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โครงการ “ยุวทัศน์ ปันน้าใจให้น้อง”

วันเสาร์ ที่ 5 มกราคม 2556 ณ องค์การบริหาร
ส่ว นต้าบลไพบูล ย์ อ้าเภอน้าขุ่ น จั ง หวั ด อุบ ลราชธานี นาย
สารอง สิงห์ซอม นายกองค์การบริหารส่วนตาบลไพบูลย์
เป็นประธานรับมอบของเล่น อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน
เครื่องดื่มนม และสื่อการเรียนการสอนจาก “เครือข่ายยุวทัศน์
กรุงเทพมหานคร” โดยมีคณะผู้บริหารเดินทางไปมอบจ้านวน
5 ท่าน ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการประสานจาก อบต.
ไพบูลย์ ขอความอนุเคราะห์จัดหาอุปกรณ์การเรียน หรือของ
เล่นต่าง ๆ เพื่อมอบให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ้านวน ๔ ศูนย์
โดยโครงการนีได้ รับ การสนับ สนุน และช่วยเหลือจากหลาย ๆ
หน่วยงานดังนี โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ สนับสนุนของ
เล่นจ้านวน 5 กล่องใหญ่ โรงเรียนเซนต์ไมเกิล สนับสนุนการ
ประชาสัมพันธ์รับบริจาคจากนักเรียน บริษัท เลคตาซอย จ้ากัด
สนับสนุนนมจ้านวน 720 กล่อง และการรถไฟแห่งประเทศไทย
สนั บ สนุ น การขนถ่ า ยสิ่ ง ของบริ จ าคโดยไม่ เ สี ย ค่ า ใช้ จ่ า ย
โครงการ “ยุ ว ทั ศ น์ ปั น น้ า ใจให้ น้อ ง” ในครั งนี จัด ขึ นมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน
ในพืนที่ชนบทให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อสร้างก้าลังใจให้บุคลากร
นักเรียน เยาวชน มีก้าลังใจในการใช้ชีวิตต่อไป
ข้อมูลโดยย่อของโครงการ
งบประมาณ : 20,000 บาท
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โครงการ “สมัชชาการศึกษา ครังที่ 1” ตอน มหกรรมเครือข่ายเยาวชนคุณภาพ

วันพุธ ที่ 16 มกราคม 2556 ณ โรงแรม
บางกอกชฎา ถนนรัชดาภิเษก ศาสตราจารย์ ดร.ชาญ
ณรงค์ พรรุ่ ง โรจน์ ผู้ อ านวยการส านั ก งานรั บ รอง
มาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา(องค์ ก าร
มหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน สมัชชาการศึกษา ครังที่
1
ตอนมหกรรมเครื อ ข่ า ยเยาวชนคุ ณ ภาพ โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ สร้ า งเครื อ ข่ า ยเยาวชนในการเป็ น
กระบอกเสียงในการตรวจสอบการประเมินและการประกัน
คุณภาพสถานศึกษา รวมไปถึงสร้างเครือข่ายเยาวชนให้ รู้
ถึงวิธี หลักการประเมินคุณภาพสถานศึกษาที่ถูกต้อง โดย
ในงานมีการบรรยายถึงการศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน
จาก นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล อดีตรองปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ มีเยาวชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมถึง 150
คน จากทั่วกรุงเทพมหานคร แบ่งเป็ น นักเรียนสายสามัญ
และสายอาชี ว ศึ ก ษา และผู้ บ ริ ห ารเครื อ ข่ า ยยุ ว ทั ศ น์
กรุงเทพมหานคร อีก 20 ท่าน รวมทังสิน 170 คน
ข้อมูลโดยย่อของโครงการ
งบประมาณ : 136,680 บาท
สนับสนุนโดย : ส้านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
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โครงการ “สมัชชาการศึกษา ครังที่ 2” ตอน การศึกษาไทย แบบไหนที่เด็กต้องการ

วันเสาร์ ที่ 15 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรม
บางกอกชฎา ถนนรัชดาภิเษก ศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.
ภ า วิ ช ท อ ง โ ร จ น์ ที่ ป รึ ก ษ า รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน สมัชชา
การศึกษาครังที่ 2 การศึกษาไทยแบบไหน ที่เด็กต้องการ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร มี น โยบ ายการปฏิ รู ป
หลั ก สู ต รและต้ า ราเรี ย นการศึ ก ษา หวั ง หาทางออก
การศึก ษา หลั ง จากผลส้ ารวจการศึก ษาไทย ตกอั น ดั บ
อยู่ท้ายสุดของประเทศ
เครื อ ข่ า ยยุ ว ทั ศ น์ กรุ ง เทพมหานคร ในฐานะ
เครือข่ายเยาวชนที่สนับสนุนแนวคิดการปฏิรูป จึงจัดเวทีต่อ
ยอดจากครังที่ 1 หลังจากส่งข้อเสนอต่อ รัฐมนตรี ศธ.
ซึ่ ง ท้ า ให้ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารมี แ นวคิ ด การปฏิ รู ป อย่ า ง
จริงจัง โดยโครงการครังนีมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้
เด็ก เยาวชน นักเรียน มีโอกาสแสดงความคิดเห็นถึงการ
ปฏิรูปการศึกษาอย่างเสรี พร้อมกระตุ้นให้เยาวชนตื่นตัวกับ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และสร้างการมีส่วนร่วมของ
นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ต่ อ ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ รู ป
การศึกษาของประเทศ นอกจากการแลกเปลี่ยนพูดคุยแล้ว
ยัง มีก ารบรรยายพิ เศษ เรื่อง “การศึก ษาไทย ก้าวไกลสู่
ศตวรรษที่ 21” อีกด้วย
ข้อมูลโดยย่อของโครงการ
งบประมาณ : 170,000 บาท
สนับสนุนโดย : ส้านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และ
คุณภาพเยาวชน
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ยืน่ หนังสือร้องเรียน สถาบันทดสอบทางการศึกษา ฯ ต่อ กรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการวุฒิสภา
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 คณะบริหารเครือข่ายยุวทั ศน์ กรุงเทพมหานคร
เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อนางสาวรสนา โตสิตระกูล สมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร
ในฐานะ ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้าง
ธรรมาภิ บาล วุ ฒิส ภา ถึ ง ประเด็ นการตรวจสอบสถาบั นทดสอบทางการศึ กษา
แห่งชาติ(องค์การมหาชน) ในกรณีที่ท้าข้อสอบผิดพลาดถึง 2 ครัง หลังจากนันเวลา
15.00 น. เข้าพบ นายเชน เทือกสุบรรณ ประธานคณะกรรมาธิการกิจการองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและกองทุน เพื่อร้องเรียนอีกครัง

