*

กําหนดการฝกอบรม
หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับปฏิบตั กิ าร รุนที่ ๙
จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ณ โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร
๑. พิธีเปดการฝกอบรม การปฐมนิเทศ การบรรยายพิเศษและกิจกรรมกลุมสัมพันธ (รวม ๑๔ ชั่ว โมง)
วัน เดือน ป เวลา

จํานวน
ช.ม.

วันจันทรที่ ๒๗ ก.พ. ๕๕
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.

หัว ขอวิช า

วิทยากร

ลงทะเบียนผูเ ขารับการฝกอบรม

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๓

บรรยายพิเศษ เรือ่ ง “บทบาทของ
นักกฎหมายกับการบริหารประเทศ”

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
หรือผูแทน
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
หรือผูแทน

๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

๔

สัมมนาแนวทางการฝกอบรมและ
การจัดทําโครงงานพัฒนากฎหมาย

ผูอํานวยการสถาบันพัฒนา
นักกฎหมายมหาชน และคณะ

วันอังคารที่ ๒๘ ก.พ. ๕๕
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๓

สัมมนาแนวทางการฝกอบรมและ
การจัดทําโครงงานพัฒนากฎหมาย

ผูอํานวยการสถาบันพัฒนา
นักกฎหมายมหาชน และคณะ

๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

๔

กิจกรรมกลุม สัมพันธ

นางพรวรินทร นุตราวงศ

*

พิธีเปดการฝกอบรม

กําหนดการฝกอบรมที่แสดงไวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

๒

๒. กลุมวิช าบังคับรว ม (รวม ๑๐๕ ชั่ว โมง)
วัน เดือน ป เวลา

จํานวน
ช.ม.

หัว ขอวิช า

วิทยากร

วันพุธที่ ๒๙ ก.พ. ๕๕
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๓

แนวคิดและปรัชญาประชาธิปไตย

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๓

การพัฒนากฎหมาย

๓

ประชาธิปไตย ประชาสังคม และการมี
สวนรวมทางการเมือง
ลักษณะและบทบาทของกฎหมายในคติ
ประชาธิปไตย

ผศ.ดร.อรทัย กกผล /
ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
รศ.ดร.กมลชัย รัตนสกาววงศ /
วิทยากรจากสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา /
สถาบันพระปกเกลา/
ศ.(พิเศษ) จรัญ ภักดีธนากุล

วันพฤหัสบดีที่ ๑ มี. ค.
๕๕
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๓

รศ.นรนิติ เศรษฐบุตร/
ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน/
ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
ดร.สงขลา วิชัยขัทคะ/วิทยากร
จากสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา

วันศุกรที่ ๒ มี.ค. ๕๕
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๓
๓

การระงับความขัดแยงโดยสันติวิธี
การปรึกษาโครงงานพัฒนากฎหมายกับ
อาจารยทปี่ รึกษาประจํากลุม (ครั้งที่ ๑)

นายนพพร โพธิรังสิยากร
อาจารยทปี่ รึกษาประจํากลุม

วันจันทรที่ ๕ มี.ค. ๕๕
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๓

มาตรการปองกันและการแกไขปญหา
คอรัปชั่นในภาครัฐ

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๓

การบริหารภาครัฐแนวใหม

นายกลานรงค จันทิก/
รศ.ดร.นิยม รัฐอมฤต/
วิทยากรจากสํานักงาน ปปช.
ดร.สมโภชน นพคุณ /
นางสาวทัศนีย ดุสิตสุทธิรัตน

๓
วัน เดือน ป เวลา

จํานวน
ช.ม.

หัว ขอวิช า

วิทยากร

วันอังคารที่ ๖ มี.ค. ๕๕

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
วันพฤหัสบดีที่ ๘ มี.ค. ๕๕
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๓
๓

การวางแผนภาครัฐ
นางสาวทัศนีย ธรรมสิทธิ์
การติดตามผลและการประเมินผลภาครัฐ นางสาวขนิษฐา สุดกังวาล

๓

สิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพตาม
รัฐธรรมนูญ

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๓

การบรรยายพิเศษในประเด็นสําคัญตาม
สถานการณปจ จุบัน (๑)

วันศุกรที่ ๙ มี.ค. ๕๕
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๓

ศ.ดร.ศักดา ธนิตกุล

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๓

กฎหมายเศรษฐกิจไทย กระบวนการบริหาร
และการจัดสรรผลประโยชนทางเศรษฐกิจ
การปรับปรุงระบบงานเพือ่ ปองกันและ
ระงับความขัดแยงโดยสันติวิธี

วันจันทรที่ ๑๒ มี.ค. ๕๕
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๓

รศ.ทัชชมัย ฤกษะสุต

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๓

นโยบายเขตการคาเสรี (FTA) กับ
ผลกระทบตอกฎหมาย
กฎหมายเศรษฐกิจระหวางประเทศ
และผลกระทบตอประเทศไทย

วันอังคารที่ ๑๓ มี.ค. ๕๕
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๓

ดร.จุฬา สุขมานพ

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๓

การบรรยายพิเศษในประเด็นสําคัญตาม
สถานการณปจ จุบัน (๒)
การบรรยายพิเศษในประเด็นสําคัญตาม
สถานการณปจ จุบัน (๓)

วันพุธที่ ๑๔ – วันศุกรที่
๑๖ มี.ค. ๕๕
วันจันทรที่ ๑๙ มี.ค. ๕๕
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๑๘

การศึกษาดูงานและสัมมนากฎหมาย

วิทยากรจากหนวยงานที่ศึกษาดูงาน

๓

การปรึกษาโครงงานพัฒนากฎหมายกับ
อาจารยทปี่ รึกษาประจํากลุม (ครั้งที่ ๒)

อาจารยทปี่ รึกษาประจํากลุม

รศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ/
วิทยากรจากสํานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย

ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท

รศ.ทัชชมัย ฤกษะสุต

นายกรกฎ ผดุงจิตต

๔
วัน เดือน ป เวลา
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

จํานวน
ช.ม.
๓

หัว ขอวิช า

วิทยากร

โลกาภิวัตนกับประเด็นสําคัญทาง
กฎหมายที่มผี ลกระทบตอประเทศไทย

ผศ.สุรัตน โหราชัยกุล

นายพงษอาจ ตรีกจิ วัฒนากุล
นางสาวทัศนีย ดุสิตสุทธิรัตน /
รศ.วุฒิสาร ตันไชย /
ดร.อรทัย กกผล

วันอังคารที่ ๒๐ มี.ค. ๕๕

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๓

การปฏิรปู ระบบราชการ

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๓

การปฏิรปู ทองถิ่น

๓
๓

ธรรมาภิบาลในการบริหารภาครัฐ
การปฏิรปู ในประเด็นที่สําคัญ

รศ.ดร.ปธาน สุวรรณมงคล
ดร. ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน

๓

การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมไทยและนโยบาย
รัฐบาลในการปฏิรูปโครงสรางเศรษฐกิจ
การปรับปรุงระบบงานเพือ่ รองรับสิทธิ
เสรีภาพ และความเสมอภาค

ดร.ปทมา เธียรวิศิษฎสกุล /
ดร.ปรเมธี วิมลศิริ
นายกุลพล พลวัน /
ดร.อรทัย อาทิเวช

การปรับปรุงระบบงานเพือ่ รองรับการมี
สวนรวมทางการเมือง
การเตรียมความพรอมของประเทศไทย
ในการเปนประชาคมอาเซียน

รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ

ประเด็นรวมสมัยเกี่ยวกับจริยธรรม
และกฎหมาย
การปรับปรุงระบบงานเพือ่ การถายโอน
ภารกิจและบุคลากร

ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส

การปรับปรุงระบบงานการบริหารงาน
บุคคลภาครัฐ
การปรับปรุงระบบงานใหสอดคลองกับ
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

นางสาวทัศนีย ธรรมสิทธิ์

วันพุธที่ ๒๑ มี.ค. ๕๕
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มี.ค. ๕๕
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๓

วันศุกรที่ ๒๓ มี.ค. ๕๕
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๓

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๓

วันจันทรที่ ๒๖ มี.ค. ๕๕
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๓

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๓

ศ.ดร.ประสิทธิ์ เอกบุตร

นางสาวนลินี จันสวาง /
นางสาวทัศนีย ดุสิตสุทธิรัตน

วันอังคารที่ ๒๗ มี.ค. ๕๕

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๓

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๓

นางสาววรรณพร เทพหัสดิน
ณ อยุธยา

๕
วัน เดือน ป เวลา

จํานวน
ช.ม.

หัว ขอวิช า

วันพุธที่ ๒๘ มี.ค. ๕๕
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๓

อาจารยทปี่ รึกษาประจํากลุม

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๓

การปรึกษาโครงงานพัฒนากฎหมายกับ
อาจารยทปี่ รึกษาประจํากลุม (ครั้งที่ ๓)
แบบอยางที่ดีของนักกฎหมายไทย
และตางประเทศ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มี.ค. ๕๕
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๓

อาจารยทปี่ รึกษาประจํากลุม

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๓

การปรึกษาโครงงานพัฒนากฎหมายกับ
อาจารยทปี่ รึกษาประจํากลุม (ครั้งที่ ๔)
กฎหมายเปรียบเทียบเพื่อการใชงาน :
กรณีศึกษา

วันศุกรที่ ๓๐ มี.ค. ๕๕
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๓

ดร.ชนิดา จิตตรุทธะ

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๓

การวิเคราะหกลุมผูมสี วนไดเสีย
(Stakeholder analysis)
การปรึกษาโครงงานพัฒนากฎหมายกับ
อาจารยทปี่ รึกษาประจํากลุม (ครั้งที่ ๕)

วันจันทรที่ ๒ เม.ย. ๕๕
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๓

เทคนิคการบริหารรูปแบบใหมใหประสบ ดร.ชลวิทย เจียรจิตต /
ความสําเร็จ
ดร.สมโภชน นพคุณ /
นางสาวทัศนีย ดุสิตสุทธิรัตน /
ดร.ดนัย เทียนพุฒ

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๓

การตรวจสอบการบริหารราชการแผนดิน นางกาญจนารัตน ลีวิโรจน
โดยศาลปกครอง

วันอังคารที่ ๓. –
วันอาทิตยที่ ๒๒ เม.ย. ๕๕

พักการฝกอบรม

วิทยากร

ศ.(พิเศษ) จรัญ ภักดีธนากุล /
วิทยากรจากสถาบันพระปกเกลา

ศ.(พิเศษ) พรเพชร วิชิตชลชัย

อาจารยทปี่ รึกษาประจํากลุม

๖

๓. การฝกอบรมกลุมวิช าบังคับเฉพาะทาง (รวม ๑๕๐ ชั่วโมง)
๓.๑ หมวดวิช าบังคับเฉพาะทางที่ ๑ การยกรางและการปรับปรุงกฎหมาย (๓๐ ชั่ว โมง)
วัน เดือน ป เวลา
วันจันทรที่ ๒๓ เม.ย. ๕๕
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

จํานวน
ช.ม.
๓

หัว ขอวิช า

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดทําราง

วิทยากร

ดร.สงขลา วิชัยขัทคะ

๗
วัน เดือน ป เวลา

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

วันอังคารที่ ๒๔ เม.ย. ๕๕
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
วันพุธที่ ๒๕ เม.ย. ๕๕
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เม.ย.
๕๕
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

จํานวน
ช.ม.
๓

หัว ขอวิช า

วิทยากร

กฎหมาย
การวิเคราะหและตรวจสอบความจําเปน ดร.วันดี สุชาติกุลวิทย/
ในการตรากฎหมาย
วิทยากรจากสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา

๓
๓

ประสบการณในการยกรางกฎหมาย
ภาษาในการยกรางกฎหมาย

นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ
นางพงษสวาท กายอรุณสุทธิ์

๓
๓

เทคนิคการยกรางกฎหมาย (๑)
เทคนิคการยกรางกฎหมาย (๒)

นายสุชัย งามจิตตเอื้อ
นายกิตติศักดิ์ จุลสํารวล

๓

การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการตรา
กฎหมายของไทยกับตางประเทศ
การฝกปฏิบัติยกรางกฎหมาย (๑)

ดร.สงขลา วิชัยขัทคะ

การฝกปฏิบัติยกรางกฎหมาย (๒)
การฝกปฏิบัติยกรางกฎหมาย (๓)
การปรึกษาโครงงานพัฒนากฎหมายกับ
อาจารยทปี่ รึกษาประจํากลุม (ครั้งที่ ๖)

นายกิตติศักดิ์ จุลสํารวล
นายสุรพล ทิพยเสนา
อาจารยทปี่ รึกษาประจํากลุม

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๓

วันศุกรที่ ๒๗ เม.ย. ๕๕
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
๑๖.๓๐ – ๑๙.๓๐ น.

๓
๓
๓

นายรังสรรค กระจางตา

๘
๓.๒ หมวดวิชาบังคับเฉพาะทางที่ ๒ การปรับปรุงการดําเนินการทางวินัย อุทธรณและรองทุกข (๓๐ ชั่ว โมง)
วัน เดือน ป เวลา

จํานวน
ช.ม.

วันจันทรที่ ๒๓ เม.ย. ๕๕
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๓

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๓

วันอังคารที่ ๒๔ เม.ย. ๕๕
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๓

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๓

วันพุธที่ ๒๕ เม.ย. ๕๕
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๓

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๓

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เม.ย.
๕๕
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๓

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๓

วันศุกรที่ ๒๗ เม.ย. ๕๕
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๓

หัว ขอวิช า

วิทยากร

ปรัชญาและแนวคิดหลักเกี่ยวกับการ
นายประวีณ ณ นคร และคณะ
รักษาวินัย บทบาทและจรรยาของ
ผูบังคับบัญชาและผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
การตั้งขอกลาวหา การกําหนดประเด็น นายปรีชา นิศารัตน และคณะ
การสอบสวนและเทคนิคในการสอบสวน
(๑)
การตั้งขอกลาวหา การกําหนดประเด็น นายปรีชา นิศารัตน และคณะ
การสอบสวนและเทคนิคในการสอบสวน
(๒)
เทคนิคการวิเคราะหเรือ่ งอุทธรณและรอง นายสุวรรณ ชนะสงคราม
ทุกข
การรับฟงพยานหลักฐานและวินิจฉัย
ขอเท็จจริง (๑)
การรับฟงพยานหลักฐานและวินิจฉัย
ขอเท็จจริง (๒)

นายอดุล จันทรศักดิ์

การพิจารณาความผิดและกําหนดโทษ
และการสั่งลงโทษ
สิทธิของผูถูกกลาวหาและผูทเี่ กี่ยวของ
ในการดําเนินการทางวินัย

นายเอกศักดิ์ ตรีกรุณาสวัสดิ์

การสืบสวนสอบสวน การทํารายงาน
และการตรวจสํานวน (๑)

นายอดุล จันทรศักดิ์

นายเอกศักดิ์ ตรีกรุณาสวัสดิ์ /
นางกาญจนารัตน ลีวิโรจน /
รศ.ดร.กมลชัย รัตนสกาววงศ
นายสุวรรณ ชนะสงคราม
และคณะ

๙
วัน เดือน ป เวลา

จํานวน
ช.ม.

หัว ขอวิช า

วันจันทรที่ ๒๓ เม.ย. ๕๕
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๓

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๓

๑๖.๓๐ – ๑๙.๓๐ น.

๓

ปรัชญาและแนวคิดหลักเกี่ยวกับการ
รักษาวินัย บทบาทและจรรยาของ
ผูบังคับบัญชาและผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
การสืบสวนสอบสวน การทํารายงาน
และการตรวจสํานวน (๒)
การปรึกษาโครงงานพัฒนากฎหมายกับ
อาจารยทปี่ รึกษาประจํากลุม (ครั้งที่ ๖)

วิทยากร

นายประวีณ ณ นคร และคณะ

นายสุวรรณ ชนะสงคราม
และคณะ
อาจารยทปี่ รึกษาประจํากลุม

๓.๓ หมวดวิช าบังคับเฉพาะทางที่ ๓ การยกรางและตรวจขอตกลงหรือสัญ ญา (๓๐ ชั่ว โมง)
วัน เดือน ป เวลา

จํานวน
ช.ม.

วันจันทรที่ ๒๓ เม.ย. ๕๕
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๓

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๓

วันอังคารที่ ๒๔ เม.ย. ๕๕
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๓

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๓

วันพุธที่ ๒๕ เม.ย. ๕๕
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๓

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๓

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เม.ย.

หัว ขอวิช า

วิทยากร

หลักการและแนวคิดของสัญญาทางแพง รศ.ดร.สุนทร มณีสวัสดิ์ และคณะ
และสัญญาทางปกครองเปรียบเทียบ (๑)
หลักการและแนวคิดของสัญญาทางแพง รศ.ดร.สุนทร มณีสวัสดิ์ และคณะ
และสัญญาทางปกครองเปรียบเทียบ (๒)
เทคนิคการยกรางและการตรวจสัญญา
ตามกฎหมายวาดวยพัสดุ (๑)
เทคนิคการยกรางและการตรวจสัญญา
ตามกฎหมายวาดวยพัสดุ (๒)

นายกฤษฎา บุณยสมิต และคณะ

เทคนิคการยกรางและการตรวจสัญญา
ภาคเอกชน
เทคนิคการยกรางและการตรวจสัญญา
รวมทุนและสัญญาทางปกครอง (๑)

นายลือศักดิ์ กังวาลสกุล /
นายอํานาจ เนตยสุภา /
นายวิชาญ ธรรมสุจริต /
นายเข็มชัย ชุติวงศ

นายกฤษฎา บุณยสมิต และคณะ

๑๐
วัน เดือน ป เวลา

จํานวน
ช.ม.

หัว ขอวิช า

วิทยากร

วันจันทรที่ ๒๓ เม.ย. ๕๕
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๓

หลักการและแนวคิดของสัญญาทางแพง รศ.ดร.สุนทร มณีสวัสดิ์ และคณะ
และสัญญาทางปกครองเปรียบเทียบ (๑)

๕๕
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๓

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๓

เทคนิคการยกรางและการตรวจสัญญา
รวมทุนและสัญญาทางปกครอง (๒)
เทคนิคการยกรางและการตรวจสัญญา
รวมทุนและสัญญาทางปกครอง (๓)

วันศุกรที่ ๒๗ เม.ย. ๕๕
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๓

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๓

๑๖.๓๐ – ๑๙.๓๐ น.

๓

นายวิชาญ ธรรมสุจริต /
นายเข็มชัย ชุติวงศ
นายวิชาญ ธรรมสุจริต /
นายเข็มชัย ชุติวงศ

การระงับขอพิพาทอันเนื่องมาจากสัญญา นายวรวุฒิ ทวาทศิน
ของรัฐ (๑)
การระงับขอพิพาทอันเนื่องมาจากสัญญา นายวรวุฒิ ทวาทศิน
ของรัฐ (๒)
การปรึกษาโครงงานพัฒนากฎหมายกับ อาจารยทปี่ รึกษาประจํากลุม
อาจารยทปี่ รึกษาประจํากลุม (ครั้งที่ ๖)

๓.๔ หมวดวิชาบังคับเฉพาะทางที่ ๔ การสืบสวนสอบสวนและการรวบรวมพยานหลักฐาน (๓๐ ชั่ว โมง)
วัน เดือน ป เวลา

จํานวน
ช.ม.

วันจันทรที่ ๒๓ เม.ย. ๕๕
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๓

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๓

หัว ขอวิช า

การสืบสวนสอบสวนและการรวบรวม
พยานหลักฐานของตํารวจ
การสืบสวนสอบสวนและการรวบรวม
พยานหลักฐานของกรมสอบสวนคดี
พิเศษ

วิทยากร

พล.ต.ต.อํานวย นิ่มมะโน และ
คณะ
พ.ต.อ.ประเวศน มวลประมุข

๑๑
วัน เดือน ป เวลา

จํานวน
ช.ม.

หัว ขอวิช า

วิทยากร

วันจันทรที่ ๒๓ เม.ย. ๕๕
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๓

การสืบสวนสอบสวนและการรวบรวม
พยานหลักฐานของตํารวจ

พล.ต.ต.อํานวย นิ่มมะโน และ
คณะ

วันอังคารที่ ๒๔ เม.ย. ๕๕
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๓

นายนพดล เพชรสวาง

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๓

การไตสวนและการสอบสวนของ
คณะกรรมการ ปปท.
การไตสวนและการสอบสวนของ
คณะกรรมการ ปปง.

วันพุธที่ ๒๕ เม.ย. ๕๕
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๓

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๓

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เม.ย.
๕๕
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๓

นิติวิทยาศาสตร

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๓

การตรวจสอบสํานวนของอัยการ

วันศุกรที่ ๒๗ เม.ย. ๕๕
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๓

การชั่งน้ําหนักพยานของศาลยุติธรรม

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
๑๖.๓๐ – ๑๙.๓๐ น.

๓
๓

การชั่งน้ําหนักพยานของศาลปกครอง
การปรึกษาโครงงานพัฒนากฎหมายกับ
อาจารยทปี่ รึกษาประจํากลุม (ครั้งที่ ๖)

นายชาญชัย พงศภัสสร

การไตสวนและการสอบสวนของ
คณะกรรมการ ปปช.

นางศิริรัตน วสุวัต /
นายศราวุธ เมนะเศวต /
นายภาส ภาสสัทธา /
นายซาเล็ม อุสตัส
การสืบสวนสอบสวนคดีอาชญากรรมทาง พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน
คอมพิวเตอร

นพ.เอนก ยมจินดา /
นพ.วรวีร ไวยวุฒิ
นายกายสิทธิ์ พิศวงปราการ /
นายจุลสิงห วสันตสิงห
นายธานี สิงหนาท /
นายสราวุธ เบญจกุล /
นายทะนงศักดิ์ ดุลยกาญจน /
นางไขมุกด ปอพานิชกรณ
ดร.อนุชา ฮุนสวัสดิกลุ
อาจารยทปี่ รึกษาประจํากลุม

๑๒
๓.๕ หมวดวิช าบังคับเฉพาะทางที่ ๕ กฎหมายเศรษฐกิจและการคาระหวางประเทศ (๓๐ ชั่ว โมง)
วัน เดือน ป เวลา

จํานวน
ช.ม.

วันจันทรที่ ๒๓ เม.ย. ๕๕
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๓

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๓

วันอังคารที่ ๒๔ เม.ย. ๕๕
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๓

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๓

วันพุธที่ ๒๕ เม.ย. ๕๕
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๓

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๓

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เม.ย.
๕๕
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๓

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๓

วันศุกรที่ ๒๗ เม.ย. ๕๕
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๓

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๓

หัว ขอวิช า

หลักกฎหมายตอบโตการทุมตลาด
และการอุดหนุนเปรียบเทียบ (๑)
หลักกฎหมายตอบโตการทุมตลาด
และการอุดหนุนเปรียบเทียบ (๒)

วิทยากร

รศ.ทัชชมัย ฤกษะสุต และคณะ
รศ.ทัชชมัย ฤกษะสุต และคณะ

หลักการและแนวคิดการไกลเกลี่ยขอ
พิพาทระหวางประเทศ (๑)
หลักการและแนวคิดการไกลเกลี่ยขอ
พิพาทระหวางประเทศ (๒)

ดร.วิลาวรรณ มังคละธนะกุล
และคณะ
ดร.วิลาวรรณ มังคละธนะกุล
และคณะ
ศ.ดร.ประสิทธิ์ เอกบุตร และคณะ/
หลักกฎหมายการคาระหวางประเทศ (๑) ดร.วิลาวรรณ มังคละธนะกุล
และคณะ
หลักกฎหมายการคาระหวางประเทศ (๒) ศ.ดร.ประสิทธิ์ เอกบุตร และคณะ/
ดร.วิลาวรรณ มังคละธนะกุล
และคณะ

หลักกฎหมายการปองกันตลาดภายใน
ศ.ดร.ศักดา ธนิตกุล
จากการเปดเสรีทางการคาเปรียบเทียบ (๑)
หลักกฎหมายการปองกันตลาดภายใน
ศ.ดร.ศักดา ธนิตกุล
จากการเปดเสรีทางการคาเปรียบเทียบ (๒)
การปรับปรุงกฎหมายใหรองรับกับ
ความเปลี่ยนแปลงในกฎหมายเศรษฐกิจ
การคาระหวางประเทศและกฎหมาย
ขององคการการคาโลก (WTO)
เทคนิคการเจรจาตอรองและการเจรจา
ตอรองระหวางประเทศ

ศ.ดร.ชุมพร ปจจุสานนท
และคณะ

นายวรพจน เจนสวัสดิชัย
รศ.ดร.สมชาย ภคภาสนวิวัฒน /

๑๓
วัน เดือน ป เวลา

จํานวน
ช.ม.

หัว ขอวิช า

วันจันทรที่ ๒๓ เม.ย. ๕๕
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๓

๑๖.๓๐ – ๑๙.๓๐ น.

๓

หลักกฎหมายตอบโตการทุมตลาด
และการอุดหนุนเปรียบเทียบ (๑)
การปรึกษาโครงงานพัฒนากฎหมายกับ
อาจารยทปี่ รึกษาประจํากลุม (ครั้งที่ ๖)

วิทยากร

รศ.ทัชชมัย ฤกษะสุต และคณะ
อาจารยทปี่ รึกษาประจํากลุม

๔. การบรรยายพิเศษ และปจฉิมนิเทศ (รวม ๖ ชั่ว โมง)
วัน เดือน ป เวลา

จํานวน
ช.ม.

วันเสารที่ ๒๘ เม.ย. ๕๕
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐น.

๓

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๓

๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

หัว ขอวิช า

การบรรยายพิเศษเรื่อง “ศิลปะการ
ทํางานของนักกฎหมาย”
ปจฉิมนิเทศ
พิธีปดการฝกอบรม

วิทยากร

ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา /
ผูแทน
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา /
ผูแทน

๕. การสอบขอเขียน
วัน เดือน ป เวลา
วันอาทิตยที่ ๑๓ พ.ค. ๕๕
๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

จํานวน
ช.ม.
๔

หัว ขอวิช า

การสอบขอเขียน

๖. การประเมินผลโครงงานพัฒนากฎหมาย

สถานที่

โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว
กรุงเทพมหานคร/
สถานที่อื่นทีม่ ีความเหมาะสม

๑๔
วัน เดือน ป เวลา
วันอาทิตยที่ ๒๐ พ.ค. ๕๕
๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

จํานวน
ช.ม.
๖

หัว ขอวิช า

สถานที่

การประเมินผลโครงงานพัฒนากฎหมาย โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว
กรุงเทพมหานคร/
สถานที่อื่นทีม่ ีความเหมาะสม

๗. การสอบขอเขียน (สอบซอม)
วัน เดือน ป เวลา
วันอาทิตยที่ ๑๐ มิ.ย. ๕๕
๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

จํานวน
ช.ม.
๔

หัว ขอวิช า

การสอบขอเขียน (สอบซอม)

สถานที่

โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว
กรุงเทพมหานคร/
สถานที่อื่นทีม่ ีความเหมาะสม

