
 

หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที ่13 (พตส. 13) 
(Advanced Political and Electoral Development Program : APED XIII) 

*********************************************************************************************************  
 

1. หลักการและเหตุผล 
 
               รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้ก าหนดหลักการปฏิรูปประเทศไว้ 
๗ ด้าน ประกอบด้วย ด้านการเมือง ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านกฎหมาย ด้านกระบวนการยุติธรรม 
ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ และด้านอ่ืนๆ โดยในส่วนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง อย่างน้อยต้องได้ผล 
จากการด าเนินการ ดังนี้  ๑) ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองตลอดทั้ง  
การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ รู้จักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกต่างกัน และให้ประชาชน
ใช้สิทธิเลือกตั้ง และออกเสียงประชามติโดยอิสระ ปราศจากการครอบง าไม่ว่าด้วยทางใด  ๒) ให้การด าเนิน
กิจกรรมของพรรคการเมืองเป็นไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้ เพ่ือให้พรรคการเมืองพัฒนาเป็นสถาบัน  
ทางการเมืองของประชาชน ซึ่งมีอุดมการณ์ทางการเมืองร่วมกัน มีกระบวนการให้สมาชิกพรรคการเมือง 
มีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบอย่างแท้จริงในการด าเนินกิจกรรมทางการเมือง และการคัดเลือกผู้มีความรู้
ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณธรรมจริยธรรม เข้ามาเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองที่ชัด เจน 
และเป็นรูปธรรม ๓) มีกลไกที่ก าหนดความรับผิดชอบของพรรคการเมืองในการประกาศโฆษณานโยบาย 
ที่มิได้วิเคราะห์ผลกระทบ ความคุ้มค่า และความเสี่ยงอย่างรอบด้าน ๔) มีกลไกก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่ง 
ทางการเมืองต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน 
และ ๕) มีกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง (ฉบับปรับปรุง) ได้ก าหนด
เป้าประสงค์ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง และกระบวนการ
นโยบายสาธารณะ การเมืองมีเสถียรภาพ และความมั่นคง และเกิดความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์  
ของคนในชาติ ตลอดจนเพ่ือให้พรรคการเมือง และนักการเมืองยึดมั่นในประโยชน์ของประเทศชาติ 
และประชาชนเป็นหลัก  
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   พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 มาตรา  22 (5) 
บัญญัติให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่และอ านาจในการส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐ 
สถาบันการศึกษา และองค์กรเอกชน ในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน  
หรือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเลือกตั้ง และความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ประกอบ 
มาตรา 78 และมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ก าหนดให้มีกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายในการ
สนับสนุนพรรคการเมือง การให้การศึกษาแก่ประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมือง 
ของประชาชนซึ่งมีอุดมการณ์ทางการเมืองร่วมกัน และสมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนินการอย่างแท้จริง 
และการด าเนินการอ่ืนใดที่มีกฎหมายก าหนด และคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่และอ านาจในการ
ควบคุมดูแลการด าเนินการและการใช้จ่ายเงินของกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นไปตามกฎหมายนี้  