ประชุมร่วมกับกรรมาธิการฯ สอบสวนผู้บริหาร สทศ. กรณีเกิดความผิดพลาดระบบการสอบโอเน็ต
วันที่ 21 กุมภาพั นธ์ 2556 เข้าร่วมประชุมกรรมาธิการกิจการองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและกองทุน กรณีข้อผิดพลาดและ
ปัญหาการสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
หรือ สทศ. โดยนายเชน เทือกสุบรรณ ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้เชิญ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.สั มพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้ อ้านวยการสทศ. เข้ าร่วมชี แจงกั บ
เหตุการณ์ที่เกิดขึน โดยประเด็นในการพิจารณาได้แก่ 1.ข้อผิดพลาดการสอบโอเน็ต
2.ระบบการออกข้อสอบที่ไร้มาตรฐาน 3.การเก็บค่าใช้จ่ายในการสอบเเกตแพต 4.
การสอบแกตแพตที่ตรงกับวันเลือกตังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

พบ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.ศธ (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) และคณะผู้บริหาร ศธ.
วันที่ 15 มีนาคม 2556 พบนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ กษาธิ การ เพื่ อเข้ า ยื่นหนั งสื อ ถึ ง การสนั บสนุนและ
ส่งข้อเสนอประเด็นในการปฏิรูประบบการศึกษาไทย ซึ่งท่านได้มอบหมายให้ นาย
ไพรพนา ศรี เ สน และ นายนคร พจนวรพงษ์ ที่ ปรึ กษารองนายกรั ฐ มนตรี
(นายพงศ์ เ ทพ เทพกาญจนา) เป็ นผู้ มาต้ อ นรั บคณะบริ ห ารเครื อ ข่ า ยยุว ทั ศน์
กรุงเทพมหานคร และรับฟังข้อปัญหาระบบการศึกษาไทย

พบ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 19 มีนาคม 2556 เข้าพบ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ภาวิช ทองโรจน์
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยการเข้าพบในครังนีได้มีการ
ปรึ ก ษาหารื อ ในการขั บ เคลื่ อ นนโยบายการศึ ก ษาของท่ า นรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการ (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) และปรึกษาการท้าโครงการ
ต่ า ง ๆ ที่ จ ะเกิ ด ขึ นระหว่ า งเครื อ ข่ า ยยุ ว ทั ศ น์ กรุ ง เทพ มหานคร และ
กระทรวงศึกษาธิการ
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ร่วมประชุมการปฏิรูปหลักสูตรและต้าราการศึกษาขันพืนฐาน ครังที่ 2
วันที่ 23 มีนาคม 2556 ร่วมการประชุมการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษา โดยมี
ศาสตราจารย์พิ เ ศษ ดร.ภาวิ ช ทองโรจน์ เป็ นประธาน(คณะกรรมการปฏิ รู ป
หลักสูตรและต้าราการศึกษาขันพืนฐาน) และมีผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษากว่า 20
ท่ า นเข้ า ร่ ว มการประชุ ม อาทิ เ ช่ น รองเลขาธิ ก ารคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขันพืนฐาน , อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นต้น ณ ห้องประชุม
ใหญ่ ส้านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ร่วมเสวนาวิชาการนานาชาติด้านการศึกษา
วันที่ 29 มีนาคม 2556 ร่วมการประชุมเสวนาวิชาการนานาชาติด้านการศึกษาและ
ประชุมปฏิบัติการเพื่อการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
ให้ เ กิ ด ข้ อ เสนอในทางปฏิ บั ติ ส้ า หรั บ ใช้ ใ นการพั ฒ นาหลั ก สู ต รการศึ ก ษาไทย
มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 50 คน ประกอบด้วย นักวิชการ ผู้บริหารสถานศึกษา
ครู นักเรียน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมี ศาตราจารย์พิเศษ ดร. ภาวิช
ทองโรจน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการ
ประชุม จัดขึน ณ ห้องประชุมกมลทิพย์ โรงแรมเดอะสุโกศล

ประชุมยกร่างกฏกระทรวงศึกษาธิการ (ทรงผม)
วันที่ 2 เมษายน 2556 ร่วมการประชุมยกร่างกฏกระทรวงศึกษาธิการเรื่องความ
ประพฤติ การแต่งกายและแบบทรงผม ตามนโยบายของ ฯพณฯ นายพงศ์เทพ
เทพกาญจนา รองนายกรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ กษาธิ ก าร
ที่ต้องการให้ปรับเปลี่ยนกฏกระทรวงให้มีความทันสมัย ซึ่งในการประชุมมีผู้แทนจาก
หลายภาคส่ ว นอาทิ เ ช่ น กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงการพั ฒนาสั ง คมฯ
โรงเรียนในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน และผู้แทนผู้บริหาร
เขตพืนที่การศึกษา ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

ร่วมประชุมการปฏิรูปหลักสูตรและต้าราการศึกษาขันพืนฐาน ครังที่ 3
วันที่ 20 เมษายน 2556 ร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปหลักสูตรและต้า รา
การศึ ก ษาขั นพื นฐาน ครั งที่ 3/2556 โดยมี ศ.พิ เ ศษ ดร.ภาวิ ช ทองโรจน์
ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ เป็ นประธาน จัดขึนระหว่างวันที่ 20-22
เมษายน 2556 ณ โรงแรม เดอะรอยัลเจมส์ลอดจ์ จังหวัดนครปฐม

รายงานประจาปี ๒๕๕๖ : ANNUAL REPORT 2013

17

ร่วมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) และยื่นหนังสือ
วันที่ 23 เมษายน 2556 ร่วมให้การต้อนรับ ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา เนื่องในโอกาส
เข้าเยี่ยมและตรวจราชการส้านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) หรือ สมศ. โดยมีประธานกรรมการบริหาร สมศ. (ประธาน
บอร์ด สมศ.) และผู้อ้านวยการ สมศ. เข้าร่วมต้อนรับ ในเวลาต่อมาได้รับภารกิจ
ให้ช่วย สมศ. ในการก้าหนดตัวบ่งชีในการประเมินรอบถัดไป

ประชุมปฏิรูปหลักสูตรกลุ่มย่อย (โลกของการท้างาน)
วันที่ 2 พฤษภาคม 2556 ร่วมการประชุมปฏิบัติการ "แนวทางการปฏิรูป
หลักสูตรกลุ่มสาระโลกของการท้างาน" เพื่อให้ได้แนวทางในการจัดท้าเป็นข้อเสนอ
ส่วนหนึ่งต่อคณะกรรมการปฏิรูปหลักสูตรและต้าราการศึกษาขันพืนฐานแห่ งชาติ
จัดขึนโดย ส้านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน

ประชุมระดมความคิดในการพัฒนาการศึกษาของชาติ
วันที่ 2 พฤษภาคม 2556 ร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการพัฒนา
การศึ กษาของชาติ โดยมี นายไพรพนา ศรี เ สน ที่ ปรึ กษารองนายกรั ฐ มนตรี
(นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งมีผลสรุปออกมาในอันดับ
แรกคื อ ในการตั งคณะกรรมการเพื่ อ ศึ กษาและขั บเคลื่ อ นการปฏิ รูปหลั กสู ต ร
การศึ ก ษา จั ด ขึ น ณ ห้ อ งประชุ ม MOC
ส้ า นั ก งานรั ฐ มนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ

ประชุมปัญหาโรงเรียนนิติบุคคล
วันที่ 27 พฤษภาคม 2556 ประชุมระดมความคิดในการพัฒนาการศึกษาของชาติ
ครังที่ 2/2556 เรื่อง ปัญหาของโรงเรียนนิติบุคคล ซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบาย
การพั ฒ นาโรงเรี ย นขนาดเล็ ก ของนายพงศ์ เ ทพ เทพกาญจนา รอง
นายกรั ฐมนตรี และรัฐ มนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิ การ ที่จะให้ มีการควบรวม
โรงเรียนขนาดเล็กและพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กให้เป็นนิติบุคคล โดยการประชุม
ในวั นนี ได้ รับเกี ยรติ จ าก นายไพรพนา ศรี เ สน ที่ ปรึ กษารองนายกรั ฐ มนตรี
เป็นประธานในการประชุม ณ ห้อง MOC กระทรวงศึกษาธิการ
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ประชุมปฏิรูปการเรียนรู้วิชาแนะแนว
วันที่ 28 พฤษภาคม 2556 การประชุมปฏิรูปการเรียนรู้วิชาแนะแนว 1 ในวิชาที่อยู่
ในกลุ่ มความรู้ การด้ า รงชี วิ ต และโลกของงาน เพื่ อ สนั บสนุ นข้ อ เสนอแนวทาง
การปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขันพืนฐานสู่การปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม
ความรู้ "การด้ า รงชี วิ ต และโลกของการท้ า งาน" จั ด ขึ น ณ ห้ อ งประชุ ม 1
ส้านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน

ประชุมคณะกรรมการสมัชชาการศึกษา ครังที่ 1
วันที่ 1 มิถุนายน 2556 นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ ประธานเครือข่ายยุวทัศน์
กรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานคณะกรรมการสมัชชาการศึกษาและสนับสนุนการ
ปฏิรูปหลักสูตรทางการศึกษา เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการสมัชชา
การศึกษา ฯ ครังที่ 1/2556 โดยมีคณะกรรมการและอนุกรรมการเข้าร่วมกว่า
15 คน จัดขึน ณ ห้องประชุม โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์

เสวนาวิชาการ "เยาวชนกับการจ้างงาน"
วันที่ 14 มิถุนายน 2556 ร่วมการประชุมเสวนาวิชาการนานาชาติด้านการศึกษา
เรื่อง "เยาวชนกับการจ้างงาน" เพื่อพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้และน้าไปออกแบบ
แนวทางปฏิบัติที่ใช้ในการพัฒนาการศึกษาไทย จัด โดย ส้านักงานส่งเสริมสังคม
แห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน ณ โรงแรมเวสทินแกรนด์ กรุงเทพมหานคร

ประชุมคณะกรรมการสมัชชาการศึกษา ครังที่ ๒
วันที่ 22 มิถุนายน 2556 ผู้ บริหารเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร
และผู้บริหารคณะกรรมการสมัชชาการศึ กษาและสนับสนุนการปฏิ รูปหลักสูต ร
ทางการศึกษา เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการด้าเนินโครงการ "สมัชชาการศึกษา
ครั งที่ 2" เพื่ อ จัด ท้า เป็นผลงานและประเมิ น ผลโครงการ โดยจั ดขึ น ณ ศู นย์
ประชุมสัมมนา เดอะ คอนเน็คชั่น ลาดพร้าว
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ร่วมประชุมการปฏิรูปหลักสูตรและต้าราการศึกษาขันพืนฐาน ครังที่ 5
วันที่ 27 มิถุนายน 2556 ร่วมการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปหลักสูตรและต้า รา
การศึกษาขันพืนฐานครังที่ 5/2556 เพื่อประชุมติดตามและทราบความคืบหน้า
ของแต่ ล ะกลุ่ ม ความรู้ พร้ อ มน้ า เสนอรายละเอี ย ด ทั ง 6 กลุ่ มความรู้ ทั งนี
เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร ได้น้าข้อเสนอจากงานสมัชชาการศึกษาครังที่
2 น้าเสนอต่อคณะกรรมการ ฯ และที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(ศ.พิ เ ศษ ดร.ภาวิ ช ทองโรจน์ ) จั ด ขึ น ณ โรงแรมพลู แ มน คิ ง พาวเวอร์
กรุงเทพมหานคร

พบผู้บริหารโรงเรียนเอกชนทั่วกรุงเทพมหานคร
วันที่ 8 กรกฎาคม 2556 ประชุมเพื่อ ปรึ กษาหารื อให้โ รงเรียนในสัง กั ด
ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปรับกระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้
สอดคล้องต่อการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยมีบาทหลวงเดชา อาภรณ์รัต น์
ผู้อ้านวยการฝ่ายการศึกษาฯ , ผู้จัดการแผนงานการประกันคุณภาพโรงเรียน และ
รองผู้อ้านวยการโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้อง
ประชุมชัน 7 ฝ่ายการศึกษา ส้านักงานอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เสวนาวิชาการนานาชาติด้านการศึกษา ครังที่ 4
วันที่ 15 กรกฎาคม 2556 ร่วมเสวนาในหัวข้อ "Career Academies" ระบบ
เตรียมความพร้อมด้านอาชีพในระบบโรงเรียนสายสามัญ โดยพูดถึงการน้าระบบ
Career Academies เข้ามาใส่ในหลักสูตรของระดับมัธยมศึกษาเพื่อให้เป็นเเนวทาง
ส้าหรับเด็กที่มีความสนใจในอาชีพต่างๆ สามารถเข้ามาเตรียมความพร้อม หรือ
ฝึกงาน เพื่อให้ได้สัมผัสกับอาชีพที่เด็กสนใจ รวมถึงพูดคุยจุดเด่นจุดด้อยของ
สายสามัญเเละสายอาชีพ ณ ห้องประชุมจามจุรี ชัน M โรงเเรมปทุมวันปริ๊นเซส

