สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
สาหรับนักบริหารรดดับสูง รุ่นที่ 5
รดหว่างวันที่ 3 มีนาคม 2561 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2561
1. หลักการแลดเหตุผล
ภายใต้สถานการณ์ของโลกในปัจจุบัน สังคมไทยต้องเผชิญกับแรงกดดันท้าทายจากภายในและ
ภายนอกประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาที่สั่งสมจากการพัฒนาที่ ไม่สมดุลและก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ํา
ความขัดแย้งแย่งชิงทรัพยากร การทุจริตคอร์รัปชั่น และความแตกแยกทางการเมือง ตลอดจนกระแส
โลกาภิวัตน์ การเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ทําให้เกิดปัญหาต่อขีดความสามารถในการแข่งขัน ความล้าหลัง
ในการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ต่าง ๆ ที่กําลังเคลื่อนเข้ามาอย่างรวดเร็ว
ในขณะเดีย วกันความคาดหวังของประชาชนในแต่ล ะระดับต่อการแก้ไขปัญหาของภาครัฐ
ก็มีลักษณะแตกต่างกันออกไป โดยคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมสูง มีโอกาสและความสามารถมาก
ต่างต้องการให้รัฐลดบทบาทลดขนาดลง ในขณะที่คนยากจน ด้อยโอกาส ด้อยความสามารถต่างกลับ
คิดพึ่งพารัฐมากขึ้น ต้องการให้รัฐมีบทบาทภารกิจมากขึ้นในการดูแลช่วยเหลือคนยากจน โดยเรียกร้อง
ให้มีการจัดสรรทรัพยากรสาธารณะในลักษณะนโยบายประชานิยมหรือปรับเข้าสู่ระบบรัฐสวัสดิการ
รวมทั้งบางส่วนได้มีการรวมกลุ่มชุมชนขึ้นเป็นประชาคมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อพึ่งพิงตนเองมากขึ้น
ปั ญ หาและความต้ อ งการเหล่ า นี้ มี ค วามสลั บ ซั บ ซ้ อ นในหลาย ๆ ระดั บ การแก้ ไ ขปั ญ หา
ในลั ก ษณะเดิ ม ที่ มี ลั ก ษณะในแบบอํ า นาจนิ ย มจะยิ่ ง เพิ่ ม ความไม่ เ ป็ น ธรรมในสั ง คมให้ ม ากขึ้ น
ประกอบกับรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 76 ระบุว่า ”รัฐพึงพัฒนาระบบการ
บริ ห ารราชการแผ่ น ดิน ทั้งราชการส่ วนกลาง ส่ ว นภูมิภ าค ส่ว นท้องถิ่น และงานของรัฐ อย่างอื่น
ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยหน่วยงานของรัฐ ต้องร่วมมือและช่วยเหลือกัน
ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดทําบริการสาธารณะ และการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมตลอดทั้งพัฒนา เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือก
ปฏิ บั ติ และปฏิ บั ติ ห น้ า ที่อ ย่ า งมีป ระสิ ทธิ ภ าพ” ดั ง นั้ น ภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสั ง คม
จึงจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารกิจการบ้านเมืองใหม่ โดยเน้นดําเนินงานแบบยึดประชาชน
เป็นศูนย์กลาง (Citizen Centric) มีการทํางานเปิดกว้างและบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน
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และภาคประชาชน (Open and Connected Government) และปฏิบัติงานตามประเด็นนโยบาย
ที่สอดคล้องกับลักษณะของปัญหาและความต้องการทางเศรษฐกิจสังคมของคนและพื้นที่ที่แตกต่างกัน
ทั้งนี้ การบริ หารกิจการบ้ านเมืองที่ ดี จะต้องเป็นไปเพื่อคุ้มครองผู้ด้อยโอกาสในสั งคมและผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบหรือไม่สามารถปรับตัวได้ในกระบวนการโลกาภิวัตน์ ในขณะเดียวกันต้องมีบทบาทในการ
สนับสนุน อํานวยประโยชน์และไม่เป็นอุปสรรคต่อการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการใช้ชีวิตแบบ
พลเมืองโลกของธุรกิจและคนชั้นกลางทั่วไป
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จึงได้ริเริ่มและจัด ให้มี “หลักสูตร
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สาหรับนักบริหารรดดับสูง” ขึ้นเพื่อมุ่งเน้น
และส่งเสริมให้ผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐ อาทิ ส่วนราชการ จังหวัด รัฐวิสาหกิจ รัฐสภา องค์การ
มหาชน สถาบันอุดมศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอื่นๆ ตลอดจนผู้บริหารของภาคเอกชนและ
ประชาชนทั่ ว ไปที่ ส นใจ ได้ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารประเทศ เพื่ อ ประโยชน์ สุ ข
ของประชาชน และการกํากับดูแลองค์การตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