    จากหน้าที่และอ านาจดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะกรรมการกองทุนเพ่ือการ
พัฒนาพรรคการเมือง ได้ เห็นชอบให้  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ ง โดยสถาบันพัฒนาการเมือง 
และการเลือกตั้ง จัดให้มีการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงขึ้น โดยมุ่งหวัง
เพ่ือให้บุคลากรของพรรคการเมือง นักการเมืองระดับชาติ ระดับท้องถิ่น ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานราชการ 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ ภาคเอกชน รวมทั้งนักวิชาการ และสื่อมวลชน ซึ่งเป็นบุคคลที่มีบทบาทส าคัญ
ต่อการบริหารประเทศได้มาเข้ารับการศึกษาอบรม เนื่องจากเล็งเห็นว่ากลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ควรได้รับความรู้ 
ความเข้าใจในการด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน ตลอดจนเพ่ือให้องค์กรทางการเมืองมีความเข้มแข็ง มีความตระหนักในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม  
มีส่วนร่วมทางการเมืองมากยิ่งขึ้น จึงจ าเป็นต้องด าเนินการจัดการศึกษาอบรมในหลักสูตรการพัฒนาการเมือง
และการเลือกตั้ งระดับสูง (พตส.) ให้มีความต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง สภาผู้แทนราษฎรชุดปัจจุบัน 
จะครบวาระ ในวันที่  ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ และคณะกรรมการการเลือกตั้ งต้องจัดให้มีการเลือกตั้ ง 
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด ดังนั้น เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม และเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
เข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพ ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ 
ตามบทบาทและหน้าที่ของตนเองและหน่วยงานในสังกัด เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และประเทศชาติ
อย่างแท้จริง รวมทั้ง เพ่ือขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในส่วนของการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง 
ให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับบริบททางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง โดยสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง จึงได้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีความ
ทันสมัย ทันต่อสภาวการณ์ที่ดิจิทัลมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตและกระบวนการท างานในปัจจุบัน และคาดหวัง 
ให้มีการขยายผลและน าไปสู่ การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ งอย่ างเป็นรูปธรรม อันจะส่ งผลต่อ 
การพัฒนาประเทศ ในทุกๆ ด้าน สืบไป 
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  2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

1) เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้บริหารพรรคการเมือง บุคลากรทางการเมือง 
ในการด าเนินกิจการของพรรคการเมืองให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ อย่างถูกต้องครบถ้วน 
ตลอดจนให้ความส าคัญแก่พรรคการเมืองในการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากข้ึน 
     2) เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่นักการเมืองท้องถิ่น ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน
ราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรอิสระ รัฐวิสาหกิจ นักวิชาการ สื่อมวลชน และภาคเอกชน ให้มีความรู้  
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองและการเลือกตั้ง และการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง 
     3) เพ่ือพัฒนาศักยภาพและวิสัยทัศน์แก่ผู้บริหารพรรคการเมือง บุคลากรทางการเมือง ผู้บริหาร
ระดับสูงของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรอิสระ รัฐวิสาหกิจ นักวิชาการ สื่อมวลชน และภาคเอกชน 
ในการพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง และพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งให้มีความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง 
     4) เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนจิตส านึกทางการเมืองที่ถูกต้องแก่ผู้บริหาร
พรรคการเมือง บุคลากรทางการเมือง และผู้บริหารระดับสูงของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรอิสระ 
รัฐวิสาหกิจ นักวิชาการ สื่อมวลชน และภาคเอกชน เพ่ือยกระดับการเมืองและการเลือกตั้งให้มีคุณภาพ 
     5) เพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการพัฒนาความเป็นสถาบัน 
ของพรรคการเมือง 
      6) เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พรรคการเมือง 
หน่วยงานราชการ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

  1) ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินกิจการของพรรคการเมือง 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
  2) ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองและการเลือกตั้งและเข้ามามีส่วนร่วม
ทางการเมืองมากยิ่งขึ้น 
  3) ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมได้รับการพัฒนาศักยภาพและวิสัยทัศน์ในด้านพัฒนาองค์กรให้มีความ
เข้มแข็งและเป็นประชาธิปไตย 
  4) ผู้ เข้ารับการศึกษาอบรมได้ตระหนักถึงการน าหลักคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึก 
ทางการเมืองที่ถูกต้องมาใช้ เพ่ือสร้างการเมืองให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
  5) ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมเห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมือง และร่วมส่งเสริม  
และพัฒนาการเมืองและการปกครองและการเลือกตั้งให้มีมาตรฐานยิ่งขึน้ 
  6) ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมให้ความร่วมมือและเข้ามามีส่วนร่วมในภารกิจของคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งและส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมากยิ่งขึ้น 
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4. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะเข้ารับการศึกษาอบรม 
 

