
 

 

 
หลักสูตรวุฒิบัตรการวิเคราะห์ผลกระทบในการตรากฎหมาย 

และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มุ่งเน้นให้ประชาชนเข้าถึง

ตัวบทกฎหมายได้อย่างสะดวกและเข้าใจกฎหมายได้ง่ายขึ้นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ได้อย่างถูกต้อง จึงได้ก าหนดไว้ในมาตรา 77 วรรคสอง บัญญัติว่า “ก่อนการตรากฎหมายทุก
ฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น
จากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมท้ังเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการ
วิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และน ามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมาย  
ทุกขั้นตอน เมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้ว รัฐพึงจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
ทุกรอบระยะเวลาท่ีก าหนด โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้ท่ีเกี่ยวข้องประกอบด้วย เพื่อพัฒนา
กฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไป” และได้มีการ
ออกพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
ของกฎหมาย พ.ศ.2562 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

ดังนั้น รัฐสภา ส่วนงานราชการ รวมท้ังผู้ท่ีเกี่ยวข้องในกระบวนการจัดท า ปรับปรุง
แก้ไขและประเมินผลสัมฤทธิ์กฎหมายจ าเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ รวมท้ังมีทักษะในการ
ด าเนินการในหลากหลายมิติร่วมกับภาคประชาชนเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบท
ทางสังคม อันจะเป็นการช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานในด้านการจัดท าร่างกฎหมายและการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายซึ่งเป็นหลักการใหม่ท่ีปรากฏในรัฐธรรมนูญให้มีสมรรถนะเพิ่ม
มากขึ้น ตลอดจนสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายและการเข้าถึงของประชาชน
ต่อไป 

ด้วยปัจจัยดังกล่าวข้างต้น ส านักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า จึง
ได้จัดท าหลักสูตรวุฒิบัตร “การวิเคราะห์ผลกระทบในการตรากฎหมายและการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมาย” ขึ้น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการนิติบัญญัติ ส่วนราชการ  
และภาคประชาชนท่ีต้องการจัดท าหรือปรับปรุงแก้ไขกฎหมายได้เสริมสร้างและพัฒนา
สมรรถนะในการรับฟังความคิดเห็น ตลอดจนมีทักษะและเครื่องมือในการวิเคราะห์ผลกระทบ
และประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายท่ีมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์  
2.1 เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้ท่ี

เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ผลกระทบและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย  
2.2 เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เข้ารับการอบรมให้มีความสามารถในการจัดกระบวนการ

รับฟังความคิดเห็นของผู้ ท่ี เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ผลกระทบ และการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.3 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
กับการวิเคราะห์ผลกระทบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย มีแนวทาง
และเครื่องมือในการด าเนินงานอย่างมีคุณภาพและบรรลุตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญ มาตรา 77 

3. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษาอบรม 
บุคคลท่ีจะสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตร โดยมีข้อพิจารณาเบื้องต้น

ดังต่อไปนี้  
3.1 เป็นบุคคลท่ีมีบทบาทหน้าท่ีในกระบวนการตรากฎหมาย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องใน

การจัดท าร่างกฎหมายของหน่วยงานภาครัฐ พรรคการเมือง รวมถึงภาคเอกชน
และภาคประชาชนท่ีเคยมีส่วนร่วมในการเสนอกฎหมาย  

3.2 มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงและท างานเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการนิติบัญญัติตามบทบัญญัติและเจตนารมณ์ของมาตรา 77 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  

3.3 มีความสนใจและต้องการพัฒนาตนเองเพื่อให้มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการ
จัดท าร่างกฎหมาย กระบวนการรับฟังความคิดเห็น และการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย 

