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หลักสูตร นักกฎหมายภาครัฐ 4.0  

Lawyers' Enhanced Agility Program (LEAP) 

โดย มูลนธิิสถาบันวจิัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) 
 
 

1.หลักการและเหตุผล 
 

ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ฉับพลัน ภายใน
ระยะเวลาอันสั้น ด้วยวิถีการแข่งขันด้านธุรกิจ ความทันสมัยของเทคโนโลยีและพฤติกรรมทางสังคมในรูปแบบใหม่ 
การเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมอย่างพลิกผัน (Disruptive innovation) หรือที่เรียกว่า “ VUCA World ” ก่อให้เกิด
วิกฤตการณ์ความผันผวน ความไม่แน่นอน ความซับซ้อน และความคลุมเครือ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม
และสถานการณ์ในแต่ละประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพื่อให้รับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที  
จึงจำเป็นต้องปรับแนวทางการรับมือสมัยใหม่ อาทิ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนากลยุทธ์หรือวิสัยทัศน์ 
การปรับปรุงกฎเกณฑ์ และสร้างความรับรู้ทางด้านกฎระเบียบที่ถูกต้องอย่างเท่าทันให้สอดคล้องกับบริบทของ
อนาคต และกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกวูก้ายุคใหม่ ทั้งรูปแบบการทำธุรกิจ การส่งเสริมนวัตกรรม และ 
การป้องกันความเสี่ยง ทั้งนี้ การเสริมสร้างทักษะความสามารถในการคิด ความสามารถในการทำงานให้ประสบ
ความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว และยืดหยุ่นเหมาะสมกับสถานการณ์ของโลกที่มีความไม่แน่นอนจึงเป็นเรื่องที่ควรให้
ความสำคัญ นักกฎหมายหรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในหน่วยงานของรัฐ ถือได้ว่ามีบทบาทอย่างชัดเจนต่อ
กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางด้านกฎหมายให้แก่หน่วยงานและประเทศเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านการออก
กฎเกณฑ์ ด้านการบริหาร การดำเนินการเก่ียวกับกฎระเบียบ การกำกับดูแลและการนำกฎหมายไปบังคับใช้อย่าง
ถูกต้อง ดังนี้ ทุกหน่วยงานจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องเร่งพัฒนาบุคลากรทางด้านกฎหมาย ให้ก้าวทันกับ 
ความเปลี่ยนแปลงทางด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับและนโยบายสมัยใหม่ ซึ่งมีปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่มีพลวัต
อย่างเห็นได้ชัด  

 

 แม้ว่ารัฐบาลจะกำหนดให้การปฏิรูปกฎหมายและระเบียบเป็นนโยบายที่สำคัญ แต่ในข้อเท็จจริงกลับ
ปรากฏว่า มีการตรากฎหมายและระเบียบขึ้นใหม่เป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องทำให้กฎหมายและระเบียบต่างๆ
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ มีมาตรฐานทัดเทียมกับกฎระเบียบสากล สามารถใช้บังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
การพัฒนาทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งในแง่ของความรู้ในเชิงปฏิบัติ 
เชิงวิชาการ ให้แกผู่้มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านกฎหมายจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นบุคลากรหลักในการ
นำกฎระเบียบไปใช้ รวมถึงการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลให้เป็นผลสำเร็จ อีกทั้ง ยังมีส่วนในการทำให้คุณภาพ
ของกฎระเบียบมีประสิทธิภาพ และถูกบังคับใช้ให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานที่ดี  
 

