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 (ร่าง) ก าหนดการ 

การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งท่ี 20 ประจ าปี 2561 
เรื่อง  

ประชาธิปไตยไทย: ก้าวย่างเพ่ือการพัฒนา 
Thai Democracy on the Move 

วันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน 2561 
ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชด าเนินนอก กรุงเทพมหานคร 

 
วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 
11.00-13.00 น.   ลงทะเบียน 
13.30-14.30 น. พิธีเปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 20 ประจ าปี 2561 
14.30-14.40 น. ชมวีดิทัศน์เปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 20 ประจ าปี 2561 
14.40-15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
15.00-16.00 น. Opening keynote address on “Moving toward Sustainable 

democratic development through Sufficiency Economy 
Philosophy” 
By Professor Emeritus Peter Boothroyd, School of Community and 
Regional Planning, the University of British Columbia, Canada 

16.00-17.30 น. การอภิปรายมุมมองและประสบการณ์จากต่างประเทศ  
เรื่อง Democracy from International Perspectives  

  โดย      
• วิทยากรจากประเทศฝรั่งเศส1 
• Prof. Sebastian Payne  

Senior Lecturer in Law at Kent Law School, 
University of Kent 

• Dr. Sonam Kinga  
Former Chairperson (Thrizin), National Council, 
Parliament of Bhutan  

• Prof. M.V. Rajeev Gowda 
Member of Rajya Sabha of the Republic of India 

ผู้ด าเนินรายการ 
• รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก  

ประธานคณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 
 

                                                           
1 อยู่ระหว่างการประสานงาน 
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วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 
08.00-09.00 น.   ลงทะเบียน 
09.00-12.00 น. การน าเสนอมุมมองของผู้ทรงคุณวุฒิและอภิปรายร่วม 

เรื่อง “เราเรียนรู้อะไรจากการขับเคลื่อนประชาธิปไตยที่ผ่านมา และ 
เราจะร่วมเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตยไทยไปด้วยกันได้อย่างไร”  
 โดย 

 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตกุล 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ  

 
 ผู้ด าเนินรายการ  

 นางสาวจอมขวัญ หลาวเพ็ชร์  
 

12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-17.00 น.  ลงทะเบียน และ เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย 6 กลุ่ม ประกอบด้วย 
 
 
 
 
 
 วิทยากร 

 H.E. Mr.Geoff Doidge 
Ambassador Extraordinary Plenipotentiary, the Embassy of South Africa 

 Dr. Segundo Joaquin E. Romero 
The Ateneo de Manila University (ADMU), Republic of the Philippines 

 ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ 
ผู้อ านวยการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 ศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ลิ่มมณ ี
 อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 นายณวัฒน์ ศรีปัดถา 
 นักวิชาการผู้ช านาญการ ส านักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า 
 

 ผู้ด าเนินรายการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอ้ืออารีย์ อ้ิงจะนิล 
   อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ผู้สรุป    นางสาวปัทมา สูบก าปัง 
   นักวิชาการผู้ช านาญการ สถาบันพระปกเกล้า 

เปลี่ยนผ่านประชาธิปไตยด้วยหลักนิติธรรมและสถาบันการเมือง  
(Transforming Democracy through Rule of Law and Political Institutions) 
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 วิทยากร   

 Mr. Li Ji 2  
Vice President, Chinese Academy of Governance (CAG), People's 
Republic of China 

 ผู้แทนจาก EAI 3 
   East Asia Institute, Republic of Korea 
 ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ 
   กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 
 ศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ธ ารงลักษณ์ 

   อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 นางสาวอภิญญา ดิสสะมาน 

   นักวิชาการผู้ช านาญการ ส านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า 
  
 ผู้ด าเนินรายการ ดร.เลิศพร อุดมพงษ ์
   นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า 
 ผู้สรุป    ดร.สติธร ธนานิธิโชติ 
   นักวิชาการผู้ช านาญการ สถาบันพระปกเกล้า 
 
 
 
  
       วิทยากร  

 Professor Dr.Alex B Brillantes, Jr.  
 National College of Public Administration and Governance, University of the 

Philippines, Republic of the Philippines 
 Professor Dr.Agus Pramusinto 

 Director, Department of Public Policy and Management, University of Gadjah 
Mada, Republic of Indonesia) 

 ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย 
  เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ 
  คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

                                                           
2 อยู่ระหว่างการประสานงาน 
3 อยู่ระหว่างการประสานงาน 

การกระจายอ านาจรากฐานประชาธิปไตย  
(Decentralization as a Foundation for Democracy) 
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เร่งเครื่องประชาธิปไตยด้วยธรรมาภิบาล  
(Democracy with Good Governance) 

2 

http://pssat.ugm.ac.id/id/profil-agus-pramusinto/
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       ผู้ด าเนินรายการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต ์เหลืองประภัสร์ 
ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 ผู้สรุป    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล    
รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า  

 
 
 
 
 
 วิทยากร 

 Dr. Kaustuv Kanti Bandyopadhyay   
Director of Society for Participatory Research in Asia (PRIA), Republic of India 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง  
  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยสังคม และอาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 นายยิ่งชีพ อัชฌานนท์  
  โครงการอินเทอร์เน็ตเพ่ือกฎหมายประชาชน (iLaw) 
 พลเรือเอกชุมนุม อาจวงษ์  
  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 นางณัชชาภัทร อมรกุล  
  นักวิชาการผู้ช านาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า 
 

 ผู้ด าเนินรายการ ดร.ศรัณยุ หมั้นทรัพย์ 
   นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า 
 ผู้สรุป    นายศุภณัฐ เพ่ิมพูนวิวัฒน์  

ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า 
 
 

 
  
 
 
 วิทยากร 

 H.E. Mrs. Satu Suikkari-Kleven 
 Ambassador Extraordinary Plenipotentiary, the Embassy of Finland 

 Dr. CHAN, Kwok Hong Raymond 
 Department of Applied Social Studies, City University of Hong Kong   

ประชาธิปไตยเพื่อความเสมอภาคและคุณภาพสังคม  
(Democracy for Equality and Social Quality) 
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สร้างพลังพลเมืองเพื่อประชาธิปไตยม่ันคง 
(Citizen Empowerment for Consolidated Democracy) 

4 
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 ศาสตราจารย์สุริชัย หวันแก้ว  
ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 ดร.ถวิลวดี บุรีกุล และนางสาวรัชวดี แสงมหะหมัด 
 ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนา และนักวิชาการผู้ช านาญการ สถาบันพระปกเกล้า 
 

 ผู้ด าเนินรายการ นางเรืองรวี พิชัยกุล  
   ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายเพื่อการพัฒนา 
 ผู้สรุป    ดร.ถวิลวดี บุรีกุล 
   ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า 
 
 
 
 
 

วิทยากร 
 Dr.Norbert Ropers  

 Senior Advisor South-East Asia, Berghof Foundation 
 Dr.Achmad Munjid  

 Gadjah Mada University  
 รองศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา บรรพศิริโชติ   

 อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์  

 ผู้อ านวยการสถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 นายชลัท ประเทืองรัตนา 

 นักวิชาการผู้ช านาญการ ส านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า   
 
 ผู้ด าเนินรายการ ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช 
   ผู้อ านวยการสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ผู้สรุป    พลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ  
   ผู้อ านวยการส านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า 
 
วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 
08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00-11.00 น.  น าเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย 6 กลุ่ม 

โดย 
 นางสาวปัทมา สูบก าปัง 
นักวิชาการผู้ช านาญการ สถาบันพระปกเกล้า 

ประชาธิปไตยเพื่อสังคมสันติสุข  
(Democracy for a Peaceful Society) 
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 ดร.สติธร ธนานิธิโชติ 
นักวิชาการผู้ช านาญการ สถาบันพระปกเกล้า 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล    
รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 
 นายศุภณัฐ เพ่ิมพูนวิวัฒน์  
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า 
 ดร. ถวิลวดี บุรีกุล  
ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า 
 พลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ  
ผู้อ านวยการส านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า 

 
ผู้ด าเนินรายการ  

 ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์  
ประธานคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า  
ครั้งที่ 20 ประจ าปี 2561 

11.00-11.30 น.  พิธีมอบรางวัลพระปกเกล้าส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   ประจ าปี 2561 
11.30-12.00 น.   กล่าวปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 20  

โดย  
 ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย  
เลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า  


