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ตารางการประชุม - วันที ่๒๓ ตุลาคม ๔๙ 
การประชุมวิชาการและตลาดนัดประสบการณ “เพศศึกษาเพื่อเยาวชน” ครั้งที่ ๓ 

LOVE, LUST & LEARNING  (รกั ใคร และเรียนรู) 
๒๕-๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๙ 

ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด กรุงเทพฯ 
 

วันที่ ๐๘๓๐--๑๒๐๐ ๑๓๑๕-๑๕๑๕ ๑๕๓๐-๑๗๓๐ ๑๘๐๐-๒๐๓๐ 
หอง A 
เรื่องรัก เรื่องใคร  เรื่องที่ตองเรียนรู 
Love, Lust and Learning 
• จอน  อึ๊งภากรณ  อดีตสว. กทม. 
• พญ. พรรณพิมล หลอตระกูล ผอ. สถาบันราชานุกูล 
• ปราย พันแสง  นักเขียน 
MOD:   ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน   ม. มหิดล 
หอง B 
ปลอยให เลียน  ลอง  ลอก อยางไรถาอยากได “เด็กดี” 
• ดร. อุทัย ดุลยเกษม ม. วลัยลักษณ 
• คุณมนตรี  สินทวิชัย (ครูยุน) 
• คุณกชวรรณ ชัยบุตร( อดีตเลขา สนนท.) 
MOD:  คุณสมวงษ  อุไรวัฒนา   มูลนิธิเขาถึงเอดส 

 
 

พุธ 
๒๕  

ตุลาคม 
๔๙ 

• ลงทะเบียน 
• กิจกรรมสราง

เครือขาย 
 
 

๑๒๐๐๐-๑๓๐๐ 
อาหารกลางวัน 

๑๓๑๕-๑๔๐๐ 
• พิธีเปดการประชุม 

ประธาน ดร. จรวยพร ธรณินทร 
   รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
o ชมวิดิทัศนและการแสดง 
o กลาวรายงาน 

  โดย คุณภาวนา เหวียระวี 
 ผูอํานวยการฝายวิชาการองคการ PATH 
o กลาวเปดการประชุมและมอบ

ประกาศนียบัตร 
  โดย ดร. จรวยพร ธรณินทร 
   รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

๑๔๐๐-๑๕๐๐ 
• ปาฐกถา 

“การศึกษา การพัฒนาเยวชน  
และคุณธรรมเรื่องเพศ” 
โดย  ดร. อุทัย ดุลยเกษม 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

หอง C 
หุนสวนการเรียนรู ผูใหญกับเยาวชน 
• Dr. Katherine C. Bond, Rockefeller Foundation 
• คุณแบงค งามอรุณโชติ  นิสิตป ๓ คณะเศรษฐศาสตร จุฬาฯ 
MOD: ผศ. จินตนา  เวชมี  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา 

ปารตี้กาวยาง
อยางเขาใจ 
 
Meet the 
Board and 
Donors 
 
 
 
๒๑๐๐-๐๑๐๐ 
Night Tour 
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วันที ่ ๐๘๓๐--๑๐๓๐ ๑๐๔๕-๑๒๑๕ ๑๓๑๕-๑๕๑๕ ๑๕๓๐-๑๗๓๐ ๑๙๐๐-๒๐๓๐ 
หอง Grand A 
ทอง แทง ความรุนแรงทางเพศ  
• ดร. วาสนา อิ่มเอม (UNFPA) 
• คุณณัฐยา  บุญภักดี, -สคส. 
MOD: ชาตวิุฒิ วังวล TUC 
 

หอง Grand A 
การผลักดันใหเกิดการดําเนินงาน
เพศศึกษาอยางมีประสิทธิภาพใน
โรงเรียน 
• นําเสนอบทเรียนจากสถานศึกษา 
ทีม: ดร. เพชรนอย สิงหชางชัย และ 
คุณสมวงศ อุไรวัฒนา  

