ง ส ามารถสมตค รเปขปา รต บการศึ ก ษายบรมในหลตก ส้ ิ รจ ิปย งม่ ิ าแหนา ง
ย่าางใดย่าางหนึงงิายไ็น่้
1) ขปา ราชการพลเปรื ย นสามตญ ี่ง ด ารงิ าแหนา ง ็ร เปภีย านว่การร ดตบ ิปน
ิาแหนาง็ร เปภีวิชาการร ดตบชานาญการ ร ดตบชานาญการพิเปศษ ิาแหนาง
็ร เปภีีตวง ไ็ร ดตบชานาญงาน ร ดตบยาวุโส (ร ดตบ 7-8 เปดิม หรื ยเปี่่บเปีาา)
หรื ยู้ซป ง ึ งม่ความร้ ป ความสามารถแล เปหมา สมี่งจ ไดปรตบการแิางิต้งใหปดารง
ิาแหนางู้บป ริ หารร ดตบกลาง
2) ู้บป ริ หารีปยงถิงนแล สมาชิกสภาีปยงถิงน
3) ขปาราชการีปยงถิงนี่งดารงิาแหนา งร ดตบ 7 – 8 หรื ยเปี่่บเปีาา หรื ยู้ซป ง ึ งม่
ความร้ ป ความสามารถแล เปหมา สมี่งจ ไดปรตบการแิางิต้งใหปดารงิาแหนา ง
ู้บป ริ หารร ดตบกลาง
4) เปจาป หนปาี่ง พนตกงานในหนา ว่งานขยงรตฐ ยงค์การมหาชน รตฐวิสาหกิจ หรื ย
ขปาราชการ เปจาป หนปาี่ง พนตกงานขยงหนา ว่งานยิสร ิามรตฐธรรมน้ญี่งดารง
ิาแหนางู้บป ริ หารร ดตบกลาง หรื ยเปี่่บเปีาา หรื ยู้ซป ง ึ งม่ความร้ ป ความสามารถ
แล เปหมา สมี่งจ ไดปรตบการแิางิต้งใหปดารงิาแหนางู้บป ริ หารร ดตบกลาง
5) ู้็ป ร กยบกิจการ หรื ย ู้บป ริ หารขยงกิจการภาคเปยกชน
6) บุคคลีตวง ไ็ี่งสนใจ
7) บุคคลซึง งสถาบตนพร ็กเปกลปาใหปเปขปามาศึกษา เปพรา มู่ลงานเป็นนี่ง็ร จตกษ์
ในการพตฒ นา็ร ชาธิ ็ไิ่ หรื ย เป็น นู้ซป ง ึ ง เป็น นกาลตง สาคตญ ในการพตฒ นา
็ร ชาธิ็ไิ่ หรื ย สนตบสนุนงานขยงสถาบตนฯ ิายไ็
3.3 บุ ค คลี่ง ส ามารถสมตค รเปขปา รต บ การศึ ก ษายบรมในหลตก ส้ ิร จ ิปย งไมา เป ็น น
นตกศึกษาในหลตกส้ ิรยืง น ในขณ เปด่ ่วกตนกตบี่ง ีาการการศึกษายบรมในหลตกส้ ิ ร
็ร กาศน่่บติรธรรมาภิบาลขยงู้บป ริ หารร ดตบกลาง
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4. จานวนผู้เข้ ารับการศึกษาอบรม
จานวน 120 คน
5. เนือ้ หาของหลักสู ตร
หลตกส้ ิร็ร กาศน่ ่บติรธรรมาภิบาลขยงู้บป ริ หารร ดตบกลาง ใชปเปวลาการศึกษา
ยบรมในหลตกส้ ิรฯ ีต้งสิ้ น 200 ชตงวโมง แบางเป็น นการเปร่ ่นการสยนในหปยงเปร่ ่น กิจกรรม
สาคตญในหลตกส้ ิร แล การเปสริ มสรปาง็ร สบการณ์นกต บริ หารเปชิง็ร จตกษ์ ดตงน่้
1.1 การเปร่่นการสยนในหปยงเปร่่น จานวน 120 ชตวง โมง แบางเป็นน
- กลุามวิชาี่ง 1 (จานวน 8 วิชา)
รวม
- กลุามวิชาี่ง 2 (จานวน 12 วิชา)
รวม
- กลุามวิชาี่ง 3 (จานวน 12 วิชา)
รวม
- กลุามวิชาี่ง 4 (จานวน 8 วิชา)
รวม