4. จ านวนผู้เข้ารับการศึกษาอบรม  

สถาบันพระปกเกล้า จะพิจารณานักศึกษาเข้าร่วมรับการศึกษาอบรมรุ่นละไม่เกิน 50 
คน โดยพิจารณาตามระเบียบและเกณฑ์การคัดเลือกของสถาบันพระปกเกล้าท่ีจะก าหนดขึ้น
เพื่อเป็นการเฉพาะส าหรับหลักสูตร โดยเกณฑ์การคัดเลือกจะพิจารณจากเอกสารการสมัคร 
การตรวจสอบคุณสมบัติ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาความพร้อมและความเหมาะสม
ของผู้เข้ารับการศึกษาอบรม และการพิจารณาคัดเลือก และผลการคัดเลือกจะด าเนินการโดย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  
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5. รูปแบบการจัดการศึกษาอบรม 

รูปแบบการด าเนินการศึกษาของหลักสูตรการวิเคราะห์ผลกระทบในการตรา
กฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย จะประกอบด้วย 3 ส่วน คือ การบรรยาย
ทางวิชาการ การอภิปรายแลกเปลี่ยน และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 การบรรยายทางวิชาการ 
     การบรรยายทางวิชาการนี้ จะเป็นการฟังการบรรยายทางวิชาการโดยเน้นท่ี

หลักการและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ผลกระทบในการตรากฎหมายและการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย รวมท้ังกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง และกระบวนการรับฟังความ
คิดเห็นโดยกระบวนการนิติบัญญัติ รูปแบบและวิธีการจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้มีความรู้
และประสบการณ์ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง  

5.2 การอภิปราย 
     การอภิปรายถกแถลง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยการเปิดโอกาสให้วิทยากร

และนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและประเด็นท่ีน่าสนใจร่วมกัน การน าประเด็นท่ีได้เรียนรู้
มาร่วมอภิปราย แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน  

5.3 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
     การสัมมนาเชิงปฏิบัติการจะเป็นการเปิดพื้นท่ีให้นักศึกษาได้น าความรู้ความเข้าใจ

จากการศึกษาเรียนรู้ และการหาความรู้เพิ่มเติมมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นของแต่ละคน
สนใจร่วมกันก าหนดประเด็นหัวข้อในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันซึ่งและกันผ่านมุมมองท่ีมี
ความแตกต่างหลากหลาย ท าให้เกิดความเข้าใจต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการนิติบัญญัติ กระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบในการตรากฎหมาย และการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
 

วธีิด ำเนินกำรศึกษำ 

กำรสัมมนำ 
เชิงปฏบิัติกำร 

กำรบรรยำย 
ทำงวชิำกำร 

 

กำรอภิปรำย 
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6. ระยะเวลาและสถานที่ศึกษาอบรม 
ระยะเวลา 2 เดือน โดยเรียนสัปดาห์ละ 3 วัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.                                   

ณ ห้องเรียนสถาบันพระปกเกล้า โดยเป็นการรับฟังการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิ และการ
อภิปรายเป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนเพื่อรับฟังมุมมองร่วมกับวิทยากร และการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อให้ผู้เข้าเรียนได้ศึกษาจากกรณีศึกษา ตลอดจนลงมือปฏิบัติจริงเพื่อให้มีความ
เข้าใจในแนวปฏิบัติที่สอดคล้องเป็นแบบแผนเดียวกัน 
 

7. การส าเร็จการศึกษาอบรม 

7.1 ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรฯ เป็นผู้ผ่านและส าเร็จการศึกษาอบรมเมื่อ
ปฏิบัติตามเกณฑ์ต่างๆ ต่อไปนี้โดยครบถ้วน 
- เกณฑ์เวลาเรียน นักศึกษาต้องเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตร ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 ของระยะเวลาการศึกษารวมท้ังหมด  
- เกณฑ์การมีส่วนร่วม ต้องเข้าร่วมกิจกรรมท่ีก าหนดในหลักสูตร และปฏิบัติงาน

ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะวิทยากรในหลักสูตรตลอดการศึกษา  
- เกณฑ์การส่งงาน ต้องผ่านการประเมินผลในการงานในกระบวนการเรียนรู้ 

