
  
 

 
 

หลักสูตรวุฒบิัตรการปฏบิัติงานสนับสนุนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหง่ชาติ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

 

1. หลักการและเหตุผล 

ประเทศไทยได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 
2557 มาตรา 6 วรรคสอง  โดยก าหนดให้มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ท าหน้าท่ีแทนสภา
ผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา  มีจ านวนสมาชิกไม่เกิน 250 คน  และจึงได้มีระเบียบรัฐสภาว่า
ด้วยการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของสมาชิกสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ1 ให้สมาชิกสภานิติบัญญัติมีทีมปฏิบัติงานสนับสนุนได้ 5 อัตรา ในต าแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญประจ าตัว ผู้ช านาญการประจ าตัว และผู้ช่วยด าเนินงาน นอกจากนี้ยังมีท่ีปรึกษา 
ผู้ช านาญการ นักวิชาการและเลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการชุดต่างๆ โดยมุ่งหวังให้บุคลากร
เหล่านี้ท าหน้าท่ีให้ค าปรึกษา สนับสนุนงานด้านวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการนิติบัญญัติ  
และการปฏิรูปประเทศ  จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีบุคลากรเหล่านี้จะต้องได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะท่ีเกี่ยวข้องให้สามารถสนับสนุนงานของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุมในทุกมิติ 

สถาบันพระปกเกล้า ในฐานะสถาบันวิชาการด้านการเมืองการปกครองในก ากับของ
ประธานรัฐสภา ซึ่งมีหน้าท่ีส าคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ จึงได้ให้มี “หลักสูตรวุฒิบัตรการปฏิบัติงานสนับสนุนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ” 
เพื่อพัฒนาสมรรถนะการด าเนินงานของผู้เชี่ยวชาญประจ าตัว  ผู้ช านาญการประจ าตัว และผู้ช่วย
ด าเนินงาน  รวมไปถึงบุคลากรท่ีท างานสนับสนุนคณะกรรมาธิการ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สังคมและวัฒนธรรมการเมืองไทยภายใต้การเปลี่ยนแปลง หน้าท่ีและบทบาทของสมาชิกสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ  ตลอดจนพัฒนาทักษะต่างๆ ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานเพ่ือสนับสนุนสมาชิก และ
สามารถน าไปประยุกต์ใชใ้หเ้กิดประโยชนใ์นการด าเนินงานอย่างแท้จริง 

                                                 
1
 ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการแต่งตั้งบุคคลเพ่ือปฏิบัติหน้าที่อันจะเป็นประโยชนต์่อการปฏิบัติงานของสภานิตบิัญญัติแห่งชาติ สมาชิกสภานิติ

บัญญัติแห่งชาติ และกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2557 ลงวันที่ 10 กันยายน 2557 
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กรอบแนวคิด 

 
การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร  แบ่งเป็นสองด้านหลักๆ คือ สมรรถนะหลัก             

ท่ีจ าเป็นต้องมี (Core Competency) และสมรรถนะตามบทบาทหน้าท่ี (Functional 
Competency) โดยสมรรถนะหลักท่ีจ าเป็นต้องมี หมายถึง คุณสมบัติพื้นฐานส าคัญซึ่งต้องมีใน
บุคลากรทุกต าแหน่งงาน  ส่วนสมรรถนะตามบทบาทหน้าท่ี  หมายถึง ความรู้ (Knowledge)   
ทักษะ (Skills)  และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Personal attributes)  ท่ีบุคลากรแต่ละต าแหน่งงาน
ต้องมี2 

หลักสตูรวุฒิบัตรการปฏิบัติงานสนับสนุนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ออกแบบขึ้นเพื่อ
การพัฒนาบุคลากรซึ่งปฏิบัติงานสนับสนุนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รวมถึงคณะกรรมาธิการ
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จึงได้แบ่งการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรดังกล่าวโดยค านึงถึง
                                                 
2
 แนวทางการพัฒนาระบบสมรรถนะเพ่ือพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยคณะกรรมการก ากับโครงการการก าหนดสมรรถนะบุคลากร

