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ก ำหนดกำรประชุมระดมควำมคดิเหน็ ภำยใต ้“โครงกำรจดัจำ้งทีป่รกึษำกำร

จดัท ำควำมตกลง 

หุน้สว่นทำงเศรษฐกิจภำคพืน้แปซฟิิก  (Trans-Pacific Partnership: TPP)” 

วันที่ 12 ตุลำคม 2558 ณ โรงแรมเอเชีย (รำชเทวี) กรุงเทพฯ 

จัดโดย ศูนย์อำเซียน-จีนศึกษำ สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์  

ร่วมกับ สถำบันระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรค้ำและกำรพัฒนำ (องค์กำรมหำชน) 
 

 

 

 

วนัที ่12 ตลุำคม 2558 (ชว่งเชำ้) กลุม่ 1 สนิคำ้เกษตร เกษตรแปรรปู 

08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 

09.00 – 09.10 น.  กล่ำวเปิดงำน  

09.10 – 09.45 น.  น ำเสนอผลกำรศึกษำ โดยคณะผู้วิจัย 

 นำยวมิล  ปัน้คง 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำองค์ควำมรู้ 

สถำบันระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรค้ำและกำรพัฒนำ 

(องค์กำรมหำชน) 

09.45 – 10.00 น.  พักรับประทำนอำหำรว่ำง 

10.00 – 12.00 น.  ระดมควำมคิดเห็นจำกผู้เข้ำร่วมประชุมกลุ่มย่อย 

12.00 – 13.00 น.  เชิญร่วมรับประทำนอำหำรกลำงวัน  

 

 

วนัที ่12 ตลุำคม 2558 (ชว่งบำ่ย) กลุม่ 2 อตุสำหกรรมยำนยนต์และชิน้สว่น 
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13.30 – 14.00 น.  ลงทะเบียน 

14.00 – 14.10 น.  กล่ำวเปิดงำน  

14.10 – 14.45 น.  น ำเสนอผลกำรศึกษำ โดยคณะผู้วิจัย 

 นำงสำวอรสำ  รตันอมรภริมย์ 

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรศูนย์อำเซียน-จีนศึกษำ  

สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์ 

14.45 – 15.00 น.  พักรับประทำนอำหำรว่ำง 

15.00 – 17.00 น.  ระดมควำมคิดเห็นจำกผู้เข้ำร่วมประชุมกลุ่มย่อย 

 

 

หมำยเหต ุก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรประชุมระดมควำมคดิเหน็ ภำยใต ้“โครงกำรจดัจำ้งทีป่รกึษำกำร

จดัท ำควำมตกลง 

หุน้สว่นทำงเศรษฐกิจภำคพืน้แปซฟิิก  (Trans-Pacific Partnership: TPP)” 

วันที่ 13 ตุลำคม 2558 ณ โรงแรมเอเชีย (รำชเทวี) กรุงเทพฯ 

จัดโดย ศูนย์อำเซียน-จีนศึกษำ สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์  

ร่วมกับ สถำบันระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรค้ำและกำรพัฒนำ (องค์กำรมหำชน) 
 

 

 

 

วนัที ่13 ตลุำคม 2558 (ชว่งเชำ้) กลุม่ 3 กำรลงทนุ 

08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 
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09.00 – 09.10 น.  กล่ำวเปิดงำน  

09.10 – 09.45 น.  น ำเสนอผลกำรศึกษำ โดยคณะผู้วิจัย 

 นำยวมิล  ปัน้คง 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำองค์ควำมรู้ 

สถำบันระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรค้ำและกำรพัฒนำ 

(องค์กำรมหำชน) 

09.45 – 10.00 น.  พักรับประทำนอำหำรว่ำง 

10.00 – 12.00 น.  ระดมควำมคิดเห็นจำกผู้เข้ำร่วมประชุมกลุ่มย่อย 

12.00 – 13.00 น.  เชิญร่วมรับประทำนอำหำรกลำงวัน  

 

 