24
36
36
24

ชตวง โมง
ชตวง โมง
ชตวง โมง
ชตวง โมง

1.2 กิจกรรมสาคตญในหลตกส้ ิร จานวน 80 ชตวง โมง แบางเป็นน
- การ็ฐมนิเปีศ
รวม
- การ็ตจฉิมนิเปีศ
รวม
- การจตดีาเปยกสารวิชาการแล พบี่ง็รึ กษา
รวม
- การศึกษาด้งาน
รวม

12
12
26
30

ชตวง โมง
ชตวง โมง
ชตวง โมง
ชตวง โมง

รวม 200

ชั่วโมง

รวมจานวนชั่วโมงทั้งหลักสู ตร

ีต้ง น่้ การเปร่ ่ นการสยนในหลตก ส้ ิ ร็ร กาศน่ ่ บติ รธรรมาภิ บ าลขยงู้บป ริ ห าร
ร ดตบกลาง ซึงง็ร กยบไ็ดปว่ 4 กลุามวิชา รวม 40 วิชา ดตงรา่ล เปย่่ดิายไ็น่้
กลุ่มวิชาที่ 1 : การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รวม 8 วิชา จานวน 24 ชั่วโมง
1.1 แนวคิดการเปมืยงการ็กครยงในร บยบ็ร ชาธิ็ไิ่ (3 ชตวง โมง)
1.2 โลกาภิวิต น์กบต ูลกร ีบิายเปศรษฐกิจ สตงคม แล การเปมืยงไี่ (3 ชตวง โมง)
1.3 การเปมืยง เปศรษฐกิจ แล สตงคมวตฒนธรรม : ็ร เปดนน รา วมสมต่ (3 ชตวง โมง)
1.4 รตฐธรรมน้ญกตบการบริ หารงานภาครตฐ (3 ชตวง โมง)
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1.5 ความสตมพตนธ์ร หวาางฝา า่นิิิบญต ญติิ ฝา า่บริ หาร แล ฝา า่ิุลาการ
ในการใชปยานาจยธิ็ไิ่ (3 ชตวง โมง)
1.6 กร บวนการกาหนดนโ่บา่สาธารณ ขยงไี่ (3 ชตวง โมง)
1.7 บีบาีภาคพลเปมืยงในบริ บีสตงคมการเปมืยงไี่ (3 ชตวง โมง)
1.8 ถกแถลง (Discussion) กลุามวิชาการเปมืยงการ็กครยงในร บยบ็ร ชาธิ ็ไิ่
(3 ชตวง โมง)
กลุ่มวิชาที่ 2 : แนวคิดและหลักการเกีย่ วกับธรรมาภิบาล รวม 12 วิชา จานวน 36 ชั่วโมง
2.1 แนวคิด หลตกการ แล ยงค์็ร กยบขยงธรรมาภิบาล (3 ชตวง โมง)
2.2 หลตก็ร สิ ีธิภาพแล ็ร สิ ีธิูล :
กรณ่ ศึกษาการบริ หารงานขยงหนาว่งานภาครตฐ (3 ชตวง โมง)
2.3 หลตกความโ็รา งใส :
กรณ่ ศึกษาการบริ หารงานขยงหนาว่งานภาครตฐ (3 ชตวง โมง)
2.4 หลตกการม่สาวนรา วม :
กรณ่ ศึกษาการบริ หารงานขยงหนาว่งานภาครตฐ (3 ชตวง โมง)
2.5 หลตกนิิิธรรม : กรณ่ ศึกษาการบริ หารงานขยงหนาว่งานภาครตฐ (3 ชตวง โมง)
2.6 หลตกความรตบูิดรตบชยบแล ถ้กิรวจสยบไดป :
กรณ่ ศึกษาการบริ หารงานขยงหนาว่งานภาครตฐ (3 ชตวง โมง)
2.7 หลตกจริ ่ธรรม : กรณ่ ศึกษาการบริ หารงานขยงหนาว่งานภาครตฐ (3 ชตวง โมง)
2.8 การวตดธรรมาภิบาล (3 ชตวง โมง)
2.9 การกากตบด้แลกิจการี่งด่สาหรตบภาคเปยกชนใน็ร เปีศไี่
