หลักสูตรวุฒบิ ัตรการปฏิบัติงานสนับสนุนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ 2561
1. หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช
2557 มาตรา 6 วรรคสอง โดยก าหนดให้ มี ส ภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ท าหน้ า ที่ แ ทนสภา
ผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา มีจานวนสมาชิกไม่เกิน 250 คน และจึงได้มีระเบียบรัฐสภาว่า
ด้วยการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของสมาชิกสภานิติ
บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ 1 ให้ ส มาชิ ก สภานิ ติ บั ญ ญั ติ มี ทีม ปฏิ บั ติ ง านสนั บ สนุ น ได้ 5 อั ต รา ในต าแหน่ ง
ผู้เชี่ยวชาญประจาตัว ผู้ชานาญการประจาตัว และผู้ช่วยดาเนินงาน นอกจากนี้ยังมี ที่ปรึกษา
ผู้ชานาญการ นักวิชาการและเลขานุการประจาคณะกรรมาธิการชุดต่างๆ โดยมุ่งหวังให้บุคลากร
เหล่านี้ทาหน้าที่ให้คาปรึกษา สนับสนุนงานด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนิ ติบัญญัติ
และการปฏิรูปประเทศ จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ บุคลากรเหล่านี้ จะต้องได้รับการพั ฒนาความรู้และ
ทั ก ษะที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ ส ามารถสนั บ สนุ น งานของสมาชิ ก สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุมในทุกมิติ
สถาบันพระปกเกล้า ในฐานะสถาบันวิชาการด้านการเมืองการปกครองในกากับของ
ประธานรัฐสภา ซึ่งมีหน้าที่สาคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ จึงได้ให้มี “หลักสูตรวุฒิบัตรการปฏิบัติงานสนับสนุนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ”
เพื่อพัฒนาสมรรถนะการดาเนินงานของผู้เชี่ยวชาญประจาตัว ผู้ชานาญการประจาตัว และผู้ช่วย
ดาเนินงาน รวมไปถึงบุคลากรที่ทางานสนับสนุนคณะกรรมาธิการ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สังคมและวัฒนธรรมการเมืองไทยภายใต้การเปลี่ยนแปลง หน้าที่และบทบาทของสมาชิกสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ ตลอดจนพัฒนาทักษะต่างๆ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนสมาชิก และ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดาเนินงานอย่างแท้จริง
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ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของสภานิตบิ ัญญัติแห่งชาติ สมาชิกสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ และกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2557 ลงวันที่ 10 กันยายน 2557
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กรอบแนวคิด

การพั ฒ นาสมรรถนะของบุ ค ลากร แบ่ ง เป็ น สองด้ า นหลั ก ๆ คื อ สมรรถนะหลั ก ที่
จ าเป็ น ต้ อ งมี (Core
Competency) และสมรรถนะตามบทบาทหน้ า ที่ (Functional
Competency) โดยสมรรถนะหลักที่จาเป็นต้องมี หมายถึง คุณสมบัติพื้นฐานสาคัญซึ่งต้องมีใน
บุคลากรทุกตาแหน่งงาน ส่วนสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ หมายถึง ความรู้ (Knowledge)
ทักษะ (Skills) และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Personal attributes) ที่บุคลากรแต่ละตาแหน่งงาน
ต้องมี2
หลักสูตรวุฒิบัตรการปฏิบัติงานสนับสนุนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ออกแบบขึ้นเพื่อ
การพัฒนาบุคลากรซึ่งปฏิบัติงานสนับสนุนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รวมถึงคณะกรรมาธิการ
ของสภานิ ติบัญญัติแ ห่งชาติ จึงได้แบ่ง การพัฒนาสมรรถนะของบุค ลากรดัง กล่าวโดยคานึงถึ ง
บทบาทหน้าที่ของบุคลากรเหล่านี้เป็นสาคัญ ควบคู่ไปกับการสร้างความตระหนักในเรื่องของการ
ทางานเป็นทีมและจริยธรรมในการทางาน โดยวางกรอบการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะของ
บุคลากรเหล่านี้ไ ว้เป็น 3 ด้าน คื อ ความรู้ พื้นฐานเกี่ยวกับประชาธิป ไตย ระบบรัฐสภา ระบบ
การเมืองและการบริหารจัดการประเทศไทยในระยะเปลี่ยนผ่าน และการพัฒนาทักษะที่จาเป็นใน
การปฏิบัติงาน
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แนวทางการพัฒนาระบบสมรรถนะเพื่อพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยคณะกรรมการกากับโครงการการกาหนดสมรรถนะบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2559
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2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรวุฒิบัตรการปฏิบัติงานสนับสนุนสมาชิกสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ มีวัตถุประสงค์
ให้นักศึกษามีการพัฒนาดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
และระบบรัฐสภา
2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ในระบบการเมืองและการบริหารจัดการประเทศ
ไทยในปัจจุบัน
3. เพื่อให้นักศึกษาได้ พัฒนาทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานสนับสนุนสมาชิกสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติและสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ อย่างมีประสิทธิภาพ
3. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษาอบรม
ผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ ต้องสามารถเข้ารับการศึกษาได้ตลอดระยะเวลาที่กาหนด
และต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
3.1 ดารงตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชานาญการประจาตัว ผู้ช่วยดาเนินงานของสมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3.2 ด ารงต าแหน่ ง ที่ ป รึ ก ษา ผู้ ช านาญการ นั ก วิ ช าการ หรื อ เลขานุ ก าร ประจ า
คณะกรรมาธิการ
4. จานวนผู้เข้ารับการศึกษาอบรม
สถาบันพระปกเกล้าพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาจานวนรุ่นละ 60 คน
5. รูปแบบการจัดการศึกษาอบรม
รูปแบบการเรียนการสอนในห้องเรียน เป็นการบรรยาย อภิ ปราย แบ่งกลุ่มระดมสมอง
วิ เคราะห์ ก รณี ศึ ก ษา การน าเสนอ การฝึ ก ปฏิ บั ติ และการศึ ก ษาดู ง าน ซึ่ ง มุ่ ง ที่ จ ะให้ ผู้ เข้ า รั บ
การศึกษานาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในภาคปฏิบัติให้ได้มากที่สุด โดยเปิดโอกาสให้มีการซักถาม
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างวิทยากรและนักศึกษา
6. ระยะเวลาและสถานที่ศึกษาอบรม
6.1 ระยะเวลาศึกษาอบรม 9 วัน รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 57 ชั่วโมง
6.2 จัดการเรียนการสอน ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
7. การสาเร็จการศึกษาอบรม
7.1 เกณฑ์จบการศึกษา ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมที่มีสิทธิได้รับวุฒิบัตรการปฏิบั ติงาน
สนับสนุนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และได้รับเข็มวิทยฐานะของสถาบันพระปกเกล้า ต้องเข้า
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เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด และต้องไม่ดาเนินการใดๆ อันนามาซึ่งความ
เสื่อมเสียชื่อเสียงของสถาบันพระปกเกล้า
7.2 การประเมินผลการศึกษา
7.2.1 ประเมินระดับความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา โดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียน
(pre-test) และแบบทดสอบหลังเรียน (post-test)
7.2.2 ประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบและเนื้อหาวิชา วิทยากร และภาพรวมของ
การจัดการเรียนการสอน โดยใช้แบบประเมินรายวิชา
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ไม่มีค่าธรรมเนียมการศึกษา และจัดที่พักให้สาหรับนักศึกษาที่มีภูมิลาเนาในต่างจังหวัด
และไม่มีที่พักในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
9. ปฏิทินกิจกรรมและรายละเอียดการสมัคร
เปิดรับสมัคร
วันที่ 17 ต.ค. – 22 ธ.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 23 ม.ค. 2561
ประกาศผลทางเว็บไซต์ของสถาบันพระปกเกล้า
www.kpi.ac.th และ SMS แจ้งทางโทรศัพท์มือถือ
ยืนยันการเข้าศึกษา
วันที่ 24 - 25 ม.ค. 2561
กาหนดจัดการเรียนการสอน
รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 21 กุมภาพันธ์ 2561
10. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า
โทร. 0-2141-9551, 0-2141-9558,
11. โครงสร้างของหลักสูตร
หลักสูตรวุฒิบัตรการปฏิบัติงานสนับสนุนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แบ่งการเรียน
การสอนออกเป็น 3 กลุ่มวิชา รวม 18 หัวข้อวิชา จานวน 57 ชั่วโมง มีรายละเอียดดังนี้
กลุ่มวิชาที่ 1 ประชาธิปไตยและระบบรัฐสภา (5 หัวข้อวิชา จานวน 15 ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบรัฐสภา (parliamentary system)
2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยม วัฒนธรรม และจริยธรรมและการมี
ส่วนร่วม เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย
3. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักการและสาระสาคัญของรัฐธรรมนูญ แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
4. เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และเสนอแนวทางการ
แก้ปัญหาในประเด็นสังคมและการเมืองไทย