วนัที ่13 ตลุำคม 2558 (ชว่งบำ่ย) กลุม่ 4 กำรเงนิ ประกนัภยั 

13.30 – 14.00 น.  ลงทะเบียน 

14.00 – 14.10 น.  กล่ำวเปิดงำน  

14.10 – 14.45 น.  น ำเสนอผลกำรศึกษำ โดยคณะผู้วิจัย 

 นำงสำวอรสำ  รตันอมรภริมย์ 

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรศูนย์อำเซียน-จีนศึกษำ  

สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์ 

14.45 – 15.00 น.  พักรับประทำนอำหำรว่ำง 

15.00 – 17.00 น.  ระดมควำมคิดเห็นจำกผู้เข้ำร่วมประชุมกลุ่มย่อย 

 

 

หมำยเหต ุก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 
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ก ำหนดกำรประชุมระดมควำมคดิเหน็ ภำยใต ้“โครงกำรจดัจำ้งทีป่รกึษำกำร

จดัท ำควำมตกลง 

หุน้สว่นทำงเศรษฐกิจภำคพืน้แปซฟิิก  (Trans-Pacific Partnership: TPP)” 

วันที่ 14 ตุลำคม 2558 ณ โรงแรมเอเชีย (รำชเทวี) กรุงเทพฯ 

จัดโดย ศูนย์อำเซียน-จีนศึกษำ สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์  

ร่วมกับ สถำบันระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรค้ำและกำรพัฒนำ (องค์กำรมหำชน) 
 

 

 

 

วนัที ่14 ตลุำคม 2558 (ชว่งเชำ้) กลุม่ 5 แรงงำนระหวำ่งประเทศ (ILO) 

08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 

09.00 – 09.10 น.  กล่ำวเปิดงำน  

09.10 – 09.45 น.  น ำเสนอผลกำรศึกษำ โดยคณะผู้วิจัย 

 นำงสำวอรสำ  รตันอมรภริมย์ 

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรศูนย์อำเซียน-จีนศึกษำ 

สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์ 

09.45 – 10.00 น.  พักรับประทำนอำหำรว่ำง 

10.00 – 12.00 น.  ระดมควำมคิดเห็นจำกผู้เข้ำร่วมประชุมกลุ่มย่อย 

12.00 – 13.00 น.  เชิญร่วมรับประทำนอำหำรกลำงวัน  

 

 

วนัที ่14 ตลุำคม 2558 (ชว่งบำ่ย) กลุม่ 6 อตุสำหกรรมสิง่ทอ 

13.30 – 14.00 น.  ลงทะเบียน 

14.00 – 14.10 น.  กล่ำวเปิดงำน  

14.10 – 14.45 น.  น ำเสนอผลกำรศึกษำ โดยคณะผู้วิจัย 

 นำยวมิล  ปัน้คง 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำองค์ควำมรู้ 
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สถำบันระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรค้ำและกำรพัฒนำ 

(องค์กำรมหำชน) 

14.45 – 15.00 น.  พักรับประทำนอำหำรว่ำง 

15.00 – 17.00 น.  ระดมควำมคิดเห็นจำกผู้เข้ำร่วมประชุมกลุ่มย่อย 

 

 

หมำยเหต ุก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรประชุมระดมควำมคดิเหน็ ภำยใต ้“โครงกำรจดัจำ้งทีป่รกึษำกำร

จดัท ำควำมตกลง 

หุน้สว่นทำงเศรษฐกิจภำคพืน้แปซฟิิก  (Trans-Pacific Partnership: TPP)” 

วันที่ 15 ตุลำคม 2558 ณ โรงแรมเอเชีย (รำชเทวี) กรุงเทพฯ 

จัดโดย ศูนย์อำเซียน-จีนศึกษำ สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์  

ร่วมกับ สถำบันระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรค้ำและกำรพัฒนำ (องค์กำรมหำชน) 
 

 

 

 

วนัที ่15 ตลุำคม 2558 (ชว่งเชำ้) กลุม่ 7 รฐัวิสำหกจิ 

08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 

09.00 – 09.10 น.  กล่ำวเปิดงำน  

09.10 – 09.45 น.  น ำเสนอผลกำรศึกษำ โดยคณะผู้วิจัย 

 นำงสำวอรสำ  รตันอมรภริมย์ 

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรศูนย์อำเซียน-จีนศึกษำ  

สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์ 
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09.45 – 10.00 น.  พักรับประทำนอำหำรว่ำง 

