หลักสูตรวุฒบิ ัตรการปฏิบัติงานสนับสนุนสมาชิกสภานิติบัญญัตแิ หงชาติ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
1. หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยไดประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช
2557 มาตรา 6 วรรคสอง โดยกํ า หนดให มี ส ภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห ง ชาติ ทํ า หน า ที่ แ ทนสภา
ผูแทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา มีจํานวนสมาชิกไมเกิน 250 คน และจึงไดมีระเบียบรัฐสภาวา
ดวยการแตงตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหนาที่อันจะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานของสมาชิกสภานิติ
บั ญ ญั ติ แ ห ง ชาติ 1 ให ส มาชิ ก สภานิ ติ บั ญ ญั ติ มี ทีม ปฏิ บั ติ ง านสนั บ สนุ น ได 5 อั ต รา ในตํ า แหน ง
ผูเชี่ ยวชาญประจํา ตัว ผูชํ านาญการประจํา ตัว และผู ชวยดํา เนิน งาน นอกจากนี้ยั งมีที่ปรึ กษา
ผูชํานาญการ นักวิชาการและเลขานุการประจําคณะกรรมาธิการชุดตางๆ โดยมุงหวังใหบุคลากร
เหลานี้ทําหนาที่ใหคําปรึกษา สนับสนุนงานดานวิชาการที่เกี่ยวของกับกระบวนการนิติบัญญัติ
และการปฏิรูปประเทศ จึงจําเปนอยางยิ่งที่บุคลากรเหลานี้จะตองไดรับการพัฒนาความรูและ
ทั ก ษะที่ เ กี่ ย วข อ งให ส ามารถสนั บ สนุ น งานของสมาชิ ก สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห ง ชาติ ไ ด อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุมในทุกมิติ
สถาบันพระปกเกลา ในฐานะสถาบันวิชาการดานการเมืองการปกครองในกํากับของ
ประธานรัฐสภา ซึ่งมีหนาที่สําคัญในการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ จึงไดใหมี “หลักสูตรวุฒิบัตรการปฏิบัติงานสนับสนุนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ”
เพื่อพัฒนาสมรรถนะการดําเนินงานของผูเชี่ยวชาญประจําตัว ผูชํานาญการประจําตัว และผูชวย
ดําเนินงาน รวมไปถึงบุคลากรที่ทํางานสนับสนุนคณะกรรมาธิการ ใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
สังคมและวัฒนธรรมการเมืองไทยภายใตการเปลี่ยนแปลง หนาที่และบทบาทของสมาชิกสภานิติ
บัญญัติแหงชาติ ตลอดจนพัฒนาทักษะตางๆ ที่จําเปนตอการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนสมาชิก และ
สามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการดําเนินงานอยางแทจริง
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ระเบียบรัฐสภาวาดวยการแตงตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหนาที่อันจะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานของสภานิตบิ ัญญัติแหงชาติ สมาชิกสภานิติ
บัญญัติแหงชาติ และกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ.2557 ลงวันที่ 10 กันยายน 2557
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กรอบแนวคิด

การพั ฒ นาสมรรถนะของบุ ค ลากร แบ ง เป น สองด า นหลั ก ๆ คื อ สมรรถนะหลั ก
ที่ จํ า เป น ต อ งมี (Core
Competency) และสมรรถนะตามบทบาทหน า ที่ (Functional
Competency) โดยสมรรถนะหลักที่จําเปนตองมี หมายถึง คุณสมบัติพื้นฐานสําคัญซึ่งตองมีใน
บุคลากรทุกตําแหนงงาน สวนสมรรถนะตามบทบาทหนาที่ หมายถึง ความรู (Knowledge)
ทักษะ (Skills) และคุณลักษณะสวนบุคคล (Personal attributes) ที่บุคลากรแตละตําแหนงงาน
ตองมี2
หลักสูตรวุฒิบัตรการปฏิบัติงานสนับสนุนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ ออกแบบขึ้นเพื่อ
การพัฒนาบุคลากรซึ่งปฏิบัติงานสนับสนุนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ รวมถึงคณะกรรมาธิการ
ของสภานิ ติบัญญัติแ หงชาติ จึงไดแบง การพัฒนาสมรรถนะของบุค ลากรดัง กลาวโดยคํานึงถึ ง
บทบาทหนาที่ของบุคลากรเหลานี้เปนสําคัญ ควบคูไปกับการสรางความตระหนักในเรื่องของการ
