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"One man with conviction 
 will overwhelm a hundred 
 who have only opinions."

 Winston Churchill

" Leadership 
 is an achievement of trust."

 Peter Druker

หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้นำารุ่นใหม่
ด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา ปี 2565

พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้นำารุ่นใหม่
ผ่านแนวคิด การพัฒนาความเป็นผู้นำาในตัวเอง 
เพื่อให้พร้อมรับมือ ความเปลี่ยนแปลง
และอุปสรรคในอนาคตได้อย่างยั่งยืน

Leading with Trust & CONVICTION



ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของไทยผ่านการเชื่อมโยงระดับสากล 
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย หรือ Thailand Institute of Justice (TIJ) เป็นองค์การมหาชน 
ท่ีจัดต้ังข้ึนภายใต้การสนับสนุนจากรัฐบาลไทยเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประเทศไทยในกรอบความร่วมมือกับ 
สหประชาชาติด้านกระบวนการยุติธรรมและการพัฒนาโดยการเชื่อมโยงแนวคิดตามหลักสากลสู่การปฏิบัต ิ
ในระดับประเทศและในภูมิภาคอาเซียน

TIJ เป็นหน่วยงานไทยแห่งแรกในอาเซียนที่เป็นสมาชิกของสถาบันในเครือข่ายแผนงานสหประชาชาติด้านการ
ป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (The UN Crime Prevention and Criminal Justice 
Programme Network of Institutes หรือ UN-PNIs) ในจำานวนสมาชิกทั้งหมด 18 แห่งทั่วโลก

TIJ ในบทบาท UN-PNI ให้ความสำาคัญกับการที่องค์การสหประชาชาติกำาหนดให้วาระ 2030 สู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน (The 2030 Agenda for Sustainable Development) เป็นเป้าหมายการพัฒนาของประชาคมโลก 
(SDGs) โดยมีเป้าหมายที่ 16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS ส่งเสริมสังคมที่สงบสุข เข้าถึง 
ความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ และเป้าหมายที่ 17  
PARTNERSHIPS FOR GOALS สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วน และความร่วมมือระดับสากล ซึ่งทั้งสอง 
เป้าหมายมีความสำาคัญในฐานะที่เป็นทั้งเป้าหมายในตัวเองและเป็นปัจจัยเอื้อต่อความสำาเร็จในการบรรลุ 
เป้าหมายอื่นๆ ทั้งหมด



พัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายผู้นำารุ่นใหม่ร่วมกับสถาบันระดับโลก
TIJ ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรมเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืนสำาหรับผู้นำารุ่นใหม่ เพราะเชื่อว่าการจะสร้างให้สังคมเกิดความสงบสุขและ
เติบโตได้อย่างยั่งยืน จำาเป็นต้องปลุก “ความเป็นผู้นำา” ในตัวเองให้พร้อมสำาหรับ
อนาคตที่ไม่ยึดติดเพียงชื่อตำาแหน่ง แต่อาศัยการสร้าง "ความไว้วางใจ" และเปี่ยม
ไปด้วย "ความเชื่อมั่น" ในการทำาสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม สร้างความพร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงและอุปสรรคในอนาคตได้อย่างยั่งยืน

พื้นที่การเรียนรู้ของ The Rule of Law and Development Program หรือ  
RoLD Program เช่ือมโยงปัจเจกบุคคลให้กลายเป็น “เครือข่ายผู้นำาการเปล่ียนแปลง”
(Changemakers) ที่เข้มแข็ง เกิดพลังเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างสร้างสรรค์ 

TIJ ร่วมมือกับสถาบัน Institute for Global Law and Policy (IGLP) แห่ง 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard Law School) พัฒนาศักยภาพ 
บุคลากรไทยและนานาชาติ ให้สามารถนำาหลักนิติธรรมไปปฏิบัติใช้จริงเพื่อสร้าง
สังคมที่เติบโตอย่างสงบสุขและยั่งยืน 

