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ก ำหนดกำร 
งำนประชุมระดับชำติด้ำนกำรอำสำสมัคร ครัง้ที่ 3 

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

เวลำ กิจกรรม สถำนที่/ ห้องประชุม 
08.00 – 09.00  ลงทะเบียนเข้างาน ณ จดุลงทะเบียน  หอประชุมใหญ่ 

 09.00 – 09.30 พธีิเปิด 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์ (หรือผู้ แทน) 

09.30 – 10.30 ปำฐกถำพเิศษ  
(1)  “ประเทศไทยและการขบัเคล่ือนเป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยืน”  
        โดย นางกาญจนา ภทัรโชค อธิบดีกรมองค์การระหวา่งประเทศ กระทรวงการตา่งประเทศ 
(2) “Volunteering for Sustainable Development” 
Mr. Shaun Vincent , Director of Operation Asia-Pacific (Voluntary Service Oversea, VSO) 

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

 ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมติรกลุ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและความยัง่ยืน   
       มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
(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) 

12.00 – 13.30  พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน  

13.30 – 15.00   ห้องประชุมย่อย (Concurrent Breakout Sessions)  

 THEME : กระบวนกำรอำสำสมัครในฐำนะเคร่ืองมือกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน 
(ห้องที่ 1)  หัวข้อ “กำรพัฒนำนักศกึษำด้วยกระบวนกำรอำสำสมัคร”  
รูปแบบ : การประชมุเชิงปฏิบตักิาร (Workshop) เพ่ือหาพฒันาแนวทางการสง่เสริมงานอาสาสมคัร
ในมหาวิทยาลยั  
หน่วยงำนรับผิดชอบ : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่และ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
วทิยำกร/ผู้ด ำเนินรำยกำร  
1. Professor Curie Ahn, Raphael International  

ห้องประชมุบญุช ูโรจน
เสถียร 
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วันที่ 9 มกรำคม 2560  
เวลำ กิจกรรม สถำนที่/ ห้องประชุม 

2. รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ 
รองอธิการบดีฝ่ายการนกัศกึษาและการเรียนรู้ มหาวทิยาลยั ธรรมศาสตร์ 
3. รศ.นพ.ปรีชา สนุทรานนัท์ 
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศกึษาและศิษย์เก่าสมัพนัธ์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
4. รศ.นพ.รณภพ เอือ้พนัธเศรษฐ  
รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพฒันาคณุภาพนกัศึกษาและกิจการ นกัศกึษา  
5. ดร.นริศธ์ิ ดวงสวุรรณ์  
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสง่เสริมจิตสาธารณะมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
6. คณุสทุธิณีย์ ฉตัรยาลกัษณ์ 
หวัหน้าหวัหน้างานแนะแนวและจดัหางาน มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 (ห้องที่ 2)  หัวข้อ “จำก อำสำสมัคร สู่กำรพัฒนำเป็น มืออำชีพ”  
รูปแบบ : การน าเสนอจากวทิยากร และ การแลกเปล่ียนซกัถามจากผู้เข้าร่วม 

หน่วยงำนรับผิดชอบ : มลูนิธิอาสาสมคัรเพ่ือสงัคม 

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

ห้องประชมุชัน้ 5 คณะ
เศรษฐศาสตร์ 

 (ห้องที่ 3) หัวข้อ “ กำรพัฒนำศักยภำพและกำรเปล่ียนแปลงตนเองที่เกิดขึน้จำกกำรเป็น
อำสำสมัคร: กรณีศกึษำโครงกำรครูอำสำเกือ้ฝันเดก็” 
 รูปแบบ : การน าเสนอจากวทิยากร และ การแลกเปล่ียนซกัถามจากผู้เข้าร่วม 
หน่วยงำนรับผิดชอบ : มลูนิธิเกือ้ฝันเดก็ 
วทิยำกร/ผู้ด ำเนินรำยกำร : 1. นำยสหรัฐ นำสีเคน วศิวกรระดบั 4 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย/ ครูอาสาสมคัรเกือ้ฝันเดก็ / รอยืนยนัวทิยากรท่ีเหลือ 