ทํางานเปนทีมและจริยธรรมในการทํางาน โดยวางกรอบการพัฒนาองคความรูและทักษะของ
บุคลากรเหลานี้ไ วเปน 3 ดาน คื อความรู พื้นฐานเกี่ยวกับประชาธิป ไตย ระบบรัฐสภา ระบบ
การเมืองและการบริหารจัดการประเทศไทยในระยะเปลี่ยนผาน และการพัฒนาทักษะที่จําเปนใน
การปฏิบัติงาน
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แนวทางการพัฒนาระบบสมรรถนะเพื่อพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยคณะกรรมการกํากับโครงการการกําหนดสมรรถนะบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2559
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2. วัตถุประสงคของหลักสูตร
หลักสูตรวุฒิบัตรการปฏิบัติงานสนับสนุนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ มีวัตถุประสงค
ใหนักศึกษามีการพัฒนาดังตอไปนี้
1. เพื่อใหนักศึกษามีความรูพื้นฐานดานการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
และระบบรัฐสภา
2. เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจ ในระบบการเมืองและการบริหารจัดการประเทศ
ไทยในปจจุบัน
3. เพื่อใหนักศึกษาไดพัฒนาทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงานสนับสนุนสมาชิกสภานิติ
บัญญัติแหงชาติ อยางมีประสิทธิภาพ
3. คุณสมบัติของผูเขารับการศึกษาอบรม
ผูสมัครเขาศึกษาในหลักสูตรฯ ตองสามารถเขารับการศึกษาไดตลอดระยะเวลาที่กําหนด
และตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
3.1 ดํารงตําแหนงผูเชี่ยวชาญ ผูชํานาญการประจําตัว ผูชวยดําเนินงานของสมาชิก
สภานิติบัญญัติแหงชาติ
3.2 ดํ า รงตํ า แหน ง ที่ ป รึ ก ษา ผู ชํ า นาญการ นั ก วิ ช าการ หรื อ เลขานุ ก าร ประจํ า
คณะกรรมาธิการ
4. จํานวนผูเขารับการศึกษาอบรม
สถาบันพระปกเกลาพิจารณาคัดเลือกผูเขารับการศึกษาจํานวนรุนละ 60 คน
5. รูปแบบการจัดการศึกษาอบรม
รูปแบบการเรียนการสอนในหองเรียน เปนการบรรยาย อภิปราย แบงกลุมระดมสมอง
วิ เ คราะห ก รณี ศึ ก ษา การนํ า เสนอ การฝ ก ปฏิ บั ติ และการศึ ก ษาดู ง าน ซึ่ ง มุ ง ที่ จ ะให ผู เ ข า รั บ
การศึกษานําความรูที่ไดไปใชประโยชนในภาคปฏิบัติใหไดมากที่สุด โดยเปดโอกาสใหมีการซักถาม
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางวิทยากรและนักศึกษา
6. ระยะเวลาและสถานที่ศึกษาอบรม
6.1 ระยะเวลาศึกษาอบรม 10 วัน
6.2 จัดการเรียนการสอน ณ พิพิธภัณฑพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว
7. การสําเร็จการศึกษาอบรม
7.1 เกณฑจบการศึกษา ผูเขารับการศึกษาอบรมที่มีสิทธิไดรับวุฒิบัตรการปฏิบัติงาน
สนับสนุนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ และไดรับเข็มวิทยฐานะของสถาบันพระปกเกลา ตองเขา
เรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด และตองไมดําเนินการใดๆ อันนํามาซึ่งความ
เสื่อมเสียชื่อเสียงของสถาบันพระปกเกลา
30
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7.2 การประเมินผลการศึกษา
7.2.1 ประเมินระดับความรูความเขาใจในเนื้อหาวิชา โดยใชแบบทดสอบกอนเรียน
(pre-test) และแบบทดสอบหลังเรียน (post-test)
7.2.2 ประเมินความพึงพอใจตอรูปแบบและเนื้อหาวิชา วิทยากร และภาพรวมของ
การจัดการเรียนการสอน โดยใชแบบประเมินรายวิชา
30

30

30

8. คาธรรมเนียมการศึกษา
ไมมีคาธรรมเนียมการศึกษา และจัดที่พักใหสําหรับนักศึกษาที่มีภูมิลําเนาในตางจังหวัด
และไมมีที่พักในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
9. ปฏิทินกิจกรรมและรายละเอียดการสมัคร
เปดรับสมัคร
วันที่ 7 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2561
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา วันที่ 13 กรกฎาคม 2561
ประกาศผลทางเว็บไซตของสถาบัน
พระปกเกลา www.kpi.ac.th และ SMS แจงทาง
โทรศัพทมือถือ
ยืนยันการเขาศึกษา
วันที่ 16 – 18 กรกฎาคม 2561
กําหนดจัดการเรียนการสอน
