กําหนดการ
l

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2557

08.00-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-10.00 น. เปดเวทีแลกเปลีย่ น “กระบวนการเรียนรู และปญหา
ที่พบเจอของเยาวชน”
โดย...อาจารย ดร.ชัยวัฒน บุนนาค
*10.00-12.00 น. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง
“สูคุณภาพเยาวชนในศตวรรษที่ 21”
โดย...รองศาสตราจารย ดร.นายแพทย วิจารณ พานิช
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00 น. นําเสนอหัวขอ “สัมมนาเยาวชน กระบวนการเรียนรู”
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

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

* เวลา 10.30 น. และ เวลา 14.30 น. รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม

“สตรีและเยาวชนศึกษา :
ยุทธศาสตรเพื่อความเขมแข็งของสังคมไทย”
เนื่องในโอกาส มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ครบรอบ 80 ป

ระหวางวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2557
ณ หองประชุมประกอบ หุตะสิงห ชั้น 3
อาคารอเนกประสงค 1

จัดโดย โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร

กําหนดการ
l

สถานการณที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของประเทศไทย
ในปจจุบัน ทั้งในดานโครงสรางทางสังคมที่กําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุ,
เทคโนโลยีที่กาวหนาอยางรวดเร็ว, สื่อออนไลนที่เขาถึงประชาชนมาก
ยิ่งขึ้น, ระบบความคิด ความเชื่อของผูคนในสังคม, การเมืองภาค
ประชาชนทีส่ ง ผลกระทบตอสังคมในวงกวาง, การแขงขันทางเศรษฐกิจ
ทีร่ นุ แรง หรือความดอยโอกาสของประชาชนบางกลุม ไดสง ผลใหสงั คม
ไทยมีการเปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็ว เกินกวาทีป่ ระชาชน 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
ที่ผานมาการมีบทบาทในสังคมของสตรีและเยาวชนนั้นมิไดถูกนํามา
กลาวถึงมากนัก
ดวยเหตุนี้ โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา เล็งเห็นประโยชน
ของการนําองคความรูเกี่ยวกับบทบาทของสตรีและเยาวชนศึกษา
ในด า นการมี ส  ว นร ว มในการพั ฒ นาสั ง คมในทุ ก มิ ติ มาวิ เ คราะห ,
ถอดบทเรียน เพื่อใหองคความรูและขอมูลที่นํามาเสนอนี้ ชวยทําให
เกิดความเขาใจสถานการณใหม ๆ ของสังคม เพือ่ การรับมือและรวมกัน
แกไขปญหา
ดั ง นั้ น จึ ง เห็ น ควรจั ด การประชุ ม วิ ช าการประจํ า ป สตรี
เยาวชน และครอบครัวศึกษา ครั้งที่ 10 “สตรีและเยาวชนศึกษา :
ยุทธศาสตรเพือ่ ความเขมแข็งของสังคมไทย เนือ่ งในโอกาสมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรครบรอบ 80 ป” ในระหวางวันที่ 21 - 23 พฤษภาคม 2557 นี้
เพือ่ ใหกลุม ผูส นใจ ทัง้ ในกลุม ครู, เครือขายผูท าํ งาน, เยาวชน
ผูนําสตรีในระดับตางๆ และหนวยงานองคกรตางๆ ที่เกี่ยวของกับสตรี
และเยาวชนศึกษา ไดรว มแลกเปลีย่ นขอมูลขาวสารและองคความรู เพือ่
ประสานความรวมมือในการสรางความเขมแข็งใหแกสังคมไทย

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
ผูอ าํ นวยการสถาบันแหงชาติเพือ่ การพัฒนา
เด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
• การเริ่มตนชีวิตใหมแมจะเคยพลาดไป:
มุมมองการดูแลเด็กที่เคยผิดพลาดในชีวิต
โดย... นางทิชา ณ นคร
ผูอ าํ นวยการศูนยฝก อบรมเด็กและเยาวชน
บานกาญจนาภิเษก
• ดําเนินรายการโดย :
นายธรรมพล ศรีสุวรรณ พรชฎาธร
* เวลา 10.30 น. และ เวลา 14.30 น. รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม

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...ประธานสภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทย
• เยาวชนกับงานอาสาสมัคร
โดย...ผูแทนเครือขายธรรมศาสตรอาสา
• เยาวชนที่ตองการโอกาสเปนพิเศษ
โดย...ผูแทนเยาวชนบานกาญจนาภิเษก
• ดําเนินรายการโดย :
นายธรรมพล ศรีสุวรรณ พรชฎาธร
15.30-16.00 น. “การพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชนด ว ยแนวคิ ด จิ ต
สาธารณะ”
โดย...นายธรรมพล ศรีสุวรรณ พรชฎาธร
16.00-16.30
สรุปการสัมมนาประจําวัน

