รำยชือ่ คณะทำงำน (ส่วนภูมิภำค)
กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำกระบวนกำรสร้ำงกำรเรียนรู้
ด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล้อม เพื่อกำรต่อยอดขยำยผล
โครงกำรค่ำย “เยำวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษำ
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี” ปี ๒๕๖๑
ระหว่ำงวันที่ ๕ – ๗ กันยำยน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเอเชีย ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
ลำดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

ชือ่
นายสงครามชัย ดาบจันทร์
นางปาริชาติ เข่งแก้ว
นายประยุทธ จิตปาโล
นายติณณพัศ กล่าจีน
นายประพงศ์ ชูตรัง
นายไฟซอล ยีโกบ
นายสุรวุฒิ เอียวสกุล
นางสาวนิภาพร บินสัน
นางสาวอัจฉรา ช่วยนุม่

ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ผู้อ่านวยการ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
ผู้อ่านวยการ โรงเรียนบ้านต้นจันทน์
ผู้อ่านวยการ โรงเรียนบ้านกะหลิม
ผู้อ่านวยการ โรงเรียนบ้านโฉลกหล่า
ผู้อ่านวยการ โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม

สังกัด
สพป.ชลบุรี เขต ๓
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓
สพป.สงขลา เขต ๒
สพป.สงขลา เขต ๒
สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑
สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔
สพป.ภูเก็ต
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑
สพม. เขต ๑๑

๑๐ นางสาวสิวาลัย สวัสดิ์รักษา

รองผู้อ่านวยการ
โรงเรียนราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย ๒

สพม. เขต ๑

๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

รองผู้อ่านวยการ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
ครู โรงเรียนวอนนภาศัพท์
ครู โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี
ครู โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์

สพม. เขต ๔๒
สพป.ชลบุรี เขต ๑
สพป.เชียงราย เขต ๓
สพป.ปัตตานี เขต ๒

๑๕ นายยงยุทธ ธวัชวงษ์

ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์
(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

สพป.นครสวรรค์ เขต ๑

๑๖ นายพรศักดิ์ ชูขาว
๑๗ นายวิรัตน์ ปุย๋ กระโทก

ครู โรงเรียนบ้านนาเหนือ
ครู โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ

สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒
สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒

๑๘ นางสาวปรัชวัน คงแก้ว

ครู โรงเรียนบ้านฉลอง

สพป.ภูเก็ต

๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖

ครู โรงเรียนบ้านแหลมทราย
ครู โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
ครู โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
ครู โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์
ครู โรงเรียนวัดไผ่สามเกาะ (ปัญญาประชาสามัคคี)
ครู โรงเรียนวัดภูเขาทอง
ครู โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สพป.ภูเก็ต
สพป.ราชบุรี เขต ๑
สพป.ราชบุรี เขต ๑
สพป.ราชบุรี เขต ๑
สพป.ราชบุรี เขต ๒
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑
สพม. เขต ๑๔
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓

นางสาวขนิษฐา ก้อนเพชร
นายพิชญ์ เจริญรัมย์
นายเกรียงศักดิ์ ยุทโท
นางสาวเสมอใจ วิจติ ร

นางสาวปาบีละ เจ๊ะและ
นายสมไชย กระต่ายทอง
นายสุชาย วิเศษสินธุ์
นางสาวปริณา ครุธงาม
นายวัชรินทร์ อินสระ
นายนันทวิทย์ ชูเชื้อ
นายรัชชานนท์ พูลเอียด
นายฐาปกรณ์ ธรรมรักษา

๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น.

ลงทะเบียน

พิธีเปิด/มอบแนวทางการ
พัฒนาการดาเนินงาน
(ผอ.สนก.)

การพัฒนาความร่วมมือเพือ่
การต่อยอดขยายผล
(คุณหญิงปราณี เอื้อชูเกียรติ)

๖
สิงหาคม
๒๕๖๑

แบ่งกลุ่ม Workshop ฝึกปฏิบัติจริง ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ ๓ (ชะอา)
กลุ่ม ๑ การพัฒนากระบวนการสร้างการเรียนรู้แบบ Active learning เพื่อการต่อยอด
กลุ่ม ๒ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Nature game
กลุ่ม ๓ การพัฒนา Tools ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อการต่อยอดขยายผล

๗
สิงหาคม
๒๕๖๑

แบ่งกลุ่ม สรุปผลกำรดำเนินงำนโครงกำรฯ ปี 61
- เรื่องเล่ารักษ์พงไพร
- ภาพความสาเร็จและรูปแบบการดาเนินงานที่น่าสนใจ
- แนวทางการต่อยอดที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ
- สารสนเทศเพื่อการพัฒนา/สื่อเพื่อการขยายผล

หมำยเหตุ

๑๓.๐๐ น - ๑๘.๐๐ น

อภิปรำย การเรียนรู้แบบ Active learning ที่หลากหลาย
บนฐานความร่วมมือ เพื่อการต่อยอดโครงการฯ สู่ความยั่งยืน
(คุณหญิงปราณี เอื้อชูเกียรติ ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ
นายอนุชิต แตงอ่อน นายพัฒนพงษ์ สมิตติพัฒน์ นางกาญจนา จิตเพิ่มสุข
ดร.สิริมา หมอนไหม ดร.สมพร สามทองกล่า)
แบ่งกลุ่ม สรุปผลกำรดำเนินงำนโครงกำรฯ ปี 61
- เรื่องเล่ารักษ์พงไพร
- ภาพความสาเร็จและรูปแบบการดาเนินงานที่น่าสนใจ
- แนวทางการต่อยอดที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ
- สารสนเทศเพื่อการพัฒนา/สื่อเพื่อการขยายผล

อภิปรายการนาไป
ปรับใช้ในพื้นที่

นาเสนอแนวทางการต่อยอดที่สมบูรณ์/
สรุปผล/พิธีปิด

๑. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๓๐ น. และ ๑๔.๓๐ น. ๒. ตารางนี้เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

๑๘.๐๐-๑๙.๐๐น

๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น.

รับประทำนอำหำรเย็น

๕
สิงหาคม
๒๕๖๑

๐๘.๓๐ น.-๐๙.๐๐ น.

รับประทำนอำหำรกลำงวัน

วันที่/เวลา

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐น

กำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำกระบวนกำรสร้ำงกำรเรียนรู้ด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เพื่อกำรต่อยอดขยำยผล
โครงกำรค่ำย “เยำวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษำ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี” ปี ๒๕๖๑
ระหว่ำงวันที่ ๕ – ๗ กันยำยน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเอเชีย ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

๑๙๐๐ - ๒๑.๐๐ น.

คณะผู้เข้าร่วม
กันทา AAR

ถอดบทเรียน
Recap การ Workshop
ร่วมกันทา AAR