รุนที่ 6 ระหวางวันที่ 24 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2561
1

10. หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักสงเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกลา
โทร. 0-2141-9552, 0-2141-9554
11. โครงสรางของหลักสูตร
หลักสูตรวุฒิบัตรการปฏิบัติงานสนับสนุนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ แบงการเรียน
การสอนออกเปน 3 กลุมวิชา รวม 18 หัวขอวิชา จํานวน 57 ชั่วโมง มีรายละเอียดดังนี้
กลุมวิชาที่ 1 ประชาธิปไตยและระบบรัฐสภา (5 หัวขอวิชา จํานวน 15 ชั่วโมง)
วัตถุประสงค
1. เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระบบรัฐสภา (parliamentary system)
2. เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับคานิยม วัฒนธรรม และจริยธรรมและการมี
สวนรวม เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย
3. เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจในหลักการและสาระสําคัญของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
4. เพื่อใหนักศึกษาไดพัฒนาความสามารถในการคิด วิเคราะหและเสนอแนวทางการ
แกปญหาในประเด็นสังคมและการเมืองไทย
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หัวขอวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

ระบบรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
คานิยม วัฒนธรรม และจริยธรรมทางการเมือง
ความเปนพลเมืองและกระบวนการมีสวนรวม
การเปลี่ยนแปลง และสิ่งที่ตองดําเนินการหลังการประกาศใชรัฐธรรมนูญ
สัมมนาประเด็นสังคม – การเมือง

1. ระบบรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 (บรรยาย 3 ชั่วโมง)
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในหลักสําคัญของการปกครองในระบบรัฐสภาตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
2. เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับรูปแบบของรัฐสภา
ประเด็นเนื้อหา
1. หลักสําคัญของการปกครองในระบบรัฐสภา
2. โครงสรางหรือรูปแบบของรัฐสภา
2. คานิยม วัฒนธรรม และจริยธรรมทางการเมือง (บรรยาย 3 ชั่วโมง)
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหนักศึกษามีความเขาใจ และมีทัศนคติที่ดีตอประชาธิปไตยแบบรัฐสภา
2. เพื่อใหนักศึกษามีความเขาใจเกี่ยวกับพื้นฐานประชาธิปไตย คานิยมและวัฒนธรรม
การเมือง
3. เพื่อเสริมสรางจิตสํานึกใหนักศึกษามีความตระหนักและเห็นความสําคัญของการมี
คุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในวงงานรัฐสภา
ประเด็นเนื้อหา
1. ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา และกลไกการใชอํานาจอธิปไตยทางรัฐสภา
2. คานิยม วัฒนธรรม และจริยธรรมทางการเมือง
3. แนวทางการสรางคานิยมรวมของสังคมไทยเพื่อนําไปสูวัฒนธรรมประชาธิปไตย
3. ความเปนพลเมืองและกระบวนการมีสวนรวม (บรรยาย 3 ชั่วโมง)
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจในหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับความเปนพลเมือง
ในสังคมประชาธิปไตย
2. เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด และกระบวนการมีสวนรวม
ประเด็นเนื้อหา
1. หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับความเปนพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย
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2. แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการมีสวนรวม
4. การเปลี่ยนแปลง และสิ่งที่ตองดําเนินการหลังการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ.2560 (บรรยาย 3 ชั่วโมง)
วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ หลักการและสาระสํา คัญของรัฐธรรมนูญแห ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
