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¼ูกพันด้วยความดี 
 ความดีก่อให้ เกิดความผูกพันระหว่างคนทำดีด้วยกัน  
เมื่อมีคนผูกพันด้วยความดีมากขึ้น สังคมก็จะเปลี่ยนไปในทางที่ด ี

โยงãยด้วยã¨ 
 ความจริงใจ คือการใช้ชีวิตอย่างไม่เสแสร้ง หรือหลอกลวง 
เมื่อทำสิ่งใดด้วยใจก็จะเกิดการช่วยเหลือและเข้าใจกันและกันซึ่งจะ
นำไปสู่ความสำเร็จ 

áบ่งป˜นäร้พรมáดน 
 คนเราต้องรู้จักการให้บ้างไม่ใช่รับฝายเดียว การให้โดยการ
แบ่งปนไม่จำเปนต้องเปนเฉพาะวัตถุ หรือเงินทอง แต่สามารถแบ่งปน
เวลา ความรู้ ความสามารถ เราสามารถแบ่งปนได้โดยไม่เลือกชนชั้น 
พวกพ้อง หรือสัญชาติ 

 USR หร×อ University Social Responsibility ค×อความรับ¼ิดชอบต่อสังคม
อุดมศÖกÉา äด้กำàนิดขÖéนàปšนครัéงáรกของโลก โดยáนวคิดáละà¨ตนารมณ์ของดร.¨รรยา 
พุคยาภรณ์ ¼ู้ช่วยอธิการบดีด้านพั²นานักศÖกÉาáละกิ¨กรรมàพ×èอสังคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
«ÖèงมีหลักการสำคัÞค×อ ¼ูกพันด้วยความดี(Goodwill Commitment) โยงãยด้วย
ã¨(Bridging with Heart) áละáบ่งบันäร้พรมáดน (Sharing beyond Border)  

 กลยุทธ์ของ USR คือ การดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาคนให้มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน การปลูกจิตสำนึกหรือ DNAให้ชาวมหาวิทยาลัย แสดงออก
ซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านหลักสูตรการศึกษาที่จะเรียนรู้ถึงต้นเหตุของปัญหาที่คนใน
สังคมประสบ และเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโดยใช้ศักยภาพและ
ความสามารถของตน รวมทั้ง การรู้จักเป็นผู้ให้ ผู้เสียสละและผู้แบ่งบันให้เพื่อนๆ ร่วมสังคม
โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ไม่แบ่งแยกศาสนา และไม่แบ่งแยกพรมแดน 
 
หลักการทำงาน 
1.  ดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับสัมมาอาชีวะ 
2.  มีความเข้าใจชัดเจนในความหมายของ USR 
3.  การทำงานทำด้วยกัลยาณมิตร 
4.  มีเทคนิคบริหารโครงการ 
5.  กิจกรรมที่สร้างนวตกรรม  
6.  แผนการสื่อสารที่มิใช่การโฆษณา 
7.  ความต่อเนื่อง 
8.  การทำงานอย่างโปร่งใส 
9.  ทำงานเป็นทีม ที่ทุกคนเคารพซึ่งกันและกัน 
10. สนุกกับการทำงาน 
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Welcome
ขอต้อนรับสู่ USR 
จากความตั้งใจและเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้ง USR ได้เริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ. 2551 
ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตัวแทนของมหาวิทยาลัยต่างๆ
และผู้ที่สนใจจาก 25 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมอุดมการณ์ มีมหาวิทยาลัยศรีปทุม
เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น และได้เริ่มดำเนินนโยบายดังกล่าวในมหาวิทยาลัยศรีปทุม 
นโยบายหลักสำคัญ 4 ประการของ USR คือ 1. สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีภายในรั้ว
มหาวิทยาลัยศรีปทุม และชุมชนรอบข้าง 2.ปลุกและปลูกจิตสำนึกให้กับชาว
มหาวิทยาลัยให้มี DNA ที่แสดงออกซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคม 3. สร้างและ
เชื่อมโยงเครือข่ายความรับผิดชอบต่อสังคมกับภาครัฐ เอกชน องค์กร หน่วย
งานและสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 4. ส่งเสริมคนทำความดีให้
เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม 
 ในปีแรกของการก่อตั้ง USR เป็นเสมือนการหว่านเมล็ดพืชไว้ในดิน 
และเจริญเติบโตเป็นต้นกล้าอย่างรวดเร็วโดยน้ำใจ พลังสมองและแรงกายจาก
ทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ แต่ต้นกล้าจะเจริญงอกงามและแข็งแรงได้จะต้อง
อาศัยคนที่มีน้ำใจ  มีความคิดและมีความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ที่จะกระทำสิ่งที่ดี
ให้กับสังคมโดยไม่หวังผลประโยชน์ส่วนตัว สังคมจะดีได้จะต้องมีผู้เห็นแก่ตัว
น้อยลงและคำนึงถึงประโยชน์สุขของสังคมเป็นที่ตั้ง ดังนั้นจึงขอเชิญชวนผู้ที่มี
น้ำใจและผู้ที่ต้องการเห็นสังคมที่น่าอยู่สำหรับคนในสังคมปัจจุบันและอนุชน
คนรุ่นหลังในสังคมอนาคต มาช่วยกันรดน้ำ ใส่ปุ๋ย พรวนดิน ให้ USR เป็นต้นไม้
ที่เติบใหญ่อย่างสมบูรณ์ มีพลังที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคม 
ประเทศชาติให้มีความเจริญอย่างยั่งยืน และเป็นเวทีเสรีแห่งการสรรสร้างความ
ดีของทุกคน 
   ขอถือโอกาสนี้ขอขอบคุณผู้รับใบอนุญาตมหาวิทยาลัยศรีปทุม 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ปรึกษา USR คณะผู้บริหาร ประธานโครงการ 
ผู้เข้าร่วมและผู้สนับสนุนโครงการทุกคนที่ได้ร่วมมือร่วมใจกระทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่
และมีคุณค่าเพื่อสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ตลอดไป 
 
