
 
 

 

โครงการสัมมนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  

เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕  

“หนึ่งทศวรรษธนาคารสมอง...รวมพลังพัฒนาประเทศ” 

๑. หลักการและเหตุผล 
 ๑.๑ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชดํารัส เม่ือวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๓  
เน่ืองในมงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา  ทรงมีพระราชดํารัสตอนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่อง “ธนาคารสมอง” โดยการ
นําผู้ ท่ี เกษียณอายุแล้วแต่ยังมีความรู้ ความสามารถมาช่วยงานเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ  
คณะรัฐมนตรีได้ดําเนินการเพ่ือสนองพระราชดํารัสในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ในการจัดต้ัง
ธนาคารสมองขึ้น เม่ือวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๓  โดยการนําผู้ท่ีเกษียณอายุแล้ว และมีความรู้ความสามารถมา
ช่วยงานเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ และได้มอบหมายให้ สศช. ทําหน้าท่ีเป็นหน่วยทะเบียนกลาง
ธนาคารสมอง และประสานเช่ือมโยงเครือข่ายต่างๆ เพ่ือให้วุฒิอาสาธนาคารสมองได้นําความรู้และ
ประสบการณ์ มาร่วมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างกว้างขวาง  

 ๑.๒ ในปี ๒๕๕๕ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๐ พรรษา 
ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ประกอบกับธนาคารสมองได้ก่อต้ังครบรอบ ๑๐ ปี  นับแต่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
ให้ สศช. เป็นหน่วยทะเบียนกลางธนาคารสมอง  ซ่ึงวุฒิอาสาธนาคารสมองได้ร่วมพัฒนาประเทศโดยการให้
ความช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐ เอกชน และชุมชน ในพ้ืนท่ีท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจระดับ 
ฐานราก และผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสําคัญ เพ่ือสร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่ประชาชน 
ซ่ึงปรากฏให้เห็นเป็นท่ีประจักษ์อย่างเป็นรูปธรรม อันเป็นการสนองพระราชดํารัสในสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย  

 ๑.๓ เพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ท่ีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อ
ธนาคารสมองและพสกนิกรชาวไทย และเผยแพร่บทบาทของวุฒิอาสาธนาคารสมองและผลการดําเนินงานของ
ธนาคารสมองตลอดหนึ่งทศวรรษท่ีผ่านมา  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) และมูลนิธิพัฒนาไท (มพท.) จึงได้จัดทํา โครงการสัมมนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง 
หนึ่งทศวรรษ...ธนาคารสมอง รวมพลังพัฒนาประเทศ ขึ้น  

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ในวันท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

 ๒.๒ เพ่ือเผยแพร่ผลการดําเนินงาน ความก้าวหน้าในการดําเนินงานของธนาคารสมองและบทบาทของ
วุฒิอาสาฯ ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในการนําความรู้ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์มาร่วมพัฒนาชุมชนของ
ตนเองและสังคมในด้านต่างๆ ของวุฒิอาสาฯ ท่ีมีอยู่ท่ัวประเทศให้เป็นท่ีรู้จักของสาธารณชนอย่างกว้างขวาง 

 ๒.๓ เพ่ือสร้างเครือข่ายการทํางานร่วมกันระหว่างวุฒิอาสาฯ กับภาคีเครือข่าย เช่น หน่วยงานในพ้ืนที่ 
ชุมชน และเอกชน เพ่ือก่อให้เกิดความเข้มแข็งในการรวมกลุ่มของวุฒิอาสาฯ ในทุกระดับ 



 
 
 

 ๒.๔ เพ่ือให้แกนนําวุฒิอาสาฯ จากจังหวัดต่างๆ ได้มาประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้การทํางานซ่ึงกันและกัน 
รวมท้ังระดมความคิดเพ่ือตกผลึกให้ได้ประเด็นหัวข้อเรื่อง รูปแบบ และแนวทางการจัดประชุมกลุ่มย่อย และ
การประชุมท่ีจะจัดในภูมิภาคต่างๆ ต่อไป 

๓. วัน เวลา และสถานที่  
 วันจันทร์ท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนช่ัน กรุงเทพฯ 

๔. รูปแบบและวิธีการ 
 ภาคเช้า เริ่มจาก การชมวีดิทัศน์ ธนาคารสมองรวมพลังพัฒนาประเทศ  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จากนั้นจะเป็นการกล่าวรายงาน ถวายพระพร พิธีเปิดการประชุม และการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง“วุฒิ
อาสาธนาคารสมองกับการพัฒนาประเทศ” โดย พลอากาศเอกกําธน  สินธวานนท์ ต่อด้วยการปาฐกถาพิเศษ
จากผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ องคมนตรี  ดร .อาชว์ เตาลานนท์ รองประธานกรรมการเครือโภคภัณฑ์และ 
ทรูคอร์เปอเรช่ัน ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี อนุกรรมการอํานวยการธนาคารสมอง  
ราชบัณฑิตกิตติมศักด์ิและ นายประยงค์ รณรงค์ กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 ภาคบ่าย เป็นกิจกรรมตลาดนัดวุฒิอาสาธนาคารสมอง โดยมีรูปแบบการเสวนาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ถ่ายทอดประสบการณ์ความสําเร็จจากการดําเนินงานของกลุ่มวุฒิอาสาธนาคารสมองที่มีการสร้างเครือข่ายกับ
ภาคีเครือข่ายในภาคส่วนต่างๆ  รวมท้ังการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้  