ประชุมปฏิรูปหลักสูตรปฐมวัย
วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ร่วมการประชุม(ร่าง)หลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช
2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดจากผู้เเทนส้านักการศึกษาในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยทั่ ว ประเทศ เพื่ อ เป็ นเเนวทางในการปรั บเปลี่ ย นหรื อ ปฏิ รู ป
หลักสูตรปฐมวัยให้เหมาะกับบริบทในสังคมของปัจจุบัน และสามารถพัฒนาเด็ก
ในช่วงปฐมวัยให้มีศักยภาพในด้านต่าง ๆ พร้อมกับการเติบโตอย่างมีคุณภาพ จัด
โดยกลุ่มพัฒนาหลักสูตร ส้านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส้านักงาน สพฐ.
ณ โรงแรมรอแยล เบญจา สุขุมวิท ซอย 5
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ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเรื่องการปฏิรูปการศึกษาของชาติ
วันที่ 8 สิงหาคม 2556 ร่วมติดตามภารกิจของ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และยื่นหนังสือเพื่อเร่งรัดการด้าเนินงาน
ด้านการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาของรัฐบาล โดยหนังสือที่ยื่ นได้เเนบข้อเสนอ
และเเนวทางการปฏิรูปการศึกษาของชาติจากเวทีสมัชชาการศึกษาทัง 2 ครัง เพื่อ
สนั บสนุ น ให้ รัฐ บาลได้ ป ฏิ รู ปการศึ ก ษาอย่า งถู กต้ อ งและสอดคล้ อ งกั บ บริ บ ท
สั ง คมไทยให้ ม ากที่ สุ ด ณ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ กุ ย บุ รี อ้ า เภอกุ ย บุ รี จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์

สัมมนาวิชาการการศึกษา วุฒิสภา

วันที่ 19 สิงหาคม 2556 ร่วมสัมมนาวิชาการ "กลไกชาติสร้างเด็กไทยก้าวทันโลก
ยุคใหม่ได้จริงหรือ?" ในหัวข้อ "แผนการศึกษาแห่งชาติและระบบการศึกษาไทย" จัด
ขึนเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการศึกษา และผลักดันการ
สร้างหลักสูตรการศึกษาให้เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนในศตวรรษที่ ๒๑ โดยอนุ
กรรมาธิการด้านเด็กและเยาวชน วุฒิสภา เป็นผู้จัด ซึ่งมีนายจาตุรนต์ ฉายแสง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ , ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการ
สภาการศึกษา , ดร.วราภรณ์ สีหนาท รองเลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา , ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานกรรมการการอาชีวศึกษา และ รศ.
ดร.สมพงษ์ จิตระดับ จากจุฬาลงกรณ์ ฯ ณ อาคารรัฐสภา 2

ประชุมเรื่องศักยภาพของโรงเรียนทางเลือก
วันที่ 19 สิงหาคม 2556 ร่วมการประชุมระดมความคิดเห็นในหัวข้อ "ศักยภาพ
ของโรงเรียนทางเลือกในการเป็นต้นแบบการจัดการศึกษาไทย" โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อก้าหนดภาพรวมของเป้าประสงค์และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการศึกษาไทย
กับการเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 โดยมีผู้ทรงคุณวุ ฒิ ทังผู้จัดการ
ศึกษาแบบทางเลือก และผู้ก้าหนดนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วม จัดขึน
ณ อาคารนิเวศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประชุมสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย
วันที่ 21 สิงหาคม 2556 ร่วมประชุมสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ซึ่ง
จั ด ขึ นเพื่ อ ประชุ มใหญ่ ส ามั ญ ของโรงเรี ย นเอกชนในเครื อ คาทอลิ กกว่ า 400
โรงเรียนทั่วประเทศ และสร้างกระบวนการสอนในศตวรรษที่ 21 ให้กับบุคลากรทาง
การศึกษาในสถานศึกษาที่สังกัดเครือต่างๆ รวมถึงการสร้างหลักสูตรให้เหมาะสม
กับการพัฒนาผู้เรียนด้วย โดยมีโรงเรียนเอกชนชื่อดังเข้าร่วมการประชุมครังนี
ได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนเซนค์คาเบรียล โรงเรียนพระหฤทัย คอนแวนต์
โรงเรียนพระหฤทัยพั ฒนเวศม์ โรงเรียนมงฟอร์ต วิทยาลั ย ณ โรงแรมเอเชี ย
พัทยาใต้ จังหวัดชลบุรี
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ประชุมการศึกษาในศตวรรษที่ 21
วันที่ 2 กันยายน 2556 ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา
ในหั ว ข้ อ "การศึ ก ษาไทยในศตวรรษที่ 21" เพื่ อ ก้ า หนดเป้ า ประสงค์ แ ละเสนอ
แนะเเนวทางการพัฒนาการศึกษาของไทยรวมทังกลไกขับเคลื่อนไปสู่ภาคปฏิบัติ ซึ่ง
จัดโดยส้านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศิ
นทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดขึน ณ ห้องกมลทิพย์ 1 โรงเเรมเดอะสุ
โกศล กรุงเทพมหานคร

สัมภาษณ์หนุนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการ “รับตรง”

วันที่ 19 กันยายน 2556 ร่วมบันทึกเทปรายการ "เถียงให้รู้เรื่อง" ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ประเด็นเกี่ยวกับการยุบ "รับตรง" ซึ่ง
ก้าลังมีประเด็นนีในวงการเยาวชนเป็นอย่างมากภายหลังจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายจาตุรนต์ ฉายแสง ประกาศ
นโยบายในงานการศึกษาที่จังหวัดชลบุรี โดยรายการ "เถียงให้รู้เรื่อง" จะด้าเนินการออกอากาศในวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2556 เวลา
12.00-13.00 น. ณ ไทยพีบีเอส
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การมีส่วนร่วมกับสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ตาม พรบ.วัฒนธรรมแห่งชาติ 2553