          4.1  คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการศึกษาอบรมผู้ที่จะเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตร จะต้องมีคุณสมบัติ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ณ วันที่ยื่นใบสมัครต่อส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้ 
      1) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือคณะกรรมการบริหาร 
พรรคการเมือง โดยพรรคการเมืองที่มีสิทธิส่งผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจะต้องมีสมาชิกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
หรือเป็นพรรคการเมืองที่มีสมาชิกพรรคการเมืองไม่น้อยกว่าห้าพันคน และมีสาขาพรรคการเมือง อย่างน้อย 
ภาคละหนึ่งสาขา  
   2) เป็นสมาชิกวุฒิสภา หรืออดีตสมาชิกวุฒิสภา 
   3) เป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ
หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ซ่ึงด ารงต าแหนง่ไม่ต่ ากวา่บรหิารต้นหรือเทียบเท่า 
   4) เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยองค์กรวิชาชีพของสื่อมวลชน และมีประสบการณ์ในงาน  
ด้านสื่อมวลชนมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี 
   5) เป็นผู้มีต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือเป็นอาจารย์ ผู้สอน 
ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาอ่ืนที่ เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครอง 
และการเลือกตั้ง โดยมีประสบการณ์ในการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี 
   6) เป็นผู้บริหารระดับสูงของกิจการภาคเอกชนและมีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบปี 
   7) เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีเทศบาลนครหรือเทศบาลเมือง ประธานสภาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ดังกล่าวข้างต้น 
   8) เป็นบุคคลซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นสมควร 
 

    4.2  ผู้สมัครเข้ารับการศึกษาอบรมจะต้อง ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
          1) เป็นผู้ได้รับความยินยอมให้เข้ารับการศึกษาอบรมจากหน่วยงานต้นสังกัด 
               2) บุคคลตามข้อ 4.1  3) -7) ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าตามที่
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง ณ วันที่ 
ยื่นใบสมัครต่อส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
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  3) บุคคลตามข้อ 4.1  3) ต้องด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าประเภทบริหารระดับต้นขึ้นไป หรือเทียบเท่า 
และบุคคลที่เข้ารับการศึกษาตามหลักสูตรหนึ่งแล้ว จะลามาเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรการพัฒนา
การเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงได้ต่อเมื่อ ได้เว้นระยะเวลาอย่างน้อยสองปี เว้นแต่เป็นการเข้าศึกษาอบรม 
ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย เพ่ือประโยชน์แก่ทางราชการ หรือเป็นการศึกษาอบรมเพราะเป็นความจ าเป็น
ตามเงื่อนไขหรือคุณสมบัติ ในการเข้าด ารงต าแหน่ ง หรือผู้ เข้ารับการศึกษาอบรมเสียค่าใช้จ่ายเองทั้ งหมด  
โดยไม่ต้ องลาหรือไม่ ใช้ เวลาราชการในการศึ กษาอบรม หรือศึกษาดู งาน และต้องมี เวลาปฏิบัติ หน้ าที่  
หรือมีเวลาปฏิบัติราชการเหลืออยู่ไม่น้อยกว่าสามปี นับแต่วันที่หน่วยงานส่งรายชื่อเข้ารับการศึกษาอบรม 
  ๔) ต้องเป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ สามารถเข้ารับการศึกษาอบรม ร่วมกิจกรรม และเดินทาง 
ไปศึกษาดูงานในประเทศ และต่างประเทศได้ตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
   ๕) ต้องสามารถเข้ารับการศึกษาอบรมอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องได้ตลอดหลักสูตรการศึกษาอบรม 
    ๖) ต้องเป็นบุคคลซึ่งไม่อยู่ระหว่างเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรอ่ืนใดที่ต้องอบรมเป็นประจ า 
ที่จัดในสถาบันอ่ืน โดยรับรองว่าจะอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงเพียงหลักสูตรเดียว 
     ๗) ต้องเป็นผู้ไมเ่คยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออกหรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ  
     ๘) ต้องเป็นผู้ไม่เคยถูกถอดถอนออกจากต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
     ๙) ต้องเป็นผู้ไม่เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาท 
หรือความผิดลหุโทษ 
     ๑๐) ต้องเป็นผู้ไม่อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราว หรือถูกเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้ง หรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
     1๑) ต้องไม่เป็นผู้ถูกด าเนินคดีกรณีกระท าการอันเป็นเหตุให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริต 
หรือเที่ยงธรรมตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง 
     1๒) ต้องไม่ เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองหรือคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง ที่ศาลรัฐธรรมนูญ 
มีค าสั่งให้ยุบพรรคการเมือง และมีค าสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
     1๓) ต้องไม่เป็นผู้ต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
หรือต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนัก งาน 
ในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐหรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา 
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิด  
ฐานเป็นผู้ผลิตน าเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐาน เป็นเจ้ามือหรือเจ้าส านัก 
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม  
การฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน 
     1๔) ต้องไม่เป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง หรือท าให้ เสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
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 5. ก าหนดเวลาการรับสมัคร การคัดเลือก และปฐมนิเทศ 
 