2. เพื่อสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง และสิ่งที่ตองดําเนินการหลังการ
ประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
ประเด็นเนื้อหา
1. สาระสําคัญของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
2. การเปลี่ ย นแปลง และสิ่ ง ที่ ต อ งดํ า เนิ น การหลั ง การประกาศใช รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
5. ฉากทัศนใหมประเทศไทยกับการจัดการภาครัฐ (บรรยาย 3 ชั่วโมง)
วัตถุประสงครายวิชา
เพื่ อ สร า งความรู ค วามเข า ใจการเปลี่ ย นแปลงของประเทศไทยในแง ต า งๆ อาทิ ด า น
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือแมแตนโยบายภาครัฐที่สงผลตอการจัดการภาครัฐในอนาคต
ขอบเขตเนื้อหาวิชา
มุมมองการจัดการเชิงพื้นที่ ภายใตกรอบของ Sustainable Development Goals
(SDGs) ประเทศไทย 4.0 ความรูเกี่ยวกับเรื่องประชารัฐ การปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตรชาติ
(20 ป) ในภาวะที่ประเทศไทยเผชิญกับ New Normal จนถึงการปฏิรูประบบราชการไทย และ
บทบาทของภาครัฐในอนาคต
กลุมวิชาที่ 2 ระบบการเมืองและการบริหารจัดการประเทศไทยในระยะเปลี่ยนผาน (4 หัวขอวิชา
จํานวน 13 ชั่วโมง)
วัตถุประสงค
1. เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
2. เพื่อศึกษาการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของในกระบวนการทํางานของสภานิติ
บัญญัติแหงชาติ
หัวขอวิชา
6. บทบาทของผูปฏิบัติงานสนับสนุนฯ ในการปฏิบัติงานใหกับสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ
7. ยุทธศาสตรชาติ 20 ป
8. แผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560
9. การศึกษาดูงาน และการศึกษาเสนทางประวัติศาสตรการเมืองไทยในระยะเปลี่ยนผาน
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6. บทบาทของผูปฏิบัติงานสนับสนุนฯ ในการปฏิบัติงานใหกับสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
(อภิปราย) ( 3 ชั่วโมง)
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหนักศึกษาเขาใจภาพรวมของกระบวนการนิติบัญญัติและบทบาทของสภานิติ
บัญญัติแหงชาติ
2. เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษาได ร ว มกั น วิ เ คราะห ป ระเด็ น ป ญ หาและแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น
เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาบทบาทของผูปฏิบัติงานสนับสนุนฯ สภานิติบัญญัติแหงชาติ
ประเด็นเนื้อหา
1. กระบวนการนิติบัญญัติของไทยและบทบาทของสภานิติบัญญัติแหงชาติ
2. วิเคราะหประเด็นป ญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ ยวกับแนวทางการพัฒนา
บทบาทของผูปฏิบัติงานสนับสนุนฯ สภานิติบัญญัติแหงชาติ
7. ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (บรรยาย 3 ชั่วโมง)
วัตถุประสงค
เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ"พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ
พ.ศ.2560" กรอบและแนวทางการพัฒนาของหนวยงานของรัฐทุกภาคสวนตองดําเนินการในแตละ
ดาน เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ประเด็นเนื้อหา
หลักการ และสาระสําคัญของพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2560 ที่มี
ความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ ทั้ง 6 ดาน และการปฏิบัติงานสนับสนุนงานของสมาชิกสภานิติ
บัญญัติแหงชาติ
8. แผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 (บรรยาย 3 ชั่วโมง)
วัตถุประสงค
เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ "พระราชบั ญ ญั ติ แ ผนและขั้ น ตอนการ
ดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2560" กรอบและแนวทางการพัฒนาของหนวยงานภาครัฐที่ตอง
ดําเนินการทั้ง 11 ดาน
ประเด็นเนื้อหา