ภายหลั ง เครื อ ข่ า ยยุ ว ทั ศน์ กรุ ง เทพมหานคร ยื่ นจดแจ้ ง เป็ น เครื อ ข่ า ย
วัฒนธรรม กับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ตามความในข้อ 3 และ
ข้อ 4 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการก้าหนดที่มา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา
จ้านวนกรรมการ และสมาชิก วาระการด้ารงต้าแหน่ง การประชุม การบริหารจัดการและ
การด้าเนินงานของสภาวัฒนธรรม พุทธศักราช 2555 ซึ่งออกตามความในมาตรา
15 วรรคหนึ่ง และมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พุทธศักราช
2553
ซึ่ ง ท้ า ให้ เ ครื อ ข่ า ยยุ ว ทั ศ น์ กรุ ง เทพมหานคร มี สิ ท ธิ์ ส่ ง ผู้ แ ทนเพื่ อ ร่ ว ม
คัดเลือกเป็นคณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร โดยผู้บริหาร
เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร มีมติส่งรายชื่อเพื่อเป็นผู้แทนจ้านวน 3 คน อัน
ได้แก่ นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ ประธานเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร นาย
พงษ์สิทธิ์ บุญมา รองประธานเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร คนที่ 2 และนาย
ชั ยวั ฒน์ ขุ นศั กดิ์ หั ว หน้ า ส้ า นั กประชาสั มพั นธ์ แ ละสื่ อ สารองค์ กร รั กษาการแทน
ผู้อ้านวยการส้านักงานเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรียกผู้แทนจากทุก
องค์กรที่ยื่นขอจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม เข้าร่วมการประชุมครังที่ 1 เพื่อสรร
หาผู้ มี ค วามสามารถและคนท้ า งาน ด้ า รงต้ า แหน่ ง กรรมการสภาวั ฒ นธรรม
กรุงเทพมหานคร โดย 1 ใน 5 มีผู้แทนจากเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร คือ
นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม พร้อมด้ว ย
ประธานสภาวัฒนธรรมระดับเขต ทุกเขต และ กรรมการส่วนกลางจ้านวน 5 คน เข้า
ร่ว มประชุ มเพื่อ คั ดเลือ กผู้บริห ารระดั บสู ง ได้แ ก่ ต้ าแหน่ ง ประธานสภาวั ฒนธรรม
กรุงเทพมหานคร และรองประธาน ฯ จ้านวน 6 คน แต่ผู้บริหารเครือข่ายยุวทัศน์
กรุงเทพมหานคร มีมติไม่เสนอรายชื่อลงรับเลือกตัง ท้าให้ได้ด้ารงต้าแหน่งเดียวคือ
ต้าแหน่ง กรรมการสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร
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การเป็นอนุกรรมการ ในคณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ ตามค้าสั่งส้านักนายกรัฐมนตรี

เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร ถูกเสนอชื่อโดยกระทรวงวัฒนธรรม
ให้เข้าร่วมเป็นอนุกรรมการ จ้านวน 2 ชุด คือ อนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยมีนายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เป็นอนุกรรมการในชุดนี
และอนุกรรมการสนับสนุนการจัดตังกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยมี
นายชัยวัฒน์ ขุนศักดิ์ เป็นอนุกรรมการ ทัง 2 ชุดนีอยู่ภายใต้ คณะกรรมการพัฒนา
สื่อปลอดภั ยและสร้ างสรรค์แ ห่ง ชาติ ส้า นักนายกรั ฐมนตรี ตามประกาศส้ านั ก
นายกรัฐมนตรี ว่า ด้วยคณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ
ที่ 1/2556 ลงวันที่ 15 มกราคม 2556 โดยมีนายปลอดประสพ สุรัสวดี รอง
นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ฯ
การด้าเนินงานในต้าแหน่งหน้าที่อนุกรรมการทัง 2 ชุดนี เครือข่ายยุวทัศน์
กรุงเทพมหานคร มีโอกาสน้าเสนอเรื่องราวการพัฒนาสื่อต่าง ๆ ให้ผู้ใหญ่ได้รับฟัง
อาทิการจัดการประกวดจัดท้าสื่อการเรียนการสอน หรือโครงการ “สื่อสีขาว เพื่อ
เยาวชน” โครงการ “สื่อสีขาว รายการเด็กเต็มบาตร” ที่ท้าการออกอากาศผ่านทาง
สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ และโครงการประกวดภาพยนตร์
สัน ในหัวข้อ “ยาเสพติด แค่คิด ก็ผิดแล้ว ” ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งจาก
เยาวชนทั่วประเทศ
ในปีงบประมาณ 2556 มีการประชุมอนุกรรมการทัง 2 ชุดนี จ้านวน 3
ครัง แบ่งเป็น
-อนุกรรมการส่งเสริม ฯ
วันที่ 4 เมษายน 2556
-อนุกรรมการสนับสนุน ฯ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556
วันที่ 9 เมษายน 2556
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งานเชิดชูเกียรติ "ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2556 "
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 ร่วมรับประทานอาหารในงาน เชิดชูเกียรติ "ศิลปิน
แห่ ง ชาติ พุ ท ธศั ก ราช 2555" โดยมี น ายพงศ์ เ ทพ เทพกาญจนา รอง
นายกรัฐมนตรี และนายสนธยา คุณปลืม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน โดยจัดขึน ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศ
ไทย

งานแถลงข่าวความคืบหน้าร่าง พรบ.กองทุนสื่อ ฯ
วันที่ 29 มีนาคม 2556 ร่วมงานแถลงข่าวการทดลองให้ทุนผลิตสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ และความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ พ.ศ. .... และพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ โดยมีนางปริศนา
พงษ์ทัดศิริกุล ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในงานแถลงข่าว พร้อมด้วย
คณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม จัดขึน ณ ห้องประชุม 1 ชัน 19 กระทรวง
วัฒนธรรม

รดน้าขอพรศิลปินแห่งชาติและผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม
วันที่ 11 เมษายน 2556 ร่วมรดน้าขอพรศิลปินแห่งชาติ ผู้มีผลงานดีเด่ น
ทางด้านวัฒนธรรม และผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม เนื่ องในเทศกาลสงกรานต์
ประจ้ า ปี 2556 โดยภายในงานได้ รั บ เกี ย รติ จ าก นายสนธยา คุ ณ ปลื ม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล ปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม พร้อมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมงาน จัดขึน ณ
หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

พิธีเปิดการแสดงผลงานค่ายเยาวชนวัฒนธรรม ฯ
วันที่ 7 พฤษภาคม 2556 ร่วมพิธีเปิดการแสดงผลงานค่ายเยาวชน
วัฒนธรรมภาคฤดูร้อน ประจ้าปี 2556 ที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์
ทั ก ษะ ความวิ ริ ย ะอุ ต สาหะของเยาวชน ผ่ า นกิ จ กรรมเสริ ม สร้ า ง
สติปัญญา เพิ่มพูนทักษะด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และหลักธรรมทาง
ศาสนา โดยมี น ายสุ ร ะ เตชะทั ต ที่ ป รึ ก ษารั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง
วัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงละครแห่งชาติ

