สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

หลักสูตรการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่ างยั่งยืน
สาหรั บนักบริ หารรดดับสูง รุ่ นที่ 3
รดหว่ างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2559
1. หลักการแลดเหตุผล
ภายใต้ สถานการณ์ของโลกในปั จจุบนั สังคมไทยต้ องเผชิญกับแรงกดดันท้ าทายจากภายใน
และภายนอกประเทศ ไม่ว่าจะเป็ นปั ญหาที่สั่งสมจากการพัฒนาที่ ไ ม่สมดุลและก่อให้ เกิ ดความ
เหลื่อมลํ า้ ความขัดแย้ งแย่งชิ งทรัพ ยากร การทุจ ริ ตคอร์ รัปชั่น และความแตกแยกทางการเมื อง
ตลอดจนกระแสโลกาภิ วตั น์ก็ทําให้ เกิดปั ญหาขีดความสามารถในการแข่งขัน ความล้ าหลังในการ
ปรับตัวให้ ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง ต่าง ๆ ที่กําลังเคลื่อนเข้ ามาอย่างรวดเร็ว
ในขณะเดียวกันความคาดหวังของประชาชนในแต่ละระดับต่อการแก้ ไขปั ญหาของภาครัฐ
ก็มีลกั ษณะแตกต่างกันออกไป โดยคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมสูง มีโอกาสและความสามารถ
มากต่างต้ องการให้ รัฐลดบทบาทลดขนาดลง ในขณะที่คนยากจน ด้ อยโอกาส ด้ อยความสามารถ
ต่างกลับคิดพึ่งพารัฐมากขึ ้น ต้ องการให้ รัฐมีบทบาทภารกิจมากขึ ้นในการดูแลช่วยเหลือคนยากจน
โดยเรี ยกร้ องให้ มีการจัดสรรทรัพยากรสาธารณะในลักษณะนโยบายประชานิยมหรื อปรับเข้ าสู่ระบบ
รัฐสวัสดิการ รวมทังบางส่
้
วนได้ มีการรวมกลุ่มชุมชนขึ ้นเป็ นประชาคมในรู ปแบบต่าง ๆ เพื่อพึ่งพิง
ตนเองมากขึ ้น
ปั ญ หาและความต้ องการเหล่านี ม้ ีความสลับซับซ้ อนในหลาย ๆ ระดับ การแก้ ไขปั ญหา
ในลักษณะเดิม ที่ มี ลัก ษณะในแบบอํ านาจนิย มจะยิ่ง เพิ่ ม ความไม่เป็ นธรรมในสัง คมให้ ม ากขึน้
จึง จํ าเป็ นต้ องปรั บเปลี่ ยนกระบวนการบริ หารกิ จการบ้ านเมืองใหม่ โดยเน้ น ดําเนินงานแบบยึด
ประชาชนเป็ นศูนย์กลาง และปฏิบตั ิงานตามประเด็นนโยบายที่สอดคล้ องกับลักษณะของปั ญหา
และความต้ องการทางเศรษฐกิ จ สัง คมของคนและพื น้ ที่ ที่แตกต่างกัน ดัง นัน้ การบริ หารกิ จ การ
บ้ านเมืองที่ดจี ะต้ องเป็ นไปเพื่อคุ้มครองผู้ด้อยโอกาสในสังคมและผู้ที่ได้ รับผลกระทบหรื อไม่สามารถ
ปรั บ ตัว ได้ ใ นกระบวนการโลกาภิ วัต น์ ในขณะเดี ย วกัน ต้ อ งมี บ ทบาทในการสนับ สนุน อํ า นวย
ประโยชน์และไม่เป็ นอุปสรรคต่อการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการใช้ ชีวิตแบบพลเมืองโลก
ของธุรกิจและคนชันกลางทั
้
ว่ ไป
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จึงได้ ริเริ่ มและจัดให้ มี “หลักสูตร
การบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื องที่ดี เพื่ อการพัฒ นาอย่ า งยั่ง ยืน ส าหรั บ นั ก บริ หารรดดั บ สู ง ”
ขึน้ เพื่อมุ่งเน้ นและส่ง เสริ ม ให้ ผ้ ูบริ หารของหน่วยงานภาครัฐ อาทิ ส่วนราชการ จัง หวัด องค์การ
มหาชน สถาบันอุดมศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น และอื่นๆ ตลอดจนผู้บริ หารของภาคเอกชน
และประชาชนทัว่ ไปที่สนใจ ได้ มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการบริ หารประเทศเพื่อประโยชน์สขุ ของ
ประชาชน และการกํากับดูแลองค์การตามหลักธรรมาภิบาลของการบริ หารกิจการบ้ านเมืองที่ดี อัน
จะนํ าไปสู่การพัฒ นางานและพัฒ นาตน ให้ เป็ นไปอย่างถูกต้ องเหมาะสม และได้ มอบหมายให้
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร. ในฐานะหน่วยบริ การรูปแบบพิเศษ
ภายใต้ สงั กัดของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็ นผู้ดําเนินการจัดอบรม
หลักสูตรดังกล่าวนี ้
2. ปณิธานหลักแลดวัตถุปรดสงค์ ของหลักสูตรฯ
ปณิธานหลัก :
เพื่อมุ่ งเน้ นให้ ผ้ ู เข้ ารั บการศึกษาอบรมสามารถคิด วิเคราดห์ แลดนาผลที่ได้ รับไป
ปรับใช้ เพื่อพัฒนาหน่ วยงานของตนเองให้ เกิดความยั่งยืนต่ อไป
วัตถุปรดสงค์ :
2.1 เพื่อเสริมสร้ างความรู้ความเข้ าใจของผู้เข้ ารับการศึกษาอบรมเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล
ของการบริ หารกิ จการบ้ านเมื องที่ดี สามารถเชื่ อมโยงเข้ ากับการพัฒ นาประเทศและการบริ หาร
จัดการองค์การเพื่อสร้ างให้ เกิดความยัง่ ยืนในระยะยาว รวมทังก่
้ อให้ เกิดผลในทางปฏิบตั ิได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2.2 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้เข้ ารับการศึกษาอบรมเพื่อเสริ มสร้ างวิสัยทัศน์ และ
มุม มองในการวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อมที่ เปลี่ ย นแปลงไปและผลกระทบที่ เกิ ดขึน้ ต่อ การบริ หาร
ประเทศและองค์การรวมทังเกิ
้ ดความ “เข้ าใจ” และ “เข้ าถึง“ วิธีการในการปรับปรุงและนําไปสู่การ
