
 

 

 

หลักสูตรวุฒิบตัรการวิเคราะหการตรากฎหมาย 

และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
(Regulatory Impact Assessment and Post Legislative Scrutiny) 

1. หลักการและเหตุผล 

ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มุงเนนใหประชาชนเขาถึง

ตัวบทกฎหมายไดอยางสะดวกและเขาใจกฎหมายไดงายขึ ้นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย 

ไดอยางถูกตอง จึงไดกำหนดไวในมาตรา 77 วรรคสอง บัญญัติวา “กอนการตรากฎหมายทุก

ฉบับ รัฐพึงจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของ วิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

จากกฎหมายอยางรอบดานและเปนระบบ รวมทั้งเปดเผยผลการรับฟงความคิดเห็นและการ

วิเคราะหนั ้นตอประชาชน และนำมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมาย 

ทุกขั้นตอน เมื่อกฎหมายมีผลบังคับใชแลว รัฐพึงจัดใหมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย

ทุกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยรับฟงความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของประกอบดวย เพื่อพัฒนา

กฎหมายทุกฉบับใหสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป” และไดมีการ

ออกพระราชบัญญัต ิหลักเกณฑการจ ัดทำร างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธ์ิ 

ของกฎหมาย พ.ศ.2562 เปนที่เรียบรอยแลว 

ดังนั้น รัฐสภา สวนงานราชการ รวมทั้งผูที่เกี่ยวของในกระบวนการจัดทำ ปรับปรุง

แกไขและประเมินผลสัมฤทธ์ิกฎหมายจำเปนตองมีความรู ความเขาใจ รวมทั้งมีทักษะในการ

ดำเนินการในหลากหลายมิติรวมกับภาคประชาชนเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณและบริบท

ทางสังคม อันจะเปนการชวยสนับสนุนการปฏิบัติงานในดานการจัดทำรางกฎหมายและการ

ประเมินผลสมัฤทธ์ิของกฎหมายซึ่งเปนหลักการใหมที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญใหมีสมรรถนะเพ่ิม

มากขึ้น ตลอดจนสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคของกฎหมายและการเขาถึงของประชาชน

ตอไป 

ดวยปจจัยดังกลาวขางตน สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกลา 

จึงไดจัดทำหลักสูตรวุฒิบัตร “การวิเคราะหการตรากฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ

กฎหมาย” ขึ้น เพ่ือใหผูปฏิบัติงานในกระบวนการนิติบัญญัติ สวนราชการ และภาคประชาชน
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ที่ตองการจัดทำหรือปรับปรุงแกไขกฎหมายไดเสริมสรางและพัฒนาสมรรถนะในการรับฟง

ความคิดเห็น ตลอดจนมีทักษะและเครื่องมือในการวิเคราะหผลกระทบและประเมินผลสมัฤทธ์ิ

ของกฎหมายที่มีประสิทธิผลย่ิงขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค  

2.1 เพื่อเสริมสรางความรูและความเขาใจในกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของผูที่

เก่ียวของกับการวิเคราะหผลกระทบและการประเมินผลสมัฤทธ์ิของกฎหมาย  

2.2 เพื่อพัฒนาทักษะของผูเขารับการอบรมใหมีความสามารถในการจัดกระบวนการ

รับฟงความคิดเห ็นของผู ท ี ่เก ี ่ยวข องก ับการวิเคราะหผลกระทบ และการ

ประเมินผลสมัฤทธ์ิของกฎหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.3 เพื่อใหผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของ 

กับการวิเคราะหผลกระทบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย มีแนวทาง

และเครื่องมือในการดำเนินงานอยางมีคุณภาพและบรรลุตามเจตนารมณของ

รัฐธรรมนญู มาตรา 77 

3. คุณสมบัติของผูเขารับการศึกษาอบรม 

บุคคลที ่จะสมัครเขารับการศึกษาอบรมในหลักสูตร โดยมีขอพิจารณาเบื ้องตน

ดังตอไปนี้  
3.1 เปนบุคคลที่มีบทบาทหนาที่ในกระบวนการตรากฎหมาย หรือมีสวนเกี่ยวของใน