 
 
 
 

(ดร.จรรยา พุคยาภรณ์) 
ผู้ก่อตั้ง USR 

ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมเพื่อสังคม 
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ขอแสดงความยินดีในความสำเร็จของมหาวิทยาลัยศรีปทุมในการจัดตั้ง
หน่วยงานความรับผิดชอบต่อสังคมอุดมศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม 
(Sripatum University Social Responsibility)  ที่ได้เป็นผู้นำในการคิด
ริเริ่มและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงออกถึงการเสียสละ  และการ
ร่วมใจทำงานของบุคลากรทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยศรีปทุม  เพื่อให้
สังคมไทยยกระดับความดี เกิดความร่วมแรงร่วมใจ และเป็นจุดเริ่มต้นที่
ดีแก่คณาจารย์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ในอันที่จะสร้างเครือข่ายแห่งการกระทำความดี มีจิตอาสา เพื่อที่จะจบ
ออกไปเป็นบัณฑิตที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรม  เป็นคนดี  มีความรับ
ผิดชอบต่อสังคมไทยในอนาคตสืบต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ  รตะนานุกูล 
รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

สารáสดงความยินดี 
โครงการ USR Sripatum 
 

¨าก รองศาสตรา¨ารย์ ดร.พินิติ  รตะนานุกูล 
รองàลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศÖกÉา 
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 ปัจจุบันโลกยุคโลกาภิวัตน์ ได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ทั้งทางด้านการศึกษา ชีวิตความเป็นอยู่ และเทคโนโลยีต่างๆ 
เป็นต้น การปรับตัวของทุกองคาพยพในสังคมจึงดำเนินไปตามวิถีและ
ครรลองที่จำเป็นจะต้องมีการพึ่งพาอาศัย และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
 มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นสถาบันการศึกษาที่ให้ความสำคัญ 
และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดมากว่า 40 ปี นับเป็น
โอกาสอันดีที่มีการก่อตั้งหน่วยงานศรีปทุม USR ซึ่งมี ดร.จรรยา 
พุคยาภรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานก่อตั้ง เพื่อดำเนินกิจกรรมอย่าง 
เป็นรูปธรรม มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อสร้างจิตสำนึก และปลูกฝัง  
คุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งการเอื้อเฟื้อแบ่งปันให้เกิดขึ้นในจิตใจ โดยเริ่ม
จากสังคมอุดมศึกษา ในรอบปีที่ผ่านมา มีการจัดกิจกรรมหลายโครงการ
ทั้งในระดับองค์กร ระดับชาติและนานาชาติ ดิฉันใคร่ขอแสดงความ
ชื่นชมยินดีอย่างจริงใจมา ณ โอกาสนี้ 
 ขออำนวยพรให้การดำเนินงานของศรีปทุม USR ประสบผล
สำเร็จตามที่มุ่งหมายไว้ทุกประการ และขอเป็นกำลังใจให้ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายดำเนินกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคม
ประเทศให้มีความวัฒนาผาสุกตลอดไป 
 
