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ก ำหนดกำร 
งำนประชุมระดับชำตด้ิำนกำรอำสำสมัคร ครัง้ที่ 3 

วันที่ 9-10 มกรำคม 2561 ณ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ท่ำพระจันทร์ 
วันที่ 9 มกรำคม 2560  

เวลำ กจิกรรม สถำนที่/ ห้อง
ประชุม 

08.00 – 09.00  ลงทะเบียนเข้างาน ณ จดุลงทะเบียน  หอประชุมใหญ่ 
 09.00 – 09.30 พธีิเปิด 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์ (หรือผู้แทน) 
09.30 – 10.30 ปำฐกถำพเิศษ  

(1)  “ประเทศไทยและการขบัเคลื่อนเปา้หมายการพฒันาอยา่งยัง่ยืน”  
 โดย ดร.สวุิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจ าส านกันายกรัฐมนตรี** 

(2) “Volunteering for Sustainable Development” 
Mr. Shaun Vincent , Director of Operation Asia-Pacific (Voluntary Service Oversea, VSO)  
**อยู่ระหว่างการประสานงาน 

10.30 – 12.00  Plenary Session (1)  
“กำรขับเคล่ือนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสู่กำรปฏิบัตด้ิวยกระบวนกำร
อำสำสมัคร” ( Implementation of Sustainable Development Goals through 
Volunteering)  
(1)  กำรสร้ำงเมืองมหำวทิยำลัยที่ยั่งยืน  

 ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกลุ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและความยัง่ยืน   
       มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
(2)  Volunteers Contribution to Education for Sustainable Development  

 Mr.Daniel Siegfried, Co-Founder ,Child’s Dream Foundation  
(3)  Innovative partnership to implement Sustainable Development Goals : Empowerment of 
Medical Professionals in Underdeveloped Countries 

 Professor Curie Ahn, Founder, Raphael International (South Korea)** 
** อยู่ระหว่างการประสานงาน 

12.00 – 13.30  พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน  

13.30 – 15.00   ห้องประชุมย่อย (Concurrent Breakout Sessions)  

 THEME : กระบวนกำรอำสำสมัครในฐำนะเคร่ืองมือกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
(ห้องที่ 1)  หัวข้อ “กำรพัฒนำนักศกึษำด้วยกระบวนกำรอำสำสมัคร”  
รูปแบบ : การประชมุเชิงปฏิบตัิการ (Workshop) เพ่ือหาพฒันาแนวทางการสง่เสริมงานอาสาสมคัร
ในมหาวิทยาลยั  
หน่วยงำนรับผดิชอบ : มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่และ 

ยงัไมร่ะบ ุ
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วันที่ 9 มกรำคม 2560  
เวลำ กจิกรรม สถำนที่/ ห้อง

ประชุม 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วทิยำกร/ผู้ด ำเนินรำยกำร : ผู้แทนจาก 4 มหาวิทยาลยั 
 

 (ห้องที่ 2)  หัวข้อ “จำก อำสำสมัคร สู่กำรพัฒนำเป็น มืออำชีพ”  
รูปแบบ : การน าเสนอจากวิทยากร และ การแลกเปลี่ยนซกัถามจากผู้ เข้าร่วม 

หน่วยงำนรับผดิชอบ : มลูนิธิอาสาสมคัรเพ่ือสงัคม 

วทิยำกร/ผู้ด ำเนินรำยกำร : 1. คณุขนิษฐา  ธรรมปัญญา (ร้านหนงัสือ fathom) 2. คณุยฮูานี เจ๊ะกา 
(Asylum Access) 3. อ.กิตติกาญจน์ หาญกลุ (วิทยาลยัพฒันศาสตร์ฯ มธ.) 

