
โครงการสมัมนาวนันคิม จนัทรวทิรุ คร ัง้ที ่13 ประจ าปี 2558  
 

เร ือ่ง “การประกนัสงัคมไทย:  
25 ปี ของความส าเร็จ สภาพปญัหา และ มติใิหมใ่นการด าเนนิงาน”  

 
 

 

1. หลกัการและเหตผุล 
 
 นับจากวันที ่ 2 กนัยายน 2533 เป็นตน้มา จนถงึปัจจบุนันี ้ การประกนัสงัคมไทยด าเนนิงานมา
ครบ 25 ปี เต็ม ตลอดระยะเวลาดังกลา่วกองทนุประกนัสงัคมและระบบการบรหิารกองทนุโดยส านักงาน
ประกนัสงัคม กระทรวงแรงงาน สามารถชว่ยใหผู้ป้ระกนัตนไดรั้บการดแูลในสทิธปิระโยชนต์า่งๆกวา่ 10 
ลา้นคนในปัจจบุนั อยา่งไรกต็าม ในวาระครับรอบ 25 ปี สงัคมไทยจงึสมควรพจิารณาถงึการด าเนนิงานที่
ผา่นมาทัง้ในมติขิองความส าเร็จและปัญหา รวมทัง้มติใิหมเ่พือ่การด าเนนิงานในอนาคต 
 

ในวาระวันนคิม จันทรวทิรุ ประจ าปี 2558 เวยีนมาถงึอกีค ารบหนึง่ อนัเป็นวาระการร าลกึคณุงาม
ความดขีองศาสตราจารยน์คิม จันทรวทิรุ ผูจ้ากไปเมือ่ 31 ตลุาคม 2544 และเป็นผูม้คีณูุปการตอ่งาน
นโยบายแรงงานของประเทศในระยะเริม่แรก การจัดสมัมนาในเรือ่ง เรือ่ง “การประกนัสงัคมไทย:  
25 ปี ของความส าเร็จ สภาพปัญหา และ มติใิหมใ่นการด าเนนิงาน” จงึมคีวามส าคญัและเป็นประโยชน์
อยา่งยิง่ตอ่ทกุภาคสว่นในวงการแรงงาน และภาคสว่นอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง  
 
2. วตัถปุระสงค ์

2.1 เพือ่เปิดใหม้กีารแลกเปลีย่นความรู ้แนวคดิ และขอ้มลู เกีย่วกบัการประกนัสงัคมไทยใน
รอบ 25 ปี ทีผ่า่นมา และวจิารณ์ถงึความส าเร็จ และปัญหาการด าเนนิการทีผ่า่นมาของกองทนุ
ประกนัสงัคม และการบรหิารงานของส านักงานประกนัสงัคม  

2.2 เพือ่รว่มกนัเสนอแนะและแสวงหาทางออกถงึแนวทางและนวตักรรมใหม ่ เป้าหมายรว่ม 
สาระส าคญัๆ ของการจดัการระบบงานประกนัสงัคมในอนาคต  

2.3 เพือ่เสรมิสรา้งความรว่มมอืระหวา่งหน่วยงานและองคก์ารตา่งๆ ในการพฒันางาน
ประกนัสงัคมภายใตค้วามมัน่คงทางสงัคมของประเทศไทยในบรบิทประชาคมอาเซยีน 

 
3. วธิกีารสมัมนา 
 3.1 การแสดงปาฐกถาโดยผูท้รงคณุวฒุ ิ

3.2 การอภปิรายแลกเปลีย่นความคดิเห็นโดยคณะวทิยากรและผูเ้ขา้รว่มสมัมนา  
 
4. กลุม่เป้าหมาย 

ผูแ้ทนจากหน่วยงานราชการ สถานประกอบการ คนท างาน นายจา้ง ผูน้ าแรงงาน  
นักพัฒนา นักศกึษา สือ่มวลชน และบคุคลทีส่นใจ จ านวนประมาณ 200 คน 
 
5. ก าหนดเวลาและสถานที ่  
 วันพธุที ่ 28 ตลุาคม 2558 เวลา 12:30-16:30 น. ณ หอ้งประชมุจอมพล ป. ชัน้ 5 กระทรวง
แรงงาน ถนนมติรไมตร ีเขตดนิแดง กรงุเทพมหานคร 
 