ผู้ก่อตั้งและผู้อำานวยการหลักสูตร RoLD  
และที่ปรึกษา สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
Founder and Director of RoLD Program,
Advisor, Thailand Institute of Justice

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์  
Prof. Kittipong Kittayarak

คนรุ่นผมมีอะไรหลายอย่าง ที่ทำาไม่สำาเร็จในชั่วชีวิต  
และรู้สึกว่า ถ้าปล่อยนิ่งดูดาย มันไม่สำาเร็จแน่
ในชั่วชีวิตนี้ โครงการนี้เป็นกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกัน ไม่ใช่สอนโดยใครคนใดคนหนึ่ง
แต่เราเข้ามาช่วยดูประเด็น Rule of Law นี้  
ด้วยกันเพื่อนำาไปสู่การเปลี่ยนแปลง



เป้าหมายของหลักสูตร

• เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และมุมมองให้แก่ผู้นำารุ่นใหม่ 
 ด้วยการนำาเสนอหลักคิด ตัวอย่าง และทักษะความเป็น 
 ผู้นำาสำาหรับอนาคต รวมไปถึงความเข้าใจในหลักนิติธรรม 
 ที่ดีของสังคม 

• เสริมบทบาทเชิงรุกด้านการยกระดับความเป็นธรรม 
 ในสังคมผ่านนวัตกรรมการเรียนรู้ท่ีสร้างกระบวนการ 
 มีส่วนร่วมในโครงการปฏิรูปหลักนิติธรรมอย่าง 
 เป็นรูปธรรม (RoLD in Action)

• เพื่อผลักดันให้เป้าหมายข้อ 16 ด้านหลักนิติธรรม และ 
 ข้อ 17 ด้านการสร้างภาคีหุ้นส่วนของเป้าหมายการพัฒนา 
 ท่ีย่ังยืนแห่งสหประชาชาติ (Sustainable Development
 Goals: SDGs) เป็นที่รู้จักในทุกภาคส่วนของสังคม  
 ในฐานะที่ TIJ เป็นหนึ่งในหน่วยงานเครือข่ายสถาบัน 
 สมทบแห่งสหประชาชาติ (UN-PNI) 

องค์ประกอบหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้
สำาหรับผู้นำาการเปลี่ยนแปลง
ระบบการเรียนรู้ เน้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนและ 
ถ่ายทอดพื้นฐานความรู้ และศักยภาพอย่าง 
มืออาชีพระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เรียน และ
ระหว่างกลุ่มผู้เรียนด้วยกันเองอย่างมีพลวัต

จุดเด่นของหลักสูตร
“หากคุณอยากเห็นสังคมที่สงบสุข เป็นธรรม ลดช่องว่างของความเหลื่อมล้ำา 
เข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายผู้นำาการเปลี่ยนแปลง เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

Beyond Leadership
Leading with Trust & Conviction 
ทั้งในโลกแห่งความเป็นจริงและโลกคู่ขนานเสมือนจริง ทุกคนสามารถเป็นผู้นำาที่ดีและมีคุณธรรมที่พร้อมเปิด 
พื้นที่รับฟัง และรับมือกับความเปลี่ยนแปลงร่วมไปกับคนทุกรุ่นได้อย่างเข้มแข็ง

ผู้นำารุ่นใหม่หลากหลายสาขาจะมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจนเนอเรชั่น ผ่านพื้นที่ปลอดภัยที่ทุกคน 
มาพร้อมกับความตั้งใจที่จะร่วมคิด ร่วมสร้างอนาคตไปด้วยกัน ผ่านมุมมองด้านความเป็นธรรม หลักนิติธรรม 
และแนวคิดการพัฒนาความเป็นผู้นำาในตัวเองโดยไม่ยึดติดเพียงชื่อตำาแหน่ง แต่อาศัยการสร้าง "ความไว้วางใจ" 
พร้อมทั้ง "ความเชื่อมั่น" ในการทำาสิ่งที่ถูกต้อง สร้างความพร้อมในการรับมือกับอุปสรรคในอนาคตได้อย่าง
ยั่งยืน