การจัดทำรางกฎหมายของหนวยงานภาครัฐ พรรคการเมือง รวมถึงภาคเอกชน

และภาคประชาชนที่เคยมีสวนรวมในการเสนอกฎหมาย  

3.2 มีความมุงมั่นตั้งใจจริงและทำงานเกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมการมีสวนรวมของ

ประชาชนในกระบวนการนิติบัญญัติตามบทบัญญัติและเจตนารมณของมาตรา 77 

ตามรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  

3.3 มีความสนใจและตองการพัฒนาตนเองเพื ่อใหมีความรู และทักษะเกี่ยวกับการ

จัดทำรางกฎหมาย กระบวนการรับฟงความคิดเห็น และการประเมินผลสัมฤทธ์ิ

ของกฎหมาย 
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4. จำนวนผูเขารับการศกึษาอบรม  

สถาบันพระปกเกลา จะพิจารณานักศึกษาเขารวมรับการศึกษาอบรมรุนละไมเกิน 50 

คน โดยพิจารณาตามระเบียบและเกณฑการคัดเลือกของสถาบันพระปกเกลาที่จะกำหนดขึ้น

เพื่อเปนการเฉพาะสำหรับหลักสูตร โดยเกณฑการคัดเลือกจะพิจารณจากเอกสารการสมัคร 

การตรวจสอบคุณสมบัติ หรือขอขอมูลเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาความพรอมและความเหมาะสม

ของผูเขารับการศึกษาอบรม และการพิจารณาคัดเลือก และผลการคัดเลือกจะดำเนินการโดย

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  
 

5. รูปแบบการจัดการศึกษาอบรม 

รูปแบบการดำเนินการศึกษาของหลักสูตรการวิเคราะหการตรากฎหมายและการ

ประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย จะประกอบดวย 3 สวน คือ การบรรยายทางวิชาการ การ

อภิปรายแลกเปลี่ยน และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 การบรรยายทางวิชาการ 

     การบรรยายทางวิชาการนี้ จะเปนการฟงการบรรยายทางวิชาการโดยเนนที่

หลักการและแนวคิดที ่เกี ่ยวของกับการวิเคราะหผลกระทบในการตรากฎหมายและการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ และกระบวนการรับฟงความ

คิดเห็นโดยกระบวนการนิติบัญญัติ รูปแบบและวิธีการจากอาจารยผูทรงคุณวุฒิหรือผูมีความรู

และประสบการณในประเด็นที่เก่ียวของ  

 

วิธีดําเนินการศึกษา 

การสัมมนา 

เชิงปฏิบัติการ 

การบรรยาย 

ทางวิชาการ 

 

การอภิปราย 
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5.2 การอภิปราย 

     การอภิปรายถกแถลง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยการเปดโอกาสใหวิทยากร

และนักศึกษาไดแลกเปลี่ยนขอมูลและประเด็นที่นาสนใจรวมกัน การนำประเด็นที่ไดเรียนรู

มารวมอภิปราย แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน  

5.3 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

     การสัมมนาเชิงปฏิบัติการจะเปนการเปดพื้นที่ใหนักศึกษาไดนำความรูความเขาใจ

จากการศึกษาเรียนรู และการหาความรูเพิ่มเติมมารวมพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นของแตละคน

สนใจรวมกันกำหนดประเด็นหัวขอในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันซึ่งและกันผานมุมมองที่มี

ความแตกตางหลากหลาย ทำใหเกิดความเขาใจตอกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนใน

กระบวนการนิติบัญญัติ กระบวนการวิเคราะหผลกระทบในการตรากฎหมาย และการ

ประเมินผลสมัฤทธ์ิของกฎหมาย 
 

6. ระยะเวลาและสถานที่ศกึษาอบรม 

ระยะเวลาประมาณ 2 เดือน โดยเรียนสัปดาหละ 2 วัน ตั้งแตเวลา 09.00 – 16.00 น.                                   