10.00 – 12.00 น.  ระดมควำมคิดเห็นจำกผู้เข้ำร่วมประชุมกลุ่มย่อย 

12.00 – 13.00 น.  เชิญร่วมรับประทำนอำหำรกลำงวัน  

 

 

วนัที ่15 ตลุำคม 2558 (ชว่งบำ่ย) กลุม่ 8 สิง่แวดลอ้ม 

13.30 – 14.00 น.  ลงทะเบียน 

14.00 – 14.10 น.  กล่ำวเปิดงำน  

14.10 – 14.45 น.  น ำเสนอผลกำรศึกษำ โดยคณะผู้วิจัย 

 นำยวมิล  ปัน้คง 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำองค์ควำมรู้ 

สถำบันระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรค้ำและกำรพัฒนำ 

(องค์กำรมหำชน) 

14.45 – 15.00 น.  พักรับประทำนอำหำรว่ำง 

15.00 – 17.00 น.  ระดมควำมคิดเห็นจำกผู้เข้ำร่วมประชุมกลุ่มย่อย 

 

 

หมำยเหต ุก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรประชุมระดมควำมคดิเหน็ ภำยใต ้“โครงกำรจดัจำ้งทีป่รกึษำกำร

จดัท ำควำมตกลง 

หุน้สว่นทำงเศรษฐกิจภำคพืน้แปซฟิิก  (Trans-Pacific Partnership: TPP)” 

วันที่ 16 ตุลำคม 2558 ณ โรงแรมเอเชีย (รำชเทวี) กรุงเทพฯ 
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จัดโดย ศูนย์อำเซียน-จีนศึกษำ สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์  

ร่วมกับ สถำบันระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรค้ำและกำรพัฒนำ (องค์กำรมหำชน) 
 

 

 

 

วนัที ่16 ตลุำคม 2558 (ชว่งเชำ้) กลุม่ 9 ทรพัยส์นิทำงปญัญำ 

08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 

09.00 – 09.10 น.  กล่ำวเปิดงำน  

09.10 – 09.45 น.  น ำเสนอผลกำรศึกษำ โดยคณะผู้วิจัย 

 นำยวมิล  ปัน้คง 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำองค์ควำมรู้ 

สถำบันระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรค้ำและกำรพัฒนำ 

(องค์กำรมหำชน) 

09.45 – 10.00 น.  พักรับประทำนอำหำรว่ำง 

10.00 – 12.00 น.  ระดมควำมคิดเห็นจำกผู้เข้ำร่วมประชุมกลุ่มย่อย 

12.00 – 13.00 น.  เชิญร่วมรับประทำนอำหำรกลำงวัน  

 

 

หมำยเหต ุก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 
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ก ำหนดกำรประชุมระดมควำมคดิเหน็ ภำยใต ้“โครงกำรจดัจำ้งทีป่รกึษำกำร

จดัท ำควำมตกลง 

หุน้สว่นทำงเศรษฐกิจภำคพืน้แปซฟิิก  (Trans-Pacific Partnership: TPP)” 

วันที่ 26 ตุลำคม 2558 ณ โรงแรมเอเชีย (รำชเทวี) กรุงเทพฯ 

จัดโดย ศูนย์อำเซียน-จีนศึกษำ สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์  

ร่วมกับ สถำบันระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรค้ำและกำรพัฒนำ (องค์กำรมหำชน) 
 

 

 

 

วนัที ่26 ตลุำคม 2558 (ชว่งบำ่ย) กลุม่ 10 พำณชิยอ์เิล็กทรอนิกส์ 

13.30 – 14.00 น.  ลงทะเบียน 

14.00 – 14.10 น.  กล่ำวเปิดงำน  

14.10 – 14.45 น.  น ำเสนอผลกำรศึกษำ โดยคณะผู้วิจัย 

 นำงสำวอรสำ  รตันอมรภริมย์ 

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรศูนย์อำเซียน-จีนศึกษำ  

สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์ 

14.45 – 15.00 น.  พักรับประทำนอำหำรว่ำง 

15.00 – 17.00 น.  ระดมควำมคิดเห็นจำกผู้เข้ำร่วมประชุมกลุ่มย่อย 
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หมำยเหต ุก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


