วันจันทร์ ที่ 8 กันยายน 2557
08.00-10.00 น. ลงทะเบียนหน้าห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม
10.00-12.00 น. (ภาคีเพศวิถศี กึ ษา) การมอบโล่ “โรงเรียนศูนย์การเรียนรูเ้ พศวิถศี กึ ษา”
โดย ดร. อ่องจิต เมธยะประภาส รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ณ แกรนด์ได
มอนด์บอลรูม
เวลา

13.00-14.00

เวลา
10.00-12.00
14.00-17.00
10.30-12.00
14.30-17.00
15.30-17.00
14.00-15.30
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หัวข้อการประชุม

สถานที่

Grand
พิธีเปิ ดการประชุม
Ballroom
- การแสดง “พลังเยาวชน”
- กล่าวนาและชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประชุม โดย นายแพทย์ววิ ฒั น์ โรจนพิทยากร
ประธานคณะอนุกรรมการวิชาการ
- กล่าวต้อนรับผูเ้ ข้าประชุม โดย ทันตแพทย์กฤษดา เรื องอารี ยร์ ัชต์ ผูจ้ ดั การกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริ มสุขภาพ (สสส.)
- กล่าวสุนทรพจน์โดย Mr. Caspar Peek ผูแ้ ทนกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ
(UNFPA)
- กล่าวสุนทรพจน์และปาฐกถาพิเศษเรื่ อง คุณภาพชีวติ วัยรุ่ น คุณภาพประเทศไทย โดย
นายแพทย์วชิ ยั โชควิวฒั น ประธานกรรมการบริ หารสานักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ
- คณะผูบ้ ริ หารและผูแ้ ทนเยาวชนขึ้นเวทีพร้อมเพรี ยง
หัวข้ อการประชุม

สถานที่
204-206

ลานเรี ยนรู ้

203

เวทีเยาวชน
ดูหนัง-ชวนคุย
Plenary 1 : สถานการณ์ ท้องวัยรุ่นในประเทศไทยและนานาชาติ: นโยบาย
ประสบการณ์ และการดาเนินงานสถานการณ์ ประชากรและการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น นโยบายและยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อน
ผูด้ าเนินการอภิปราย: นพ.วิวฒั น์ โรจนพิทยากร คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิ ดล
วิทยากร: นายอาคม เติมพิทยาไพสิ ฐ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Professor Roger Ingham, University of Southampton, U.K.
SYM 1: การอภิปรายกลุ่มย่อย

