กาหนดการจัดการศึกษา
หลักสูตรวุฒิบัตรการปฏิบตั ิงานสนับสนุนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ 2561
ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั

08.00 – 08.30 น.
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 12.00 น.
13.00 – 17.00 น.
09.00 – 12.00 น.

วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561
ลงทะเบียน และทำแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)
พิธีเปิดกำรศึกษำ
กำรเปลี่ยนแปลง และสิ่งที่ต้องดำเนินกำรหลังกำร
ประกำศใช้รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ.2560
กิจกรรมพัฒนำกำรเรียนรู้
วันพุธที่ 31 มกราคม 2561
ควำมเป็นพลเมืองและกระบวนกำรมีส่วนร่วม

เลขำธิกำรสถำบันพระปกเกล้ำ
ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต
กรรมกำรร่ำงรัฐธรรมนูญ
อ.นุชรี ยงมั่นคงกุล
ดร.ถวิลวดี บุรีกุล
ผอ.สำนักวิจัยและพัฒนำ สถำบันพระปกเกล้ำ

13.00 – 17.00 น. รับฟังกำรบรรยำยพระรำชประวัติพระบำทสมเด็จ
รศ. ม.ร.ว. พฤทธิสำณ ชุมพล
พระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัวฯ และศึกษำดูงำนพิพิธภัณฑ์
พระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว
วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
09.00 – 12.00 น. ระบบรัฐสภำ ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
รศ.ดร.โภคิน พลกุล
พ.ศ.2560
13.00 – 16.00 น. ระบบกำรเมื อ งและพรรคกำรเมื อ งตำมรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก
รำชอำณำจักรไทย พ.ศ.2560
วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
09.00 – 10.30 น. บทบำทของผู้ ป ฏิบั ติงำนสนับสนุน สมำชิกสภำนิติบัญญัติ
แห่ ง ชำติ ตำมควำมคำดหวั ง ของสมำชิ ก สภำนิ ติ บั ญ ญั ติ
แห่งชำติ
10.30 – 12.00 น. บทบำทของผู้ ป ฏิบั ติงำนสนับสนุน สมำชิกสภำนิติบัญญัติ
แห่ ง ชำติ ตำมควำมคำดหวั ง ของสมำชิ ก สภำนิ ติ บั ญ ญั ติ
แห่งชำติ
13.00 – 16.00 น. ค่ำนิยม วัฒนธรรม และจริยธรรมทำงกำรเมือง

นำยตวง อันทะไชย
สมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
นำยวัลลภ ตังคณำนุรักษ์
สมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
ศ.ดร.ไชยันต์ ไชยพร
ภำควิชำกำรปกครอง คณะรัฐศำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
09.00 – 17.00 น. กิจกรรมศึกษำเส้นทำงประวัติศำสตร์กำรเมืองไทย
“ย้อนรอยวันวำนประชำธิปไตยไทย” (เส้นทางที่ 1)
09.00 – 17.00 น. กิจกรรมศึกษำเส้นทำงประวัติศำสตร์กำรเมืองไทย
“ย้อนรอยวันวำนประชำธิปไตยไทย” (เส้นทางที่ 2)

ศ.พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร
สมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
*ผศ.อดิศร หมวกพิมำย
ภำควิชำประวัติศำสตร์ คณะศิลปะ
ศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
อัพเดท 25 มกราคม 2561

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
09.00 – 12.00 น. กำรวิเครำะห์ร่ำงกฎหมำย (1)
13.00 – 16.00 น. กำรวิเครำะห์ร่ำงกฎหมำย (2)
วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
09.00 – 12.00 น. ข้อพิจำรณำและข้อพึงระวังในกำรจัดทำงบประมำณสำหรับ
สมำชิกรัฐสภำตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ.
2560
13.00 – 16.00 น. คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้ำม และกำรกระทำขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ วิธีปฏิบัติของสมำชิกรัฐสภำ และผู้ปฏิบัติงำน
สนับสนุน
วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
09.00 – 12.00 น. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี
13.00 – 16.00 น. แผนและขั้นตอนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560
วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
09.00 – 12.00 น. บรรยำยพิเศษ “ฉำกทัศน์ใหม่ประเทศไทยกับกำรจัดกำร
ภำครัฐ”
13.00 – 16.00 น. ข้อบังคับกำรประชุมสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ (ฉบับใหม่)
วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
09.00 – 12.00 น. เทคนิคกำรประสำนงำนรำชกำร
13.00 – 17.00 น. เทคนิคกำรสื่อสำรทำงกำรเมือง (4 ชั่วโมง)

อ.พงษ์สวำท กำยอรุณสุทธิ์
รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
อ.สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย
รองประธำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
คนที่หนึ่ง
*ผู้อำนวยกำรสำนักงบประมำณ
หรือผู้แทน
ศ.วิชำ มหำคุณ
ที่ปรึกษำคณะกรรมกำรร่ำงรัฐธรรมนูญ
คณบดีคณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัย
รังสิต
*เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ หรือผู้แทน
*เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ หรือผู้แทน
ศ.วุฒิสำร ตันไชย
เลขำธิกำรสถำบันพระปกเกล้ำ
อ.สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย
รองประธำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
คนที่หนึ่ง
อ.นิสิต จันทร์สมวงศ์
รองปลัดกระทรวงมหำดไทย
ดร.นันทนำ นันทวโรภำส
คณบดีวิทยำลัยสื่อสำรกำรเมือง
มหำวิทยำลัยเกริก

17.00 – 17.30 น. ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)
หมายเหตุ : *วิทยำกรอยู่ระหว่ำงทำบทำมเชิญ กำหนดกำรอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม

อัพเดท 25 มกราคม 2561