ห้องประชมุ 101 คณะ

เศรษฐศาสตร์ 

 (ห้องที่ 4) หัวข้อ “อำสำสมัครพนักงำนองค์กรเพ่ือกำรพัฒนำศักยภำพ ควำมเป็นผู้น ำ กำรมี
ส่วนร่วมของบุคลำกร” 
รูปแบบ : การน าเสนอจากวทิยากร และ การแลกเปล่ียนซกัถามจากผู้เข้าร่วม 
หน่วยงำนรับผิดชอบ : มลูนิธิเพ่ือคนไทย / โครงการร้อยพลงัเปล่ียนประเทศ 
วทิยำกร/ผู้ด ำเนินรำยกำร : 1. นำงสำวขวัญแก้ว ดงน้อย  ผู้จดัการฝ่ายพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย   2. ดร.จงโปรด คชภูมิ ผู้อ านวยการ 
ฝ่ายพฒันาความยัง่ยืนองค์กร บริษัท บางจากคอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 3. คุณบุญรัตน์ ชำญโชค 
Industry Manager, Google Thailand 

ห้องประชมุสญัญา 

ธรรมศกัดิ์ 

 (ห้องที่ 5)  กำรน ำเสนอผลงำนวจัิย “ Impact beyond Volunteering” ว่ำด้วยผลกระทบจำกกำร
ท ำงำนอำสำสมัครที่สร้ำงให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงตัวเองของอำสำสมัครและกำรพัฒนำอย่ำง
ยั่งยืน 
รูปแบบ : การน าเสนอผลลพัธ์ส าคญัจากงานวจิยั Impact beyond Volunteering โดย องค์การหน่วย
อาสาสมคัรประเทศองักฤษ (VSO) และ การแลกเปล่ียนซกัถามจากผู้เข้าร่วม 
หน่วยงำนรับผิดชอบ : องค์การหน่วยอาสาสมคัรประเทศองักฤษ (VSO) 

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

ห้องประชมุสถาบนัไทย
คดี  
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วันที่ 9 มกรำคม 2560  
เวลำ กิจกรรม สถำนที่/ ห้องประชุม 

15.00 – 15.30  พักกำรประชุม 30 นำที เพื่อกำรเคล่ือนย้ำยเปล่ียนห้องประชุม  

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

เป้ำหมำยด้ำน คุณภำพกำรศึกษำ (Quality Education)  และ คุณภำพชีวิตที่ดี 
(Health and Well-Being) 
(ห้องที่ 1) หัวข้อ “กำรพัฒนำคุณภำพกำรศกึษำผ่ำนกระบวนกำรงำนอำสำสมัคร” 
รูปแบบ : การน าเสนอกรณีศกึษาจากวทิยากรและการแลกเปล่ียนซกัถามจากผู้เข้าร่วม 
หน่วยงำนรับผิดชอบ : มูลนิธิยุวพัฒน์ (Lead) และ มลูนิธิเกือ้ฝันเดก็  
วทิยำกร/ผู้ด ำเนินรำยกำร  
ม.ยวุพฒัน์ 
1. คณุภาษณ์ชนก เนระเเก  
พ่ีเลีย้งอาสา ฟังน้องคยุ ชวนน้องคดิ ทางโทรศพัท์ รุ่นท่ี2 
2. คณุโมนา ศวิรังสรรค์ (วทิยากรและผู้ด าเนินรายการ) 
ผู้อ านวยการ มลูนิธิยวุพฒัน์ 
ม.เก้ือฝันเด็ก 
3. นายศรศรัทธา ธาราเสรี  
ครูช านาญการ คศ.2 โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง จ.แมฮ่่องสอน 
4. นางสาวนนทพร มยรุา 
รอง ผจก. บริษัทรุ่งแสงธรุกิจการพมิพ์ จ ากดั/ ครูอาสาเกือ้ฝันเดก็รุ่นท่ี 7 
5. เดก็ชาย ไทยมล  
ตวัแทนนกัเรียน โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง จ.แมฮ่่องสอน 
กลุ่ม ซ.โซ่อาสา   
6. คณุธีระรัตน์ ชอู านาจ  
ประธานผู้ก่อตัง้กลุ่ม ซ.โซ่อาสา 
7. คณุธนาธิป พวัพรพงษ์ 
ครูอาสา ซ.โซอ่าสา 
Saturday school  
8. คณุสรวศิ ไพบูลย์รัตนากร  
ผู้ก่อตัง้โครงการ Saturday School 
Teach For Thailand   
9. คณุวชิราภรณ์ นิรันตราภรณ์  
ครูผู้น าการเปล่ียนแปลง รุ่นท่ี3 ของโครงการทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ 
 

