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งานประชุมระดับชาติ ด้านการอาสาสมัคร ครั้งที่3 
3rd National Conference on Volunteerism 
วันที่ 9 - 10 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วันที่ 9 มกราคม 2561
เวลา กจิกรรม สถานที่ / ห้องประชุม

08.00 – 09.00 ลงทะเบียนเข้างาน ณ จดุลงทะเบียน หอประชมุใหญ่

09.00 – 10.00 พธีิเปิด

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ (หรือผู้แทน) 

กลา่วเปิดงาน
หอประชมุใหญ่

10.00 – 10.30 ปาฐกถาพเิศษ

1.) “ประเทศไทยและการขบัเคลื่อนเป้าหมายการพฒันาอยา่งยัง่ยืน”  โดย นาง

กาญจนา ภทัรโชค อิบดีกรมองค์การระหวา่งประเทศ กระทรวงการตา่งประเทศ

2.) “Volunteering for Sustainable Development” 

โดย Mr. Shaun Vincent, Director of Operation Asia-Pacific, Voluntary 

Service Oversea (VSO)

หอประชมุใหญ่

10.30 – 12.00 Plenary Session 1 :

“การขับเคล่ือนเป้าหมายก�ารพฒันาที่ยั่ งยืนสู่การปฏบิตัด้ิวยกระบวนการ

อาสาสมัคร” (Implementation of Sustainable Development Goals through 

Volunteering)

(1) การสร้างเมืองมหาวทิยาลัยที่ยั่ งยืน

โดย ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมติรกุล 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและความยัง่ยืน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

(2) Volunteers Contribution to Education for Sustainable Development

โดย Mr. Daniel Siegfried 

Co-Founder, Childs Dream Foundation

(3) Innovative partnership to implement Sustainable Development Goals: 

Empowerment of Medical Professionals in Underdeveloped Countries

โดย Professor Curie Ahn

Founder, Raphael International (South Korea)

หอประชมุใหญ่

12.00 – 13.30 พกัรับประทานอาหารกลางวนั

ก�าหนดการ 
งานประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร ครัง้ที่3 วันที่ 9 - 10 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
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งานประชุมระดับชาติ ด้านการอาสาสมัคร ครั้งที่3 
3rd National Conference on Volunteerism 
วันที่ 9 - 10 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วันที่ 9 มกราคม 2561
เวลา กจิกรรม สถานที่ / ห้องประชุม

13.30 – 15.00 ห้องประชุมย่อย (Concurrent Breakout Sessions)

THEME: กระบวนการอาสาสมัครในฐานะเคร่ืองมือการพฒันาทรัพยากร

มนุษย์เพื่อการพฒันาอย่างยั่งยืน 

(ห้องที่ 1)

หวัข้อ “การพฒันานักศกึษาด้วยกระบวนการอาสาสมัคร” 

รูปแบบ: การประชมุเชิงปฏิบตักิาร (Workshop) 

เป้าหมาย: เพ่ือหาพฒันาแนวทางการสง่เสริมงานอาสาสมคัรในมหาวิทยาลยั 

หน่วยงานรับผิดชอบ: มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่และมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

วทิยากร/ ผู้ด�าเนินรายการ: 

1. Professor Curie Ahn

Raphael International, South Korea

2. รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์

รองอธิการบดีฝ่ายการนกัศกึษาและการเรียนรู้ มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์

3. รศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท์

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศกึษาและศษิย์เก่าสมัพนัธ์ 

มหาวิทยาลยัมหิดล

4. รศ.นพ.รณภพ เอือ้พนัธเศรษฐ 

รักษาการแทนผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายพฒันาคณุภาพนกัศกึษาและกิจการ นกัศกึษา 

5. ดร.นริศธ์ิ ดวงสุวรรณ์ 

ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายสง่เสริมจิตสาธารณะมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์

6.  คุณสุทธิณีย์ ฉัตรยาลักษณ์

หวัหน้าหวัหน้างานแนะแนวและจดัหางาน มหาวิทยาลยัเชียงใหม่

ห้องประชมุบญุช ูโรจนเสถียร

13.30 – 15.00 (ห้องที่ 2)