ร่วมการวิพากษ์แนวทางการใช้สื่อ IT
วันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวิพากษ์แนวทางและ
ค้าแนะน้าส้าหรับประชาชนเกี่ยวกับการใช้สื่อ IT ที่เหมาะสม" ครังที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อจัดท้าแนวทางและค้าแนะน้าเกี่ยวกับการใช้สื่อ IT ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับมติของ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติกรณีเด็กไทยกับไอที จั ดขีน ณ อาคาร SIMR โรงพยาบาลศิริ
ราช
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งานโทรทัศน์ทองค้า ครังที่ 27
วันที่ 22 มิถุนายน 2556 ร่วมงานประกาศผลรางวัลโทรทัศน์ทองค้า ซึ่งรางวัล
โทรทัศน์ทองค้า ถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลเกียรติยศของคนทีวี ที่ทรงคุณค่า และได้รับการ
จับตามองเป็นอย่างมาก ซึ่ งจัดขึนจากการร่วมมือกันระหว่างชมรมส่งเสริมโทรทัศน์
มูลนิธิจ้านง รังสิกุล และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยพิธีประกาศผลรางวัลโทรทัศน์
ทองค้า ได้จัดขึนอย่างต่อเนื่องเป็นครังที่ 27 แล้วในปีนี ภายใต้ชื่อ "จากไทยโทรทัศน์ สู่
ดิจิทัลทีวี" เพื่อเป็นการร้าลึกถึงคุณูปการของ อาจารย์จ้านง รังสิกุล ผู้เป็นเสมือนบิดา
ของวงการโทรทัศน์ไทย และยังได้รับเกียรติจาก องคมนตรี และนางผุสดี ตามไท รอง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ร่วมมอบรางวัล จัดขึน ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์
วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ศึกษาดูงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี
วั นที่ 13 กั นยายน 2556 ร่ ว มโครงการ "ศึ ก ษาดู ง านการบริ ห ารจั ด การงาน
วัฒนธรรมในท้องถิ่น" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้สภาวัฒนธรรมมี
บทบาทในการด้ าเนิ นงานวัฒนธรรม และเเลกเปลี่ ยนเรียนรู้ ประสานสัมพันธ์ ในระบบ
เครื อ ข่ า ยวั ฒนธรรม ซึ่ ง จั ด โดยสภาวั ฒนธรรมกรุง เทพมหานคร ณ ต้า บลตะลุ ง
จังหวัดลพบุรี

สัมมนาการใช้อินเทอร์เน็ตและเกมเชิงบวก
วันที่ 23 กันยายน 2556 ร่วมงานสัมมนา "การส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ตและเกม
เชิงบวก” ส้าหรับเด็กและเยาวชนตามโครงการศึกษาและพัฒนากลไกเพื่อการแก้ไข
ปัญหาเด็กติดเกม ด้วยความร่วมมือของกระทรวงวัฒนธรรม และสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ าเจ้ าคุ ณ ทหารลาดกระบั ง มี วั ตถุ ประสงค์ เ พื่อ ส่ งเสริมให้ประชาชน
สถาบันครอบครัว สถานศึกษาทั่วประเทศ ได้มีการประยุกต์ใช้โปรแกรมป้องกันเด็ก
ติ ด เกมเชิ ง บวก ในการดู แ ลการใช้ อิ นเทอร์ เ น็ ต และเกมของเด็ ก เยาวชน อย่า ง
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดขึน ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว

สัมมนากรณีปัญหา "เด็กไทยกับไอที"
วันที่ 26 กันยายน 2556 ร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการและเครือข่ายคนท้างาน
เพื่ อ ขั บเคลื่ อ นมติ ส มั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ป ระเด็ น “เด็ ก ไทยกั บไอที ” โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมู ลวิชาการ งานวิจั ย องค์ความรู้ ระเบียบปฏิบัติ
กฎหมาย และการด้าเนินการของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ "เด็กไทยกับไอที" อันจะ
น้าไปสู่ทิศทางการด้าเนินการและติดตามผลอย่างบูรณาการ โดยจัดขึน ณ อาคาร
ศูนย์การเรียนรู้ อาคาร D สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
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โครงการ “พลังหนังสัน พลังเพื่อการเปลี่ยนแปลง” ในหัวข้อ “ยาเสพติด แค่คิด ก็ผิดแล้ว”

วันศุกร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชัน 19
กระทรวงวัฒนธรรม นายอดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ ผู้ช่วยรัฐมนตรี
ประจากระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลเกียรติยศจาก
ฯพณฯ สนธยา คุ ณ ปลื ม รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงวั ฒ นธรรม
ในโครงการ “พลังหนังสัน พลังเพื่อการเปลี่ยนแปลง” ซึ่งเป็นโครงการ
ที่ได้รับการสนับสนุนจากส้านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด (ปปส.) เชิญชวนเด็กและเยาวชนร่วมประกวดภาพยนตร์สันความ
ยาว 10 – 15 นาที ภายใต้หัวข้อ “ยาเสพติด..แค่คิด..ก็ ผิดแล้ว” เพื่อ
ส่งเสริมให้เยาวชนสร้างสรรค์สื่อคุณภาพ ตระหนักถึงประเด็นยาเสพติด และ
ร่วมเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังและต่อต้านยาเสพติดในสังคม ซึ่งผลงาน
ที่ได้รับรางวัล จะจั ดท้าเป็นส้ าเนาดีวี ดีจ้านวน 1,000 แผ่น เผยแพร่ให้
โรงเรียนทังในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน
ส้าหรับการด้าเนินโครงการในครังนีมีผู้เข้าร่วมสมัครและส่งผลงาน
เข้าประกวดมากกว่า 70 ทีมจากทั่วประเทศ โดยจะมีเพียง 6 ทีมเท่านันที่ได้รับ
โล่รางวัลเกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่ง 6 รางวัล
นีได้แก่ รางวัลชนะเลิศ จากโรงเรี ยนมัธยมสาธิตวัดพระศรี ฯ มรภ. รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 จากโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 จากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ รางวัลชมเชย จากโรงเรียน
สารสาสน์วิเทศศึกษา และมหาวิทยาลัยศิลปากร และสุดท้ายรางวัลขวัญใจ
มหาชนจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีส ยามบริหารธุรกิจ ในการตัดสินผลงาน
ดังกล่าวมีตัวแทนจาก หอภาพยนตร์(องค์การมหาชน) ส้านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (องค์ ก ารมหาชน) กระทรวง
วัฒนธรรม และ ส้ า นั ก งาน ปปส. ผลงานที่ ได้ รับ รางวั ลดั งกล่ าว เป็ น
ผลงานคุณภาพที่แสดงถึงพลังความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนคนรุ่นใหม่
เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมและค่านิยมที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนในเรื่องของ
การห่างไกลยาเสพติด อีกทังโครงการนียังเป็นการสนับสนุนในการเปิดพืนที่
สร้างสรรค์สีขาวอีกด้วย

