-๑-

หลักสูตร หลักนิตธิ รรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ ๕
ตารางการบรรยายและการศึกษาอบรม
วัน - เวลา

หัวข้อ
วิชา

ชื่อวิชา

วิทยากร

๒๕ มกราคม ๒๕๖๐
๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.

รายงานตัว

-

๒๕ มกราคม ๒๕๖๐
๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

พิธีเปิดการอบรม
การนําหลักนิติธรรมมาปรับใช้กับ
การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยของไทย

๒๕ มกราคม ๒๕๖๐
๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.
๒๕ มกราคม ๒๕๖๐
๑๔.๔๕ - ๑๖.๓๐ น.

ชี้แจงการจัดทําบทความ
และรายละเอียดหลักสูตร

๑-๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ปฐมนิเทศและกิจกรรมสัมพันธ์

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๒.๑

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๑.๑

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๑.๒

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๑.๓

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๑.๔

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๑.๗

หมายเหตุ

นายนุรักษ์ มาประณีต
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ศ. อรรถนิติ ดิษฐอํานาจ
องคมนตรี
ศ.ดร. นครินทร์ เมฆไตรรัตน์
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
นายปัญญา อุดชาชน
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
รศ. สมควร โพธิ์ทอง
และคณะอาจารย์ประจําภาควิชา
สันทนาการ คณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บทบาทและอํานาจหน้าที่
ศาลรัฐธรรมนูญไทย

นายนุรักษ์ มาประณีต
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน
ในสังคม เศรษฐกิจ การเมืองไทย
บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญกับการ
ควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ตามหลักนิติธรรม

ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล
กรรมการและเลขาธิการ
มูลนิธิชัยพัฒนา
ศ. จรัญ ภักดีธนากุล
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ศ.ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ
ระบบการตรวจสอบความชอบด้วย
อาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์
รัฐธรรมนูญของกฎหมายเปรียบเทียบ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์
บทบาทผู้ตรวจการแผ่นดินในการ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่
คุ้มครองหลักนิติธรรม
แทน ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
หลักการตีความกฎหมาย

ศ.ดร. ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ฉบับปรับปรุงใหม่ วันที ๒ มี.ค. ๖๐

-๒วัน - เวลา

หัวข้อ
วิชา

ชื่อวิชา

วิทยากร

๑ มีนาคม ๒๕๖๐
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๑.๕

หลักนิติธรรมกับบทบาทของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง

นายศุภชัย สมเจริญ
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

๑ มีนาคม ๒๕๖๐
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๑.๖

หลักนิติธรรมกับการตรวจเงิน
แผ่นดิน

นายชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม
ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

อภิปราย
หัวข้อ “มิติของรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม่”
คุณธรรมและจริยธรรมของผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่
ของรัฐ

๘ มีนาคม ๒๕๖๐
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

-

๘ มีนาคม ๒๕๖๐
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๑.๘

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๑.๑๒ หลักนิติธรรม

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

-

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๑.๙

หมายเหตุ

คณะผู้ศึกษาอบรม
รศ.ดร. พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส
นายนพดล เฮงเจริญ
รองประธานศาลปกครองสูงสุด

ศึกษาดูงาน
(ศาลปกครอง)
ศาลยุติธรรมกับการดํารงหลัก
นิติธรรม

นายวีระพล ตั้งสุวรรณ
ประธานศาลฎีกา

ศาลปกครองกับการดํารงหลัก
นิติธรรม

ศ.ดร. วรพจน์ วิศรุตพิชญ์
รองประธานศาลปกครองสูงสุด
(แทนนายปิยะ ปะตังทา
ประธานศาลปกครองสูงสุด)

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๑.๑๐

๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๑.๑๑ หลักนิติธรรมกับธรรมาธิปไตย

๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๒.๖

หลักนิติธรรมกับรัฐและสังคม
ประชาธิปไตย

ศ.ดร. นครินทร์ เมฆไตรรัตน์
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

๕ เมษายน ๒๕๖๐
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๒.๕

บทบาทของศาลฎีกากับผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมือง

นายธนฤกษ์ นิติเศรณี
รองประธานศาลฎีกา

๕ เมษายน ๒๕๖๐
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

-

ศึกษาดูงาน
(สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง)

ศ.ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

-

ฉบับปรับปรุงใหม่ วันที ๒ มี.ค. ๖๐

-๓วัน - เวลา

หัวข้อ
วิชา

๑๒ เมษายน ๒๕๖๐

๑๙ เมษายน ๒๕๖๐
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
๑๙ เมษายน ๒๕๖๐
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ชื่อวิชา

วิทยากร

(งดบรรยาย)

๒.๒

การตรวจสอบอํานาจรัฐโดยฝ่าย
นิติบัญญัติ

ศ. พรเพชร วิชิตชลชัย
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

๒.๓

กฎหมายมหาชน อดีต ปัจจุบัน
ศ.ดร. บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ
กับทิศทางของประเทศไทยในอนาคต
อาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์
ตามหลักการปกครองในระบอบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประชาธิปไตย

๒๖ เมษายน ๒๕๖๐
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ถกแถลงหัวข้อเกี่ยวกับงานสัมมนา
เนื่องในวันครบรอบศาลรัฐธรรมนูญ
๑๙ ปี

กลุ่มย่อยผู้ศึกษาอบรม
จํานวน ๔ กลุ่ม

๒๖ เมษายน ๒๕๖๐
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ถกแถลงหัวข้อเกี่ยวกับงานสัมมนา
เนื่องในวันครบรอบศาลรัฐธรรมนูญ
๑๙ ปี

คณะผู้ศึกษาอบรมทั้งหมด

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ยุทธศาสตร์ชาติแนวทางประชารัฐ
(งานสัมมนาเนื่องในวันครบรอบ
ศาลรัฐธรรมนูญ ๑๙ ปี)

ศ.ดร. วิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี

๒.๔

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐

(วันหยุดราชการ-วันวิสาขบูชา)

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

หลักประชาธิปไตยกับการพัฒนา
พรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญใหม่

ศ.ดร. อุดม รัฐอมฤต
คณบดีคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประเทศไทยกับการปรับตัว
ด้านความยุติธรรมในยุคโลกาภิวัตน์

รศ.ดร. ปณิธาน วัฒนายากร

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

หมายเหตุ

๒.๗

ฉบับปรับปรุงใหม่ วันที ๒ มี.ค. ๖๐

-๔วัน - เวลา

หัวข้อ
วิชา

ชื่อวิชา

๒.๘

บทบาทของคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
กับการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ
ตามหลักนิติธรรม

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๒.๙

ความท้าทายเศรษฐกิจไทยภายใต้
ระบบเสรีนิยมประชาธิปไตย

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๒.๑๐

กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ
กับการจัดทําบริการสาธารณะ

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๒.๑๑

หลักนิติธรรมกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในระบอบประชาธิปไตย

๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

เศรษฐกิจพฤติกรรม : หลุมดําแห่ง
๒.๑๒
การตัดสินใจ

๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๒.๑๓

๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

พัฒนาการทางการเมืองไทย : อดีต
๒.๑๔
ปัจจุบัน และอนาคต

๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๑.๑๓

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

-

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๓.๑

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

วิทยากร

หมายเหตุ

พล.ต.อ. วัชรพล ประสารราชกิจ
ประธานกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
ผู้อํานวยการสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ศ.ดร. สุรพล นิติไกรพจน์
อาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดร. ประวิช รัตนเพียร
กรรมการการเลือกตั้ง
รศ.ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ
อธิการบดีกิตติคุณ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

วัฒนธรรมการมีส่วนร่วมในทาง
ศ.ดร. สุจิต บุญบงการ
การเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตย อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

The Rule of Law for the
Democracy
อภิปราย
หัวข้อเกี่ยวกับหลักประชาธิปไตย
การปฏิรูปกฎหมายในกระบวนการ
ยุติธรรมภายใต้หลักสิทธิมนุษยชน