ยงัไมร่ะบ ุ

 (ห้องที่ 3) หัวข้อ “ กำรพัฒนำศักยภำพและกำรเปล่ียนแปลงตนเองที่เกดิขึน้จำกกำรเป็น
อำสำสมัคร: กรณีศกึษำโครงกำรครูอำสำเกือ้ฝันเดก็” 
 รูปแบบ : การน าเสนอจากวิทยากร และ การแลกเปล่ียนซกัถามจากผู้ เข้าร่วม 
หน่วยงำนรับผดิชอบ : มลูนิธิเกือ้ฝันเด็ก 
วทิยำกร/ผู้ด ำเนินรำยกำร : อยู่ระหว่างการประสานงาน 

ยงัไมร่ะบ ุ

 (ห้องที่ 4) หัวข้อ “อำสำสมัครพนักงำนองค์กรเพ่ือกำรพัฒนำศักยภำพ ควำมเป็นผู้น ำ กำรมี
ส่วนร่วมของบุคลำกร” 
รูปแบบ : การน าเสนอจากวิทยากร และ การแลกเปลี่ยนซกัถามจากผู้ เข้าร่วม 
หน่วยงำนรับผดิชอบ : มลูนิธิเพ่ือคนไทย / โครงการร้อยพลงัเปลี่ยนประเทศ 
วทิยำกร/ผู้ด ำเนินรำยกำร : 1. นำงสำวขวัญแก้ว ดงน้อย  ผู้จดัการฝ่ายพฒันาทรัพยากรมนษุย์ 
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแหง่ประเทศไทย   2. ดร.จงโปรด คชภูม ิผู้อ านวยการ 
ฝ่ายพฒันาความยัง่ยืนองค์กร บริษัท บางจากคอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 3. คุณบุญรัตน์ ชำญโชค 
Industry Manager, Google Thailand 

ยงัไมร่ะบ ุ

 (ห้องที่ 5)  กำรน ำเสนอผลงำนวจิัย “ Impact beyond Volunteering” ว่ำด้วยผลกระทบจำกกำร
ท ำงำนอำสำสมัครที่สร้ำงให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงตัวเองของอำสำสมัครและกำรพัฒนำอย่ำง
ยั่งยืน 
รูปแบบ : การน าเสนอผลลพัธ์ส าคญัจากงานวิจยั Impact beyond Volunteering โดย องค์การหน่วย
อาสาสมคัรประเทศองักฤษ (VSO) และ การแลกเปลี่ยนซกัถามจากผู้ เข้าร่วม 
หน่วยงำนรับผดิชอบ : องค์การหน่วยอาสาสมคัรประเทศองักฤษ (VSO) 

วทิยำกร/ผู้ด ำเนินรำยกำร :  1.หทัยา วงษ์แสงไพบลูย์ 2. Sachal Aneja 

ยงัไมร่ะบ ุ

15.00 – 15.30  พักกำรประชุม 30 นำท ีเพื่อกำรเคล่ือนย้ำยเปล่ียนห้องประชุม  

15.30 – 17.00 ห้องประชุมย่อย (Concurrent Breakout Sessions)  
 THEME: ขับเคล่ือนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนด้วยกระบวนกำรงำนอำสำสมัคร : 

เป้ำหมำยด้ำน คุณภำพกำรศึกษำ (Quality Education)  และ คุณภำพชีวิตที่ดี 
(Health and Well-Being) 
(ห้องที่ 1) หัวข้อ “กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำผ่ำนกระบวนกำรงำนอำสำสมัคร” 

ยงัไมร่ะบ ุ
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วันที่ 9 มกรำคม 2560  
เวลำ กจิกรรม สถำนที่/ ห้อง

ประชุม 
รูปแบบ : การน าเสนอกรณีศกึษาจากวิทยากรและการแลกเปลี่ยนซกัถามจากผู้ เข้าร่วม 
หน่วยงำนรับผดิชอบ : มูลนิธิยุวพัฒน์ (Lead) และ มลูนิธิเกือ้ฝันเดก็  
วทิยำกร/ผู้ด ำเนินรำยกำร : อยู่ระหว่างการประสานงาน 

 (ห้องที่ 2) หัวข้อ “ กระบวนกำรอำสำสมัครในมหำวทิยำลัยกับกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของ
นักศกึษำ”  
รูปแบบ:  การประชมุเชิงปฏิบตัิการเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหวา่งผู้แทนนกัศกึษาอาสาสมคัรของ
มหาวิทยาลยัตา่งๆ และหน่วยงานตา่งๆที่เก่ียวข้อง (Workshop) 
หน่วยงำนรับผดิชอบ : มลูนิธิวายไอวาย 
วทิยำกร : อยู่ระหว่างการประสานงาน 

ยงัไมร่ะบ ุ

 (ห้องที่ 3) หัวข้อ “กำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้วยกำรบริกำรสังคม (Service Learning) 
รูปแบบ : การน าเสนอกรณีศกึษาจากวิทยากรและการแลกเปลี่ยนซกัถามจากผู้ เข้าร่วม 

