การประชุมวิ ชาการ
“อภิ วฒ
ั น์ การเรียนรู้ สู่จดุ เปลี่ยนประเทศไทย”
6-8 พฤษภาคม 2557 ณ อิ มแพคฟอรัม่ เมืองทองธานี
ภาคีห้นุ ส่วนสร้างสังคมการเรียนรู้เพื่อคนทัง้ มวล
Partnership in Creating a Learning Society for All
สานักงานส่งเสริ มสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)
6 พฤษภาคม 2557
ที่

เวลา

1
2

7.00 - 9.00 น.
9.00 – 9.30 น.

3

4

5
6

กิ จกรรม

ลงทะเบียนหน้ำห้องประชุม
แนะนำกำรประชุม
โดย นายสุภกร บัวสาย ผูจ้ ดั กำร สสค.
9.30 - 10.30 น. พิธเี ปิ ด
กล่ำวรำยงำน โดย นายกฤษดา เรืองอารียร์ ชั ต์ ผูจ้ ดั กำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ
เปิ ดกำรประชุมและปำฐกถำพิเศษ
“สร้างจุดเปลี่ยนประเทศไทย จากการปฏิ รปู การเรียนรูเ้ พื่อคนทัง้ มวล”
โดย ศาสตราจารย์ นพ.ประเวศ วะสี
11.00 - 12.30 น. ประชุมวิชาการ (4 ห้อง)
(1) ครูไทยในศตวรรษที่ 21 (ห้อง Grand Diamond)
วิทยำกร : ศำสตรำจำรย์กติ ติคณ
ุ สุมน อมรวิวฒ
ั น์, ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลำรัตน์
(2) ระบบการดูแลเด็กเยาวชนขาดโอกาส (ห้อง Sapphire 202)
วิทยำกร : ดร.อมรวิชช์ นำครทรรพ ทีป่ รึกษำ สสค.,นำยเดชรัฐ สิมศิริ ผูว้ ่ำรำชกำรจังหวัดยะลำ
นำยนรินทร์ เหล่ำอำรยะ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดน่ำน
(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็ นเลิ ศ (เซี่ยงไฮ้) (ห้อง Sapphire 203)
วิทยำกร : Mr. Ni Minjing เลขำธิกำรสำนักงำนกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน นครเซีย่ งไฮ้
(แปลไทยสลับกำรบรรยำยภำษำอังกฤษ)
(4) อภิ วฒ
ั น์การเรียนรูโ้ ดยการจัดการเชิ งพืน้ ที่ (ห้อง Sapphire 206)
ประธำน: นำยสมพร ใช้บำงยำง อดีตรองปลัดกระทรวงมหำดไทย
วิทยำกร: ดร.เจือจันทร์ จงสถิตอยู่ อดีตผูต้ รวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
รศ.วุฒสิ ำร ตันไชย รองเลขำธิกำร สถำบันพระปกเกล้ำ
นำยธนภณ กิจกำญจน์ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดจันทบุรี
12.30- 13.30 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.30-16.30 น. ประชุมวิชาการ (4 ห้อง) และห้องปฏิ บตั ิ การ-กรณี ศึกษา (จานวน 23 ห้อง)
(1) เด็กปฐมวัย-ประชากรไทยวัยที่ถกู ลืม (ห้อง Sapphire 202 )
วิทยำกร : Ms.Mami Umayahara Chief of the Director’s Office and Programme Cycle
Management Specialist., UNESCO
พญ.อัมพร เบญจพลพิทกั ษ์ ผูอ้ ำนวยกำรสถำบันรำชำนุกลู กรมสุขภำพจิต กระทรวง
สำธำรณสุข
นำยวีระชำติ ทศรัตน์ ผูอ้ ำนวยกำรส่วนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและพัฒนำกิจกรรมเยำวชน
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่

กำหนดกำรประชุมวิชำกำร อัพเดต 3 พฤษภำคม 2557

6 พฤษภาคม 2557
ที่

เวลา

กิ จกรรม

6
(ต่อ)

13.30-16.30 น.

