
 

 
(ร่าง) ก าหนดการ 

สัมมนา การเมืองการปกครองไทย 2558  
(Thai Politics Forum 2015) 

“พลเมืองและชุมชน พลังเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยไทย”  
วันที่ 20 –21 สิงหาคม 2558 ณ ห้องวายุภักษ์ 5-6 (ชั้น 5) โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ 

และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 
************************************************** 

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558 

09.00 - 10.00  น. ลงทะเบียน 

10.00 - 10.30 น. พิธีเปิดการสัมมนา โดย รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย  
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 

10.30 - 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง 

10.45 - 12.00 น. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “พลเมืองและชุมชน พลังเพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตยไทย” 
  โดย ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ 

12.00 - 13.00  น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 16.00 น. น าเสนองานวิจัยและอภิปราย (ห้องใหญ่) “ก้าวย่างสู่ความเป็นพลเมือง” 
 การศึกษาวิจัยการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน 

โดย ผศ.ดร.ภาคภูมิ ฤกขะเมธ และ ผศ.ดร.มานวิภา อินทรทัต 
 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคใต้

ของประเทศไทยโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม 
โดย ดร.สติธร ธนานิธิโชติ 

 การส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตและสังคมโดยทั่วไป พ.ศ. 2557 
โดย ดร.ถวิลวดี  บุรีกุล 

ผู้วิพากษ์  1. รศ.ดร.ปรีชา  หงษ์ไกรเลิศ 
  2. รศ.ดร.สมิหรา จิตตลดากร  

 ด าเนินรายการโดย ดร.เลิศพร  อุดมพงษ์  



 
วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 
09.00 - 09.30  น. ลงทะเบียน 
09.30 – 12.30  น. น าเสนองานวิจัย และอภิปรายกลุ่มย่อย  

  กลุ่มท่ี 1 การเสริมสร้างความปรองดอง (1) 
 การสร้างความปรองดองในชุมชนชายแดนใต้หลังการเลอืกตั้งองค์การบริหารส่วน

ต าบลทอ้งถิ่น ประจ าปี 2556: กรณีศึกษา อบต.แหลมโพธิ์ อ าเภอยะหร่ิง จังหวัด
ปัตตานี โดย อาจารย์สุรชัย ไวยวรรณจิตร 

 นโยบายการสร้างความปรองดองในประเทศไทย: กรณีศึกษาความขัดแย้งในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง  โดย รศ.ดร.ชัยยนต์ ประดิษฐ์ศิลป์ 

 การสร้างความปรองดองในระดับทอ้งถิ่น: กรณีศึกษาเทศบาลต าบลตะเคียนทอง 
อ าเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี โดย อาจารย์ชูวงศ์ อุบาล ี

 การสร้างความปรองดองโดยการใชก้ระบวนการประชาเสวนาหาทางออกในประเทศ
ไทย โดย น.ส.รัชวดี แสงมหะหมัด 

 ผู้วิพากษ์ ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท ์
 ด าเนินรายการโดย  ดร.สติธร ธนานิธิโชต ิ

 
  กลุ่มท่ี 2 การเสริมสร้างความปรองดอง (2) 

 แนวทางการสร้างความสมานฉันท์ในสถานศึกษา: ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการไกล่เกลี่ยใน
สถานศึกษา โดย นายชลทั ประเทอืงรัตนา 

 แนวทางการสร้างความปรองดองจาดสาธารณรัฐอาฟริกาใต:้ บทเรียนสู่ประเทศไทย  
โดย น.ส.ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร 

 การประท้วงทางการเมอืงในมุมมองนักวิชาการมุสลิมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
โดย อาจารย์อับดุลลาตีฟ การ ี
 

 ผู้วิพากษ์ พลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ 
 ด าเนินรายการโดย  ... 