101
Grand
Ballroom

15.30-17.00

SYM 1.1 สร้ างสะพานข้ ามข้ อจากัด เปิ ดทางเลือกให้ ผ้หู ญิงท้ องไม่ พร้ อม
ผูด้ าเนินการอภิปราย: รศ. ดร. กฤตยา อาชวนิจกุล สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
วิทยากร: ศุภอาภา องค์สกุล สหทัยมูลนิธิ
ทัศนัย ขันตยาภรณ์ มูลนิธิแพธทูเฮลท์
นพ. เรื องกิตต์ ศิริกาญจนกุล รพ.ส่งเสริ มสุขภาพ
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น
SYM 1.2 ครู สอนชีวติ สอนอะไร สร้ างอะไรในเด็ก
ผูด้ าเนินการอภิปราย: มัทนียา กายแก้ว คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
วิทยากร: วิมลศรี ศุษิลวรณ์ โรงเรี ยนเพลินพัฒนา กรุ งเทพฯ
พัชนา มหพันธ์ โรงเรี ยนปั ญญาประทีป นครราชสี มา
SYM 1.3 สื่ อโป๊ โจทย์ หรื อจาเลยของการเรียนรู้ เรื่ องเพศ
ผูด้ าเนินการอภิปราย: สมวงศ์ อุไรวัฒนา รองผูอ้ านวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์
วิทยากร: ศรัทธารา หัตถีรัตน์ กลุ่มโรงน้ าชา
ชานันท์ ยอดหงส์ นักเขียนอิสระ
พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
SYM 1.4 จังหวัดจัดการอย่ างไรกับเรื่ องท้องวัยรุ่น
ผูด้ าเนินการอภิปราย: ศ. ดร.ศิริพร จิรวัฒน์กลุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยากร: รศ. ดร.ฉัตรนภา พรหมมา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เพ็ญศิริ ศรี จนั ทร์ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
สุพรรณี สฤษดิ์อภิรักษ์ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
SYM 1.5 การจัดการพื้นทีว่ ชิ าชีวติ ในโรงเรียน สิ่งทีส่ ังคมรอคอย
ผูด้ าเนินการอภิปราย: กมลทิพย์ ยุทธิวฒั น์ วิทยาลัยเทคนิคนครศรี ธรรมราช
วิทยากร: ดร.อุทยั ดุลยเกษม
SYM 1.6 พลังชุมชนกับกลไกท้องถิ่นในการป้องกันและแก้ ไขปัญหาท้ องวัยรุ่น
ผูด้ าเนินการอภิปราย: จารุ ทรรศน์ สิ ทธิสมบูรณ์
มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่ องสุขภาพผูห้ ญิง
วิทยากร: เย็นจิตร สมเพาะ มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย
จิตติมา ภาณุเตชะ มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่ องสุขภาพผูห้ ญิง
ศักริ นทร์ ทุมเสน นายอาเภอตาลสุม อุบลราชธานี
SYM 1.7 ระบบบริการทีเ่ ป็ นมิตรสาหรับวัยรุ่น: ใคร ทีไ่ หน อย่ างไร
ผูด้ าเนินการอภิปราย: พญ.นันทา อ่วมกุล ที่ปรึ กษากรมอนามัย
วิทยากร: ทรงศรี พลเสน รพ.ศรี ประจันต์ สุพรรณบุรี
จารุ ณี จันทร์เปล่ง รพ.บ้านนา นครนายก
ปิ ยพร จิตทอง รพ.บางระกา พิษณุโลก
ดวงใจ แซ่ไหล รพ.ส่งเสริ มสุขภาพ ยะลา
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SYM 1.8 พม.: มิตรแท้ ของวัยรุ่นทีต่ ้งั ครรภ์
ผูด้ าเนินการอภิปราย: วรรภา ลาเจียกเทศ สานักงานเลขานุการคณะกรรมการ
คุม้ ครองเด็กแห่งชาติ
วิทยากร: สมชาย เจริ ญอานวยสุข สานักงานกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว
เสาวนีย ์ โขมพัตร กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม.
ปั ญญา กางกรณ์ กองนิติการ สานักงานปลัดกระทรวง พม.
SB 1: การเสริมทักษะ
SB 1.1 ห้ องเรียนทักษะชีวติ กับป้ามล
วิทยากร : ทิชา ณ นคร ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน บ้านกาญจนาภิเษก นครปฐม
SB 1.2 การประเมินผลลัพธ์ เพศวิถีศึกษา
วิทยากร : ดร.พิกลุ เอกวรางกูร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ร่ วมกับศูนย์ประสานงานเพศวิถีศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
และคณะทางานเพศวิถีศึกษาจังหวัดนครศรี ธรรมราช
SB 1.3 ชุดกิจกรรมส่ งเสริมทักษะชีวติ สาหรับเยาวชนอาชีวศึกษา
วิทยากร : สุจิตรา โปร่ งแสง หน่วยศึกษานิเทศก์ และ คณะอาจารย์อาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
เสวนา วัฒนธรรมป๊ อปกับเยาวชน
ผู้ดาเนินการอภิปราย : พัทธนันท์ ศิริสิงห์ อาไพ บรรณาธิการนิตยสาร JUZZ
วิทยากร : นวพล ธารงรัตนฤทธิ์
ผูก้ ากับหนัง Mary Is Happy Mary is Happy
และหนังสั้น Patcha is sexy
วรรณแวว หงษ์ววิ ฒั น์ ผูเ้ ขียนบทฮอร์โมน ซีซนั่ 2

202

102
103

104

101
(โรงหนัง)

