
 
 
 
 
 

กําหนดการจัดฝกอบรม 
หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับตน รุนที่ 5 

โดย สถาบันพระปกเกลา 
ณ หองปนเกลา 2 โรงแรมรอยัลซิต้ี กรงุเทพฯ 
ระหวางวันที่ 7 กรกฎาคม – 28 ธนัวาคม 2551 

________________________ 
 

1. พิธีเปดการฝกอบรม 
 

วัน  เดือน  ป เวลา จํานวน 
 ช.ม. 

หัวขอวิชา วิทยากร 

วันจันทรท่ี 7 ก.ค.51 
08.00 – 09.00 น. 
09.00 – 09.30 น.  

 
09.30 – 11.00 น. 

 
11.15 – 12.45 น. 

 
 
 
 

1.5 
 

1.5 

 
- ลงทะเบียนผูเขารับการอบรม 
- พิธีเปดการอบรม 
 
- บรรยายพิเศษการจัดทําโครงการพัฒนาระบบ
กฎหมาย 
- ช้ีแจงวิธีปฏิบัติตนในระหวางการศึกษาอบรม 
และขอมูลเกี่ยวกับการประเมินผล 
 

 
 
- เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา/ 
  ผูบริหารสถาบันพระปกเกลา  
- ดร.สงขลา  วิชัยขัทคะ 
 
- ผูแทนจากสถาบันพระปกกเกลา/ 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

13.30 - 16.30 น. 3 - บรรยายพเิศษ “....” 
   หัวขอกําหนดใหทราบภายหลัง 

- ศ.ดร.วษิณุ  เครืองาม 
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2. การบรรยาย/สมัมนากลุมวิชาบังคับรวม รวม 202 ชั่วโมง 6 หมวดวิชา 
2.1  หมวดวิชาท่ี 1 วิสัยทัศนใหมเก่ียวกับประชาธิปไตย จํานวน 15 ชั่วโมง 
 

วัน  เดือน  ป เวลา จํานวน 
 ช.ม. 

หัวขอวิชา วิทยากร 

วันอังคารที่ 8 ก.ค.51 
09.00 – 12.00 น. 

 
3 

 
1. ประชาธิปไตย : แนวคิดและปรัชญา 

 
- รศ.นรนิติ เศรษฐบุตร 

13.00 – 16.00 น. 3 2. ประชาธิปไตยกับสิทธิมนษุยชน และสิทธิ
พลเมือง 

- ศ.วิทิต  มนัตาภรณ 

 
 

วัน  เดือน  ป เวลา จํานวน 
 ช.ม. 

หัวขอวิชา วิทยากร 

วันพุธท่ี 9 ก.ค.51 
09.00 – 12.00 น. 

 
3 

 
3. ประชาธิปไตย ประชาสังคม และการมีสวน
รวมทางการเมือง 

 
- รศ.ดร.เอนก เหลาธรรมทัศน 

13.00 – 16.00 น. 3 4.  ลักษณะและบทบาทของกฎหมายในคติ
ประชาธิปไตย 

- รศ.ดร.กมลชัย  รัตนสกาววงศ 

 
 

วัน  เดือน  ป เวลา จํานวน 
 ช.ม. 

หัวขอวิชา วิทยากร 

วันพฤหัสบดีที่ 10 ก.ค.51 
09.00 – 12.00 น. 

 
3 

 
5. การระงับความขัดแยงโดยสันติวิธี 

 
- ศ.นพ.วันชัย  วัฒนศัพท 

 
 
 

2.2  หมวดวิชาท่ี 2 ธรรมาภิบาลและการบริหารงานภาครัฐ จํานวน 24 ชั่วโมง 
 

วัน  เดือน  ป เวลา จํานวน 
 ช.ม. 

หัวขอวิชา วิทยากร 

วันพฤหัสบดีที่ 10 ก.ค.51 
13.00 – 16.00 น. 

 
3 

 
1. ธรรมาภิบาลในการบริหารงานภาครัฐ 

 
- ศ.ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ 
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วัน  เดือน  ป เวลา จํานวน 
 ช.ม. 

หัวขอวิชา วิทยากร 

วันศุกรท่ี 11 ก.ค.51 
09.00 – 12.00 น. 

 
3 

 
2. การพัฒนาระบบงานใหมีธรรมาภิบาล 

 
- นางเบญจวรรณ  สรางนิทร 

13.00 – 16.00 น. 3 3. การบริหารภาครัฐแนวใหม - นายมนุญช  วัฒนโกเมร 
 

 

วัน  เดือน  ป เวลา จํานวน 
 ช.ม. 

หัวขอวิชา วิทยากร 

วันจันทรท่ี 28 ก.ค.51 
09.00 – 12.00 น. 

 
3 

 
4. การวางแผนภาครัฐ 

 
- นางสาวทัศนยี  ธรรมสิทธิ์ 

13.00 – 16.00 น. 3 5. การติดตามและการประเมินผล - รศ.ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ 
16.30 – 19.30 น. 3 6 .  มาตรการปองกันและการแก ไขปญหา  

คอรรัปชั่น 
- รศ.ดร.นิยม  รัฐอมฤต 

 

วัน  เดือน  ป เวลา จํานวน 
 ช.ม. 

หัวขอวิชา วิทยากร 

วันอังคารที่ 29 ก.ค.51 
09.00 – 12.00 น. 

 
3 

 
7. สัมมนาเครื่องมือสมัยใหมในการบริหาร 

 
- ดร.สมโภชน นพคุณและคณะ  
หรือรศ.ปณรส มาลากุล ณ อยุธยา 
 

13.00 – 16.00 น. 3 7. สัมมนาเครื่องมือสมัยใหมในการบริหาร (ตอ)  - ดร.ดนยั  เทยีนพุฒ 

 
2.3  หมวดวิชาท่ี 3 ระบบเศรษฐกิจสังคมไทยและระบบเศรษฐกิจโลก จํานวน 42 ชั่วโมง 

 

วัน  เดือน  ป เวลา จํานวน 
 ช.ม. 