ห้องประชมุสถาบนัไทย

คดี 

 (ห้องที่ 2) หัวข้อ “ กระบวนกำรอำสำสมัครในมหำวทิยำลัยกับกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของ
นักศกึษำ”  

ห้องประชมุชัน้ 5 คณะ
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วันที่ 9 มกรำคม 2560  
เวลำ กิจกรรม สถำนที่/ ห้องประชุม 

รูปแบบ:  การประชมุเชิงปฏิบตักิารเพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งผู้แทนนกัศกึษาอาสาสมคัรของ
มหาวทิยาลยัตา่งๆ และหน่วยงานตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง (Workshop) 
หน่วยงำนรับผิดชอบ : มลูนิธิวายไอวาย 
วทิยำกร  
1. นำงสำวดวงรักษ์ เลิศม่ังมี  
ผู้จดัการมลูนิธิวายไอวาย 
2. นำยศุภวชิช์ สงวนคัมธรณ์  
ผู้ก่อตัง้และวทิยากรกระบวนการจากสถาบนัสง่เสริมและพฒันากระบวนการเรียนรู้ (Black Box) 

เศรษฐศาสตร์ 

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

หน่วยงำนรับผิดชอบ : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่และ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
วทิยำกร/ผู้ด ำเนินรำยกำร  
1. รศ.ดร.พีรเดช ทองอ าไพ 
ผู้อ านวยการสถาบนัคลงัสมองของชาต ิ 
2. ผู้แทน APUCEN ประเทศไทย *รอยืนยนั 
3. ผศ.ดร.อภินนัท์ สวุรรณรักษ์  
มหาวทิยาลยัแมโ่จ้ 
4. ผศ.ดร.ดวงใจ หลอ่ธนวณิชย์ 
รองคณบดีฝ่ายการนกัศกึษา คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
วทิยากรและผู้ด าเนินรายการ: รศ.ดร. ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ 

ห้องประชมุบญุช ูโรจน

เสถียร 

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

หน่วยงำนรับผิดชอบ : มลูนิธิเกือ้ฝันเดก็ 
วทิยำกร/ผู้ด ำเนินรำยกำร  
1. อ.พพิฒัน์ จนัทมณีสมบรูณ์  
ส านกังานพฒันาชมุชนอ าเภอเมืองแมฮ่่องสอน สงักดักรมการพฒันาชมุชน กระทรวงมหาดไทย 
2. นายสวสัดิ ์ชยัวงค์  
ครูช านาญการพเิศษ โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย จ.เชียงใหม ่
3. ด.ญ.สภุาดา ด ารงเสถียรภาพ  
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย 
4. ด.ญ. ลดัดาพร คลอ่งกระโจนคีรี  
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย 

ห้องประชมุ 101 คณะ

เศรษฐศาสตร์ 

 (ห้อง 5) หัวข้อ “ อาสาสมคัรผู้เช่ียวชาญกบัการพฒันาคณุภาพชีวติของชมุชนและสงัคม”  ห้องประชมุสญัญา 
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วันที่ 9 มกรำคม 2560  
เวลำ กิจกรรม สถำนที่/ ห้องประชุม 

รูปแบบ: การน าเสนอกรณีศกึษาจากวทิยากรและการแลกเปล่ียนซกัถามจากผู้เข้าร่วม 

หน่วยงำนรับผิดชอบ: Voluntary Service Oversea, United Nation Volunteer 

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

ธรรมศกัดิ์ 

 

วันที่ 10 มกรำคม 2560  
เวลำ กิจกรรม สถำนที่/ ห้อง

ประชุม 

09.00 – 10.30  ห้องประชุมย่อย (Concurrent Breakout Sessions)  