- รับสมัครผู้เข้ารับการศึกษาอบรม          15 กันยายน - 5 ตุลาคม 2565 
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก        ภายในเดือนพฤศจิกายน 2565 
- รายงานตัว                                   22 - 23 พฤศจิกายน 2565 
- พิธีเปิดการศึกษาอบรมและปฐมนิเทศ 22 - 23 ธันวาคม 2565 
- การศึกษาอบรม (ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์) มกราคม - กันยายน 2566  
 

             

6. การพิจารณาผู้เข้ารับการศึกษาอบรม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
 

 ๖.1 บุคคลที่มาจากการสรรหา 
 พรรคการเมือง หน่วยงาน หรือองค์กร ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลในสังกัดเข้ารับการคัดเลือก 
เพ่ือเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 13 ต้องมีคุณสมบัติ
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด สามารถส่งหรือยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร 
ตามวัน เวลา และสถานทีท่ี่ก าหนด 
 ๖.2 บุคคลที่มาจากวิธีการคัดเลือกโดยการเปิดรับสมัคร 
  บุคคลที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนา
การเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 13 ต้องมีคุณสมบัติตามที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 
สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ตามวัน เวลา และสถานทีท่ี่ก าหนด 
 โดยทั้ง 2 ประเภท ก าหนดให้มีการรับสมัคร หรือยื่นใบสมัคร ระหว่างวันที่ 15 กันยายน ถึงวันที่  
5 ตุลาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (08.30 - 16.30 น.) โดยให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบ 
การสมัคร ณ ส านักพัฒนาบุคลากร สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ชั้น 9 ส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี  ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ  
ทัง้นี้ ยึดวัน และเวลา ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับเอกสารถือเป็นที่สุด 

 

7. การคัดเลือก 
 

     ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ งเป็ นผู้ รับสมัคร รวบรวมรายชื่อ  ตรวจสอบเอกสาร  
และตรวจสอบคุณสมบัติ โดยสรุปให้คณะกรรมการก ากับดูแลหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
ระดับสูง พิจารณาคัดเลือก เพ่ือเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งเพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ
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8. การประกาศรายช่ือ 
 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการศึกษาอบรม 

ภายในเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยการปิดประกาศ ณ สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ชั้น 9 ส านักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง และทางเว็บไซต์ www.ect.go.th 
 
