ตารางการบรรยายและการศึกษาอบรม
หลักสูตร หลักนิตธิ รรมเพื่อประชาธิปไตย รุนที่ ๕
ลําดับ
วิทยากร
ที่
1. ศ. อรรถนิติ ดิษฐอํานาจ
องคมนตรี
2. ศ.ดร. นครินทร' เมฆไตรรัตน'
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
นายป,ญญา อุดชาชน
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
3. รศ. สมควร โพธิ์ทอง
และคณะอาจารย'ประจําภาควิชาสันทนาการ
คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. นายนุรักษ' มาประณีต
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
5. ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล
กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
6. ศ. จรัญ ภักดีธนากุล
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
7. ศ.ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ
อาจารย'ประจําคณะนิติศาสตร'
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร'
8. พลเอก วิทวัส รชตะนันทน'
ผูตรวจการแผBนดิน ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานผูตรวจการแผBนดิน
9. นายศุภชัย สมเจริญ
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
10. นายชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม
ประธานกรรมการตรวจเงินแผBนดิน
11. ศ.ดร. ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
12. รศ.ดร. พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส
13.
14.
15.
16.

ชื่อวิชา
การนําหลักนิติธรรมมาปรับใชกับการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยของไทย
ชี้แจงการจัดทําบทความและรายละเอียดหลักสูตร

ปฐมนิเทศและกิจกรรมสัมพันธ'
บทบาทและอํานาจหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญไทย
การประยุกต'ใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนา
คุณธรรมพื้นฐานในสังคม เศรษฐกิจ การเมืองไทย
บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญกับการควบคุมความชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญตามหลักนิติธรรม
ระบบการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ของกฎหมายเปรียบเทียบ
บทบาทผูตรวจการแผBนดินในการคุมครองหลักนิติธรรม
หลักนิติธรรมกับบทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
หลักนิติธรรมกับการตรวจเงินแผBนดิน
หลักการตีความกฎหมาย
คุณธรรมและจริยธรรมของผูดํารงตําแหนBงทางการเมือง
และเจาหนาที่ของรัฐ
ศาลยุติธรรมกับการดํารงหลักนิติธรรม

นายวีระพล ตั้งสุวรรณ
ประธานศาลฎีกา
นายปGยะ ปะตังทา
ศาลปกครองกับการดํารงหลักนิติธรรม
ประธานศาลปกครองสูงสุด
ศ.ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
หลักนิติธรรมกับธรรมาธิปไตย
ดร. บัณฑิต นิจถาวร
หลักธรรมาภิบาลของบริษัทมหาชนในประเทศไทย
กรรมการผูอํานวยการสมาคมสBงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

-๒ลําดับ
วิทยากร
ที่
17. ศ. พรเพชร วิชิตชลชัย
ประธานสภานิติบัญญัติแหBงชาติ
18. ศ.ดร. บุญศรี มีวงศ'อุโฆษ
อาจารย'ประจําคณะนิติศาสตร'
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร'
19. ศ.ดร. วิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี
20. นายธนฤกษ นิติเศรณี
รองประธานศาลฎีกา
21. ศ.ดร. นครินทร' เมฆไตรรัตน'
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
22. รศ.ดร. ปณิธาน วัฒนายากร
23.

30.

พล.ต.อ. วัชรพล ประสารราชกิจ
ประธานกรรมการปLองกันและปราบปราม
การทุจริตแหBงชาติ
ดร. เอกนิติ นิติทัณฑประภาศ
ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ
ศ.ดร. สุรพล นิติไกรพจน'
อาจารย'ประจําคณะนิติศาสตร'มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร'
ดร. ประวิช รัตนเพียร
กรรมการการเลือกตั้ง
รศ.ดร. วรากรณ' สามโกเศศ
อธิการบดีกิตติคุณมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย'
ศ.ดร. สุจิต บุญบงการ
อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ศ. นรนิติ เศรษฐบุตร
นายกสภามหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร'
The President of foreign Constitutional Court

31.