หัวขอวิชา วิทยากร 

วันพุธท่ี 30 ก.ค. 51 
09.00 – 12.00 น. 

 
3 

 
1 .  การพัฒนา เ ศรษฐกิ จ และสั ง คมไทย  : 
พัฒนาการ 

 
- ศ.รังสรรค ธนะพรพนัธ 

13.00 – 16.00 น. 3 2. โครงสรางและกระบวนการบริหารเศรษฐกิจ 
สังคมไทย 

- ดร.พิสิฐ  ล้ีอาธรรม 
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วัน  เดือน  ป เวลา จํานวน 
 ช.ม. 

หัวขอวิชา วิทยากร 

วันพฤหัสบดีที่ 31 ก.ค. 51 
09.00 – 12.00 น. 

 
3 

 
3. นโยบายรัฐบาลและการปฏิรูปโครงสราง
เศรษฐกิจ 

 
- ดร.ปรเมธี วมิลศิริ 

13.00 – 16.00 น. 3 4. กฎหมายเศรษฐกิจไทย : การจัดสรร
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ 

- รศ.สุดา  วิศรุตพิชญ 

 
 
 

วัน  เดือน  ป เวลา จํานวน 
 ช.ม. 

หัวขอวิชา วิทยากร 

วันศุกรท่ี 1 ส.ค. 51 
09.00 – 12.00 น. 

 
3 

 
5 .  การแปรรูป รัฐวิสาหกิ จ  และกลไกทาง
กฎหมาย 

 
- อาจารยสมเกยีรติ  ตั้งเกยีรตพิานิช 

13.00 – 16.00 น. 3 6. ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
กับประเด็นทางกฎหมาย 

- ศ.แสวง  บุญเฉลิมวิภาส 

 
 

วัน  เดือน  ป เวลา จํานวน 
 ช.ม. 

หัวขอวิชา วิทยากร 

วันจันทรที่ 25 ส.ค. 51 
09.00 – 12.00 น. 

 
3 

 
7. โลกาภิวัตนกับผลกระทบตอประเทศไทย 

 
- รศ.ปทุมพร  วัชรเสถียร 

13.00 – 16.00 น. 3 8. ประเด็นสําคัญทางกฎหมายเศรษฐกิจที่กระทบ
ตอประเทศไทย 

- รศ.ทัชชมัย  ฤกษะสุต 

 
 

วัน  เดือน  ป เวลา จํานวน 
 ช.ม. 

หัวขอวิชา วิทยากร 

วันอังคารที่ 26 ส.ค.51 
09.00 – 12.00 น. 

 
3 

 
9. กฎหมายการคาระหวางประเทศ 

 
- ผศ.ดร.พินัย  ณ นคร 

13.00 – 16.00 น. 3 10. กฎหมายทรัพยสินทางปญญา - วิทยากรจากกรมทรัพยสินทาง
ปญญา 
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วัน  เดือน  ป เวลา จํานวน 
 ช.ม. 

หัวขอวิชา วิทยากร 

วันพุธท่ี 27 ส.ค.51 
09.00 – 12.00 น. 

 
3 

 
11. นโยบายเขตการคาเสรี (FTA) กับผลกระทบ
ตอกฎหมาย 

 
- รศ.ทัชชมัย  ฤกษะสุต 

13.00 – 16.00 น. 3 12. ประเด็นสําคัญทางเทคโนโลยีที่กระทบตอ
กฎหมาย 

- ผศ.ดร.พินัย  ณ นคร 

 
 

วัน  เดือน  ป เวลา จํานวน 
 ช.ม. 

หัวขอวิชา วิทยากร 

วันพฤหัสบดีที่ 28 ส.ค.51 
09.00 – 12.00 น. 

 
3 

 
13. สัมมนาการปรับปรุงกฎหมายเพื่อความ
เปลี่ยนแปลง 

 
- นายชาญชยั แสวงศักดิ ์
- นางกาญจนารัตน  ลีวิโรจน 

13.00 – 16.00 น. 3 13. สัมมนาการปรับปรุงกฎหมายเพื่อความ
เปลี่ยนแปลง (ตอ) 

- นายชาญชยั แสวงศักดิ ์
- นางกาญจนารัตน  ลีวิโรจน 

 

2.4  หมวดวิชาท่ี 4 การปฏิรูปภาครัฐ จํานวน 30 ชั่วโมง 
 

วัน  เดือน  ป เวลา จํานวน 
 ช.ม. 

หัวขอวิชา วิทยากร 

วันศุกรท่ี 29 ส.ค.51 
09.00 – 12.00 น. 

 
3 

 
1. ภาพรวมการปฏิรูป 

 
- นายอาวุธ  วรรณวงศ 

13.00 – 16.00 น. 3 2. การปฏิรูปทองถ่ิน - รศ.วุฒิสาร  ตันไชย  
 

 
 

วัน  เดือน  ป เวลา จํานวน 
 ช.ม. 

หัวขอวิชา วิทยากร 

วันจันทรท่ี 8 ก.ย. 51 
09.00 – 12.00 น. 

 
3 

 
3. การปฏิรูประบบราชการ 

 
- วิทยากรจาก ก.พ.ร. 

13.00 – 16.00 น. 3 3. การปฏิรูประบบราชการ (ตอ) 
 

- วิทยากรจาก ก.พ.ร.  
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วัน  เดือน  ป เวลา จํานวน 
 ช.ม. 

หัวขอวิชา วิทยากร 

วันอังคารที่ 9 ก.ย. 51 
09.00 – 12.00 น. 

 
3 

 
4. การพัฒนากฎหมาย 

 
- ดร.สงขลา  วิชัยขัทคะ 

13.00 – 16.00 น. 3 5. การปฏิรูปการเงินการคลัง - ศ.ดร.สมชัย  ฤชุพันธุ 
 

 
 

วัน  เดือน  ป เวลา จํานวน 
 ช.ม. 

หัวขอวิชา วิทยากร 

วันพุธท่ี 10 ก.ย. 51 
09.00 – 12.00 น. 