Corporate Governance (CG) (3 ชตวง โมง)
2.10 การกากตบด้แลกิจการี่งด่ในภาคเปยกชน : กรณ่ ศึกษาิาาง็ร เปีศ (3 ชตวง โมง)
2.11 ธรรมาภิบาลขยงยงค์กรภาค็ร ชาสตงคม (3 ชตวง โมง)
2.12 สตมมนาสตงเปครา ห์การสรปางธรรมาภิบาลในการบริ หารงาน (3 ชตวง โมง)
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กลุ่มวิชาที่ 3 : หลักคิดและเครื่องมือการบริหารสมัยใหม่ กบั การเสริมสร้ างธรรมาภิบาล
รวม 12 วิชา จานวน 36 ชั่วโมง
3.1 การเปลืยกใชปเปครืง ยงมืยีางการบริ หารสมต่ใหมาเปพืงยการเปสริ มสรปางธรรมาภิบาล
(3 ชตวง โมง)
3.2 ภาว ู้นป าสาหรตบนตกบริ หารมืยยาช่พ (3 ชตวง โมง)
3.3 ีตกษ แล คุณสมบติิี่งจาเป็นนสาหรตบการีางานในีศวรรษ 2020 (3 ชตวง โมง)
3.4 การคิดเปชิงกลุ่ีธ์กบต การสรปางสรรค์นวติกรรม (3 ชตวง โมง)
3.5 การบริ หารการเป็ล่ง่นแ็ลง แล ยงค์กรแหางการเปร่่นร้ ป (3 ชตวง โมง)
3.6 การสรปางแล บริ หารี่มงานี่งม่็ร สิ ีธิภาพ (3 ชตวง โมง)
3.7 การควบคุมภา่ในแล การบริ หารความเปส่ง่ง (3 ชตวง โมง)
3.8 การบริ หารแล การพตฒนาีรตพ่ากรมนุษ่์ (3 ชตวง โมง)
3.9 การบตญช่ การเปงิน แล การงบ็ร มาณสาหรตบู้บป ริ หาร (3 ชตวง โมง)
3.10 การบริ หารงานพตสดุ : การจตดซื้ยจตดจปาง (3 ชตวง โมง)
3.11 การสืง ยสารสาธารณ (3 ชตวง โมง)
3.12 โิปวาี่ (Debate) : แนวีางการ็ร ุ่กิ์ใชปหลตกคิดแล
เปครืง ยงมืยการบริ หารสมต่ใหมากบต การเปสริ มสรปางธรรมาภิบาล (3 ชตวง โมง)
กลุ่มวิชาที่ 4 : การบรรยายพิเศษ รวม 8 วิชา จานวน 24 ชั่วโมง ไดปแกา
4.1 พร ราช็ร วติิ แล พร ราชกรณ่ ่กิจพร บาีสมเปดจน พร ็กเปกลปาเปจาป ย่้หา วต
(3 ชตวง โมง)
4.2 ็รตชญาเปศรษฐกิจพยเปพ่่ง (3 ชตวง โมง)
4.3 จริ ่ธรรมสาหรตบู้บป ริ หาร (3 ชตวง โมง)
4.4 กฎหมา่็กครยงสาหรตบู้บป ริ หาร (3 ชตวง โมง)
4.5 การิรวจสยบการใชปยานาจรตฐ (3 ชตวง โมง)
4.6 ็ร เปดนน สาคตญแล เปหิุการณ์็ตจจุบนต ครต้งี่ง 1 (3 ชตวง โมง)
4.7 ็ร เปดนน สาคตญแล เปหิุการณ์็ตจจุบนต ครต้งี่ง 2 (3 ชตวง โมง)
4.8 ็ร เปดนน สาคตญแล เปหิุการณ์็ตจจุบนต ครต้งี่ง 3 (3 ชตวง โมง)
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กลุ่มวิชาที่ 1 : การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รวม 8 วิชา จานวน 24 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์
