
สรุปการประชุมเตรียมงานมหกรรมเด็กและเยาวชน ปี 2 คร้ังท่ี 1 

โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพ่ือการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก ปี 2 
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.30 – 15.45 น. 

ณ ศาลาการเปรียญวัดลาดเป้ง อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 

 
 

รายชื่อผู้เข้าร่วม  

1. เด็กหญิงวิชิราพรรณ กลัดเจรญิ ทีม S.T.T.ศรัทธาธรรม 

2. เด็กหญิงณัฎฐา  ไกลทอง  ทีม S.T.T.ศรัทธาธรรม 

3. เด็กชายจิรภัทร  แวงสุข  ทีม S.T.T.ศรัทธาธรรม 

4. เด็กหญิงพรนภา  อินตา  ทีม The Performing Art  

5. เด็กหญิงภรณ์ทิพย์ งามพิศ  ทีม The Performing Art 

6. เด็กหญิงอรวลี  สกุลตันติโรจน์ ทีม The Performing Art 

7. เด็กหญิงยอดขวัญ  นาคประสพ ทีม The Performing Art 

8. เด็กชายสัญญา  เจริญรัตน ์ ทีม The Performing Art 

9. นางสาวปภาวดี  บุญมาก  ทีมส้มแก้วต้อง STRONG 

10. นายนพรุจ  เลิศเสถียรพงศ์ ทีม A.B.G.M.T  ถาวรานุกูล 

11. นายธีรภพ  อิ่มเสมอ  ทีม A.B.G.M.T  ถาวรานุกูล 

12. นางสาวกาญจนา   กสิโอฬาร  ทีม THN CoCoOli 

13. นางสาวพรนภา  วริศศิริวัฒน์ ทีม THN CoCoOli 

14. นางสาวชมพูนุช  ฉัตรพุก  ทีม THN CoCoOli 

15. นางสาววิชาดา  รินทิวารัตน์ ทีม THN CoCoOli 

16. นายชนม์สวัสดิ์  ฉิมเชื้อ  ทีมท่าคาเรนเจอร์ 

17. นายปิยวัฒน ์  วัชนุชา  ทีมท่าคาเรนเจอร์ 

18. นายธรรมนท ี  สุนทร  ทีมท่าคาเรนเจอร์ 

19. นางสาวธนาภรณ์  พลพุก  ทีมชิพมั้ง 

20. นางสาวสุธารินี  กลัดกลีบ  ทีมชิพมั้ง 

21. นางสาววีรวรรณ  ดวงแข  ทีม PNDs  

22. นายธเนศ  สร้อยทอง ทีม PNDs 

23. นางสาวอัญชนา  ดีไสว  ทีม PNDs 

24. เด็กชายสหธน  ไม้ค าหอม ทีม PNDs 

25. นางสาวบังอร  ช่วยชูวงศ์  พี่เลี้ยงทีม PNDs 



26. นางนิภา  บัวจันทร์  ผู้ปกครองทีม PNDs 

27. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุดปราการ ทีมปลายโพงพางรักษ์ถิ่น 