หลั ก การ และสาระสํ า คั ญ ของพระราชบั ญ ญั ติ แ ผนและขั้ น ตอนการดํ า เนิ น การปฏิ รู ป
ประเทศ พ.ศ.2560 ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ต อ การพั ฒ นาประเทศ ทั้ ง 11 ด า น และการปฏิ บั ติ ง าน
สนับสนุนงานของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
9. ศึกษาดูงาน (ศึกษาดูงาน 4 ชั่วโมง)
วัตถุประสงค
เพื่ อ ศึ ก ษาการดํ า เนิ น งานของหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งในกระบวนการทํ า งานของสภา
นิติบัญญัติแหงชาติ
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ประเด็นเนื้อหา
ศึกษาดูงานหนวยงานที่เกี่ยวของในกระบวนการทํางานของสภานิติบัญญัติแหงชาติ และ
การทัศนศึกษาเสนทางประวัติศาสตรการเมืองไทยในระยะเปลี่ยนผาน
กลุมวิชาที่ 3 การพัฒนาทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน (9 หัวขอวิชา จํานวน 29 ชั่วโมง)
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะดานการทํางานเปนทีม และความมุงมั่นตอความสําเร็จของงาน
2. เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจในกระบวนการวิเคราะหรางกฎหมาย กระบวนการ
งบประมาณ และการประสานงานกับหนวยงานราชการตางๆ
3. เพื่อพัฒนาทักษะการสืบคนขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการสรุปประเด็น
4. เพื่อพัฒนาความรูสําหรับการปฏิบัติงานสนับสนุนสมาชิกในดานการประชุมสภา
5. เพื่อพัฒนาทักษะดานการสื่อสารทางการเมือง
หัวขอวิชา
10. กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู
11. ข อ พิ จ ารณาและข อ พึ ง ระวั ง ในการจัด ทํ า งบประมาณสํ า หรั บ สมาชิ ก รั ฐ สภาตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
12. การวิเคราะหรางกฎหมาย(1)
13. การวิเคราะหรางกฎหมาย(2)
14. คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม และการกระทําขัดกันแหงผลประโยชน วิธีปฏิบัติของ
สมาชิกรัฐสภา และผูปฏิบัติงานสนับสนุน
15. ระบบการเมืองและพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม
16. ขอบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ (ฉบับใหม)
17. เทคนิคการประสานงานราชการ
18. เทคนิคการสื่อสารทางการเมือง
10. กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู (กิจกรรม 4 ชั่วโมง)
วัตถุประสงค
1. เพื่อเสริมสรางความสัมพันธและสรางความคุนเคยในกลุมผูเขาอบรม
2. เพื่อพัฒนาการทํางานเปนทีมแบบมุงผลสัมฤทธิ์
ประเด็นเนื้อหา
1. กิจกรรมสรางความคุนเคย ละลายพฤติกรรม
2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อพัฒนาการทํางานเปนทีมแบบมุงผลสัมฤทธิ์
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11. ขอพิจารณาและขอพึงระวังในการจัดทํางบประมาณสําหรับสมาชิกรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม (บรรยาย 3 ชั่วโมง)
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับขอพิจารณาและขอพึงระวังในการจัดทํา
งบประมาณสําหรับสมาชิกรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม
2. เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ เทคนิ ค และขั้ น ตอนการพิ จ ารณา
งบประมาณรายจายประจําปตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม
ประเด็นเนื้อหา
1. ขอพิจารณาและขอพึงระวังในการจัดทํางบประมาณตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม
2. การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม
12. การวิเคราะหรางกฎหมาย(1) (บรรยายและวิเคราะหกรณีศึกษา 3 ชั่วโมง)
วัตถุประสงค
1. เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจในหลักการสําคัญของการวิเคราะหรางกฎหมายใน
สวนของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
2. เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจในเทคนิคและขั้นตอนการวิเคราะหรางกฎหมายใน
สวนของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประเด็นเนื้อหา
1. หลักการสําคัญและเทคนิคในการวิเคราะหรางกฎหมาย
2. แนวทางในการสนับสนุนการยกรางกฎหมาย
3. กรณีศึกษาการวิเคราะหรางกฎหมาย
13. การวิเคราะหรางกฎหมาย(2) (บรรยายและวิเคราะหกรณีศึกษา 3 ชั่วโมง)
วัตถุประสงค
1. เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจในหลักการสําคัญของการวิเคราะหรางกฎหมายใน
สวนของสภานิติบัญญัติแหงชาติ
2. เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจในเทคนิคและขั้นตอนการวิเคราะหรางกฎหมายใน
สวนของสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ประเด็นเนื้อหา
1. หลักการสําคัญและเทคนิคในการวิเคราะหรางกฎหมาย
2. แนวทางในการสนับสนุนการยกรางกฎหมาย
3. กรณีศึกษาการวิเคราะหรางกฎหมาย
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14. คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม และการกระทําขัดกันแหงผลประโยชน วิธีปฏิบัติของสมาชิก
รัฐสภา และผูปฏิบัติงานสนับสนุน (บรรยาย 3 ชั่วโมง)
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหนักศึกษามีความรู และความเขาใจเกี่ยวกับคุณสมบัติ ลักษณะตองหาม และการ
กระทําขัดกันแหงผลประโยชน วิธีปฏิบัติของสมาชิกรัฐสภา และผูปฏิบัติงานสนับสนุน
2. เพื่อ เสริ มสร างจิ ตสํ านึก ใหนั กศึก ษามี ความตระหนักและเห็น ความสํา คัญของการมี
คุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในวงงานรัฐสภา
ประเด็นเนื้อหา
คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม และการกระทําขัดกันแหงผลประโยชน วิธีปฏิบัติของสมาชิก
รัฐสภา และผูปฏิบัติงานสนับสนุน
15. ระบบการเมืองและพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม (บรรยาย 3 ชั่วโมง)
วัตถุประสงค
เพื่อใหนักศึกษามีความรู และความเขาใจเกี่ยวกับระบบการเมืองและพรรคการเมืองตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
ประเด็นเนื้อหา
1. ความสําคัญของพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
2. ระบบการเมืองและพรรคการเมือง
16. ขอบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ(ฉบับใหม) (บรรยาย 3 ชั่วโมง)
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหนักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของขอบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ฉบับใหม
2. เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับขอบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ฉบับใหม
3. เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับรูปแบบและการเขียนญัตติ และกระทู
ประเด็นเนื้อหา
1. ขอบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติฉบับใหม
2. รูปแบบ ตัวอยาง และเทคนิคการเขียนญัตติและกระทู
17. เทคนิคการประสานงานราชการ (บรรยาย 3 ชั่วโมง)
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหนักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของการประสานงาน และมีความรูความเขาใจ
ในกระบวนการในการติดตอประสานงานกับหนวยงานราชการตางๆ
2. เพื่อใหนักศึกษามีความรูเกี่ยวกับเทคนิคในการติดตอประสานงาน และสามารถนําไป
ประยุกตใชไดอยางเหมาะสม
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ประเด็นเนื้อหา
1. กระบวนการติดตอประสานงานกับหนวยงานราชการ
2. เทคนิคในการติดตอประสานงานกับหนวยงานราชการ
18. เทคนิคการสื่อสารทางการเมือง (บรรยาย 4 ชั่วโมง)
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหนักศึกษามีความรูเกี่ยวกับกระบวนการสื่อสารทางการเมือง
2. เพื่อใหนักศึกษามีความรูเกี่ยวกับการจัดเวทีสาธารณะ และเทคนิคการดําเนินรายการ
ประเด็นเนื้อหา
1. กระบวนการสื่อสารทางการเมือง
2. การจัดเวทีสาธารณะ และเทคนิคการดําเนินรายการ