หน่วยงำนรับผดิชอบ : มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่และ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วทิยำกร/ผู้ด ำเนินรำยกำร : อยู่ระหว่างการประสานงาน 

 

 (ห้องที่ 4) หัวข้อ “ กำรใช้กระบวนกำรอำสำสมัครเพ่ือกำรแก้ไขและพัฒนำศูนย์กำรเรียน
ชุมชน” 
รูปแบบ :                                                  และออกแบบกระบวนการอาสาสมคัร
ส าหรับศนูย์การเรียนรู้ชมุชน (Workshop)  

หน่วยงำนรับผดิชอบ :                     
วทิยำกร/ผู้ด ำเนินรำยกำร : อยู่ระหว่างการประสานงาน 

ยงัไมร่ะบ ุ

 (ห้อง 5) หัวข้อ “ อาสาสมคัรผู้ เช่ียวชาญ                      ของ             ”  
รูปแบบ: การน าเสนอกรณีศกึษาจากวิทยากรและการแลกเปลี่ยนซกัถามจากผู้ เข้าร่วม 

หน่วยงำนรับผดิชอบ: Voluntary Service Oversea, United Nation Volunteer 

วทิยำกร/ผู้ด ำเนินรำยกำร : 1.หทัยา วงษ์แสงไพบลูย์ 2. Maloy Tiongson 
3. Stephanie Muller 

ยงัไมร่ะบ ุ
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วันที่ 10 มกรำคม 2560  
เวลำ กจิกรรม สถำนที่/ ห้อง

ประชุม 

09.00 – 10.30  ห้องประชุมย่อย (Concurrent Breakout Sessions)  

 THEME: กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอือ้อ ำนวยต่อกำรยกระดับงำนอำสำสมัคร
เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
(ห้องที่ 1) หัวข้อ “ กำรผลักดันเชงินโยบำย,กฎหมาย หรือย    า    เพื่อ
   า   า       ม          มกา   า า  า า ม                                   ” 
รูปแบบ: การน าเสนอกรณีศกึษาจากวิทยากรและการแลกเปลี่ยนซกัถามจากผู้ เข้าร่วม 

หน่วยงำนรับผดิชอบ: เครือข่ายจิตอาสา 

วทิยำกร/ผู้ด ำเนินรำยกำร: 1. Ms.Yoonae Park ,Representative Volunteering 
Connected (South Korea), ผู้แทนจาก National Volunteer and Philanthropy Center 
Singapore, ผู้แทนจากประเทศไทย / ด าเนินรายการโดย คณุหทัยา วงษ์แสงไพบลูย์ 

ยงัไมร่ะบ ุ

 (ห้องที่ 2) หัวข้อ “กำรพัฒนำควำมร่วมมือ และกำรท ำงำนแบบเป็นภำคีหุ้นส่วนที่ยั่งยืน
ระหว่ำงภำคธุรกจิ สังคม และรำชกำรด้วยกระบวนกำรด้ำนกำรอำสำสมัคร” 
รูปแบบ: การน าเสนอกรณีศกึษาจากวิทยากรและการแลกเปลี่ยนซกัถามจากผู้ เข้าร่วม 
หน่วยงำนรับผดิชอบ: มูลนิธิเพ่ือคนไทย และ โครงกำรร้อยพลังเปล่ียนประเทศ 
วทิยำกร/ผู้ด ำเนินรำยกำร: 1. คุณมำริสำ จงคงคำวุฒ ิเจ้าหน้าท่ีบริหารกิจกรรมสงัคมเพ่ือความ
ยัง่ยืน ธนาคารทหารไทย 2. ดร.อธิป อัศวำนันท์ ผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาความยัง่ยืนภาคกิจกรรม
สมัพนัธ์และการศกึษา ส านกับริหารความยัง่ยืน ธรรมาภิบาล เครือเจริญโภคภณัฑ์ 3. คุณ