อันจะนําไปสู่การพัฒนางานและพัฒนาตน ให้เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม และได้มอบหมายให้สถาบัน
ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร. ในฐานะหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ภายใต้
สังกัดของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็นผู้ดําเนินการจัดอบรม ซึ่งได้จัด
การศึกษาอบรมหลักสูตรดังกล่าวนี้ไป 4 รุ่น แล้ว
2. ปณิธานหลักแลดวัตถุปรดสงค์ของหลักสูตรฯ
ปณิธานหลัก :
เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมสามารถคิด วิเคราดห์แลดนาผลที่ได้ รับ ไปปรับใช้
เพื่อพัฒนาหน่วยงานของตนเองตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
วัตถุปรดสงค์:
2.1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการศึกษาอบรมเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล
ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สามารถเชื่อมโยงเข้ากับการพัฒนาประเทศและการบริหารจัดการ
องค์ ก ารเพื่ อ สร้ า งให้ เ กิ ด ความยั่ ง ยื น ในระยะยาว รวมทั้ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลในทางปฏิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2.2 เพื่อ พัฒ นาขีดความสามารถของผู้ เข้ารับการศึกษาอบรมเพื่อเสริมสร้างวิสั ยทัศน์และ
มุมมองในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อการบริหารประเทศ
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และองค์การรวมทั้งเกิดความ “เข้าใจ” และ “เข้าถึง“ วิธีการในการปรับปรุงและนําไปสู่การ “พัฒนา”
องค์การของตนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
2.3 เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม ได้ร่วมพัฒนาแนวคิด เสริมสร้างทัศนคติ อัน จะเป็นการ
สร้างองค์ความรู้สําหรับการนําไปพัฒนาต่อยอด
2.4 เพื่อพัฒนาภาวะผู้นําของตนเองและสร้างเครือข่ายผู้นําในด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
อย่างยั่งยืน โดยผ่านกระบวนการศึกษาเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรฯ
3. รดยดเวลาแลดสถานที่ในการศึกษาอบรม
ระยะเวลาการศึกษาอบรมในหลักสูตรฯ รวมทั้งสิ้นจํานวน 194 ชั่วโมง ประกอบด้วย
การเรียนรู้ในห้องเรียน
102 ชั่วโมง
การชี้แจงและนําเสนอเอกสารวิชาการรายบุคคล
24 ชั่วโมง
การศึกษาดูงานนอกสถานที่
- การศึกษาดูงานในประเทศ
32 ชั่วโมง
- การศึกษาดูงานต่างประเทศ
36 ชั่วโมง
โดยกําหนดให้มีการศึกษาอบรม ในวันและเวลา ดังนี้
วันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.30 น.
สถานที่ในการจัดอบรม : ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ หรือสถานที่อื่นใน ก.ท.ม.
หมายเหตุ : สถานที่ในการจัดอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ แต่จดปรดกาศ
แจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนมีการศึกษาอบรม
4. รดบบการศึกษาเรียนรู้
4.1 การเรียนรู้ในห้องเรียน โดยอาศัยวิธี การบรรยาย การอภิปราย และกรณีศึกษา โดยเน้น
การมีส่ ว นร่ว มแลกเปลี่ย นความคิดเห็ นระหว่างวิทยากรและผู้เข้ารับการฝึ กอบรม เพื่อให้ เข้าใจถึง
หลักการ แนวคิด รูป แบบ วิธีการวิเคราะห์ และแนวทางปฏิบัติ ในประเด็นหั วข้อเรื่องต่างๆ ตามที่
กําหนด
4.2 การศึ ก ษาดู ง านภายในประเทศและต่ า งประเทศเพื่ อ ศึก ษาความรู้ เ พิ่ ม เติ ม และเสริ ม
ประสบการณ์ด้วยการลงพื้นที่เพื่อศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลในบริบทที่น่าสนใจและมีความทันสมัยเหมาะสม
กับการนํามาปรับใช้กับสถานการณ์ปัจจุบัน ทําให้เกิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งทางด้าน
ความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรม และผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ
4.3 การจัดทําเอกสารวิชาการรายบุคคล เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม สามารถวิเคราะห์
สภาพปัญหา วางกระบวนการในการปรับปรุง/แก้ไขปัญหา สร้าง/ออกแบบเครื่องมือและวิธีการเพื่อ
จัดการกับประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาธรรมาภิบาลในการนํายุทธศาสตร์ที่ต้องการการบูรณาการ