“พัฒนา” องค์การของตนได้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสม
2.3 เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการศึกษาอบรม ได้ ร่วมพัฒนาแนวคิด เสริ มสร้ างทัศนคติ อันจะเป็ นการ
สร้ างองค์ความรู้สําหรับการนําไปพัฒนาต่อยอด
2.4 เพื่อพัฒนาภาวะผู้นําของตนเองและสร้ างเครื อข่ายผู้นําในด้ านการบริ หารกิจการบ้ านเมือง
ที่ดีอย่างยัง่ ยืน โดยผ่านกระบวนการศึกษาเรี ยนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เข้ ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรฯ
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3. รดยดเวลาแลดสถานที่ในการศึกษาอบรม
ระยะเวลาการศึกษาอบรมในหลักสูตรฯ รวมทังสิ
้ ้นจํานวน 187.5 ชัว่ โมง ประกอบด้ วย
การเรี ยนรู้ในห้ องเรี ยน
103.5 ชัว่ โมง
การชี ้แจงและนําเสนอเอกสารวิชาการรายบุคคล
12 ชัว่ โมง
การศึกษาดูงานนอกสถานที่
- การศึกษาดูงานในประเทศ 3 ครัง้
36 ชัว่ โมง
- การศึกษาดูงานต่างประเทศ 1 ครัง้
36 ชัว่ โมง (ตามความสมัครใจ)
โดยกําหนดให้ มีการศึกษาอบรม ในวันและเวลา ดังนี ้
วันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.30 น.
สถานที่ในการจัดอบรม : สถาบันวิชาการ ทีโอที ถนนงามวงศ์วาน
4. รดบบการศึกษาเรี ยนรู้
4.1 การเรี ยนรู้ในห้ องเรี ยน โดยอาศัยวิธีการบรรยาย การอภิปราย และกรณีศกึ ษา โดยเน้ น
การมีส่วนร่ วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างวิทยากรและผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม เพื่อให้ เข้ าใจถึง
หลักการ แนวคิด รู ปแบบ วิธีการวิเคราะห์ และแนวทางปฏิบตั ิ ในประเด็นหัวข้ อเรื่ องต่างๆ ตามที่
กําหนด
4.2 การศึกษาดูงานภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อศึกษาความรู้ เพิ่มเติม และเสริ ม
ประสบการณ์ ด้วยการลงพื น้ ที่เ พื่ อศึกษาวิเคราะห์ ข้อมูลในบริ บทที่ น่าสนใจและมี ความทันสมัย
เหมาะสมกับการนํามาปรับใช้ กบั สถานการณ์ปัจจุบนั ทําให้ เกิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ทงั ้
ทางด้ านความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม และผู้เชี่ยวชาญในด้ านต่าง ๆ
4.3 การจัดทําเอกสารวิชาการรายกลุ่ม เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการศึกษาอบรม สามารถวิเคราะห์
สภาพปั ญหา วางกระบวนการในการปรับปรุง/แก้ ไขปั ญหา สร้ าง/ออกแบบเครื่ องมือและวิธีการเพื่อ
จัดการกับประเด็นปั ญหาเกี่ยวกับการพัฒนาธรรมาภิบาลในการนํายุทธศาสตร์ ที่ต้องการการบูรณา
การจากหลายภาคส่วนไปสู่การปฏิบตั ิ เพื่อให้ สามารถเป็ นกลไกในการขับเคลื่อนการบริ หารการ
พัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืน
5. จานวนผู้เข้ ารั บการศึกษาอบรม
ผู้เข้ ารับการศึกษาอบรมจํานวนประมาณ 80 คนต่อรุ่น
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6. การสมัครเข้ าศึกษาอบรมในหลักสูตรฯ
6.1 คุณสมบัตผิ ้ ูเข้ ารั บการศึกษา
ผู้ประสงค์จะเข้ าศึกษาอบรมในหลักสูตรฯ จะต้ องมีคณ
ุ สมบัตอิ ย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
(1) ข้ าราชการพลเรื อนผู้ดํารงตําแหน่ง ดังต่อไปนี ้
1.1 ข้ าราชการพลเรื อนผู้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับต้ น ขึ ้นไป
1.2 ข้ าราชการพลเรื อนผู้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูง
1.3 ข้ าราชการพลเรื อนผู้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ขึ ้นไป
1.4 ข้ าราชการพลเรื อนผู้ดํารงตําแหน่งประเภททัว่ ไประดับทักษะพิเศษ
(2) พนัก งานหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ วิ ส าหกิ จ องค์ ก ารมหาชน สถาบัน อุ ด มศึก ษา และ
หน่วยงานอื่นของรัฐ ซึง่ ดํารงตําแหน่งเทียบเท่าข้ าราชการพลเรื อนตาม (1)
(3) นายทหาร หรื อ นายตํารวจ ที่มีชนยศ
ั ้ อัตราเงินเดือน พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศ
เอก หรื อ พันตํารวจเอก ขึ ้นไป
(4) ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้ าราชการการเมือง พ.ศ. 2535
(5) ผู้บริ หารท้ องถิ่น และสมาชิกสภาท้ องถิ่น ข้ าราชการหรื อพนักงานองค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น ผู้บริ ห ารระดับ สูง ขององค์ ก รชุม ชน หรื อ ผู้นํ าชุม ชน หรื อ ผู้นํา ท้ อ งถิ่ น ซึ่ง ดํ ารงตํ าแหน่ง
เทียบเท่าข้ าราชการพลเรื อนตาม (1)
(6) อาจารย์มหาวิทยาลัย ระดับตังแต่
้ รองศาสตราจารย์ หรื อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่ดํารง
ตําแหน่งบริหาร ขึ ้นไป
(7) ผู้ประกอบการ หรื อผู้บริหารระดับสูงของกิจการภาคเอกชน
(8) บุคคลซึ่งคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรฯ พิจารณาเป็ นกรณีพิเศษ เนื่องด้ วยเป็ นผู้ที่มี