จุฑำพัฒน์ ปิตปิภำดำ Regional CSR Manager บริษัทไทยแอร์เอเชีย 

ยงัไมร่ะบ ุ

 (ห้องที่ 3) หัวข้อ “กำรสร้ำงสรรค์แคมเปญรณรงค์เพื่อสังคมผ่ำนส่ือสังคมออนไลน์”  
รูปแบบ: การน าเสนอกรณีศกึษาจากวิทยากรและการแลกเปลี่ยนซกัถามจากผู้ เข้าร่วม 
หน่วยงำนรับผดิชอบ: Creative Citizen 
วทิยำกร/ผู้ด ำเนินรำยกำร: 1. มลูนิธิกระจกเงา 2. Young –O-der (ปลกุพลงัเปลี่ยนไทย) 
3. Food4Good 

ยงัไมร่ะบ ุ

 (ห้องที่ 4) หัวข้อ “ทักษะชีวติ × พัฒนำจติ: นวัตกรรมจติอำสำ 
Life Skills × Spiritual Development: Innovative Approaches in Volunteerism” 

รูปแบบ: การน าเสนอกรณีศกึษาจากวิทยากรและการแลกเปลี่ยนซกัถามจากผู้ เข้าร่วม 

หน่วยงำนรับผดิชอบ: โครงการธนาคารจิตอาสา 
วทิยำกร/ผู้ด ำเนินรำยกำร: 1. คณุธีรัช พิริยะปัญญาพร 2. คณุอภิรดี วานิชกร 
3. อ.ปาณเลิศ ศิริวงศ์ 

ยงัไมร่ะบ ุ

 (ห้องที่ 5) หัวข้อ “บทบำทอำสำสมัครกับกำรสร้ำงสันตภิำพและควำมเป็นธรรม” 
รูปแบบ: การน าเสนอกรณีศกึษาจากวิทยากรและการแลกเปลี่ยนซกัถามจากผู้ เข้าร่วม 
หน่วยงำนรับผดิชอบ: มูลนิธิอำสำสมัครเพ่ือสังคม 
วทิยำกร/ผู้ด ำเนินรำยกำร: 1.คุณโจนำธำน ชอทท  (มลูนิธิเพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยืน)  
2. คุณจำรุวรรณ สุพลไร่  (นกัเดินทางเพ่ือสนัติภาพในลุม่น า้โขง) 

ยงัไมร่ะบ ุ
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 (ห้องที่ 6) หัวข้อ “กำรยกระดับขบวนกำรเยำวชนอำสำสมัคร” 
รูปแบบ: การน าเสนอกรณีศกึษาจากวิทยากรและจดักระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความ
คิดเห็นร่วมกบัผู้แทนกลุม่เยาวขนตา่งๆจากทัว่ประเทศ 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : มลูนิธิวายไอวาย 

วยิำกร/ผู้ด ำเนินรำยกำร: อยู่ระหว่างการประสานงาน 

ยงัไมร่ะบ ุ

10.30 – 11.00 พักกำรประชุม 30 นำที เพื่อกำรเคล่ือนย้ำยเปล่ียนห้องประชุม ยงัไมร่ะบ ุ

11.00 – 12.30 ห้องประชุมย่อย (Concurrent Breakout Sessions) ยงัไมร่ะบ ุ

 (ห้องที่ 1) หัวข้อ “กำรพัฒนำระบบสนับสนุนงำนอำสำสมัครในมหำวทิยำลัย” 
รูปแบบ: การน าเสนอกรณีศกึษาจากวิทยากรและการแลกเปลี่ยนซกัถามจากผู้ เข้าร่วม 

หน่วยงำนรับผดิชอบ: มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่และ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วยิำกร/ผู้ด ำเนินรำยกำร: อยู่ระหว่างการประสานงาน 

ยงัไมร่ะบ ุ

 (ห้องที่ 2) หัวข้อ “บทบำทภำคธุรกจิ กับกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนด้วยอำสำสมัครพนักงำน
องค์กร” 
รูปแบบ: การน าเสนอกรณีศกึษาจากวิทยากรและการแลกเปลี่ยนซกัถามจากผู้ เข้าร่วม 

หน่วยงำนรับผดิชอบ : มลูนิธิเพ่ือคนไทย และ โครงการร้อยพลงัเปลี่ยนประเทศ 
วทิยำกร/ผู้ด ำเนินรำยกำร : 1. คุณปิยะนิตย์ ขวัญพูลศรี ผู้อ านวยการงานสื่อสารองค์กร กลุม่
บริษัทพรีเมียร์ 2. คุณสมวลี ลิมป์รัชตำมร กรรมการผู้จดัการ บริษัท นีลเสน็ (ประเทศไทย) จ ากดั 