จากหลายภาคส่วนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้สามารถเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการบริหารการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน
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5. จานวนผู้เข้ารับการศึกษาอบรม
ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจํานวนประมาณ 80 คน ต่อรุ่น
6. การสมัครเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรฯ
6.1 คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา
ผู้ประสงค์จะเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรฯ จะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
(1) ข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการอื่นๆ ที่เทียบเท่าผู้ดํารงตําแหน่ง ดังต่อไปนี้
1.1 ข้าราชการพลเรือนผู้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ขึ้นไป
1.2 ข้าราชการพลเรือนผู้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูง
1.3 ข้าราชการพลเรือนผู้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ขึ้นไป
1.4 ข้าราชการพลเรือนผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ
(2) พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงาน
อื่นของรัฐ ซึง่ ดํารงตําแหน่งเทียบเท่าข้าราชการพลเรือนตาม (1)
(3) นายทหาร หรือ นายตํารวจ ที่มีชั้นยศ อัตราเงินเดือน พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก
หรือ พันตํารวจเอก ขึ้นไป
(4) ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535
(5) ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชุมชน หรือผู้นําชุมชน หรือผู้นําท้องถิ่น ซึ่งดํารงตําแหน่งเทียบเท่า
ข้าราชการพลเรือนตาม (1)
(6) อาจารย์มหาวิทยาลัย ระดับตั้งแต่ รองศาสตราจารย์ หรือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่ดํารง
ตําแหน่งบริหาร ขึ้นไป
(7) ผู้ประกอบการ หรือผู้บริหารระดับสูงของกิจการภาคเอกชน
(8) บุคคลซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ เนื่องด้วยเป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์ หรือมีผลงานอันเป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับของสังคม
ผู้ ส มั ค รจะต้ อ งสํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ขึ้ น ไป มี อ ายุ ไ ม่ ต่ํ า กว่ า 35 ปี และ
มีประสบการณ์ทํางาน 10 ปี ขึ้นไป กรณีที่เป็นข้าราชการ ไม่ว่าจะประเภทใดก็ตาม ต้องไม่เป็นผู้ที่
ใกล้เกษียณอายุราชการ รวมทั้งจะต้องมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาอบรมไม่ต่ํากว่าร้อยละ 75
ของระยะเวลาในการศึ ก ษาอบรมและสามารถเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม จั ด ทํ า ผลงาน ตามที่ กํ า หนดไว้
ในหลักสูตร ได้อย่างครบถ้วน นอกจากนี้จะต้องไม่อยู่ในระหว่างการเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตร
ของหน่วยงานหรือสถาบันอื่น ใดในขณะเวลาเดียวกัน เพื่อให้มีเวลาเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตร
ได้อย่างเต็มที่
ในการพิจารณาผู้สมัครให้เข้าร่วมหลักสูตร จดเป็นไปตามเกณฑ์การคัด เลือกที่กาหนดไว้
แลดการพิจารณาของคณดกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
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6.2 เอกสารปรดกอบการสมัคร
กรอกร ายละ เอี ย ดใ นใบส มั ค ร โ ดย ดา ว น์ โ หล ด ทาง www.igpthai.org. แล ะ
www.opdc.go.th พร้อมแนบสําเนาบัตรข้าราชการ หรือบัตรประชาชน และรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว หน้าตรง
จํานวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ส่งได้ที่
(1) e-mail : ggsd5@igpthai.org
(2) ไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง
โครงการหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
สําหรับนักบริหารระดับสูง
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร.
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
เลขที่ 120 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
(3) ยื่นเอกสารสมัครด้วยตนเอง
โครงการหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
สําหรับนักบริหารระดับสูง
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร.
