
 
 

 
 

ก ำหนดกำร 
กำรประชุมวิชำกำรสถำบันพระปกเกล้ำ คร้ังที่ 23 ประจ ำปี 2564 

เร่ือง  “ประชำธิปไตยในภูมิทัศน์ใหม่” (Democracy in a New Landscape) 
วันที่ 5 – 7 พฤศจิกำยน 2564  

Online Conference 
 

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกำยน 2564 

13.30 - 14.30 น.  ลงทะเบียน 

14.30 – 14.50 น.  พิธีเปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 23 ประจ าปี 2564 

 ประธำน  นายชวน หลีกภัย  ประธานรัฐสภา  

 กล่ำวรำยงำน  ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย  เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า  

14.50 - 15.00 น. ชมวีดิทัศน์เปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 23 ประจ าปี 2564 

15.00 - 16.00 น. การแสดงปาฐกถาน า  

เรื่อง “ภูมิทัศน์กำรเมืองไทย กับประชำธิปไตยในกระแสแห่งควำมเปลี่ยนแปลง” 

โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุรชาติ บ ารุงสุข  คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

16.00 - 17.30 น. การอภิปรายมุมมองและประสบการณ์จากต่างประเทศ  

เรื่อง “ประชำธิปไตยในควำมเปลี่ยนแปลง : ประสบกำรณ์จำกต่ำงประเทศ” โดย  

1. Prof. Dr. Mark R. Thompson, Head and Professor of Politics, Department 

of Asian and International Studies and Director, Southeast Asia Research 

Centre (SEARC) at the City University of Hong Kong 

2.  Assoc. Prof. Dr.  Youngho Cho, Associate Professor of Political Science, 

Sogang University, Korea (TBC) 
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3.  Dr.  Philips J.  Vermonte, Executive Director Centre for Strategic and 

International Studies, Indonesia  

4. Dr. Kevin Casas-Zamora, Secretary General The International Institute 

for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA)  

ด ำเนินรำยกำรโดย ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์  

ประธานกรรมการจัดงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 23 

วันเสำร์ที่ 6 พฤศจิกำยน 2564 

08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 - 10.00 น. การแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ประชำธิปไตยในภูมิทัศน์ใหม่”  

โดย   Prof. Dr. Aurel S. Croissant, Institute of Political Science, Ruprecht 

Karls-University, Heidelberg, Germany 

10.00 - 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

10.15 - 12.00 น. การอภิปราย เรื่อง “ประชำธิปไตยไทยบนควำมท้ำทำยและโอกำส” โดย     

1. ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ   คณะนิติศาสตร์  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

2. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ    อดีตนายกรัฐมนตรี 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกรัตน์ เลิศชูสกุล  คณะรัฐศาสตร์  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

4. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี     ประธานสภาอุตสาหกรรม 

แห่งประเทศไทย 

ด ำเนินรำยกำรโดย นายนครินทร์ วนกิจไพบูลย์   

บรรณาธิการบริหาร ส านักข่าว The Standard 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 17.00 น. ลงทะเบียนและเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม ประกอบด้วย 
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ห้องย่อยท่ี 1 เรื่อง ปรำกฏกำรณ์ทำงสังคมกับควำมเปลี่ยนแปลงของพรรคกำรเมือง 

วิทยำกรโดย 

Asst.Prof.Dr. Aim Sinpeng Department of Government & International  

Relations University of Sydney, Australia 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิ เนือ่งจ านงค์ ภาควิชารฐัศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร เพ็ญสูตร  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ดร.สติธร ธนานธิิโชติ   ผู้อ านวยการส านักนวัตกรรมเพ่ือประชาธิปไตย 

ผู้ด ำเนินรำยกำร  นายปุรวชิญ์ วัฒนสุข  นักวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 

ผู้สรุปประเด็น  นางณัชชาภัทร อมรกุล  นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 

ห้องย่อยท่ี 2 เรื่อง ควำมชอบธรรมของสถำบันกำรเมืองท่ำมกลำงสภำวะผันผวนทำงสังคม 

วิทยำกรโดย 

นายค านูณ สิทธิสมาน   สมาชิกวุฒิสภา  

นายนิกร จ านง     สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบญัชีรายชื่อ    

พรรคชาติไทยพัฒนา 

นายยิ่งชีพ อัชฌานนท์    ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพ่ือกฎหมายประชาชน (iLaw) 

รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณภา ติระสังขะ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ผู้ด ำเนินรำยกำร  นายณวัฒน์ ศรีปัดถา  นักวิชาการผู้ช านาญการ ส านักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา  

