ตารางการบรรยายและศึกษาอบรม
หลักสูตร “หลักนิตธิ รรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 6

2

การชี้แจงหลักสูตร

3

การปฐมนิเทศและกิจกรรมสัมพันธ์

วิทยากร
ศ. อรรถนิติ ดิษฐอานาจ
องคมนตรี
นายวรวิทย์ กังศศิเทียม
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ดร. ปัญญา อุดชาชน
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
รศ. สมควร โพธิ์ทองและคณะ

4

ระบบองค์กรการตรวจสอบความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายเปรียบเทียบ

ดร. ปัญญา อุดชาชน
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ลาดับที่
1

5
6

ชื่อวิชา
หลักนิติธรรมกับการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย

บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญกับการควบคุม
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญตามหลัก
นิติธรรม
การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กับการพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน
ในสังคม เศรษฐกิจ การเมืองไทย

7

หลักนิติธรรมกับบทบาทของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง

8

ศาลยุติธรรมกับการ
ดารงหลักนิติธรรม

9

บทบาทผู้ตรวจการแผ่นดิน
ในการคุ้มครองหลักนิติธรรม

10
11
12
13

หลักนิติธรรม
เพื่อประชาธิปไตย
หลักนิติธรรมกับวินัยทางการเงิน
การคลัง และงบประมาณ
บทบาทและอานาจหน้าที่ของ
ศาลรัฐธรรมนูญไทย
กฎหมายมหาชนกับทิศทาง
ของประเทศไทย

ศ. จรัญ ภักดีธนากุล
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล
กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิ
ชัยพัฒนา
นายศุภชัย สมเจริญ
ประธานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
นายสราวุธ เบญจกุล
เลขาธิการสานักงานศาลยุติธรรม
นายเฉลิมพล นาคสุวรรณ
ผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลางฯ
พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ศ. ดร. วิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี
พลเอก ชนะทัพ อินทามระ
ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
นายนุรักษ์ มาประณีต
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ศ. ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์
อาจารย์ประจาคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-2ลาดับที่
14

ชื่อวิชา
ศาลรัฐธรรมนูญกับการสร้าง
บรรทัดฐานทางรัฐธรรมนูญ

15

ศาลปกครองกับ
การดารงหลักนิติธรรม

16

การตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ
โดยฝ่ายนิติบัญญัติ

17

หลักการตีความกฎหมาย

18

หลักนิติธรรมกับธรรมาธิปไตย

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

พัฒนาการใหม่ของประชาธิปไตย
และนิติธรรมไทย
บทบาทของคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
กับการตรวจสอบการใช้อานาจ
ตามหลักนิติธรรม
หลักนิติธรรมกับรัฐและสังคมประชาธิปไตย
วัฒนธรรมการมีส่วนร่วมในทางการเมือง
กับการพัฒนาประชาธิปไตย
บทบาทของพรรคการเมืองกับการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
กระบวนการฝึกคนของพระดาบส
ตามแนวพระราชดาริ
กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ
บทบาทของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ
ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
พัฒนาการทางการเมือง อดีต ปัจจุบัน
และอนาคต
เศรษฐกิจพฤติกรรม :
หลุมดาแห่งการตัดสินใจ

วิทยากร
ศ. ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ
ผู้อานวยการหลักสูตรนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต
นายปิยะ ปะตังทา
ประธานศาลปกครองสูงสุด
มอบ นายวราวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา
ประธานแผนกคดีบริหารงานบุคคล
ในศาลปกครองสูงสุด
ศ. พรเพชร วิชิตชลชัย
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ศ. ดร. ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ศ. ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
ราชบัณฑิต/ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านกฎหมาย
ดร. เชาวนะ ไตรมาศ
เลขาธิการสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
พล.ต.อ. วัชรพล ประสานราชกิจ
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ
ศ. ดร. นครินทร์ เมฆไตรรัตน์
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ศ. วุฒิสาร ตันไชย
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
ผศ. ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดร. สมยศ เจตน์เจริญรักษ์
ผู้อานวยการโรงเรียนพระดาบส
ศ. ดร. สุรพล นิติไกรพจน์
อาจารย์ประจาคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นายธนฤกษ์ นิติเศรณี
ประธานศาลอุทธรณ์
ศ. นรนิติ เศรษฐบุตร
นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รศ. ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ
กรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

-3ลาดับที่
29
30
31
32
33
34
35
36
37

38

39
40
41
42

ชื่อวิชา
บทบาทของอัยการกับการคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชน

วิทยากร

ศ. เข็มชัย ชุติวงศ์
อัยการสูงสุด
ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
การปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศไทย
ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
ประเทศไทยกับการปรับตัว
รศ. ดร. ปณิธาน วัฒนายากร
ด้านความยุติธรรมในโลก
อาจารย์ประจาคณะรัฐศาสตร์
ยุคโลกาภิวัตน์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความท้าทายเศรษฐกิจไทยภายใต้ระบบเสรี ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
นิยมประชาธิปไตย
อธิบดีกรมสรรพากร
คุณธรรมและจริยธรรม
รศ. ดร. พระมหาหรรษา
ของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร)
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ศ. วิฑิต มันตาภรณ์
สิทธิมนุษยชนในระดับสากล
อาจารย์ประจาคณะนิติศาสตร์
กับการดาเนินนโยบายการต่างประเทศ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักนิติธรรมในระบอบประชาธิปไตย
ดร. พจน์ อร่ามวัฒนานนท์
กับสิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ศ. ดร. อานาจ วงศ์บัณฑิต
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับ
อาจารย์ประจาคณะนิติศาสตร์
สิทธิมนุษยชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สิทธิและเสรีภาพ
นางวีรวรรณ มอสบี้
ของเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ
ผู้ก่อตั้งและผู้อานวยการโครงการฮัก
กับสิทธิมนุษยชน
ภายใต้มูลนิธิสานสัมพันธ์ครอบครัว
นายดิสทัต โหตระกิตย์
การปฏิรูปกฎหมายในกระบวนการ
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
ยุติธรรมภายใต้หลักสิทธิมนุษยชน
มอบ ดร. วรรณชัย บุญบารุง
รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
ศ. ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย
หลักนิติธรรมกับองค์กร
ประธานคณะมนตรีเพื่อสันติภาพ
ระหว่างประเทศ
และความปรองดองแห่งเอเซีย
สิทธิมนุษยชนกับสังคมโลก
นายวัส ติงสมิตร
และสังคมไทย
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
นายธานี ทองภักดี
บทบาทของประเทศไทย
ในคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน
รองปลัดกระทรวง
แห่งสหประชาชาติ
การต่างประเทศ
หลักสิทธิมนุษยชน
ศ. ดร. อมรา พงศาพิชญ์
กับกระบวนการยุติธรรมไทย

-4ลาดับที่
43

ชื่อวิชา
สิทธิมนุษยชนกับสิทธิ
และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ

วิทยากร
ศ. ดร. วรพจน์ วิศรุตพิชญ์
รองประธานศาลปกครองสูงสุด