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หัวข้อวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

ระบบรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
ค่านิยม วัฒนธรรม และจริยธรรมทางการเมือง
ความเป็นพลเมืองและกระบวนการมีส่วนร่วม
การเปลี่ยนแปลง และสิ่งที่ต้องดาเนินการหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
สัมมนาประเด็นสังคม – การเมือง

1. ระบบรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 (บรรยาย 3 ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักสาคัญของการปกครองในระบบรัฐสภาตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบของรัฐสภา
ประเด็นเนื้อหา
1. หลักสาคัญของการปกครองในระบบรัฐสภา
2. โครงสร้างหรือรูปแบบของรัฐสภา
2. ค่านิยม วัฒนธรรม และจริยธรรมทางการเมือง (บรรยาย 3 ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจ และมีทัศนคติที่ดีต่อประชาธิปไตยแบบรัฐสภา
2. เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานประชาธิปไตย ค่านิยมและวัฒนธรรม
การเมือง
3. เพื่อเสริมสร้างจิตสานึกให้นักศึกษามีความตระหนักและเห็นความสาคัญของการมี
คุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในวงงานรัฐสภา
ประเด็นเนื้อหา
1. ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา และกลไกการใช้อานาจอธิปไตยทางรัฐสภา
2. ค่านิยม วัฒนธรรม และจริยธรรมทางการเมือง
3. แนวทางการสร้างค่านิยมร่วมของสังคมไทยเพื่อนาไปสู่วัฒนธรรมประชาธิปไตย
3. ความเป็นพลเมืองและกระบวนการมีส่วนร่วม (บรรยาย 3 ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับความเป็นพลเมือง
ในสังคมประชาธิปไตย
2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด และกระบวนการมีส่วนร่วม
ประเด็นเนื้อหา
1. หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย
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2. แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการมีส่วนร่วม
4. การเปลี่ยนแปลง และสิ่งที่ต้องดาเนินการหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ.2560 (บรรยาย 3 ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการและสาระสาคัญของรัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
2. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง และสิ่งที่ต้องดาเนินการหลังการ
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
ประเด็นเนื้อหา
1. สาระสาคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
2. การเปลี่ ย นแปลง และสิ่ ง ที่ ต้ อ งด าเนิ น การหลั ง การประกาศใช้ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
5. ฉากทัศน์ใหม่ประเทศไทยกับการจัดการภาครัฐ (บรรยาย 3 ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์รายวิชา
เพื่ อ สร้า งความรู้ ค วามเข้ าใจการเปลี่ ย นแปลงของประเทศไทยในแง่ ต่ า งๆ อาทิ ด้ า น
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือแม้แต่นโยบายภาครัฐที่ส่งผลต่อการจัดการภาครัฐในอนาคต
ขอบเขตเนื้อหาวิชา
มุมมองการจัดการเชิงพื้นที่ ภายใต้กรอบของ Sustainable Development Goals
(SDGs) ประเทศไทย 4.0 และการหลุดจากกับดัก ความรู้เกี่ยวกับเรื่องประชารัฐ และรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2560 รวมถึงการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ (20 ปี) ในภาวะที่
ประเทศไทยเผชิญกับ New Normal จนถึงการปฏิรูประบบราชการไทย และบทบาทของภาครัฐ
ในอนาคต
กลุ่มวิชาที่ 2 ระบบการเมืองและการบริหารจัดการประเทศไทยในระยะเปลี่ยนผ่าน (4 หัวข้อวิชา
จานวน 13 ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2. เพื่อศึกษาการดาเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการทางานของสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ
หัวข้อวิชา
6. บทบาทของผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนฯ ในการปฏิบัติงานให้กับ สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ
7. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
8. แผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560
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9. ศึกษาดูงาน
6. บทบาทของผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนฯ ในการปฏิบัติงานให้กับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
(อภิปราย) ( 3 ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจภาพรวมของกระบวนการนิติบัญญัติและบทบาทของสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ
2. เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ร่ ว มกั น วิ เคราะห์ ป ระเด็ น ปั ญ หาและแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น
เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาบทบาทของผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนฯ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประเด็นเนื้อหา
1. กระบวนการนิติบัญญัติของไทยและบทบาทของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2. วิเคราะห์ประเด็นปั ญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ ยวกับแนวทางการพัฒนา
บทบาทของผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนฯ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
7. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (บรรยาย 3 ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ "พระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ.2560" กรอบและแนวทางการพัฒนาของหน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนต้องดาเนินการในแต่ละ
ด้าน เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ประเด็นเนื้อหา
หลักการ และสาระสาคัญของพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560 ที่มี
ความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศ ทั้ง 6 ด้าน และการปฏิบัติงานสนับสนุนงานของสมาชิกสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ
8. แผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 (บรรยาย 3 ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ "พระราชบั ญ ญั ติ แ ผนและขั้ น ตอนการ
ดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2560" กรอบและแนวทางการพัฒนาของหน่วยงานภาครัฐที่ต้อง
ดาเนินการทั้ง 11 ด้าน
ประเด็นเนื้อหา
หลั ก การ และสาระส าคั ญ ของพระราชบั ญ ญั ติ แ ผนและขั้ น ตอนการด าเนิ น การปฏิ รู ป
ประเทศ พ.ศ.2560 ที่ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ การพั ฒ นาประเทศ ทั้ ง 11 ด้ า น และการปฏิ บั ติ ง าน
สนับสนุนงานของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
9. ศึกษาดูงาน (ศึกษาดูงาน 4 ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์
เพื่ อ ศึ ก ษาการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งในกระบวนการท างานของสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ
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ประเด็นเนื้อหา
ศึกษาดูงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการทางานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
กลุ่มวิชาที่ 3 การพัฒนาทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน (9 หัวข้อวิชา จานวน 29 ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการทางานเป็นทีม และความมุ่งมั่นต่อความสาเร็จของงาน
2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการวิเคราะห์ร่างกฎหมาย กระบวนการ
งบประมาณ และการประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆ
3. เพื่อพัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปประเด็น
4. เพื่อพัฒนาความรู้สาหรับการปฏิบัติงานสนับสนุนสมาชิกในด้านการประชุมสภา
5. เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารทางการเมือง
หัวข้อวิชา
10. กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
11. ข้ อ พิ จ ารณาและข้ อ พึ ง ระวั ง ในการจัด ทางบประมาณส าหรั บ สมาชิ ก รั ฐสภาตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
12. การวิเคราะห์ร่างกฎหมาย(1)
13. การวิเคราะห์ร่างกฎหมาย(2)
14. คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และการกระทาขัดกันแห่งผลประโยชน์ วิธีปฏิบัติของ
สมาชิกรัฐสภา และผู้ปฏิบัติงานสนับสนุน
15. ระบบการเมืองและพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
16. ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ฉบับใหม่)
17. เทคนิคการประสานงานราชการ
18. เทคนิคการสื่อสารทางการเมือง
10. กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ (กิจกรรม 4 ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และสร้างความคุ้นเคยในกลุ่มผู้เข้าอบรม
2. เพื่อพัฒนาการทางานเป็นทีมแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
ประเด็นเนื้อหา
1. กิจกรรมสร้างความคุ้นเคย ละลายพฤติกรรม
2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการทางานเป็นทีมแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