การวิเคราะห์ผลกระทบในการตรากฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์  
- ไม่มีความประพฤติเสียหาย และไม่ด าเนินการใดๆ อันน ามาซึ่งมาความเสื่อม

เสียชื่อเสียงของสถาบันพระปกเกล้า  

7.2 ผู้ผ่านและส าเร็จการศึกษาอบรมตามหลักสูตรนี้จะได้รับ วุฒิบัตรการวิเคราะห์
ผลกระทบในการตรากฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย และมี
ศักดิ์และสิทธิ์แห่งวุฒิบัตรนั้นทุกประการ 

 

8. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ส านักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า 

 

9. โครงสร้างหลักสูตร 
6.  หลักสูตรวุฒิบัตรการวิเคราะห์ผลกระทบในการตรากฎหมายและการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมาย แบ่งการศึกษาอบรมออกเป็น 4 กลุ่มวิชา จ านวนชั่วโมงท้ังสิ้น 84 
ชั่วโมง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

9.1 กลุ่มวิชาที่ 1 ความรู้พื้นฐานว่าด้วยการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รัฐธรรมนูญและกฎหมายส าคัญที่เกี่ยวข้อง 
รวม 4 วิชา (จ านวน 6 ชั่วโมง)  
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กลุ่มวิชาความรู้พื้นฐานว่าด้วยการปกครองด้วยการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รัฐธรรมนูญและกฎหมายส าคัญท่ีเกี่ยวข้อง  
เป็นกลุ่มวิชาท่ีนักศึกษาจ าเป็นต้องเรียนรู้เพื่อทราบถึงแนวคิดพื้นฐานว่าด้วยการ
ปกครองด้วยการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ระบอบการเมืองการปกครอง กระบวนการนิติบัญญัติ ตลอดจนแนวคิดกระบวนการ
ยกระดับการจัดท ากฎหมาย และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องอื่นๆ  

วัตถุประสงค์ 
1) สามารถอธิบายถึงแนวคิดพื้นฐานว่าด้วยการปกครองด้วยการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นมุข มีความความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบอบการปกครองประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญและกฎหมายส าคัญที่เกี่ยวข้อง  

2)  สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นด้านกระบวนการนิติบัญญัติ
การจัดท ากฎหมายของประเทศไทย  

หัวข้อวิชา 
1) การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและ

กระบวนการนิติบัญญัติของไทย (1.5 ชั่วโมง)   
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการส าคัญของระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประกอบด้วย โครงสร้างอ านาจและ
ความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างสถาบันการเมืองหลักที่ใช้อ านาจอธิปไตยแทน
ประชาชน ซึ่งถือเป็นแนวคิดพื้นฐานส าคัญเกี่ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

2) กระบวนการนิติบัญญัติของประเทศไทย (1.5 ชั่วโมง) 
ศึกษากระบวนการนิติบัญญัติของประเทศไทย หลักการส าคัญทาง

กฎหมายท่ีใช้เป็นหลักการปฏิบัติ รวมท้ังกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการกระบวนการนิติบัญญัติ  

3) แนวคิดในการยกระดับกระบวนการจัดท ากฎหมาย (1.5 ชั่วโมง)  
ศึกษา เกี่ ยวกับแนวคิด เรื่ อ งกฎหมาย ท่ีดี  ( Good Regulation)  

หรือกฎหมายท่ีดีกว่า (Better Regulation) ในบริบทสากล ตลอดจนแนวคิด
ในการยกระดับกระบวนการจัดท ากฎหมายของไทย และบทบัญญัติและ
เจตนารมณ์ของมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560  
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4) กฎหมายส าคัญเกี่ยวกับการจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมาย (1.5 ชั่วโมง) 

ศึกษาสาระส าคัญของพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท า ร่าง
กฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ รวมท้ังกฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

 

