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1. หลักการและเหตุผล
คำปรำรภของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 “เพื่อมิให้ผู้บริหำรที่ปรำศจำก
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลเข้ำมำมีอำนำจในกำรปกครองบ้ำนเมืองหรือใช้อำนำจตำมอำเภอใจ และ
กำรกำหนดมำตรกำรป้องกันและบริหำรจัดกำรวิกฤติกำรณ์ของประเทศให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ตลอดจนได้
กำหนดกลไกอื่น ๆ ตำมแนวทำงที่รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบับชั่วครำว) พุทธศักรำช 2557
ระบุไว้ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรพัฒนำประเทศตำมแนวนโยบำยแห่งรัฐและยุทธศำสตร์ชำติซึ่งผู้เข้ำมำบริหำร
ประเทศแต่ละคณะจะได้กำหนดนโยบำยและวิธีดำเนินกำรที่เหมำะสมต่อไป ทั้งยังสร้ำงกลไกในกำรปฏิรูป
ประเทศในด้ำนต่ำง ๆ ที่สำคัญและจำเป็นอย่ำงร่วมมือร่วมใจกัน รวมตลอดทั้งกำรลดเงื่อนไขควำมขั ดแย้ง
เพื่อให้ประเทศมีควำมสงบสุขบนพื้นฐำนของควำมรู้รักสำมัคคีปรองดอง กำรจะดำเนินกำรในเรื่องเหล่ำนี้ให้
ลุล่วงไปได้ จำต้องอำศัยควำมร่วมมือระหว่ำงประชำชนทุกภำคส่วนกับหน่วยงำนทั้งหลำยของรัฐตำมแนวทำง
ประชำรัฐภำยใต้กฎเกณฑ์ตำมหลักกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยและประเพณีกำรปกครองที่เหมำะสม
กับสถำนกำรณ์ และลักษณะสังคมไทย หลักควำมสุจริต หลักสิทธิมนุษยชน และหลักธรรมำภิบำล อันจะทำให้
สำมำรถขับ เคลื่อนประเทศให้พัฒ นำไปข้ำงหน้ำได้อย่ำงเป็น ขั้นตอนจนเกิด ควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ทั้งในทำงกำรเมืองกำรปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข”
และมำตรำ 3 “อำนำจอธิปไตยเป็นของปวงชนชำวไทย พระมหำกษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้
อำนำจนั้นทำงรัฐสภำ คณะรัฐมนตรี และศำล ตำมบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
รั ฐ สภำ คณะรั ฐ มนตรี ศำล องค์ก รอิ ส ระ และหน่ ว ยงำนของรัฐ ต้ องปฏิบั ติห น้ำ ที่ใ ห้ เ ป็น ไปตำม
รัฐธรรมนูญ กฎหมำย และหลักนิติธรรม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชำติและควำมผำสุกของประชำชน
โดยรวม”
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 ได้ให้ควำมสำคัญในกำรปฏิรูปประเทศด้วย
ควำมร่วมมือร่วมใจระหว่ำงรัฐกับประชำชนภำยใต้กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ภำยใต้หลักสิทธิมนุษยชน และหลักนิติธรรม รวมทั้งยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561-2580)
ที่มุ่งเน้นควำมมั่นคงในกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน กำรสร้ำง
โอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม กำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐ ซึ่ง สำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญเป็นหน่วยงำนหนึ่งที่ได้
มุ่งพัฒนำบุคลำกรทั้งภำครัฐและภำคเอกชนภำยใต้หลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชำธิปไตย” ให้มีควำมรู้