๕. การจัดแสดงนิทรรศการ  
 ณ บริเวณสถานท่ีจัดการประชุม มีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของวุฒิอาสาธนาคาร
สมองที่น่าสนใจและผลสําเร็จจากการทํางานที่เป็นรูปธรรมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 

๖. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ ๓๐๐ คน ประกอบด้วย วุฒิอาสาธนาคารสมอง  ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ผู้แทน
ภาครัฐ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาชนและชุมชน เด็กและเยาวชน สื่อมวลชน 
คณะอนุกรรมการอํานวยการธนาคารสมอง คณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท เจ้าหน้าท่ี มพท. และเจ้าหน้าท่ี 
สศช. 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 ๗.๑ ประชาชนซาบซ้ึงในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถท่ีมีต่อธนาคารสมอง 

 ๗.๒ ประชาชนรับทราบผลการดําเนินงาน ความก้าวหน้า และกระบวนการทํางานของวุฒิอาสาธนาคารสมอง  

 ๗.๓ เกิดภาคีเครือข่ายการทํางานร่วมกันระหว่างวุฒิอาสาฯ และหน่วยงานต่างๆ ในพ้ืนท่ี 

 ๗.๔ วุฒิอาสาฯ สามารถนําแบบอย่างการทํางานท่ีประสบความสําเร็จไปเป็นแนวทางในการทํางาน 
เพ่ือให้สามารถรวมกลุ่มทํางานกับภาคีเครือขา่ยการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๘. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และมูลนิธิพัฒนาไท  



 
 

การสัมมนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  

ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕  

“หนึ่งทศวรรษธนาคารสมอง...รวมพลังพัฒนาประเทศ” 

วันจันทร์ท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

ณ ห้องจูปิเตอร์  ชั้น ๓  โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ กรุงเทพฯ 

๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน และชมนิทรรศการบริเวณหน้าห้องประชมุ   

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. พิธีเปิดการประชุม 

๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๐ น. ชมวีดิทัศน์ “ธนาคารสมองรวมพลังพัฒนาประเทศ  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”   

๐๙.๑๐ – ๐๙.๒๐ น. กล่าวรายงาน 
โดย นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ 

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

๐๙.๒๐ -๑๐.๑๕ น. นําถวายพระพร กล่าวเปิดการประชุมและแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “วุฒิอาสาธนาคารสมอง
กับการพัฒนาประเทศ” 
โดย พลอากาศเอกกําธน  สินธวานนท์ 

องคมนตรี 

๑๐.๑๕  - ๑๐.๓๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง 

๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ปาฐกถาพิเศษ   

๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. 
 
 
 
๑๑.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. 
 
 
๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 
 

วุฒิอาสาธนาคารสมองกับการสร้างเครือข่ายภาคเอกชน  
โดย ดร.อาชว์ เตาลานนท์ 
 รองประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ทรู คอรป์อเรช่ัน 
 อนุกรรมการอํานวยการธนาคารสมอง 
การสร้างเครือข่ายการทํางานร่วมกับชุมชน 
โดย นายประยงค์ รณรงค ์
 กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
ธนาคารสมองกับการพัฒนาเยาวชนเพ่ือสันติสุขชายแดนใต ้
โดย ดร.รุ่ง  แก้วแดง 
 ประธานมูลนิธิสุข-แก้ว  แก้วแดง และวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดยะลา 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน   



๒ 

 

 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. กิจกรรมตลาดนัดวุฒิอาสาฯ เสวนากลุ่มย่อย เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูป้ระสบการณ์ท่ี
หลากหลาย  
กลุ่มย่อยที่ ๑ เสริมความรู้สู่การพัฒนาคน (ห้องเจมินี  ช้ัน ๓) 

  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการนําชีววิถีมา
ประยุกต์ใช้ เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน  

  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐานการเรียน และเสริมสร้าง
กระบวนการเรียนรู้โดยชุมชนเป็นฐาน  

  การพัฒนาองค์กรเยาวชนจิตสาธารณะระดับตําบลชายแดนใต้  
  การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้วยอาหาร โภชนาการ และสุขาภิบาล

อาหาร  
กลุ่มย่อยที่ ๒ ชุมชนจัดการตนเองบนความพอเพียง (ห้องจูปิเตอร์  ช้ัน ๓) 

  สร้างความเป็นธรรมสู่ชุมชน  สร้างคนให้มีความสุข  
  เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีวิต  
  ประสานเครือข่าย...ได้ความย่ังยืนสู่ชุมชน  
  อบต.อุโมงค์...ชุมชนจัดการตนเอง  

กลุ่มย่อยที่ ๓ เสริมสร้าง ฟื้นฟู ดูแล และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ยั่งยืน  
(ห้องมาร์  ช้ัน ๓)  
  ต้นไม้ปราณีต    
  รณรงค์ให้องค์ความรู้และกิจกรรมปลูกป่าชุมชน  
  พลังเตาชีวมวล   
  ของเสียเหลือศูนย์   

กลุ่มย่อยที่ ๔ สืบสาน เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม สู่เด็กและเยาวชน (ห้องเวอร์โก้  ช้ัน ๓)  
  การอนุรักษ์วัฒนธรรม สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นน  
  การอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอีสาน  
  สายใยรักษ์วัฒนธรรม...ผูกพันผู้สูงวัย  
  การพัฒนาศีลธรรมเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา  

  

หมายเหตุ   ภาคบ่าย เวลา ๑๔.๓๐ น. บรกิารอาหารว่างในห้องประชุม 