หวัข้อ “จากอาสาสมัครสู่การพฒันาเป็นมืออาชีพ” 

รูปแบบ: การน�าเสนอจากวิทยากร และการแลกเปลี่ยนซกัถามจากผู้ เข้าร่วม 

หน่วยงานรับผิดชอบ: มลูนิธิอาสาสมคัรเพ่ือสงัคม  

วทิยากร: 

1. คุณขนิษฐา ธรรมปัญญา 

ร้านหนงัสือ fathom

2. คุณยูฮานี เจ๊ะกา

Asylum Access

3. อ.กติตกิาญจน์ หาญกุล

วิทยาลยัพฒันศาสตร์ฯ มธ.

ห้องประชมุชัน้ 5  

คณะเศรษฐศาสตร์
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งานประชุมระดับชาติ ด้านการอาสาสมัคร ครั้งที่3 
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เวลา กจิกรรม สถานที่ / ห้องประชุม

13.30 – 15.00 (ห้องที่ 3)

หวัข้อ “การพฒันาศักยภาพและการเปล่ียนแปลงตนเองที่เกดิขึน้จากการ

เป็นอาสาสมัคร: กรณีศกึษาโครงการครูอาสาเกือ้ฝันเดก็” 

รูปแบบ: การน�าเสนอจากวิทยากร และการแลกเปลี่ยนซกัถามจากผู้ เข้าร่วม 

หน่วยงานรับผิดชอบ: มลูนิธิเกือ้ฝันเดก็  

วทิยากร:

1. นายสหรัฐ นาสีเคน   

วิศวกรระดบั 4 การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย/ ครูอาสาสมคัรเกือ้ฝันเดก็

2. น.ส.สุปฏญิญา เนินทราย

3. นางอทติยา ชังเกอร์   

ครูประจ�าชัน้ ป.๖/๕ (English Program) โรงเรียนอนบุาลนนทบรีุ

4. นายเชาวลิต สาดสมัย   

ครูประจ�าศนูย์สร้างโอกาสเดก็พระราม 8 ท่ีท�างานเพ่ือเดก็เร่ร่อน

ผู้ด�าเนินรายการ นายสหรัฐ นาสีเคน, น.ส.สปิุญญา เนินทราย, นายพีรัช วงศ์วิภาส

ห้องประชมุ 101 

คณะเศรษฐศาสตร์

13.30 – 15.00 (ห้องที่ 4) 

หวัข้อ “อาสาสมัครพนักงานองค์กรเพื่อการพฒันาศักยภาพ ความเป็นผู้น�า 

การมีส่วนร่วมของบุคลากร” 

รูปแบบ: การน�าเสนอจากวิทยากร และการแลกเปลี่ยนซกัถามจากผู้ เข้าร่วม 

หน่วยงานรับผิดชอบ: มลูนิธิเพ่ือคนไทย/ โครงการร้อยพลงัเปลี่ยนประเทศ 

วทิยากร:

1. น.ส.ขวัญแก้ว ดงน้อย 
ผู้จดัการฝ่ายพฒันาทรัพยากรมนษุย์  

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแหง่ประเทศไทย (ไทยพีบีเอส)

2. ดร. จงโปรด คชภมู ิ
ผู้อ�านวยการฝ่ายพฒันาความยัง่ยืนองค์กร บริษัทบางจากคอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั (มหาชน)

ห้องประชมุสญัญา ธรรมศกัดิ์

13.30 – 15.00 (ห้องที่ 5)

หวัข้อ การน�าเสนอผลงานวจิยั “Impact beyond Volunteering” ว่าด้วยผลกระ

ทบจากการท�างานอาสาสมัครที่สร้างให้เกดิการเปล่ียนแปลงตวัเองของ

อาสาสมัครและการพฒันาอย่างยั่งยืน 

รูปแบบ: การน�าเสนอผลลพัธ์ส�าคญัจากงานวิจยั Impact beyond Volunteering 

โดยองค์การหนว่ยอาสาสมคัรประเทศองักฤษ (VSO) และการแลกเปลี่ยนซกัถาม

จากผู้ เข้าร่วม 

หน่วยงานรับผิดชอบ: องค์การหนว่ยอาสาสมคัรประเทศองักฤษ (VSO)