ข้อมูลโดยย่อของโครงการ
งบประมาณ : 101,900 บาท
สนับสนุนโดย :ส้านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบรามยาเสพติด
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MOU 6 หน่วยงานราชการ จัดโดยกองบัญชาการศึกษา ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ
วันที่ 17 มกราคม 2556 กลุ่มงานอาจารย์ กองบัญชาการศึกษา จัดประชุม
ทบทวนสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน และจัดพิธีลงนามบันทึ ก
ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ กั น ระหว่ า ง วิ ท ยาลั ย การต้ า รวจ เครื อ ข่ า ยยุ ว ทั ศ น์
กรุงเทพมหานคร และเครือข่ายอื่นๆ รวม 6 องค์กร โดยมี พลต้ารวจตรีจิรเดช
เกรี ยงศั กดิ์ พิ ชิ ต ผู้ บัง คั บ การวิ ท ยาลั ย การต้ า รวจ เป็ น ประธานในพิ ธี ล งนาม
ความร่วมมือครังนี

พบ ผบช.น เพื่อปรึกษาหารือในการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน
วั น ที่ 24 มกราคม 2556 พบ พลต้ า รวจโท ค้ า รณวิ ท ย์ ธู ปกระจ่ า ง
ผู้บัญชาการต้ารวจนครบาล และ พลต้ารวจตรี อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์ รองผู้
บัญชาการต้ารวจนครบาล เพื่อปรึกษาหารือในเรื่องของการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในพืนที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งที่ผ่านมากองบัญชาการต้ารวจนครบาลได้
ด้าเนินโครงการ "เยาวชนสัมพันธ์" มาหลายรุ่น โดยในปีนีทางกองบัญ ชาการ
ต้ารวจนครบาล ได้ประสานมายังเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร เพื่อจัดส่ง
วิทยากรไปบรรยายในค่ายส้าหรับปีนีด้วย

ตัดสินรอบสุดท้าย โครงการ "พลังหนังสัน พลังเพื่อการเปลี่ยนแปลง"
วันที่ 30 มกราคม 2556 ตามที่เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร โดยส้า นัก
วางแผนนโยบายยุทธศาสตร์ จัดโครงการประกวดภาพยนตร์สันในโครงการ
“พลังหนังสัน พลังเพื่อการเปลี่ยนแปลง” ในหัวข้อ “ยาเสพติด แค่คิด ก็ผิด
แล้ว” ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์สันได้แก่ ผู้แทนจากเครือข่าย
ยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร , ผู้แทนจากหอภาพยนตร์(องค์การมหาชน), ผู้แทน
จากส้านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพทางการศึกษา (องค์การ
มหาชน) ผู้แทนจากส้านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
และผู้แทนจากส้านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

บรรยายวันงดสูบบุหรี่โลก
วันที่ 30 พฤษภาคม 2556 ได้รับเชิญจากโรงเรียนสุเหร่าสามอิน ให้ไปเป็น
วิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง "บุหรี่" เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก โดยมีนักเรียน
ชั นประถมศึ ก ษาปี ที่ 4-6 เข้ า รั บ ฟั ง การบรรยายถึ ง 160 คน และนาย
ปฐมพงศ์ ประจวบลาภ พร้ อ มคณะเป็ นผู้ แ ทนประธานเครื อ ข่ า ยยุว ทั ศ น์
กรุงเทพมหานคร มอบสื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนสุเหร่าสามอิน ซึ่ง
มีท่านผู้อ้านวยการโรงเรียนสุเหร่าสามอินเป็นผู้รับมอบ
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เสวนายาเสพติด ณ โรงเรียนวิจิตรวิทยา
วันที่ 17 กรกฎาคม 2556 ร่วมเสวนาในหัวข้อ "วัยรุ่นใช้ชีวิตอย่างไรให้
ห่างไกลยาเสพติด" ตามโครงการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเขตวัฒนา
จัดโดยส้านักงานเขตวัฒนา ซึ่งมีวัตถุประสงค์ปลูกจิตส้านึกและสร้างทัศนคติ
ด้านยาเสพติดให้กับเยาวชน โดยมีเยาวชนจากสถาบันการศึกษากว่า 200 คน
เข้าร่วมโครงการ ณ โรงเรียนวิจิตรวิทยา

สนับสนุนภาพค้าเตือนบนซองบุหรี่ 85%
วันที่ 26 กรกฎาคม 2556 ร่วมการประชุมระดมความคิดเห็นในการสนับสนุน
กระทรวงสาธารณสุข ที่ได้ด้าเนินการตามมาตรการเพิ่มค้า เตือนบนซองบุหรี่จาก
เดิมร้อยละ 55 เป็นร้อยละ 85 ของพืนที่ซองบุหรี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ซือ
บุหรี่รวมถึงเด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ ซึ่งในการประชุมได้เสนอ
ให้กระทรวงสาธารณสุขเพิ่มมาตรการจัดท้าป้ายค้าเตือนบริเวณชันจ้าหน่ายบุหรี่
ด้วย โดยมีเครือข่ายเยาวชน และทีมเภสัชกรกว่า 20 คนเข้าร่วม ณ โรงแรมมิโด้

เเคมเปญ "ล้ม เพื่อสนับสนุน 85%"
วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ร่วมจัดกิจกรรม "ล้ม : เพื่อสนับสนุนภาพค้าเตือน 85%"
ซึ่งในปัจจุบันบริษัทบุหรี่ได้ท้าการฟ้องกระทรวงสาธารณสุขของไทยในการจัดท้า
ภาพค้าเตือนขนาดใหญ่ 85% โดยการจัดกิจกรรมในครังนีมีตั วแทนและแกนน้าของ
สถานศึกษากว่า 150 คนเข้าร่วม พร้อมทังฟังการบรรยายในหัวข้อบุหรี่ที่โรงแรม
เอเชีย ก่อนจะเคลื่อนย้ายไปท้ากิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ ในการล้มตัวลงนอนกับพืน
จ้านวน 140 คน เพื่อแสดงให้เห็นว่าคนไทยตาย 140 คนจากบุหรี่ จัดขึน ณ ลาน
เซ็นทรัลเวิล์ด