 THEME: กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอือ้อ ำนวยต่อกำรยกระดับงำนอำสำสมัคร
เพื่อกำรพัฒนำที่ย่ังยืน 
(ห้องที่ 1) หัวข้อ “ กำรผลักดันเชงินโยบำย,กฎหมาย หรือยุทธศาสตร์เพ่ือ
สร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการท างานอาสาสมัครทัง้ในระดับประเทศและระดับพืน้ที่ ” 
รูปแบบ: การน าเสนอกรณีศกึษาจากวทิยากรและการแลกเปล่ียนซกัถามจากผู้เข้าร่วม 

หน่วยงำนรับผิดชอบ: เครือขา่ยจิตอาสา 

วทิยำกร/ผู้ด ำเนินรำยกำร: 1) Ms.Julie Shen, Asia Representative, Good Deeds 
Days 2) ผู้แทนจาก Agency for Volunteer Service  3) นางสาวนนัทินี มาลานนท์ ผู้จดัการ

เครือขา่ยจิตอาสา  / ด าเนินรายการโดย คณุหทัยา วงษ์แสงไพบลูย์ 

ห้องประชมุสญัญา 

ธรรมศกัดิ์ 

 (ห้องที่ 2) หัวข้อ “กำรพัฒนำควำมร่วมมือ และกำรท ำงำนแบบเป็นภำคีหุ้นส่วนที่ยั่งยืน
ระหว่ำงภำคธุรกิจ สังคม และรำชกำรด้วยกระบวนกำรด้ำนกำรอำสำสมัคร” 
รูปแบบ: การน าเสนอกรณีศกึษาจากวทิยากรและการแลกเปล่ียนซกัถามจากผู้เข้าร่วม 
หน่วยงำนรับผิดชอบ: 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 

ห้องประชมุวรรณ ไว

ทยากร 
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 (ห้องที่ 3) หัวข้อ “กำรสร้ำงสรรค์แคมเปญรณรงค์เพ่ือสังคมผ่ำนส่ือสังคมออนไลน์”  
รูปแบบ: การน าเสนอกรณีศกึษาจากวทิยากรและการแลกเปล่ียนซกัถามจากผู้เข้าร่วม 
หน่วยงำนรับผิดชอบ: Creative Citizen 
วทิยำกร/ผู้ด ำเนินรำยกำร 
1. คณุประภาพรรณ บรรลศุลิป์  
ผู้จดัการโครงการ Food4Good 
2. คณุสธุิตา หมายเจริญ 
หวัหน้าฝ่ายส่ือสารองค์กร มลูนิธิกระจกเงา 
3. คณุปณิชา เมธาวชิิตชยั 
ผู้ประสานงานโครงการ Young O-Der 

ห้องประชมุบญุช ูโร

จนเสถียร 

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

รูปแบบ: การน าเสนอกรณีศกึษาจากวทิยากรและการแลกเปล่ียนซกัถามจากผู้เข้าร่วม 

หน่วยงำนรับผิดชอบ: โครงการธนาคารจิตอาสา 
วทิยำกร/ผู้ด ำเนินรำยกำร:  
1. คุณธีรัช พริิยะปัญญำพร  
Spiritual health promoter ธนาคารจิตอาสา 
2. คุณอภิรดี วำนิชกร 
ผู้จดัการฝ่ายส่ือสารแบง่ปันเพ่ือเดก็พกิารและแผนงานสร้างเครือขา่ย มลูนิธิเพ่ือเดก็พกิาร 
3. อ.ปำณเลิศ ศริิวงศ์  
รักษาการรองหวัหน้ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ  
ส านกังานวชิาศกึษาทัว่ไป 
ผู้ด ำเนินรำยกำร: วเิศษ บ ำรุงวงศ์ (ธนาคารจิตอาสา) 

ห้องประชมุสถาบนั

ไทยคดี 

 (ห้องที่ 5) หัวข้อ “บทบำทอำสำสมัครกับกำรสร้ำงสันตภิำพและควำมเป็นธรรม” 
รูปแบบ: การน าเสนอกรณีศกึษาจากวทิยากรและการแลกเปล่ียนซกัถามจากผู้เข้าร่วม 
หน่วยงำนรับผิดชอบ: มูลนิธิอำสำสมัครเพ่ือสังคม 
วทิยำกร/ผู้ด ำเนินรำยกำร: 1.คุณโจนำธำน ชอทท  (มลูนิธิเพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยืน)  
2. คุณจำรุวรรณ สุพลไร่  (นกัเดนิทางเพ่ือสนัตภิาพในลุม่น า้โขง) 