เครือข่าย Rule of Law and Development Fellows หรือ RoLD Fellows ได้ขยายความร่วมมือเป็นวงกว้าง 
ในทุกภาคส่วนของสังคม โดยมีหลักนิติธรรมและความมุ่งมั่นเป็นศูนย์กลางที่จะสร้างให้เกิดสังคมที่สงบสุข 
เป็นธรรม ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (Sustainable  
Development Goals: SDGs)



กิจกรรมในหลักสูตร

ผู้เข้าร่วมหลักสูตร RoLD 2022 : Beyond Leadership จะได้เข้าร่วมกิจกรรมที่หลากหลายประกอบด้วย 
 • การต้อนรับเข้าสู่เครือข่ายด้านหลักนิติธรรมและพัฒนา หรือ RoLD Fellow Network ซึ่งประกอบด้วย 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้บริหารระดับสูงทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่ผ่าน 
 การเข้าร่วม RoLD Program ตั้งแต่ปี 2017

• การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้นำารุ่นใหม่ด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา ปี 2565 
 (The Rule of Law and Development Program 2022) ซึ่งเป็นการเรียนรู้เนื้อหาด้านหลักนิติธรรมกับ 
 การพัฒนาท่ีย่ังยืนและการนำาไปประยุกต์ใช้ โดยมีประเด็นการเรียนรู้สำาคัญ อาทิ 
  - SDGs & Rule of Law & Democracy
  - Inclusive Justice through Lens of the Vulnerable
  - Social Partnership Model & Business Contribution
  - Technology and Innovations for Justice
  - Criminal Justice Reform
  - Leadership Skills & Global Mindset

• การเข้าร่วมกิจกรรมโครงการปฏิรูปหลักนิติธรรมอย่างเป็นรูปธรรม (RoLD in Action) ในการผลักดัน
 ประเด็นปฏิรูปการพัฒนาในสาขาต่างๆ 

• การเป็นเจ้าภาพและนำาเสนอผลงานในเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที ่ ยั ่ งยืน  
 (TIJ Public Forum on the Rule of Law and Sustainable Development) ซึ่งจัดอย่างต่อเนื่อง 

• สิทธิในการสมัครเข้ารับการอบรมในหลักสูตรนานาชาติิสำาหรับผู้นำารุ่นใหม่ด้านหลักนิติธรรม และนโยบาย 
 (TIJ Workshop for Emerging Leaders on the Rule of Law and Policy) ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้น 
 แบบ Intensive สำาหรับผู้นำารุ่นใหม่ในสังคม ผ่านเทคนิคการเรียนการสอนระดับโลกจากคณาจารย์และ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิทั่วโลกในเครือข่าย IGLP ของ Harvard Law School





สมโภชน์ อาหุนัย 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำากัด 
(มหาชน)

ผยง ศรีวณิช 
กรรมการผู้จัดการใหญ ่ 
ธนาคารกรุงไทย
และประธานสมาคมธนาคารไทย

สุนทรียา เหมือนพะวงศ์ 
รองอธิบดีพู้พิพากษาภาค 5
สำานักงานอธิบดี
ผู้พิพากษาภาค 5

วิศิษฏ์ วามวาณิชย์
ผู้อำานวยการโรงพยาบาลศิริราช

การดี เลียวไพโรจน์
หัวหน้าคณะที่ปรึกษา
ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษา
(FutureTales LAB by MQDC)

จิราพร ขาวสวัสดิ์ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บริษัท ปตท. น้ำามันและ
การค้าปลีก จำากัด (มหาชน) (OR) 

ม.ล. ดิศปนัดดา ดิศกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ปฐมา จันทรักษ์
รองประธานด้านการขยายธุรกิจใน
กลุ่มประเทศอินโดจีน 
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ไอบีเอ็ม 
ประเทศไทย

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
นักการเมืองและวิศวกร
อดีตรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม
อดีตผู้ช่วยอธิการบดีจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

วัลยา จิราธิวัฒน์  
กรรมการผู้จัดการใหญ่และ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำากัด (มหาชน)

อาร์ม ตั้งนิรันดร 
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
และ ผู้อำานวยการศูนย์จีนศึกษา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สิรินยา บิชอพ
UN Women Goodwill Ambassador 
ประจำาภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

พริษฐ์ วัชรสินธุ 
ประธานกรรมการบริหาร 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำากัด

สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 
อดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

รื่นวดี สุวรรณมงคล
เลขาธิการสำานักงานคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.)

