
“สตรีและเยาวชนศึกษา :
ยุทธศาสตรเพื่อความเขมแข็งของสังคมไทย”

เนื่องในโอกาส มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ครบรอบ 80 ป

จัดโดย โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร

ระหวางวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2557
ณ หองประชุมประกอบ หุตะสิงห ชั้น 3

อาคารอเนกประสงค 1

กําหนดการ
l   วันศุกรที่ 23 พฤษภาคม 2557
08.00-09.00 น. ลงทะเบียน

09.00-10.00 น.  ปาฐกถา เรื่อง “การบาน-การเมืองไทย

 จากประสบการณตรงของ รสนา โตสิตระกูล” 

  โดย... รสนา โตสิตระกูล 

 แนะนําองคปาฐก :  คุณนัยนา สุภาพึ่ง

*10.00-12.00 น.  เสวนาเรื่อง “เพศภาวะศึกษากับกระบวนการ

 เสริมสรางพลังและศักยภาพของมนุษยชาติ” 

 (Gender Education for the Empowerment of

 Humankind)  

 โดย... ผศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์

    ดร.วราภรณ แชมสนิท

    ผศ.ดร.นงเยาว เนาวรัตน

    อ.ดร.กุลลินี มุทธากลิน

  ผูดําเนินรายการ :  ผศ.กมลทิพย แจมกระจาง

12.00-13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-14.30 น.  นําเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “บทบาทสตรีกับการเมือง

ภาคพลเมือง”  

 โดย... ผศ.ดร.ฐิติพร ศิริพันธ พันธเสน

  และคณะ

 ผูดําเนินรายการ :  รศ.มาลี พฤกษพงศาวลี

*14.30-16.30 น.  อภิปรายกลุม 

 “เหลียวหลังแลหนาบทบาทสตรีและเยาวชนศึกษา

กับยุทธศาสตรเพื่อความเขมแข็งของสังคม” 

  โดย... ภิกษุณีธัมมนันทา

    ผศ.จุไรรัตน จันทรธํารง

    รศ.มาลี พฤกษพงศาวลี 

  ผูดําเนินรายการ :  รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ

16.30-16.40 น. พิธีปดการประชุมวิชาการประจําป

  โดย...รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ

l   วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2557
08.00-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-10.00 น. เปดเวทแีลกเปลีย่น “กระบวนการเรยีนรู และปญหา

ที่พบเจอของเยาวชน” 
 โดย...อาจารย ดร.ชัยวัฒน บุนนาค
*10.00-12.00 น. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง
 “สูคุณภาพเยาวชนในศตวรรษที่ 21” 
 โดย...รองศาสตราจารย ดร.นายแพทย วจิารณ พานชิ
 12.00-13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00-14.00 น.  นาํเสนอหวัขอ “สมัมนาเยาวชน กระบวนการเรยีนรู” 
  หัวขอที่ 1 : Unlearn to Relearn กระบวนการ

 เลิกเรียน แลวกลับมาเรียน 
   โดย...นายจักรพันธ ตรวจมรคา 
  หัวขอที่ 2 : เขาใจเด็กกลางหอง และเด็กหลังหอง, 

 ภูมิแพวิชาเรียน
   โดย...นายอรรถวุฒิ เกิดหิรัญ 
14.00-14.30 น.  เปดเวทีแลกเปลี่ยน
*14.30-15.30 น. นําเสนอหัวขอ 
 “สัมมนาเยาวชน กระบวนการเรียนรู” (ตอ)
  หัวขอที่ 3 : เขาใจเด็ก GEN Y, GEN Z 
   โดย...นายสรรเพชญ ไชยสิริยะสวัสดิ์
  หัวขอที่ 4 : Education is Therapy
    การศึกษาคือกระบวนการบําบัด 
   โดย...อาจารย ดร.ชัยวัฒน บุนนาค
 15.30-16.00 น.  เปดเวทีแลกเปลี่ยน 
  โดย...อาจารย ดร.ชัยวัฒน บุนนาค
 16.00-16.30 น.  สรุปองคความรู “กระบวนการสรางการเรียนรู”
 ปดการสัมมนา 
  โดย...อาจารย ดร.ชัยวัฒน บุนนาค

* เวลา 10.30 น. และ เวลา 14.30 น. รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม 