ประสบการณ์ หรื อมีผลงานอันเป็ นประโยชน์และเป็ นที่ยอมรับของสังคม
ผู้ส มัค รจะต้ อ งสํ า เร็ จ การศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ขึน้ ไป มี อ ายุไ ม่ตํ่ า กว่า 35 ปี และมี
ประสบการณ์ทํางาน 10 ปี ขึ ้นไป รวมทังจะต้
้ องมีความพร้ อมที่จะเข้ ารับการศึกษาอบรมไม่ตํ่ากว่า
ร้ อยละ 75 ของระยะเวลาในการศึกษาอบรมและสามารถเข้ าร่ วมกิจ กรรม จัดทําผลงาน ตามที่
กําหนดไว้ ในหลักสูตร ได้ อย่างครบถ้ วน นอกจากนีจ้ ะต้ องไม่อยู่ในระหว่างการเข้ ารับการศึกษา
อบรมในหลัก สูต รของหน่ว ยงานหรื อ สถาบัน อื่ น ใดในขณะเวลาเดี ย วกัน เพื่ อ ให้ มี เ วลาเข้ า รั บ
การศึกษาอบรมในหลักสูตร ได้ อย่างเต็มที่
ในการพิจารณาผู้ สมั ค รให้ เ ข้ าร่ วมหลั กสู ตร จดเป็ นไปตามเกณฑ์ การคัด เลือกที่
กาหนดไว้ แลดการพิจารณาของคณดกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ให้ ถือเป็ นที่สนิ ้ สุด
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6.2 เอกสารปรดกอบการสมัคร
กรอกรายละเอี ย ดในใบสมัค ร โดยดาวน์ โ หลดทาง www.igpthai.org
และ
www.opdc.go.th พร้ อมแนบสําเนาบัตรข้ าราชการ หรื อบัตรประชาชน และรู ปถ่ายขนาด 2 นิว้
หน้ าตรง จํานวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ส่งได้ ที่
(1) e-mail : ggsd3@igpthai.org
(2) ไปรษณีย์ จ่าหน้ าซองถึง
โครงการหลักสูตรการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
สําหรับนักบริหารระดับสูง
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร.
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
เลขที่ 120 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชัน้ 9 ถนนแจ้ งวัฒนะ
แขวงทุง่ สองห้ อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
(3) ยื่นเอกสารสมัครด้ วยตนเอง
โครงการหลักสูตรการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
สําหรับนักบริหารระดับสูง
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร.
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
เลขที่ 120 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชัน้ 9 ถนนแจ้ งวัฒนะ
หมายเลขโทรศัพท์ 02-141-9021, 02-143-7908 หรื อ 098-624-1559
หมายเลขโทรสาร 02-143-9365 และ 02-143-7909
6.3 กาหนดการรับสมัคร แลดปรดกาศรายชื่อผู้เข้ ารับการอบรม
รดยดเวลารับสมัคร ตังแต่
้ วนั ที่ 2 พฤศจิกายน 2558 – 8 มกราคม 2559
ปรดกาศรายชื่ อ ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรม ภายในวันที่ 19 มกราคม 2559 ผ่า นทาง
www.igpthai.org และ www.opdc.go.th
6.4 กาหนดรายงานตัวแลดชารดค่ าธรรมเนียม
ผู้ได้ รับการคัดเลือกเข้ ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรฯ จะต้ องมารายงานตัวและชําระ
ค่าธรรมเนียมในวันที่ 6 - 13 กุมภาพันธ์ 2559
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7. เงื่อนไขแลดเกณฑ์ จบหลักสูตรฯ
เกณฑ์การพิจารณาให้ ผา่ นหลักสูตรฯ และได้ รับมอบประกาศนียบัตรมีดงั นี ้
1. เข้ าศึ ก ษาอบรมในหลั ก สู ต รฯ (การเรี ยนรู้ ในห้ องเรี ยนและการศึ ก ษาดู ง าน
ภายในประเทศ) ตามที่กําหนด ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75
2. ส่งเอกสารวิชาการรายบุคคลและเข้ าร่วมกิจกรรมการนําเสนอเอกสารวิชาการรายบุคคล
โดยจะต้ องมีผลงานที่มีคณ
ุ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและจัดส่งภายในเวลาที่กําหนด
8. ค่ าธรรมเนียมหลักสูตรฯ แลดค่ าใช้ จ่ายอื่นๆ
8.1 ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตรฯ 100,000 บาท
(1) เป็ นค่าธรรมเนี ยม รวมค่าเอกสาร ค่าอาหาร ค่าใช้ จ่ายในการศึกษาดูง าน
ภายในประเทศที่หลักสูตรเป็ นผู้กําหนด (การพักโรงแรมจะเป็ นห้ องพักคู่ 2 ท่าน/ห้ อง/คืน) ทัง้ นี ้
ไม่นบั รวมค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางมาอบรมและการศึกษาดูงานต่างประเทศ
(2) อัตราดังกล่าวได้ รับการยกเว้ นภาษีมลู ค่าเพิ่มและไม่หกั ภาษี ณ ที่จา่ ย
(3) ข้ าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าใช้ จา่ ยจากหน่วยงานต้ นสังกัดได้ ตามระเบียบของทางราชการ
8.2 ค่าธรรมเนียมในการเดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศ (ตามความสมัครใจ) 120,000 บาท
(กรณีเฉพาะตัว๋ เครื่ องบินชันประหยั
้
ดและห้ องพักคู่ 2 ท่าน/ห้ อง/คืน)
9. ติดต่ อสอบถามรายลดเอียดเพิ่มเติมได้ ท่ ี
โครงการหลักสูตรการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
สําหรับนักบริหารระดับสูง
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร.