ห้องประชมุคกึฤทธ์ิ ปราโมช
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งานประชุมระดับชาติ ด้านการอาสาสมัคร ครั้งที่3 
3rd National Conference on Volunteerism 
วันที่ 9 - 10 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วันที่ 9 มกราคม 2561
เวลา กจิกรรม สถานที่ / ห้องประชุม

วทิยากร: 

1. Maloy Tiongson

2. Stephanie Mueller

3. Beata Mkok 

4. อุษาสินี ริว้ทอง  

15.00 – 15.30 พกัการประชมุ 30 นาที เพ่ือการเคลื่อนย้ายเปลี่ยนห้องประชมุ

15.30 – 17.00 ห้องประชุมย่อย (Concurrent Breakout Sessions)

THEME: ขับเคล่ือนเป้าหมายการพฒันาที่ยั่ งยืนด้วยกระบวนการงานอาสา

สมัคร: เป้าหมายด้าน คุณภาพการศกึษา (Quality Education) และ คุณภาพ

ชีวติที่ด ี(Health and Well-Being)

(ห้องที่ 1) 

หวัข้อ “การพฒันาคุณภาพการศกึษาผ่านกระบวนการงานอาสาสมัคร”

รูปแบบ: การน�าเสนอกรณีศกึษาจากวิทยากรและการแลกเปลี่ยนซกัถามจากผู้ เข้าร่วม 

หน่วยงานรับผิดชอบ: มลูนิธิยวุพฒัน์และมลูนิธิเกือ้ฝันเดก็  

วทิยากร: 

ม.ยวุพฒัน์    1. คุณภาษณ์ชนก เนระเเก 

พ่ีเลีย้งอาสา ฟังน้องคยุ ชวนน้องคดิ ทางโทรศพัท์ รุ่นท่ี2

2. คุณโมนา ศวิรังสรรค์ (วทิยากรและผู้ด�าเนินรายการ)

ผู้อ�านวยการ มลูนิธิยวุพฒัน์

ม.เกือ้ฝันเดก็    3. นายศรศรัทธา ธาราเสรี 

ครูช�านาญการ คศ.2 โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง จ.แมฮ่อ่งสอน

4. นางสาวนนทพร มยุรา

รอง ผจก. บริษัทรุ่งแสงธรุกิจการพิมพ์ จ�ากดั/ ครูอาสาเกือ้ฝันเดก็รุ่นท่ี 7

5. เดก็ชาย ไทยมล 

ตวัแทนนกัเรียน โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง จ.แมฮ่อ่งสอน

กลุม่ ซ.โซอ่าสา  

6. คุณธีระรัตน์ ชูอ�านาจ                    7. คุณธนาธิป พวัพรพงษ์

ประธานผู้ ก่อตัง้กลุม่ ซ.โซอ่าสา              ครูอาสา ซ.โซอ่าสา

Saturday school    8. คุณสรวศิ ไพบลูย์รัตนากร 

ผู้ ก่อตัง้โครงการ Saturday School

Teach For Thailand   9. คุณวชริาภรณ์ นิรันตราภรณ์ 

ครูผู้น�าการเปลี่ยนแปลง รุ่นท่ี3 ของโครงการทีช ฟอร์ ไทยแลนด์

ห้องประชมุคกึฤทธ์ิ ปราโมช
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งานประชุมระดับชาติ ด้านการอาสาสมัคร ครั้งที่3 
3rd National Conference on Volunteerism 
วันที่ 9 - 10 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วันที่ 9 มกราคม 2561
เวลา กจิกรรม สถานที่ / ห้องประชุม

15.30 – 17.00 (ห้องที่ 2) 

หวัข้อ “กระบวนการอาสาสมัครในมหาวทิยาลัยกับการพฒันาการเรียนรู้

ของนักศกึษา” 

รูปแบบ: การประชมุเชิงปฏิบตักิารเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหวา่งผู้แทน

นกัศกึษาอาสาสมคัรของมหาวิทยาลยัตา่งๆ และหนว่ยงานตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง 

(Workshop) 