หอง Board Room 
ชั้น ๔ 
คุยเรื่องเพศกบั 
M Plus 
ชวนคุย 
ธวัชชยั พาชื่น 

หอง Grand A 
เซ็กสของเยาวชน ปมของผูใหญ 
• คุณโตมร ศุขปรชีา บก. จเึอ็ม 
• คุณสุชาดา จักรพิสุทธิ์ ม. เทีย่งคืน 
 
MOD: คุณกติตพิันธ กันจินะ 

หอง Grand B – หองเยาวชน 
• ทักษะการใหขอมูลเอดส /เพศ 
        โดย อ. ฤทธิรงค จิวากานนท  จุฬาลงกรณมหาวทิยลาลัย และทีมแพธ 

หอง Gemini ชั้น ๓ 
Safer Sex Workshop 
• ทีม SWING 

หอง Grand B 
ญ – ช แตกตางกัน (จริงไหม) ในเรื่อง
เพศ 
• ดร. แอนโทนี  ประมวญรัตน 
• คํา  ผกา  นักเขียน 
MOD: อ. กมลทพิย ยทุธิวัฒน 

หอง Grand C -  เรื่องเลาจากหองเรียน
เพศศึกษา 
รูไดอยางไรวาเด็กคิด/วิเคราะหได 
• อ.กมลทิพย ว.เทคนิคนครศรีฯ 
• อ.รอมียะห นิมุ 
    รร.บานสาคอ ยะลา 
• อ. กานตมิา ศรทีิพย 

รร. กรบัใหญฯ ราชบุรี  
MOD: อ. นิรมติ ชาวระนอง 

หอง Grand C 
เทคนิคการสรางการมีสวนรวมใน
หองเรียน 
• นําเสนอบทเรียนจากครู/

สถานศึกษา 
ทีม:  อ. คุณอรอนิทร  ขําคม และ 
อ. สุวิมล จันทรเปรมปรุง 

หอง Mars ชั้น ๓ 
ประชุมหารือ เรื่อง 
งานเยาวชน
จังหวัดนํารอง 
• PATH และ

เครือขาย 

หอง Board room – หองเยาวชน 
บอกอยางไร ผูใหญจึงจะเชือ่มั่นเยาวชน/การทาํงานกับเพือ่นเยาวชนดวยกัน  
• ทีมงานไมขีดไฟและเพือ่นใจวัยทีน 

 
 

พฤหัสบดี 
๒๖ 

ตุลาคม 
๒๕๔๙ 

หอง Grand Ballroom 
๐๖๐๐-๐๗๓๐ 
โยคะเพื่อความสมดุลย 
สถาบันโยคะวิชาการ 
มูลนิธิหมอชาวบาน 
๐๘๐๐-๐๘๓๐ 
สาธิต เลนสนุขมุขกาวยางฯ 
 

๐๘๓๐-๐๘๔๕ 
สรุปภาพรวมงานวันแรก 
• ทีมเยาวชน 
๐๘๔๕-๐๙๓๐ 
บทเรียนครึ่งทาง “กาวยางอยาง
เขาใจ” – ๑ 
• กาวยางฯ ภาคใต – มอ. 

สงขลา 
• กาวยางฯ ภาคอีสาน – รพ. 

พระศรีมหาโพธิ ์
MOD:  ภาวนา เหวียนระว ี
 

๐๙๓๐-๑๐๓๐ 
พื้นที่ทางสังคม กับ เพศวิถี : 
ความสัมพันธที่ไมหยุดนิ่ง 
• อ. ขวัญสรวง อติโพธิ 
• ดร. ชลิดาภรณ  สงสัมพันธ 
MOD:  อ. รจุน โกมลบตุร 

หอง Grand C 
ประสบการณจดั “เพศศึกษา” สู
หลักสูตรสถานศึกษา 
• อ. กอศักดิ์ ศรีนอย  สทิงพระวิทยา  
• อ. ละมัย จั่นประดับ  
   ลาดปลาเคาวิทยาคม กทม.  
• อ. สวาง รวมจินดา  
   บางแกวพิทยาคม  พัทลุง 
MOD: ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน 