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
เลขที่ 120 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชัน้ 9 ถนนแจ้ งวัฒนะ
แขวงทุง่ สองห้ อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
หมายเลขโทรศัพท์ 02-141-9021, 02-143-7908 หรื อ 098-624-1559
หมายเลขโทรสาร 02-143-7909
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10. ที่ปรึกษาแลดคณดกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
นายพลากร
สุวรรณรัฐ
นายสมพล
เกียรติไพบูลย์
ศาสตราจารย์ ดร.ชัยอนันต์
สมุทวณิช
ดร.ณรงค์ชยั
อัครเศรณี
เลขาธิการ ก.พ.ร.
นายมนุชญ์
วัฒนโกเมร
เลขาธิการ ก.พ.
ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย
ณ เชียงใหม่
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ปั ณรส
มาลากุล ณ อยุธยา
ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี
สํานักงาน ก.พ.ร.
นางสาวปาริชาติ
คมขํา

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ชว่ ยเลขานุการ

11. โครงสร้ างแลดรายลดเอียดของหลักสูตรฯ
หลักสูตรฯ ประกอบด้ วย 3 ส่วนได้ แก่ การเรี ยนรู้ ในห้ องเรี ยน การจัดทําเอกสารวิชาการ
รายบุคคล และการศึกษาดูงานนอกสถานที่
ในส่วนของเนื ้อหาการเรี ยนรู้ในห้ องเรี ยนประกอบด้ วย หมวดวิชา 7 หมวด ดังนี ้
หมวดวิชาที่ 1: ภาพรวมของการบริ หารกิจการบ้ านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน 3 ชัว่ โมง
หมวดวิชาที่ 2: หลักธรรมาภิบาลของการบริ หารกิจการบ้ านเมืองที่ดี
28.5 ชัว่ โมง
หมวดวิชาที่ 3: แนวโน้ มและบริบทของการเปลี่ยนแปลง
18 ชัว่ โมง
หมวดวิชาที่ 4: นโยบายสาธารณะ
13.5 ชัว่ โมง
หมวดวิชาที่ 5: การบริ หารภายใต้ โลกแห่งความเปลี่ยนแปลง
21 ชัว่ โมง
หมวดวิชาที่ 6: ภาวะผู้นํา (Leading in 21st Century)
10.5 ชัว่ โมง
หมวดวิชาที่ 7: สรุปรวบยอด
9 ชัว่ โมง
หมวดวิชาที่ 1 : ภาพรวมของการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (3 ชัว่ โมง)
เนื ้อหาในหมวดวิชานี ้ครอบคลุมถึงการชีแ้ จงวัตถุประสงค์ ระบบการศึกษาเรี ยนรู้ เงื่ อนไข
และเกณฑ์ตา่ งๆ ของหลักสูตรฯ ตลอดจนการอธิบายเชื่อมโยงให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ของหมวดวิชา
ต่างๆ เพี่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการศึกษาอบรมได้ เข้ าใจและเห็นภาพรวมของหลักสูตรฯ
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หมวดวิชาที่ 2 : หลักธรรมาภิบาลของการบริ หารกิจการบ้ านเมืองที่ดี (28.5 ชัว่ โมง)
เนื อ้ หาในหมวดวิ ช านี ค้ รอบคลุ ม ถึ ง กรอบแนวคิ ด และหลัก การพื น้ ฐานเกี่ ย วกับ หลัก
ธรรมาภิบาลของการบริ หารกิจการบ้ านเมืองที่ดี (Good Governance) และการกํากับดูแลตนเองที่
ดี/บรรษัทภิ บาล (Corporate Governance) ตลอดจนแนวทางปฏิ บัติแ ละเทคนิควิ ธี การต่างๆ
ที่เกี่ยวข้ อง โดยครอบคลุมสาระในภาพรวมและเฉพาะในบางเรื่ องที่มีความสําคัญ เช่น ความโปร่งใส
การมีส่วนร่ วมของประชาชน เป็ นต้ น รวมจนถึง ประเด็นการบริ หารกิจการบ้ านเมืองร่ วมสมัย เพื่ อ
นําไปใช้ ประโยชน์ในการวิเคราะห์และพัฒ นาองค์การ การปรั บปรุ งระบบการบริ หารจัดการและ
กระบวนงาน ซึง่ ประกอบด้ วย 10 หัวข้ อวิชา ดังนี ้
หัวข้ อวิชาที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาลแลดบรรษัทภิบาล
 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับธรรมาภิบาล/บรรษัทภิบาล
- ประชาธิปไตยและกฎหมายมหาชน
- ทฤษฎีทางเลือกสาธารณะ (Public Choice Theory) ทฤษฎีตวั การ-ตัวแทน
(Principal/Agency Theory) ฯลฯ
 ประเด็นสาระสําคัญของหลักธรรมาภิบาล/บรรษัทภิบาล
- หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี 10 ประการ
(มติครม. วันที่ 19 มิถนุ ายน 2555)