1. เปพืงยใหปูเป้ ป ขปารตบการศึกษายบรม ม่ความเปขาป ใจเปก่ง่วกตบสถาบตนีางการเปมืยงการ
็กครยง ยุ ดมการณ์ ความคิ ด คา านิ ่มีางการเปมื ยง แล วิถ่ีางการเปมื ยงการ
็กครยงี่ง สต ม พตน ธ์ ก ต บ ร บยบการ็กครยงขยง็ร เปีศ ิลยดจนการ
เป็ล่ง่นแ็ลงีางการเปมืยงการ็กครยงี่งเปกิดขึ้นใน็ตจจุบนต
2. เปพืงยใหปู้เปป ขปารต บการศึกษายบรมม่ความร้ ป ความเปขปาใจเปก่ง ่วกตบแนวโนปมแล ีิ ศ
ีางการเป็ล่ง่นแ็ลง ดปานเปศรษฐกิจ สตงคมวตฒนธรรม แล การเปมืยง ขยงโลก
ภา่ใิปกร แสโลกาภิวิต น์
3. เปพืงยใหปู้เปป ขปารต บการศึกษายบรมม่ ความร้ ป ความเปขปาใจในเปรืง ยงรต ฐธรรมน้ ญ แล
เปนื้ ยหาสาร สาคตญขยงรา างรต ฐธรรมน้ ญไี่ฉบตบใหมา กตบูลกร ีบิายการ
บริ หารงานภาครตฐ
4. เปพืง ย ใหปู้เปป ขปา รต บ การศึ ก ษายบรม ม่ ค วามเปขปา ใจ ในโครงสรป า งแล หนปา ี่ง ข ยง
สถาบตนีางการเปมืยงในร้ ็แบบิาางๆีต้ง ยานาจนิ ิิบญ
ต ญติิ ยานาจบริ หาร แล
ยานาจิุลาการ
5. เปพืงยใหปู้เปป ขปารตบการศึกษายบรมม่ ค วามเปขปาใจถึ งกร บวนการกาหนดนโ่บา่
สาธารณ รวมถึงการขตบเปคลืงยนนโ่บาู่าานกลไกิาางๆ ยาีิ ภารขตบเปคลืงยนโด่
ภาค็ร ชาชน
กลุ่มวิชาที่ 2 : แนวคิดและหลักการเกีย่ วกับธรรมาภิบาล รวม 12 วิชา จานวน 36 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์
1. เปพืงยใหปูเป้ ป ขาป รตบการศึกษายบรม เปร่่นร้ ปถึงแนวคิดสาคตญขยงธรรมาภิบาล รวมถึง
หลตกการสาคตญแล ยงค์็ร กยบขยงธรรมาภิบาล
2. เปพืงยใหปูเป้ ป ขาป รตบการศึกษายบรม ในฐาน ู้บป ริ หารร ดตบกลางขยงยงค์กรสามารถ
พตฒนาแล ่กร ดตบความเป็น นธรรมาภิบาลในการบริ หารงานขยงหนา ว่งานไดป
ย่าางเปหมา สม
3. เปพืง ย ใหปู้เปป ขปา รต บการศึ ก ษายบรม เปร่ ่นร้ ป ก าร็ร ุ่ก ิ์ใ ชปห ลตก ธรรมาภิ บาลใน
ภาคเปยกชนแล ภาค็ร ชาสตงคมูาานกรณ่ ศึกษาิาางๆ แล สามารถเป็ร่ ่บเปี่่บ
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ความแิกิา า งขยงการบริ หารงานย่า า งม่ ธ รรมาภิ บ าลในยงค์ ก รภาครต ฐ
ภาคเปยกชน แล ภาค็ร ชาสตงคม
กลุ่มวิชาที่ 3 : หลักคิดและเครื่ องมือการบริ หารสมัยใหม่ กับการเสริ มสร้ างธรรมาภิบาล
รวม 12 วิชา จานวน 36 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์