ผู้สรุปประเด็น  นางสาวธีรพรรณ ใจมั่น  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา 

ห้องย่อยที ่3 เรื่อง ตุลำกำรภิวัตน์ : อ ำนำจตุลำกำรในกำรตัดสินคดีเกี่ยวกับกำรเมือง 

วิทยำกรโดย   

ศาสตราจารย์พิเศษจรัญ ภักดีธนากุล อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

อาจารย์ ดร.เข็มทอง ต้นสกุลรุ่งเรือง  คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อาจารย์ ดร.รวินท์ ลีละพัฒนะ   คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

นายกล้า สมุทวณิช   นักวิชาการศาลรัฐธรรมนูญ 
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ผู้ด ำเนินรำยกำร  นางสาวชมพูนุท ตั้งถาวร  นักวิชาการผู้ช านาญการ ส านักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา  

ผู้สรุปประเด็น  ดร.อภิญญา ดิสสะมาน  นักวิชาการผู้ช านาญการ ส านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล 

ห้องย่อยท่ี 4 เรื่อง กำรบริหำรภำครัฐบนควำมท้ำทำยของภำวะวิกฤต 

วิทยำกรโดย 

ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล    รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์  จุมปา        คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต ์เหลืองประภัสร์  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

นางสาวอ้อนฟ้า  เวชชาชีวะ    เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

ศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย สุมาลี    สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่ง  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ผู้ด ำเนินรำยกำร  ดร.เลิศพร อุดมพงษ์  นักวิชาการผู้ช านาญการ ส านักวิจัยและพัฒนา 

ผู้สรุปประเด็น  ดร.ถวิลวดี บุรีกุล  ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนา   

ห้องย่อยท่ี 5 เรื่อง ดุลยภำพระหว่ำงควำมม่ันคงของรัฐกับสิทธิเสรีภำพของประชำชน 

วิทยากรโดย 
ศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินันท์ พงษ์สุทธิรักษ์  ผู้อ านวยการสถาบันศึกษาความม่ันคง 

                   และนานาชาติ ISIS จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล     คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

นางสาวศยามล ไกรยูรวงศ์   กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

นายอาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล           ผู้ประสานงานเครือข่ายพลเมืองเน็ต  
 

ผู้ด ำเนินรำยกำร  นายศุภณัฐ เพ่ิมพูนวิวัฒน์  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง  

ผู้สรุปประเด็น  ดร.ศรัณย ุหมั้นทรัพย์  นักวิชาการผู้ช านาญการ ส านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง 
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วันอำทิตย์ที่ 7 พฤศจิกำยน 2564 

08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 - 10.30 น. น าเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม  

   ห้องย่อยที่ 1 เรื่อง ปรำกฏกำรณ์ทำงสังคมกับควำมเปลี่ยนแปลงของพรรคกำรเมือง 

   โดย นางณัชชาภัทร อมรกุล นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 

   ห้องย่อยท่ี 2 เรื่อง ควำมชอบธรรมของสถำบันกำรเมืองท่ำมกลำงสภำวะผันผวนทำงสังคม 

   โดย นางสาวธีรพรรณ ใจมั่น ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา  

ห้องย่อยท่ี 3 เรื่อง ตุลำกำรภิวัตน์ : อ ำนำจตุลำกำรในกำรตัดสินคดีเกี่ยวกับกำรเมือง 

โดย ดร.อภิญญา ดิสสะมาน นักวิชาการผู้ช านาญการ ส านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล 

ห้องย่อยท่ี 4 เรื่อง กำรบริหำรภำครัฐบนควำมท้ำทำยของภำวะวิกฤต 

โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล  ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนา 

ห้องย่อยท่ี 5 เรื่อง ดุลยภำพระหว่ำงควำมม่ันคงของรัฐกับสิทธิเสรีภำพของประชำชน 

โดย ดร.ศรัณยุ หมั้นทรัพย ์ นักวิชาการผู้ช านาญการ ส านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง 

ด ำเนินรำยกำรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล  รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า  

10.30 - 10.45 น.  สรุปภาพรวมการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 23 ประจ าปี 2564  

โดย ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์   

ประธานกรรมการจัดงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 23 

10.45 – 11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

11.00 - 11.30 น. พิธีมอบรางวัลพระปกเกล้าส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี 2564 

11.30 - 12.00 น.  กำรแสดงปำฐกถำปิด  

โดย ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย  เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 

 

 