ณ หองเรียนสถาบันพระปกเกลา โดยเปนการรับฟงการบรรยายจากผูทรงคุณวุฒิ และการ

อภิปรายเปนกระบวนการแลกเปลี่ยนเพื่อรับฟงมุมมองรวมกับวิทยากร และการสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการเพื่อใหผูเขาเรียนไดศึกษาจากกรณีศึกษา ตลอดจนลงมือปฏิบัติจริงเพื่อใหมีความ

เขาใจในแนวปฏิบัติที่สอดคลองเปนแบบแผนเดยีวกัน 
 

7. การสำเร็จการศึกษาอบรม 

7.1 ผูเขารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรฯ เปนผูผานและสำเร็จการศึกษาอบรมเมื่อ

ปฏิบัติตามเกณฑตางๆ ตอไปนี้โดยครบถวน 

- เกณฑเวลาเรียน นักศึกษาตองเขารับการศึกษาอบรมในหลักสูตร ไมนอยกวา

รอยละ 80 ของระยะเวลาการศึกษารวมทั้งหมด  

- เกณฑการมีสวนรวม ตองเขารวมกิจกรรมที่กำหนดในหลักสูตร และปฏิบัติงาน

ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะวิทยากรในหลักสูตรตลอดการศึกษา  

- เกณฑการสงงาน ตองผานการประเมินผลในการงานในกระบวนการเรียนรู 

การวิเคราะหผลกระทบในการตรากฎหมายและการประเมินผลสมัฤทธ์ิ  
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- ไมมีความประพฤติเสียหาย และไมดำเนินการใดๆ อันนำมาซึ่งมาความเสื่อม

เสียชื่อเสียงของสถาบันพระปกเกลา  

7.2 ผูผานและสำเร็จการศึกษาอบรมตามหลักสูตรนี้จะไดรับ วุฒิบัตรการวิเคราะห

การตรากฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย และมีศักดิ์และสิทธ์ิ

แหงวุฒิบัตรนั้นทุกประการ 
 

8. หนวยงานที่รับผิดชอบ 

สำนักนวัตกรรมเพ่ือประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกลา 
 

9. โครงสรางหลักสูตร 

6.  หลักสูตรวุฒ ิบ ัตรการวิเคราะหการตรากฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธ์ิ 

ของกฎหมาย แบงการศึกษาอบรมออกเปน 4 กลุมวิชา จำนวนชั่วโมงทั้งสิ้น 84 ชั่วโมง โดยมี

รายละเอียดดังตอไปนี้ 

9.1 กลุมวิชาที่ 1 ความรูพื้นฐานวาดวยการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รัฐธรรมนูญและกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวของ 

รวม 3 วิชา  

กลุมวิชาความรูพื้นฐานวาดวยการปกครองดวยการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รัฐธรรมนูญและกฎหมายสำคัญที ่เกี ่ยวของ  

เปนกลุมวิชาที่นักศึกษาจำเปนตองเรียนรูเพื ่อทราบถึงแนวคิดพื้นฐานวาดวยการ

ปกครองดวยการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

ระบอบการเมืองการปกครอง กระบวนการนิติบัญญัติ ตลอดจนแนวคิดกระบวนการ

ยกระดับการจัดทำกฎหมาย และกฎหมายที่เก่ียวของอ่ืนๆ  

วัตถุประสงค 

1) สามารถอธิบายถึงแนวคิดพื้นฐานวาดวยการปกครองดวยการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนมุข มีความความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ

ระบอบการปกครองประชาธิปไตย รัฐธรรมนญูและกฎหมายสำคัญที่เก่ียวของ  

2)  สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดานกระบวนการนิติบัญญัติ

การจัดทำกฎหมายของประเทศไทย  
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หัวขอวิชา 

1) การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและ

กระบวนการนิติบัญญัติของไทย  

ศ ึกษาเก ี ่ยวก ับหล ักการสำค ัญของระบอบประชาธ ิปไตยอ ันมี

พระมหากษัตร ิย ทรงเปนประมุข ประกอบดวย โครงสรางอำนาจและ

ความสัมพันธเชิงอำนาจระหวางสถาบันการเมืองหลักที่ใชอำนาจอธิปไตยแทน

ประชาชน ซึ ่งถือเปนแนวคิดพื ้นฐานสำคัญเกี ่ยวกับการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย ตลอดจนศึกษากระบวนการนิต ิบัญญัติของประเทศไทย 

