- ร่ างกาหนดการ เวทีสาธารณะว่ าด้ วยหลักนิตธิ รรมและการพัฒนาที่ย่ งั ยืน ครัง้ ที่ 8
“สานพลังมนุษยธรรม..สร้ างสรรค์ ความยุตธิ รรม”
(Humanizing Approach for Better Justice)
วันศุกร์ ท่ ี 23 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแกรนด์ อโนมา กรุงเทพมหานคร
---------------------------------------------------------08.30 – 09.30 น. ลงทะเบียน ณ ห้ องบอลรู ม และรับประทานอาหารว่ าง
09.30 – 09.45 น. แนะนาหลักสูตรอบรมด้ านหลักนิตธิ รรมและการพัฒนาสาหรั บผู้บริหาร
(TIJ Executive Program on the Rule of Law and Development: RoLD)
09.45 – 10.15 น. กล่ าวเปิ ดงานหัวข้ อ “ความร่ วมมือที่สร้ างสรรค์ สู่สังคมที่เป็ นธรรม”
โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
ผูอ้ ำนวยกำรสถำบันเพือ่ กำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย
10.15 – 10.45 น. บรรยายพิเศษเรื่อง “ความยุตธิ รรมด้ วยพลังมนุษยธรรม”
โดย นางทิชา ณ นคร ผู้อำนวยกำร ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยำวชนบ้ำนกำญจนำภิ เษก
10.45 – 12.00 น. “เรื่องเล่ าความยุตธิ รรม จากสายตาประชาชน” โดย
1. นายกิตติ สิงหาปั ด ผู้ประกำศข่ำว รำยกำรข่ำว 3 มิ ติสถำนีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
2. นางสิรินยา บิชอฟ (ซินดี ้) นักแสดง นำงแบบ พิ ธีกร นักธุรกิ จและผูก้ ่อตัง้ แคมเปญ
DontTellMeHowToDress (รอยืนยัน)
3. ศ.นพ. อนันต์ ศรี เกียรติขจร คณบดี คณะแพทยศำสตร์ สถำบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง (รอยืนยัน)
4. นางนุสรา บัญญัติปิยพจน์ กรรมกำรผูจ้ ดั กำร บริ ษัท ไทยสมุทรประกันชี วิต จำกัด
(มหำชน)
5. นายพิพฒ
ั พงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ บริ ษัท ดอยคำผลิ ตภัณฑ์
อำหำร จำกัด
6. ศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วฒ
ั นกุล ประธำนคณะกรรมกำรบริ หำร สถำบันเพือ่
กำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย (รอยื นยัน)
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.15 น. “ความหลากหลายที่สร้ างสรรค์ ... สู่นวัตกรรมเพื่อสังคม” โดย นาย เทพชัย แซ่หย่อง
ทีป่ รึ กษำ องค์กำรกระจำยเสียงและแพร่ ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทย
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13.15 – 14.15 น. การเสวนาเรื่อง “ครอบครั วที่พักพิงอันปลอดภัย" โดย
1. นางอนงค์รัตน์ คงลำภ ผู้พิพำกษำหัวหน้ำคณะในศำลทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำ
ระหว่ำงประเทศกลำง
2.รศ.นพ. วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผูอ้ ำนวยกำรโรงพยำบำลศิ ริรำช (รอยืนยัน)
3. นางสาววรภัทร แสงแก้ ว พยำบำลหัวหน้ำฝ่ ำยส่งเสริ มสวัสดิ กำรสังคม ศูนย์พึ่งได้
โรงพยำบำลปทุมธำนี
ดาเนินรายการโดย นางสาวมณฑิรา นาควิเชียร เจ้ำหน้ำที ผ่ ชู้ ำนำญกำร UN Women
14.15 – 15.15 น. การเสวนาเรื่อง "ลดความเหลื่อมลา้ ด้ วยศักยภาพทางดิจิทัล" โดย
1. นางอรอุมา วัฒนะสุข ฤกษ์พฒ
ั นาพิพฒ
ั น์ ผูอ้ ำนวยกำรอำวุโสสำยงำนสื อ่ สำรองค์ กร
และกำรพัฒนำที ย่ งั่ ยื น บริ ษัท โทเทิ่ ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จำกัด (มหำชน)
2. นายจรัล งามวิโรจน์เจริญ Chief Data Scientist and VP of Data Innovation Lab
Sertis Corp
3. นางสาวธิษณา ธิติศกั ดิส์ กุล กรรมกำรบริ หำรและผูร้ ่ วมก่อตัง้ บริ ษัท โนบูโร
แพลตฟอร์ ม จำกัด
ดาเนินรายการโดย นาย ธนะชัย สุนทรเวช ผูก้ ่อตัง้ สำนักพิมพ์ก้อนเมฆ
15.15 – 15.30 น. รับประทานอาหารว่ าง
15.30 – 16.30 น. การเสวนาเรื่อง “เยาวชนกับวัฒนธรรมการเคารพกติกาและระบบศึกษาภิบาล"
โดย
1. ผศ.ดร. ธานี ชัยวัฒน์ ผูอ้ ำนวยกำรศูนย์วิจยั เศรษฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ มหำวิ ทยำลัย
2. รศ. ดร. สุรินทร์ คาฝอย รองอธิ กำรบดีฝ่ำยแผนงำน สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ
เจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง
3. นาย อิสดอร์ เรโอด์ ผูช้ ่วยประธำนและผูป้ ระสำนงำนโครงกำรพัฒนำชนบท มูลนิ ธิมีชยั
วีระไวทยะ สมำคมพัฒนำประชำกรและชุมชน
4. พันตารวจโท ดร. พงษ์ธร ธัญญสิริ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
ดาเนินรายการโดย ดร. รุ่งทิพย์ โชติณภาลัย ผูป้ ระกำศข่ำว สถำนี วิทยุโทรทัศน์ไทยที วีสี
ช่อง 3
16.30 – 17.00 น. สรุปและกล่ าวปิ ดการเสวนา
โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
ผูอ้ ำนวยกำรสถำบันเพือ่ กำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย
****************************
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