หน่วยงานรับผิดชอบ: มลูนิธิวายไอวาย 

วทิยากร: 

1. นางสาวดวงรักษ์ เลิศม่ังมี 

ผู้จดัการมลูนิธิวายไอวาย

2. นายศุภวชิช์ สงวนคัมธรณ์ 

ผู้ ก่อตัง้และวิทยากรกระบวนการจากสถาบนัสง่เสริมและพฒันากระบวนการเรียนรู้ 

(Black Box)

ห้องประชมุชัน้ 5 

คณะเศรษฐศาสตร์

15.30 – 17.00 (ห้องที่ 3) 

หวัข้อ “การจดัการเรียนการสอนด้วยการบริการสังคม (Service Learning)  

รูปแบบ: การน�าเสนอกรณีศกึษาจากวิทยากรและการแลกเปลี่ยนซกัถามจากผู้ เข้าร่วม 

หน่วยงานรับผิดชอบ: มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัเชียงใหมม่หาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ มลูนิธิวายไอวาย เครือขา่ยจิต

อาสา และสถาบนัคลงัสมองของชาติ

วทิยากร: 

1. รศ.ดร.พรีเดช ทองอ�าไพ

ผู้อ�านวยการสถาบนัคลงัสมองของชาต ิ

2. ผู้แทน APUCEN ประเทศไทย

3. ผศ.ดร.อภนัินท์ สุวรรณรักษ์ 

มหาวิทยาลยัแมโ่จ้

4. ผศ.ดร.ดวงใจ หล่อธนวณิชย์

รองคณบดีฝ่ายการนกัศกึษา คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยั

ธรรมศาสตร์

วทิยากรและผู้ด�าเนินรายการ: รศ.ดร. ชาลี เจริญลาภนพรัตน์

ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร
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งานประชุมระดับชาติ ด้านการอาสาสมัคร ครั้งที่3 
3rd National Conference on Volunteerism 
วันที่ 9 - 10 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วันที่ 9 มกราคม 2561
เวลา กจิกรรม สถานที่ / ห้องประชุม

15.30 – 17.00 (ห้องที่ 4) 

หวัข้อ “การใช้กระบวนการอาสาสมัครเพื่อการแก้ไขและพฒันาศูนย์การ

เรียนชุมชน” 

รูปแบบ: การประชมุเชิงปฏิบตักิารเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และออกแบบ

กระบวนการอาสาสมคัรส�าหรับศนูย์การเรียนรู้ชมุชน (Workshop)

หน่วยงานรับผิดชอบ: มลูนิธิเกือ้ฝันเดก็

วทิยากร:

1. อ.พพิฒัน์ จนัทมณีสมบรูณ์ 

ส�านกังานพฒันาชมุชนอ�าเภอเมืองแมฮ่อ่งสอน สงักดักรมการพฒันาชมุชน 

กระทรวงมหาดไทย

2. นายสุชาต ิอนิทจกัร

คณุครูโรงเรียนบ้านห้วยแห้ง อ.ปางมะผ้า จ.แมฮ่อ่งสอน 

ผู้ด�าเนินรายการ

น.ส.สนิุสา สาธิตอเนกชยั

ห้องประชุม 101 

คณะเศรษฐศาสตร์

15.30 – 17.00 (ห้องที่ 5)

หวัข้อ “อาสาสมัครผู้เช่ียวชาญกับการพฒันาคุณภาพชีวติของชุมชนและ

สังคม”

รูปแบบ: การน�าเสนอกรณีศกึษาจากวิทยากรและการแลกเปลี่ยนซกัถาม 

จากผู้ เข้าร่วม 

หน่วยงานรับผิดชอบ: Voluntary Service Oversea (VSO),  

United Nation Volunteer (UNV)

วทิยากร/ผู้ด�าเนินรายการ: 

1. Sachal Aneja

2. Stephanie Muller

3. หทัยา วงษ์แสงไพบลูย์ (Moderator) 

4. นิศากร คงไพฑูรย์

ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์

จบการประชมุ
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งานประชุมระดับชาติ ด้านการอาสาสมัคร ครั้งที่3 
3rd National Conference on Volunteerism 
วันที่ 9 - 10 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วันที่ 10 มกราคม 2561
เวลา กจิกรรม สถานที่ / ห้องประชุม