หลักการสำคัญทางกฎหมายที่ใชเปนหลักการปฏิบัติ รวมทั้งกระบวนการมีสวน

รวมของประชาชนในการกระบวนการนิติบัญญัติ  

2) แนวคิดในการยกระดับกระบวนการจัดทำกฎหมาย  

ศ ึกษาเก ี ่ ยวก ับแนวค ิดเร ื ่ องกฎหมายท ี ่ด ี  (Good Regulation)  

หรือกฎหมายที่ดีกวา (Better Regulation) ในบริบทสากล ตลอดจนแนวคิด

ในการยกระดับกระบวนการจัดทำกฎหมายของไทย และบทบัญญัติและ

เจตนารมณของมาตรา 77 ของรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2560  

3) กฎหมายสำคัญเกี่ยวกับการจัดทำรางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ

กฎหมาย  

ศึกษาสาระสำคัญของพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทำราง

กฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  
 

9.2 กลุมวิชาที่ 2 ความรูและทักษะที่จำเปนสำหรับการวิเคราะหผลกระทบเพื่อ

ตรวจสอบความจำเปนในการตรากฎหมาย รวม 8 วิชา  

กลุ มวิชาความรู และทักษะที ่จำเปนสำหรับการตรวจสอบความจำเปนและ

วิเคราะหผลกระทบในการตรากฎหมาย และการตรวจสอบเนื ้อหาของกฎหมาย  

กลุมวิชานี้จะศึกษาแนวคิดของการออกกฎหมาย หลักการตรวจความจำเปนในการ

ตรากฎหมาย การวิเคราะหผลกระทบในการตรากฎหมาย (Regulatory Impact 

Assessment) เทคนิคและวิธีการประเมินผลกระทบในการตรากฎหมายโดยคำนึงถึง
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มิติทางดานเศรษฐศาสตรและสังคม ผูศึกษาจะไดเรียนรูขั้นตอนและวิธีการเสนอราง

กฎหมายตามหลักการขององคการเพื่อความรวมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือ  

OECD  โดยเฉพาะการใช OECD Checklist ในการประเมินประสิทธิภาพกฎหมายที่ใช

ก ันอยางแพรหลายในตางประเทศรวมถึงในประเทศไทยดวย ตลอดจนศึกษา

หลักเกณฑการตรวจสอบเนื้อหาของรางกฎหมาย เพื่อใหผูศึกษาเขาใจหลักการและ

สามารถดำเนินการตรากฎหมายไดตามหลักการรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

และกฎหมายวาดวยหลักเกณฑการจัดทำรางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ

กฎหมาย 

วัตถุประสงค 

1) สามารถอธิบายแนวคิดของการออกกฎหมาย หลักการและวิธีการของการ

ตรวจสอบความจำเปนในการตรากฎหมายและการวิเคราะหผลกระทบในการ

ตรากฎหมาย (Regulatory Impact Assessment : RIA)   

2) สามารถอธิบายแนวคิดพื้นฐานวาดวยนิติเศรษฐศาสตร โดยการการประยุกต

เครื่องมือทางเศรษฐศาสตรมาวิเคราะหและประเมินการออกกฎหมาย 

3) สามารถอธิบายหลักเกณฑตรวจสอบความจำเปน การวิเคราะหผลกระทบใน

การตรากฎหมายและการตรวจสอบเนื้อหาของกฎหมายตามที่รัฐธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทยและกฎหมายวาดวยหลักเกณฑการจัดทำรางกฎหมายและ

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่กำหนดได 

4) สามารถนำระเบ ียบว ิธ ีว ิจ ัยและเทคน ิคการว ิ เคราะห ผลกระทบทาง

เศรษฐศาสตรและทางสังคมในการตรากฎหมายนำไปประยุกตใชไดในการ

จัดทำรางกฎหมาย  

5) สามารถกำหนดประเด็นที ่จะนำไปสู การสัมมนาเชิงปฏิบัติการดานการ

ตรวจสอบความจำเปนและการตรวจสอบเนื้อหาของกฎหมาย 
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หัวขอวิชา 

