การนาเสนอบทความทางวิชาการ
หลักสูตร "หลักนิตธิ รรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.)" รุ่นที่ 5
วันที่ 30 สิงหาคม และวันที่ 6 , 13 , 20 กันยายน 2560
ณ ห้องประชุมสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 4/1 ชั้น 4
ที่

วันที/่ เวลา
ชื่อ - สกุล
วันที่ 30 สิงหาคม 2560
1 09.00-09.30 น. นางรัตนา บุรพรัตน์

หัวข้อ

2 09.30-10.00 น. นพ. กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล
3 10.00-10.30 น. นายโชคชัย คลศรีชัย
4 10.30-11.00 น. พล.ร.อ. กฤษฎา เจริญพานิช
5 11.00-11.30 น. นายบุญส่ง น้อยโสภณ

สถาบันทางการเมือง และการเข้าสู่อานาจทาง
การเมือง
คาประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย
พ.ศ. 2558 กับหลักสิทธิมนุษยชน
หลักนิติธรรมกับบริบทความจริงทางสังคมไทย
สิทธิการตั้งทนายความให้แก่จาเลยในศาล
ทหารตามหลักประชาธิปไตย
บทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2560

หมายเหตุ
หลักนิติธรรม
หลักสิทธิมนุษยชน
หลักนิติธรรม
หลักประชาธิปไตย
หลักประชาธิปไตย

6 11.30-12.00 น. นายเข็มชัย ชุติวงศ์
7 13.00-13.30 น. พล.ต.ต. จตุรงค์ ภุมรินทร์
8 13.30-14.00 น. พล.ต. ดร. เจนวิทย์ ยามะรัตน์

หลักนิติธรรมกับการสั่งคดีของพนักงานอัยการ หลักนิติธรรม
หลักนิติธรรมตามบริบทสังคมไทย
หลักนิติธรรม
การปกครองประเทศไทยด้วยหลักนิติธรรม
หลักนิติธรรม
และหลักทศพิธราชธรรมของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

9 14.00-14.30 น. นางขนิษฐา โตโพธิไ์ ทย

การคุ้มครองเงินฝากในประเทศไทย หน้าทีร่ ัฐ
และหลักนิติธรรม
การใช้หลักนิติธรรมและหลักธรรมาภิบาลใน
ธนาคารพาณิชย์ไทย

หลักนิติธรรม

ความเป็นประชาธิปไตยภายในพรรคการ
เมืองไทย (Intra-Party Democracy in Thai
Politics)

หลักประชาธิปไตย

10 14.30-15.00 น. นายชาญศักดิ์ เฟือ่ งฟู
วันที่ 6 กันยายน 2560
11 09.00-09.30 น. นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิศ์ ิริกุล

12 09.30-10.00 น. นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์

หลักนิติธรรม

หลักนิติธรรมกับการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ : หลักนิติธรรม
กรณีศึกษาโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
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ที่ วันที/่ เวลา
ชื่อ - สกุล
13 10.00-10.30 น. ว่าที่ ร.ต. ดร. ถวัลย์ รุยาพร

หัวข้อ
หลักนิติธรรมและบทบาทของทนายความใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
บทบาทของภาคเอกชนตามหลักนิติธรรม
หลักนิติธรรมจากแนวคาพิพากษาศาลฎีกา
ศาสตร์พระราชาทีว่ ่าด้วยหลักรัฐศาสตร์กับการ
ใช้อานาจขององค์กรศาลภายใต้หลักนิติธรรม

หมายเหตุ
หลักนิติธรรม

สิทธิมนุษยชนในทัศนะของข้าพเจ้า
สิทธิมนุษยชนกับสื่อสังคมออนไลน์
ศาลยุติธรรมกับการธารงไว้ซึ่งหลักนิติธรรม
แนวคิดเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กรณีศึกษาคนต่างด้าวในประเทศไทยภายใต้
หลักสิทธิมนุษยชน

หลักสิทธิมนุษยชน
หลักสิทธิมนุษยชน
หลักนิติธรรม
หลักสิทธิมนุษยชน

21 15.00-15.30 น. คุณหญิง ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม : การบริหาร
สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์

หลักประชาธิปไตย

22 15.30-16.00 น. นายตวง อันทะไชย
วันที่ 13 กันยายน 2560
23 09.00-09.30 น. นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต
24 09.30-10.00 น. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ

ประชาธิปไตยในโรงเรียน

หลักประชาธิปไตย

14 10.30-11.00 น. นางสุธีรา อุปพัทธางกูร
15 11.00-11.30 น. นายธนฤกษ์ นิติเศรณี
16 11.30-12.00 น. นายนพดล เฮงเจริญ

17
18
19
20

13.00-13.30 น.
13.30-14.00 น.
14.00-14.30 น.
14.30-15.00 น.

25 10.00-10.30 น.
26 10.30-11.00 น.
27 11.00-11.30 น.
28 11.30-12.00 น.
29 13.00-13.30 น.
30 13.30-14.00 น.
31 14.00-14.30 น.
32 14.30-15.00 น.