 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) เล็งเห็นถึงประเด็นความสำคัญของการเสริมสร้าง
และพัฒนาความรู้ให้แก่ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านกฎหมายหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่งอ่ืนที่เกี่ยวข้องทาง 
ด้านกฎหมายทั้งในหน่วยงานส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ รวมไปถึง
องค์กรปกครองส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล นำไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
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และเป็นผลสำเร็จ มุ่งก่อให้เกิดประสิทธิภาพที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานยิ่งขึ้น จึงได้จัดให้มีหลักสูตร นักกฎหมาย
ภาครัฐ 4.0 “Lawyers' Enhanced Agility Program (LEAP)” ขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพ และวิสัยทัศน์ของ 
ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในระดับต่างๆ สร้างเครือข่ายระหว่างผู้ออกกฎ และผู้บังคับใช้กฎให้มี  
ความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน โดยหลักสูตรนี้มีเนื้อหาการให้ความรู้ครอบคลุมตั้งแต่ กฎระเบียบของบุคคล
ทั่วไป กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกและบทบาทนักกฎหมาย แรงงานสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงองค์กร ปัญหา
และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) มาตรฐานการบัญชี
และการเงินสำหรับนักกฎหมาย ความปลอดภัยไซเบอร์ ระบบการกำกับดูแลองค์กร 4.0 กฎหมายการร่วมลงทุน 
ตลอดจนการบริหารจัดการสัญญา การยกร่างกฎ ระเบียบสำหรับรัฐและรัฐวิสาหกิจ โดยวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับทั้งในวงการวิชาการ วงการราชการจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มาร่วม
บรรยาย เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาวิสัยทัศน์ให้แก่ผู้เข้าอบรมซึ่งปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องต่อไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 
 

2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย และสร้างความรู้ความเข้าใจในภาพรวม
ทางด้านกฎระเบียบของประเทศ รวมถึงพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน และโครงการหรือปฏิบัติหน้าที่ 
ที่เก่ียวข้องด้านกฎระเบียบให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านกฎหมายของแต่ละองค์กร ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ 
และสร้างสัมพันธภาพซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล แนวคิด และความร่วมมือกันในอนาคต 

2.3 เพื่อสร้างวิสัยทัศน์สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างถูกต้อง อีกทั้งสามารถ  
บูรณาการองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อในการทำงานในองค์กรของตนได้อย่างประสบความสำเร็จ
สูงสุด 

 
3. โครงสร้างและรายละเอียดหลักสูตร 

 

 หลักสูตร นักกฎหมายภาครัฐ 4.0 “Lawyers' Enhanced Agility Program (LEAP)” รุ่นที่ 5 เน้น
การเรียนรู้ การสื่อสารระหว่างกันแบบมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ระหว่างผู้อบรมและวิทยากร มีจำนวนผู้เข้ารับ
การอบรมไม่เกิน 25 คน โดยเนื้อหาของหลักสูตรประกอบด้วย 5  หมวดเนื้อหา (Modules) ดังนี้ 
 Module 1: ด้านบุคลากร              15   ชั่วโมง 
 Module 2: ด้านการเงินและบญัช ี         6    ชั่วโมง 
 Module 3: ด้านการบริหารองค์กร        15   ชั่วโมง 
 Module 4: ด้านทั่วไป           6    ชั่วโมง 
 Module 5: Workshop                 6   ชั่วโมง 
 Module 6: การศึกษาดูงานตา่งประเทศ       12   ชั่วโมง 
               รวมทั้งสิ้น     60   ชั่วโมง 
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Module รายละเอียดการอบรม 
1. ด้านบุคลากร 

 
                 1. กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกและบทบาทนักกฎหมาย  

     (VUCA World & Lawyers 4.0) 
2. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
3. แรงงานสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงองค์กร 
4. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) 
5. ความปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) 

               
2. ด้านการเงินและบัญชี 

 
                 6. มาตรฐานการบัญชีและการเงินสำหรับนักกฎหมาย 

7. ปัญหาและการปฏบิัติตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจา้ง 
                  

3. ด้านการบริหารองค์กร                  8. การร่วมลงทุนกับเอกชน 
                 9. การบริหารจัดการสัญญาภาครัฐ 
                 10. การจัดการข้อพิพาทสำหรับหน่วยงานภาครัฐ 