9. จ านวนผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร พตส. 13  
     

          จ านวน  136  คน 
      

10. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรม 

  1) ส านั กงานคณะกรรมการการเลือกตั้ ง โดยกองทุน เพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง 
สนับสนุนค่าใช้จ่ายระหว่างการศึกษาอบรมและการศึกษาดูงานในประเทศ 
  2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายเต็มจ านวน หรือเบิกจากต้นสังกัดตามดุลยพินิจของแต่ละหน่วยงาน ทั้งนี้ สามารถเบิกค่าใช้จ่าย 
ได้ตามระเบียบของทางราชการ 
  3) ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมชดใช้ค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรมให้แก่ส านักงานคณะกรรมการ  
การเลือกตั้งตามจ านวนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง กรณีพ้นสภาพผู้ศึกษาอบรม และมีเหตุให้ต้องชดใช้ค่าใช้จ่าย  
ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการด าเนินการหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง 
  4) รายละเอียดค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลในวันรายงานตัว (ตามเอกสารแนบ) 
 

11. ระยะเวลาการศึกษาอบรม 
 

 ๑) ศึกษาอบรมทุกวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ ระหว่างเดือน มกราคม - กันยายน 2566 
ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. 
     ๒) การศึกษาดูงานในประเทศ และการศึกษาดูงานต่างประเทศ ระยะเวลาเป็นไปตามที่หลักสูตร
ก าหนด 
 
12. รายละเอียดของหลักสูตร  
    

      หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่  13 แบ่งเป็นหมวดวิชาตามหลักสูตร 
5 หมวดวิชา การศึกษาดูงานในประเทศ และการศึกษาดูงานในต่างประเทศ การจัดท าเอกสารวิชาการกลุ่ม 
การจัดท าเอกสารยุทธศาสตร์กลุ่ม และกิจกรรมอ่ืนๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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                      หมวดวิชา/ ศึกษาดูงาน/กิจกรรมอ่ืนๆ                                 จ านวน (ชั่วโมง) 
หมวดที่ 1   ธรรมาภิบาลและการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองไทย 18 
หมวดที่ 2  การเลือกตั้งที่สุจริตเที่ยงธรรมกับการพัฒนาการเมือง 
               ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

21 

หมวดที่ 3  การพัฒนาพรรคการเมืองในบริบทการเมืองไทย 18 
หมวดที่ 4  บทบาทของผู้น ากับการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 18 
หมวดที่ 5  ประเด็นร่วมสมัย 12 
วิชาเสริมหลักสูตร 18 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร (L.A.T.C) 30 
การศึกษาดูงานภายในประเทศ 84 
การศึกษาดูงานต่างประเทศ 30 
การจัดท าเอกสารวิชาการกลุ่มและยุทธศาสตร์กลุ่ม 36 
กิจกรรมอ่ืน 36 
                                                                              รวมทั้งสิ้น 321 
 
 
 

 13. วิธีการศึกษาอบรม 
 

    1) การบรรยาย /ถกแถลง/ การอภิปราย /การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
    2) การสัมมนา /การวิเคราะห์กรณีศึกษา 
    3) การฝึกอบรมบุคลการทางการลูกเสือระดับผู้น า ขั้นความรู้ชั้นสูง ( L.A.T.C.) 
    4) การศึกษาดูงานภายในประเทศ และการน าเสนอผลการศึกษาดูงาน 
    5) การศึกษาดูงานต่างประเทศ และการน าเสนอผลการศึกษาดูงาน 
    6) การจัดท าเอกสารวิชาการกลุ่ม และการน าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
    7) การจัดท าเอกสารยุทธศาสตร์กลุ่ม การเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนายุทธศาสตร์ และการน าเสนอ 
       ต่อสาธารณะ 
    8) การปฐมนิเทศและการปัจฉิมนิเทศ 
    9) การประเมินผลการศึกษาอบรมและการศึกษาดูงาน (โดยผู้เข้ารับการศึกษาอบรม) 
    10) กิจกรรรมอ่ืนๆ ตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
 
 14. สถานที่ศึกษาอบรม 
  

   สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ห้องอบรม 704 - 705 ชั้น 7 ส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง  
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 15. การบันทึกเวลาเข้ารับการศึกษาอบรมและการนับระยะเวลาในการศึกษาอบรม 
 