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2559 
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บทบาทหน้าท่ีของบุคลากรเหล่านี้เป็นส าคัญ  ควบคู่ไปกับการสร้างความตระหนักในเรื่องของการ
ท างานเป็นทีมและจริยธรรมในการท างาน  โดยวางกรอบการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะของ
บุคลากรเหล่านี้ไว้เป็น 3 ด้าน คือความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาธิปไตย ระบบรัฐสภา  ระบบ
การเมืองและการบริหารจัดการประเทศไทยในระยะเปลี่ยนผ่าน  และการพัฒนาทักษะท่ีจ าเป็นใน
การปฏิบัติงาน 

 

2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

หลักสูตรวุฒิบัตรการปฏิบัติงานสนับสนุนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์
ให้นักศึกษามีการพัฒนาดังต่อไปนี้ 

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
และระบบรัฐสภา  

2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู ้ความเข้าใจ ในระบบการเมืองและการบริหารจัดการประเทศ
ไทยในปัจจุบัน 

3. เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงานสนับสนุนสมาชิกสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษาอบรม 
ผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ  ต้องสามารถเข้ารับการศึกษาได้ตลอดระยะเวลาท่ีก าหนด

และต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
3.1 ด ารงต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญ ผู้ช านาญการประจ าตัว ผู้ช่วยด าเนินงานของสมาชิก    

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
3.2 ด ารงต าแหน่งท่ีปรึกษา ผู้ช านาญการ นักวิชาการ หรือเลขานุการ ประจ า

คณะกรรมาธิการ  

4. จ านวนผู้เข้ารับการศึกษาอบรม 

สถาบันพระปกเกล้าพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาจ านวนรุ่นละ 60 คน 

5. รูปแบบการจัดการศึกษาอบรม 
รูปแบบการเรียนการสอนในห้องเรียน เป็นการบรรยาย อภิปราย แบ่งกลุ่มระดมสมอง 

วิเคราะห์กรณีศึกษา การน าเสนอ การฝึกปฏิบัติ และการศึกษาดูงาน ซึ่งมุ่งท่ีจะให้ผู้เข้ารับ
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การศึกษาน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ในภาคปฏิบัติให้ได้มากท่ีสุด  โดยเปิดโอกาสให้มีการซักถาม
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างวิทยากรและนักศึกษา   

6. ระยะเวลาและสถานที่ศึกษาอบรม 
6.1 ระยะเวลาศึกษาอบรม 10 วัน  
6.2 จัดการเรียนการสอน ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

7. การส าเร็จการศึกษาอบรม  
7.1 เกณฑ์จบการศึกษา  ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมท่ีมีสิทธิได้รับวุฒิบัตรการปฏิบัติงาน

สนับสนุนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และได้รับเข็มวิทยฐานะของสถาบันพระปกเกล้า ต้องเข้า
เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมด  และต้องไม่ด าเนินการใดๆ อันน ามาซึ่งความ
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 และจัดท่ีพักให้ส าหรับนักศึกษาท่ีมีภูมิล าเนาในต่างจังหวัด
และไม่มีที่พักในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

9. ปฏิทินกิจกรรมและรายละเอียดการสมัคร 
เปิดรับสมัคร วันท่ี 7 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2561 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  วันท่ี 13 กรกฎาคม 2561 
 ประกาศผลทางเว็บไซต์ของสถาบันพระปกเกล้า 

www.kpi.ac.th และ SMS แจ้งทางโทรศัพท์มือถือ  
ยืนยันการเข้าศึกษา วันท่ี 16 – 18 กรกฎาคม 2561 
ก าหนดจัดการเรียนการสอน รุ่นที่ 6 ระหว่างวันท่ี 24 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2561 

10. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ส านักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา  สถาบันพระปกเกล้า  
 โทร. 0-2141-9552,  0-2141-9554   
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11. โครงสร้างของหลักสูตร 
หลักสูตรวุฒิบัตรการปฏิบัติงานสนับสนุนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  แบ่งการเรียน

การสอนออกเป็น 3 กลุ่มวิชา รวม 18 หัวข้อวิชา จ านวน 57 ชั่วโมง มีรายละเอียดดังนี้ 

กลุ่มวิชาที่ 1  ประชาธิปไตยและระบบรัฐสภา (5 หัวข้อวิชา  จ านวน 15 ชั่วโมง)  