1. เปพืงยใหปูเป้ ป ขาป รตบการศึกษายบรม ศึกษาแนวคิดเปก่ง่วกตบการบริ หารงานสมต่ใหมาใน
ยงค์กรซึง งใน็ต จจุบนต ม่การพตฒนาเปครืง ยงมืยีางการบริ หารสมต่ใหมาจานวนมาก
แล สามารถนามา็รตบใชปในยงค์กรไดปย่าางเปหมา สม
2. เปพืงยใหปูเป้ ป ขาป รตบการศึกษายบรม ม่ความร้ ป ความเปขาป ใจ เปก่ง่วกตบเปครืง ยงมืยีางการ
บริ หาริาางๆ ี่งูบ้ ป ริ หารสามารถจ นามาชาว่ในการเปสริ มสรปางใหปเปกิดธรรมาภิบาล
ขึ้นในยงค์กรไดปย่าางเปหมา สมแล เป็นนี่ง่ยมรตบ
3. เปพืงยใหปูเป้ ป ขาป รตบการศึกษายบรม ิร หนตกถึงความสาคตญขยงภาว ู้นป า การพตฒนา
ี่มงาน แล การพตฒนาีรต พ่ากรมนุ ษ่์ ี่ง จ เป็น นสา วนสาคตญในการขตบเปคลืง ยน
เปครืง ยงมืยีางการบริ หาริาางๆ ส้า การเป็นนยงค์กรธรรมาภิบาล
4. เปพืงยใหปูเป้ ป ขาป รตบการศึกษายบรม ีราบแล เปขาป ใจในสา วนงานสนตบสนุนี่งเปก่ง่วขปยง
กตบการ็ิิบิต ิงานหลตกขยงหนาว่งาน ยาีิ การเปงิน การบตญช่ การพตสดุ ยตนจ ชาว่
เปสริ มสรปางธรรมาภิบาลในภาพรวมขยงยงค์กร
กลุ่มวิชาที่ 4 : การบรรยายพิเศษ รวม 8 วิชา จานวน 24 ชั่วโมง ไดปแกา
วัตถุประสงค์
1. เปพืงยใหปูเป้ ป ขาป รตบการศึกษายบรม ีราบถึง็ร เปดนนสาคตญิาางๆ ี่งเป็นน็รตชญาหรื ย
แนวคิดในร ดตบชาิิ รวมถึง็ร เปดนนี่งเปก่ง่วขปยงกตบบริ บีการบริ หารงานภาครตฐี่ง
ู้บป ริ หารร ดตบกลางควรม่ความร้ ปความเปขาป ใจ
2. เปพืงยใหปู้เปป ขาป รตบการศึกษายบรม ีราบถึง็ร เปดนนสาธารณ ี่งจาเป็น นสาหรตบนตก
บริ หารร ดตบกลาง ซึง งกาลตงย่้าในกร แสสตงคม หรื ยไดปรตบ ความสนใจจากภาค
สา วนิาางๆ ในขณ นต้นโด่เปฉพา สาหรตบู้บป ริ หารในแวดวงราชการ
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6. วิธีการศึกษาอบรม
1) การบรร่า่ การโิปวาี่ การถกแถลง การสตมมนา วิเปครา ห์กรณ่ ศึกษาในชต้นเปร่่น
2) การศึกษาด้งานภา่ใน็ร เปีศ
3) การจตดีาเปยกสารวิชาการกลุาม
4) ็ฐมนิเปีศแล ็ต จฉิมนิเปีศ
5) กิจกรรมยืงนๆ ิามี่งหลตกส้ ิรฯ กาหนดเปพิงมเปิิม
7. ระยะเวลาในการศึกษาอบรม
 พิธ่เป็ิดหลตกส้ ิร ็ฐมนิเปีศ แล กิจกรรมกลุามสตมพตนธ์
- วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถนุ ายน – วันเสาร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2560
 การศึกษายบรม
- ศึกษายบรมีุกวตนจตนีร์ แล วตนยตงคาร เปวลา 09.00 – 16.00 น.