28. นางสาวดวงกมล  ช่ืนจิต  Thairat ทีม 

29. เด็กหญิงกชพร  คงสวัสดิ์  Thairat ทีม 

30. นางสาวณัชชา  กุหลาบเพ็ชรทอง ทีม Survival  

31. นางสาวธารารัตน์  ปานศรี  ทีม Survival 

32. นางสาววลีวรรณ  ข าสุวรรณ ทีมลูกหนองพับ 

33. นางสาวปิยธิดา  จิตย์ถนอม ทีมลูกหนองพับ 

34. นายวรรธนัย  เจิรญศรี  ทีมลูกหนองพับ 

35. นางสาวพัณณ์ชิตา มหาอริยทวีสิน ทีมลูกหนองพับ 

36. นายเอกชัย  อิ่มประเสริฐ ทีมลูกหนองพลับ 

37. นางสาวบัวนัดดา  สุขชาตะ  ทีมหลากสี 

38. นางสาวประดิษฐา แก้วเลิศ  ทีมหญ้าสาน Gen2 

39. นางสาวศรีสุรางค์  พงษ์ด า  ทีมหญ้าสาน Gen2 

40. นางสาวสิเหมือนฝัน เพ็ชรทอง  ทีมหญ้าสาน Gen2 

41. นายชนุดม  กิตติสาเรศ ทีม Superman 

42. นายพิทวัส  บุญชูยิ่ง  ทีม Superman 

43. นายภัทร  วิทยปรีชากุล ทีม Superman 

44. นายภานุวัฒน ์  สังกะเพศ  ทีม Superman 

45. นายณัฐวุฒิ  ศรีนวล  ทีมอาวุโส OK 

46. นายอิศรา  เอี่ยมสง่า  ทีมอาวุโส OK 

47. นายธวัชชัย  ขาวส าอาง ทีมอาวุโส OK 

48. นางสาวจิตสินี  จีนเพชร  ทีมสาน...สามัคคี 

49. นางสาววิชชุอร  ศรีค าฮวด  ทีมสาน...สามัคคี 

50. นายนพพล  แตงรอด  ทีมสาน...สามัคคี 

51. นางสาวปรียานันท์ เย็นเปิง  ทีม Oneness 

52. นางสาวเบญจมาศ สุขพลาย  ทีม Oneness 

53. นายสมนึก   เทศอ้น  พี่เลี้ยงทีม Oneness 

54. นายเฉลิมพล  ช้างเผือก  พี่เลี้ยงทีม Oneness 

55. นางสาวช่อชฎา  ขมิ้นผง  ทีมลาดเป้ง 

56. นางสาวธวัลพร  สิทธิข า  ทีมลาดเป้ง 

57. นางสาวนันทนา  ศรีก าเนิด  ทีมลาดเป้ง 



58. นางสาววิไลวรรณ  พึง่เชาว์  ทีมลาดเป้ง 

59. นางสาวโสภาพร  สังข์ทอง  ทีมลาดเป้ง 

60. นางสาวพัชรพร  สวรรค์ล้ า  ทีม Art Imagine 

61. นางสาวปุณิกา  พูนพาณิชย ์ มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

62. นางสาวรัตนาภรณ์ แผลงชีพ  มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

63. นางทองค า  เจือไทย  คณะท างาน 

64. นายชิษนุวัฒน์  มณีศรีข า  ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม 

65. นางสาวพวงทอง  เม้งเกร็ด  ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม 

66. นายพศิน  เผ่าพงษ ์  ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม 

67. นายค ารณ  นิ่มอนงค ์ ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม 

68. นายอรรถชัย  ณ บางช้าง ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม 

69. นายสถาพร  โพธิไพรศิริ ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม 

70. นายสราวุธ  ปิ่นแก้ว  ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม 

 

เร่ิมประชุมเวลา 09.30 น. 

  

  
 

เช้าวันนี้เริ่มต้นจากการที่นายอรรถชัย ณ บางช้าง (พี่โด่ง) ชวนน้องๆ ไหว้พระ และต่อด้วยการนั่งสมาธิเพื่อเตรียม

ความพร้อมก่อนท ากิจกรรม จากนั้นท ากิจกรรมเตรียมความพร้อมคู่กับนายสถาพร โพธิไพรศิริ (พี่บาส) ดังนี ้

 การนับเลขตามจ านวนนับ เมื่อมีเลข 3 กับ 5 ให้ปรบมือแทนการนับเลข  

 การให้น้องนั่งเอามือคล้องแขนกันไว้ เมื่อบอกว่า 1 ให้ขยับไปทางซ้าย 2 ขยับไปทางขวา 3 ขยับไปข้างหน้า 

และเลข 4 ขยับถอยหลังออกมา 

 จับกลุ่ม 3 คนกับเพื่อนท่ีสนิทกันมากท่ีสุด เพื่อนับเลข 1 – 30 ห้ามนับติดต่อกันเกิน 3 เลข คนท่ีนับถึงเลข 30 