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบรัฐสภา (parliamentary system)   
2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยม วัฒนธรรม และจริยธรรมและการมี

ส่วนร่วม เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย 
3. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักการและสาระส าคัญของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
4. เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาความสามารถในการคิด วิเคราะห์และเสนอแนวทางการ

แก้ปัญหาในประเด็นสังคมและการเมืองไทย 
 
 

หัวข้อวิชา 
1.  ระบบรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 
2.  ค่านิยม วัฒนธรรม และจริยธรรมทางการเมือง 
3.  ความเป็นพลเมืองและกระบวนการมีส่วนร่วม 
4.  การเปลี่ยนแปลง และสิ่งท่ีต้องด าเนินการหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 
5.  สัมมนาประเด็นสังคม – การเมือง 

 
1. ระบบรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 (บรรยาย 3 ชั่วโมง) 
    วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักส าคัญของการปกครองในระบบรัฐสภาตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560   
2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบของรัฐสภา 

ประเด็นเนื้อหา 
1. หลักส าคัญของการปกครองในระบบรัฐสภา 
2. โครงสร้างหรือรูปแบบของรัฐสภา 
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2. ค่านิยม วัฒนธรรม และจริยธรรมทางการเมือง (บรรยาย 3 ชั่วโมง) 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจ และมีทัศนคติท่ีดีต่อประชาธิปไตยแบบรัฐสภา 
2. เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานประชาธิปไตย ค่านิยมและวัฒนธรรม

การเมือง 
3. เพื่อเสริมสร้างจิตส านึกให้นักศึกษามีความตระหนักและเห็นความส าคัญของการมี

คุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในวงงานรัฐสภา 
ประเด็นเนื้อหา 

1. ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา และกลไกการใช้อ านาจอธิปไตยทางรัฐสภา 
2. ค่านิยม วัฒนธรรม และจริยธรรมทางการเมือง 
3. แนวทางการสร้างค่านิยมร่วมของสังคมไทยเพื่อน าไปสู่วัฒนธรรมประชาธิปไตย 

 
3. ความเป็นพลเมืองและกระบวนการมีส่วนร่วม (บรรยาย 3 ชั่วโมง) 
    วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับความเป็นพลเมือง
ในสังคมประชาธิปไตย  

2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด และกระบวนการมีส่วนร่วม 
ประเด็นเนื้อหา 

1. หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย 
2. แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการมีส่วนร่วม 

4. การเปลี่ยนแปลง และสิ่งที่ต้องด าเนินการหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ.2560 (บรรยาย 3 ชั่วโมง) 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและสาระส าคัญของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 
2. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง และสิ่งที่ต้องด าเนินการหลังการ

ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 
ประเด็นเนื้อหา    

1. สาระส าคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 
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2. การเปลี่ยนแปลง และสิ่ง ท่ีต้องด าเนินการหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 

5. ฉากทัศน์ใหม่ประเทศไทยกับการจัดการภาครัฐ (บรรยาย 3 ชั่วโมง) 
วัตถุประสงค์รายวิชา 

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยในแง่ต่างๆ อาทิ ด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือแม้แต่นโยบายภาครัฐท่ีส่งผลต่อการจัดการภาครัฐในอนาคต  

ขอบเขตเนื้อหาวิชา 
มุมมองการจัดการเชิงพื้นท่ี ภายใต้กรอบของ Sustainable Development Goals 

(SDGs) ประเทศไทย 4.0 ความรู้เกี่ยวกับเรื่องประชารัฐ การปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 
(20 ปี) ในภาวะท่ีประเทศไทยเผชิญกับ New Normal จนถึงการปฏิรูประบบราชการไทย และ
บทบาทของภาครัฐในอนาคต 

กลุ่มวิชาที่ 2  ระบบการเมืองและการบริหารจัดการประเทศไทยในระยะเปลี่ยนผ่าน  (4 หัวข้อวิชา  
จ านวน 13 ชั่วโมง) 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
2. เพื่อศึกษาการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในกระบวนการท างานของสภานิติ