11. การบูรณาการด้านการกำกบัดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง 
และการปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานที่
เก่ียวข้อง (Governance Risk and Compliance) 
12. Digital Life for Lawyers (ชีวิตดิจิทลัสำหรับนักกฎหมาย) 

 
4. ด้านทั่วไป                  13. การปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อก้าวเข้าสู่วิถีใหม่  

(Regulatory Reform as a New Normal)                      
                 14. จริยธรรมสำหรับนักกฎหมายภาครัฐ 

 
5. Workshop                  15. Regulatory Rationale/ Regulatory Workshop 

 

6. การศึกษาดูงานต่างประเทศ   16. การศึกษาดูงานตา่งประเทศ 
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4. การศึกษาดูงาน 
 

ก ารศึ ก ษ าดู ง าน ต่ า งป ระ เท ศ เป็ น กิ จ ก รรม ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ งห ลั ก สู ต รที่ มุ่ ง เน้ น ให้ ผู้ เข้ า รั บ 
การอบรมได้มีโอกาสศึกษากระบวนการทำงานทางด้านกฎหมายจากหน่วยงานภายนอก เพื่อพัฒนาความรู้ 
ความเข้าใจ ทักษะที่เป็นประโยชนแ์ก่การปฏิบัตงิานในวิชาชีพ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานและผู้เข้ารับการอบรม  

4.1 การศึกษาดูงานต่างประเทศ จัดให้มี 1 ครั้ง (5 วัน 4 คืน) ณ สาธารณรัฐเกาหลี ในระหว่างวันที่  
7 – 11 พฤษภาคม 2566 

(หมายเหตุ : วัน เวลา และสถานที่ศึกษาดูงานอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม หากมีความจำเป็น
เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เพื่อความปลอดภัยทางด้านสาธารณสุขแก่ผู้เข้าอบรมและ
เพื่อให้เป็นไปตามการปฏิบัติตามมาตรการภาครัฐอย่างเคร่งครัด) 

 
5. ระยะเวลาหลักสูตร  

 

 หลักสูตร นักกฎหมายภาครัฐ 4.0 “Lawyers' Enhanced Agility Program (LEAP)” รุ่นที่  5 
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 23 มีนาคม 2566 และจัดอบรมระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 
2566 โดยจัดอบรมทุกวันพุธหรือวันพฤหัสบดี เวลา 09.00 – 16.00 น. 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย 
 

 รับสมัครผู้เข้าอบรมจำนวนจำกัด 25 คน โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางด้านกฎหมาย
ด้านการตรวจสอบ ด้านกำกับดูแล ด้านบริหารงานบุคลากรหรือทรัพยากรบุคคล ของหน่วยงานภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน ระดับผู้อำนวยการ / หัวหน้าส่วนงาน หรือเทียบเท่า หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
อ่ืนที่เกี่ยวข้องทางด้านกฎหมาย หรือผู้มีความสนใจที่จะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานอันจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงาน เพื่อให้สามารถพัฒนาแนวทางในการกำกับดูแลสมัยใหม่ได้อย่างถูกต้องและ
สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ 
 
7. เงื่อนไขการผ่านหลักสูตร 

 

 ผู้เข้าร่วมอบรมที่จะผ่านการอบรมตามหลักสูตร จะต้องมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมและปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายครบถ้วนตามหลักสูตร โดยเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาทั้งหมดในหลักสูตร 
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8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

  8.1 ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจในภาพรวมทางด้านกฎระเบียบของประเทศ มีความรู้ทาง
กฎหมายมากยิ่งขึ้น รวมถึงพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน และโครงการหรือปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้าน
กฎระเบียบ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง 

  8.2 ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงการพัฒนาทางด้านกฎ ระเบียบ รู้และเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติงานและการ
กำกับดูแลที่ดี สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

  8.3 ผู้เข้าอบรมได้รับประโยชน์ในการพัฒนาวิสัยทัศน์จากการศึกษาดูงาน จากองค์กรภาครัฐ และเอกชน
ในต่างประเทศ 