 
 
 
 

(ดร.รัชนีพร  พุคยาภรณ์  พุกกะมาน) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 

สาร 
ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม 
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¼ูกพันด้วยความดี 
โครงการอุปสมบทป¯ิบัติธรรมà©ลิมพระàกียรติ àพ×èอ¶วายàปšนพระราชกุศลáด่ 
พระบาทสมàดç¨พระà¨้าอยู่หัว ãนวโรกาสทีèทรงมีพระชนมพรรÉาครบ 81 พรรÉา 
¨ำนวน 40 รูป ระหว่างวันทีè 11-18 มกราคม พ.ศ. 2552 

 ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช  ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ องค์เอกอัคร
ศาสนูปถัมภ์ ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 81 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2551  นับเป็นวโรกาสที่สำคัญอันนำมา
ซึ่งความปลาบปลื้มปีติเป็นล้นพ้นต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่าและชาวพุทธทั้งมวล  ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นเอก
อัครศาสนูปถัมภ์พระพุทธศาสนา ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจตามหลักทศพิธราชธรรม ตามหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนา และทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อพสกนิกรชาวไทยโดยมิได้ทรงคำนึงถึงความ
เหน็ดเหนื่อยและความยากลำบาก  ทรงมีโครงการในพระราชดำริเพื่อช่วยเหลืออาณาประชาราษฎร์ที่ได้รับ
ความเดือดร้อนจากภัยพิบัตินานัป ประการจึงเป็นโอกาสอันดีที่พสกนิกรจักได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและ
ถวายพระพรชัยมงคลให้พระองค์ทรงมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ปราศจากโรคาพาธเบียดเบียนมีพระชนมายุ 
ยิ่งยืนนาน 
 ส่วนงานความรับผิดชอบต่อสังคมอุดมศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม หรือ SRIPATUM UNIVERSITY 
SOCIAL RESPONSIBILITY  (SRIPATUM USR)  และวัดพิชยญาติการาม  พิจารณาเห็นว่า สมควรที่จัก ได้จัด
ให้มีโครงการอุปสมบทเพื่อปฏิบัติกรรมฐานถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมพรรษาครบ  81 พรรษา ระหว่างวันที่ 11-17 มกราคม  2552 เป็นระยะเวลา  7  วัน 
โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมี 
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พระชนมพรรษา ครบ 81 พรรษา  
นอกจากนั้นยังทำให้ผู้อุปสมบทได้รับ 
การฝกอบรมตน ก่อให้เกิดการสร้าง
ศาสนทายาท เป็นการสืบสานอนุรักษ์
วัฒนธรรมการอุปสมบท เป็นการรวม
พลังบุญสามัคคีของพุทธศาสนิกชน และ
ที่สำคัญทำให้ชายไทยทั้งหมดที่บวชได้
แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบิดา
มารดา  
 ในการนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าไตร 
จำนวน 1 ไตร และได้รับประทานพระ
กรุณาธิคุณจากพระวรวงศ์เธอ พระองค์
เจ้าวิมลฉัตร ประทาน ผ้าไตรจำนวน 1 
ไตร นับเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล และ
เกียรติประวัติอย่างยิ่งแก่โครงการฯ 

 การอุปสมบทปฏิบัติธรรมใน
ครั้งนี้ส่งผลให้ผู้อุปสมบททั้ง 40 ท่านได้
ปฏิบัติขัดเกลากิริยาวาจาและจิตใจให้
สะอาดผ่องใสตามหลักธรรมในทาง
พระพุทธศาสนา เป็นคนดี มีสติเป็น
เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์  นอกจากนั้นผู้เข้าร่วมงานยังได้
บ ำ เ พ็ ญ คุ ณ ค ว า ม ดี เ ป็ น พิ เ ศ ษ เ พื่ อ
น้ อม เกล้ าฯถวายเป็นพระราชกุศล
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัว  ได้ปลูกศรัทธาในหมู่ชาวพุทธให้มี
ความรั กและหวงแหนสถาบันชาติ 
ศาสนา และ พระมหากษัตริย์หนักแน่น
มั่งคงยิ่งขึ้น อันเป็นการเสริมสร้างความ
รับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นอย่างก้าว
หน้าและยั่งยืน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติภูมิ มีประดิษฐ์ 

ประธานโครงการอุปสมบทปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 
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 โครงการ USR Shearn Café (Share & Learn) เป็น
กิจกรรมหนึ่งที่ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมสมอง 
ระหว่างบุคลากรภายในทุกระดับ และบุคลากรภายนอก เพื่อให้เกิด
บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน และจะได้เป็นการพัฒนา สร้างองค์
ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย และสังคม อันจะก่อให้เกิด 
นวัตกรรมที่ เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและประเทศชาติได้ 
นอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ในการมีส่วนร่วมกับภาคสังคม ซึ่งจะเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

โยงãยด้วยã¨ 
USR Shearn Café  
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 USR Shearn Café (Share 
& Learn) :Lunch Talk ครั้งที่ 1 เรื่อง 
กัลยาณมิตรรอบรั้วศรีปทุม : ความสุข
ในการทำงาน จัดขึ้นในวันที่ 22 
กันยายน 2551 เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ จัด
ทำขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ระดมสมอง ระหว่างบุคลากรภายใน
ทุกระดับ เพื่อให้เกิดบรรยากาศแห่ง
การเรียนรู้ร่วมกัน และพัฒนา สร้าง
องค์ความรู้ที่ เป็นประโยชน์ต่อการ
ทำงานในมหาวิทยาลัย  

อาจารย์ประไพ  เสนาบุญฤทธิ์ 

ประธานโครงการ USR Shearn Cafe 
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 เป็นโครงการร่วมมือกันทั้งจากภาคการศึกษา ภาคสังคมและภาคธุรกิจ คือ  USR@SPU มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม, โครงการแบ่งปันเพื่อสังคมที่ยั่งยืน ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) และบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด  ร่วมกันนำทรัพยากร ความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ และจุดแข็งของแต่ละองค์กร มาร่วมกันพัฒนาบุคลากรให้กับองค์กรภาคสังคม  จึงได้ร่วมสร้าง
หลักสูตรพิเศษสำหรับผู้ประกอบการทางสังคม เปิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้
ประกอบการทางสังคม ให้มีความเข้มแข็ง สามารถบริหารงานและดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรม   
 ในปี 2551 จัดอบรมรุ่นแรกขึ้นมีบุคลากรระดับผู้บริหาร หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่จากองค์กรภาค
สังคมเข้าร่วมจำนวน 52 คน จาก 34  องค์กร/หน่วยงาน อาทิ  มูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์ มูลนิธิเด็กอ่อนใน
สลัม ในพระอุปถัมภ์ฯ มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง มูลนิธิกระจกเงาเป็นต้น  สำหรับหลักสูตรได้สร้างเนื้อหาขึ้นมา
สำหรับปรับให้กับองค์กรภาคสังคม มีระยะเวลาในการอบรมทั้งสิ้น 66 ชั่วโมง   กิจกรรมหลักของโครงการคือ 
การจัดอบรมเพิ่มพูนความรู้ และทักษะด้านการบริหารจัดการสมัยใหม่ ตลอดจนการพัฒนาทักษะและความ
เชี่ยวชาญทางด้านไอที ผู้อบรมได้รับการพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการองค์กร  การจัดทำ
โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  การเขียนโครงการสำหรับของบประมาณสนับสนุน  วิธีบริหารและดำเนิน
โครงการ การจัดการด้านการตลาด กฏหมาย การประชาสัมพันธ์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์การเมือง 