- เปริงมการเปร่่นการสยน วตนจตนีร์ี่ง 17 กรกฎาคม – ยตงคารี่ง 19 ธตนวาคม
2560
8. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
หปยงศตกดิเปดชน์ภ้วไน่ ชต้น 5 ยาคารจยดรถ (ฝตง งหปยงยบรม) สถาบตนพร ็กเปกลปา
ยาคารศ้ น ่์ร าชการเปฉลิ ม พร เปก่ ่ ริิ 80 พรรษาฯ (โซนีิ ศ ิ วตน ิก) ถนนแจปง วตฒ น
แขวงีุางสยงหปยง เปขิหลตกส่ง กรุ งเปีพมหานคร
9. เงื่อนไขการจบหลักสู ตร
ู้เปป ขาป รตบการศึกษายบรมในหลตกส้ ิรฯ เป็นนูู้ป าา นแล สาเปรนจการศึกษายบรมเปมืงย็ิิบิต ิ
ิามเปกณฑ์ิาางๆ ิายไ็น่้โด่ครบถปวน
1. เปกณฑ์เป วลาเปร่ ่ น ู้เปป ขปา ศึ ก ษายบรมิปย งม่ เป วลาศึ ก ษายบรมิลยดีต้ง หลตก ส้ ิ ร
ไมานยป ่กวาารปย่ล 75 ขยงเปวลาเปร่่นีต้งหมด
2. เปกณฑ์ ก ารม่ สา ว นรา ว ม ู้ ปเป ขปา ศึ ก ษายบรมิปย งม่ สา ว นรา ว มในการศึ ก ษายบรม
ิามกรยบการศึกษายบรมีต้งหมดในหลตกส้ ิร ยาีิ การ็ฐมนิ เปีศ การ็ต จฉิ ม
นิเปีศ แล การศึกษาด้งาน
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3. เปกณฑ์การจตดีาเปยกสารวิชาการ ู้เปป ขปาศึกษายบรมิปยงรา วมจตดีาเปยกสารวิชาการ
โด่ไดปรตบการ็ร เปมิ นใหป “ูาาน” ีต้งน่้ เปยกสารวิชาการิปยงแลปวเปสรน จ แล ม่
การนาเปสนยูลการศึกษาิามี่งคณ กรรมการบริ หารหลตกส้ ิรฯ กาหนด
4. ไมาม่ความ็ร พฤิิเปส่ ่หา่ แล ไมาดาเปนิ นการใดๆ ยตนนามาซึง งความเปสืง ยมเปส่ ่
ชืงยเปส่่งขยงสถาบตนพร ็กเปกลปา
10. ประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะทีจ่ ะได้ รับ
1) ็ร กาศน่่บติรธรรมาภิบาลขยงู้บป ริ หารร ดตบกลาง
(Intermediate Certificate Course in Good Governance
for Middle Level Executives)
2) เปขมน วิี่ฐาน ร ดตบ็ร กาศน่่บติรจากสถาบตนพร ็กเปกลปา
11.ค่ าธรรมเนียม
คาาธรรมเปน่่มิลยดหลตกส้ ิร 69,000 บาี (หกหมืงนเปกาป พตนบาีถปวน)
(รวมคาายาหารกลางวตน ยาหารวาาง คาาเปยกสาริลยดหลตกส้ ิร รวมีต้งคาาเปดิ นีาง
ยาหารแล สถานี่งพกต ในการศึกษาด้งานใน็ร เปีศ ิามี่งหลตกส้ ิรฯ กาหนด)
หมา่เปหิุ : หนา ว่งานราชการหรื ยหนา ว่งานขยงรตฐสามารถเปบิกคาาใชปจาา่จาก
ิปนสตงกตดไดป
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12. กาหนดการรับสมัครเข้ าศึกษาอบรม
กิจกรรม
็ร ชาสตมพตนธ์หลตกส้ ิร แล รตบสมตคร ณ โครงการบริ หาร
หลตกส้ ิร (วตนเปวลาราชการ)