 1) การศึกษาในชั้นเรียน ผู้ เข้ารับการศึกษาอบรมจะต้องบันทึกเวลาด้วยลายนิ้วมือ วันละ 
3 ครั้งคือ ครั้งที่ 1 ก่อนเข้ารับการศึกษาอบรมในภาคเช้าไม่เกินเวลา 09.00 น. ครั้งที่ 2 ภาคบ่ายไม่เกินเวลา 
13.00 น. และครั้งที่ 3 เมื่อสิ้นสุดการศึกษาอบรมของวันที่มีการศึกษาอบรม เวลา 16.00 น. ด้วยเครื่อง
สแกนใบหน้าอัจฉริยะ หน้าห้องอ านวยการหลักสูตรชั้น 7 ทั้งนี้ หากผู้เข้ารับการศึกษาอบรมอยู่ในชั้นเรียน  
ไม่ถึงก่ึงหนึ่งของเวลาในแต่ละคาบ ให้ถือว่าผู้เข้ารับการศึกษาอบรมขาดการศึกษาอบรมในคาบเวลานั้น 
 2) การเข้าร่วมกิจกรรมยุทธศาสตร์เชิงกลุ่ม ผู้ เข้ารับการศึกษาอบรมจะต้องลงลายมือชื่อ 
ในเอกสารลงทะเบียนของสถาบันฯ ณ สถานที่ที่ก าหนด 
 3) การศึกษาดูงานนอกสถานที่ ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจะต้องลงลายมือชื่อในเอกสารลงทะเบียน
ของสถาบันฯ ณ สถานที่ศึกษาดูงานตามที่หลักสูตรฯ ก าหนด 
 4) ผู้ เข้ารับการศึกษาอบรมจะต้องท าการประเมินผลการศึกษาอบรมทุกวิชา และการศึกษา 
ดูงานทุกครั้ง 
 5) กรณีผู้เข้ารับการศึกษาอบรมมีความจ าเป็นไม่สามารถเข้ารับการศึกษาอบรมในคาบ เวลาใด 
ให้ยื่นใบลาของหลักสูตร เพ่ือขออนุญาตต่อเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งทุกครั้ง โดยให้ยื่นใบลาก่อน
วันที่ลาศึกษาอบรมหรือสัปดาห์ถัดไปหลังจากวันที่ลาศึกษาอบรม 
 6) การนับระยะเวลาในการศึกษาอบรมหลักสูตร จะเริ่มนับเวลาตั้งแต่พิธีเปิดการศึกษาอบรม  
และการปฐมนิเทศ จนถึงพิธีปิดการศึกษาอบรมและการปัจฉิมนิเทศ โดยนับเป็นจ านวนชั่วโมง (จ านวน 1 คาบ 
เท่ากับ 3 ชั่วโมง)  

ทั้งนี้ หากผู้เข้ารับการศึกษาอบรมไม่สามารถเข้าศึกษาอบรมได้ ให้แจ้งเลขาธิการคณะกรรมการ  
การเลือกตั้งก่อนเริ่มการศึกษาอบรมตามหลักสูตร 

 

16. การมีส่วนร่วมของผู้เข้ารับการศึกษาอบรม 
  

  1) การคัดเลือกคณะกรรมการรุ่นของหลักสูตร พตส. เพ่ือเป็นตัวแทนในการด าเนินการหรือ                     
การจัดกิจกรรมใดๆ ในฐานะนักศึกษาหลักสูตร พตส. 13 
 2) การแบ่งกลุ่มกิจกรรมย่อย โดยจัดแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มๆ ละ 34 คน ดังนี้ 
   กลุ่ม 1 : เลือกตั้งโปร่งใส  (สีประจ ากลุ่ม : สีส้ม) 
   กลุ่ม 2 : พร้อมใจใช้สิทธิ  (สีประจ ากลุ่ม : สีฟ้า) 
   กลุ่ม 3 : ผูกมิตรสมานฉันท์   (สีประจ ากลุ่ม : สีชมพู) 
   กลุ่ม 4 : สร้างสรรค์ประชาธิปไตย (สีประจ ากลุ่ม : สีเขียว) 
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17. หลักเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาอบรม 
 