กําหนดการกําหนดการ



 สถานการณที่เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วของประเทศไทย
ในปจจุบัน ทั้งในดานโครงสรางทางสังคมท่ีกําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุ, 
เทคโนโลยีที่กาวหนาอยางรวดเร็ว, สื่อออนไลนท่ีเขาถึงประชาชนมาก
ยิ่งขึ้น, ระบบความคิด ความเชื่อของผูคนในสังคม, การเมืองภาค
ประชาชนทีส่งผลกระทบตอสงัคมในวงกวาง, การแขงขนัทางเศรษฐกจิ
ทีร่นุแรง หรอืความดอยโอกาสของประชาชนบางกลุม ไดสงผลใหสังคม
ไทยมกีารเปลีย่นแปลงอยางรวดเรว็ เกนิกวาทีป่ระชาชน ในฐานะปจเจกชน 
จะสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเหลานี้ได
 ความขัดแยงของความคิดเห็นทางการเมืองที่ปรากฏอยาง
ชัดเจน ชวงปลายป พ.ศ. 2556 ตอเนื่องจนถึงปจจุบัน ทําใหเห็นไดชัด
วา ประเทศไทยกําลังกาวเขาสู “ภาวะความตื่นตัวตอหนาที่ความเปน
พลเมืองของตนเอง” โดยเฉพาะอยางยิ่ง กลุม เยาวชน และสตรี 
ที่สัดสวนมากกวาครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งประเทศ ซึ่งมักเปน “พลัง
เงียบ” มาโดยตลอด กลุมเหลานี้เริ่มมีพลวัตและพลังในการขับเคลื่อน
สังคมมากยิ่งขึ้น เนื่องดวยไดตระหนักถึงบทบาทของตนวา แทจริงแลว
บุคคลทุกคนลวนมีบทบาทในการขับเคลื่อนสังคม เพียงแตในอดีต
ที่ผานมาการมีบทบาทในสังคมของสตรีและเยาวชนน้ันมิไดถูกนํามา
กลาวถึงมากนัก 
 ดวยเหตนุี ้โครงการสตรแีละเยาวชนศกึษา เลง็เหน็ประโยชน
ของการนําองคความรูเกี่ยวกับบทบาทของสตรีและเยาวชนศึกษา
ในดานการมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมในทุกมิติ มาวิเคราะห, 
ถอดบทเรียน เพื่อใหองคความรูและขอมูลที่นํามาเสนอนี้ ชวยทําให
เกดิความเขาใจสถานการณใหม ๆ  ของสงัคม เพือ่การรบัมอืและรวมกนั
แกไขปญหา
 ดังนั้น จึงเห็นควรจัดการประชุมวิชาการประจําป สตรี 
เยาวชน และครอบครัวศึกษา ครั้งท่ี 10 “สตรีและเยาวชนศึกษา : 
ยทุธศาสตรเพ่ือความเขมแขง็ของสงัคมไทย เนือ่งในโอกาสมหาวทิยาลัย
ธรรมศาสตรครบรอบ 80 ป” ในระหวางวนัที ่21 - 23 พฤษภาคม 2557 นี ้
 เพือ่ใหกลุมผูสนใจ ทัง้ในกลุมคร,ู เครอืขายผูทาํงาน, เยาวชน 
ผูนําสตรีในระดับตางๆ และหนวยงานองคกรตางๆ ที่เกี่ยวของกับสตรี
และเยาวชนศกึษา ไดรวมแลกเปลีย่นขอมลูขาวสารและองคความรู เพือ่
ประสานความรวมมือในการสรางความเขมแข็งใหแกสังคมไทย

l   วันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2557
08.00-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-09.30 น. พิธีเปดการประชุม  
 • กลาวรายงาน
  โดย... รองศาสตราจารย ดร.นิรมล สุธรรมกิจ
   ประธานโครงการสตรีและเยาวชนศึกษา
 • กลาวเปดประชุม 
  โดย... ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย 
   อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
09.30-10.00 น. “ภาพรวมและทิศทางการประชุม” 
  โดย...รองศาสตราจารย มาลี พฤกษพงศาวลี 
*10.00-11.00 น. ปาฐกถา “เยาวชนกับการสรางสุข สรางโลก”
  โดย... พระอาจารยประสงค ปริปุณโณ
  พระวิทยากรดานการพัฒนาเยาวชน 
  อดีตเจาอาวาสวัดปาซิคาโก
11.00-12.00 น. หัวขอ “หลากหลายมุมมองการหลอหลอม
   และกลอมเกลาเยาวชน 1”
 • เด็กพันธุใหมกับความเขาใจในการพัฒนา: 
  มุมมองทางวิชาการกับการพัฒนาเยาวชน
  โดย... นายแพทย สุริยเดว ทรีปาตี
   ผูอาํนวยการสถาบนัแหงชาตเิพือ่การพฒันา

  เด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
 • การเริ่มตนชีวิตใหมแมจะเคยพลาดไป:
  มุมมองการดูแลเด็กที่เคยผิดพลาดในชีวิต
  โดย... นางทิชา ณ นคร 
   ผูอาํนวยการศนูยฝกอบรมเดก็และเยาวชน

  บานกาญจนาภิเษก
 • ดําเนินรายการโดย : 
  นายธรรมพล ศรีสุวรรณ พรชฎาธร

กําหนดการ
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00 น. หัวขอ  “หลากหลายมุมมองการหลอหลอม
   และกลอมเกลาเยาวชน 2”
 • อยางนอยชีวิตนี้ลูกก็มีแม:
  มุมมองการดูแลเด็กกําพรา
   โดย... นางทัศนีย คีรีประณีต
   สถานพักพิงบานทัศนีย จังหวัดตาก
 • ครอบครัวและสถานศึกษา:
  มุมมองการดูแลเด็กในระบบกระแสหลัก
   โดย... วิทยากรเอกชน 
*14.00-15.30 น. หัวขอ “คบเด็กสรางบานสรางเมือง”
 • สภานักเรียน 
   โดย...ประธานสภานักเรียนแหงประเทศไทย 
 • สภาเด็กและเยาวชน  
   โดย...ประธานสภาเดก็และเยาวชนแหงประเทศไทย 
 • เยาวชนกับงานอาสาสมัคร 
   โดย...ผูแทนเครือขายธรรมศาสตรอาสา 
 • เยาวชนที่ตองการโอกาสเปนพิเศษ
  โดย...ผูแทนเยาวชนบานกาญจนาภิเษก 
 • ดําเนินรายการโดย :
  นายธรรมพล ศรีสุวรรณ พรชฎาธร 
15.30-16.00 น. “การพัฒนาเด็กและเยาวชนดวยแนวคิดจิต

สาธารณะ” 
  โดย...นายธรรมพล ศรีสุวรรณ พรชฎาธร 
16.00-16.30 สรุปการสัมมนาประจําวัน

*  เวลา 10.30 น. และ เวลา 14.30 น. รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม 