วัน เดือน ปี
วตนจตนีร์ี่ง 3 เปมษา่น – วตน
พฤหตสบด่ ี่ง25 พฤษภาคม 2560

พิจารณาคตดเปลืยกู้เปป ขาป ศึกษายบรมโด่คณ กรรมการบริ หาร
หลตกส้ ิร
็ร กาศูลูู้ป าา นการพิจารณาคตดเปลืยกีางเปวบน ไซิ์ขยงสถาบตน
พร ็กเปกลปา www.kpi.ac.th

วตนยตงคารี่ง 6 มิถุนา่น 2560

รา่งานิตว แล ชาร คาาธรรมเปน่่ม

วตนจตนีร์ี่ง 19 – วตนยตงคารี่ง
20 มิถุนา่น 2560

พิธ่เป็ิดการศึกษายบรม ็ฐมนิเปีศ แล กิจกรรมกลุามสตมพตนธ์
การศึกษายบรม – ศึกษาด้งาน – ็ตจฉิมนิเปีศ

วตนศุกร์ี่ง 9 มิถุนา่น 2560

วตนพฤหตสบด่ี่ง 29 มิถุนา่น –
วตนเปสาร์ี่ง 1 กรกฎาคม 2560
เปดืยนกรกฎาคม – เปดืยนธตนวาคม
2560

13. สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม ได้ ที่
โครงการบริ หารหลตกส้ ิร็ร กาศน่่บติรธรรมาภิบาลขยงู้บป ริ หารร ดตบกลาง
สถาบตนพร ็กเปกลปา เปลขี่ง 120 หม้าี่ง 3 ศ้น่์ราชการเปฉลิมพร เปก่ ่ริิ 80 พรรษาฯ
ยาคารรต ฐ็ร ศาสนภตกด่ ชต้น 5 (โซนีิ ศใิป) ถนนแจปงวตฒ น แขวงีุา งสยงหปย ง
เปขิหลตกส่ง กรุ งเปีพมหานคร 10210
เปวบน ไซิ์ www.kpi.ac.th
หรื ย นางสาวสุ ภาพร ธราพงษ์พนต ธ์ หมา่เปลขโีรศตพี์ 0-2141-9620
นางสาว่ ราพร เปฉล่โฉม หมา่เปลขโีรศตพี์ 0-2141-9621
นา่สฤษฎ์ กรว่ียง
หมา่เปลขโีรศตพี์ 0-2141-9624
หมา่เปลขโีรสาร 0-2143-8178
การยืน่ ใบสมัคร กรุณาส่ งใบสมัครพร้ อมเอกสารประกอบการสมัครทีส่ มบูรณ์ ครบถ้ วน มายัง
สถาบันพระปกเกล้าด้ วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ตามวัน เวลา ทีก่ าหนด
ไม่ รับการสมัครโดยการส่ งเอกสารทางโทรสาร หรือ E-mail

