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ก ำหนดกำร 

งำนสัมมนำวิชำกำรครบรอบ 20 ปีแหง่กำรสถำปนำสถำบันพระปกเกล้ำ 
ระหว่ำงวันที่ 3-4 กันยำยน พ.ศ. 2561 

ณ  ศูนย์ประชุมวำยุภักษ์ ชั้น 5  
ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหำนคร   

 

วันจันทร์ที่ 3 กันยำยน 2561 
 08.00-08.50 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงานวันแรก 

 08.50-09.00 น. รับชมวิดีทัศน์ 20 ปี สถำบันพระปกเกล้ำ 

 09.00-09.45 น. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง 20 ปี สถำบันพระปกเกล้ำกับกำรพัฒนำประชำธิปไตย 
    โดย  ศ.วุฒิสาร  ตันไชย (เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า)    

09.45-10.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
10.00-12.00 น. เสวนา เรื่อง เหลียวหลังแลหน้ำสถำบันพระปกเกล้ำกับกำรพัฒนำประชำธิปไตย 

ร่วมเสวนา โดย  
 นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย (รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนท่ีหนึ่ง)    
 ศ.พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานคณะกรรมการวิชาการสถาบันพระปกเกล้า)    
 ศ.ดร.ไชยันต์ ไชยพร (อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)   

ด าเนินรายการ โดย  
 ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล (รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้อง 401-404 ชั้น 4 

13.00-15.00 น. เสวนา เรื่อง ธรรมำภิบำลในศตวรรษที่ 21: แนวคิดสู่กำรปฏิบัติในสังคมไทย 
ร่วมเสวนา โดย  

 นายปกรณ์ นิลประพันธ์ (เลขาธิการ ก.พ.ร.) 
 ดร.มานะ นิมิตรมงคล (เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ประเทศไทย) 
 ดร.ถวิลวดี บุรีกุล (ผอ.ส านักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า)   

ด าเนินรายการ โดย  
 นายดนัย เอกมหาสวัสดิ์  (ผู้ด าเนินรายการเจาะลึกท่ัวไทย Inside Thailand) 
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15.00-15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
15.15-17.15 น. เสวนา เรื่อง พลเมืองกับพลังกำรขับเคลื่อนสังคมไทยในยุคดิจิทัล 

ร่วมเสวนา โดย  
 นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป (เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ) 
 ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล (อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
 นายอาทิตย์  สุริยะวงศ์กุล (ผู้ประสานงานเครือข่ายพลเมืองเน็ต (Thai Netizen Network)) 

ด าเนินรายการ โดย  
 นายกวีพันธ์ มนตรีวงศ ์(ผู้ด าเนินรายการมองรัฐสภา) 

วันอังคำรที่ 4 กันยำยน 2561 
08.00-09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงานวันที่สอง 

 09.00-09.45 น. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง กำรปฏิรูปกฎหมำยกับสังคมไทยในอนำคต 
   โดย  ศ.กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ (ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศดา้นกฎหมาย) 

09.45-10.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง  

10.00-12.30 น. เสวนา เรื่อง พรรคกำรเมืองไทยบนเส้นทำงแห่งกำรปฏิรูป 
ร่วมเสวนา โดย  

 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์)  
 นายจาตุรนต์ ฉายแสง (แกนน าพรรคเพื่อไทย)   
 นายสรอรรถ กลิ่นประทุม  (ประธานท่ีปรึกษาหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย) 
 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ (หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่) 

 นายไพบูลย์ นิติตะวัน (ว่าท่ีหัวหน้าพรรคพรรคประชาชนปฏิรูป) 
 นายประสาร มฤคพิทักษ ์(ผู้ร่วมก่อตั้งพรรครวมพลังประชาชาติไทย)  

ด าเนินรายการ โดย  
 นางสาวชนิตร์นันทน์ ปุณณะนิธิ (ผู้ประกาศข่าว สถานีโทรทัศน์ ทีเอ็นเอ็น 24) 

12.30-13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้อง 401-404 ชั้น 4 
13.30-16.30 น. เสวนา เรื่อง กำรสร้ำงสันติสุขในจังหวัดชำยแดนใต้ที่ตอบโจทย์ประชำชน 

ร่วมเสวนา โดย  
 พลตรี สิทธิ ตระกูลวงศ์ (เลขานุการคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้) 
 ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี (ผอ.ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ ม.อ.) 
 นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ (นายกเทศมนตรีนครยะลา)  
 นายจตุรนต์ เอ่ียมโสภา (กรรมการมูลนิธิอาจารย์ฮัจยีสุหลง อับดุลกอเดร์ โต๊ะมีนา) 
 พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ (ผอ.ส านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า) 

ด าเนินรายการ โดย  
 นางสาวศิริบูรณ์ ณัฐพันธ์ (ผู้ด าเนินรายการมองรอบด้านสุดสัปดาห์ สถานีโทรทัศน์ ทีเอ็นเอ็น 24) 
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ก ำหนดกำรส่วนงำนนิทรรศกำร ณ บริเวณ KPI Corner 

ระหว่ำงวันที่ 3-4 กันยำยน พ.ศ. 2561 
ศูนย์ประชุมวำยุภักษ์ ชั้น 5  

ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหำนคร   
 

วันจันทร์ที่ 3 กันยำยน 2561 

 10.30-11.15 น. กิจกรรมบอกเล่าเก้าสิบ หนังสือ กำรเปลี่ยนผ่ำนไปสู่ประชำธิปไตยเปรียบเทียบ  
ซึ่งเขียนโดย รศ.สิริพรรณ นกสวน สวัสด ี 

  โดย นางณัชชาภัทร อมรกุล  นักวิชาการผู้ช านาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 

 12.45-13.15 น. กิจกรรมเปิดตัว กำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบออนไลน์ (KPI e-Learning) 

    โดย  ศ.วุฒิสาร  ตันไชย  เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 
           รว่มด้วย คณะท างาน KPI e-Learning 

 15.10-15.40 น. กิจกรรมเปิดตัวหนังสือ ธรรมำภิบำลในศตวรรษที่ 21: แนวคิดสู่กำรปฏิบัติในสังคมไทย 

    โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล  ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า 

วันอังคำรที่ 4 กันยำยน 2561 

 10.30-11.30 น. กิจกรรม สนทนำปัญหำชุมชนกับศูนย์พัฒนำกำรเมืองภำคพลเมือง  

  โดย ผู้แทนจากศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง และส านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง 

 12.45-13.15 น. กิจกรรมทดลองเรียน กำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบออนไลน์ (KPI e-Learning) 

    โดย คณะท างาน KPI e-Learning 

 14.15-15.00 น. กิจกรรม KPI Bingo เพื่อชิงของรำงวัลจำกสถำบันพระปกเกล้ำ 

    โดย คณะท างานจาก พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
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แผนผังนิทรรศกำร 

 