 
6. องคก์รรว่มจดัสมัมนา 

กระทรวงแรงงาน สถาบนัทรัพยากรมนุษย ์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ มลูนธิเิพือ่การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยร์ะหวา่งประเทศ และ มลูนธินิคิม จันทรวทิรุ 
  
7. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

7.1 ความรู ้ แนวคดิ และขอ้มลู เกีย่วกบัการประกนัสงัคมไทยในรอบ 25 ปี ทีผ่า่นมา และ
วจิารณ์ถงึความส าเร็จ และปัญหาการด าเนนิการทีผ่า่นมาของกองทนุประกนัสงัคม และการบรหิารงาน
ของส านักงานประกนัสงัคม  

2.2 แนวทางและนวตักรรมใหม ่ เป้าหมายรว่ม สาระส าคญัๆ ของการจัดการระบบงาน
ประกนัสงัคมในอนาคต  

2.3 แนวทางความรว่มมอืระหวา่งหน่วยงานและองคก์ารตา่งๆ ในการพฒันางาน
ประกนัสงัคมภายใตค้วามมัน่คงทางสงัคมของประเทศไทยในบรบิทประชาคมอาเซยีน 
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ก าหนดการสมัมนา 
 

งาน “วนันคิม จนัทรวทิรุ” คร ัง้ที ่13 ประจ าปี 2558 

เร ือ่ง “การประกนัสงัคมไทย: 25 ปี ของความส าเร็จ สภาพปญัหา 
และ มติใิหมใ่นการด าเนนิด าเนนิงาน” 

 
วนัพุธที ่28 ตลุาคม 2558 ณ หอ้งประชุมจอมพล ป. ช ัน้ 5 กระทรวงแรงงาน 

 
จดัโดย 

กระทรวงแรงงาน   
สถาบนัทรพัยากรมนษุย ์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 

มลูนธิเิพือ่การพฒันาทรพัยากรมนษุยร์ะหวา่งประเทศ  และ  
มลูนธินิคิม  จนัทรวทิรุ 

        
 
12:30 - 12:45 น.   ลงทะเบยีน 

 
12:45 - 13:10 น.   แนะน าการจัดงานและวดีทิัศน์ประวตัแิละผลงานศาสตราจารยน์คิม จันทรวทิรุ 

 

13:10 - 13:15 น.   กลา่วรายงานการจัดงานโดย  
             นายฐาปบตุร ชมเสว ีประธานคณะกรรมการบรหิารมลูนธินิคิม  จันทรวทิรุ  

 
13:15 - 13:30 น.  กลา่วเปิดงาน โดย  

 ม.ล. ปณุฑรกิ สมติ ิปลดักระทรวงแรงงาน  

 

13:30 - 13:45 น. การแนะน าองคป์าฐก โดย  
 อาจารยพ์งศักดิ ์เปลง่แสง กรรมการ มลูนธินิคิม  จันทรวทิรุ 

 

13:45 – 14:15 น. ปาฐกถาหัวขอ้ “การประกนัสงัคมไทยในรอบ 25 ปี ทีผ่า่นมา และขอ้เสนอเพือ่อนาคต
ของความมั่นคงทางสงัคมไทย” โดย 

 รองศาสตราจารย ์ดร. ยงยทุธ แฉลม้วงษ์ ผูอ้ านวยการวจิัย ดา้นการพัฒนาแรงงาน 

ฝ่ายการวจิัยทรัพยากรมนุษยและพัฒนาสงัคม สถาบนวจิัยเพือ่การพัฒนาประเทศ
ไทย 

 

14:15 – 15:30 น. การอภปิรายเชงินโยบาย หัวขอ้  “การประกนัสงัคมไทย: 25 ปี ของ 
   ความส าเร็จ สภาพปัญหา และ มติใิหมใ่นการด าเนนิงาน” โดย 