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
เลขที่ 120 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-9021 แลด 0-2141-9928
หรือ 09-8624-1559 หมายเลขโทรสาร 0-2141-9365
6.3 กาหนดการรับสมัคร แลดปรดกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
รดยดเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 – 20 กุมภาพันธ์ 2561
ปรดกาศรายชื่ อ ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรม ภายในวั น ที่ 28 กุ ม ภาพั น ธ์ 2561 ผ่ า นทาง
www.igpthai.org และ www.opdc.go.th
6.4 กาหนดรายงานตัวแลดชารดค่าธรรมเนียม
ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรฯ จะต้องมารายงานตัว และชําระ
ค่าธรรมเนียมในวันที่ 3 - 10 มีนาคม 2561 (เริ่มศึกษาอบรมวันแรก วันที่ 3 มีนาคม 2561)
7. เงื่อนไขแลดเกณฑ์จบหลักสูตรฯ
เกณฑ์การพิจารณาให้ผ่านหลักสูตรฯ และได้รับมอบประกาศนียบัตรมีดังนี้
1. เข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรฯ (การเรียนรู้ ในห้องเรียนและการศึกษาดูงานนอกสถานที่ )
ตามที่กําหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
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2. ส่งเอกสารวิชาการรายบุคคลและเข้าร่วมกิจกรรมการนําเสนอเอกสารวิชาการรายบุคคล
โดยจะต้องมีผลงานที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและจัดส่งภายในเวลาที่กําหนด
8. ค่าธรรมเนียมหลักสูตรฯ แลดค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตรฯ 190,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้
(8.1) ค่ า ธรรมเนี ย ม รวมค่ า เอกสาร ค่ า อาหาร ค่ า ใช้ จ่ า ยในการศึ ก ษาดู ง าน
ภายในประเทศ ที่หลักสูตรเป็นผู้กําหนด (การพักโรงแรมจะเป็นห้องพักคู่ 2 ท่าน/ห้อง/คืน) ทั้งนี้ ไม่นับรวม
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาศึกษาอบรม
(8.2) ค่ า ธรรมเนี ย ม รวมค่ า เอกสาร ค่ า อาหาร ค่ า ใช้ จ่ า ยในการศึ ก ษาดู ง าน
ต่างประเทศที่หลั กสู ตรเป็ นผู้ กําหนด (ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดและการพักโรงแรมจะเป็นห้ องพักคู่
2 ท่าน/ห้อง/คืน) ทั้งนี้ ไม่นับรวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป-กลับสนามบิน
(8.3) อัตราดังกล่าวได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย
(8.4) ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัดได้ตามระเบียบของทางราชการ
9. ติดต่อสอบถามรายลดเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร.
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เลขที่ 120 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-9021 แลด 0-2141-9928
หรือ 09-8624-1559 หมายเลขโทรสาร 0-2141-9365
10. ที่ปรึกษาแลดคณดกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
นายพลากร
สุวรรณรัฐ
นายสมพล
เกียรติไพบูลย์
ศาสตราจารย์ ดร.ชัยอนันต์
สมุทวณิช
ดร.ณรงค์ชัย
อัครเศรณี
เลขาธิการ ก.พ.ร.
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์)
นายมนุชญ์
วัฒนโกเมร
ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์
บรมานันท์
ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย
ณ เชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปัณรส
มาลากุล ณ อยุธยา
ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
สํานักงาน ก.พ.ร.
ผู้ปฏิบัติงานที่สถาบันฯ มอบหมาย

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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11. โครงสร้างแลดรายลดเอียดของหลักสูตรฯ
หลั กสู ตรฯ ประกอบด้ว ย 3 ส่ วนได้แก่ การเรียนรู้ในห้ องเรียน การจัดทําเอกสารวิช าการ
รายบุคคล และการศึกษาดูงานนอกสถานที่
ในส่วนของเนื้อหาการเรียนรู้ในห้องเรียนประกอบด้วย หมวดวิชา 7 หมวด ดังนี้
หมวดวิชาที่ 1: ภาพรวมของหลักสูตร
3
ชั่วโมง
หมวดวิชาที่ 2: หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 28.5 ชั่วโมง
หมวดวิชาที่ 3: แนวโน้มและบริบทของการเปลี่ยนแปลง
18
ชั่วโมง
หมวดวิชาที่ 4: นโยบายสาธารณะ
18
ชั่วโมง
หมวดวิชาที่ 5: การบริหารภายใต้โลกแห่งการเปลี่ยนแปลง
15
ชั่วโมง
หมวดวิชาที่ 6: ภาวะผู้นํา
12
ชั่วโมง
หมวดวิชาที่ 7: สรุปรวบยอด
7.5 ชั่วโมง
หมวดวิชาที่ 1 : ภาพรวมของหลักสูตร (3 ชัว่ โมง)
เนื้อหาในหมวดวิชานี้ครอบคลุมถึงการชี้แจงวัตถุประสงค์ ระบบการศึกษาเรียนรู้ เงื่อนไขและ
เกณฑ์ต่างๆ ของหลักสูตรฯ ภาพรวมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
สําหรับนักบริหารระดับสูง ตลอดจนการอธิบายเชื่อมโยงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของหมวดวิชาต่างๆ
