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ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาอบรมของวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยที่เป็นการสมควรวางระเบียบการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาอบรมของวิทยาลั ย
ศาลรัฐธรรมนูญให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติ
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบี ยบศาลรัฐธรรมนูญว่ าด้วยการบริ หารจั ดการหลักสูต ร
การศึกษาอบรมของวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“วิทยาลัย” หมายความว่า วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ สังกัดสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาอบรมของวิทยาลัย
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาอบรมของวิทยาลัย
“เข็มวิทยฐานะ” หมายความว่า เข็มวิทยฐานะของวิทยาลัย
“สัญลักษณ์” หมายความว่า สัญลักษณ์ของวิทยาลัย
“ตรา” หมายความว่า ตราของวิทยาลัย
“เครื่องหมาย” หมายความว่า เครื่องหมายของวิทยาลัย
หมวด ๑
วิทยาลัย
ข้อ ๔ ให้วิทยาลัยจัดการศึกษาอบรมให้เป็นไปตามพันธกิจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะธํารงไว้
ซึ่งหลักนิติธรรมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ข้อ ๕ ให้มีสัญลักษณ์ ตรา และเครื่องหมาย เพื่อใช้สําหรับแทนความหมายของวิทยาลัย
ตามที่คณะกรรมการกําหนด
การใช้สัญลักษณ์ ตรา และเครื่องหมายตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการ
ข้อ ๖ วิ ท ยาลั ย อาจออกประกาศนี ย บั ต รหรื อ วุ ฒิ บั ต รแก่ ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาอบรม
ตามหลักสูตรที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ได้
ให้วิทยาลัยมีอํานาจออกประกาศหรือข้อบังคับอื่นได้ตามความจําเป็น เพื่อดําเนินการให้เป็นไป
ตามความในระเบียบนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับความในระเบียบนี้หรือระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
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ประกาศหรือข้อบังคับตามความในวรรคสอง ให้เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็น
ผู้มีอํานาจลงนาม
ข้อ ๗ วิทยาลัยอาจออกประกาศกําหนดเครื่อ งแบบและเครื่องแต่งกายอื่นของผู้เข้ารับ
การศึกษาอบรมในหลักสูตรและผู้สําเร็จการศึกษาอบรมได้
หมวด ๒
คณะกรรมการ
ข้อ ๘ ให้มีคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาอบรมของวิทยาลัยขึ้นคณะหนึ่ง
ประกอบด้วย
(๑) ประธานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานกรรมการ
(๒) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ โดยความเห็นชอบของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จํานวน ๒ คน
เป็นกรรมการ
(๓) เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ที่ปรึกษาของสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ และรองเลขาธิการ
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นกรรมการ
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารและจัดการหลักสูตรหรือด้านวิชาการ ทั้งนี้
ต้องไม่เป็นข้าราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยความเห็นชอบของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
จํานวนไม่เกิน ๓ คน เป็นกรรมการ
(๕) ข้าราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญตั้งแต่ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป หรือเทียบเท่า ที่เลขาธิการ
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญมอบหมาย จํานวนไม่เกิน ๒ คน เป็นกรรมการ
(๖) ผู้อํานวยการสถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา เป็นกรรมการ
(๗) ผู้อํานวยการวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ เป็นกรรมการและเลขานุการ
การแต่งตั้งคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ
ตาม (๒) (๔) และ (๕)
ข้อ ๙ กรรมการตามข้อ ๘ วรรคหนึ่ง (๔) และ (๕) มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี
ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งอยู่ใน
ตําแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน
ข้อ ๑๐ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระข้อ ๙ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๘
วรรคหนึ่ง (๔) พ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย
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(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ข้อ ๑๑ คณะกรรมการมีอํานาจและหน้าที่กํากับดูแลให้การศึกษาอบรมหลักสูตรของวิทยาลัย
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี้
(๑) กําหนดนโยบาย กํากับดูแล และทบทวนการดําเนินงานของวิทยาลัย อันเกี่ยวเนื่องกับ
การดําเนินการจัดศึกษาอบรม การพัฒนา และการประเมินหลักสูตร รวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาอบรมของวิทยาลัย
(๒) พิจารณาอนุมัติการจัดทําโครงการและหลักสูตรการศึกษาอบรม
(๓) ออกระเบียบหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง
(๔) อนุมัติรายนามบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการศึกษาอบรม
(๕) อนุมัติให้ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาอบรม
(๖) พิจารณาอนุมัติให้เข็มวิทยฐานะแก่ผู้สําเร็จการศึกษาอบรม และบุคคลผู้ทําคุณประโยชน์
อย่างยิ่งแก่ศาลรัฐธรรมนูญ สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ และการพัฒนาหลักนิติธรรมในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามควรแก่กรณี
(๗) แต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อดําเนินกิจการใด ๆ ตามแต่ที่จะได้มอบหมาย
(๘) พิจารณาความเห็นอื่น ๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร
ข้อ ๑๒ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
หมวด ๓
หลักสูตรและคุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษาอบรม
ข้อ ๑๓ หลักสูตรการศึกษาอบรม มีดังต่อไปนี้
(๑) หลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” โดยใช้คําย่อว่า “นธป.”
(๒) หลักสูตรอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
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ข้อ ๑๔ หลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมไม่สามารถ
ขอเที ย บโอนความรู้ ห รื อ ประสบการณ์ เพื่ อ ขอยกเว้ น การเข้ า รั บ การศึ ก ษาอบรมในแต่ ล ะกลุ่ ม วิ ช า
หรือขอยกเว้นการศึกษาอบรมบางหัวข้อวิชา และจะต้องเข้ารับการศึกษาดูงานตามที่วิทยาลัยกําหนด
ข้อ ๑๕ คุ ณ สมบั ติ จํ า นวน วิ ธี ก ารคั ด เลื อ กผู้ เ ข้ า รั บ การศึ ก ษาอบรม ให้ เ ป็ น ไปตามที่
คณะกรรมการกําหนดในแต่ละหลักสูตร
ข้อ ๑๖ ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจะพ้นจากสภาพการเป็นผู้ศึกษาอบรม เมื่อ
(๑) สําเร็จการศึกษาอบรมตามหลักสูตร
(๒) ตาย
(๓) ลาออก
(๔) ขาดคุณสมบัติของการเป็นผู้ศึกษาอบรม
(๕) คณะกรรมการเห็นสมควรให้พ้นจากสภาพการเป็นผู้ศึกษาอบรม ด้วยเหตุประพฤติตนเสื่อมเสีย
อันอาจนํามาซึ่งความเสียหายต่อชื่อเสียงของวิทยาลัย
หมวด ๔
การศึกษาอบรม คุณวุฒิ ศักดิ์และสิทธิ์
ข้อ ๑๗ ผู้ที่สําเร็จการศึกษาอบรมจากวิทยาลัยจะต้องผ่านการประเมินผลการศึกษาอบรม
ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) มีเวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของระยะเวลาการศึกษาอบรมตามหลักสูตร
ภายใต้หลักเกณฑ์การลาศึกษาอบรมที่วิทยาลัยกําหนด
(๒) เข้ารับการศึกษาดูงานตามที่วิทยาลัยกําหนดไว้
(๓) จัดทําเอกสารทางวิชาการตามที่วิทยาลัยกําหนด
(๔) มีส่วนร่วมในกิจกรรมการศึกษาอบรมหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อหลักสูตร
ข้อ ๑๘ ให้มีเข็มวิทยฐานะและการประดับตามที่คณะกรรมการกําหนด
ข้อ ๑๙ ผู้มีสิทธิประดับเข็มวิทยฐานะตามข้อ ๑๘ ได้แก่
(๑) ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๘ วรรคหนึ่ง (๔)
(๓) เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(๔) ที่ปรึกษาของสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(๕) รองเลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(๖) ผู้สําเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรตามข้อ ๑๗
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(๗) ผู้ ที่ ทํ า คุ ณ ประโยชน์ แ ก่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ สํ า นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และการพั ฒ นา
หลักนิติธรรมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามควรแก่กรณี โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ข้อ ๒๐ ให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ มีอํานาจวินิจฉัยปัญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้และคําวินิจฉัยนั้นให้เป็นที่สุด
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๑ ให้ที่ปรึกษาและคณะกรรมการอํานวยการหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย”
(นธป.) รุ่ น ที่ ๔ และที่ ป รึ ก ษาและคณะกรรมการบริ ห ารการฝึ ก อบรมหลั ก สู ต ร “หลั ก นิ ติ ธ รรม
เพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ ๔ ทําหน้าที่คณะกรรมการไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการคัดเลือกและ
แต่งตั้งกรรมการตามข้อ ๘ แล้วเสร็จ และให้กลุ่มงานวิทยาลัยรัฐธรรมนูญ สังกัดสถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา
ทําหน้าที่สนับสนุนการดําเนินงานของวิทยาลัย
ข้อ ๒๒ การใดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย”
(นธป.) ซึ่งได้ดําเนินการไปก่อนวันที่ระเบียบนี้บังคับใช้ ให้ถือว่าเป็นการชอบด้วยระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
นุรักษ์ มาประณีต
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

