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ก าหนดการประชุมทางวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจ าปี ๒๕๕๖ 
เรื่อง “บัณฑิตไทย คนรุ่นใหม่หัวใจคุณธรรม” 

ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
ณ ห้อง Grand Diamond Ballroom อาคาร Impact Forum 
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค  เมืองทองธานี 

 
 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ (ห้อง Grand Diamond Ballroom ชั้น ๒) 

เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.          ลงทะเบียน 

 ๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๕ น. กล่าวรายงาน  
    โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์บัณฑิต  จิรจริยาเวช 
     รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ มหาวิทยาลัยมหิดล 
     ประธานคณะท างานโครงการ “บัณฑิตไทยไม่โกงฯ” 

    กล่าวต้อนรับ 
    โดย ศาสตราจารย์ นพ.รัชตะ  รชัตะนาวิน 
     อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 

    กล่าวเปิดการประชุม และพิธีเปิด 
    โดย  ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์  
     อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
     ประธานท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  

 ๐๙.๑๕ - ๑๐.๐๐ น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง "คนรุ่นใหม่หัวใจคุณธรรม" 

    โดย นายกล้านรงค์  จันทิก 
      กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  

 ๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง และพิธีเปิดนิทรรศการ โครงการ "บัณฑิตไทยไม่โกงฯ" 
    โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด  เลิศไพฑูรย์  
     อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
     ประธานท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4


๒ 

 

 

เวลา ๑๐.๑๕ - ๑๐.๔๕ น. การน าเสนอผลงานของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย/สถาบันสมาชิก ทปอ. 

 ๑๐.๔๕ - ๑๑.๐๐ น.  การน าเสนอผลงาน และพิธีมอบรางวัลโครงการประกวด ผลิตและเผยแพร่  
สื่อประชาสัมพันธ์การรณรงค์ ส่งเสริมคุณธรรม จริ ยธรรม และธรรมาภิบาล 
"บัณฑิตไทยไม่โกง" ของ สกอ. 

 มอบรางวัลโดย  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ 
  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การปาฐกถาพิเศษ 

 โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย   องคมนตรี 

 ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 ๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. ชมนิทรรศการผลงานของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย/สถาบันสมาชิก ทปอ.และผลงาน
โครงการประกวดฯ ของ สกอ. 

 ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. การเสวนากลุ่มย่อยเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้  

    กลุ่มที่ ๑ การสอน 
"การศึกษาทั่วไป (General Education) กับการปลูกฝังบัณฑิตไทยให้มีหัวใจ
คุณธรรม" 
โดย ศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก พญ.วณิชา  ชื่นกองแก้ว ประธานกลุ่ม 
 อาจารย์ชนกพร  พัวพัฒนกุล เลขานุการกลุ่ม 

    กลุ่มที่ ๒ กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา 
  "แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตและจิตอาสาส าหรับ

นิสิตนักศึกษา"  
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เชาวลิต  ลิ้มมณีวิจิตร  ประธานกลุ่ม 
 รองศาสตราจารย์ณัฎฐพร  พิมพายน   เลขานุการกลุ่ม 

    กลุ่มที่ ๓ การวิจัย 
"การสอนจริยธรรมของนักวิจัย เรื่อง Plagiarism ในมหาวิทยาลัย และการจัดการ
ประชุมวิชาการ"  
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ  พันธ์ุสุวรรณ  ประธานกลุ่ม 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริศร์  เทียนประเสริฐ    เลขานุการกลุ่ม 

   

 

 

 



๓ 

 

 
  กลุ่มที่ ๔ การศึกษาประโยชน์และผลกระทบ 

   "การศึกษาประโยชน์และผลกระทบจากการด าเนินโครงการตามพระราชบัญญัติ
เงินกู้เพื่อการลงทุน"  

 ยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าทางถนนสู่การขนส่งที่มีต้นทุน
ต่ ากว่า 

 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณดา  จันทร์สม   

 ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกในการเดินทาง
และขนส่งไปสู่ศูนย์กลางของภูมิภาคทั่วประเทศและเชื่อมโยงกับประเทศ  
เพื่อนบา้น 

 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา  คุณธรรมดี   

 ยุทธศาสตร์พัฒนาและปรับปรุงระบบขนส่งเพื่อยกระดับความคล่องตัว 
 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อ้อทิพย์  ราษฎร์นิยม 

  รองศาสตราจารย์อรรฆย์คณา  แย้มนวย  

๑๗.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.  (ห้อง Grand Diamond Ballroom) 

    งานเล้ียงรับรอง 
    - การแสดงดนตรี  
    โดย วงดนตรี Thailand Philharmonic Orchestra - TPO 

วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ (ห้อง Grand Diamond Ballroom) 

เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 

 ๐๙.๐๐ –๐๙.๔๐ น. สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย (๔ กลุ่ม) 

 ๐๙.๔๐ - ๑๐.๑๐ น. การน าเสนอผลการส ารวจแบบสอบถามนิสิตนักศึกษา เรื่อง “ทัศนคติของนิสิต
นักศึกษาต่อการทุจริต การโกง ในการเรียน การสอบ” ของที่ประชุมอธิการบดี 
แห่งประเทศไทย 

 โดย  รองศาสตราจารย ์ดร.พาชิตชนัต  ศิริพานิช 
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 ๑๐.๑๐ - ๑๐.๒๐ น. การประกาศผลการประกวด และการน า เสนอผลงานของนิสิตนักศึกษา
มหาวิทยาลัย/สถาบันสมาชิก ทปอ. 
มอบรางวัลโดย     ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด  เลิศไพฑูรย์  

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 ประธานท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  
 



๔ 

 

 
เวลา ๑๐.๒๐ - ๑๐.๓๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง 

 ๑๐.๓๐ –๑๒.๓๐ น. การเสวนาพิเศษ : กรณีศึกษาเรือ่งปัญหาจริยธรรมในวิชาชีพ ดังน้ี 
    หัวข้อ "จริยธรรมในวิชาชีพนักกฎหมาย" 
                  โดย ศาสตราจารย์พิเศษวิชา  มหาคุณ 
     กรรมการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

    หัวข้อ "จริยธรรมนักการเมือง" 
                โดย รองศาสตราจารย ์ดร.วริยา  ชินวรรโณ  
     คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

               หัวข้อ "จริยธรรมในวิชาชีพทหาร" 
                 โดย ดร.พรรณชฎา  ศิริวรรณบุศย ์   
     คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

               หัวข้อ "จริยธรรมในวิชาชีพสื่อมวลชน" 
                โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.ท.หญิง ดร.ศิริวรรณ  อนันต์โท 
     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

               หัวข้อ "จริยธรรมในวิชาชีพอาจารย์" 
                โดย ดร.ประทีป  ฉัตรสุภางค์ 
     คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

    หัวข้อ "จริยธรรมในวิชาชีพแพทย์ 
    โดย นายแพทย์วิรัช ทุ่งวชิรกุล 
     โรงพยาบาลราชวิถ ี

    ด าเนินการเสวนาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู  สัจจรักษ์  ธีระฐิติ 

 ๑๒.๓๐ - ๑๒.๓๕ น. กล่าวปิดการประชุม  
    โดย     ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด  เลิศไพฑูรย์  
     อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
     ประธานท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  

 ๑๒.๓๕  น.  รับประทานอาหารกลางวัน 

 

 

หมายเหตุ :  ก าหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 