áบ่งป˜นäร้พรมáดน 
โครงการพั²นาศักยภาพ¼ู้ประกอบการทางสังคม  
(Social Entrepreneurs Development Program) 
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เศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงทั้งจาก
ในประเทศและต่างประเทศ  และใน
หลักสูตรยั งมี เกมละลายพฤติกรรม 
กิจกรรมการเปิดใจและการประเมินตัว
เอง การเสริมสร้างและพัฒนาความเก่ง 
ความดีและการมีความสุขให้ผู้เข้าร่วม
อบรมได้รู้จักตนเอง ผู้อื่น การทำงานเป็น
ทีมด้วย  สำหรับการเสริมทักษะและ
ความเชี่ยวชาญทางด้านไอที ได้เน้นการ
เสริมความรู้ ในการใช้ประโยชน์จาก 
Internet  การพัฒนา  website ตลอดจน
เทคนิคการใช้โปรแกรมต่าง ๆ เพื่อทำให้
งานในการช่วยเหลือและการพัฒนา
สังคมของแต่ละองค์กรเกิดประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น  ในการอบรมได้รับเกียรติจาก

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านต่าง ๆ ทั้งจากภาค
รัฐ เอกชน และบุคลากรจากคณะต่าง ๆ 
ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม อาทิ รศ.ดร. 
วไล  ณ ป้อมเพชร ที่ปรึกษาโครงการ
ส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนฯ และที่
ปรึกษาคณะ กรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ  ดร.พจน์  ใจชาญสุขกิจ นายก
สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศ
ไทย  ดร.นิพนธ์  สุรพงษ์รักเจริญ รอง
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย คุณวัชรมงคล  เบญจธนะฉัตร์  
ประธานกรรมการ บริษัท บาธรูม ดีไซน์ 
จำกัด รศ.ดร.อรุณีประภา  หอมเศรษฐี 
รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ 
สภากาชาดไทย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรวรรณ  นันทแพศย์ 

ประธานโครงการพัฒนาศักยภาพ 

ผู้ประกอบการทางสังคม 
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 ปัจจุบันจำนวนของผู้ที่ เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทำให้บทบาทของ
มหาวิทยาลัยไม่ใช่เป็นเพียงสถานที่ที่ให้การศึกษาแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นสถานที่ในการปลูกฝังจิตสำนึก
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่นักศึกษา ผู้ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมต่อไป USR@SPU เป็น
ผู้รับผิดชอบด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้จัดสัมมนาระดับนานาชาติด้านบทบาท
ของมหาวิทยาลัยในความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 1 (The 1st University Social Responsibility 
International Conference 2009: USRIC2009) เป็นจุดเริ่มต้นในการเผยแพร่แนวคิดของ USR ให้กับสถาบัน
การศึกษาต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก
หลากหลายสถาบันการศึกษาและหน่วยงานเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ งานสัมมนานี้จัดขึ้นทั้งสิ้น 2 วัน 
โดยมีผู้ร่วมงานทั้งสิ้น ๓๐๐ คน ทั้งจากไทยและจากต่างประเทศ 25 ประเทศ 
 สรุปการสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของมหาวิทยาลัยด้านความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งสิ้น 6 หัวข้อ
หลักดังนี้  
 
1. Poverty Reduction 
 ในหัวข้อนี้วิทยากรได้นำเสนอวิธีการในการแก้ปัญหาความยากจน การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพชีวิต
ของคนในสังคมให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น อีกทั้งได้ระบุปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่ควรต้องเร่งแก้ไข และได้แนะนำ
บทบาทของสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะระดับมหาวิทยาลัยที่จะสามารถเข้าไปมีส่วนร่วม ช่วยเหลือ สนับสนุน 
และแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

สัมมนาระดับนานาชาติด้านบทบาทของมหาวิทยาลัย 
ãนความรับ¼ิดชอบต่อสังคม ครัéงทีè 1 
(The 1st University Social Responsibility International Conference 2009: 
USRIC2009) 
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2. University’s Role in Social Responsibility 
 ในหัวข้อนี้วิทยากรได้นำเสนอแนวทางในการระบุบทบาทและการมีส่วนร่วม
ของมหาวิทยาลัยในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยพิจารณาปัจจัยสำคัญ  
3 ปัจจัยที่มีผลต่อบทบาทของมหาวิทยาลัยในฐานะของสถาบันการศึกษา นั่นก็คือ  
1. เป้าหมายและบทบาทหน้าที่ที่เหมือนกันและที่ต่างกันระหว่างภาครัฐและเอกชน  
2. งานวิจัยและกิจกรรมต่างๆที่สนับสนุนให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคม และ  
3. การนำแนวความคิดด้าน CSR มาใช้กับมหาวิทยาลัยเพื่อให้พัฒนามาเป็น USR  
 