ภาพสัญลักษณ์ ตรา เครื่องหมาย และเข็มวิทยฐานะของวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ

ลักษณะของสัญลักษณ์
องค์ประกอบของสัญลักษณ์
ความหมายของสัญลักษณ์

สี

เป็นตราที่อยู่ในกรอบลายไทยสีทอง
ตรงกลางมีตราสัญลักษณ์ศาลรัฐธรรมนูญรองรับด้วยบัวสีทอง 10 ดอก
ด้านบนมีคบเพลิงพร้อมรัศมีสีทอง ด้านล่างมีแพรแถบสีทองพร้อมข้อความ
“วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ” สีน้ําเงินเข้ม
ลายไทยสีทอง หมายถึง
ความเป็นไทย
ดอกบัว
หมายถึง
กุศลกรรมบถ 10 ประการ
(กายสุจริต 3 วจีสุจริต 4 มโนสุจริต 3)
คบเพลิง
หมายถึง
สติปัญญา
รัศมี
หมายถึง
ความรุ่งโรจน์ ความมีชื่อเสียง
สี แ ดงชาด ใช้ เ ป็ น สี พื้ น ของตราสั ญ ลั ก ษณ์ ข องศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ภายใน
สัญลักษณ์ของวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
สีน้ําเงินเข้ม ใช้เป็นสีพื้นของสัญลักษณ์วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ หมายถึง
ความยั่งยืน มั่นคง หนักแน่น
สีทอง ใช้เป็นสีสําหรับองค์ประกอบของสัญลักษณ์วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
หมายถึง ความมีคุณค่า ความเจริญรุ่งเรือง ความบริสุทธิ์ยุติธรรม
(ไม่จํากัดขนาด)

แบบตราสัญลักษณ์วทิ ยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ

