
ก าหนดการ 
การประชุมทางวิชาการ “ทหารกับการปฏิบัติและการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย” 

ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ 
ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพ ฯ 

วันพุธที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

๐๗๓๐ – ๐๘๑๕ ลงทะเบียน 
๐๘๑๕ ผู้เข้าร่วมประชุมและผู้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมพร้อม  

ณ ห้องประชุม 
๐๘๒๕      ปลัดกระทรวงกลาโหม/ประธาน ฯ เดินทางถึงห้องประชุม  
๐๘๓๐      จก.ธน.กล่าวรายงาน 
๐๘๓๕      Mr.Roger Normand ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการ 

นักนิติศาสตร์สากล(ICJ) และเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรป 
กล่าวแสดงความยินดี 

๐๘๔๐      ปลัดกระทรวงกลาโหม/ประธาน ฯ กล่าวให้โอวาทและเปิดการ 
                                                                                  ประชุม 
๐๘๔๕      ถ่ายรูปหมู่ 
๐๘๔๕ - ๐๙๐๐     รับประทานอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม 
๐๙๐๐ - ๑๐๐๐     ศาลยุติธรรมกับการดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้   
                                                                                  เป็นไปตามกฎหมายอย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม และทั่วถึง   
                                                                                  โดยนายสบโชค สุขารมณ์ ประธานศาลฎีกาหรือรองประธาน 
 ศาลฎีกา 
๑๐๐๐ - ๑๐๑๕                                                          พัก 
๑๐๑๕ - ๑๑๑๕                                                         การตรากฎหมายการชุมนุมสาธารณะ โดยนายปกรณ์ นิลประพันธ์ 
 กรรมการร่างกฎหมายประจ า ส านักงานคณะกรรมการ    
                                                                                กฤษฎีกา  
 ๑๑๑๕ – ๑๒๑๕                                                       ทนายความกับการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตาม 
                                                                                   กฎหมาย โดยนายสัก กอแสงเรือง นายกสภาทนายความ                                                                                
 ๑๒๑๕ – ๑๓๑๕                                                             พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
 
 
 



 ๒ 

 
๑๓๑๕ -  ๑๕๑๕                                                            ปัญหาและข้อเสนอแนะรัฐธรรมนูญกับการปฏิบัติ 
                                                                                  และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย  ศาลรัฐธรรมนูญกับ 
                                                                                  การดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
                                                                                 อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม และทั่วถึง   
                                                                                 โดยศาสตราจารย์ (พิเศษ) จรัญ  ภักดีธนากุล ตุลาการศาล 
                                                                                        รัฐธรรมนูญ อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม            
๑๕๑๕ - ๑๕๓๐  รับประทานอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม 
๑๕๓๐ -  ๑๗๓๐                                                                         ปัญหาและข้อเสนอแนะกฎหมายปกครองกับการ 
                                                                                  ปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย  ศาลปกครอง      
                                                                                  กับการดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้   
                                                                                  เป็นไปตามกฎหมายอย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม และทั่วถึง   
                                                                                  โดย ดร.หัสวุฒิ  วิฑิตวิริยกุล  ประธานศาลปกครองสูงสุด 
๑๘๐๐ – ๑๙๓๐                                                    งานเลี้ยงอาหารค่ า (Welcome Dinner)  
วันพฤหัสบดีที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

๐๘๑๕ ผู้เข้าร่วมประชุมพร้อม ณ ห้องประชุม 
๐๘๓๐ - ๑๐๓๐     ปัญหาและข้อเสนอแนะกฎหมายการบริหารราชการแผ่นดิน                
                                                                                  กฎหมายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และธรรมาภิบาล       
                                                                                  กับการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย                        
                                                                                 โดยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ  เครืองาม อาจารย์พิเศษประจ า 

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตรองนายกรัฐมนตรี 
และอดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

๑๐๓๐ - ๑๐๔๕     รับประทานอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม 
๑๐๔๕ - ๑๒๑๕ การอภิปราย “กฎหมายความมั่นคงกับ 
 การปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย” โดย 
                                                                                  นายอัชพร  จารุจินดา เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และ  
                                                                               นายถวิล  เปลี่ยนศรี เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
๑๒๑๕ - ๑๓๑๕ พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓๑๕ – ๑๕๑๕                                                        ปัญหาและข้อเสนอแนะกฎหมายมหาชนและการปกครอง   
                                                                                   ระบอบประชาธิปไตยกับการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไป  
                                                                                    ตามกฎหมาย โดยศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ  
                                                                                    เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และอดีตเลขาธิการ 



 ๓ 

                                                                                     
                                                                                   คณะรัฐมนตรี 
๑๕๑๕ - ๑๕๓๐      รับประทานอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม 
๑๕๓๐ - ๑๗๐๐                                                         ปัญหาและข้อเสนอแนะประมวลกฎหมายอาญาและประมวล 
                                                                                   กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากับการปฏิบัติและบังคับการให้ 
                                                                                               เป็นไปตามกฎหมาย ส านักงานอัยการสูงสุดกับการดูแลให้มีการ 
                                                                                  ปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างถูกต้อง  
                                                                                  รวดเร็ว เป็นธรรม และทั่วถึง  โดยนายอรรถพล ใหญ่สว่าง 
                                                                                             รองอัยการสูงสุด กรรมการเนติบัณฑิตยสภา ผู้บรรยายส านัก 
                                                                                อบรมศึกษาเนติบัณฑิตยสภา  
วันศุกร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

๐๘๑๕ ผู้เข้าร่วมประชุมพร้อม ณ ห้องประชุม 
๐๘๓๐ - ๑๐๐๐                                                                      การอภิปราย “ปัญหาและข้อเสนอแนะการปฏิบัติและบังคับการ 

ให้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน” โดยศาสตราจารย์ อมรา 
พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายสุนัย    
ผาสุก เจ้าหน้าที่ Human Rights Watch ประจ าประเทศไทย 

                                                                                  และนาย Homayoun  Alizadeh ผู้แทนส านักงานสหประชาชาติ 
                                                                                  ด้านสิทธิมนุษยชนประจ าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
๑๐๐๐ - ๑๐๑๕                                                                          รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
๑๐๑๕  - ๑๑๑๕                                                                         หลักนิติธรรมกับการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตาม

กฎหมาย โดยนายRoger Normand ผู้แทน ICJ 
๑๑๑๕ – ๑๒๑๕                                                        ปัญหาและข้อเสนอแนะกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ 
                                                                                  (กฎหมายว่าด้วยการขัดกันด้วยอาวุธหรือกฎหมายสงคราม) 
 กับการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย  
 โดยนายธีรพัฒน์ อัศวสังสิทธิ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ส านักงาน 
                                                                                   คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศประจ าประเทศไทย  
๑๒๑๕ – ๑๓๑๕                                                     รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓๑๕ - ๑๔๑๕ ปัญหาและข้อเสนอแนะประเทศไทยกับการปฏิบัติและ 

บังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยศาสตราจารย์ ดร.คณิต        
ณ นคร คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  

                                                                                  อดีตอัยการสูงสุด  
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๑๔๑๕ – ๑๕๓๐                                                       การอภิปราย “การปฏิบัติและบงัคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
                                                                                                            ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา” โดยนาย Scott Rolston  
                                                                                   ผู้อ านวยการฝ่ายกิจการอาชญากรรมข้ามชาติ สถาน 
                                                                                   เอกอัครราชทูตสหรัฐ ฯ ประจ าประเทศไทย  
                                                                                    และนาย Kim McQuay ผู้แทนมูลนิธิเอเชียประจ าประเทศไทย 
 ๑๕๓๐ – ๑๕๔๕                                                      รับประทานอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม 
๑๖๐๐      พิธีปิดการประชุม ฯ ผู้ร่วมพิธีปิดการประชุมพร้อม 
๑๖๒๐      ปลัดกระทรวงกลาโหม/ประธาน ฯ เดินทางถึงห้องประชุม 
                                                                                  เจ้ากรมพระธรรมนูญกล่าวรายงานผลการประชุม 
                                                                                                             นาย Roger Normand ผู้แทน ICJ กล่าวแสดงความยินดีต่อผลการ 
                                                                                                             ประชมุ 
                                                                                  ปลัดกระทรวงกลาโหม/ประธาน ฯ มอบของที่ระลึกให้กับ 

ผู้แทน ICJ และกล่าวปิดการประชุม  
การแต่งกาย  เคร่ืองแบบชุดปฏิบัติงาน 
หมายเหต ุ วิทยากรผู้บรรยายและหัวข้อบรรยายเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

------------------------------- 