 
3 

 
6. การปฏิรูปการศึกษา 

 
- ศ.ดร.วจิิตร ศรีสอาน 

13.00 – 16.00 น. 3 7. การปฏิรูประบบสาธารณสุข - นพ.อําพล  
 

 
 

วัน  เดือน  ป เวลา จํานวน 
 ช.ม. 

หัวขอวิชา วิทยากร 

วันพฤหัสบดีที่ 11 ก.ย. 51 
09.00 – 12.00 น. 

 
3 

 
8. สัมมนาเครื่องมือและกลไกในการปฏิรูป 

 
- รศ.ดร.อิสระ สุวรรณบล 
- ดร.ยุทธพล ทวะชาล ี

13.00 – 16.00 น. 3 8. สัมมนาเครื่องมือและกลไกในการปฏิรูป (ตอ) - รศ.ดร.อิสระ  สุวรรณบล 
- ดร. ยุทธพล ทวะชาล ี
 

 
2.5  หมวดวิชาท่ี 5 กฎหมายกับการบริหารราชการแผนดนิและการตรวจสอบ จํานวน 51 ชั่วโมง 
 

วัน  เดือน  ป เวลา จํานวน 
 ช.ม. 

หัวขอวิชา วิทยากร 

วันศุกรท่ี 12 ก.ย. 51 
09.00 – 12.00 น. 

 
3 

 
1. สัมมนารัฐธรรมนูญ 1:การปรับปรุงระบบงาน
เพื่อรองรับสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค 

 
- ดร.กิตติพงษ  กิติยารักษ และคณะ 

13.00 – 16.00 น. 3 1. สัมมนารัฐธรรมนูญ 1:การปรับปรุงระบบงาน
เพื่อรองรับสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค (ตอ) 

- ดร.กิตติพงษ  กิติยารักษ และคณะ 
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วัน  เดือน  ป เวลา จํานวน 
 ช.ม. 

หัวขอวิชา วิทยากร 

วันเสารท่ี 13 ก.ย. 51 
09.00 – 12.00 น. 

 
3 

 
2. สัมมนารัฐธรรมนูญ 2:การปรับปรุงระบบงาน
เพื่อรองรับสวนรวมทางการเมือง 

 
- อ.จุรี  วิจิตรวาทการ และคณะ 

13.00 – 16.00 น. 3 2. สัมมนารัฐธรรมนูญ 2:การปรับปรุงระบบงาน
เพื่อรองรับสวนรวมทางการเมือง (ตอ) 

- อ.จุรี  วิจิตรวาทการ และคณะ 

 
 

วัน  เดือน  ป เวลา จํานวน 
 ช.ม. 

หัวขอวิชา วิทยากร 

วันจันทรท่ี 22 ก.ย.51 
09.00 – 12.00 น. 

 
3 

 
3. สัมมนารัฐธรรมนูญ 3:การปรับปรุงระบบงาน
เพื่อปองกันและระงับความขัดแยงโดยสันติวิธี 

 
- ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท 
- นายนพพร โพธิรังสิยากร 
และคณะ 

13.00 – 16.00 น. 3 3. สัมมนารัฐธรรมนูญ 3:การปรับปรุงระบบงาน
เพื่อปองกันและระงับความขัดแยงโดยสันติวิธี
(ตอ) 

- ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท 
- นายนพพร โพธิรังสิยากร 
และคณะ 

 
วัน  เดือน  ป เวลา จํานวน 

 ช.ม. 
หัวขอวิชา วิทยากร 

วันอังคารที่ 23 ก.ย.51 
09.00 – 12.00 น. 

 
3 

 
4.สัมมนาการบริหารราชการแผนดิน 1: การ
ปรับปรุงระบบงานเพื่อรองรับระบบผูวา CEO 

 
- นายมนุญช  วัฒนโกเมร 

13.00 – 16.00 น. 3 5. สัมมนาการบริหารราชการแผนดิน 2: การ
ปรับปรุงระบบงานเพื่อการถายโอนภารกิจและ
บุคลากร 

 
- นายมนุญช  วัฒนโกเมร 
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วัน  เดือน  ป เวลา จํานวน 
 ช.ม. 

หัวขอวิชา วิทยากร 

วันพุธท่ี 24 ก.ย.51 
09.00 – 12.00 น. 

 
3 

 
6. สัมมนาการบริหารราชการแผนดิน 3: การ
ปรับปรุงระบบงานเพื่อรองรับนโยบายใหมทาง
รัฐบาล 

 
- วิทยากรจาก ก.พ.ร. 

13.00 – 16.00 น. 3 6. สัมมนาการบริหารราชการแผนดิน 3: การ
ปรับปรุงระบบงานเพื่อรองรับนโยบายใหมทาง
รัฐบาล (ตอ) 

 
- วิทยากรจาก ก.พ.ร 

 
 

วัน  เดือน  ป เวลา จํานวน 
 ช.ม. 

หัวขอวิชา วิทยากร 

วันพฤหัสบดีที่ 25 ก.ย.51 
09.00 – 12.00 น. 

 
3 

 
7. สัมมนาการบริหารราชการแผนดิน 4 : การ
ปรับปรุงระบบบริหารบุคคล 

 
- วิทยากรจาก ก.พ.ร. 

13.00 – 16.00 น. 3 8. สัมมนาการบริหารราชการแผนดิน 5 : การ
ปรับปรุงระบบงานเพื่อรองรับองคกรรูปแบบ
ใหม (องคกรมหาชน, SDU) 

 
- วิทยากรจาก ก.พ.ร. 

 
วัน  เดือน  ป เวลา จํานวน 

 ช.ม. 
หัวขอวิชา วิทยากร 

วันศุกรท่ี 26 ก.ย.51 
09.00 – 12.00 น. 

 
3 

 
9. สัมมนาการบริหารราชการแผนดิน 6 : การ
ปรับปรุงระบบงานใหสอดคลองกับหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

 
- วิทยากรจาก ก.พ.ร. 

13.00 – 16.00 น. 3 9. สัมมนาการบริหารราชการแผนดิน 6 : การ
ปรับปรุงระบบงานใหสอดคลองกับหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี (ตอ) 

 
- วิทยากรจาก ก.พ.ร. 
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วัน  เดือน  ป เวลา จํานวน 
 ช.ม. 

หัวขอวิชา วิทยากร 

วันเสารท่ี 27 ก.ย.51 
09.00 – 12.00 น. 

 
3 

 
10. สัมมนาการบริหารราชการแผนดิน 7 : การ
ปรับปรุงระบบงานเพื่อรองรับการตรวจสอบ  
แบบใหม 

 
- วิทยากรจากสํานักงานตรวจเงิน   
แผนดินและคณะ 

13.00 – 16.00 น. 3 10. สัมมนาการบริหารราชการแผนดิน 7: การ
ปรับปรุงระบบงานเพื่อรองรับการตรวจสอบ  
แบบใหม (ตอ) 

 
- วิทยากรจากสํานักงานตรวจเงิน   
แผนดินและคณะ 

 
2.6  หมวดที่ 6 คุณภาพและคุณธรรมสําหรับนักกฎหมายไทย จํานวน 40 ชั่วโมง 

 

วัน  เดือน  ป เวลา จํานวน 
 ช.ม. 

หัวขอวิชา วิทยากร 

วันจันทรท่ี 6 ต.ค.51 
09.00 – 12.00 น. 

 
3 

 
1 .  แบบอยางที่ดีของนักกฎหมายไทย  และ
ตางประเทศ  

 
- ศ.จรัญ ภักดธีนากุล 

13.00 – 16.00 น. 3 1 .  แบบอยางที่ดีของนักกฎหมายไทย  และ
ตางประเทศ (ตอ) 

 
- ศ.จรัญ ภักดธีนากุล 

 
 

วัน  เดือน  ป เวลา จํานวน 
 ช.ม. 

หัวขอวิชา วิทยากร 

วันอังคารที่ 7 ต.ค.51 
09.00 – 12.00 น. 

 
3 

 
2.  ประเด็นรวมสมัยเกี่ ยวกับจริยธรรมและ
กฎหมาย  

 
- รศ.ดร.กมลชัย และคณะ 

13.00 – 16.00 น. 3 2.  ประเด็นรวมสมัยเกี่ ยวกับจริยธรรมและ
กฎหมาย (ตอ) 

- รศ.ดร.กมลชัย และคณะ 
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วัน  เดือน  ป เวลา จํานวน 
 ช.ม. 

หัวขอวิชา วิทยากร 

วันพุธท่ี 8 ต.ค.51 
09.00 – 12.00 น. 

 
3 

 
3 .  กฎหมาย เปรี ยบ เที ยบ เพื่ อการใช ง าน  : 
กรณีศึกษา  

 
 - อาจารยพรเพชร วิชิต  

13.00 – 16.00 น. 3 3 .  กฎหมาย เปรี ยบ เที ยบ เพื่ อการใช ง าน  : 
กรณีศึกษา (ตอ) 

 - อาจารยพรเพชร วิชิต  

 
 

วัน  เดือน  ป เวลา จํานวน 
 ช.ม. 

หัวขอวิชา วิทยากร 

วันพฤหัสบดีท่ี 9 ต.ค. 51 
09.00 – 12.00 น. 

 
3 

 
4. การทํางานเปนทีม 

 
- รศ.ปณรส มาลากุล ณ อยุธยา 

13.00 – 16.00 น. 3 5. การสื่อสารในองคกร - ดร.ชลวิทย  เจียรจิตต  

 
วัน  เดือน  ป เวลา จํานวน 

 ช.ม. 
หัวขอวิชา วิทยากร 

วันศุกรท่ี 10 ต.ค.51 
09.00 – 12.00 น. 

 
3 

 
6. วิธีคิดแบบใหม 

 
- ดร. อรัญ โสตถิพันธุ 

13.00 – 16.00 น. 3 7. การเชื่อมโยง วิเคราะหและสังเคราะห - ดร. อรัญ โสตถิพันธุ 
 

 
 

วัน  เดือน  ป เวลา จํานวน 
 ช.ม. 

หัวขอวิชา วิทยากร 

วันเสารท่ี 11 ต.ค.51 
09.00 – 12.00 น. 

 
3 

 
8 .  การวิ เ คร าะห ก ลุ ม ผู มี ส วนไดส วน เสี ย 
(Stakeholder analysis) 

 
- วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญทางดาน
รัฐศาสตร หรือ รัฐประศาสนศาสตร 

13.00 – 16.00 น. 3 9. เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานทางกฎหมาย - นายอัครวัฒน  เทพหัสดนิ ณ อยุธยา 
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วัน  เดือน  ป เวลา จํานวน 
 ช.ม. 

หัวขอวิชา วิทยากร 

วันอาทติยท่ี 12 ต.ค. 51 
09.00 – 13.00 น. 

 
4 

 
10. การฝกคนควา – เปรียบเทียบกฎหมายจาก 
Internet และจากแหลงตาง ๆ เชน International 
Encyclopedia of Comparative Law, Am. Jur, 
USCA, Halsbury ฯลฯ 

 
- นายปกรณ นลิประพันธ 

 
3. การบรรยาย/สมัมนากลุมวิชาบังคับเฉพาะทาง จํานวนกลุมละ 30 ชั่วโมง (6 กลุมยอย) 

3.1  กลุมวิชาบังคบัสําหรับนักกฎหมายมหาชนภาครัฐ จํานวน 60 ชั่วโมง (2 กลุมยอย)  
3.1.1 กลุมที่ 1 สัมมนาการรางและการปรับปรุงกฎหมาย  (จํานวน 30 ช่ัวโมง) 

วัน  เดือน  ป เวลา จํานวน 
 ช.ม. 

หัวขอวิชา วิทยากร 

วันจันทรท่ี 27 ต.ค.51 
09.00 – 12.00 น. 

