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๒๐ มิ.ย. ๖๑ 

 

 
 

ก ำหนดกำรประชุมวิชำกำร 

คุณธรรมในพื้นที่ทำงสังคม: นวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรม ๔.๐ 
วันที่ ๔-๕ กรกฎำคม ๒๕๖๑ เวลำ ๐๘.๓๐-๑๕.๓๐ น.  

ณ ศูนย์ประชุมวำยุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรำ บำย เซ็นทำรำ   
ศูนย์รำชกำรและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ  

  จัดโดย ศูนย์คุณธรรม (องค์กำรมหำชน) 
 

วันที่ ๔ กรกฎำคม ๒๕๖๑ 
 

เวลำ กิจกรรม 
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 
๐๙.๐๐-๐๙.๑๕ น. 
 

กล่ำวต้อนรับผู้เข้ำร่วมกำรประชุม (ห้องประชุมวายุภักษ์ ๓-๔) 

 นพ.จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)    
๐๙.๑๕-๐๙.๓๐ น. 
 

Thailand Social Report: รำยงำนสถำนกำรณ์คุณธรรม (ห้องประชุมวายุภักษ์ ๓-๔) 

 ดร.สุนทร คุณชัยมัง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต 
๐๙.๓๐-๑๑.๐๐ น. 
 

คุณธรรมตำมช่วงวัย (ห้องประชุมวายุภักษ์ ๓-๔) 

 ศ.ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ที่ปรึกษาสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 

 ผศ.ดร.คีรีบูน จงวุฒิเวศย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 ดร.เจษฎา ศาลาทอง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ด าเนินรายการโดย คุณฐาณิชชา ลิ้มพานิช ผู้จัดการมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว 

๑๑.๐๐-๑๑.๑๕  น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๑.๑๕-๑๒.๑๕ น.  คุณธรรมในสังคมไทย ๔.๐ (ห้องประชุมวายุภักษ์ ๓-๔) 

 คุณธีรทัศน ์สังขทัต ณ อยุธยา (ข้าวโอ๊ต) ผู้บริหารจัดการโครงการก้าวคนละก้าว 

 คุณชายชาญ ใบมงคล (เบล) ครีเอทีฟโครงการก้าวคนละก้าว 
ด าเนินรายการโดย คุณอรุณสวัสดิ์ ภูริทัตพงศ์ อาสาสมัคร 

๑๒.๑๕-๑๓.๑๕ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
                                                           
 ก าหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 



๒ 
 

๒๐ มิ.ย. ๖๑ 

 

เวลำ กิจกรรม 
๑๓.๑๕-๑๕.๓๐ น.** ห้องที่ ๑ ครอบครัวส่งเสริมคุณธรรม (ห้อง BB ๔๐๑) 

 รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อ านวยการสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนา
เด็กและเยาวชน มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ดร.เดชรัต สุขก าเนิด คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ดร.มนทิพย์ ทรงกิติพิศาล อดีตผู้อ านวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ จ.ตรัง 

 คุณปรีดา เรืองวิชาธร เสมสิกขาลัย ภายใต้มูลนิธิเสถียรโกเศศ-นาคะประทีป 
ด าเนินรายการโดย คุณอิทธิพร วันดี วิทยากรอิสระ 

๑๓.๑๕-๑๕.๓๐ น. ห้องที่ ๒ ชุมชนส่งเสริมคุณธรรม (ห้องประชุมวายุภักษ์ ๓-๔) 

 รศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพ่ือสังคม 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 อธิบดีกรมการศาสนาหรือผู้แทน 

 คุณอัมพร แก้วหนู รองผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การ
มหาชน) 

 คุณศิวโรฒ จิตนิยม ประธานธนาคารความดีต าบลหนองสาหร่าย จังหวัด
กาญจนบุรี  

 คุณยงจิรายุ อุปเสน ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  
ด าเนินรายการโดย คุณอรรทิตย์ฌาน คูหาเรืองรอง พิธีกรรายการกะเทาะเปลือก              
คอร์รัปชัน สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย*** 