9.2 กลุ่มวิชาที่ 2 ความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการวิเคราะห์ผลกระทบเพื่อ
ตรวจสอบความจ าเป็นในการตรากฎหมาย รวม 7 วิชา (36 ชั่วโมง) 
กลุ่มวิชาความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการตรวจสอบความจ าเป็นและ

วิเคราะห์ผลกระทบในการตรากฎหมาย และการตรวจสอบเนื้อหาของกฎหมาย  
กลุ่มวิชานี้จะศึกษาแนวคิดของการออกกฎหมาย หลักการตรวจความจ าเป็นในการ
ตรากฎหมาย การวิเคราะห์ผลกระทบในการตรากฎหมาย (Regulatory Impact 
Assessment) เทคนิคและวิธีการประเมินผลกระทบในการตรากฎหมายโดยค านึงถึง
มิติทางด้านเศรษฐศาสตร์และสังคม ผู้ศึกษาจะได้เรียนรู้ขั้นตอนและวิธีการเสนอร่าง
กฎหมายตามหลักการขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือ  
OECD  โดยเฉพาะการใช้ OECD Checklist ในการประเมินประสิทธิภาพกฎหมายท่ีใช้
กันอย่างแพร่หลายในต่างประเทศรวมถึงในประเทศไทยด้วย ตลอดจนศึกษา
หลักเกณฑ์การตรวจสอบเนื้อหาของร่างกฎหมาย เพื่อให้ผู้ศึกษาเข้าใจหลักการและ
สามารถด าเนินการตรากฎหมายได้ตามหลักการรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
และกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมาย 

วัตถุประสงค์ 
1) สามารถอธิบายแนวคิดของการออกกฎหมาย หลักการและวิธีการของการ

ตรวจสอบความจ าเป็นในการตรากฎหมายและการวิเคราะห์ผลกระทบในการ
ตรากฎหมาย (Regulatory Impact Assessment : RIA)   

2) สามารถอธิบายแนวคิดพื้นฐานว่าด้วยนิติเศรษฐศาสตร์ โดยการการประยุกต์
เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์มาวิเคราะห์และประเมินการออกกฎหมาย 

3) สามารถอธิบายหลักเกณฑ์ตรวจสอบความจ าเป็น การวิเคราะห์ผลกระทบใน
การตรากฎหมายและการตรวจสอบเนื้อหาของกฎหมายตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยและกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายท่ีก าหนดได ้
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4) สามารถน าระเบียบวิธี วิจัยและเทคนิคการวิ เคราะห์ผลกระทบทาง
เศรษฐศาสตร์และทางสังคมในการตรากฎหมายน าไปประยุกต์ใช้ได้ในการ
จัดท าร่างกฎหมาย  

5) สามารถก าหนดประเด็นท่ีจะน าไปสู่การสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการ
ตรวจสอบความจ าเป็นและการตรวจสอบเนื้อหาของกฎหมาย 

หัวข้อวิชา 
1) ความรู้พื้นฐานว่าด้วยการตรวจสอบความจ าเป็นในการตรากฎหมาย 

และการวิเคราะห์ผลกระทบร่างกฎหมาย (3 ชั่วโมง) 
ศึกษาความหมาย ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออกกฎหมาย (Regulatory 

Theory) อธิบายถึงเป้าหมายและหลักการของการออกกฎหมาย  การผ่อน
คลายกฎ (Deregulation) และวิธีการแก้ปัญหาโดยไม่ใช้กฎหมาย รวมถึง
ความหมายและหลักการของการวิเคราะห์ผลกระทบในการตรากฎหมาย 
(Regulatory Impact Assessment : RIA) ขั้นตอนและวิธีการในการวิเคราะห์
ผลกระทบในการตรากฎหมาย ตลอดจนศึกษาหลักเกณฑ์การจัดท า RIA ตาม
แนวทางของ OECD ตัวอย่างและประสบการณ์ในต่างประเทศ และแนวคิด
การจัดท า RIA ในประเทศไทย 