8.00 – 9.00 ลงทะเบียน ณ จดุลงทะเบียน หอประชมุใหญ่

09.00 – 10.30 ห้องประชุมย่อย (Concurrent Breakout Sessions)
THEME: การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอือ้อ�านวยต่อการยกระดบังานอาสาสมัครเพื่อ
การพฒันาที่ยั่ งยืน
(ห้องที่ 1)
หวัข้อ “การผลักดนัเชงินโยบาย กฎหมาย หรือยุทธศาสตร์เพื่อสร้างสภาพ
แวดล้อมที่ส่งเสริมการท�างานอาสาสมัครทัง้ในระดบัประเทศและระดบัพืน้ที่”
รูปแบบ: การนาเสนอกรณีศกึษาจากวิทยากรและการแลกเปลี่ยนซกัถามจากผู้ เข้าร่วม 
หน่วยงานรับผิดชอบ: เครือขา่ยจิตอาสา 

วทิยากร
1) Ms.Julie Shen, Asia Representative, Good Deeds Days  
2) Manon Bernier, United Nation Volunteer 
3) นางสาวนันทนีิ มาลานนท์ ผู้จดัการเครือขา่ยจิตอาสา 
ด�าเนินรายการโดย คุณหทัยา วงษ์แสงไพบลูย์

ห้องประชมุสญัญา ธรรมศกัดิ์

09.00 – 10.30 (ห้องที่ 2)
หวัข้อ “การพฒันาความร่วมมือและการท�างานแบบเป็นภาคีหุ้นส่วนที่ยั่ งยืน
ระหว่างภาคธุรกจิ สังคม และราชการ ด้วยกระบวนการด้านการอาสาสมัคร” 
รูปแบบ: การน�าเสนอกรณีศกึษาจากวิทยากรและการแลกเปลี่ยนซกัถามจากผู้ เข้าร่วม 
หน่วยงานรับผิดชอบ: มลูนิธิเพ่ือคนไทย/ โครงการร้อยพลงัเปลี่ยนประเทศ 

วทิยากร: 
1. คุณมาริสา จงคงคาวุฒ ิ
เจ้าหน้าท่ีบริหารกิจกรรมสงัคมเพ่ือความยัง่ยืน ธนาคารทหารไทย 
2. ดร.อธิป อัศวานันท์ 
ผู้อ�านวยการฝ่ายพฒันาความยัง่ยืนภาคกิจกรรมสมัพนัธ์และการศกึษา ส�านกับริหาร
ความยัง่ยืน ธรรมาภิบาล เครือเจริญโภคภณัฑ์
3. คุณจุฑาพฒัน์ ปิตปิภาดา
Regional CSR Manager บริษัทไทยแอร์เอเชีย

ห้องประชมุวรรณ ไวทยากรณ์
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งานประชุมระดับชาติ ด้านการอาสาสมัคร ครั้งที่3 
3rd National Conference on Volunteerism 
วันที่ 9 - 10 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วันที่ 10 มกราคม 2561
เวลา กจิกรรม สถานที่ / ห้องประชุม

09.00 – 10.30 (ห้องที่ 3)
หวัข้อ “ถอดรหสั...แคมเปญสร้างสรรค์สังคม”
รูปแบบ: การนาเสนอกรณีศกึษาจากวิทยากรและการแลกเปลี่ยนซกัถามจากผู้ เข้าร่วม 
หน่วยงานรับผิดชอบ: เครือขา่ยอาสาสมคัร Creative Citizen 

วทิยากร: 
1. คุณประภาพรรณ บรรลุศลิป์ 
ผู้จดัการโครงการ Food4Good
2. คุณสุธิตา หมายเจริญ
หวัหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร มลูนิธิกระจกเงา
3. คุณปณิชา เมธาวชิติชัย
ครีเอทีฟแคมเปญ Young O-Der และอาสาสมคัร Creative Citizen 
ผู้ด�าเนินรายการ: ธนบรูณ์ สมบรูณ์ (ผู้ ก่อตัง้เครือขา่ยอาสาสมคัร Creative Citizen)