นายนพพล ชูกลิ่น
รศ.ดร. วิชุดา รัตนเพียร
นายศิริชัย วัฒนโยธิน
พล.อ. บุณยวัจน์ เครือหงส์

หลักนิติธรรมกับการร่างกฎหมาย
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
สาธารณภัยตามหลักพืน้ ฐานประชาธิปไตย
นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร
หลักนิติธรรมกับข้อตกลงคุณธรรมในโครงการ
ก่อสร้างรถไฟ
นายภาสกร ศิริยะพันธุ์
รัฐธรรมนูญฉบับแรกของอินโดนีเซีย : ความ
มั่นคงเหนือหลักนิติธรรม
พล.ต.ต. สมประสงค์ เย็นท้วม
ประชาธิปไตยกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในองค์กรของสานักงานตารวจแห่งชาติ
นายกนกศักดิ์ ปิน่ แสง
ประชาธิปไตยกับเสรีภาพการชุมนุม
ศ. (พิเศษ) ดร. วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ การปกครองระบอบประชาธิปไตยภายใต้
รัฐธรรมนูญ
นายสุทิน นาคพงศ์
หลักนิติธรรมกับการกาหนดความผิดอาญา
นายภาณุ จันทร์เจียวใช้
หลักนิติธรรมกับการงบประมาณ
พล.ร.ท. นฤดม แป้นเจริญ
บทบาทกองทัพเรือด้านสิทธิมนุษยชน
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ที่ วันที/่ เวลา
ชื่อ - สกุล
33 15.00-15.30 น. พล.อ.ท. ภานุพงศ์ เสยยงคะ
34 15.30-16.00 น. นายสมพร สืบถวิลกุล
35 16.00-16.30 น. นายศิตชัย จีระธัญญาสกุล
วันที่ 20 กันยายน 2560
36 09.00-09.30 น. ผศ. ศิริพร มณีพันธ์

38 10.00-10.30 น. พล.ต.ท. สมคิด บุญถนอม

39 10.30-11.00 น. นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์
40 11.00-11.30 น. นายวัส ติงสมิตร
41 11.30-12.00 น. นายสมปอง ผลเจริญจิต
42 13.00-13.30 น. รศ. นพ. สรณ บุญใบชัยพฤกษ์

44 14.00-14.30 น. รศ. นพ. สิทธิพร ศรีนวลนัด

45 14.30-15.00 น. นายวิจารย์ สิมาฉายา

หมายเหตุ
หลักสิทธิมนุษยชน
หลักนิติธรรม
หลักนิติธรรม

หลักสิทธิมนุษยชนกับปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึง หลักสิทธิมนุษยชน
ประสงค์ของเยาวชนในประเทศไทย
ประชาธิปไตยกับการคอร์รัปชั่น : กรณีศึกษา หลักประชาธิปไตย
ของประเทศไทย
พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศใน หลักนิติธรรม
เรื่องทางอาญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 มาตรา
41 ขัดกับหลักนิติธรรม กระทบสิทธิของจาเลย
ในกระบวนการยุติธรรม น่าจะขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2560 มาตรา 3 มาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา 25
และมาตรา 26 ศึกษาเปรียบเทียบกรณีคา
วินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 4/2556 ลงวันที่ 13
มีนาคม 2556

37 09.30-10.00 น. พล.ต.อ. สถาพร หลาวทอง

43 13.30-14.00 น. พล.ท. สรรชัย อจลานนท์

หัวข้อ
สิทธิมนุษยชนกับกองกาลังทางอากาศเฉพาะ
กิจที่ 9 จังหวัดปัตตานี
หลักนิติธรรมกับการประกันภัย
บรรษัทภิบาลตามวิถีโตโยต้า 2001

หลักสิทธิมนุษยชนกับเสรีภาพในการสื่อสาร
ผ่านโซเชียลมีเดีย
หลักสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญ 2560
หลักสิทธิมนุษยชนกับกระบวนการบริหารงาน
บริษัท เอส พี พี เซรามิค จากัด
การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการตรา
กฎหมายทีเ่ ป็นนิติธรรม
หลักนิติธรรมกับการตรวจเลือกทหารกองเกิน
เข้ารับราชการทหารกองประจาการ
หลักนิติธรรมกับการสรรหาหัวหน้าภาควิชา
ศัลยศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ในมหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสิทธิมนุษยชน
หลักสิทธิมนุษยชน
หลักสิทธิมนุษยชน
หลักนิติธรรม
หลักนิติธรรม
หลักนิติธรรม

หลักนิติธรรมกับการมีส่วนร่วมของประชาชน หลักนิติธรรม
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560
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ที่ วันที/่ เวลา
ชื่อ - สกุล
46 15.00-15.30 น. พล.ต.ท. มนู เมฆหมอก
47 15.30-16.00 น. นายทวี ปิยะพัฒนา
48 16.00-16.30 น. นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา
49 16.30-17.00 น. พล.อ. ชูศักดิ์ สันติวรวุฒิ
50 17.00-17.30 น. นายธงชัย ณ นคร
51 17.30-18.00 น. พล.อ. พรพิพัฒน์ เบญญศรี
52 18.00-18.30 น. นายสุทธิรักษ์ ทรงศิวิไล

หัวข้อ
การใช้อานาจหน้าทีเ่ กินขอบเขตของตารวจ
ไทยกระทบต่อการละเมินสิทธิมนุษยชน
การนาหลักนิติธรรมมาปรับใช้ในองค์กร
ภาคเอกชน
สิทธิมนุษยชนกับการประกอบธุรกิจ
หลักนิติธรรมกับการคุ้มครองประชาชนใน
ฐานะผู้บริโภค

หมายเหตุ
หลักสิทธิมนุษยชน

การพัฒนาและบริหารความยั่งยืนของศาล
รัฐธรรมนูญ

หลักประชาธิปไตย
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