 เลขาธกิารส านักงานประกนัสงัคม* 

 นางสริวินั ร่มฉัตรทอง เลขาธกิาร สภาองคก์ารนายจา้งแหง่ประเทศไทย*  

 นางสนุ ีไชยรส อดตีรองประธานคณะกรรมการปฏริูปกฎหมาย*  

 นายพนัส ไทยลว้น สภาองคก์ารลกูจา้งแรงงานแหง่ประเทศไทย* 

 ดร.โชคชัย สุทธาเวศ เลขาธิการ มูลนิธินิคม จันทรวิทุร และอาจารย์คณะ

สงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล (ด าเนนิการอภปิราย) 
 

15:30 -16:00 น. ร่วมแสดงความคดิเห็นและซกัถามโดยผูเ้ขา้ร่วมสมัมนา 
 

16:00 - 16:15 น. การใหค้วามเห็นตอ่การปาฐกถาและการอภปิราย โดย  

 ศ. ดร.จรีะ หงสล์ดารมภ ์เลขาธกิาร  มูลนธิเิพือ่การพัฒนาทรัพยากรมนุษยร์ะหวา่ง

ประเทศ 
  

16.15 -16.30 น.   สรุปและกลา่วปิดการสมัมนา โดย 
 รศ. ดร. ไตรรัตน ์ โภคพลากรณ์ ผูอ้ านวยการสถาบนัทรัพยากรมนุษย ์ 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ 

หมายเหตุ 

* วทิยากรอยูร่ะหวา่งการทาบทาม 
รับประทานอาหารวา่งเวลา 14:45 – 15:00 น. 

พธิกีร: อาจารยว์ภิา ดาวมณี และ อาจารยพ์งศกัดิ ์เปลง่แสง 
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ใบตอบรบัการเขา้รว่มงานวนันคิม จนัทรวทิรุ คร ัง้ที ่13 ประจ าปี 2558  

 
วนัพธุที ่28 ตลุาคม 2558 เวลา 12:30-16:30 น. 

 
ณ หอ้งประชุมจอมพล ป. ช ัน้ 5 กระทรวงแรงงาน 

 
โปรดตอบรบัการเขา้รว่มงานภายในวนัจนัทรท์ี ่ 26 ตลุาคม 2558 มายงั E-mail: 
venus.l2007@gmail.com หรอื csuttawet@gmail.com หรอื csi_edu@yahoo.com หรอื  

ทีโ่ทรสาร : 02 – 643 4465 
 

 

 

 
ขา้พเจา้….............................................. ต าแหน่ง ........................................................  
 
องคก์าร/หน่วยงาน................................................... โทรศัพท ์.................................... 
 
ขอแจง้ชือ่ผูเ้ขา้รว่มงานวันนคิม  จันทรวทิรุ  ครัง้ที ่13  ประจ าปี  2558  จ านวน ...... คน คอื 
 
 

1) ................................................. ต าแหน่ง ........................................................ 
 
2) ................................................. ต าแหน่ง ........................................................ 
 
3) ................................................. ต าแหน่ง ........................................................ 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิที ่
นายเกษมชาต ิเหลอืงปาน โทรศัพท ์: 086 - 6184758 หรอื อ. วภิา ดาวมณี โทร. 081 – 6134792 
หรอื คณุวนัีส ล าทา โทร. 087 - 7739268 หรอื ดร.โชคชยั สทุธาเวศ โทร. 081 – 3475233 

 
 
 
(หน่วยงาน/องคก์ร คณะบคุคล และ บคุคล ทีป่ระสงคจ์ะบรจิาคเงนิเพือ่สนับสนุนกจิกรรมของมลูนธินิคิม 
จันทรวทิรุ  โปรดโอนเงนิเขา้บญัชอีอมทรัพย ์ ชือ่ “กองทนุศาสตราจารยน์คิม จันทรวทิรุ” 

ธนาคารกรงุไทย สาขาถนนศรอียธุยา เลขทีบ่ญัช ี  013 – 1 – 76613 – 9 และแจง้การบรจิาคเงนิให ้

มลูนธิทิราบทีอ่ยูอ่เีมล ์ : csuttawet@gmail.com  หรอื csi_edu@yahoo.com หรอื โทรสาร : 02 – 
6434465) 
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