ห้องประชมุชัน้ 5 

คณะเศรษฐศาสตร์ 

 (ห้องที่ 6) หัวข้อ “กำรยกระดับขบวนกำรเยำวชนอำสำสมัคร” 
รูปแบบ: การน าเสนอกรณีศกึษาจากวทิยากรและจดักระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ระดมความ
คดิเห็นร่วมกับผู้แทนกลุม่เยาวขนตา่งๆจากทัว่ประเทศ 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : มลูนิธิวายไอวาย 
วยิำกร/ผู้ด ำเนินรำยกำรร 
1. นางสาวดวงรักษ์ เลศิมัง่มี  
ผู้จดัการมลูนิธิวายไอวาย 
2. นายศภุวชิช์ สงวนคมัธรณ์  
ผู้ก่อตัง้และวทิยากรกระบวนการจากสถาบนัสง่เสริมและพฒันากระบวนการเรียนรู้ (Black Box) 

ห้องประชมุ 101 

คณะเศรษฐศาสตร์ 

10.30 – 11.00 พักกำรประชุม 30 นำที เพ่ือกำรเคล่ือนย้ำยเปล่ียนห้องประชุม  
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11.00 – 12.30 ห้องประชุมย่อย (Concurrent Breakout Sessions)  

 (ห้องที่ 1) หัวข้อ “กำรพัฒนำระบบสนับสนุนงำนอำสำสมัครในมหำวทิยำลัย” 
รูปแบบ: การน าเสนอกรณีศกึษาจากวทิยากรและการแลกเปล่ียนซกัถามจากผู้เข้าร่วม 
หน่วยงานรับผดิชอบ: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่และ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  
หน่วยงำนรับผิดชอบ: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่และ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
วยิำกร/ผู้ด ำเนินรำยกำร 
1. โครงการ Mahidol Day of service 
2. หน่วยสง่เสริมงานอาสาสมคัร มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  
มหาวทิยาลัยมหดิล 
1. ผศ.ดร.จงดี โตอิม้  
ท่ีปรึกษาด้านกิจการนกัศกึษา มหาวทิยาลยัมหิดล 
2. นายธีรศกัดิ ์สรรพศริิ 
นกัวชิาการศกึษา กองกิจการนกัศกึษา  
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
3. ดร.นริศธ์ิ ดวงสวุรรณ์  
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสง่เสริมจิตสาธารณะ 
4. คณุฮาบีบะห์ เจะแต  
ผู้ช่วยผู้ประสานงานศนูย์อาสาสมคัรมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
วทิยากรและผู้ด าเนินรายการ:  
1. รศ.นพ.ปรีชา สนุทรานนัท์  
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศกึษาและศิษย์เก่าสมัพนัธ์ มหาวทิยาลยัมหิดลผู้
ประสานงานหน่วยสง่เสริมงานอาสาสมคัร 

ห้องประชมุสญัญา 

ธรรมศกัดิ์ 

 (ห้องที่ 2) หัวข้อ “บทบำทภำคธุรกิจ กับกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนด้วยอำสำสมัครพนักงำน
องค์กร” 
รูปแบบ: การน าเสนอกรณีศกึษาจากวทิยากรและการแลกเปล่ียนซกัถามจากผู้เข้าร่วม 

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

ห้องประชมุวรรณ ไว

ทยากร 

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

หน่วยงำนรับผิดชอบ: มลูนิธิกระจกเงา และ เครือขา่ยพทุธิกา 
วทิยากร/ผู้ด าเนินรายการ: 1. คุณธำนัท อนินชลัย พยาบาลวชิาชีพ ผู้ประสานงานโครงการจิต
อาสา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 2. คุณวีรมลล์ จันทรดี โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 

