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เชิ ญสมัครเข้าร่วมการอบรม ในหลักสูตรภาคฤดูร้อน

ฟรี

Summer School in Women, Gender & Sexuality Studies
ความเป็ นมา
ในโลกวิชาการสมัยใหม่ นอกจากการจัดประชุมวิชาการในประเด็นต่างๆ แล้ว การจัดการฝึกอบรมภาคฤดูรอ้ นเป็ นอีกช่องทางหนึ่งทีเ่ อือ้
ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ สร้างเครือข่ายทางภูมิปญั ญาและเผยแพร่ความรู้ส่สู งั คมภายนอกมหาวิทยาลัยในวงกว้างโครงการศึกษา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสตรีศกึ ษา เห็นความสาคัญชองการเผยแพร่ความรูเ้ รื่องสตรีศกึ ษา การวิจยั ในแนวสตรีนิยม และเพศทางเลือก
ศึกษา(Queer Studies) จึงเห็นสมควรจัดการฝึ กอบรมภาคฤดูร้อนเพื่อเป็ นบริการทางวิชาการแก่สงั คมและเป็ นส่วนหนึ่งของการ
สนับสนุ นการประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ของหลักสูตรปริญญาโทหลักสูตรสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศกึ ษา รุ่นที่ 3 ประจาปี
การศึกษา 2558
วัตถุประสงค์
 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรูด้ า้ นสตรีศกึ ษา และการวิจยั ในแนวสตรีนิยม เพศทางเลือกศึกษา (Queer Studies) แก่บุคคลทัวไปที
่
่
สนใจในประเด็นดังกล่าว
 เพื่อเป็ นการส่งเสริมหรือต่อยอดองค์ความรูอ้ นั จะช่วยเสริมมุมมองทางด้านสตรี เพศสถานะและเพศวิถศี กึ ษาให้ชดั เจน และมี
ความก้าวหน้ายิง่ ขึน้
 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ
รายวิชา
 ความรูเ้ บือ้ งต้นทางสตรีศึกษา:การทาความเข้าใจกับแนวคิดและมุมมองแบบสตรีนิยม เน้นการวิเคราะห์ประเด็นปญั หาร่วม
สมัยทัง้ ในพืน้ ทีส่ ว่ นตัวและพืน้ ทีส่ าธารณะ อันเกีย่ วเนื่องกับประสบการณ์และวัฒนธรรมของผูห้ ญิง
 การวิ จยั ในแนวสตรีนิยมเบื้องต้น:การทาความเข้าใจกับแนวคิดพืน้ ฐานของระเบียบวิธกี ารวิจยั ในแนวสตรีนิยม และความ
แตกต่างระหว่างการทาวิจยั ในแนวสตรีนิยมกับการทาวิจยั ประเภทอื่นๆ ฝึกการทาวิจยั ในหัวข้อทีผ่ ศู้ กึ ษาสนใจและเชื่อมโยงกับ
ประสบการณ์ของตนเอง ในแนว "พลิกประสบการณ์ให้เป็ นความรู"้ เพื่อบันทึก แลกเปลีย่ น และถ่ายทอดสูง่ สังคม
 เพศทางเลือกศึกษาเบื้องต้น(Queer Studies):การทาความเข้าใจกับแนวคิดและข้อถกเถียงของเพศทางเลือกศึกษาใน
ปจั จุบนั ทฤษฎีเพศทางเลือกทัง้ ในฐานะที่เป็ นวิชาความรูแ้ ละในฐานะที่เป็ นแรงขับเคลื่อนทางการเมืองเพื่อการเปลีย่ นแปลง
สังคม
วิ ทยากร
อ.ดร.สินิทธ์ สิทธิรกั ษ์
ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินทร์
อ.ธนัย เจริญกุล
อ.ภาวิน มาลัยวงศ์
อ.เคท ครัง้ พิบลู ย์
อ.ดารณี ศรีหทัย
อ.ชนิดา ชิตบัณฑิตย์
อ.อรสุธี ชัยทองศรี
อ.สุภาภรณ์ อัษฎมงคล
ตารางการอบรม
ปฐมนิเทศ
ศ. 5 มิ.ย. 58
17.00-20.00 น.
ความรูเ้ บือ้ งต้นทางสตรีศกึ ษา
ส. 6 มิ.ย.,อา. 7 มิ.ย. และ ส.13 มิ.ย.58
9.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.
การวิจยั ในแนวสตรีนิยมเบือ้ งต้น
อา.14 มิ.ย.,ส. 20 มิ.ย.และ อา.21มิ.ย. 58
9.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.
เพศทางเลือกศึกษาเบือ้ งต้น
ส. 27 มิ.ย.,อา.28มิ.ย. และ ส.4ก.ค. 58
9.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.
การนาเสนอผลงาน
อา. 5 ก.ค. 58
9.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.
คุณสมบัติของผูส้ มัคร
อยู่ระหว่างการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือจบปริญญาตรีแล้ว สาขาใดก็ได้ ไม่จากัดเพศ วัย (รับสมัครจานวนจากัด 100 คน)
สถานที่อบรม(และสถานที่ติดต่อ)
ส านั ก งานโครงการปริ ญ ญาโท สตรี เพศสถานะ และเพศวิ ถี ศึ ก ษา วิ ท ยาลัย สหวิ ท ยาการ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชัน้ 7
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ ม
โทร02-613-2860(สุนทรี)โทรสาร02-222-0150อีเมล์summerschool.tu.wgssp@gmail.comเฟสบุ๊คhttp://www.facebook.com/wgssp
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วิชาทีต่ อ้ งการสมัคร (สามารถเลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือทัง้ 2 และ 3 วิชา)
 ความรูเ้ บือ้ งต้นทางสตรีศกึ ษา
การวิจยั ในแนวสตรีนิยมเบือ้ งต้น

 เพศทางเลือกศึกษาเบือ้ งต้น

วิ ธีการสมัคร
1. ขอให้เขียนเรียงความในหัวข้อ "ตัวฉันกับความฝันเรือ่ งGender" (Sexuality, สตรี, ตูเ้ สือ้ ผ้า, ห้องน้า, สนามฟุตบอล หรือ
จะ "ตัง้ หัวข้อใหม่" ตามอัธยาศัย ก็ไม่ว่ากันเลยจะเป็ นหัวข้อโดนใจ หรือ ประเด็นใดประเด็นหนึ่งก็ได้ ทีผ่ เู้ ขียนรูส้ กึ ผูกพันและ
อยากบอกเล่า แบ่งปนั ในพืน้ ทีเ่ ล็กๆ ข้างล่างนี้
2. ส่งเรียงความพร้อมใบสมัคร ทางอีเมล์ summerschool.tu.wgssp@gmail.com หรือทางไปรษณีย์ มายังสานักงานโครงการ
ปริญญาโท สตรี เพศสถานะ และเพศวิถศี กึ ษา (ตามทีอ่ ยู่ขา้ งต้น)ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม2558

เรียงความ