จะเป็นคนแพ้ รอบแรกให้คนที่แพ้ย้ายไปอยู่กลุ่มใหม่พร้อมทั้งแนะน าตัว รอบที่ 2 คนที่มาจากกกลุ่มใหม่เริ่ม

พูดเลขก่อน ผู้ชนะนวดไหล่ให้เพื่อนคนท่ีแพ้ รอบที่ 3 ให้คนท่ีแพ้ออกจากการแข่งขัน รอบที่ 3 เหลือ 2 คนเริ่ม

นับเลขกันใหม่ คนท่ีแพ้ให้ออก และจับคู่เพื่อนับเลขต่อไป จนได้ผู้ชนะ 



 จับกลุ่ม 3 คน คละพื้นท่ี โรงเรียน และโครงการ  

 

จากนั้นนายค ารณ นิ่มอนงค์ (พี่อ้วน) มาชวนน้องพูดคุยเตรียมงานมหกรรมเด็กและเยาวชน ปี 2 โดยให้น้องแสดง

ความคิดเห็นถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ซึ่งน้องได้แสดงความคิดเห็นว่า จัดงานมหกรรมการเรียนรู้เพื่อน าเสนอโครงการ 

น้องๆ ได้แสดงศักยภาพ สร้างการรับรู้ให้คนอื่นรับทราบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการท างาน แสดงพลังของเยาวชนภาค

ตะวันตก และสร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆ ปีต่อไปได้เข้ามาเรียนรูก้ารท างานร่วมกัน เมื่อน้องระดมความคิดเหน็เสรจ็สิ้น พี่อ้วน

สรุปว่า ดังนั้นสิ่งที่น้องๆ ท ามาตลอด 1 ปี จึงเป็นการท าเรื่องราวดีๆ ในพื้นที่ เพื่อรวมกันเป็นหนึ่งในการท างาน จึงมีความ

จ าเป็นอย่างยิ่งที่พวกเราจะต้องมาแลกเลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อแสดงผลการด าเนินงานในลักษณะภูมิภาค เป็นการท างาน

ร่วมกันในกลุ่มประเด็น โดยในปีที่ 1 ใช้ช่ือว่า “ปลุกพลังเยาวชนชูวิถีคนภาคตะวันตก” เพื่อปลุกวิถีชีวิตและพลังคนภาค

ตะวันตก ออกแบบผ่านการการน าเสนอวิถีชีวิต และให้น้องดูงานของปีที่ 1 พร้อมทั้งรวมกลุ่มละ 6 คน คละทีม นั่งล้อมวงหัว

เข่าชิดกัน แล้วเล่าให้เพื่อนฟังว่าดูคลิปวีดีโอเห็นขั้นตอนอะไรบ้าง จากนั้นเปิดมหกรรมการเรียนรู้ของจังหวัดน่านและจังหวัด

ศรีสะเกษเพื่อน าสิ่งที่ได้เรียนรู้มาเขียนเพิ่มเติม แล้วแบ่งปันในวงใหญ่ ดังนี้ 

 

  
 

สิ่งที่เราได้เห็นและเรียนรู้จากการชมวีดีทัศน์ 

สมุทรสงคราม 

 สถานท่ีจัดงาน สามารถสร้างการเรียนรู้ให้คนท่ัวไปสนใจได้ 

 กระบวนการจัดงาน มีเด็กท าหน้าท่ีต่างๆ ในงาน พิธีเปิด-ปิดของงาน  การปั่นจักรยานชมวิถีชีวิต  

 ความร่วมมือในการเล่าเรื่องราวอย่างมีความภาคภูมิใจในสิ่งท่ีได้ท า ความร่วมมือของชุมชนกับเยาวชน 

 เห็นพลังการท างานของเยาวชน  

 ความสนุกสนาน ความสุขใจ รอยยิ้มจากคนภายนอกและคนในทีมท างานร่วมกัน การน าเสนอและความคิด