เพี่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมได้เข้าใจและเห็นภาพรวมของหลักสูตรฯ
หมวดวิชาที่ 2 : หลักธรรมาภิบาลของการบริ หารกิจการบ้ านเมืองที่ดี (28.5 ชัว่ โมง)
เนื้อหาในหมวดวิชานี้ครอบคลุมถึงกรอบแนวคิดและหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับหลักธรรมาภิ บาล
ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) และการกํากับดูแลตนเองที่ดี/บรรษัทภิบาล
(Corporate.Governance) ตลอดจนแนวทางปฏิ บั ติ แ ละเทคนิ ค วิ ธี ก ารต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
โดยครอบคลุมสาระในภาพรวมและเฉพาะในบางเรื่องที่มีความสําคัญ เช่น ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม
ของประชาชน เป็นต้น รวมจนถึงประเด็นการบริหารกิจการบ้านเมืองร่วมสมัย เพื่อนําไปใช้ประโยชน์
ในการวิ เ คราะห์ แ ละพั ฒ นาองค์ ก าร การปรั บ ปรุ ง ระบบการบริ ห ารจั ด การและกระบวนงาน
ซึง่ ประกอบด้วย 10 หัวข้อวิชา ดังนี้
หัวข้อวิชาที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาลแลดบรรษัทภิบาล
 แนวคิดและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
หัวข้อวิชาที่ 2 การส่งเสริมแลดพัฒนาธรรมาภิบาล
 การส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการ
- พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
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 การส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคเอกชน
 เป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
- หนทางนําไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
หัวข้อวิชาที่ 3 จรรยาข้าราชการแลดจริยธรรมนักบริหาร
 ขอบเขต สาระสําคัญและรายละเอียดของประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
และข้าราชการประเภทต่างๆ
 รูปแบบและวิธีการบริหารจริยธรรมในองค์การ
 กรณีตัวอย่างที่เป็นเลิศของการบริหารจริยธรรมที่เป็นเลิศในองค์การภาครัฐและ
ภาคเอกชน
หัวข้อวิชาที่ 4 ความโปร่งใส
 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (Sharing Information)
 การปฏิบัติราชการแบบเปิดเผย (Open Government)
- การประกาศขั้นตอนการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชนและกําหนด
ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
หัวข้อวิชาที่ 5 บทบาทการมีส่วนร่วมของภาคปรดชาชน
 แนวทางและวิธีการมีส่วนร่วมของประชาชน
- ขอบเขต ระดับ และเทคนิควิธีการมีส่วนร่วมของประชาชน (ตาม International
Association of Public Participation: IAP2)
 ปั ญหาอุปสรรคของการเปิดให้ ประชาชนเข้ามามีส่ ว นร่ว มในการบริหารกิจการ
บ้านเมือง
 กรณีตัวอย่างที่เป็นเลิศในการบริหารแบบมีส่วนร่วม
- หน่วยงานของประเทศไทยที่ได้รับรางวัล ก.พ.ร. และ/หรือ UN Public Services
Awards
หัวข้อวิชาที่ 6 การถ่ายโอนอานาจแลดภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแลด
การส่งเสริมธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจ
 หลักการและหลักเกณฑ์ในการถ่ายโอนภารกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 แผนถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 กระบวนการดําเนินการตามแผนการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ปัญหาและอุปสรรคในการรับโอนภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 การประเมินประสิทธิภาพ และสัมฤทธิผลของการถ่ายโอนภารกิจที่เกี่ยวกับการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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 ทิศทางในอนาคตของการถ่ายโอนภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 แนวทางการส่งเสริมธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจ
หัวข้อวิชาที่ 7 หลักนิติธรรมแลดการตรวจสอบการดาเนินกิจกรรมของฝ่ายปกครอง
 หลักนิติธรรม
 ปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายปกครอง
 กระบวนการในการเยียวยาแก้ไขปัญหา
หัวข้อวิชาที่ 8 การขัดกันแห่งผลปรดโยชน์ (Conflict of Interest)
 ลักษณะและองค์ประกอบของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม
 ความสํ า คั ญและความสั มพั น ธ์ร ะหว่ า งการขัด กั นของผลประโยชน์ส่ ว นตนกั บ
ผลประโยชน์ส่วนรวม กับการทุจริตคอรัปชั่น
หัวข้อวิชาที่ 9 ปรดเด็นธรรมาภิบาลร่วมสมัย 1: มาตรการในการแก้ปัญหาทุจริต
คอร์รัปชั่น (การอภิปราย)
 สาเหตุปัญหาและรูปแบบการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทย
 ยุทธศาสตร์ มาตรการและกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติ
มิชอบของไทย
- ปปช. สตง. ผู้ตรวจการแผ่นดิน
- รัฐบาล และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น ปปท. ดีเอสไอ ปปง. ก.พ. ก.พ.ร.
