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- ร่างก าหนดการ - 
เวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิตธิรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ครัง้ที่ 8 

“สานพลังมนุษยธรรม..สร้างสรรค์ความยุตธิรรม”  
(Humanizing Approach for Better Justice) 

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562  ณ โรงแรมแกรนด์อโนมา กรุงเทพมหานคร 
---------------------------------------------------------- 

08.30 – 09.30 น. ลงทะเบียน ณ ห้องบอลรูม  และรับประทานอาหารว่าง 

09.30 – 09.45 น. แนะน าหลักสูตรอบรมด้านหลักนิตธิรรมและการพัฒนาส าหรับผู้บริหาร  
 (TIJ Executive Program on the Rule of Law and Development: RoLD) 

09.45 – 10.15 น. กล่าวเปิดงานหัวข้อ “ความร่วมมือท่ีสร้างสรรค์ สู่สังคมท่ีเป็นธรรม”  
 โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตตพิงษ์ กิตยารักษ์ 
 ผูอ้ ำนวยกำรสถำบนัเพือ่กำรยติุธรรมแห่งประเทศไทย  

10.15 – 10.45 น. บรรยายพเิศษเร่ือง “ความยุตธิรรมด้วยพลังมนุษยธรรม”  

โดย นางทิชา ณ นคร ผู้อ ำนวยกำร ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยำวชนบำ้นกำญจนำภิเษก 

10.45 – 12.00 น.   “เร่ืองเล่าความยุตธิรรม จากสายตาประชาชน” โดย 

1. นายกิตติ สิงหาปัด ผู้ประกำศข่ำว รำยกำรข่ำว 3 มิติสถำนีวิทยโุทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 
2. นางสิรินยา บชิอฟ (ซินดี)้ นกัแสดง นำงแบบ พิธีกร นกัธุรกิจและผูก่้อตัง้แคมเปญ 

DontTellMeHowToDress (รอยืนยนั) 
3. ศ.นพ. อนนัต์ ศรีเกียรติขจร คณบดี คณะแพทยศำสตร์ สถำบนัเทคโนโลยีพระจอม

เกลำ้เจ้ำคณุทหำรลำดกระบงั (รอยืนยนั) 
4. นางนสุรา บญัญตัิปิยพจน์ กรรมกำรผูจ้ดักำร บริษัท ไทยสมทุรประกนัชีวิต จ ำกดั 

(มหำชน)  
5. นายพิพฒัพงศ์ อิศรเสนา ณ อยธุยา  กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ บริษัท ดอยค ำผลิตภณัฑ์

อำหำร จ ำกดั  

6. ศาสตราจารย์ ดร. สรุศกัดิ์ ลิขสิทธ์ิวฒันกลุ ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร สถำบนัเพือ่
กำรยติุธรรมแห่งประเทศไทย (รอยืนยนั) 

12.00 – 13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 13.15 น.   “ความหลากหลายท่ีสร้างสรรค์... สู่นวัตกรรมเพ่ือสังคม” โดย นาย เทพชยั แซห่ยอ่ง 
ทีป่รึกษำ องค์กำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทย  
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13.15 – 14.15 น. การเสวนาเร่ือง “ครอบครัวที่พักพงิอันปลอดภัย" โดย 

1. นางอนงค์รัตน์ คงลำภ ผู้พิพำกษำหวัหน้ำคณะในศำลทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรคำ้ 
   ระหว่ำงประเทศกลำง  
2.รศ.นพ. วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผูอ้ ำนวยกำรโรงพยำบำลศิริรำช (รอยืนยนั) 
3. นางสาววรภทัร แสงแก้ว พยำบำลหวัหนำ้ฝ่ำยส่งเสริมสวสัดิกำรสงัคม ศูนย์พ่ึงได ้

โรงพยำบำลปทมุธำนี  
ด าเนินรายการโดย นางสาวมณฑิรา นาควิเชียร เจ้ำหน้ำทีผู่ช้ ำนำญกำร UN Women      

14.15 – 15.15 น. การเสวนาเร่ือง "ลดความเหล่ือมล า้ด้วยศักยภาพทางดจิิทัล" โดย 

1. นางอรอมุา วฒันะสขุ ฤกษ์พฒันาพิพฒัน์  ผูอ้ ำนวยกำรอำวโุสสำยงำนสือ่สำรองค์กร
และกำรพฒันำทีย่ัง่ยืน บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  

2. นายจรัล งามวิโรจน์เจริญ Chief Data Scientist and VP of Data Innovation Lab 
Sertis Corp  

3. นางสาวธิษณา ธิติศกัดิส์กลุ  กรรมกำรบริหำรและผูร่้วมก่อตัง้ บริษัท โนบูโร
แพลตฟอร์ม จ ำกดั  

ด าเนินรายการโดย นาย ธนะชยั สนุทรเวช ผูก่้อตัง้ ส ำนกัพิมพ์ก้อนเมฆ  
15.15 – 15.30 น.   รับประทานอาหารว่าง 

15.30 – 16.30 น. การเสวนาเร่ือง “เยาวชนกับวัฒนธรรมการเคารพกติกาและระบบศึกษาภบิาล" 
โดย 

1. ผศ.ดร. ธานี ชยัวฒัน์ ผูอ้ ำนวยกำรศูนย์วิจยัเศรษฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั  
2. รศ. ดร. สริุนทร์ ค าฝอย รองอธิกำรบดีฝ่ำยแผนงำน สถำบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลำ้ 
เจ้ำคณุทหำรลำดกระบงั  

3. นาย อิสดอร์ เรโอด์ ผูช่้วยประธำนและผูป้ระสำนงำนโครงกำรพฒันำชนบท มูลนิธิมีชยั 
วีระไวทยะ สมำคมพฒันำประชำกรและชมุชน 

4. พนัต ารวจโท ดร. พงษ์ธร ธญัญสิริ รองปลดักระทรวงยติุธรรม  
ด าเนินรายการโดย ดร. รุ่งทิพย์ โชตณิภาลยั ผูป้ระกำศข่ำว สถำนีวิทยโุทรทศัน์ไทยทีวีสี
ช่อง 3  

16.30 – 17.00 น. สรุปและกล่าวปิดการเสวนา  
 โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตตพิงษ์ กิตยารักษ์  

ผูอ้ ำนวยกำรสถำบนัเพือ่กำรยติุธรรมแห่งประเทศไทย 

**************************** 
 
หมำยเหต:ุ ก ำหนดกำรอำจมีกำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสม As of 11/08/2562 