(2) การเรียนรูเ้ พื่อสร้างทักษะการทางานสาหรับเยาวชนรุน่ ใหม่ (ห้อง Sapphire 203)
ประธำน: นำงศรีวกิ ำร์ เมฆธวัชชัยกุล อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
วิทยำกร : นำยปิ ยะบุตร ชลวิจำรณ์ อดีตกรรมกำรผูช้ ว่ ยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษำธิกำร และ
รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม
นำยถำวร ชลัษเฐียร รองเลขำธิกำรสภำอุตสำหกรรม
รศ.ดร.ชำญชัย อินทรประวัติ รองนำยก อบจ.นครรำชสีมำ
นพ.โกศล แตงอุทยั รองนำยกเทศมนตรีนครภูเก็ต
นำยดิเรก ทะจันทร์ ผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนจัดหำงำน จ.เชียงใหม่
ดำเนินรำยกำรโดย ดร.จุฬำกรณ์ มำเสถียรวงศ์ ผูอ้ ำนวยกำรสถำบันรำมจิตติ
(3) เด็กเรียนรูอ้ ย่างไรในยุคสื่อหลอมรวม (ห้อง Sapphire 204)
วิทยำกร: รศ.ดร.วิลำสินี อดุลยำนนท์ สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ

คุณเข็มพร วิรณ
ุ รำพันธ์ ผูจ้ ดั กำรสถำบันสือ่ เด็กและเยำวชน(สสย.)
คุณศรีดำ ตันทะอธิพำนิช ผูจ้ ดั กำรมูลนิธอิ นิ เทอร์เน็ตร่วมพัฒนำไทย
(4) การเรียนรูเ้ พื่อสร้างสานึ กพลเมือง (ห้อง Sapphire 205)
วิทยำกร : คุณปิ ยำภรณ์ มัณฑะจิตร ผูจ้ ดั กำรมูลนิธสิ ยำมกัมมำจล
ผศ.ดร.ปริญญำ เทวำนฤมิตรกุล รองอธิกำรบดีฝ่ำยกำรนักศึกษำและกำรเรียนรู้
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
คุณพรรณิภำ โสตถิพนั ธุ์ ผูอ้ ำนวยกำรสงขลำฟอรัม่
คุณทรงพล เจตนำวณิชย์ ผูอ้ ำนวยกำรสถำบันกำรเรียนรูเ้ พื่อชุมชนเป็ นสุข (สรส.)
ดาเนินรายการโดย : คุณนาตยา แวววีรคุปต์

กำหนดกำรประชุมวิชำกำร อัพเดต 3 พฤษภำคม 2557

7 พฤษภาคม 2557
กิ จกรรม

ที่

เวลา

1

8.30 - 9.00 น.

2

9.00–10.00 น. ปำฐกถำพิเศษ
"สังคมเรียนรูจ้ ะเกิ ดขึน้ และเปลี่ยนประเทศไทยได้อย่างไร?"
โดย ศาสตราจารย์เกียรติ คณ
ุ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย

3

10.30 –12.30 น. ประชุมวิชาการ (3ห้อง)
(1) การพัฒนาครูเพื่อจัดการเรียนการสอนสาหรับศตวรรษที่ 21 (ห้อง Grand Diamond)
ประธำน : รศ.ดร.วรำกรณ์ สำมโกเศศ อดีตรัฐมนตรีชว่ ยว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
วิทยำกร : รศ.ดร.ทิศนำ แขมมณี คณะครุศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
Prof.Thomas B. Corcoran , Teachers College, Columbia University
ดร.พิษณุ ตุลสุข ผูต้ รวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
(แปลไทยสลับกำรบรรยำยภำษำอังกฤษ)
(2) นวัตกรรมการจัดสรรงบประมาณเพื่อคุณภาพการเรียนรูอ้ ย่างเท่าเทียม (ห้อง Sapphire
205- 206)
โดย Dr. Nicholas Burnett, Managing Director, Results for Development
อดีตบุคลำกรระดับสูงองค์กำรยูเนสโกและธนำคำรโลก
วิพำกษ์ โดย ดร.สมชัย ฤชุพนั ธุ์ ประธำนมูลนิธสิ ถำบันพัฒนำสยำม
นำยอำคม เติมพิทยำไพสิฐ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
(3) การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม (ห้อง Sapphire 204)
ประธำน : ปรำโมทย์ โชติมงคล ผูอ้ ำนวยกำรศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธยิ ุวสถิรคุณ
วิทยกร : นำยสมปอง ใจดีเฉย ผูช้ ่วยคณบดี คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสำนมิตร
นำยชูศกั ดิ ์ นำยะสุนทรกุล ผูอ้ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคโพธำรำม
นำยเกษม นวมครุฑ อดีตผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบำงมูลนำก ภูมวิ ทิ ยำคม

4

12.30 -13.30 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน

วิดที ศั น์วชิ ำกำร และแนะนำกำรประชุม

13.30 -16.30 น. ประชุมวิชาการ (5 ห้อง) และห้องปฏิ บตั ิ การ-กรณี ศึกษา (จานวน 21 ห้อง)
(1) โรงเรียนดีมีคณ
ุ ภาพจะมีขนึ้ ถ้วนทัวได้
่ อย่างไร? (ห้อง Sapphire 202)
ประธำน: ดร.ดิเรก พรสีมำ
วิทยำกร : ดร.คุณหญิงกษมำ วรวรรณ ณ อยุธยำ,
ดร.สมเกียรติ ตัง้ กิจวำนิชย์ สถำบันวิจยั เพื่อกำรพัฒนำประเทศไทย
นำยศุภโชค ปิ ยะสันต์ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยไร่สำมัคคี
นำงสำวสมใจ สุวรรณศุภพนำ นำยกเทศมนตรีนครภูเก็ต
นำยสมบัติ ธีระประยูร รองประธำนชมรมผูป้ กครองนักเรียน โรงเรียนเทศบำลปลูกปั ญญำ
(2) สร้างสังคมแห่งการเรียนรูเ้ พื่อก้าวสู่อาเซียน (ห้อง Sapphire 203)
ประธำน : พระพรหมมังคลำจำรย์ ประธำนมูลนิธริ ่มฉัตร
วิทยำกร : ดร.อุบล เล่นวำรี มูลนิธริ ่มฉัตร
ดร.สถิตย์ ลิม่ พงศ์พนั ธุ์ อดีตปลัดกระทรวงกำรคลัง และคณะจำกศูนย์สำธิต 3 จังหวัด (เชียงรำย
อุบลรำชธำนี และสงขลำ)
ดำเนิน2557
รำยกำรโดย คุณชิบ จิตนิยม พิธกี รรำยกำรอำเซียนคอนเนค ช่อง 3
กำหนดกำรประชุมวิชำกำร อัพเดต 3 พฤษภำคม

5

ที่

7 พฤษภาคม 2557
กิ จกรรม

เวลา

5 13.30 -16.30 น.
(ต่อ)