ยงัไมร่ะบ ุ

 (ห้องที่ 3) หัวข้อ “กำรบริหำรจัดกำรอำสำสมัคร ใน โรงพยำบำล: กลไกหนุนเสริมกำรรักษำ
แบบองค์รวมสู่กำรบริกำรด้วยหัวใจควำมเป็นมนุษย์” 
รูปแบบ: การน าเสนอกรณีศกึษาจากวิทยากรและการแลกเปลี่ยนซกัถามจากผู้ เข้าร่วม 

หน่วยงำนรับผดิชอบ: มลูนิธิกระจกเงา และ เครือข่ายพทุธิกา 
วิทยากร/ผู้ด าเนินรายการ: 1. คุณธำนัท อนินชลัย พยาบาลวิชาชีพ ผู้ประสานงานโครงการจิต
อาสา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 2. คุณวีรมลล์ จันทรดี โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 

3. คุณณพร นัยสันทัด  ผู้ประสานงานโครงการอาสาเพ่ือผู้ ป่วย เครือข่ายพทุธิกา 

ยงัไมร่ะบ ุ

 (ห้องที่ 4) หัวข้อ “Online Social Communication กำรส่ือสำรออนไลน์เพื่องำนด้ำน
อำสำสมัคร” 
รูปแบบ: การน าเสนอกรณีศกึษาจากวิทยากรและการแลกเปลี่ยนซกัถามจากผู้ เข้าร่วม 
หน่วยงำนรับผดิชอบ: Creative Citizen 
วทิยำกร/ผู้ด ำเนินรำยกำร: 1. ตวัแทนจากเครือข่ายจิตอาสา 2. ตวัแทนจาก Google  
3. ตวัแทนจาก Facebook 

ยงัไมร่ะบ ุ

 (ห้องที่ 5) หัวข้อ “รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรอำสำสมัครเข้ำมำเป็นส่วนหน่ึงขององค์กรและ
อยู่กับคนท ำงำน เป็นส่วนหน่ึงของกำรขับเคล่ือนองค์กร” 
รูปแบบ: การน าเสนอกรณีศกึษาจากวิทยากรและการแลกเปลี่ยนซกัถามจากผู้ เข้าร่วม 
หน่วยงำนรับผดิชอบ: มลูนิธิยวุพฒัน์ 

วทิยำกร/ผู้ด ำเนินรำยกำร: อยู่ระหว่างการประสานงาน 

ยงัไมร่ะบ ุ
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 (ห้องที่ 6) หัวข้อ  “บทบำทอำสำสมัครกับประเดน็ผู้ลีภ้ัย” 
รูปแบบ: การน าเสนอกรณีศกึษาจากวิทยากรและการแลกเปลี่ยนซกัถามจากผู้ เข้าร่วม 
หน่วยงำนรับผดิชอบ: Amnesty International 
วทิยำกร/ผู้ด ำเนินรำยกำร: อยู่ระหว่างการประสานงาน 

ยงัไมร่ะบ ุ

12.30 – 13.30 พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน  

13.30 – 15.00 Plenary Session (2)  
หวัข้อ “Transformative Partnership in volunteering for sustainable 
development goals”  ภาคีหุ้นส่วนเพ่ือการเปล่ียนแปลงของการท างาน
อาสาสมัครเพ่ือเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
วทิยำกร 
1. Ms.Yoonae Park, Volunteering Connected (South Korea)  
2. ผู้แทนจาก National Volunteer and Philanthropy Center Singapore 

3. Mr. Sachal  Aneja, Corporate Engagement Manager (VSO) 

หอประชมุใหญ่ 

15.00 – 16.00 เสวนำ “ ก้ำวต่อไปของกำรขับเคล่ือนงำนอำสำสมัครเพื่อกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน
ในประเทศไทย 
วทิยำกร 
1. ตวัแทนภาคการศกึษา 
2. ตวัแทนองค์กรเยาวชน  
3. ตวัแทนภาคธุรกิจ  
4. ตวัแทนภาคเอน็จีโอ 
5. ตวัแทนภาคราชการ  

ด ำเนินรำยกำร : นันทนีิ มำลำนนท์ ผู้จัดกำรเครือข่ำยจติอำสำ 
 