3. Sustainable Development 
 ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน วิทยากรได้นำเสนอหลักการและแนวทางในการ
พัฒนาสังคมให้เกิดองค์ความรู้ และมีการแบ่งปันความรู้ระหว่างคนในสังคมเพื่อให้
เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงได้ยกตัวอย่างกรณีศึกษาในต่างประเทศ อธิบาย
ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงระบุแนวทางแก้ไข 
 
4. Environmental Sustainability 
 ในด้านการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืนนั้น วิทยากรได้แนะนำ
แนวทางและกิจกรรมที่สามารถจะทำได้ในฐานะของสถาบันการศึกษาในด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การจูงใจคนรุ่นใหม่ให้เกิดสำนึกด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม ความ
รับผิดชอบต่อธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นความรับผิดชอบต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน หรือการ
รักษาสภาพแวดล้อมให้สะอาดและมีความสมบูรณ์เพื่อให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 
5. IT and Social Responsibility 
 ในส่วนของด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น วิทยากรจากหลายหน่วยงานไม่ว่า
จะเป็นจากองค์กรภาครัฐ เช่น NECTEC ภาคเอกชน เช่น บริษัท Microsoft ประเทศ
ไทย หรือภาคการศึกษาทั้งไทยและต่างประเทศก็ได้นำเสนอแนวทางในการนำ
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้คนที่ด้อยโอกาสในสังคม เช่น กลุ่มคนพิการ โดยมีการพัฒนา
และวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับกลุ่มคนด้อยโอกาสให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ด้วยการมีอุปกรณ์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เป็นผู้ช่วยในการดำรงชีวิตหรือประกอบ
อาชีพ  
 
6. Cultures and Social Responsibility 
 ในด้านวัฒนธรรมประเพณีและความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น วิทยากรได้นำ
เสนอแนวคิดโดยอิงหลักการของพระพุทธศาสนาในการนำพาให้นักเรียนนักศึกษามี
จิตสำนึกที่ดี มีความซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อครอบครัว และต่อ
สังคม และแนะนำให้สถาบันการศึกษาให้มีเห็นความสำคัญในการบ่มเพาะบัณฑิต
ด้านจริยธรรม ด้านการอนุรักษ์ศิลปและวัฒนธรรม เพราะบัณฑิตเหล่านี้จะจบออกมา
เป็นบุคคลคุณภาพของสังคม 

 นอก¨ากนีéáล้วหน่วยงานáละมหาวิทยาลัยทีèäด้àข้าร่วม
การสัมมนานีéยังäด้สร้างàคร×อข่าย USR Alliance ขÖéน โดยมี
วัต¶ุประสงค์àพ×èอãห้มีการร่วมม×อãนการทำกิ¨กรรมàพ×èอสังคม การ
áลกàปลีèยนองค์ความรู้ รวม¶Öงการพั²นาบุคลากร โดยมี
มหาวิทยาลัยศรีปทุมàปšนหัวหน้าãนการดำàนินงานáละประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานต่างæ ãนàคร×อข่าย 