- หลักบรรษัทภิบาล 6 ประการ (ตาม OECD Guidelines)
- ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility-CSR) และ
บรรษัทพลเมือง (Corporate Citizenship)
หัวข้ อวิชาที่ 2 การส่ งเสริมแลดพัฒนาธรรมาภิบาล
 การส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการ
- พ.ร.ฎ. ว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี
- แผนการส่ง เสริ ม และพัฒ นาธรรมาภิ บาลในภาคราชการ เพื่ อ การบริ หาร
กิจการบ้ านเมืองที่ดีอย่างยัง่ ยืน (มติ ค.ร.ม. วันที่ 19 มิถนุ ายน 2555)
 การส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคเอกชน
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หัวข้ อวิชาที่ 3 จรรยาข้ าราชการแลดจริยธรรมนักบริหาร
 ขอบเขต สาระสําคัญและรายละเอียดของประมวลจริ ยธรรมข้ าราชการพลเรื อน
และข้ าราชการประเภทต่างๆ
 รูปแบบและวิธีการบริหารจริยธรรมในองค์การ
 กรณีตวั อย่างที่เป็ นเลิศของการบริ หารจริ ยธรรมที่เป็ นเลิศในองค์การภาครัฐและ
ภาคเอกชน
หัวข้ อวิชาที่ 4 ความโปร่ งใส
 การเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารของทางราชการ (Sharing Information)
 การปฏิบตั ริ าชการแบบเปิ ดเผย (Open Government)
- การประกาศขันตอนการปฏิ
้
บตั ริ าชการเพื่อให้ บริการประชาชนและกําหนด
ระยะเวลาแล้ วเสร็จของงาน
หัวข้ อวิชาที่ 5 บทบาทการมีส่วนร่ วมของภาคปรดชาชน
 แนวทางและวิธีการมีสว่ นร่วมของประชาชน
- ขอบเขต ระดับ และเทคนิควิธีการมีสว่ นร่วมของประชาชน (ตาม International
Association of Public Participation: IAP2)
 ปั ญหาอุปสรรคของการเปิ ดให้ ประชาชนเข้ ามามีส่วนร่ วมในการบริ หารกิจการ
บ้ านเมือง
 กรณีตวั อย่างที่เป็ นเลิศในการบริ หารแบบมีสว่ นร่วม
- หน่วยงานของประเทศไทยที่ ได้ รับรางวัล ก.พ.ร. และ/หรื อ UN Public
Services Awards
หัวข้ อวิชาที่ 6 การถ่ ายโอนอานาจแลดภารกิจให้ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นแลด
การส่ งเสริมธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจ
 หลักการและหลักเกณฑ์ในการถ่ายโอนภารกิจองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
 แผนถ่ายโอนภารกิจให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
 กระบวนการดําเนินการตามแผนการถ่ายโอนให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
 ปั ญหาและอุปสรรคในการรับโอนภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
 การประเมินประสิทธิภาพ และสัมฤทธิผลของการถ่ายโอนภารกิจที่เกี่ยวกับการ
ปกครองส่วนท้ องถิ่น
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 ทิศทางในอนาคตของการถ่ายโอนภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
 แนวทางการส่งเสริมธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจ
หัวข้ อวิชาที่ 7 หลักนิติธรรมแลดการตรวจสอบการดาเนินกิจกรรมของฝ่ ายปกครอง
 หลักนิตธิ รรม
 ปั ญหาที่เกิดจากการปฏิบตั หิ น้ าที่ของฝ่ ายปกครอง
 กระบวนการในการเยียวยาแก้ ไขปั ญหา
หัวข้ อวิชาที่ 8 การขัดกันแห่ งผลปรดโยชน์ (Conflict of Interest)
 ลั ก ษณะและองค์ ป ระกอบของการขั ด กั น ของผลประโยชน์ ส่ ว นตนและ
ผลประโยชน์สว่ นรวม
 ความสําคัญและความสัมพันธ์ ระหว่างการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์สว่ นรวม กับการทุจริตคอรัปชัน่
หัวข้ อวิชาที่ 9 ปรดเด็นธรรมาภิบาลร่ วมสมัย 1: มาตรการในการแก้ ปัญหาทุจริต
คอร์ รัปชั่น (การอภิปราย)
 สาเหตุปัญหาและรูปแบบการทุจริตคอร์ รัปชัน่ ในประเทศไทย
 ยุทธศาสตร์ มาตรการและกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตประพฤติ
มิชอบของไทย
- ปปช. สตง. ผู้ตรวจการแผ่นดิน
- รัฐบาล และส่วนราชการที่เกี่ยวข้ อง เช่น ปปท. ดีเอสไอ ปปง. ก.พ. ก.พ.ร.