ศ. นรนิติ เศรษฐบุตร
นายกสภามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
The President of foreign
Constitutional Court

คณะผู้ศึกษาอบรม

ศ.ดร. คณิต ณ นคร

ฉบับปรับปรุงใหม่ วันที ๒ มี.ค. ๖๐

-๕วัน - เวลา

หัวข้อ
วิชา

ชื่อวิชา

๒๘-๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

-

ศึกษาดูงาน
(ภายในประเทศ)

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๓.๒

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

-

๗-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

สิทธิมนุษยชนกับสังคมไทย
และสังคมโลก
บรรยายสรุปเกี่ยวกับประเทศที่
เดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ

ศึกษาดูงานต่างประเทศ

วิทยากร

หมายเหตุ

นายวัส ติงสมิตร
ประธานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เลขานุการเอก
สถานเอกอัครราชทูตประจํา
ประเทศไทย

-

๓.๓

ประเด็นสิทธิมนุษยชนของไทยในเวที นางบุษยา มาทแล็ง
ระหว่างประเทศ
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๓.๔

บทบาทของทนายความ
กับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ว่าที่ ร.ต. ดร. ถวัลย์ รุยาพร
นายกสภาทนายความ
ในพระบรมราชูปถัมภ์

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๓.๕

บทบาทของอัยการกับการคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชน

ร.ต.ต. พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร
อัยการสูงสุด

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๓.๙

สิทธิมนุษยชนกับสิทธิและเสรีภาพ
ตามรัฐธรรมนูญ

ศ.ดร. วรพจน์ วิศรุตพิชญ์
รองประธานศาลปกครองสูงสุด

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๓.๗

สิทธิมนุษยชนในระดับสากลกับการ
ดําเนินนโยบายการต่างประเทศ

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๓.๘

ศ. วิทิต มันตาภรณ์
อาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายรุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์
หลักนิติธรรมกับสิทธิและเสรีภาพใน
ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์
การประกอบอาชีพ
คดีชํานัญพิเศษ แผนกคดีแรงงาน
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-๖วัน - เวลา

หัวข้อ
วิชา

ชื่อวิชา

หมายเหตุ

ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
ผู้อํานวยการสถาบัน
เพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
นางทิชา ณ นคร
ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกและอบรม
เด็กและเยาวชน (ชาย)
บ้านกาญจนาภิเษก

๙ สิงหาคม ๒๕๖๐
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๓.๖

๙ สิงหาคม ๒๕๖๐
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

สิทธิมนุษยชนกับการคุ้มครองสิทธิ
๓.๑๐ เสรีภาพของ เด็ก สตรี คนชรา และ
คนพิการ

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๓.๑๑ หลักสิทธิมนุษยชนกับวัฒนธรรมไทย

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๓.๑๒

สิทธิมนุษยชนกับการเข้าถึง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

-

อภิปราย
หัวข้อเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชน

คณะผู้ศึกษาอบรม

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

-

ประเมินผลหลักสูตร

คณะผู้ศึกษาอบรม

๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

-

นําเสนอผลงาน

๖ กันยายน ๒๕๖๐
๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

-

นําเสนอผลงาน

๑๓ กันยายน ๒๕๖๐
๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

-

นําเสนอผลงาน

๒๐ กันยายน ๒๕๖๐
๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

-

นําเสนอผลงาน

๒๗ กันยายน ๒๕๖๐
๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

-

นําเสนอผลงาน

-

การบรรยายพิเศษ
การปัจฉิมนิเทศ
พิธีปิดหลักสูตร

๒๗ กันยายน ๒๕๖๐
๑๗.๐๐ เป็นต้นไป

หลักนิติธรรมกับเป้าหมาย
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

วิทยากร

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ดร. เสรี ศุภราทิตย์
ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

ผู้ศึกษาอบรมวันละ ๑๐-๑๒ คน
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-๗หมายเหตุ ตารางการบรรยายอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
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