อย่างสร้างสรรค์ กิจกรรมหลากหลาย การกล้าแสดงออกของน้อง 

 การเสียสละ ความตั้งใจในการท างาน  

 การดึงศักยภาพออกมาท างาน การแสดงออกของเด็ก 

 การวางแผน การเตรียมงาน การสร้างกติการ่วมกัน 



 การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 

 เครียด ดีใจ ท้อแท้  

 การอนุรักษแ์ละคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม เช่น การฟ้อน การร าเซิ้ง การแต่งกายของแต่ละภาค เป็นต้น 

 การท างานของชุมชนในการแก้ไขปัญหา เด็กและชุมชนออกมาช่วยกันท างาน เกิดจิตส านึกรักบ้านเกิด มีการ

พัฒนาชุมชนเพิ่มขึ้น 

 ความเชื่อ สิ่งศักดิ์สิทธ์ิ วิถีชีวิต ผ่านการแสดงออกมา  

 การเผยแพร่ที่แตกต่างกันตามเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นท่ี ของดีในชุมชน และมีคนมาสนใจเข้าร่วมดูงาน 

 ขอใหน้ าพระราชด ารัสและข้อคิดจากในหลวงมาใช้ในการท างาน  

 ผู้ใหญ่ให้ความส าคัญกับเด็กในการท างานร่วมกัน  

 ความรักและความอบอุ่นของคนในทีมและในเครือข่าย 

 กิจกรรมท าให้เรารู้จักกัน 

จังหวัดน่านและจังหวัดสมุทรสงคราม 

 มีพื้นท่ีวัฒนธรรมที่จับต้องได้อย่างชัดเจน  

 พื้นที่จัดงานยิ่งใหญ่ เช่น การแห่ขบวน 

 ความร่วมมือจากเด็กยังน้อยอยู่ 

 เห็นกระบวนการเตรียมงานมากกว่า  

สิ่งที่ส าคัญ คือ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ความตั้งใจในการท างาน ความร่วมมือ และไม่มีพี่เลี้ยงลงไปช่วยท างาน 

ดังนั้นงานมหกรรมเยาวชนจึงเป็นงานที่เด็กๆ ต้องงมือท างานด้วยตนเอง พี่เลี้ยงจะช่วยให้เอื้อให้เกิดการขับเคลื่อนงานได้ด้วย

ตนเอง จากน้ีขอให้น้องช่วยกันแบ่งกลุ่ม 

 

ระดมวางแผนการจัดงานมหกรรมการเรียนรู้โครงการพลังเด็กและเยาวชนเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก ปี 2 

 

  
 

ชื่องานปีที่ 2 “ก้าวกล้าการศึกษาเพื่อการสร้างพลังพลเมืองตามรอยเท้าพ่อ”  



 น้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการมีการเช่ือมโยงการท างานตั้งแต่การศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

และระดับอุดมศึกษา  

 ในหลวงท าเรื่องการศึกษา จิตส านึกพลเมือง เพื่อให้ประเทศเราดีขึ้น 

วันที่จัดงาน วันท่ี 20 – 22 มกราคม 2560  

1) วันท่ี 20 มกราคม 2560 ช่วงครึ่งวันเช้าจัดสถานท่ีและเตรียมงานท่ีห้องประชุม อบจ. และช่วงบ่ายมา

จัดสถานท่ีและเปิดงานเวลา 15.00 น. ใส่เสื้อสีม่วงปิดโบว์ไว้ทุกข์ 

2) วันที่ 21 มกราคม 2560 จัดนิทรรศการที่โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ เพื่อน าเสนอผลงาน การ

แสดง ใส่เสื้อมอฮ่อมและกางเกงสีด า  

3) วันท่ี 22 มกราคม 2560 สรุปบทเรียนที่ห้องประชุม อบจ. ใส่เสื้อสีขาว  

แบ่งบทบาทหน้าท่ี 

 กลุ่มที่ 1 ทีมพิธีกร (พ่ีอ้วน) 

 กลุ่มที่ 2 ทีมสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ (พี่โด่ง) 

 กลุ่มที่ 3 ทีมสถานที่และอุปกรณ์ (พี่วุธ / พ่ีบาส) 

 กลุ่มที่ 4 ทีมสวัสดิการ อาหาร และน้ า (พี่ปาล์ม) 