ห้องประชมุบญุช ูโรจนเสถียร

09.00 – 10.30 (ห้องที่ 4)

หวัข้อ “ทกัษะชีวติ × พฒันาจติ: นวัตกรรมจติอาสา”  (Life Skills × Spiritual 

Development: Innovative Approaches in Volunteerism) 

รูปแบบ: การนาเสนอกรณีศกึษาจากวิทยากรและการแลกเปลี่ยนซกัถามจากผู้ เข้าร่วม 

หน่วยงานรับผิดชอบ: ธนาคารจิตอาสา 

วทิยากร: 

1. คุณธีรัช พริิยะปัญญาพร 

Spiritual health promoter ธนาคารจิตอาสา

2. คุณอภริด ีวานิชกร

ผู้จดัการฝ่ายสื่อสารแบง่ปันเพ่ือเดก็พิการและแผนงานสร้างเครือขา่ย  

มลูนิธิเพ่ือเดก็พิการ

3. อ.ปาณเลิศ ศริิวงศ์ 

รักษาการรองหวัหน้า ส�านกังานวิชาศกึษาทัว่ไป  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

ผู้ด�าเนินรายการ: วเิศษ บ�ารุงวงศ์ (ธนาคารจติอาสา)

ห้องประชมุคกึฤทธ์ิ ปราโมช

09.00 – 10.30 (ห้องที่ 5)

หวัข้อ “บทบาทอาสาสมัครกับการสร้างสันตภิาพและความเป็นธรรม” 

รูปแบบ: การน�าเสนอกรณีศกึษาจากวิทยากรและการแลกเปลี่ยนซกัถามจากผู้ เข้าร่วม 

หน่วยงานรับผิดชอบ: มลูนิธิอาสาสมคัรเพ่ือสงัคม 

วทิยากร: 

1. คุณโจนาธาน ชอทท

มลูนิธิเพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยืน

2. คุณจารุวรรณ สุพลไร่

นกัเดินทางเพ่ือสนัตภิาพในลุม่น้าโขง

ห้องประชมุชัน้ 5 

คณะเศรษฐศาสตร์
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งานประชุมระดับชาติ ด้านการอาสาสมัคร ครั้งที่3 
3rd National Conference on Volunteerism 
วันที่ 9 - 10 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วันที่ 10 มกราคม 2561
เวลา กจิกรรม สถานที่ / ห้องประชุม

09.00 – 10.30 (ห้องที่ 6)

หวัข้อ “การยกระดบัขบวนการเยาวชนอาสาสมัคร” 

รูปแบบ: การน�าเสนอกรณีศกึษาจากวิทยากรและจดักระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดม

ความคดิเหน็ร่วมกบัผู้แทนกลุม่เยาวชนตา่งๆ จากทัว่ประเทศ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : มลูนิธิวายไอวาย 

วทิยากร:

1. นางสาวดวงรักษ์ เลิศม่ังมี 

ผู้จดัการมลูนิธิวายไอวาย

2. นายศุภวชิช์ สงวนคัมธรณ์ 
ผู้ ก่อตัง้และวิทยากรกระบวนการจากสถาบนัสง่เสริมและพฒันากระบวนการเรียนรู้ (Black Box)

ห้องประชมุ 101 

คณะเศรษฐศาสตร์

10.30 – 11.00 พกัการประชมุ 30 นาที เพ่ือการเคลื่อนย้ายเปลี่ยนห้องประชมุ

11.00 – 12.30 ห้องประชุมย่อย (Concurrent Breakout Sessions)

(ห้องที่ 1)

หวัข้อ “เส้นทางการพฒันาระบบสนับสนุนงานอาสาสมัครในการส่งเสริมงานอาสา

สมัครในมหาวทิยาลัย กรณีศกึษาการพฒันานโยบายและกลไกของมหาวทิยาลัย

ในการส่งเสริมงานอาสาสมัครเพื่อการพฒันาอย่างยั่งยืน”

1. โครงการ Mahidol Day of service

2. หนว่ยสง่เสริมงานอาสาสมคัร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์