3. คุณณพร นัยสันทัด  ผู้ประสานงานโครงการอาสาเพ่ือผู้ป่วย เครือขา่ยพทุธิกา 

ห้องประชมุสถาบนั

ไทยคดี 
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 (ห้องที่ 4) หัวข้อ “Online Social Communication กำรส่ือสำรออนไลน์เพ่ืองำนด้ำน
อำสำสมัคร” 
รูปแบบ: การน าเสนอกรณีศกึษาจากวทิยากรและการแลกเปล่ียนซกัถามจากผู้เข้าร่วม 
หน่วยงำนรับผิดชอบ: Creative Citizen 
วทิยำกร/ผู้ด ำเนินรำยกำร 
1. คณุพนูปรีชา เอือ้ตรันตรังษี  
Web master เวบ็ไซต์เครือขา่ยจิตอาสา (www.volunteerspirit.org) 
2. คณุเพญ็จรีุ วีระธนาบตุร  
Volunteer Relation Management Specialist ธนาคารจิตอาสา 

ห้องประชมุชัน้ 5 

คณะเศรษฐศาสตร์ 

 (ห้องที่ 5) หัวข้อ “รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรอำสำสมัครเข้ำมำเป็นส่วนหน่ึงขององค์กรและ
อยู่กับคนท ำงำน เป็นส่วนหน่ึงของกำรขับเคล่ือนองค์กร” 
รูปแบบ: การน าเสนอกรณีศกึษาจากวทิยากรและการแลกเปล่ียนซกัถามจากผู้เข้าร่วม 
หน่วยงำนรับผิดชอบ: มลูนิธิยวุพฒัน์ 
วทิยำกร/ผู้ด ำเนินรำยกำร 
1.คณุอรัญญา ลือประดษิฐ์ 
รองผู้อ านวยการ มลูนิธิยวุพฒัน์ 
2. คณุลกัษมณ เตชะสริิวชิยั 
ผู้จดัการงานระดมทนุ และพฒันาการมีสว่นร่วม มลูนิธิยวุพฒัน์ 

ห้องประชมุบญุช ูโร

จนเสถียร 

 (ห้องที่ 6) หัวข้อ  “บทบำทอำสำสมัครกับประเดน็ผู้ลีภั้ย” 
รูปแบบ: การน าเสนอกรณีศกึษาจากวทิยากรและการแลกเปล่ียนซกัถามจากผู้เข้าร่วม 
หน่วยงำนรับผิดชอบ: Amnesty International 
วทิยำกร/ผู้ด ำเนินรำยกำร 
1. เพชรรัตน์ ศกัดิศ์ริิเวทย์กุล  
Activism officer, Amnesty International Thailand 
2. Asifa Siddiqa 
Volunteer for Refugees 
3. Mony Tran 

ห้องประชมุ 101 

คณะเศรษฐศาสตร์ 

12.30 – 13.30 พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน  

13.30 – 15.00 Plenary Session (2)  
หัวข้อ “Transformative Partnership in volunteering for sustainable 
development goals”  ภาคีหุ้นส่วนเพื่อการเปล่ียนแปลงของการท างาน
อาสาสมัครเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
วทิยำกร 
1. Ms. Julie Shen, Asia Reresentative, Good Deeds Day 
2. ผู้แทนจาก  Agency for Volunteer Service Hong Kong  

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

หอประชุมใหญ่ 

http://www.volunteerspirit.org/
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15.00 – 16.00 เสวนำ “ ก้ำวต่อไปของกำรขับเคล่ือนงำนอำสำสมัครเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน
ในประเทศไทย 
วทิยำกร 
1. รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
2. คณุดวงรักษ์ เลศิมัง่มี มลูนิธิวายไอวาย 
3. คณุพดัชา มหาทมุะรัตน์ มลูนิธิเพ่ือคนไทย (โครงการร้อยพลงัเปล่ียนประเทศ) 
4. คณุหทัยา วงษ์แสงไพบลูย์ องค์การหน่วยอาสาสมคัรประเทศองักฤษ (VSO) 
5. คณุสเุมธ ทรายแก้ว กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ 

ด ำเนินรำยกำร : คุณ นันทนีิ มำลำนนท์ ผู้จัดกำรเครือข่ำยจติอำสำ 
 