 
3 

 
1. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดทํารางกฎหมาย 

 
- นายธรรมนิตย สุมันตกุล 

13.00 – 16.00 น. 3 2. การวิเคราะหและตรวจสอบความจําเปนใน
การตรากฎหมาย 

- ดร.สงขลา  วิชัยขัทคะ 

 

วัน  เดือน  ป เวลา จํานวน 
 ช.ม. 

หัวขอวิชา วิทยากร 

วันอังคารที่ 28 ต.ค.51 
09.00 – 12.00 น. 

 
3 

 
3. ประสบการณการยกรางกฎหมาย 

 
- นายชเูกียรติ รัตนชัยชาญ 

13.00 – 16.00 น. 3 4. ภาษาในการยกรางกฎหมาย - นางสาวสิริพนัธ  พลรบ 
 
 

วัน  เดือน  ป เวลา จํานวน 
 ช.ม. 

หัวขอวิชา วิทยากร 

วันพุธท่ี 29 ต.ค.51 
09.00 – 12.00 น. 

 
3 

 
5. สัมมนาการยกรางกฎหมายแมบท 

 
- นายสุชัย  งามจิตเอื้อ 

13.00 – 16.00 น. 3 5. สัมมนาการยกรางกฎหมายแมบท (ตอ) 
 - นายสุชัย  งามจิตเอื้อ 
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วัน  เดือน  ป เวลา จํานวน 
 ช.ม. 

หัวขอวิชา วิทยากร 

วันพฤหัสบดีที่ 30 ต.ค.51 
09.00 – 12.00 น. 

 
3 

 
6. สัมมนาการยกรางกฎหมายสําคัญ 

 
- นายชนิสร  คลายสังข 

13.00 – 16.00 น. 3 6. สัมมนาการยกรางกฎหมายสําคัญ (ตอ) - นายชนิสร  คลายสังข 
 

 
วัน  เดือน  ป เวลา จํานวน 

 ช.ม. 
หัวขอวิชา วิทยากร 

วันศุกรท่ี 31 ต.ค.51 
09.00 – 12.00 น. 

 
3 

 
7 .  การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการตรา
กฎหมายไทยกับตางประเทศ 

 
- ดร.สงขลา  วิชัยขัทคะ 

13.00 – 16.00 น. 3 8. การพัฒนานักกฎหมาย - นายอัชพร  จารุจินดา 
 

 
3.1.2  กลุมที่ 2 สัมมนาการปรับปรุงดําเนินการทางวินัย อุทธรณ รองทุกข (จํานวน 30 ช่ัวโมง) 

ประกอบดวย หมวดวินยั 21 ช่ัวโมง และหมวดการอุทธรณและรองทุกข 9 ช่ัวโมง 
 

วัน  เดือน  ป เวลา จํานวน 
 ช.ม. 

หัวขอวิชา วิทยากร 

วันจันทรท่ี 27 ต.ค.51 
09.00 – 12.00 น. 

 
3 

 
1. ปรัชญาและแนวความคิดหลักเกี่ยวกับการ
รั ก ษ า วิ นั ย แ ล ะ บทบ า ท แ ล ะ จ ร ร ย า ข อ ง
ผูบังคับบัญชาผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ 

 
- นายประวณี  ณ นคร และคณะ 

13.00 – 16.00 น. 3 2. วินัยขาราชการพลเรือน - นายเอกศักดิ์  ตรีกรุณาสวัสดิ์      
และคณะ 
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วัน  เดือน  ป เวลา จํานวน 
 ช.ม. 

หัวขอวิชา วิทยากร 

วันอังคารที่ 28 ต.ค.51 
09.00 – 12.00 น. 

 
3 

 
3. การสืบสวนสอบสวนและการทํารายงาน 

 
- นายสวุรรณ  ชนะสงครามและคณะ 

13.00 – 16.00 น. 3 4. การตั้งขอกลาวหาและกําหนดประเด็นการ
สอบสวน 

- นายปรีชา  นศิารัตน และคณะ 

 
 

วัน  เดือน  ป เวลา จํานวน 
 ช.ม. 

หัวขอวิชา วิทยากร 

วันพุธท่ี 29 ต.ค.51 
09.00 – 12.00 น. 

 
3 

 
5 .  การรั บฟ งพย านหลั กฐ านและวินิ จฉั ย
ขอเท็จจริง 

 
- นายอดุล จันทรศักดิ ์

13.00 – 16.00 น. 3 6. การพิจารณาความผิดและกําหนดโทษและการ
ส่ังลงโทษ 

- นางสุภาวดี  เวชศิลป 
- นายเอกศักดิ์  ตรีกรุณาสวัสดิ์ 

 
วัน  เดือน  ป เวลา จํานวน 

 ช.ม. 
หัวขอวิชา วิทยากร 

วันพฤหัสบดีที่ 30 ต.ค.51 
09.00 – 12.00 น. 

 
3 

 
7. เทคนิคการเขียนคําฟองและแกคําใหการคดี
วินัยตอศาลปกครอง 

 
- นางกาญจนารัตน ลีวิโรจน 

13.00 – 16.00 น. 3 8. แนวคิดหลักการและกระบวนการเกี่ยวกับการ
อุทธรณและรองทุกข 

- นายประวณี ณ นคร และคณะ 
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วัน  เดือน  ป เวลา จํานวน 
 ช.ม. 

หัวขอวิชา วิทยากร 

วันศุกรท่ี 31 ต.ค.51 
09.00 – 12.00 น. 

 
3 

 
9. เทคนิคการวิเคราะหเร่ืองอุทธรณและรองทุกข  

 
- นางผาณิต นติิทัณฑประภาส 
- รศ.ดร.กมลชัย รัตนสกาววงศ 
- ผูอํานวยการสํานักพิทักษระบบ 
คุณธรรมสํานักงาน ก.พ. 

13.00 – 16.00 น. 3 9. เทคนิคการวิเคราะหเร่ืองอุทธรณและรองทุกข 
(ตอ) 

- นางผาณิต นติิทัณฑประภาส 
- รศ.ดร.กมลชัย รัตนสกาววงศ 
- ผูอํานวยการสํานักพิทักษระบบ 
คุณธรรมสํานักงาน ก.พ. 