หอง Gemini ชั้น ๓ 
กระบวนการเรยีนรู “ทักษะชวีติ” 
• อนุชน หวลทรง 
• นนทธร ไชยเพช็ร 
MOD: คุณนงลักษณ บุณยพุทธิ 

หอง Gemini ชั้น ๓ 
การ Coaching 
• อ. สุจติรา  ชนกประสทิธิ์  
MOD: หทัยรัตน  สุดา 

หอง  Venus ชั้น ๓ 
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วันที ่ ๐๘๓๐—๑๐๓๐ ๑๐๔๕-๑๒๓๐ ๑๓๓๐-๑๕๓๐ 

หอง Grand A 
แลหนัง เถือเนื้อ 
• ธิดา ผลิตผลการพิมพ (บก. Bioscope)  
• ธัญสก พันสิทธิวรกุล (ผกก หนังสั้น) 
MOD: คุณอนุสรณ ติปยานนท นักเขียน 
หอง Grand B – Workshop 
เสริมทักษะเพื่อพัฒนาแผนการเรียนรูจากสื่อ 
MOD:  อ. วิภา เกตุเทพา โรงเรียนสตรีวิยา ๒ และทีมแพธ 
หอง Magic ๑ ชั้น Lobby 
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเยาวชน 
MOD: ทีมบางเพลย 
หอง Grand C 
สารพัดคําถามถึงคนรักเพศเดียวกัน 
• คุณนิกร ฉิมคง (ออ) กลุมบางกอกเรนโบว 
• คุณไพรินทร โชติสกุลรัตน  นักเขียนประชาไท 
MOD: คุณอุษา สุขาพันธุ   โรงพยาบาลหาดใหญ 

 
 

ศุกร 
๒๗ 

ตุลาคม 
๒๕๔๙ 

หอง Grand Ballroom 
๐๗๐๐-๐๘๐๐ 
โยคะเพื่อความสมดุลย 
สถาบันโยคะวิชาการ  มูลนิธิหมอชาวบาน 
๐๘๐๐-๐๘๓๐ 
สาธิต เลนสนุขมุขกาวยางฯ 
 

๐๘๓๐-๐๘๔๕ 
สรุปภาพรวมงานวันที่สอง 
• ทีมเยาวชน 
๐๘๔๕-๐๙๓๐ 
บทเรียนครึ่งทาง “กาวยางอยางเขาใจ” – ๒ 
• กาวยางฯ อาชีวศึกษา 
• กาวยางฯ ภาคตต. –ตอ./ม. ขาถึงเอดส 
MOD:  ภาวนา เหวียนระวี 
 
๐๙๓๐-๑๐๓๐ 
ปรากฏการณเยาวชน : วิกฤติ โอกาส หรือ
วิตกจริตของใคร 
• คุณทิชา ณ นคร ผอ. บานกาญจนาภิเษก 
• คุณศุ บุญเลี้ยง  ศิลปน 
MOD: กิตติพันธ กันจินะ (เตา) 

หอง Board Room ชั้น ๔ 
เปนผูใหญ ที่วิ่งทันสื่อไอที 
• พีรนุช  สุวรรณรัตน (เอ็ดดี้) และทีมปลาวาฬเบราเซอร 
MOD: พุทธพจน  ตรีเภรี  (เอกซ) กลุมเยาวชนมหาสดัม 

๑๓๓๐-๑๕๐๐ 
พิธีปด 
• สรุปการประชุม 

โดยตัวแทนโครงการกาวยางอยางเขาใจ 
 
• กลาวปดการประชุม 

พญ. เพชรศรี ศิรินิรันดร 
ผูแทนสํานักงานกองทุนโลก 
 

• พิธีปด: รวมพลังเครือขายกาวยางฯ
รายจังหวัด 
 

 