(3) แรงงานไทยกับการเรียนรูต้ ลอดชีวิต (ห้อง Sapphire 204)
ประธำน : ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รองประธำนกรรมกำร สสค.คนทีส่ อง
วิทยำกร : รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ คณะเศรษฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
นำยพงษ์ศกั ดิ ์ วัชรนุกลู เกียรติ กรรมกำรสถำบันเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถมนุษย์ สภำอุตสำหกรรม
ดร.เสำวณี จันทะพงษ์ นักวิชำกำรธนำคำรแห่งประเทศไทย
รศ.ดร.นฤมล นิรำทร คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ดำเนินรำยกำรโดย นำยประพจน์ ภู่ทองคำ
(4) เปิ ดข้อมูลเส้นทางรายจ่ายด้านการศึกษาไทย : บัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ (ห้อง
Sapphire 205)
วิทยำกร: รศ.ดร.ชัยยุทธ ปั ญญสวัสดิสุ์ ทธิ ์ คณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
วิพำกษ์ โดย ดร.ปิ ยนุช วุฒสิ อน ผูอ้ ำนวยกำรสำนักพัฒนำฐำนข้อมูลและตัวชีว้ ดั ภำวะสังคม
สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สภำพัฒน์)
ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก ทีป่ รึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน (สพฐ.)
Ms Aurélie Acoca, UNESCO Institute for Statistics
Mr.Andreaw Claypole, Chief Social Policy, UNICEF
ดำเนินรำยกำร โดย ดร.ศศิวมิ ล วรุณศิริ ปวีณวัฒน์ คณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย
(5) “คิ ดถึงวิ ทยา” คิ ดถึงเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส (ห้อง Sapphire 206)
วิทยำกร: นำยกฤษดำ เรืองอำรียร์ ชั ต์ ผูจ้ ดั กำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.)
ศำสตรำจำรย์พเิ ศษ ดร.ภำวิช ทองโรจน์ ผูช้ ว่ ยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
นำยธนภณ กิจกำญจน์ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดจันทบุรี
นำยเอด วิบลู ย์เจริญ รองผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ กระทรวงกำรคลัง
นำยนพพร สุวรรณรุจิ อดีตรองเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ
นำยสำมำรถ สุทะ ครูสอนดี โรงเรียนบ้ำนก้อจัดสรร สำขำเรือนแพ
ครูนิตยำ อ้อเอก ครูผสู้ อนเด็กพิกำร
ครูพรี ะพงษ์ วงษ์ศรีจนั ทร์ ครูผสู้ อนเด็กยำกจน เด็กกลุ่มเสีย่ งทำงสังคม
รสมศักดิ.์ ต.ต. บุญรัตน์ ครูตำรวจ ผูส้ อนเด็กเร่ร่อนข้ำงถนน
ครูจนั ทร์แรม ดวงเพชร ครูผสู้ อนเด็กชนเผ่ำ เด็กบนพืน้ ทีส่ งู
นำยพนม ช้ำงนำนอก ผูแ้ ทนนักเรียน
ดำเนินกำรอภิปรำยโดย รศ.ดร.จิรำภรณ์ ศิรทิ วี
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8 พฤษภาคม 2557
กิ จกรรม
กล่าวต้อนรับประธาน (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิ การ) และ สรุปผลการประชุมที่ผา่ นมา
โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติ กร รองประธำนกรรมกำร สสค.คนทีส่ อง

ที่
1

เวลา
8.30 - 9.00 น.

2

9.00 – 9.30 น.

ให้ทศั นะทางนโยบาย
โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิ การ

2

9.30 -10.30 น.

สรุปข้อมูลวิชาการ
โดย นักวิชำกำร สสค.
ดร.ไกรยส ภัทรำวำท, ธันว์ธดิ ำ วงศ์ประสงค์, ดร.พัชรำ เอีย่ มกิจกำร ,ดร.ประพำฬรัตน์ คชเสนำ

3

10.30-11.30 น.

เปิ ดผลสำรวจและฟั งเสียงสะท้อนจำกผูเ้ รียน
“เด็กและเยำวชนอยำกเห็นอะไรทีเ่ ปลีย่ นแปลงจำกกำรศึกษำไทย”
โดย รศ.ดร.สมพงษ์ จิ ตระดับ
คณะครุศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4

11.30 -12.00 น. ภำคีเครือข่ำยทัง้ 9 ประเด็นร่วมกันแสดงเจตจำนง
“ก้าวต่อไปของการอภิ วฒ
ั น์การเรียนรู้ … สู่จดุ เปลี่ยนประเทศไทย”
นำโดย ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ

5

12.00 -12.30 น. ปิ ดการประชุม
โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติ กร

6

รับประทานอาหารกลางวัน
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