ดร.ศศิพร  อุษณวศิน 

ประธานโครงการสัมมนาระดับนานาชาติ 
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ขอขอบคุณ 
พระพรหมโมลี    กรรมการมหาเถรสมาคมและเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม เจ้าคณะภาค 1    
พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจ้าคณะภาค 2 
ดร.สุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (สกอ.) 
ดร.พินิติ รตะนานุกุล  รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (สกอ) 
คุณ วรพัฒน์ ทิวถนอม  ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ICT 
ดร.มาลินี พุคยาภรณ์ ผู้รับใบอนุญาต 
รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัย  
ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน  อธิการบดี 
หม่อมราชวงศ์พร้อมฉัตร สวัสดิวัตน์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.วไล ณ ป้อมเพชร ที่ปรึกษาโครงการ USR 
คุณสุทธิชัย เอี่ยมเจริญยิ่ง ประธานกรรมการ เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
คุณอภิชาติ การุณกรสกุล President, Asia Precision Co., Ltd. 
คุณ Lisa Lam ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด  บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด     
ดร.บุษบา ชัยจินดา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตชลบุรี 
พลเอกสราวุธ บูรณดิลก  รองอธิการบดี   
รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม  รองอธิการบดี   
อาจารย์โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์    ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิชาการ 
อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริการวิชาการ  
อาจารย์ประจวบ  แสงอินทร์  ผู้ช่วยอธิการบดี ประจำสำนักอธิการบดี 
อาจารย์กิติกุล ปุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารทรัพยกรมนุษย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กลอเรีย วิธีเจริญ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์  ดร.ศรันย์  วรรธนัจฉริยา  คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาย ธนวเสถียร  คณบดี คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
รองศาสตราจารย์  สมทรง สีตลายัน   รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาคารพญาไท 
แม่ชีทศพร ชัยประคอง 
Dzulkifli Abdul Razak Vice-Chancellor and President, Universiti Sains Malaysia, Malaysia 
ดร.ทินสิริ ศิริโพธิ์  SEAMEO Secretariat Deputy Director for Administration and    
 Communication   
ดร.ธันวา จิตต์สงวน     รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ศาสตราจารย์.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ ประธานศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันนิด้า  
ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการ NECTEC ฝ่ายกำกับดูแลกลุ่มศึกษานโยบายและยุทธศาสตร์ 
 สำหรับเศรษฐกิจและสังคมสารสนเทศ 
ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์  ประธานกรรมการด้านนโยบายไอซีที มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง Head of the School of ICT สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  
คุณสุพจน์ ศรีนุตพงษ์    ผู้จัดการฝ่ายการศึกษา บริษัท ไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย) จำกัด    
คุณสุกิจ อุทินทุ Vice President-Corporate Social Responsibility,  
 Minor International Public Co., Ltd., Thailand  
Bastian Baumann  Secretary General, Magna Charta Observatory, Germany 
Dr.Christina T. Schlachter Director of Organizational Development, School of Medicine,   
 Standford University, USA 
Scott A. Hunt  Author of the Award-Wining Book: The Future of Peace:  
 On the Front Lines with the World’s Great Peacemakers, USA 
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Molly  Lee Coordinator, Asia-Pacific Program of Educational Innovation for   
 Development APEID), UNESCO, Bangkok, Thailand  
Associate Professor Dr.Nitin Tripathi Director for Academic Quality Assurance & Accreditation,  
 Asian Institute of Technology (AIT) 
Robert Steele Director, Systainability Asia. Senior Associate / South East Asia Representative,  
 AtKisson Group 
Propessor Dr. Aurelie Aurilla Bechina Arnzten Norway Expert evaluator for the European Commission,  
 College University i Buskerud, Norway 
คุณแทนคุณ จิตอิสระ ประธานกองทนุสือ่ธรรมะเพือ่เยาวชนและประธานเครอืขา่ยเยาวชนคนรกัด,ี พธิกีร, นกัแสดง ฯลฯ 
คุณไขแสง  ศักดา    ผู้ประสานงานองค์กรภาคธุรกิจ  โครงการแบ่งปันเพื่อสังคมที่ยั่งยืน 
คุณสุภารัตน์ จุระมงคล ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมเพื่อชุมชน บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด     
คุณเอกวีร์ ศรีสรรพกิจ ผู้ประสานงานองค์กรภาคสังคม  โครงการแบ่งปันเพื่อสังคมที่ยั่งยืน 
คุณจันทร์ทิยา สพัดรัมญ์ เลขาโครงการแบ่งปันเพื่อสังคมที่ยั่งยืน 
 
ประธานโครงการ   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรวรรณ  นันทแพศย์     รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
ดร.ศศิพร  อุษณวศิน ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติภูมิ มีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป    
อาจารย์ประไพ  เสนาบุญฤทธิ์ อาจารย์ประจำสำนักงานอธิการบดี 