2) ความรู้พื้นฐานว่าด้วยนิติเศรษฐศาสตร์ (Law and Economics) (3 ชั่วโมง) 
 ศึกษาการประยุกต์เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาวิเคราะห์แลประเมิน

การออกกฎหมาย อธิบายถึงสาเหตุและความจ าเป็นในการออกกฎหมายผ่าน
มุมมองทางเศรษฐศาสตร์ รู้จักเครื่องมือเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์ผลกระทบ
จากการออกกฎ ได้แก่ วิธี Cost-Benefit Analysis วิธี Impact Assessment 
และวิธี Multiple-Criteria Analysis  
3) หลักเกณฑ์ตรวจสอบความจ าเป็นในการตรากฎหมายตามพระราชบัญญัติ

หลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
พ.ศ.2562  (3 ชั่วโมง)  

 ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมาและท่ีมาของการตรวจสอบความจ าเป็นใน
การตรากฎหมาย หลักการใช้ของกลุ่มประเทศ OECD และศึกษาท่ีมาและ
ความส าคัญของการตรวจสอบความจ าเป็นในการตรากฎหมายของประเทศ
ไทย ตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
และพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผล
สัมฤทธ์ิของกฎหมาย พ.ศ.2562   
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4) การวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์และทางสังคม (9 ชั่วโมง)  
ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางในการออกแบบวิธีวิจัย การสังเคราะห์

ข้อมูล โดยจะศึกษาแนวคิดของระเบียบวิธีวิจัยท้ัง 2 วิธี คือ การวิเคราะห์
ข้อมูลในเชิงคุณภาพ (Quantitative Research Method) และการวิเคราะห์
ข้อมูลในเชิงปริมาณ (Qualitative Research Method) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้
เข้าใจรูปแบบวิธีการวิจัยเพื่อการวิเคราะห์ผลกระทบในการตรากฎหมาย 
สามารถวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณได้ (Mixed Method) 
เพ่ือเป็นแนวทางในการเปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูลจากการวิจัย  

4.1) เทคนิคการวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์  
  ศึกษาหลักการและวิธีการศึกษาปัญหาทางสังคมและนโยบายผ่านการ
วิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ในแง่มุมต่าง ๆ การระบุต้นทุน (Cost)  ค่าเสีย
โอกาส (Opportunity Cost) และผลประโยชน์ (Benefit) วิธีการเปลี่ยนคุณค่า
เป็นมูลค่าเงิน (Monetization) ส าหรับต้นทุน (Cost) และผลประโยชน์ 
(Benefits) 

4.2) เทคนิคการวิเคราะห์ผลกระทบทางสังคม  
  ศึกษาแนวทางและวิธีการวิเคราะห์ผลกระทบทางสังคม ได้แก่ 
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact) ผลกระทบด้านสุขภาพ 
(Heath Impact) ผลกระทบด้านความเสมอภาคทางเพศ (Gender Impact) 
เป็นต้น ตลอดจนการเปรียบเทียบวิธีการแก้ปัญหาจากต่างประเทศ  

5) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ: การวิเคราะห์ผลกระทบเพื่อตรวจสอบความจ าเป็น
ในการตรากฎหมาย (9 ชั่วโมง)  

   ให้ผู้ศึกษาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการน าความรู้ท่ีได้ศึกษามา
ฝึกปฏิบัติในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  โดยให้น าประเด็นท่ีได้จากการศึกษา
มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม การฝึกปฏิบัติ
จะแบ่งเป็น 5 ขั้นดังนี้  

1. การตรวจสอบความจ าเป็นในการตรากฎหมาย 
2. การตรวจสอบผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ 
3. การตรวจสอบผลกระทบทางสังคม  
4. การเปรียบเทียบการศึกษาจากต่างประเทศ 
5. สรุปผลการตรวจสอบผลกระทบ 