 กลุ่มที่ 5 ทีมแบล็คสเตท (พ่ีอ้วน) 

 กลุ่มที่ 6 ทีมการแสดง  

ธีมงาน 

 พิพิธภัณฑ์มีชีวิต เปรียบเป็นชุมชนที่เป็นหมู่บ้านท่ีท างานเกี่ยวกับจิตอาสา ทรัพยากร เพื่อให้ผู้เข้าชม

ได้เรียนรู้   

 ขบวนแห่ ผวจ.ทางเรือในตลาดน้ าอัมพวาเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและมาเปิดงานที่เวทีโครงการ

ชัยพัฒนานุรักษ์ อัมพวา  

 

ช่วงบ่ายให้น้องเตรียมความพร้อมด้วยการท าท่าหนอนเดินขึ้นและเดินลง จากนั้นแกนน าเด็กและเยาวชนขวนน้อง

พูดคุยเรื่องก าหนดการร่วมกัน สรุปได้ดังนี้   

 

ก าหนดการ 

วันท่ี 20 มกราคม 2560 

09.00 – 11.00 น.  พบกันท่ีห้องประชุม อบจ. 

09.00 – 12.00 น.  เข้าพบและประชุมกับผู้ใหญ่ 

13.00 น.   เคลื่อนย้ายไปโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ อัมพวา 

15.00 น.   พิธีเปิด 



    การประชาสัมพันธ์ให้คนเข้าร่วม เช่น เดินร าชวนเข้างาน เป็นต้น 

    มีการแห่ ผวจ.ทางขบวนเรือ การแสดง  

    เดินตามรอยเท้าพ่อ (ค้นหารายละเอียดของงานท่ีท่านท า) 

    ค ากล่าวเปิด  

วันท่ี 21 มกราคม 2560 

น าเสนอเรื่องราวผ่านการจัดนิทรรศการที่โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ เพื่อน าเสนอผลงาน การแสดง 

วันท่ี 22 มกราคม 2560 

สรุปบทเรียน / การเรียนรู้ที่ห้องประชุม อบจ. 

 

ประเด็นส าคัญในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ การยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และให้น้องแบ่งกลุ่มตามการ

บริหารจัดการทั้ง 6 กลุ่ม เพื่อวางแผนการจัดการร่วมกัน เมื่อระดมความคิดเห็นเสร็จสิ้นให้ตัวแทนกลุ่มน าเสนอ สรุปได้ดังนี ้

 

  
 

แผนก รายละเอียด 
แบลกสเตท  ขอรายละเอียดการด าเนินงาน  

 การแสดง 

 สื่อประชาสัมพันธ์ 

การแสดง  วันแรก อ๋ัน เปิดพิธีการ และละครเงา ของทีมศิลปากร 

 วันท่ี 2 ละครที่ทีมมะขามป้อมมาสอน 

สื่อ  โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 

 โปสเตอร์รายละเอียด ขอข้อมูลจากทุกฝ่าย 

 วีดีโอ 

 ช่วยแชร์และคิดแฮทแทก 

 แลกของรางวัล บอร์ดใหญ่ด้านหน้า ริมน้ า ร่วมเดินทางตามรอยพ่อ เกี่ยวกับการศึกษา 

 นั่งเรือประชาสัมพันธ์ 

พิธีกร  ผวจ.ลงเรือ 

 มีพิธีกรภาคสนามคอยดูแล ผวจ. 



 พิธีกร 2 คนกล่าวรายงาน 

 พิธีเปิดงานแบบแปลกๆ 
สถานที ่  จัดสถานท่ีตามความต้องการว่าต้องจัดเตรียมอย่างไร 5 กลุ่ม 
อาหารและน้ าด่ืม  จัดไว้แต่ละบูทตามจ านวนคน 

 พักเบรก วางไว้ 2 จุด 

นัดพบกันอีกรอบ  วันท่ี 10 – 11 ธันวาคม 2559 อบรมละคร 

 วันที่  7 มกราคม 2560 ประชุมที่บ้านชมเดือน เพื่อติดตามความก้าวหน้าและดูสถานที่ 
(ตัวแทนกลุ่มละ 3 คน) 