ทำงวิชำกำรที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักนิติธรรม หลักประชำธิปไตย และหลักสิทธิมนุษยชน ตลอดจนในเรื่องที่
เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมมำตลอดระยะเวลำ 6 ปี ประกอบกับยุทธศำสตร์ศำลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2560-2564 ยุทธศำสตร์ที่ 4 ส่งเสริมควำมร่วมมือและประชำสัมพันธ์กับเครือข่ำยด้ำนกำรจัดกำร
ควำมรู้ทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ ที่มุ่งเน้นให้มีกำรบูรณำกำรและสร้ำงเสริมองค์ควำมรู้ทำงวิชำกำร
และพัฒนำควำมร่วมมือของบุคลำกรทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร ดังนั้นเพื่อกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ที่
ถูกต้องตรงตำมหลักวิชำกำรนำมำพัฒนำและร่วมกันปฏิรูปประเทศให้มีควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สำนักงำน

-2ศำลรัฐธรรมนูญจึงกำหนดให้ดำเนินโครงกำรอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชำธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 7
ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนำและเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลักกฎหมำยและระบอบกำรปกครองที่ถูกต้อง
ตำมหลักกำรและเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 ให้แก่บุคลำกรภำยใน
และภำยนอกองค์กร
2.2 เพื่อพัฒนำสำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้โดยมุ่งเน้นควำมรู้เฉพำะทำง
ได้แก่ กฎหมำยรัฐธรรมนูญ กำรเมืองกำรปกครอง และกำรคุ้มครองสิทธิและเสรีภ ำพของประชำชน และ
เสริมสร้ำงควำมรู้ด้ำนเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
3. เป้าหมายของโครงการ
3.1 สำนัก งำนศำลรัฐ ธรรมนูญเป็น องค์ก รแห่ง กำรเรียนรู้ ใ นด้ำนกฎหมำยรัฐ ธรรมนูญ ด้ำนหลัก
นิติธรรม ด้ำนหลักประชำธิปไตย ด้ำนสิทธิและเสรีภำพ
3.2 มุ่งเน้นพัฒนำบุคลำกรภำยในและภำยนอกองค์กรให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลัก กฎหมำยของ
ประเทศไทย หลักนิติธ รรม หลั กประชำธิปไตย หลั กสิ ทธิ มนุษยชน และนำควำมรู้ที่ได้รับไปพัฒ นำให้เกิด
ประโยชน์ต่อองค์กรและประเทศชำติได้
4. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาอบรม
คุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำอบรมต้องเป็นผู้นำหรือตัวแทนองค์กรที่คณะกรรมกำรเห็นเหมำะสม กรณี
ข้ำรำชกำรทหำร ตำรวจ ยศนำยพลขึ้นไป และกรณีข้ำรำชกำรตั้งแต่ผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นไป หรือที่คณะกรรมกำร
เห็นว่ำเป็นประโยชน์ต่อกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
5. วิธีดาเนินการ
5.1 กำรอบรม
5.1.1 กำรบรรยำยแบ่ ง ออกเป็ น 3 กลุ่ ม วิ ช ำ (หลั ก นิ ติ ธ รรม หลั ก ประชำธิ ป ไตย และหลั ก
สิทธิมนุษยชน) ไม่น้อยกว่ำ 126 ชั่วโมง โดยวิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งภำยในประเทศและ
ต่ำงประเทศ
5.1.2 กำรอภิ ป รำยโดยผู้ ศึ ก ษำอบรมคั ด เลื อ กตั ว แทนเป็ น ผู้ อ ภิ ป รำยและผู้ ด ำเนิ น รำยกำร