6) การจัดท า Checklist (3 ชั่วโมง) 
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ศึกษาเกี่ยวกับผลการปรับใช้  OECD Checklist ในประเทศไทยใน
ระยะเวลาท่ีผ่านมา รวมถึงวิธีการใช้งาน Checklist เพื่อการร่างกฎหมายใน
ปัจจุบัน และการศึกษากฎหมายจากต่างประเทศตามความต้องการใน 
Checklist ท้ังนี้ยังศึกษาการจัดท า Checklist ส าหรับการร่างกฎหมายตาม
แนวทางพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 และมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท า 
Checklist และเขียนรายงาน  

7) การตรวจสอบเนื้อหาในการตรากฎหมายของประเทศไทย  (6 ชั่วโมง) 
   ศึกษาท่ีมาและความส าคัญในการตรวจสอบเนื้อหาในการตรากฎหมาย

ตามหมวดท่ี 3 พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 วิธีการตรวจสอบเนื้อหาในการ
ตรากฎหมายในประเทศไทย ได้แก่ การตรวจสอบเนื้อหาเพื่อความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ การตรวจสอบความจ าเป็นในการใช้ระบบอนุญาตและระบบ
คณะกรรมการ ความจ าเป็นในการก าหนดโทษอาญา เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือตรวจสอบเนื้อหาในการตรากฎหมาย  

 
9.3 กลุ่มวิชาที่ 3 ความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการรับฟังความ

คิดเห็นในการจัดท ากฎหมาย รวม 6 วิชา (รวม 30 ชั่วโมง) 
กลุ่มวิชาความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการด าเนินการรับฟังความคิดเห็นใน

การจัดท ากฎหมาย กลุ่มวิชานี้นักศึกษาจะได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานว่าด้วย
การรับฟังความคิดเห็นในการจัดท ากฎหมาย แนวคิดการปรึกษาหารือสาธารณะ 
(Public Consultation) กระบวนการท่ีใช้ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนใน
การตรากฎหมาย รวมไปถึงการศึกษากระบวนการด าเนินการรับฟังความคิดเห็นในการ
จัดท ากฎหมายท่ีต้องค านึงถึงการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อเป็นแนวทางในการ
จัดท ากฎหมาย  

วัตถุประสงค์ 
1) สามารถอธิบายหลักการด าเนินการรับฟังความคิดเห็นในการจัดท ากฎหมาย 

ขั้นตอนการด าเนินการรับฟังความคิดเห็นในการจัดท ากฎหมายท่ีต้องค านึงถึง
ผลกระทบกับผู้ส่วนได้ส่วนเสีย 

2) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการรับฟังความคิดเห็นได้
โดยการใช้รูปแบบท่ีเหมาะได้ 
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3) สามารถน าหลักการวิเคราะห์ข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นน าไปประยุกต์ใช้  
สามารถสรุปผลข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลได้ 

หัวข้อวิชา 
1) ความรู้พื้นฐานและการเตรียมการส าหรับการด าเนินการรับฟังความคิดเห็นใน

การจัดท ากฎหมาย (3 ชั่วโมง) 
  ศึ กษ าแ นวคิ ด ว่ า ด้ ว ยก า รปรึ กษาห า รื อ ส า ธ า รณะ  ( Public 
Consultation) กับการรับฟังความคิดเห็นในการจัดท ากฎหมาย พร้อม
ตัวอย่างการน าแนวคิดว่าด้วยการปรึกษาหารือสาธารณะไปใช้ด าเนินการรับฟัง
ความคิดเห็นในการจัดท ากฎหมายในต่างประเทศ ประสบการณ์การด าเนินการ
รับฟังความคิดเห็นในการจัดท ากฎหมายของประเทศไทย และขั้นตอนต่างๆ 
ของการด าเนินการรับฟังความคิดเห็นในการจัดท ากฎหมาย ตลอดจนการ
เรียนรู้เกี่ยวกับความส าคัญและความจ าเป็นท่ีรัฐจะต้องด าเนินการให้ประชาชน
เข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่าย
เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง 

2) การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเลือกใช้รูปแบบท่ีเหมาะสม (3 ชั่วโมง)  
  ศึกษาการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยการท าแผนท่ีผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย (Stakeholder Mapping) ซึ่งเป็นการเลือกใช้วิธีการหรือเครื่องมือท่ี
เหมาะสมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ท่ีมีความแตกต่างกัน และการฝึก
ปฏิบัติการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อใช้รูปแบบท่ีเหมาะสม 

3) รูปแบบและเทคนิควิธีการต่างๆ ในการจัดการรับฟังความคิดเห็นตามท่ี
เสนอแนะไว้ในกฎหมาย (6 ชั่วโมง) 
  ศึกษาความส าคัญของข้อมูลและฝึกปฏิบัติการเก็บรวบรวมข้อมูล การ
สุ่มตัวอย่างข้อมูล รูปแบบและเทคนิควิธีต่างๆ ในการจัดการรับฟังความคิดเห็น
ตามท่ีเสนอแนะไว้ในกฎหมาย ได้แก่ การรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานรัฐ การประชุมรับฟังความคิดเห็น การ
สัมภาษณ์หรือเชิญให้เข้าร่วมชี้แจงหรือแสดงความเห็น การส ารวจความคิดเห็น 
และวิธีการอื่นๆ  

4) รูปแบบและเทคนิควิธีการต่างๆ ในการจัดการรับฟังความคิดเห็นโดยการ
ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ (6 ชั่วโมง) 
  ศึกษาถึงรูปแบบและเทคนิครวมถึงกระบวนการในการจัดการรับฟัง
ความคิดเห็นอื่นๆ นอกเหนือจากท่ีเสนอแนะให้ท าตามกฎหมาย โดยการ
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ประยุกต์ ใช้กระบวนการท่ีออกแบบตามแนวคิดประชาธิปไตยแบบ
ปรึกษาหารือ 

5) การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็น การเขียนรายงาน และการเปิดเผยผลการรับ
ฟังความคิดเห็น (6 ชั่วโมง)  
  ศึกษาหลักการวิเคราะห์ข้อมูลจากความเห็นท่ีได้รับจากการรับฟัง
ความคิดเห็น น ามาสรุปประเด็น รวมถึงเขียนรายงานผลการรับฟังความคิดเห็น 
และการเปิดเผยข้อมูลจากการรับฟังความคิดเห็น  

6) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ: การออกแบบกระบวนการรับฟังความคิดเห็น  
(6 ชั่วโมง) 
  การเรียนการสอนในวิชานี้จะน าความรู้ความเข้าใจของนักศึกษามาฝึก
ปฏิบัติในรูปแบบน าเสนอตัวอย่างในการรับฟังความคิดเห็นในการจัดท า
กฎหมาย ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันของนักศึกษา และ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการออกแบบกระบวนการรับฟังความคิดเห็นในการจัดท า
กฎหมาย ตั้งแต่การเตรียมการจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นในการจัดท า
กฎหมาย จนถึงการติดตามและประเมินผลการด าเนินการรับฟังความคิดเห็น
ในการจัดท ากฎหมาย 
 
 
 

9.4 กลุ่มวิชาที่ 4 ความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมายรวม 3 วิชา (12 ชั่วโมง) 
 กลุ่มวิชาความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการตรวจสอบกระบวนการ

ประเมนิผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายในกลุ่มวิชานั้นนักศึกษาจ าเป็นต้องมีทักษะท่ีจ าเป็นใน
การตรวจสอบผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจาก
กฎหมาย และหลักการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายท่ีเกิดจากการบังคับใช้กฎหมาย 
รวมถึงศึกษาแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายท้ังในต่างประเทศและ
ประเทศไทย 

วัตถุประสงค์ 
1) สามารถอธิบายหลักการตรวจสอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายได้