ศ.ดร. คณิต ณ นคร

32.

นายวัส ติงสมิตร
ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหBงชาติ
เลขานุการเอก
สถานเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย
นางบุษยา มาทแล็ง
ปลัดกระทรวงการตBางประเทศ

24.
25.
26.
27.
28.
29.

33.
34.

ชื่อวิชา
การตรวจสอบอํานาจรัฐโดยฝKายนิติบัญญัติ
กฎหมายมหาชน อดีต ป,จจุบัน
กับทิศทางของประเทศไทยในอนาคตตามหลักการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ยุทธศาสตร'ชาติแนวทางประชารัฐ
บทบาทของศาลฎีกากับผูดํารงตําแหนBงทางการเมือง
หลักนิติธรรมกับรัฐและสังคมประชาธิปไตย
ประเทศไทยกับการปรับตัวดานความยุติธรรมในยุค
โลกาภิวัตน'
บทบาทของคณะกรรมการปLองกันและปราบปราม
การทุจริตแหBงชาติ กับการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ
ตามหลักนิติธรรม
ความทาทายเศรษฐกิจไทยภายใตระบบเสรีนิยม
ประชาธิปไตย
กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจกับการจัดทําบริการ
สาธารณะ
หลักนิติธรรมกับการมีสBวนรBวมของประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตย
เศรษฐกิจพฤติกรรม : หลุมดําแหBงการตัดสินใจ
วัฒนธรรมการมีสBวนรBวมในทางการเมืองกับการพัฒนา
ประชาธิปไตย
พัฒนาการทางการเมืองไทย : อดีต ป,จจุบัน และอนาคต
The Rule of Law for the Democracy
การปฏิรูปกฎหมายในกระบวนการยุติธรรมภายใต
หลักสิทธิมนุษยชน
สิทธิมนุษยชนกับสังคมไทยและสังคมโลก
บรรยายสรุปเกี่ยวกับประเทศที่เดินทางไปศึกษาดูงาน
ตBางประเทศ
ประเด็นสิทธิมนุษยชนของไทยในเวทีระหวBางประเทศ

-๓ลําดับ
วิทยากร
ที่
35. วBาที่ ร.ต. ดร. ถวัลย' รุยาพร
นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ'
36. ร.ต.ต. พงษ'นิวัฒน' ยุทธภัณฑ'บริภาร
อัยการสูงสุด

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

ดร. กิตติพงษ' กิตยารักษ'
ผูอํานวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแหBงประเทศไทย
ศ. วิทิต มันตาภรณ'
อาจารย'ประจําคณะนิติศาสตร'
จุฬาลงกรณ'มหาวิทยาลัย
นายรุBงโรจน' รื่นเริงวงศ'
ผูพิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ'
คดีชํานัญพิเศษ แผนกคดีแรงงาน
ศ.ดร. วรพจน' วิศรุตพิชญ'
รองประธานศาลปกครองสูงสุด
นางทิชา ณ นคร
ผูอํานวยการศูนย'ฝjกและอบรมเด็กและเยาวชน (ชาย)
บานกาญจนาภิเษก
นายกฤษศญพงษ' ศิริ
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ดร. เสรี ศุภราทิตย'
ผูวBาการการประปาสBวนภูมิภาค

ชื่อวิชา
บทบาทของทนายความกับการคุมครองสิทธิมนุษยชน
บทบาทของอัยการกับการคุมครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน
หลักนิติธรรมกับเปLาหมายการพัฒนาอยBางยั่งยืน
สิทธิมนุษยชนในระดับสากลกับการดําเนินนโยบาย
การตBางประเทศ
หลักนิติธรรมกับสิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ
สิทธิมนุษยชนกับสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
สิทธิมนุษยชนกับการคุมครองสิทธิเสรีภาพของ เด็ก สตรี
คนชรา และคนพิการ
หลักสิทธิมนุษยชนกับวัฒนธรรมไทย
สิทธิมนุษยชนกับการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