 
3.2  กลุมวิชาบังคบัสําหรับนักกฎหมายเอกชน และกระบวนการยุติธรรม จํานวน 60 ชั่วโมง     (2 กลุมยอย) 

3.2.1 กลุมที่ 1 สัมมนาเทคนิคในการยกรางและตรวจขอตกลงหรือสัญญา (จํานวน 30 ช่ัวโมง) 
 

วัน  เดือน  ป เวลา จํานวน 
 ช.ม. 

หัวขอวิชา วิทยากร 

วันจันทรท่ี 27 ต.ค.51 
09.00 – 12.00 น. 

 
3 

 
1. หลักการและแนวคิดของสัญญาทางแพงและ
สัญญาทางปกครองเปรียบเทียบ 

 
- รศ.ดร.สุนทร มณีสวัสดิ์ และคณะ 

13.00 – 16.00 น. 3 1. หลักการและแนวคิดของสัญญาทางแพงและ
สัญญาทางปกครองเปรียบเทียบ (ตอ) 

- รศ.ดร.สุนทร มณีสวัสดิ์ และคณะ 

 
 

วัน  เดือน  ป เวลา จํานวน 
 ช.ม. 

หัวขอวิชา วิทยากร 

วันอังคารที่ 28 ต.ค.51 
09.00 – 12.00 น. 

 
3 

 
2. เทคนิคการยกรางและการตรวจสัญญาตาม
กฎหมายวาดวยพัสดุ 

 
- นายบรม  ศรีสุข และคณะ 

13.00 – 16.00 น. 3 2. เทคนิคการยกรางและการตรวจสัญญาตาม
กฎหมายวาดวยพัสดุ (ตอ) 

- นายบรม  ศรีสุข และคณะ 
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วัน  เดือน  ป เวลา จํานวน 
 ช.ม. 

หัวขอวิชา วิทยากร 

วันพุธท่ี 29 ต.ค.51 
09.00 – 12.00 น. 

 
3 

 
3.เทคนิคการยกรางและการตรวจสัญญาเอกชน 
 

 
- นายลือศักดิ์  กังวาลสกุล 

13.00 – 16.00 น. 3 4. เทคนิคการยกรางและการตรวจสัญญารวมทุน
ระหวางเอกชนกับรัฐ 

- นายเข็มชัย  ชุติวงศ 

 
 

วัน  เดือน  ป เวลา จํานวน 
 ช.ม. 

หัวขอวิชา วิทยากร 

วันพฤหัสบดีที่ 30 ต.ค.51 
09.00 – 12.00 น. 

 
3 

 
5. เทคนิคการยกรางและการตรวจสัญญาทาง
ปกครอง 

 
- นายวิชาญ  ธรรมสุจริต 

13.00 – 16.00 น. 3 5. เทคนิคการยกรางและการตรวจสัญญาทาง
ปกครอง (ตอ) 

- นายวิชาญ  ธรรมสุจริต 

 
วัน  เดือน  ป เวลา จํานวน 

 ช.ม. 
หัวขอวิชา วิทยากร 

วันศุกรท่ี 31 ต.ค.51 
09.00 – 12.00 น. 

 
3 

 
6. การระงับขอพิพาทอันเนื่องมาจากสัญญา  
ของรัฐ 

 
- ผอ.สถาบันอนุญาโตตุลาการ 
สํานักงานศาลยุติธรรม 

13.00 – 16.00 น. 3 6. การระงับขอพิพาทอันเนื่องมาจากสัญญา  
ของรัฐ (ตอ) 

- ผอ.สถาบันอนุญาโตตุลาการ 
สํานักงานศาลยุติธรรม 

 
3.2.2 กลุมที่ 2 สัมมนาเทคนิคในการสืบสวน สอบสวน และรวบรวมพยานหลักฐาน   (จํานวน 30 ช่ัวโมง) 

วัน  เดือน  ป เวลา จํานวน 
 ช.ม. 

หัวขอวิชา วิทยากร 

วันจันทรท่ี 27 ต.ค.51 
09.00 – 12.00 น. 

 
3 

 
1. การสอบสวนและการรวบรวมพยานหลักฐาน
ของตํารวจ 

 
- พล.ต.ต.อํานวย นิ่มมะโน  และคณะ 

13.00 – 16.00 น. 3 1. การสอบสวนและการรวบรวมพยานหลักฐาน
ของตํารวจ (ตอ) 

- พล.ต.ต.อํานวย นิ่มมะโน  และคณะ 
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วัน  เดือน  ป เวลา จํานวน 
 ช.ม. 

หัวขอวิชา วิทยากร 

วันอังคารที่ 28 ต.ค.51 
09.00 – 12.00 น. 

 
3 

 
2. การตรวจสอบสํานวนของอัยการ 

 
- อาจารยจุลสิงห โสนตสิงห 

13.00 – 16.00 น. 3 2. การตรวจสอบสํานวนของอัยการ (ตอ) - อาจารยจุลสิงห โสนตสิงห 
 
 

วัน  เดือน  ป เวลา จํานวน 
 ช.ม. 

หัวขอวิชา วิทยากร 

วันพุธท่ี 29 ต.ค.51 
09.00 – 12.00 น. 

 
3 

 
3. การไตสวนและการสอบสวนของ ปปช. 

 
- นายศราวุธ  เมนะเศวต และคณะ 

13.00 – 16.00 น. 3 3. การไตสวนและการสอบสวนของ ปปช. (ตอ) - นายศราวุธ  เมนะเศวต และคณะ 
 

 
 
 

วัน  เดือน  ป เวลา จํานวน 
 ช.ม. 

หัวขอวิชา วิทยากร 

วันพฤหัสบดีที่ 30 ต.ค.51 
09.00 – 12.00 น. 