รูปแบบ: การน�าเสนอกรณีศกึษาจากวิทยากรและการแลกเปลี่ยนซกัถามจากผู้ เข้าร่วม

หน่วยงานรับผิดชอบ: มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล มหาวิทยาลยั

เชียงใหม ่และ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์

วทิยากร:

มหาวิทยาลยัมหิดล

1. ผศ.ดร.จงด ีโตอิม้ 

ท่ีปรึกษาด้านกิจการนกัศกึษา มหาวิทยาลยัมหิดล

2. นายธีรศักดิ์ สรรพศริิ

นกัวิชาการศกึษา กองกิจการนกัศกึษา 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์

3. ดร.นริศธ์ิ ดวงสุวรรณ์ 

ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายสง่เสริมจิตสาธารณะ

4. คุณฮาบบีะห์ เจะแต 

ผู้ชว่ยผู้ประสานงานศนูย์อาสาสมคัรมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์

วิทยากรและผู้ด�าเนินรายการ: 

รศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท์ 

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศกึษาและศษิย์เก่าสมัพนัธ์  

มหาวิทยาลยัมหิดลผู้ประสานงานหนว่ยสง่เสริมงานอาสาสมคัร

ห้องประชมุสญัญา ธรรมศกัดิ์
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งานประชุมระดับชาติ ด้านการอาสาสมัคร ครั้งที่3 
3rd National Conference on Volunteerism 
วันที่ 9 - 10 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วันที่ 10 มกราคม 2561
เวลา กจิกรรม สถานที่ / ห้องประชุม

11.00 – 12.30 (ห้องที่ 2) 

หวัข้อ “บทบาทภาคธุรกจิ กับการพฒันาอย่างยั่งยืนด้วยอาสาสมัครพนักงาน

องค์กร” 

รูปแบบ: การน�าเสนอกรณีศกึษาจากวิทยากรและการแลกเปลี่ยนซกัถามจากผู้ เข้าร่วม 

หน่วยงานรับผิดชอบ: มลูนิธิเพ่ือคนไทย/ โครงการร้อยพลงัเปลี่ยนประเทศ 

วทิยากร: 

1. คุณปิยนิตย์ ขวัญพลูศรี

ผู้อานวยการงานสื่อสารองค์กร กลุม่บริษัทพรีเมียร์ 

2. คุณสมวลี ลิมป์รัชตามร 

กรรมการผู้จดัการ บริษัท นีลเสน็ (ประเทศไทย) จ�ากดั

ห้องประชมุวรรณ ไวทยากรณ์

11.00 – 12.30 (ห้องที่ 3)

หวัข้อ “การบริหารจดัการอาสาสมัครใน โรงพยาบาล: กลไกหนุนเสริมการรักษา

แบบองค์รวมสู่การบริการด้วยหวัใจความเป็นมนุษย์” 

รูปแบบ: การน�าเสนอกรณีศกึษาจากวิทยากรและการแลกเปลี่ยนซกัถามจากผู้ เข้าร่วม 

หน่วยงานรับผิดชอบ: มลูนิธิกระจกเงาและเครือขา่ยพทุธิกา  

วทิยากร: 

1. คุณธานัท อนินชลัย พยาบาลวชิาชีพ 

พยาบาลวิชาชีพ ผู้ประสานงานโครงการจิตอาสา  

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

2. คุณวีรมลล์ จนัทรด ี

ผู้ช�านาญการพิเศษนกัสงัคมสงเคราะห์ ๗ (ว) โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 

3. คุณณพร นัยสันทดั 

ผู้ประสานงานโครงการอาสาเพ่ือผู้ ป่วย เครือขา่ยพทุธิกา

ผู้ด�าเนินรายการ คณุภสัน์วจี ศรีสวุรรณ์

ห้องประชมุคกึฤทธ์ิ ปราโมช 

11.00 – 12.30 (ห้องที่ 4)

หวัข้อ “งานส่ือสารออนไลน์เพื่องานด้านอาสาสมัคร”

รูปแบบ: การน�าเสนอกรณีศกึษาจากวิทยากรและการแลกเปลี่ยนซกัถามจากผู้ เข้าร่วม 

หน่วยงานรับผิดชอบ: เครือขา่ยอาสาสมคัร Creative Citizen 

วทิยากร: 