กรมบัญชีกลาง ฯลฯ
หัวข้อวิชาที่ 10 ปรดเด็นธรรมาภิบาลร่วมสมัย 2: การพัฒนาธรรมาภิบาลในปรดเทศไทย –
ปัญหาอุปสรรคแลดทางออก
 อุปสรรคต่อการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในประเทศไทย
 กลยุทธ์/แนวทางการยกระดับธรรมาภิบาลในประเทศไทย
หมวดวิชาที่ 3 : แนวโน้ มและบริบทของการเปลี่ยนแปลง (18 ชัว่ โมง)
เนื้ อ หาในหมวดวิ ช านี้ ค รอบคลุ ม ถึ ง การวิ เ คราะห์ แ นวโน้ ม โลก (Global.Trends) และ
การเปลี่ ย นแปลงระดั บ โลกาภิ วั ต น์ เช่ น การจั ด ตั้ ง ประชาคมเศรษฐกิ จ การแข่ ง ขั น ทางการค้ า
การประกอบธุรกิจข้ามชาติ การเมืองระหว่างประเทศ ภัยพิบัติสาธารณะ เป็นต้น ซึ่งมีผลกระทบต่อ
สภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สังคม การบริการงานภาครัฐ รวมตลอดถึงระบบธรรมาภิบาลของการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีของประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย 6 หัวข้อวิชา ดังนี้
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หัวข้อวิชาที่ 1 แนวโน้มโลกแลดการเปลี่ยนแปลงในทศวรรษ 2020
 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ เช่น ประชากร อาหาร พลังงาน ภัยพิบัติจากภาวะ
โลกร้อนการก่อการร้ายสากล ฯลฯ
 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงต่อประเทศไทย
 แนวคิดเชิงนโยบายสาธารณะที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
หัวข้อวิชาที่ 2 ปรดเทศไทย 4.0 กับการแข่งขันในเวทีเศรษฐกิจโลก
 Thailand 4.0
 บทบาทของภาครัฐในเวทีโลก
หัวข้อวิชาที่ 3 ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองรดหว่างปรดเทศแลดผลกรดทบ
ต่อปรดเทศไทย
 โครงสร้างและความสัมพันธ์ของประเทศมหาอํานาจ เช่น สหรัฐ อังกฤษ ฝรั่งเศส
เยอรมัน จีน รัสเซีย ญี่ปุ่น อินเดีย
 ท่าทีและนโยบายต่างประเทศของประเทศมหาอํานาจที่มีตอ่ ประเทศไทย ทั้งด้าน
อิทธิพลกดดัน และความร่วมมือ
 ท่าทีและตําแหน่งทางการเมืองที่เหมาะสมที่ประเทศไทยควรปฏิบัติต่อประเทศ
มหาอํานาจ
หัวข้อวิชาที่ 4 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่แลดการพัฒนา
 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านชีวภาพ การแพทย์ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีการ
สื่อสารการคมนาคม-ขนส่ง ฯลฯ
 การขับเคลื่อนประเทศไทยโดยนโยบาย Digital Economy and Society
หัวข้อวิชาที่ 5 ปรดเด็นการเปลี่ยนแปลงร่วมสมัย –“ปรดชาคมเศรษฐกิจอาเซียน:
โอกาสแลดภัยคุกคาม”
 ความเป็ นมาและสาระสํ าคั ญของการจั ดตั้ งประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน รวมถึ ง
พั นธกรณี ด้ า นเศรษฐกิ จ การเมื อ งและความมั่ น คง และสั ง คมและวั ฒ นธรรม
รวมทั้งแผนแม่บทของ ASEAN Connectivity และโครงการระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก EEC
 มุมมองเกี่ยวกับจุดแข็ง โอกาสของประเทศไทยด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
และการค้า รวมทั้งจุดอ่อนและภัยอันตราย เกี่ยวกับความไม่พร้อมของประเทศไทย
 กลุ่มประเทศสมาชิกใหม่อาเซียน 5 ประเทศ ที่เข้าเป็นสมาชิกอาเซียนหลังสุด
ได้แก่ Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam, Thailand = CLMVT
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หัวข้อวิชาที่ 6 ปรดเด็นนโยบายสาธารณดร่วมสมัย ทิศทางแลดปรดเด็นการพัฒนา
ปรดเทศไทยอย่างยั่งยืน ในบริบทของการเปลี่ยนแปลง
 ทิศทางและการพัฒนาประเทศและการลงทุนโครงการขนาดใหญ่รวมตลอดถึง
ปัจจัยความเสี่ยงต่อธรรมาภิบาลด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีของภาครัฐ
และบรรษัทภิบาลของธุรกิจเอกชน รวมทั้งความเหลื่อมล้ําทางสังคม
 มุมมองเกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของมาตรการทางกฎหมายในบริบท
ของธรรมาภิบาล เช่น ประเด็นว่าด้วยการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ผลประโยชน์ ส่วนรวมและประเด็นอื่นๆ เช่น การป้องกันการผู กขาดเพื่อให้ เกิด
ความเป็นธรรมในการดําเนินธุรกิจและรักษาผลประโยชน์ของประชาชนรวมถึงการ
คุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค ฯลฯ
หมวดวิชาที่ 4 : นโยบายสาธารณะ (18 ชัว่ โมง)
เนื้ อหาในหมวดวิช านี้ ครอบคลุ มถึงกระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะและการบริห าร
นโยบายสาธารณะ ระบบและกลไกในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งในส่วนของฝ่ายบริหาร
และจากภายนอก ตลอดจนการจั ดความสั มพั นธ์ และประสานร่ ว มมือ กัน ในแนวแนวดิ่ง (Vertical
Governance) และแนวนอน (Horizontal Governance) ของบรรดาตัวแสดงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
(Policy Actors) และการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะตามหลักธรรมาภิ บาลของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีในเรื่องที่มีความสําคัญในปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วย 6 หัวข้อวิชา ดังนี้
หัวข้อวิชาที่ 1 กรดบวนการตัดสินใจแลดการบริหารนโยบายสาธารณดของไทย
 เครื่องมือเชิงนโยบายสาธารณะในการบริหารราชการแผ่นดิน
 กระบวนการนโยบายสาธารณะของไทย
หัวข้อวิชาที่ 2 การตรวจสอบแลดถ่วงดุลในการบริหารราชการแผ่นดิน : แนวทาง
การดาเนินงานแลดข้อจากัด
 ระบบการตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance)
- รัฐสภา องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ Watchdogs และภาคประชาชน ฯลฯ
 ปัญหาความเพียงพอ (มาก-น้อย) และประสิทธิผลของการตรวจสอบและถ่วงดุล
หัวข้อวิชาที่ 3 การพัฒนาความร่วมมือรดหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคปรดชาสังคม
ชุมชนแลดปรดชาชน (การทางานในแบบปรดชารัฐ) (การอภิปราย)
 การบูรณาการในการทํางานร่วมกันระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง-ส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่น ( Multi-level Governance / Intergovernmental Relations and
Management )
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 การแสวงหาความร่วมมือในการทํางานร่วมกันระหว่างภาครัฐ กับภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน (Partnerships / Intersectoral
Relations and Management)
 ปัญหาอุปสรรคและโอกาสความเป็นไปได้ของการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบ
ร่วมมือกันทุกภาคส่วนในประเทศไทย
หัวข้อวิชาที่ 4 ปรดเด็นนโยบายสาธารณดร่วมสมัย (1)
 การขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจบนฐานชีวภาพ (Bioeconomy)
 การปฏิรูปกฎหมาย : การวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย
(Regulatory Impact Assessment)
หัวข้อวิชาที่ 5 ปรดเด็นนโยบายสาธารณดร่วมสมัย (2)
“รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับใหม่) พ.ศ. 2560 และผลกระทบต่อการ
บริหารราชการแผ่นดิน”
หัวข้อวิชาที่ 6 ปรดเด็นนโยบายสาธารณดร่วมสมัย (3)
 ยุทธศาสตร์ชาติ
 การปฏิรูปประเทศ
หมวดวิชาที่ 5 : การบริหารภายใต้ โลกแห่งการเปลี่ยนแปลง ( 15 ชัว่ โมง)
เนื้อหาในหมวดวิชานี้ครอบคลุมถึง แนวคิด หลักการและเครื่องมือการบริหารจัดการสมัยใหม่
เพื่อรับ มือกับ การเปลี่ ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบัน ตั้งแต่การกําหนดยุทธศาสตร์ทิศทางขององค์การ
การบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลง การนํ า เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารมาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
การบริหารงาน การกํากับควบคุมการดําเนินงานขององค์การ และประเด็นร่วมสมัยในการบริหารจัดการ
ภาครัฐ โดยประกอบด้วย 5 หัวข้อวิชา ดังนี้
หัวข้อวิชาที่ 1 การวางยุทธศาสตร์องค์การ
 ความท้าทายของโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่ทําให้ต้องมองกว้าง มองไกล คิดและทํา
อย่างมีกลยุทธ์
 การวางยุ ท ธศาสตร์ เ พื่ อ การสร้ า งความได้ เ ปรี ย บในการแข่ ง ขั น เพื่ อ การ
เสริมสร้างธรรมาภิบาล และเพื่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงองค์การ
หัวข้อวิชาที่ 2 การวิเคราดห์แลดปรดเมินโครงการ
 การบริหารโครงการในฐานะเครื่องมือในการพัฒนาอย่างมีแบบแผน
 การวิเคราะห์โครงการในด้านต่างๆ (เศรษฐกิจ สังคม เทคนิค สิ่งแวดล้อม)