 
3 

 
4 .  สัมมนาการชั่ งน้ํ าหนักคําพยานของศาล
ยุติธรรมและศาลปกครอง 

 
- นายสราวุธ  เบญจกุล 
 

13.00 – 16.00 น. 3 4.  สัมมนาการชั่ งน้ํ าหนักคําพยานของศาล
ยุติธรรมและศาลปกครอง (ตอ) 

- ดร.ฤทัย  หงสสิริ 

 
 

วัน  เดือน  ป เวลา จํานวน 
 ช.ม. 

หัวขอวิชา วิทยากร 

วันศุกรท่ี 31 ต.ค.51 
09.00 – 12.00 น. 

 
3 

 
5. นิติเวชศาสตร 

 
- นายแพทยเอนก  ยมจินดา 

13.00 – 16.00 น. 3 6. อาชญากรรมทางดานคอมพิวเตอร - นางสุราคณา วายภุาค 
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3.3  กลุมวิชาบังคบัสําหรับนักกฎหมายเศรษฐกิจและการคาระหวางประเทศ จํานวน 60 ชั่วโมง     (2 กลุมยอย)  
3.3.1 กลุมที่ 1 สัมมนาการปรับปรุงกฎหมายใหรองรับกับความเปลี่ยนแปลงในกฎหมายเศรษฐกิจ   

การคาระหวางประเทศและกฎหมายขององคการการคาโลก (WTO) (จํานวน 30 ช่ัวโมง) 
 

วัน  เดือน  ป เวลา จํานวน 
 ช.ม. 

หัวขอวิชา วิทยากร 

วันจันทรท่ี 27 ต.ค.51 
09.00 – 12.00 น. 

 
3 

 
1. หลักกฎหมายการคาระหวางประเทศ 

 
- ศ.ดร.ประสิทธิ์  เอกบุตร และคณะ 

13.00 – 16.00 น. 3 1. หลักกฎหมายการคาระหวางประเทศ (ตอ) - ศ.ดร.ประสิทธิ์  เอกบุตร และคณะ 
 

 
 

วัน  เดือน  ป เวลา จํานวน 
 ช.ม. 

หัวขอวิชา วิทยากร 

วันอังคารที่ 28 ต.ค.51 
09.00 – 12.00 น. 

 
3 

 
2. หลักการและแนวคิดการไกลเกลี่ยขอพิพาท
ระหวางประเทศ 

 
- ศ.ดร.ชุมพร  ปจจุสานนท 

13.00 – 16.00 น. 3 2. หลักการและแนวคิดการไกลเกลี่ยขอพิพาท
ระหวางประเทศ (ตอ) 

- ศ.ดร.ชุมพร  ปจจุสานนท 

 
 

วัน  เดือน  ป เวลา จํานวน 
 ช.ม. 

หัวขอวิชา วิทยากร 

วันพุธท่ี 29 ต.ค.51 
09.00 – 12.00 น. 

 
3 

 
3 .  หลักกฎหมายตอบโตการทุมตลาดชวย
อุดหนุนเปรียบเทียบ 

 
- รศ.ทัชชมัย  ฤกษะสุต และคณะ 

13.00 – 16.00 น. 3 3 .  หลักกฎหมายตอบโตการทุมตลาดชวย
อุดหนุนเปรียบเทียบ(ตอ) 

- รศ.ทัชชมัย  ฤกษะสุต และคณะ 
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วัน  เดือน  ป เวลา จํานวน 
 ช.ม. 

หัวขอวิชา วิทยากร 

วันพฤหัสบดีที่ 30 ต.ค.51 
09.00 – 12.00 น. 

 
3 

 
4. หลักกฎหมายการปองกันตลาดภายในจากการ
เปดเสรีดานการคาเปรียบเทียบ 

 
- รศ.ดร.ศักดา  ธนิตกุล 

13.00 – 16.00 น. 3 4. หลักกฎหมายการปองกันตลาดภายในจากการ
เปดเสรีดานการคาเปรียบเทียบ(ตอ) 

- รศ.ดร.ศักดา  ธนิตกุล 

 
 

วัน  เดือน  ป เวลา จํานวน 
 ช.ม. 

หัวขอวิชา วิทยากร 

วันศุกรท่ี 31 ต.ค.51 
09.00 – 12.00 น. 

 
3 

 
5.สัมมนาการปรับปรุงกฎหมายใหรองรับกับ
ความเปลี่ยนแปลงในกฎหมายเศรษฐกิจ  การคา
ระหวางประเทศและกฎหมายองคการการคาโลก
(WTO)  

 
- ศ.ดร.ชุมพร  ปจจุสานนท  และคณะ 

13.00 – 16.00 น. 3 5.สัมมนาการปรับปรุงกฎหมายใหรองรับกับ
ความเปลี่ยนแปลงในกฎหมายเศรษฐกิจ  การคา
ระหวางประเทศและกฎหมายองคการการคาโลก
(WTO)  (ตอ) 

- ศ.ดร.ชุมพร  ปจจุสานนท  และคณะ 

 
3.3.2 กลุมที่ 2 สัมมนาเทคนิคการเจรจาตอรองและการเจรจาตอรองระหวางประเทศ  (จํานวน 30 ช่ัวโมง) 

 
วัน  เดือน  ป เวลา จํานวน 

 ช.ม. 
หัวขอวิชา วิทยากร 

วันจันทรท่ี 27 ต.ค.51 
09.00 – 12.00 น. 

 
3 

 
1. สัมมนาเทคนิคการเจรจาตอรองและการเจรจา
ตอรองระหวางประเทศ 

 
- อาจ ารย ชั ย วัฒน  บุนนาค  และ
วิทยากรจากสํานักงานกฎหมาย   แชล
เลอร 

13.00 – 16.00 น. 3 1. . สัมมนาเทคนิคการเจรจาตอรองและการ
เจรจาตอรองระหวางประเทศ(ตอ)  

- อาจ ารย ชั ย วัฒน  บุนนาค  และ
วิทยากรจากสํานักงานกฎหมาย   แชล
เลอร 
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วัน  เดือน  ป เวลา จํานวน 
 ช.ม. 

หัวขอวิชา วิทยากร 

วันอังคารที่ 28 ต.ค.51 
09.00 – 12.00 น. 