๑๓.๑๕-๑๕.๓๐น. ห้องที่ ๓ คุณธรรมกำรอยู่ร่วมกับกำรเติบใหญ่ของประชำคมอำเซียน (ห้อง BB ๔๐๖) 

 การแสดงทางวัฒนธรรม: เอ้ือเฟ้ือ แบ่งปัน อยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลในอาเซียน 
โดย คณะนักแสดงจากโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม (วัดก าพร้า) จ.สมุทรสาคร 

 คุณสมพงศ์ สระแก้ว มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน                           
จ.สมุทรสาคร 

 คุณประสาร สาระวงษ์ อดีตผู้อ านวยการโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม (วัดก าพร้า)     
จ.สมุทรสาคร  

 คุณลัดดาวัลย์ ต๊ะมาฟู ผู้อ านวยการมูลนิธิสายใยเยาวชน จ.ตาก 

 คุณสิทธิพร เนตรนิยม สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
มหาวิทยาลัยมหิดล 

                                                           
** พักรับประทานอาหารว่างในห้อง 
*** อยู่ระหว่างติดต่อประสานงาน 



๓ 
 

๒๐ มิ.ย. ๖๑ 

 

เวลำ กิจกรรม 

 คุณกนกพรรณ อยู่ชา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ด าเนินรายการโดย คุณธัญลักษณ์ ศรีสง่า ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 

๑๓.๑๕-๑๕.๓๐น. ห้องที่ ๔ มำตรฐำนคุณธรรมแห่งชำติกับอนำคตของสังคมไทย (ห้อง BB ๔๐๒) 

 นายแพทย์วิศิษฐ์ อภิสิทธิ์วิทยา ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางมูลนาก 

 คุณไกรสร พิมพ์ประชา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแบง 

 คุณจรูญ ศิริสรณ์ กรรมการบริหาร บริษัทริกิการ์เม้นส์ จ ากัด 

 คุณมณเฑียร สอดเนื่อง อนุกรรมการสวัสดิการชุมชน 

 อาจารย์ดวงสมร บุญผดุง สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การ
มหาชน) 

ด าเนินรายการโดย  นายสิน สื่อสวน ผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
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๒๐ มิ.ย. ๖๑ 

 

วันที่ ๕ กรกฎำคม ๒๕๖๑ 
 

เวลำ กิจกรรม 
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ห้องที่ ๑ นวัตกรรมโครงงำนคุณธรรม (ห้องประชุมวายุภักย์ ๓-๔) 

 ผู้เข้าร่วมโครงการนวัตกรรมโครงงานคุณธรรมที่สร้างการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม  

ร่วมแลกเปลี่ยนโดย 

 พระมหาพงศ์นรินทร์ ฐิตว โส ผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 

 ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) 

 ผู้แทนมูลนิธิไทยรัฐ 

 ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) 

 ผู้แทนหน่วยงานส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนภาครัฐและเอกชน  
 ห้องที่ ๒ สุภำพชนคนอำชีวะ (ห้อง BB ๔๐๑) 

 ผู้แทนจากสถาบันอาชีวศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสุภาพชนคนอาชีวะ 
ร่วมแลกเปลี่ยนโดย 

 ดร.สมปอง ใจดีเฉย ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 

 ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 

 ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

 ผู้แทนภาคธุรกิจและผู้ประกอบการ 
 ห้องที่ ๓ เยำวชนผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง (ห้อง BB ๔๐๖) 

 ผู้แทนสถานศึกษา ๔ ภูมิภาคที่เข้าร่วมโครงการเยาวชนผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ร่วมแลกเปลี่ยนโดย 

 ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 ผู้แทนส านักงาน ป.ป.ช. 

 ผู้แทนมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมติณสูลานนท์ 
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๒๐ มิ.ย. ๖๑ 

 

เวลำ กิจกรรม 

 องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) 
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. สรุป : นวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรม ๔.๐ (ห้องประชุมวายุภักย์ ๓-๔) 

โดย คุณสิน สื่อสวน ผู้อ านวยการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
 