กรมบัญชีกลาง ฯลฯ
หั ว ข้ อ วิ ช าที่ 10 ปรดเด็ น ธรรมาภิ บ าลร่ วมสมั ย 2: การพั ฒ นาธรรมาภิ บ าลใน
ปรดเทศไทย –ปั ญหาอุปสรรคแลดทางออก
 อุปสรรคต่อการเสริมสร้ างธรรมาภิบาลในประเทศไทย
 กลยุทธ์/แนวทางการยกระดับธรรมาภิบาลในประเทศไทย
หมวดวิชาที่3 : แนวโน้ มและบริบทของการเปลี่ยนแปลง

(18 ชัว่ โมง)

เนื อ้ หาในหมวดวิช านี ค้ รอบคลุม ถึ ง การวิเคราะห์ แ นวโน้ ม โลก (Global Trends) และ
การเปลี่ ย นแปลงระดับ โลกาภิ วัต น์ เช่น การจัด ตัง้ ประชาคมเศรษฐกิ จ การแข่ง ขัน ทางการค้ า
การประกอบธุรกิจข้ ามชาติ การเมืองระหว่างประเทศ ภัยพิบตั ิสาธารณะ เป็ นต้ น ซึ่งมีผลกระทบต่อ
สภาวะเศรษฐกิ จ การเมื อ ง สัง คม การบริ การงานภาครั ฐ รวมตลอดถึง ระบบธรรมาภิ บาลของ
การบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดีของประเทศไทย
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หัวข้ อวิชาที่ 1 แนวโน้ มโลกแลดการเปลี่ยนแปลงในทศวรรษ 2020
 แนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ เช่น ประชากร อาหาร พลังงาน ภัยพิบตั จิ ากภาวะ
โลกร้ อนการก่อการร้ ายสากล ฯลฯ
 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงต่อประเทศไทย
 แนวคิดเชิงนโยบายสาธารณะที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
หัวข้ อวิชาที่ 2 ปรดเทศไทยกับการแข่ งขันในเวทีเศรษฐกิจโลก
 การรวมกลุม่ ทางการค้ าระหว่างประเทศและผลกระทบต่อประเทศไทย
 รูปแบบการแข่งขันทางเศรษฐกิจและการค้ าระหว่างประเทศในปั จจุบนั
 แนวทางเสริมสร้ างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
 บทบาทของภาครัฐในเวทีโลก
หัวข้ อวิชาที่ 3 ปั จจัยการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองรดหว่ างปรดเทศแลดผลกรดทบ
ต่ อปรดเทศไทย
 โครงสร้ างและความสัมพันธ์ของประเทศมหาอํานาจ เช่น สหรัฐ อังกฤษ ฝรั่งเศส
เยอรมัน จีน รัสเซีย ญี่ปนุ่ อินเดีย
 ท่าทีและนโยบายต่างประเทศของประเทศมหาอํานาจที่มีตอ่ ประเทศไทย ทังด้
้ าน
อิทธิพลกดดัน และความร่วมมือ
 ท่าทีและตําแหน่งทางการเมืองที่เหมาะสมที่ประเทศไทยควรปฏิบตั ติ อ่ ประเทศ
มหาอํานาจ
หัวข้ อวิชาที่ 4 ความก้ าวหน้ าของเทคโนโยลีสมัยใหม่ แลดการพัฒนา
 ความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยีด้านชีวภาพ การแพทย์ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีการ
สื่อสารการคมนาคม-ขนส่ง ฯลฯ
 ผลกระทบของความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีตอ่ การพัฒนาประเทศ และการบริ หาร
องค์การ
หัว ข้ อวิ ชาที่ 5 ปรดเด็น การเปลี่ ยนแปลงร่ วมสมั ย –“ปรดชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ยน:
โอกาสแลดภัยคุกคาม”
 ความเป็ นมาและสาระสํ าคัญของการจัดตัง้ ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน รวมถึ ง
พันธกรณี ด้านเศรษฐกิ จ การเมื องและความมั่นคง และสัง คมและวัฒ นธรรม
รวมทังแผนแม่
้
บทของ ASEAN Connectivity
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 การวิเคราะห์โอกาสของประเทศไทยด้ านความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้ า
และภัยคุกคามเกี่ยวกับความไม่พร้ อมของประเทศไทย
 การวิเคราะห์โอกาสทางเศรษฐกิจ การค้ า และระบบโลจีสติกส์จากการเชื่อมโยง
โครงการทวายของสหภาพเมียนมา
หมวดวิชาที่ 4 : นโยบายสาธารณะ (13.5 ชัว่ โมง)
เนื ้อหาในหมวดวิชานี ้ครอบคลุมถึง กระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะและการบริ หาร
นโยบายสาธารณะ ระบบและกลไกในการควบคุมการบริ หารราชการแผ่นดิน ทัง้ ในส่วนของฝ่ าย
บริ ห ารและจากภายนอก ตลอดจนการจัด ความสัม พัน ธ์ และประสานร่ วมมื อกันในแนวแนวดิ่ง
(Vertical Governance) และแนวนอน (Horizontal Governance) ของบรรดาตัวแสดงต่างๆ
ที่เกี่ยวข้ อง (Policy Actors) และการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลของการ
บริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดีในเรื่ องที่มีความสําคัญในปั จจุบนั ซึง่ ประกอบด้ วย 4 หัวข้ อวิชา ดังนี ้
หัวข้ อวิชาที่ 1 กรดบวนการตัดสินใจแลดการบริหารนโยบายสาธารณดของไทย
 กระบวนการและเครื่ องมือของฝ่ ายบริหาร
- บทบาทและกระบวนการตัดสินใจของระบบราชการ คณะกรรมการรายสาขา
และคณะรัฐมนตรี
- อนุบญ
ั ญัติ (กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ ประกาศ คําสัง่ ) แผนแม่บท/แผน
ยุทธศาสตร์ แผนงาน/งบประมาณ มติคณะรัฐมนตรี พระราชกฤษฎีกา
 กระบวนการตรากฎหมายของฝ่ ายนิตบิ ญ
ั ญัติ
 บทบาทของฝ่ ายตุลาการในการกําหนดนโยบายสาธารณะ (Judicial Review)
 จุดอ่อน-จุดแข็ง และแนวทางแก้ ไข
หัวข้ อวิชาที่ 2 การควบคุมแลดตรวจสอบ : ข้ อจากัดเชิงนโยบายแลดการ
ดาเนินการ
 ระบบและกลไกการควบคุมและตรวจสอบภายในฝ่ ายบริหาร
- การตรวจสอบภายใน การตรวจราชการ การประเมินผลตามคํารับรองการ
ปฏิบตั ริ าชการ
- คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (คตป.)
 ระบบการตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance)
- รัฐสภา องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ Watchdogs ภาคประชาชน ฯลฯ
 ปั ญหาความเพียงพอ (มาก-น้ อย) และประสิทธิผลของการควบคุมตรวจสอบ
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หัวข้ อวิชาที่ 3 การพัฒนาความร่ วมมือรดหว่ างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคปรดชา
สังคม ชุมชนแลดปรดชาชน (การอภิปราย)
 การบูรณาการในการทํางานร่วมกันระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง-ส่วนภูมิภาค-ส่วนท้ องถิ่น
( Multi-level Governance / Intergovernmental Relations and Management )
 การแสวงหาความร่วมมือในการทํางานร่วมกันระหว่างภาครัฐ กับภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคม ชุมชนและประชาชน (Partnerships / Intersectoral Relations and
Management)
 ปั ญหาอุปสรรคและโอกาสความเป็ นไปได้ ของการบริหารกิจการบ้ านเมืองแบบร่วมมือกัน
ทุกภาคส่วนในประเทศไทย
หัวข้ อวิชาที่ 4 ปรดเด็นนโยบายสาธารณดร่ วมสมัย –“แนวทางการดาเนินนโยบาย
พลังงาน”
 ประเด็นปั ญหาเกี่ยวกับ Trade-offs ของนโยบายดังกล่าวในมิติตา่ งๆ เช่น
ประสิทธิภาพ ความเป็ นธรรม ความเปิ ดเผยโปร่งใส ฯลฯ
 การแสวงหาความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว
 อุปสรรคในการนํานโยบายดังกล่าวไปสูก่ ารปฏิบตั แิ ละแนวทางแก้ ไข
 การวางระบบการควบคุมและตรวจสอบนโยบายดังกล่าว
หัวข้ อวิชาที่ 5 ปรดเด็นนโยบายสาธารณดร่ วมสมัย ทิศทางแลดปรดเด็นการพัฒนา
ปรดเทศไทยอย่ างยั่งยืน ในบริบทของการเปลี่ยนแปลง
 ทิศทางและการพัฒนาประเทศและการลงทุนโครงการขนาดใหญ่รวมตลอดถึง
ปั จจัยความเสี่ยงต่อธรรมาภิบาลด้ านการบริหารจัดการบ้ านเมืองที่ดีของภาครัฐ และบรรษัทภิบาล
ของธุรกิจเอกชน รวมทังความเหลื
้
่อมลํ ้าทางสังคม
หัวข้ อวิชาที่ 6 ปรดเด็นการบริหารราชการแผ่ นดินร่ วมสมัย (การอภิปราย)
 รูปแบบการบริหารราชการแผ่นดินในปั จจุบนั
 ปั ญหาอุปสรรคที่เกิดขึ ้น
หมวดวิชาที่ 5 : การบริหารภายใต้ โลกแห่งการเปลี่ยนแปลง ( 21 ชัว่ โมง)
เนื อ้ หาในหมวดวิ ช านี ค้ รอบคลุม ถึ ง แนวคิด หลัก การและเครื่ อ งมื อ การบริ ห ารจัด การ
สมัยใหม่เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปั จจุบนั ตังแต่
้ การกําหนดยุทธศาสตร์ ทิศทางของ
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องค์การ การบริ หารการเปลี่ยนแปลง การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ ใน
การบริ หารงาน การกํากับควบคุมการดําเนินงานขององค์การ และประเด็นร่ วมสมัยในการบริ หาร
จัดการภาครัฐ โดยประกอบด้ วย 8 หัวข้ อวิชา ดังนี ้
หัวข้ อวิชาที่ 1 การวางยุทธศาสตร์ องค์ การ
 ความท้ าทายของโลกยุคโลกาภิวตั น์ที่ทําให้ ต้องมองกว้ าง มองไกล คิดและทํา
อย่างมีกลยุทธ์
 การวางยุ ท ธศาสตร์ เ พื่ อ การสร้ างความได้ เ ปรี ย บในการแข่ ง ขัน เพื่ อ การ
เสริมสร้ างธรรมาภิบาล และเพื่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงองค์การ
หัวข้ อวิชาที่ 2 การวิเคราดห์ แลดปรดเมินโครงการ
 การบริหารโครงการในฐานะเครื่ องมือในการพัฒนาอย่างมีแบบแผน
 การวิเคราะห์โครงการในด้ านต่างๆ (เศรษฐกิจ สังคม เทคนิค สิ่งแวดล้ อม)
 กรณีตวั อย่างโครงการพัฒนาประเทศ เช่น Hong Kong Airport Core Program
(โครงการพัฒนาสนามบิน Chek Lap Kok ระบบคมนาคมขนส่งที่เกี่ยวเนื่อง
และการพัฒนาเมืองใหม่) หรื อ โครงการพัฒนา Marina Bay ของสิงคโปร์ เป็ นต้ น
 เครื่ องมือที่สําคัญในการวิเคราะห์และประเมินโครงการ
 ตัวอย่างการใช้ ซอฟต์แวร์ เช่น Microsoft Project Management ในการ
วางแผนและติดตามประเมินโครงการ
หัวข้ อวิชาที่ 3 การควบคุมภายในแลดการบริหารความเสี่ยง
 แนวคิดและหลักการจัดระบบการควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ยง
 การใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลจากรายงานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
 กรณี ตวั อย่างการใช้ ประโยชน์จากรายงานการควบคุมภายในและการบริ หาร
ความเสี่ยง
หัวข้ อวิชาที่ 4 การบริหารการเปลี่ยนแปลง
 ความสํ า คั ญ จํ า เป็ นของการเสริ ม สร้ างขี ด สมรรถนะในการบริ ห ารการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารองค์การในยุคปั จจุบนั