 
3 

 
2.สัมมนาเทคนิคการเจรจาตอรองและการเจรจา
ตอรองระหวางประเทศ  

 
- อาจารย ชั ย วัฒน  บุนนาค  และ
วิทยากรจากสํานักงานกฎหมาย   แชล
เลอร 

13.00 – 16.00 น. 3 2.สัมมนาเทคนิคการเจรจาตอรองและการเจรจา
ตอรองระหวางประเทศ (ตอ) 

- อาจารย ชั ย วัฒน  บุนนาค  และ
วิทยากรจากสํานักงานกฎหมาย   แชล
เลอร 

 
 

วัน  เดือน  ป เวลา จํานวน 
 ช.ม. 

หัวขอวิชา วิทยากร 

วันพุธท่ี 29 ต.ค.51 
09.00 – 12.00 น. 

 
3 

 
3.สัมมนาเทคนิคการเจรจาตอรองและการเจรจา
ตอรองระหวางประเทศ  

 
- อาจารย ชั ย วัฒน  บุนนาค  และ 
วิทยากรจากสํานักงานกฎหมาย   แชล
เลอร 

13.00 – 16.00 น. 3 3.สัมมนาเทคนิคการเจรจาตอรองและการเจรจา
ตอรองระหวางประเทศ(ตอ) 

- อาจารย ชั ย วัฒน  บุนนาค  และ 
วิทยากรจากสํานักงานกฎหมาย   แชล
เลอร 

 
 

วัน  เดือน  ป เวลา จํานวน 
 ช.ม. 

หัวขอวิชา วิทยากร 

วันพฤหัสบดีที่ 30 ต.ค.51 
09.00 – 12.00 น. 

 
3 

 
4.สัมมนาเทคนิคการเจรจาตอรองและการเจรจา
ตอรองระหวางประเทศ  

 
- อาจ ารย ชั ย วัฒน  บุนนาค  และ
วิทยากรจากสํานักงานกฎหมาย   แชล
เลอร 

13.00 – 16.00 น. 3 4.สัมมนาเทคนิคการเจรจาตอรองและการเจรจา
ตอรองระหวางประเทศ(ตอ)  

- อาจ ารย ชั ย วัฒน  บุนนาค  และ
วิทยากรจากสํานักงานกฎหมาย   แชล
เลอร 
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วัน  เดือน  ป เวลา จํานวน 
 ช.ม. 

หัวขอวิชา วิทยากร 

วันศุกรท่ี 31 ต.ค.51 
09.00 – 12.00 น. 

 
3 

 
5. สัมมนาเทคนิคการเจรจาตอรองและการเจรจา
ตอรองระหวางประเทศ 

 
- อาจารย ชั ย วัฒน  บุนนาค  และ 
วิทยากรจากสํานักงานกฎหมาย   แชล
เลอร 

13.00 – 16.00 น. 3 5.สัมมนาเทคนิคการเจรจาตอรองและการเจรจา
ตอรองระหวางประเทศ(ตอ) 

- อาจารย ชั ย วัฒน  บุนนาค  และ 
วิทยากรจากสํานักงานกฎหมาย   แชล
เลอร 

 
4. การดูงานการปรับปรงุระบบงานทีป่ระสบความสําเร็จในประเทศ จํานวน 8 ชั่วโมง 

 

วัน  เดือน  ป เวลา จํานวน 
 ช.ม. 

หัวขอวิชา หนวยงาน/วิทยากร 

วันจันทรท่ี 10 พ.ย.51 
08.00 – 16.00 น. 

 
8 

 
1. ศึกษาดูงานการปรับปรุงระบบงานที่ประสบ
ความสําเร็จในกรุงเทพ หรือปริมณฑล 

 
- แนวทางใหจดัดูงานตามวิชาเฉพาะ 
ที่เลือก ประกอบดวย 
     1. สํานักงารคณะกรรมการ      
กฎษฎีกา 
     2. ศาลปกครอง 
     3. บริษัทเอกชนชั้นนํา หรือสํานัก
กฎหมายทีม่ีช่ือเสียง 
 

 
5. การจัดการสอบ 

 

วัน  เดือน  ป เวลา หัวขอวิชา อาจารยออกและตรวจขอสอบ 
 

วันอาทิตยท่ี 30 พ.ย.2551  - การจัดการสอบ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเปน  
ผูรับผิดชอบ 
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 6. การเสนอโครงการ 
 

วัน  เดือน  ป เวลา หัวขอวิชา คณะกรรมการประเมินโครงการ 
 

ธันวาคม 2551 
วันเวลาและสถานที่ จะกําหนดและ

แจงใหทราบภายหลัง 

 - ผูเขารับการอบรมเสนอโครงการโดยแตละ
กลุมนําเสนอขอออนุมัติโครงการตามแบบที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากําหนด 
 - เสนอรายช่ืออาจารยที่ปรึกษาประจํากลุม
และคณะกรรมการประเมินผล 
- ผูเขารับการอบรมพบอาจารยที่ปรึกษา 

ประกอบดวย  
1) นายมีชัย ฤชุพันธุ 
2) ศ.ดร.วษิณุ  เครืองาม 
3) ศ.ดร.บวรศกัดิ์ อุวรรณโณ 
4) รศ.วุฒิสาร  ตนไชย 
5) รศ.ดร.กมลชัย  รัตนสกาววงศ 
6) ดร.สงขลา  วิชัยขัทคะ 
7) นายอัครวฒัน  เทพหัสดนิ ณ 
อยุธยา 
8) รศ.สุนทร  มณีสวัสดิ ์
9) ผศ.ดร.สมเกียรติ  วรปญญาอนันต 
10) นายวิทวัส  ชัยภาคภูม ิ
11) นายอัชพร  จารุจินดา 
12) นางกาญจนารัตน  ลีวิโรจน 
13) นายธรรมนิติ  สุมันตกุล 
14) นายชูเกียรติ 
15) นายธนาวฒัน  สังขทอง 

 
 
 
 
 
 