1. คุณพนูปรีชา เอือ้ตรันตรังษี  Web master เวบ็ไซต์เครือขา่ยจิตอาสา

2. คุณเพญ็จุรี วีระธนาบุตร (Volunteer Relation Management Specialist  

ธนาคารจิตอาสา) 

ผู้ด�าเนินรายการ: ธนบรูณ์ สมบรูณ์ (ผู้ ก่อตัง้เครือขา่ยอาสาสมคัร Creative Citizen)

ห้องประชุมชั้น 5  

คณะเศรษฐศาสตร์
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งานประชุมระดับชาติ ด้านการอาสาสมัคร ครั้งที่3 
3rd National Conference on Volunteerism 
วันที่ 9 - 10 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วันที่ 10 มกราคม 2561
เวลา กจิกรรม สถานที่ / ห้องประชุม

11.00 – 12.30 (ห้องที่ 5) 

หวัข้อ “รูปแบบการบริหารจดัการอาสาสมัครเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงขององค์กรและ

อยู่ กับคนท�างาน เป็นส่วนหน่ึงของก�ารขับเคล่ือนองค์กร” 

รูปแบบ: การน�าเสนอประสบการณ์การท�างานและ Workshop กบัผู้ เข้าร่วมประชมุ

หน่วยงานรับผิดชอบ: มลูนิธิยวุพฒัน์ 

วทิยากร:

1.คุณอรัญญา ลือประดษิฐ์  รองผู้อ�านวยการ มลูนิธิยวุพฒัน์

2. คุณลักษมณ เตชะสิริวชัิย ผู้จดัการงานระดมทนุ และพฒันาการมีสว่นร่วม มลูนิธิยวุพฒัน์

ห้องประชมุบญุช ูโรจนเสถียร

11.00 – 12.30 (ห้องที่ 6)

หวัข้อ “บทบาทอาสาสมัครกับประเดน็ผู้ลีภ้ยั” 

รูปแบบ: การน�าเสนอกรณีศกึษาจากวิทยากรและการแลกเปลี่ยนซกัถามจากผู้ เข้าร่วม 

หน่วยงานรับผิดชอบ: Amnesty International Thailand

วทิยากร:

1. เพชรรัตน์ ศักดิ์ศริิเวทย์กุล  Activism officer, Amnesty International Thailand

2. Asifa Siddiqa Volunteer for Refugees

3. Mony Tran

ห้องประชมุ 101 คณะ

เศรษฐศาสตร์

12.30 – 13.30 พกัรับประทานอาหารกลางวนั

13.30 – 15.00 Plenary Session 2:

หวัข้อ “Transformative Partnership in volunteering for sustainable development 

goals” ภาคีหุ้นส่วนเพื่อการเปล่ียนแปลงของการทางานอาสาสมัครเพื่อเป้าหมาย

การพฒันาอย่างยั่งยืน 

วทิยากร:

1. Ms. Julie Shen, Asia Reresentative Good Deeds Day, Taiwan

2. Mr. Sachal  Aneja Asia – Pacific Corporate Engagement Manager (VSO India)

หอประชมุใหญ่

15.00 – 16.00 เสวนาปิด

“ก้าวตอ่ไปของการขบัเคลื่อนงานอาสาสมคัรเพ่ือการพฒันาอยา่งยัง่ยืนในประเทศไทย 

วทิยากร:

1. รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

2. คณุดวงรักษ์ เลศิมัง่มี มลูนิธิวายไอวาย

3. คณุพดัชา มหาทมุะรัตน์ มลูนิธิเพ่ือคนไทย (โครงการร้อยพลงัเปลี่ยนประเทศ)

4. คณุหทัยา วงษ์แสงไพบลูย์ องค์การหนว่ยอาสาสมคัรประเทศองักฤษ (VSO)

5. คณุสเุมธ ทรายแก้ว กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์

ด�าเนินรายการ : คณุ นนัทินี มาลานนท์ ผู้จดัการเครือขา่ยจิตอาสา

หอประชมุใหญ่

จบการประชมุ


