วิทยากรบรรยาย
หลักสูตร หลักนิตธิ รรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 7
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

วิทยากร
ศาสตราจารย์ ดร. ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ดร. ปัญญา อุดชาชน
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ชื่อวิชา
การชี้แจงหลักสูตร

รองศาสตราจารย์ สมควร โพธิ์ทอง และคณะ

กิจกรรมสัมพันธ์

นายนุรักษ์ มาประณีต
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล
กรรมการและเลขาธิการ
มูลนิธิชัยพัฒนา
ศาสตราจารย์พิเศษ จรัญ ภักดีธนากุล
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. วิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี
ศาสตราจารย์ ดร. ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์
ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ศาสตราจารย์ ดร. นครินทร์ เมฆไตรรัตน์
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
พลเอก ชนะทัพ อินทามระ
ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ดร. ปัญญา อุดชาชน
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์
อาจารย์ประจาคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นายปิยะ ปะตังทา
ประธานศาลปกครองสูงสุด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
นายอิทธิพร บุญประคอง
ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

บทบาทและอานาจหน้าที่ของ
ศาลรัฐธรรมนูญไทย
การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการ
พัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน
ในสังคม เศรษฐกิจ การเมืองไทย
บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญกับการควบคุม
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญตามหลักนิติธรรม
หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย
หลักการตีความกฎหมาย
บทบาทผู้ตรวจการแผ่นดิน
ในการคุ้มครองหลักนิติธรรม
หลักนิติธรรมกับรัฐและสังคมประชาธิปไตย
หลักนิติธรรมกับวินัยทางการเงิน
การคลัง และงบประมาณ
ระบบองค์กรการตรวจสอบความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของกฎหมายเปรียบเทียบ
กฎหมายมหาชนกับทิศทางของประเทศไทย
ศาลปกครองกับ
การดารงหลักนิติธรรม
บทบาทของพรรคการเมืองกับการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
การตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ
โดยฝ่ายนิติบัญญัติ
หลักนิติธรรมกับบทบาทของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ลาดับที่
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

วิทยากร
ศาสตราจารย์กติ ติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
ราชบัณฑิต/ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านกฎหมาย
ดร. เชาวนะ ไตรมาศ
เลขาธิการสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ชื่อวิชา
ประชาธิปไตยไทย
ในกระแสประชาธิปไตยโลก

นายชีพ จุลมนต์
ประธานศาลฎีกา
ศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

พัฒนาการใหม่ของประชาธิปไตย
และนิติธรรมไทย
บทบาทของคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
กับการตรวจสอบการใช้อานาจตามหลักนิติธรรม
ศาลยุติธรรมกับการดารง
หลักนิติธรรม
วัฒนธรรมการมีส่วนร่วมในทางการเมืองกับการ
พัฒนาประชาธิปไตย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

การบรรยายพิเศษ

ศาสตราจารย์ ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ
ผู้อานวยการหลักสูตรนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต
ดร. สมยศ เจตน์เจริญรักษ์
ผู้อานวยการโรงเรียนพระดาบส
ศาสตราจารย์ ดร. สุรพล นิติไกรพจน์
อาจารย์ประจาคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศาลรัฐธรรมนูญกับการสร้าง
บรรทัดฐานทางรัฐธรรมนูญ
กระบวนการฝึกคนของพระดาบส
ตามแนวพระราชดาริ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

การบรรยายพิเศษ

ศาสตราจารย์ นรนิติ เศรษฐบุตร
นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ
กรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นายเข็มชัย ชุติวงศ์
อัยการสูงสุด
ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
รองศาสตราจารย์ ดร. ปณิธาน วัฒนายากร
อาจารย์ประจาคณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
อธิบดีกรมสรรพากร

พัฒนาการทางการเมือง อดีต ปัจจุบัน
และอนาคต
เศรษฐกิจพฤติกรรม :
หลุมดาแห่งการตัดสินใจ
บทบาทของอัยการ
กับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

พลตารวจเอก วัชรพล ประสานราชกิจ
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

รองศาสตราจารย์ ดร. พระมหาหรรษา
ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร)

กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ

การปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศไทย
ประเทศไทยกับการปรับตัว
ด้านความยุติธรรมในโลกยุคโลกาภิวัตน์
ความท้าทายเศรษฐกิจไทย
ภายใต้ระบบเสรีนิยมประชาธิปไตย
คุณธรรมและจริยธรรมของ
ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ลาดับที่
34.
35.
36.
37.
38.
39.

วิทยากร
ศาสตราจารย์ วิฑิต มันตาภรณ์
อาจารย์ประจาคณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราภิชาน แล ดิลกวิทยรัตน์
- คณะเศรษฐศาสตร์
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร. อานาจ วงศ์บัณฑิต
อาจารย์ประจาคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร. ผาสุก พงษ์ไพจิตร
อาจารย์ประจาคณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาวจารุวรรณ เฮงตระกูล
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย
ประธานคณะมนตรีเพื่อสันติภาพและความปรองดอง
แห่งเอเชีย

40.

ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

41.

นางบุษยา มาทแล็ง
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

42.

ศาสตราจารย์ ดร. อมรา พงศาพิชญ์

43.
44.

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. วรพจน์ วิศรุตพิชญ์
รองประธานศาลปกครองสูงสุด
นายประมนต์ สุธีวงศ์
ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

หมายเหตุ ตารางการบรรยายอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ชื่อวิชา
สิทธิมนุษยชนในระดับสากล
กับการดาเนินนโยบายการต่างประเทศ
สิทธิและเสรีภาพของแรงงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กับสิทธิมนุษยชน
กฎหมาย รัฐบาล และความเหลื่อมล้า
ในสังคมไทย
การปฏิรูปกฎหมายในกระบวนการยุติธรรม
ภายใต้หลักสิทธิมนุษยชน
หลักนิติธรรมกับองค์กรระหว่างประเทศ
สิทธิมนุษยชนกับสังคมโลก
และสังคมไทย
บทบาทของประเทศไทย
ในคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
หลักสิทธิมนุษยชน
กับกระบวนการยุติธรรมไทย
สิทธิมนุษยชนกับสิทธิ
และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
การแก้ไขปัญหาการทุจริตและคอร์รัปชั่น
ในประเทศไทย

