หลักสูตร หลักนิตธิ รรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 9
ตารางการบรรยายและการศึกษาอบรม
วัน

10 กุมภาพันธ์ 2564

เวลา

ชื่อวิชา

วิทยากร

๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.

รายงานตัว

๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

พิธีเปิด

13.00 – 16.00 น.
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
17 กุมภาพันธ์ 2564
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
24 กุมภาพันธ์ 2564
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
3 มีนาคม 2564
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
10 มีนาคม 2564
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
17 มีนาคม 2564
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
24 มีนาคม 2564
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครอง
หลักนิตธิ รรม

นายวรวิทย์ กังศศิเทียม
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ศ. ดร. พระพรหมบัณฑิต
ธรรมาธิปไตย
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศ. ดร. ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
หลักการตีความกฎหมาย
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล
กับการพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน
กรรมการและเลขาธิการ
ในสังคม เศรษฐกิจ การเมืองไทย
มูลนิธิชัยพัฒนา
ศ. ดร. นครินทร์ เมฆไตรรัตน์
หลักนิติธรรมกับรัฐและสังคมประชาธิปไตย
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลยุติธรรม
นางเมทินี ชโลธร
กับการดารงหลักนิติธรรม
ประธานศาลฎีกา
ระบบองค์กรการตรวจสอบความชอบด้วย
ดร. ปัญญา อุดชาชน
รัฐธรรมนูญของกฎหมายเปรียบเทียบ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลปกครองกับ
นายปิยะ ปะตังทา
การดารงหลักนิติธรรม
ประธานศาลปกครองสูงสุด
สิทธิกับการต้องขออนุญาตฎีกาในคดีแพ่ง
นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม
และคดีอาญาของศาลยุติธรรม
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
บทบาทของคณะกรรมการป้องกัน
พล.ต.อ. วัชรพล ประสารราชกิจ
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ประธานกรรมการป้องกันและ
กับการตรวจสอบการใช้อานาจ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ตามหลักนิติธรรม
นายวิรุฬห์ แสงเทียน
มาตรฐานทางจริยธรรม
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
พลเอก ชนะทัพ อินทามระ
หลักนิติธรรมกับวินัยทางการเงิน
ประธานกรรมการ
การคลัง และงบประมาณ
ตรวจเงินแผ่นดิน
ศ. (พิเศษ) ดร.จิรนิติ หะวานนท์
ความเป็นศาล
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

วัน

เวลา
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

31 มีนาคม 2564
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

พลิกวิกฤตเป็นโอกาสในสถานการณ์
COVID - 19

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

หลักนิติธรรมกับบทบาท
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

การฟ้องตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ

7 เมษายน 2564
21 - 22
เมษายน 2564

ชื่อวิชา
บทบาทผู้ตรวจการแผ่นดิน
ในการคุ้มครองหลักนิติธรรม

วิทยากร
พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์
ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ศ. นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
นายอิทธิพร บุญประคอง
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
รศ. สมควร โพธิ์ทอง
และคณะ

การปฐมนิเทศและกิจกรรมสัมพันธ์
๐๙.๐๐ - ๑๒.0๐ น.

การตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ
โดยฝ่ายนิติบัญญัติ

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

บทบาทของศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

พัฒนาการใหม่ของประชาธิปไตย
และนิติธรรมไทย

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ศาลรัฐธรรมนูญกับการสร้าง
บรรทัดฐานทางรัฐธรรมนูญ

28 เมษายน 2564

5 พฤษภาคม 2564

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
12 พฤษภาคม 2564
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ประชาธิปไตยไทย
ในกระแสประชาธิปไตยโลก
วัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง
กับการพัฒนาประชาธิปไตย

นายชวน หลีกภัย
ประธานสภาผู้แทนราษฎร
นางนุจรินทร์ จันทร์พรายศรี
ประธานแผนกคดีอาญา
ของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
ดร. เชาวนะ ไตรมาศ
เลขาธิการสานักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ
ศ. ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ
ผู้อานวยการหลักสูตร
นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ศ. (กิตติคุณ) ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
ราชบัณฑิต
ศ. วุฒิสาร ตันไชย
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ประชุมกลุ่มย่อยในประเด็นอภิปราย

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

อภิปราย (หลักนิติธรรม)

19 พฤษภาคม 2564

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ

ดร. กฤษณ์ วสีนนท์

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

พัฒนาการทางการเมือง อดีต ปัจจุบัน
และอนาคต

ศ. (พิเศษ) นรนิติ เศรษฐบุตร
นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2 มิถุนายน 2564

วัน

เวลา

ชื่อวิชา

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

กฎหมายมหาชนกับทิศทางประเทศไทย

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

เศรษฐกิจพฤติกรรม :
หลุมดาแห่งการตัดสินใจ

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

บทบาทของพรรคการเมืองกับการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของประชาชน

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

การใช้อานาจอธิปไตยทางตุลาการ :
ข้อควรพิจารณาตามหลักนิติธรรม

9 มิถุนายน 2564

16 มิถุนายน 2564

23 มิถุนายน 2564

วิทยากร
ศ.ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์
อาจารย์ประจาคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รศ. ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ
กรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
รศ. ดร. ณรงค์เดช สรุโฆษิต
อาจารย์ประจาคณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ. ดร. อุดม รัฐอมฤต
อาจารย์ประจาคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมนศาสตร์

ศึกษาดูงาน ณ ศาลฎีกา
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ประชุมกลุ่มย่อยในประเด็นอภิปราย

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

อภิปราย (ประชาธิปไตย)

30 มิถุนายน 2564

7-9
กรกฎาคม 2564

ศึกษาดูงานภูมิภาค ครั้งที่ 1
รศ. ดร. ปณิธาน วัฒนายากร
อาจารย์ประจาคณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์
รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

09.00 - ๑2.๐๐ น.

ประเทศไทยกับการปรับตัว
ด้านความยุติธรรมในโลกยุคโลกาภิวัตน์

13.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

พลังงานกับเศรษฐกิจไทย

09.00 - ๑2.๐๐ น.

ความท้าทายเศรษฐกิจไทย
ภายใต้ระบบเสรีนิยมประชาธิปไตย

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
อธิบดีกรมสรรพากร

๑3.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

สิทธิมนุษยชนในระดับสากล
กับการดาเนินนโยบายการต่างประเทศ

ศ. (กิตติคุณ) วิฑิต มันตาภรณ์
อาจารย์ประจาคณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

14 กรกฎาคม 2564

21 กรกฎาคม 2564

4 สิงหาคม 2564

ศึกษาดูงานภูมิภาค ครั้งที่ 2

วัน
11 สิงหาคม 2564

18 สิงหาคม 2564

เวลา

ชื่อวิชา
วิทยากร
หลักสิทธิมนุษยชน
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ศ. (กิตติคุณ) ดร. อมรา พงศาพิชญ์
กับกระบวนการยุติธรรมไทย
บทบาทของอัยการกับการคุ้มครองสิทธิและ
นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
เสรีภาพของประชาชน
อัยการสูงสุด
ประธานกรรมการ
09.00 - ๑2.๐๐ น. สิทธิมนุษยชนกับสังคมโลกและสังคมไทย
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
บทบาทของประเทศไทยในคณะมนตรีสิทธิ
13.00 – 16.00 น.
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
มนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
ศ. (พิเศษ) ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย
09.00 – 12.00 น. หลักนิติธรรมกับองค์กรระหว่างประเทศ
ประธานคณะมนตรีเพื่อสันติภาพ
และความปรองดองแห่งเอเชีย

25 สิงหาคม 2564
๑3.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

สิทธิมนุษยชนกับสิทธิ
และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ

ศ. (พิเศษ) ดร. วรพจน์ วิศรุตพิชญ์
รองประธานศาลปกครองสูงสุด

09.00 – 12.00 น.

หลักนิติธรรมกับเป้าหมาย
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ศ. (พิเศษ) ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
ผู้อานวยการสถาบัน
เพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

๑3.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

คุณธรรมและจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมือง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ

รศ. ดร. พระมหาหรรษา
ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร)

09.00 – 12.00 น.

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กับสิทธิมนุษยชน

ศ. ดร. อานาจ วงศ์บัณฑิต
อาจารย์ประจาคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1 กันยายน 2564

8 กันยายน 2564
๑3.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
15 – 17
กันยายน 2564

อภิปราย (สิทธิมนุษยชน)
ศึกษาดูงานภูมิภาค ครั้งที่ 3

09.00 - ๑๕.๐๐ น. การนาเสนอบทความทางวิชาการส่วนบุคคล

ผู้ศึกษาอบรม 13 คน

22 กันยายน 2564
๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

รายงานการศึกษาดูงานภูมิภาค ครั้งที่ 1

๐๙.๐๐ - ๑5.๐๐ น. การนาเสนอบทความทางวิชาการส่วนบุคคล
29 กันยายน 2564
๑6.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

รายงานการศึกษาดูงานภูมิภาค ครั้งที่ 2

ผู้ศึกษาอบรม 13 คน

วัน

เวลา

ชื่อวิชา

09.00 - ๑5.๐๐ น. การนาเสนอบทความทางวิชาการส่วนบุคคล

วิทยากร
ผู้ศึกษาอบรม 13 คน

6 ตุลาคม 2564
15.00 – 16.00 น.
20 ตุลาคม 2564

รายงานการศึกษาดูงานภูมิภาค ครั้งที่ 3

09.00 - ๑6.๐๐ น. การนาเสนอบทความทางวิชาการส่วนบุคคล
ศึกษาดูงานภูมิภาค ครั้งที่ 4

27 – 29
ตุลาคม 2564

พิธีปิดหลักสูตร

ผู้ศึกษาอบรม 13 คน