  8.4 ผู้เข้ารับการอบรมมีการสร้างเครือข่ายระหว่างกัน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์
ทางด้านกฎหมาย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการประสานการทำงานและกำหนดนโยบายของหน่วยงานในลักษณะ  
บูรณาการร่วมกัน ทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างกว้างขวาง ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรที่ดีต่อกัน 

 
9. ค่าธรรมเนียมหลักสูตร 
 

ค่าธรรมเนียมหลักสูตร จำนวน 145,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร 
ค่าใช้จ่ายดูงานในประเทศและต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ค่าธรรมเนียมการอบรม ค่าธรรมเนียมการศึกษาดูงานตา่งประเทศ  
65,000 บาท 80,000 บาท (ชัน้ประหยัด พักคู่) 

 

  การเบิกค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการเข้าอบรม และสามารถพิจารณาดำเนินการตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง
ของแต่ละหน่วยงานให้กับผู้เข้าอบรมในสังกัดได้ ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ของบริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 200 เปอร์เซ็นต์ ตามประกาศกระทรวงการคลังฯ เร่ือง การกำหนดสถานศึกษาหรือสถาน
ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ที่รับลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเข้าศึกษาหรือฝึกอบรม (พ.ศ. 2548) และ 
IRDP เป็นองค์การ สถานสาธารณกุศล และสถานศึกษา ลำดับที่ 807 ของประกาศกระทรวงการคลังฯ ว่าด้วยภาษีเงิน
ได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 524 พ.ศ. 2555) 
 
10. การชำระค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม 

เมื่อผู้สมัครได้รับหนังสือตอบรับการเข้าร่วมอบรมจากทางหลักสูตรแล้ว กรุณาโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก 
ธนาคารกรุงไทย สาขาซอยอารีย์ ในนาม มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ เลขที่บัญชี 069-0-02998-5 
และส่งหลักฐานการโอนเงินจากธนาคาร พร้อมระบุรายละเอียดที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน  มายังโทรสาร 
หมายเลข 02-619-5960 หรือ E-mail : korrawee@irdp.org หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลข  
02-714-5580 และ 81 
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11. สถานที่ฝึกอบรม 
  โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ (Eastin Grand Hotel Sathorn) 
  สถานที่ตั้ง   : 33/1 ถนนสาทรใต้ ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
  การเดินทาง : BTS สุรศักดิ์ ใช้ทางออกหมายเลข 4 มีทางเชื่อมจากรถไฟฟ้าเข้าสู่โรงแรมอีสติน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
12. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  1. ศาสตราจารย์ ดร. วรภัทร โตธนะเกษม ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
  2. ดร. เสรี นนทสูติ   ผู้อำนวยการหลักสูตร 
 

13. ติดต่อประสานงาน      

  นางสาวกรวีร์ ศรีเสน   โทรศัพท์ 02-714-5580 
  นายศิริพงศ์ ทองนวล   โทรศัพท์ 02-714-5581 
  นายชัยนันท์ วัชรสถาพรพงศ์  โทรศัพท์ 02-714-5578 
  นายเชษฐนันท์ ทรัพย์ระเบียบ  โทรศัพท์ 02-714-5579 
  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) 

  เลขที่ 1193 อาคาร EXIM ชั้น 17 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400   
  โทรศัพท์ 02-714-5555     โทรสาร 02-619-5960 
  เว็บไซต์ http://www.irdp.org      
 
หมายเหตุ : 

• ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหลักสูตร วิทยากร วันและเวลาอบรม ตามความเหมาะสม 

• กรณีไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ จะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันทำการก่อนการอบรม มิฉะนั้น 
ทางหลักสูตรขอคิดค่าใช้จ่ายตามจริงในการดำเนินการ 

• ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครก่อนกำหนด หากมีผู้สมัครครบจำนวนที่กำหนดไว้ 
 