ในหัวข้อที่เกี่ยวกับ 3 กลุ่มวิชำ (หลักนิติธรรม หลักประชำธิปไตย และหลักสิทธิมนุษยชน)
จำนวน 3 ครั้ง
ทั้งนี้ กำรอบรมรวมทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่ำ 135 ชั่วโมง
5.2 กิจกรรมเสริมและกำรศึกษำดูงำน แบ่งเป็น
5.2.1 กำรปฐมนิเทศ
5.2.2 กำรศึกษำดูงำนในกรุงเทพมหำนคร จำนวน 1 ครั้ง
5.2.3 กำรศึกษำดูงำนภูมิภำค จำนวน 1 ครั้ง
5.2.4 กำรศึกษำดูงำนต่ำงประเทศ จำนวน 2 ครั้ง
5.2.5 กำรบรรยำยพิเศษ กำรปัจฉิมนิเทศ และพิธีปิดหลักสูตร
5.3 กำรทำกิจกรรมเพื่อสำธำรณะประโยชน์ (CSR) ตำมควำมเหมำะสม ไม่น้อยกว่ำ 1 ครั้ง

-35.4 กำรเขีย นบทควำมทำงวิชำกำรส่ ว นบุคคล คนละ 2 บทควำม ควำมยำวประมำณ 10 หน้ำ
กระดำษ เอ 4 ได้แก่
5.4.1 บทควำมเกี่ยวกับหลักนิติธรรม จำนวน 1 เรื่อง กำหนดส่งเดือนเมษำยน 2562
5.4.2 บทควำมเกี่ยวกับหลักประชำธิปไตย จำนวน 1 เรื่อง กำหนดส่งเดือนมิถุนำยน 2562
ทั้งนี้ ผู้ศึกษำอบรมคัดเลือกบทควำมทำงวิช ำกำรส่ว นบุคคลของตนเอง จำนวน 1 เรื่อง เพื่อ
นำเสนอภำยในเดือนกันยำยน 2562
5.5 กำรจัดทำผลงำนทำงวิชำกำรของกลุ่ม กลุ่มละ 1 เรื่อง
5.6 กำรจัดทำรำยงำนกำรศึกษำดูงำนต่ำงประเทศ
6. ระยะเวลาโครงการ
อบรมทุกวันพุธของสัปดำห์ ระหว่ำงเดือนมกรำคม - เดือนกันยำยน 2562
7. สถานที่ดาเนินการ
ส ำนั กงำนศำลรั ฐ ธรรมนู ญ ศูน ย์ รำชกำรเฉลิ มพระเกีย รติ 80 พรรษำฯ อำคำรรำชบุรีดิ เรกฤทธิ์
(อำคำรเอ) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหำนคร
8. ผู้รับผิดชอบ
วิทยำลัยศำลรัฐธรรมนูญ สถำบันรัฐธรรมนูญศึกษำ สำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญ
9. ผลผลิตและตัวชี้วัดโครงการ
9.1 ผลผลิต บทควำมทำงวิชำกำรของผู้เข้ำศึกษำอบรมคนละไม่น้อยกว่ำ 2 บทควำม
9.2 ตัวชี้วัดโครงกำร
1) ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ ผู้เข้ำศึกษำอบรมต้องเข้ำรับกำรศึกษำอบรมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 และ
จัดทำเอกสำรทำงวิชำกำรตำมจำนวนและส่งภำยในเวลำที่กำหนด
2) ตั ว ชี้ วั ด เชิ ง คุ ณ ภำพ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ข องศำลรั ฐ ธรรมนู ญ ประเมิ น ผลกำรศึ ก ษำอบรมแล้ ว
เห็นว่ำประสบควำมสำเร็จ ในระดับร้อยละ 80 ขึ้นไป
๑0. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
กำรเมืองกำรปกครองของประเทศไทยในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืน โดยเริ่มต้นด้วยกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ ย วกั บ หลั ก นิ ติ ธ รรม หลั ก ประชำธิ ป ไตย และหลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ ถู ก ต้ อ งตำมหลั ก วิ ช ำกำร และเกิ ด
ควำมร่ วมมือของบุ คลำกรที่ดีจำกทุกภำคส่ว นเพื่อขับเคลื่ อนยุทธศำสตร์และกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
ต่ำง ๆ ในกำรสร้ ำงควำมเข้มแข็งและพัฒนำประเทศทำงด้ำนกำรเมืองกำรปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม
ตลอดจนสร้ำงองค์ควำมรู้ให้กับประชำชนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชำติต่อไป
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