 หลักการ ขันตอนและรู
้
ปแบบต่างๆ ในการบริหารการเปลี่ยนแปลง
 การต่อต้ านการเปลี่ยนแปลงและการจัดการกับแรงต่อต้ านการเปลี่ยนแปลง
 การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง
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 กรณีตวั อย่างการบริ หารการเปลี่ยนแปลง เช่น การนําระบบหลักประกันสุขภาพ
ถ้ วนหน้ ามาใช้ ฯลฯ
หัวข้ อวิชาที่ 5 การควบคุมการดาเนินงาน
 การนํ าระบบการบริ หารมุ่งผลสัมฤทธิ์ และการบริ หารผลการดําเนินงานมาใช้
เพื่อสร้ างความโปร่งใสตรวจสอบได้ และการเรี ยนรู้ขององค์การ
 การใช้ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในการติดตาม ควบคุมการดําเนินงาน
และสัง่ การ
 ศูนย์ควบคุมและสัง่ การ (Corporate War Room/ Management Cockpits)
- กรณีตวั อย่างสํานักงาน ปปส., สบอช. ฯลฯ
หัวข้ อวิชาที่ 6 รัฐบาลอิเล็คทรอนิคส์ (e-Government)
 การใช้ ระบบรัฐบาลอิเล็คทรอนิคส์เพื่อความทันสมัย รวดเร็ ว และธรรมาภิบาลใน
การบริหาร
 การพัฒนาระบบงานส่วนหน้ า (Front Office)
- e-Service, NSW, Government App Store, SMART application
 ระบบงานส่วนสนับสนุน (Back Office)
- ระบบเครื อข่ายและความมัน่ คง เช่น GIN, G-Cloud
- ตัวอย่างการทํางานของซอฟท์แวร์ ที่เกี่ยวข้ อง เช่น ERP
 ปั ญหาอุปสรรคและการยกระดับสถานะ e-Government ของประเทศไทย
หัว ข้ อวิ ชาที่ 7 ปรดเด็น การบริ หารจั ดการร่ วมสมั ย “การบริ หารจั ดการความ
ต่ อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM)”
 หลักการ แนวคิด และองค์ประกอบ
- การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง การรับมือกับภาวะวิกฤต (Emergency
Response) การกู้สภาพ (Recovery) และการฟื น้ ฟู (Restoration)
 มาตรฐานสากล เช่น British Standard 25999 เป็ นต้ น
 กรณีตวั อย่างของต่างประเทศและในประเทศ
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หมวดวิชาที่ 6 : ภาวะผู้นํา (Leading in 21st Century)

(10.5 ชัว่ โมง)

เนื ้อหาในหมวดวิชานี ้ครอบคลุมถึงแนวคิด คุณลักษณะ และบทบาทของผู้นําเชิงธรรมาภิบาล
ในศตวรรษที่ 21 ความเป็ นผุ้นํายุคใหม่ที่มีพันธะความรับผิดชอบและยึดหลั กธรรมาภิบาลในการ
บริ หารจัดการ การบริ หารในภาวะวิกฤติ และความแก้ ไขปั ญหาความขัดแย้ งในสังคม รวมทังศึ
้ กษา
เปรี ยบเทียบวิสยั ทัศน์ของผู้นําระดับนานาชาติ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติและ
การประพฤติปฎิบตั ขิ องผู้นําเชิงธรรมาภิบาล
หัวข้ อวิชาที่ 1 รู ปแบบแลดการสร้ างความเป็ นผู้นา (การอภิปราย)
 แนวคิด ความหมาย รูปแบบ และแนวทางการบริหารจัดการของผู้นําแบบธรรมาภิบาล
 ปั จจัยความสําเร็จของการพัฒนาภาวะผู้นําแบบธรรมาภิบาลภาครัฐในราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้ องถิ่น
หัวข้ อวิชาที่ 2 บทบาทของผู้นายุคใหม่ (Leader of the Future)
 แนวคิด คุณลักษณะสําคัญ และวิสยั ทัศน์ของผู้นํายุคใหม่
 บทบาทเชิงธรรมาภิบาลและภาระรับผิดชอบ (Accountability) ของผู้นํายุคใหม่
ทังภายในองค์
้
การและต่อสาธารณะชน
หัวข้ อวิชาที่ 3 ภาวดผู้นาเชิงยุทธศาสตร์ ในการบริ หารในภาวดวิกฤติแลดการแก้ ไข
ปั ญหาความขัดแย้ งในสังคม (การอภิปราย)
 กรอบแนวคิดการบริหารยุทธศาสตร์ และการบริหารภาวะวิกฤติ
 หลักการบริหารจัดการภาวะวิกฤติและการแก้ ไขปั ญหาความขัดแย้ งในสังคมที่มี
พื ้นฐานอยูบ่ นหลักธรรมาภิบาล
หัวข้ อวิชาที่ 4 ปรดสบการณ์ เกี่ยวกับลักษณดการเป็ นผู้นาแบบธรรมาภิบาล
 ถ่ายทอดประสบการณ์การเป็ นผู้นํา และนําเสนอแบบอย่างของผู้นําตัวแบบ
 แลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างนักศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัตแิ ละการประพฤติปฎิบตั ิ
ของผู้นําเชิงธรรมาภิบาล
หมวดวิชาที่ 7 : สรุปรวบยอด

( 9 ชัว่ โมง)

เนื ้อหาในหมวดวิชานี ้ครอบคลุมถึงการสรุปและถอดบทเรี ยนในประเด็นสําคัญๆ ที่ได้ รับจาก
การเรี ยนรู้ในหลักสูตรฯ โดยเน้ นถึงประโยชน์และการนําไปประยุกต์ใช้ ในทางปฏิบตั ิให้ บังเกิดผลตาม
เจตนารมณ์ ของหลักสูตรฯ ตลอดจนระดมความคิดเห็นและประสบการณ์ ของผู้เข้ ารับการศึกษา
อบรมเพื่อนําไปพัฒนาหลักสูตรต่อไป
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