1) ความรู พ ื ้นฐานวาด วยการตรวจสอบความจำเปนในการตรากฎหมาย 

และการวิเคราะหผลกระทบรางกฎหมาย  

ศึกษาความหมาย ทฤษฎีที่เก่ียวของกับการออกกฎหมาย (Regulatory 

Theory) อธิบายถึงเปาหมายและหลักการของการออกกฎหมาย  การผอน

คลายกฎ (Deregulation) และวิธีการแกปญหาโดยไมใชกฎหมาย รวมถึง

ความหมายและหลักการของการวิเคราะหผลกระทบในการตรากฎหมาย 

(Regulatory Impact Assessment : RIA) ขั้นตอนและวิธีการในการวิเคราะห

ผลกระทบในการตรากฎหมาย ตลอดจนศึกษาหลักเกณฑการจัดทำ RIA ตาม

แนวทางของ OECD ตัวอยางและประสบการณในตางประเทศ และแนวคิด

การจัดทำ RIA ในประเทศไทย 

2) ความรูพื้นฐานวาดวยนิติเศรษฐศาสตร (Law and Economics)  
 ศึกษาการประยุกตเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรมาวิเคราะหแลประเมิน

การออกกฎหมาย อธิบายถึงสาเหตุและความจำเปนในการออกกฎหมายผาน

มุมมองทางเศรษฐศาสตร รูจักเครื่องมือเศรษฐศาสตรในการวิเคราะหผลกระทบ

จากการออกกฎ ไดแก วิธี Cost-Benefit Analysis วิธี Impact Assessment 

และวิธี Multiple-Criteria Analysis  

3) การวิเคราะหผลกระทบทางเศรษฐศาสตรและทางสงัคม 

ศึกษาและวิเคราะหแนวทางในการออกแบบวิธีวิจัย การสังเคราะห

ขอมูล โดยจะศึกษาแนวคิดของระเบียบวิธีวิจัยทั้ง 2 วิธี คือ การวิเคราะห

ขอมูลในเชิงคุณภาพ (Quantitative Research Method) และการวิเคราะห

ขอมูลในเชิงปริมาณ (Qualitative Research Method) เพื่อใหผูเขาอบรมได

เขาใจรูปแบบวิธีการวิจัยเพื ่อการวิเคราะหผลกระทบในการตรากฎหมาย 

สามารถวิเคราะหขอมูลในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณได (Mixed Method) 

เพ่ือเปนแนวทางในการเปดเผยและเผยแพรขอมูลจากการวิจัย  
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4.1) เทคนิคการวิเคราะหผลกระทบทางเศรษฐศาสตร  

  ศึกษาหลักการและวิธีการศึกษาปญหาทางสังคมและนโยบายผานการ

วิเคราะหทางเศรษฐศาสตรในแงมุมตาง ๆ การระบุตนทุน (Cost)  คาเสีย

โอกาส (Opportunity Cost) และผลประโยชน (Benefit) วิธีการเปลี่ยนคุณคา

เปนมูลคาเงิน (Monetization) สำหรับตนทุน (Cost) และผลประโยชน 

(Benefits) 

4.2) เทคนิคการวิเคราะหผลกระทบทางสังคม  

  ศ ึกษาแนวทางและว ิธ ีการวิเคราะหผลกระทบทางสังคม ไดแก 

ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม (Environmental Impact) ผลกระทบดานสุขภาพ 

(Heath Impact) ผลกระทบดานความเสมอภาคทางเพศ (Gender Impact) 

เปนตน ตลอดจนการเปรียบเทียบวิธีการแกปญหาจากตางประเทศ  

4) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ: การวิเคราะหผลกระทบเพื่อตรวจสอบความจำเปน

ในการตรากฎหมาย 

   ใหผูศึกษารวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการนำความรูที่ไดศึกษามา

ฝกปฏิบัติในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  โดยใหนำประเด็นที่ไดจากการศึกษา

มารวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการศึกษาคนควาเพิ่มเติม การฝกปฏิบัติ