คณะทำงาน 
ดร.ชนะ รุ่งโรจน์ธนกุล   
ดร.ณัฐวัฒน์ จุฑารัตน์  
ดร.วราภรณ์ ไทยมา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐา  ชัยรัตนาวรรณ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล หวังสุขใจ    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนภณ  สมหวัง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนต์ผกา วงษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี โพธิยะราช 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ระพีพร  ศรีจำปา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ธาราวัน  เพชรเจริญ 
ดร.วรัชญ์ คุรุจิต 
ดร.ธนธัส ทัพมงคล  
ดร.พัชราพร  รัตนวโรภาส  
คุณอุดม ไพรเกษตร  
อาจารย์รุ่งรัตน์ วัชรพฤกษ์  
ดร.สุนันทา  ชูตินันท์  
อาจารย์สละ  แย้มมีกลิ่น   
อาจารย์อรนุช อุสาหะ       
อาจารย์ สุทัศน์พงษ์ กุลบุตร    
อาจารย์อาทิตย์ เสาธงใหญ่ 
อาจารย์วทัญญู สุขสำราญ 
อาจารย์ วุฒิรักษ์   ไชยันติร์     
อาจารย์ศรีพรหมา  จันทร์เมือง    
อาจารย์ราณี  อัมรินทร์รัตน์  

อาจารย์พิภัช ดวงคำสวัสดิ์ 
อาจารย์ศนินุช สวัสดิโกศล 
อาจารย์จิณดา  เตชะวณิช 
อาจารย์วิมวรรณา  ลีนะเสน 
อาจารย์ธาวิษ  ถนอมจิตร์ 
อาจารย์วรสรวง  ดวงจินดา 
อาจารย์ไพบูลย์  สุขวิจิตร 
อาจารย์ชมพูนุท  อุปพงศ์ 
ดร.สุรศักดิ์  มังสิงห์ 
ดร.นิลุบล  ศิวบวรวัฒนา 
ดร.จินตวีร์  เกษมศุข 
คุณวรัญญู  เกียรติกิจอนันต์  
คุณเฟื่องฟ้า  สดสายทอง   
คุณปรเมศร์ เพียรสกุล  
คุณมานินทร์  เจริญลาภ   
อาจารย์พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์                                                                 
ดร.สุนันทา  ไชยสระแก้ว                                   
อาจารย์สุวัชราพร สวยอารมณ์                       
ดร.อนิรุทธ์  ผ่องแผ้ว                                           
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.วิชิต อู่อ้น                                                  
ดร.สุรศักดิ์ มังสิงห์ และคณะ                                 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉราพร โชติพฤกษ์              
ดร.ณคุณ  ธรณีนิติญาณ                                       
คุณพัชราภรณ์  เกตุสะอาด                            

คุณปิ่นนภา  กิจนิยม                                      
คุณธิติรัตน์  เจียมบุญศรี                                 
คุณอรอนงค์  สุเวชวัฒน์กุล                            
คุณอรกัญญา  ทองมาก                                  
คุณชัยวัฒน์  บุญอ้วน                                           
คุณปริศนา   สิงห์อาจ                                    
คุณสันติ เสริมศักดิ์สกุล   
คุณมัลลิกา ธนาบูรณ์  
อาจารย์สุจินต์   สุขะพงษ์ 
อาจารย์  เจ้าหน้าที่  ฝ่ายกิจการนักศึกษาทุกคน   
อาจารย์  เจ้าหน้าที่สำนักวิชาศึกษาทั่วไปทุกคน  
คุณวรรณภา  ทุมธรรมมา     
คุณวันเพ็ญ  อนันตกานนท์    
อาจารย์วรวรรณ เชาวนศิริกิจ  
คุณกรองทอง หงษ์สินสี   
คุณกาญมณี กาญจนวาส  
คุณสุรัตนชัย ชื่นตา    
คุณณัชชา ภักดีกุล    
คุณนิโรจน์ พิกุลทอง   
คุณสันติ เสริมศักดิ์สกุล   
คุณอำนาจ รุ่งสิทธิชัย 
คุณรวินท์นิภา  สุขบุญรัตน์ 
เจ้าหน้าที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ ทุกท่าน 
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยบริการ ทุกท่าน   
    
และผู้ที่ให้การสนับสนุน USR ทุกท่าน 

AW Annual Report.indd   15 9/23/09   11:26:49 AM



“...คนดีของ©ันรÖ ¨ะต้องàปšนคนทีèäม่พูดปด 
äม่สอพลอäม่อิ¨©าริÉยา äม่คดโกง 
áละäม่มีความทะàยอทะยานอย่างบ้าæ 
áต่พยายามทำหน้าทีèของตนàองãห้ดี 

ãนขอบàขตของศีลธรรม...” 

(อัญเชิญจากลายพระหัตถ์ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) 
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