 กรณีตัวอย่างโครงการพัฒนาประเทศ เช่น Hong Kong Airport Core Program
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(โครงการพัฒนาสนามบิน Chek Lap Kok ระบบคมนาคมขนส่งที่เกี่ยวเนื่อง และ
การพัฒนาเมืองใหม่) หรือ โครงการพัฒนา Marina Bay ของสิงคโปร์ เป็นต้น
 ตัวอย่างการใช้ซอฟต์แวร์ เช่น Microsoft Project Management ในการวางแผน
และติดตามประเมินโครงการ
หัวข้อวิชาที่ 3 การควบคุมภายในแลดการบริหารความเสี่ยง
 แนวคิดและหลักการจัดระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
 การใช้ประโยชน์จากข้อมูลจากรายงานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
 กรณีตั ว อย่ างการใช้ ประโยชน์ จากรายงานการควบคุม ภายในและการบริห าร
ความเสี่ยง
หัวข้อวิชาที่ 4 การบริหารการเปลี่ยนแปลง
 ความสํ า คั ญ จํ า เป็ น ของการเสริ ม สร้ า งขี ด สมรรถนะในการบริ ห ารการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารองค์การในยุคปัจจุบัน
 หลักการ ขั้นตอนและรูปแบบต่างๆ ในการบริหารการเปลี่ยนแปลง
 การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงและการจัดการกับแรงต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
 การทําให้การเปลี่ยนแปลงยั่งยืน
หัวข้อวิชาที่ 5 รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government)
 การเตรียมความพร้อมสู่รัฐบาลดิจิทัลเพื่อเป็นพื้นฐานความยั่งยืนให้แก่ประเทศ
บนหลักธรรมาภิบาลที่ดี
 การนํานวัตกรรม FinTech และด้าน Digital Technology มาขับเคลื่อนธุรกิจ
มุ่งสู่สังคมไร้เงินสด
หมวดวิชาที่ 6 : ภาวะผู้นา (12 ชัว่ โมง)
เนื้ อหาในหมวดวิชานี้ ครอบคลุ มถึงแนวคิด คุณลั กษณะ และบทบาทของผู้ นํ าเชิงธรรมาภิบาล
ในศตวรรษที่ 21 ความเป็นผู้นํายุคใหม่ที่มีพันธะความรับผิดชอบและยึดหลั กธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการ การบริหารในภาวะวิกฤติ และความแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมทั้งศึกษาเปรียบเทียบ
วิสัยทัศน์ของผู้นําระดับนานาชาติ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติและการประพฤติ
ปฎิบัติของผู้นําเชิงธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย 4 หัวข้อวิชา
หัวข้อวิชาที่ 1 ภาวดผู้นาแลดแนวทางการบริหารจัดการของผู้นาแบบธรรมาภิบาล
 แนวคิด ความหมาย รูปแบบของผู้นํารูปแบบต่างๆ
 แนวทางการบริหารจัดการของผู้นําแบบธรรมาภิบาล
 ปัจจัยความสําเร็จของการพัฒนาภาวะผู้นําแบบธรรมาภิบาล
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หัวข้อวิชาที่ 2 บทบาทของผู้นายุคใหม่ (Leader of the Future)
 แนวคิด คุณลักษณะสําคัญ และวิสัยทัศน์ของผู้นํายุคใหม่
 บทบาทเชิงธรรมาภิบาลและภาระรับผิดชอบ (Accountability) ของผู้นํายุคใหม่
ทั้งภายในองค์การและต่อสาธารณะชน
หัวข้อวิชาที่ 3 ผู้นากับหลักนิติธรรมแลดภาวดผู้นาเชิงยุทธศาสตร์ในการบริหาร
ในภาวดวิกฤติแลดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคม
 กฎหมายกับผู้นําที่มีธรรมาภิบาล
 กรอบแนวคิดการบริหารยุทธศาสตร์และการบริหารภาวะวิกฤติ
 หลักการบริหารจัดการภาวะวิกฤติและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคมที่มี
พื้นฐานอยู่บนหลักธรรมาภิบาล
หัวข้อวิชาที่ 4 ปรดสบการณ์เกี่ยวกับลักษณดการเป็นผู้นาแบบธรรมาภิบาล
 ถ่ายทอดประสบการณ์การเป็นผู้นํา และนําเสนอแบบอย่างของผู้นําตัวแบบ
 แลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างนักศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติและการประพฤติปฎิบัติ
ของผู้นําเชิงธรรมาภิบาล
หมวดวิชาที่ 7 : สรุปรวบยอด ( 7.5 ชัว่ โมง)
เนื้อหาในหมวดวิชานี้ครอบคลุมถึงการสรุปและถอดบทเรียนในประเด็นสําคัญๆ ที่ได้รับจากการ
เรียนรู้ในหลักสูตรฯ และการสรุปการศึกษาดูงานต่างประเทศ ด้านธรรมาภิบาล โดยเน้นถึงประโยชน์
และการนําไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติให้บังเกิดผลตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรฯ ตลอดจนระดมความ
คิดเห็นและประสบการณ์ของผู้เข้ารับการศึกษาอบรมเพื่อนําไปพัฒนาหลักสูตรต่อไป