จะแบงเปน 5 ขั้นดังนี้  

1. การตรวจสอบความจำเปนในการตรากฎหมาย 

2. การตรวจสอบผลกระทบทางเศรษฐศาสตร 

3. การตรวจสอบผลกระทบทางสังคม  

4. การเปรียบเทียบการศึกษาจากตางประเทศ 

5. สรุปผลการตรวจสอบผลกระทบ 

5) การจัดทำ Checklist  

ศึกษาเกี ่ยวกับผลการปรับใช  OECD Checklist ในประเทศไทยใน

ระยะเวลาที่ผานมา รวมถึงวิธีการใชงาน Checklist เพื่อการรางกฎหมายใน

ปจจุบัน และการศึกษากฎหมายจากตางประเทศตามความตองการใน 

Checklist ทั้งนี้ยังศึกษาการจัดทำ Checklist สำหรับการรางกฎหมายตาม
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แนวทางพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทำรางกฎหมายและการประเมินผล

สัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 และมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ 

Checklist และเขียนรายงาน  

6) การตรวจสอบเน้ือหาในการตรากฎหมายของประเทศไทย   

   ศึกษาที่มาและความสำคัญในการตรวจสอบเน้ือหาในการตรากฎหมาย

ตามหมวดที่ 3 พระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทำรางกฎหมายและการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 วิธีการตรวจสอบเนื้อหาในการ

ตรากฎหมายในประเทศไทย ไดแก การตรวจสอบเนื้อหาเพื่อความสอดคลอง

กับรัฐธรรมนูญ การตรวจสอบความจำเปนในการใชระบบอนุญาตและระบบ

คณะกรรมการ ความจำเปนในการกำหนดโทษอาญา เปนตน นอกจากนี้ยังมี

การสมัมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือตรวจสอบเน้ือหาในการตรากฎหมาย  

 

9.3 กลุ มว ิชาท ี ่  3 ความรู และทักษะที ่จำเปนสำหรับการดำเนินการรับฟง 

ความคิดเห็นในการจัดทำกฎหมาย รวม 6 วิชา  

กลุมวิชาความรูและทักษะที่จำเปนสำหรับการดำเนินการรับฟงความคิดเห็นใน

การจัดทำกฎหมาย กลุมวิชานี้นักศึกษาจะไดรับความรูเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานวาดวย

การรับฟงความคิดเห็นในการจัดทำกฎหมาย แนวคิดการปรึกษาหารือสาธารณะ 

(Public Consultation) กระบวนการที่ใชในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนใน

การตรากฎหมาย รวมไปถึงการศึกษากระบวนการดำเนินการรบัฟงความคิดเห็นในการ

จัดทำกฎหมายที่ตองคำนึงถึงการวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อเปนแนวทางในการ

จัดทำกฎหมาย  

วัตถุประสงค 

1) สามารถอธิบายหลักการดำเนินการรับฟงความคิดเห็นในการจัดทำกฎหมาย 

ขั้นตอนการดำเนินการรับฟงความคิดเห็นในการจัดทำกฎหมายที่ตองคำนึงถึง

ผลกระทบกับผูสวนไดสวนเสีย 

2) สามารถวิเคราะหผลกระทบผูมีสวนไดสวนเสียจากการรับฟงความคิดเห็นได

โดยการใชรปูแบบที่เหมาะได 
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3) สามารถนำหลักการวิเคราะหขอมูลการรับฟงความคิดเห็นนำไปประยุกตใช  