บัญญัติแห่งชาติ 

หัวข้อวิชา 
6. บทบาทของผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนฯ ในการปฏิบัติงานให้กับสมาชิกสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ  
7. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
8. แผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 
9. การศึกษาดูงาน และการศึกษาเส้นทางประวัติศาสตร์การเมืองไทยในระยะเปลี่ยนผ่าน  

6. บทบาทของผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนฯ ในการปฏิบัติงานให้กับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
(อภิปราย) ( 3 ชั่วโมง) 
    วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจภาพรวมของกระบวนการนิติบัญญัติและบทบาทของสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ 
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2. เพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมกันวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาบทบาทของผูป้ฏิบัติงานสนับสนุนฯ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

ประเด็นเนื้อหา 
1. กระบวนการนิติบัญญัติของไทยและบทบาทของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
2. วิเคราะห์ประเด็นปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา

บทบาทของผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนฯ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

7. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (บรรยาย 3 ชั่วโมง) 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ"พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ.2560" กรอบและแนวทางการพัฒนาของหน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนต้องด าเนินการในแต่ละ
ด้าน เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  

ประเด็นเนื้อหา 
หลักการ และสาระส าคัญของพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560 ท่ีมี

ความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ ท้ัง 6 ด้าน และการปฏิบัติงานสนับสนุนงานของสมาชิกสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ 

 8. แผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 (บรรยาย 3 ชั่วโมง) 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ"พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการ
ด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2560" กรอบและแนวทางการพัฒนาของหน่วยงานภาครัฐท่ีต้อง
ด าเนินการท้ัง 11 ด้าน 

ประเด็นเนื้อหา 
หลักการ และสาระส าคัญของพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูป

ประเทศ พ.ศ.2560 ท่ีมีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ ท้ัง 11 ด้าน และการปฏิบัติงาน
สนับสนุนงานของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 

9.  ศึกษาดูงาน (ศึกษาดูงาน 4 ชั่วโมง)  
วัตถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในกระบวนการท างานของสภา         
นิติบัญญัติแห่งชาติ 

 
ประเด็นเนื้อหา 
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ศึกษาดูงานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในกระบวนการท างานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  และ
การทัศนศึกษาเส้นทางประวัติศาสตร์การเมืองไทยในระยะเปลี่ยนผ่าน   

 

กลุ่มวิชาที่ 3  การพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน  (9 หัวข้อวิชา  จ านวน 29 ชั่วโมง) 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการท างานเป็นทีม และความมุ่งมั่นต่อความส าเร็จของงาน 
2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการวิเคราะห์ร่างกฎหมาย  กระบวนการ

งบประมาณ และการประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆ 
3. เพื่อพัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล  และการสรุปประเด็น   
4. เพื่อพัฒนาความรู้ส าหรับการปฏิบัติงานสนับสนุนสมาชิกในด้านการประชุมสภา  
5. เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารทางการเมือง 

หัวข้อวิชา 
10. กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 
11. ข้อพิจารณาและข้อพึงระวังในการจัดท างบประมาณส าหรับสมาชิกรัฐสภาตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 
12. การวิเคราะห์ร่างกฎหมาย(1)  
13. การวิเคราะห์ร่างกฎหมาย(2) 
14. คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และการกระท าขัดกันแห่งผลประโยชน์ วิธีปฏิบัติของ

สมาชิกรัฐสภา และผู้ปฏิบัติงานสนับสนุน 
15. ระบบการเมืองและพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 
16. ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ฉบับใหม่) 
17. เทคนิคการประสานงานราชการ 
18. เทคนิคการสื่อสารทางการเมือง 

10. กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ (กิจกรรม 4 ชั่วโมง) 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และสร้างความคุ้นเคยในกลุ่มผู้เข้าอบรม 
2. เพื่อพัฒนาการท างานเป็นทีมแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