อย่างเข้าใจ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้  
2) เพื่อให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการตรวจสอบ 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายของประเทศไทย  
หัวข้อวิชา 
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1) แนวคิดและพัฒนาการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายในประเทศไทย  
(6 ชั่วโมง)  

ศึกษาน าเสนอถึงความเป็นมาและพัฒนาการของการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมายในประเทศไทย แนวคิดและสาระส าคัญของการ
ประ เมินผลสัมฤทธิ์ ของกฎหมายตามเจตนารมณ์ของรั ฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย ความแตกต่างระหว่างการทบทวนความเหมาะสม 
ของกฎหมายตาม พ.ร.ฎ. การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558 
และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายตามมาตรา 77 รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย ปัญหาและอุปสรรคของการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
ของกฎหมาย รวมไปถึงแนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
ของกฎหมายตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์และการจัดท าร่างกฎหมาย  
พ.ศ. 2562 และกรณีศึกษาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายและการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ในการออกกฎหมายของประเทศไทย 

2) แนวคิดและพัฒนาการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายในทางสากล และการ
พัฒนาเครื่องมือประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย (Law Enforcement 
Indicators : LEI) มาใช้กับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย (3 ชั่วโมง)   

- ศึกษาน าเสนอถึงแนวคิดและความส าคัญของการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมายขององค์กรระหว่างประเทศและต่างประเทศ ความสัมพันธ์
ระหว่างการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย (Regulatory Impact 
Analysis :  RIA)  และการประเมินผลสัมฤทธิ์ ในการบังคับใช้กฎหมาย  
ความแตกต่างระหว่างการทบทวนกฎหมาย (Review)  การประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย (Evaluation) และการปรับปรุงและยกเลิกกฎหมายท่ีล้าสมัย 
(Regulatory Guillotine) รวมถึงมาตรฐานหลักเกณฑ์ รูปแบบ หรือวิธีการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย และกรณีศึกษาการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมายในทางสากลหรือประเทศที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

- น าเสนอความเป็นมา แนวคิดและผลการศึกษาโครงการเครื่องมือ
ประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย หรือ LEI มาใช้ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมาย, สาระส าคัญขององค์ประกอบ หลักเกณฑ์ และตัวชี้วัดของเครื่องมือ
การประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายท่ีได้มีการพัฒนาขึ้น การออกแบบและ
การทดสอบเครื่องมือการประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายโดยผู้เชี่ยวชาญ 
รวมถึงการน าเสนอและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการน า เครื่องมือ
ประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายไปทดลองใช้ประเมินผลกฎหมายท่ีส าคัญ 
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อาทิ พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติ
ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าแทนแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา 
พ.ศ. 2544 และข้อเสนอแนะท่ีส าคัญต่อการพัฒนาเครื่องมือประเมินผลการ
บังคับใช้กฎหมาย 

3) การน าเครื่องมือประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย (Law Enforcement 
Indicators : LEI) มาปรับใช้ (3 ชั่วโมง) 
 ออกแบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายโดยยกตัวอย่างกฎหมาย
หรือร่างกฎหมายท่ีสนใจและทดลองน า LEI ไปใช้ และน าเสนอผลการทดลอง 
 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1 ผู้ผ่านการอบรมตระหนักถึงความส าคัญของกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในกระบวนการนิติบัญญัติ และการรับฟังความคิดเห็นภายใต้
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

10.2 ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการวิเคราะห์ผลกระทบในการตรา
กฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย  

10.3 ผู้ผ่านการอบรมได้แนวทางการด าเนินงานส าหรับการรับฟังความคิดเห็นในการ
วิเคราะห์ผลกระทบในการตรากฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ท่ีสามารถ
ประยุกต์ใช้ได้จริง 

10.4 กิจกรรมและการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างเรียนท่ีนักศึกษาได้ด าเนินการ
ร่วมกัน  

12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ       