สามารถสรุปผลขอมูลและเผยแพรขอมูลได 

หัวขอวิชา 

1) ความรูพื้นฐานและการเตรียมการสำหรับการดำเนินการรับฟงความคิดเห็นใน

การจัดทำกฎหมาย 

  ศ ึ กษาแนวค ิ ดว  าด  วยการปร ึ กษาหาร ือสาธารณะ  (Public 

Consultation) กับการรับฟงความคิดเห็นในการจัดทำกฎหมาย พรอม

ตัวอยางการนำแนวคิดวาดวยการปรึกษาหารือสาธารณะไปใชดำเนินการรับฟง

ความคิดเห็นในการจัดทำกฎหมายในตางประเทศ ประสบการณการดำเนินการ

รับฟงความคิดเห็นในการจัดทำกฎหมายของประเทศไทย และขั้นตอนตางๆ 

ของการดำเนินการรับฟงความคิดเห็นในการจัดทำกฎหมาย ตลอดจนการ

เรยีนรูเก่ียวกับความสำคัญและความจำเปนที่รัฐจะตองดำเนินการใหประชาชน

เขาถึงตัวบทกฎหมายตาง ๆ ไดโดยสะดวกและสามารถเขาใจกฎหมายไดงาย

เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายไดอยางถูกตอง 

2) การวิเคราะหผูมีสวนไดเสียและเลอืกใชรูปแบบที่เหมาะสม 

  ศึกษาการวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสียโดยการทำแผนที่ผูมีสวนไดสวน

เสีย (Stakeholder Mapping) ซึ ่งเปนการเลือกใชวิธ ีการหรือเครื ่องมือที่

เหมาะสมกับผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตางๆ ที่มีความแตกตางกัน และการฝก

ปฏิบัติการวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสียเพ่ือใชรูปแบบที่เหมาะสม 

3) รูปแบบและเทคนิควิธีการตางๆ ในการจัดการรับฟงความคิดเห็นตามที่

เสนอแนะไวในกฎหมาย 

  ศึกษาความสำคัญของขอมูลและฝกปฏิบัติการเก็บรวบรวมขอมูล การ

สุมตัวอยางขอมูล รูปแบบและเทคนิควิธีตางๆ ในการจัดการรับฟงความคิดเห็น

ตามที ่เสนอแนะไวในกฎหมาย ไดแก การรับฟงความคิดเห็นผานระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานรัฐ การประชุมรับฟงความคิดเห็น การ

สัมภาษณหรือเชญิใหเขารวมชี้แจงหรือแสดงความเห็น การสำรวจความคิดเห็น 

และวิธีการอื่นๆ  
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4) รูปแบบและเทคนิควิธีการตางๆ ในการจัดการรับฟงความคิดเห็นโดยการ

ประยุกตใชกระบวนการประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ 

  ศึกษาถึงรูปแบบและเทคนิครวมถึงกระบวนการในการจัดการรับฟง

ความคิดเห็นอื่นๆ นอกเหนือจากที ่เสนอแนะใหทำตามกฎหมาย โดยการ

ประย ุกต  ใช กระบวนการท ี ่ออกแบบตามแนวคิดประชาธ ิปไตยแบบ

ปรึกษาหารือ 

5) การวิเคราะหขอมูลความคิดเห็น การเขียนรายงาน และการเปดเผยผลการรับ

ฟงความคิดเห็น 

  ศึกษาหลักการวิเคราะหขอมูลจากความเห็นที ่ไดรับจากการรับฟง

ความคิดเห็น นำมาสรุปประเด็น รวมถึงเขียนรายงานผลการรับฟงความคิดเห็น 

และการเปดเผยขอมูลจากการรับฟงความคิดเห็น  

6) การสมัมนาเชิงปฏิบัติการ: การออกแบบกระบวนการรบัฟงความคิดเห็น  

  การเรียนการสอนในวิชานี้จะนำความรูความเขาใจของนักศึกษามาฝก

ปฏิบัติในรูปแบบนำเสนอตัวอยางในการรับฟงความคิดเห็นในการจัดทำ

กฎหมาย ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกันของนักศึกษา และ

ประยุกตใชความรูในการออกแบบกระบวนการรับฟงความคิดเห็นในการจัดทำ

กฎหมาย ตั้งแตการเตรียมการจัดกระบวนการรับฟงความคิดเห็นในการจัดทำ

กฎหมาย จนถึงการติดตามและประเมินผลการดำเนินการรับฟงความคิดเห็น

ในการจัดทำกฎหมาย 
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9.4 กลุ มวิชาที ่ 4 ความรู และทักษะที ่จำเปนสำหรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ 

ของกฎหมายรวม 2 วิชา  

 กลุ มว ิชาความรู และทักษะที ่จำเปนสำหรับการตรวจสอบกระบวนการ

ประเมนิผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายในกลุมวิชานั้นนักศึกษาจำเปนตองมีทักษะที่จำเปนใน

การตรวจสอบผลการรับฟงความคิดเห็นและการวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก

กฎหมาย และหลักการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมายที่เกิดจากการบังคับใชกฎหมาย 

รวมถึงศึกษาแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ ์ของกฎหมายทั ้งในตางประเทศและ

ประเทศไทย 

วัตถุประสงค 

1) สามารถอธิบายหลักการตรวจสอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายได

อยางเขาใจ และสามารถนำไปประยุกตใช  

2) เพื ่อใหเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการตรวจสอบ 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายของประเทศไทย  

หัวขอวิชา 

1) แนวค ิดและพ ัฒนาการประเม ินผลส ัมฤทธ ิ ์ของกฎหมายในทางสากล  

และการพ ัฒนา เคร ื ่ องม ือประเม ินผลการบ ังค ับใช กฎหมาย ( Law 

Enforcement Indicators : LEI) มาใชกับการประเมินผลสมัฤทธ์ิของกฎหมาย   

- ศึกษานำเสนอถึงแนวคิดและความสำคัญของการประเมินผลสัมฤทธ์ิ

ของกฎหมายขององคกรระหวางประเทศและตางประเทศ ความสัมพันธ

ระหวางการวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมาย (Regulatory Impact 

Analysis : RIA)  และการประเม ินผลส ัมฤทธ ิ ์ ในการบ ังค ับใช กฎหมาย  

ความแตกตางระหวางการทบทวนกฎหมาย (Review)  การประเมินผลสัมฤทธ์ิ

ของกฎหมาย (Evaluation) และการปรับปรุงและยกเลิกกฎหมายที่ลาสมัย 

(Regulatory Guillotine) รวมถึงมาตรฐานหลักเกณฑ รูปแบบ หรือวิธีการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย และกรณีศึกษาการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ

กฎหมายในทางสากลหรือประเทศที่มีแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) 
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- นำเสนอความเปนมา แนวคิดและผลการศึกษาโครงการเครื่องมือ

ประเมินผลการบังคับใชกฎหมาย หรือ LEI มาใชในการประเมินผลสัมฤทธ์ิของ

กฎหมาย, สาระสำคัญขององคประกอบ หลักเกณฑ และตัวชี้วัดของเครื่องมือ

การประเมินผลการบังคับใชกฎหมายที่ไดมีการพัฒนาขึ้น การออกแบบและ

การทดสอบเครื่องมือการประเมินผลการบังคับใชกฎหมายโดยผูเชี ่ยวชาญ 

รวมถึงการนำเสนอและแลกเปลี ่ยนประสบการณเกี ่ยวกับการนำเครื ่องมือ

ประเมินผลการบังคับใชกฎหมายไปทดลองใชประเมินผลกฎหมายที่สำคัญ 

อาทิ พระราชบัญญัต ิกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติ

คาตอบแทนผูเสียหาย และคาแทนแทนและคาใชจายแกจำเลยในคดีอาญา 

พ.ศ. 2544 และขอเสนอแนะที่สำคัญตอการพัฒนาเครื่องมือประเมินผลการ

บังคับใชกฎหมาย 

2) การนำเครื ่องมือประเมินผลการบังคับใชกฎหมาย (Law Enforcement 

Indicators : LEI) มาปรับใช  

 ออกแบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายโดยยกตัวอยางกฎหมาย

หรือรางกฎหมายที่สนใจและทดลองนำ LEI ไปใช และนำเสนอผลการทดลอง 

 
 

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

10.1 ผู ผ านการอบรมตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการมีส วนรวมของ

ประชาชนในกระบวนการนิติบัญญัต ิ และการรับฟงความคิดเห็นภายใต

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

10.2 ผูผานการอบรมมีความรูความเขาใจในหลักการวิเคราะหผลกระทบในการตรา

กฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย  

10.3 ผูผานการอบรมไดแนวทางการดำเนินงานสำหรับการรับฟงความคิดเห็นในการ

วิเคราะหผลกระทบในการตรากฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ที ่สามารถ

ประยุกตใชไดจริง 

10.4 กิจกรรมและการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหวางเรียนที่นักศึกษาไดดำเนินการ

รวมกัน 12. ผลที่คาดวาจะไดรับ       