  1) ผู้ เข้ารับการศึกษาอบรมต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลารวมทั้งหมด 
ประกอบด้วยเวลาในการศึกษาอบรมในชั้นเรียน การศึกษาดูงานในประเทศและการศึกษาดูงานในต่างประเทศ  
             2) ผู้ เข้ารับการศึกษาอบรมที่ มีคะแนนรวมตามหลักเกณฑ์ ในข้อ 1. ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 
แต่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ คณะกรรมการก ากับดูแลหลักสูตรอาจพิจารณาให้จัดท าเอกสารวิชาการส่วนบุคคล
เพ่ิมเติมโดยให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมต้องพบกับอาจารย์ที่ปรึกษาเอกสารวิชาการส่วนบุคคล เพ่ือให้ค าแนะน า
และอนุมัติเอกสารวิชาการ 
 3) เกณฑ์การจัดท าเอกสารวิชาการ ผู้ เข้ารับการศึกษาอบรมต้องจัดท าเอกสารวิชาการ 
ตามที่หลักสูตรก าหนด โดยพบอาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาอนุมัติให้ผ่านมาตรฐานของเอกสารวิชาการนั้น 
ภายใต้ระยะเวลาที่ก าหนด และน าเสนอผลการศึกษา โดยเอกสารวิชาการกลุ่มให้น าเสนอในชั้นเรียน 
หรือต่อสาธารณะ เอกสารยุทธศาสตร์เชิงปฏิบัติการให้น าเสนอต่อสาธารณะ หรือกรณีอ่ืนที่คณะกรรมการก ากับ 
ดูแลหลักสูตรก าหนด 
 4) ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมมีคะแนนต่ ากว่าร้อยละห้าสิบ ให้ถือว่าผู้เข้ารับการศึกษาอบรมนั้น 
เป็นผู้ไม่ผ่านการศึกษาอบรมตามหลักสูตร 
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แผนท่ีส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานที่รับสมัครและยื่นใบสมัคร 
 

หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที ่13 (พตส. 13) 
 

ส านักพัฒนาบุคลากร สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 9  

เลขที่ 120 หมู่ 3   ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่ 
โทรศัพท ์ 0 2141 8691, 0 2141 8685,  
            0 2141 8686 , 0 2141 8688 

โทรสาร 0 2143 8620 

www.ect.go.th 
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ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล ช าระในวันรายงานตัว 

 
มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ค่าเครื่องแบบสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง (สูทสีน้ าตาล) 

 - เสื้อสูทสถาบัน     จ านวน     2,300        บาท 

 - กางเกง     จ านวน      1,100        บาท 

 - กระโปรง     จ านวน         900        บาท 

2. ค่าสมัครสมาชิกสมาคมแห่งสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง (ตลอดชีพ) 

 - ค่าบ ารุงสมาคมฯ    จ านวน      2,000        บาท 

 - ค่าเสื้อสมาคมฯ     จ านวน          500        บาท 

3. เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ชุดลูกเสือมีบริการจ าหน่าย (ราคาติดต่อร้านค้า) ประกอบด้วย 

 - หมวก 

  - ชุดลูกเสือ (เสื้อ + กางเกง, เสื้อ + กระโปรง) 

 -  ผ้าผูกคอส าหรับฝึก/วอกเกิ้ลตะกร้อ 

 - เข็มขัดหนังสีน้ าตาล 

 - ถุงเท้าลูกเสือกาก ี

 - รองเท้าสีน้ าตาล แบบมีเชือกผูก 

 - พู่ (ส าหรับสุภาพบุรุษ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เอกสารแนบตาม ข้อ ๑๐ 

สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง                                        ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง                                        