สันติธาร เสถียรไทย
นักเศรษฐศาสตร์และ 
ผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีระดับโลก

เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ 
อธิบดีกรมสรรพากร

RoLD FELLOWS ส่วนหนึ่งของผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร 

ดนุชา พิชยนันท์
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ

ณัฎฐา โกมลวาทิน 
ผู้อำานวยการศูนย์ Thai PBS WORLD 
ศูนย์ข่าวภาคภาษาอังกฤษของไทยพีบีเอส 
และผู้ดำาเนินรายการที่นี่ไทยพีบีเอส

เข็มอัปสร สิริสุขะ
นักรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม
ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ Little Big Green 
และภาคีเครือข่าย EARTHTONE

นครินทร์  วนกิจไพบูลย์
กรรมการผู้จัดการและบรรณาธิการบริหาร 
สำานักข่าวออนไลน์ The Standard และ
ผู้จัดพอดแคสต์ The Secret Sauce



ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมหลักสูตร 20,000 บาท ต่อท่าน (ชำาระเม่ือได้รับคัดเลือกเข้าร่วมหลักสูตรแล้ว)
* ผู้เข้าร่วมจากภาครัฐและองค์การมหาชน ได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนโดยแสดงหนังสือรับรองจาก
 ต้นสังกัด

หลักสูตรนี้เหมาะสำาหรับ 

- ผู้นำาระดับสูง ผู้บริหารรุ่นใหม่ ที่มีอายุระหว่าง 30-55 ปี ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และ 
 ภาคประชาสังคม ที่มีบทบาทต่อการพัฒนาที่สำาคัญ

-  ผู้นำาการเปลี่ยนแปลง (Changemaker) ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในองค์กรหรือในสังคม

-  ผู้นำาระดับสูง ผู้บริหารรุ่นใหม่ หรือผู้นำาการเปลี่ยนแปลง ที่มีเจตนารมณ์ร่วมส่งเสริม 
 หลักนิติธรรมในมิติที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในสังคมยุคใหม่ 
 อย่างยั่งยืน

กำาหนดการหลักสูตร 

หมดเขตรับสมัคร  18 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  ปลายกุมภาพันธ์ / ต้นมีนาคม 2565
ปฐมนิเทศ มีนาคม 2565
กำาหนดการบรรยาย ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 17.30 – 20.00 น. 
 (เว้นวันหยุดประจำาปี)
 เริ่มมีนาคม ถึง 30 กันยายน 2565
กำาหนดการดูงานต่างจังหวัดและการดูงานต่่างประเทศ
 -  แจ้งรายละเอียดภายหลัง  
    ขึ้นกับสถานการณ์และมาตรการการเดินทาง 
 -  มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางดูงานต่างประเทศเพิ่มเติม



ช่องทางสมัคร

เปิดรับสมัครถึงวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2565  
ทางเวปไซต์ tijrold.org หรือสแกนดูรายละเอียด

ติดต่อสอบถาม 

สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
93/1 อาคารจีพีเอฟ อาคารบี ช้ัน 15-16 ถนนวิทยุ 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02 118 9400 ต่อ 214 - 215, 08 2662 4515 
โทรสาร 02 118 9425 – 26
Email: rold@tijthailand.org

คณะกรรมการหลักสูตรฯ จะทำาการพิจารณา 
ผู้สมัครท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีกำาหนด 
รวมถึงความครบถ้วนของเอกสารเป็นหลัก  
โดยการพิจารณาของคณะกรรมการหลักสูตรฯ  
ถือเป็นท่ีส้ินสุด