 วันท่ี 14 มกราคม 2560 เตรียมงาน 
 

 

จากนั้นให้น้องๆ แบ่งตามประเด็นรายกลุ่ม เพื่อวางแผนการน าเสนอเนื้อหาจากการด าเนินงานโครงการพลังเด็กและ

เยาวชนเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตกปี 2 ให้บุคคลทั่วไปรับรู้ สรุปได้ดังนี้  

 

  
 

ประเด็น รายละเอียด 
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา 

 ตัวแทนกลุ่ม : หญิง ฝ้าย ใหม่ 

 ต้นไม้มีรูปการท างานของพวกเรา  

 การจักสาน หากร้อนก็สามารถน าไปพัดได้ 

ก า ร บ ริ ห า ร
จัดการน้ า 

 ตัวแทนกลุ่ม : ฝน ปอม พีเจ 

 ป๊อปอัพโครงการพระราชด าริ  

 เกมเรื่องน้ าและในหลวง 

 รูปคนที่ท าโครงการแต่ละหมู่บ้าน 

 โมเดลเรื่องน้ า 

 สาธิตเรื่องน้ า 

สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากร 

 ตัวแทนกลุ่ม : แอล อ้อม นิก 

 เอาของทุกคนมารวมกัน ศาสตร์พระราชาเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 



 สาธิตท าน้ าสมุนไพร 

 ชิมส้มโอ ส้มแก้ว 

 แต่งบูธในธีมรักป่ารักธรรมชาติ 

มะพร้าว  ตัวแทนกลุ่ม : ต้นน้ า นัทท่าคา ปอย 

 รูปภาพแกลอรี่แยกมะพร้าวออกมาของแต่ละพื้นท่ี ใช้ภาพเล่าเรื่อง 

 โมเดลสวนมะพร้าว ท้องร่อง สาธิตน้ าขึ้น – น้ าลง 

 มีค าถามเล่นเกม 

จิ ต อ า ส า 
อาสาสมัคร 

 ตัวแทนกลุ่ม : น้ าตาล จูน ริชช่ี 

 ซุ้มทางเข้าออกวันเวย์ เขียนว่าเราท าจิตอาสาอะไรบ้าง เข้าชม และดูว่าเราจะท าเรื่องอะไรซึ่งมี
มากกว่า 
 

 

จากนั้นพี่อ้วนชวนสรุปการเรียนรู้การท างานร่วมกันว่า ก่อนถึงวันที่ 7 มกราคม 2560 ต้องมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น 

เพราะว่าสิ่งที่เราท าจะดึงปณิธานของพ่ออย่างไร ช่วงท้ายอาธเนศ (นายชิษนุวัฒน์ มณีศรีข า) กล่าวว่า เราต้องเช่ือมงาน

โครงการพระราชด าริ/แนวพระราชด ารัส มากับการท างานโครงการพลังเด็กละเยาวชนเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก ปี 2 ร่วม

ด้วย เราต้องใส่ใจ สืบสาน รับรู้ ถ้าคนไทยไม่ได้ซึมซับเรื่องนี้ ก็คงไม่มีโอกาส เราควรใช้โอกาสนี้ในการเสียส ละ วันที่ 7 

มกราคม 2560 อาจจะต้องมีการสเกตรูป เพื่อดูว่ามีอุปกรณ์ต้องใช้อะไรบ้าง และค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้เพื่อการน าเสนอ เพื่อฝึก

การท างานร่วมกัน ระหว่างนี้ขอให้มีการใช้ไลน์พูดคุย / สื่อสารร่วมกัน ซึ่งในอนาคตเราจะต้องสืบสานการท างานร่วมกันอีก 

และไปเขียนสรุปบทเรียนในไลน์กลุ่มว่าได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการเตรียมงานในวันนี้ 

 

ปิดประชุมเวลา 15.45 น. 

 

นางสาวพวงทอง เม้งเกร็ด 
ผู้สรุปรายงานการประชุม 
นายชิษนุวัฒน์ มณีศรีข า 
ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
 

 
 
 