กลุ่มท่ี 3 การตอ่ตา้นการทุจริตและการเสริมสร้างค่านยิมความซือ่ตรง 
 การจัดการปัญหาทุจริตขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น  

โดย รศ.ดร.โกวิท พวงงาม 
 แนวทางการต่อต้านการทุจริตและเสริมสร้างค่านิยมความซ่ือตรงด้วยกระบวนชูรอ

ในสังคมมุสลิมสามจังหวัดชายแดนใต้ของประเทศไทย: กรณีศึกษาทัศนะของผู้น า
มุสลิมจังหวัดนราธิวาส โดย ผศ.สะสือรี วาล ี

 การเสริมสร้างการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเครือขา่ยองค์กรชุมชนต าบลบาง
สระเก้า โดย อาจารย์ณัฎฐวุฒิ ทรัพย์อุปถัมภ ์

 คอร์รัปชันกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในบริบทของไทย  
โดย น.ส.พิศอ าไพ สมความคิด 



 
 การศึกษาข้อเสนอจากผู้ปฏิบัติสู่การปฏิรูปเพื่อแก้ปัญหาคอร์รัปชัน 

ในสังคมไทย โดยถอดบทเรียนการปฏิบัติงานต้านคอร์รัปชันของภาคประชาชน โดย 
นายวีระ  สมความคิด 

 รู้เท่า กา้วทัน คอร์รัปชันไทย โดย ดร.เลิศพร อุดมพงษ์ 
 ผู้วิพากษ์ พลอากาศเอกวีระวทิ คงศักดิ์ 
 ด าเนินรายการโดย  น.ส.ปัทมา สูบก าปัง  

   
   กลุ่มท่ี 4 การเสริมสร้างค่านยิมประชาธิปไตย ความเคลื่อนไหวของพลเมือง 

และทุนทางสังคม 
 การเสริมสร้างค่านิยมประชาธิปไตยชุมชนท้องถิ่นเทศบาลต าบลบางพระ  

จังหวัดชลบุรี  โดย อาจารย์จุตินันท์  ขวัญเนตร 
 การฟื้นฟูค่านิยมประชาธิปไตยชุมชน: กรณีการใชก้ลไกและกระบวนการของสภา

องค์กรชุมชนต าบล  โดย ดร.โอฬาร  ถิ่นบางเตียว 
 กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในฐานะปัจจัยขับเคลื่อนการแก้ปัญหาความ

รุนแรง: ส านึกของความเป็นพลเมอืงที่สอดคลอ้งกับลกัษณะเฉพาะทางสังคมและ
วัฒนธรรม โดย น.ส.ศรัณยุ  หม้ันทรัพย์ 

 ผู้วิพากษ์ รศ.ดร.นิยม รัฐอมฤต 
ด าเนินรายการโดย  น.ส.นิตยา  โพธิ์นอก 

  กลุ่มท่ี 5 นักการเมืองถิ่น 
 นักการเมอืงถิ่น จังหวัดล าปาง โดย ผศ.อโณทัย วัฒนาพร 
 นักการเมอืงถิ่น จังหวัดสุพรรณบุรี โดย อาจารย์ณัฐพงศ์ บุญเหลือ 
 นักการเมอืงถิ่น จังหวัดศรีสะเกษ โดย อาจารย์ประเทือง ม่วงอ่อน 
 นักการเมอืงถิ่น จังหวัดนราธิวาส โดย นางรุจน์จาลักษ์รายา คณานุรักษ์ 

 ผู้วิพากษ์ รศ.ดร.ปรีชา  หงษ์ไกรเลิศ 
 ด าเนินรายการโดย  นายวิศิษฎ  ชัชวาลทพิากร 

12.30 – 13.30  น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.30 – 15.00  น. น าเสนองานวิจัยและอภิปราย (ห้องใหญ่) 
 การปกครองท้องถิ่นสาธารณรับประชาชนจีน 

โดย รศ.ดร.นิยม  รัฐอมฤต 
 สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย 

โดย รศ.ดร.ปรีชา  หงษ์ไกรเลิศ 
 ด าเนินรายการ ดร.สติธร ธนานธิิโชติ 

15.00 น. ปิดการสัมมนา โดย ดร.ถวิลวดี  บุรีกุล 

 

 