ประเด็นเนื้อหา 
1. กิจกรรมสร้างความคุ้นเคย ละลายพฤติกรรม 
2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการท างานเป็นทีมแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
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11. ข้อพิจารณาและข้อพึงระวังในการจัดท างบประมาณส าหรับสมาชิกรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม่ (บรรยาย 3 ชั่วโมง) 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อพิจารณาและข้อพึงระวังในการจัดท า

งบประมาณส าหรับสมาชิกรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 
2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคและขั้นตอนการพิจารณา

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 
ประเด็นเนื้อหา 

1. ข้อพิจารณาและข้อพึงระวังในการจัดท างบประมาณตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 
2. การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 

12. การวิเคราะห์ร่างกฎหมาย(1) (บรรยายและวิเคราะห์กรณีศึกษา 3 ชั่วโมง) 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการส าคัญของการวิเคราะห์ร่างกฎหมายใน
ส่วนของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเทคนิคและขั้นตอนการวิเคราะห์ร่างกฎหมายใน
ส่วนของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ประเด็นเนื้อหา 
1. หลักการส าคัญและเทคนิคในการวิเคราะห์ร่างกฎหมาย  
2.  แนวทางในการสนับสนุนการยกร่างกฎหมาย 
3. กรณีศึกษาการวิเคราะห์ร่างกฎหมาย 

13. การวิเคราะห์ร่างกฎหมาย(2) (บรรยายและวิเคราะห์กรณีศึกษา 3 ชั่วโมง) 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการส าคัญของการวิเคราะห์ร่างกฎหมายใน
ส่วนของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเทคนิคและขั้นตอนการวิเคราะห์ร่างกฎหมายใน
ส่วนของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

ประเด็นเนื้อหา 
1. หลักการส าคัญและเทคนิคในการวิเคราะห์ร่างกฎหมาย 
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2.  แนวทางในการสนับสนุนการยกร่างกฎหมาย 
3. กรณีศึกษาการวิเคราะห์ร่างกฎหมาย 

 

 

 

14. คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และการกระท าขัดกันแห่งผลประโยชน์ วิธีปฏิบัติของสมาชิก
รัฐสภา และผู้ปฏิบัติงานสนับสนุน (บรรยาย 3 ชั่วโมง) 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และการ

กระท าขัดกันแห่งผลประโยชน์ วิธีปฏิบัติของสมาชิกรัฐสภา และผู้ปฏิบัติงานสนับสนุน  
2. เพื่อเสริมสร้างจิตส านึกให้นักศึกษามีความตระหนักและเห็นความส าคัญของการมี

คุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในวงงานรัฐสภา 
ประเด็นเนื้อหา 
คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และการกระท าขัดกันแห่งผลประโยชน์ วิธีปฏิบัติของสมาชิก

รัฐสภา และผู้ปฏิบัติงานสนับสนุน  

15. ระบบการเมืองและพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ (บรรยาย 3 ชั่วโมง) 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการเมืองและพรรคการเมืองตาม
รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 

ประเด็นเนื้อหา 
1. ความส าคัญของพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
2. ระบบการเมืองและพรรคการเมือง 

16. ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(ฉบับใหม่) (บรรยาย 3 ชั่วโมง) 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ฉบับใหม ่

2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ฉบับใหม ่
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3. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบและการเขียนญัตติ และกระทู้ 
ประเด็นเนื้อหา 

1. ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติฉบับใหม่ 
2. รูปแบบ ตัวอย่าง และเทคนิคการเขียนญัตติและกระทู้ 

17. เทคนิคการประสานงานราชการ (บรรยาย 3 ชั่วโมง) 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของการประสานงาน และมีความรู้ความเข้าใจ
ในกระบวนการในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆ 

2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคในการติดต่อประสานงาน และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

 
 

ประเด็นเนื้อหา 
1. กระบวนการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ 
2.  เทคนิคในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ 

18. เทคนิคการสื่อสารทางการเมือง (บรรยาย 4 ชั่วโมง) 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสื่อสารทางการเมือง  
2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการจัดเวทีสาธารณะ และเทคนิคการด าเนินรายการ 

ประเด็นเนื้อหา 
1. กระบวนการสื่อสารทางการเมือง 
2. การจัดเวทีสาธารณะ และเทคนิคการด าเนินรายการ 