11. ข้อพิจารณาและข้อพึงระวังในการจัดทางบประมาณสาหรับสมาชิกรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม่ (บรรยาย 3 ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อพิจารณาและข้อพึงระวังในการจัดทา
งบประมาณสาหรับสมาชิกรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
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2. เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ เทคนิ ค และขั้ น ตอนการพิ จ ารณา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
ประเด็นเนื้อหา
1. ข้อพิจารณาและข้อพึงระวังในการจัดทางบประมาณตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
2. การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
12. การวิเคราะห์ร่างกฎหมาย(1) (บรรยายและวิเคราะห์กรณีศึกษา 3 ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการสาคัญของการวิเคราะห์ร่างกฎหมายใน
ส่วนของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเทคนิคและขั้นตอนการวิเคราะห์ร่างกฎหมายใน
ส่วนของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประเด็นเนื้อหา
1. หลักการสาคัญและเทคนิคในการวิเคราะห์ร่างกฎหมาย
2. แนวทางในการสนับสนุนการยกร่างกฎหมาย
3. กรณีศึกษาการวิเคราะห์ร่างกฎหมาย
13. การวิเคราะห์ร่างกฎหมาย(2) (บรรยายและวิเคราะห์กรณีศึกษา 3 ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการสาคัญของการวิเคราะห์ร่างกฎหมายใน
ส่วนของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเทคนิคและขั้นตอนการวิเคราะห์ร่างกฎหมายใน
ส่วนของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประเด็นเนื้อหา
1. หลักการสาคัญและเทคนิคในการวิเคราะห์ร่างกฎหมาย
2. แนวทางในการสนับสนุนการยกร่างกฎหมาย
3. กรณีศึกษาการวิเคราะห์ร่างกฎหมาย
14. คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และการกระทาขัดกันแห่งผลประโยชน์ วิธีปฏิบัติของสมาชิก
รัฐสภา และผู้ปฏิบัติงานสนับสนุน (บรรยาย 3 ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับคุ ณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และการ
กระทาขัดกันแห่งผลประโยชน์ วิธีปฏิบัติของสมาชิกรัฐสภา และผู้ปฏิบัติงานสนับสนุน
2. เพื่อ เสริมสร้างจิ ตส านึก ให้นั กศึก ษามี ความตระหนักและเห็น ความสาคัญของการมี
คุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในวงงานรัฐสภา
ประเด็นเนื้อหา
คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และการกระทาขัดกันแห่งผลประโยชน์ วิธีปฏิบัติของสมาชิก
รัฐสภา และผู้ปฏิบัติงานสนับสนุน
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15. ระบบการเมืองและพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ (บรรยาย 3 ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการเมืองและพรรคการเมืองตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
ประเด็นเนื้อหา
1. ความสาคัญของพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
2. ระบบการเมืองและพรรคการเมือง
16. ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(ฉบับใหม่) (บรรยาย 3 ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสาคัญของข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ฉบับใหม่
2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ฉบับใหม่
3. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบและการเขียนญัตติ และกระทู้
ประเด็นเนื้อหา
1. ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติฉบับใหม่
2. รูปแบบ ตัวอย่าง และเทคนิคการเขียนญัตติและกระทู้
17. เทคนิคการประสานงานราชการ (บรรยาย 3 ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสาคัญของการประสานงาน และมีความรู้ความเข้าใจ
ในกระบวนการในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆ
2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคในการติดต่อประสานงาน และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
ประเด็นเนื้อหา
1. กระบวนการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ
2. เทคนิคในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ
18. เทคนิคการสื่อสารทางการเมือง (บรรยาย 4 ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสื่อสารทางการเมือง
2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการจัดเวทีสาธารณะ และเทคนิคการดาเนินรายการ
ประเด็นเนื้อหา
1. กระบวนการสื่อสารทางการเมือง
2. การจัดเวทีสาธารณะ และเทคนิคการดาเนินรายการ