ร่วมประชุมและคัดเลือก ศอ.ปสย.กทม.
วันที่ 29 สิงหาคม 2556 ร่วมประชุมชีแจงกรอบแนวทางเพื่อขอรับงบประมาณ
อุดหนุนเครือข่ายเยาวชนในพืนที่กรุงเทพมหานคร โดยมีวัต ถุประสงค์เพื่อสร้า ง
ความรู้ ค วามเข้ า ใจในการใช้ ง บประมาณหมวดเงิ น อุ ด หนุ น ตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลั ง พร้ อ มทังคั ดเลื อ กประธานศูนย์อ้ านวยการประสานงานการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน กรุงเทมหานคร(ศอ.ปสย.กทม.) ซึ่งที่
ประชุมมีมติแต่งตังให้ นายรวิศุทธ์ คณิตกุลเศรษฐ์ รองประธานเครือข่ายยุวทัศน์
กรุงเทพมหานคร(รปธ.ยทก.) ด้ารงต้าแหน่ง ประธาน ศอ.ปสย.กทม. โดยในเวลา
16.30 น. หลังจากการเลิกประชุม พลต้ารวจเอก ดร. พงศพัศ พงษ์เจริญ รองผู้
บัญชาการต้ารวจแห่งชาติ ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด ได้ เดินทางมาแสดงความยินดีในโอกาสที นายรวิ ศุทธ์ คณิตกุล เศรษฐ์
รปธ.ยทก. รับต้าแหน่ง ประธาน ศอ.ปสย.กทม. หลังจากนีจะมีการแถลงข่าวในอันดับ
ต่อไป
ต่อมาวันที่ 7 ถึง 9 กันยายน 2556 นายรวิศุทธ์ คณิตกุลเศรษฐ์ รอง
ประธาน ยทก. และ ประธาน ศอ.ปส.ย.กทม. ร่วมโครงการเครือข่ายเยาวชนต้าน
ยาเสพติดระดับประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแกนกลางในการบูรณาการการ
ท้างานของเครือข่ายเยาวชนด้านการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายเยาวชน ให้เข้มเเข็งและเป็นเครือข่ายที่มี คุณภาพ จัดขึน ณ บ้าน
ปลาโลมา รีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา
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มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ที่ปรึกษาเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 2 มกราคม 2556 สวัสดีปีใหม่
นายทวี ประจวบลาภ อธิ บดี ผู้ พิ พ ากษา
ศาลอาญา

วันที่ 2 มกราคม 2556 สวัสดีปีใหม่
นางสาวโนรา ระดมกิ จ ผู้ อ้ า นวยการ
โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์

วันที่ 4 มกราคม 2556 สวัสดีปีใหม่
นางสาวลั ด ดา ตั งสุ ภ าชั ย ผู้ เ ชี่ ย วชาญ
เฉพาะด้านนโยบายยุทธศาสตร์ สป.วธ

งานวันเด็กแห่งชาติ ชุมชนบ้านทรัพย์เจริญ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
วันที่ 12 มกราคม 2556 ร่วมการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ ชุมชนบ้าน
ทรัพย์เจริญ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยประชาชนในหมู่บ้านได้ร่วมกัน
จัดขึน พร้อมทังมีอาหารอีกมากมายเพื่อแจกจ่ายให้กับน้อง ๆ ที่เข้าร่วมงาน ซึ่ง
ในการจั ด งานในครั งนี ได้ รั บ เกี ย รติ จ าก นายไพโรจน์ อิ ส ระเสรี พ งษ์
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 19 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

รายงานผลการด้าเนินงานแก่รฐั มนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
วันที่ 15 มกราคม 2556 มอบรายงานผลปฏิบัติงานประจ้าปี 2555 ให้กับนายสนธยา
คุณปลืม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งในการเข้าพบในครังนี ท่านรัฐมนตรี
ฯ ได้ให้ข้อมูลด้านงานวัฒนธรรม (สื่อ) และการผลิตโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นทางวัฒนธรรม และทางท่านรัฐมนตรี ยังกล่าวต่ออีกว่า พร้อมที่ จะสนับสนุนและ
ผนึกก้าลังพลังของเยาวชนร่วมกับกระทรวงจัดท้าแผนโครงการงานด้านวัฒนธรรม
ต่อไป

มอบรายงานประจ้าปี 2555 ให้ พลต้ารวจเอก ดร.พงศพัศ พงษ์เจริญ
วันที่ 20 มกราคม 2556 เข้ามอบรายงานประจ้าปี 2555 ให้กับท่าน พล.ต.อ.ดร.
พงศพัศ พงษ์เจริญ อดีตรอง ผบ.ตร. และอดีตเลขาธิการ ปปส. ในฐานะที่ท่านเคยให้
การช่วยเหลือและสนับสนุน โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อการต่อต้านยาเสพติด อาทิเช่น
โครงการ Banmo 's got talent และ โครงการประกวดท้าภาพยนตร์สัน พลังหนังสัน
พลังเพื่อการเปลี่ยนแปลง
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มหกรรมเยาวชนต่อต้านการทุจริต เทิดไท้องค์ราชันย์
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 ได้รับเกียรติจากสภาเด็กและเยาวชนภาคกลาง และจังหวัด
พระนครศรี อ ยุธ ยา ให้ เข้ า ร่ว มจัด นิ ทรรศการเกี่ ยวกั บเด็ กและเยาวชนในโครงการ
มหกรรมเยาวชนต่อต้านการทุจริ ต เทิดไท้องค์ราชันย์ ครังที่ 3 "ธรรมดี ที่พ่อท้า"
โดยมีวัตถุประสงค์ในการท้ากิจกรรมและสร้างสรรค์กิจกรรมให้เด็กและเยาวชนได้มีพืนที่
ในการเเสดงออกถึงความสามารถและค้นหาความสามารถของตนเอง โดยจัดขึน ณ
หอศิ ล ป์ จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา อ้ า เภอพระนครศรี อ ยุ ธ ยา จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา

ร่วมประชุมระดมความคิดเห็น : ความซื่อตรงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสถาบันพระปกเกล้า
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ร่วมประชุมระดมความคิดเห็น : ความซื่อตรงในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ 306 อาคารรัฐสภา 2 ซึ่งจัดโดย
สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะ
และวัฒนธรรม วุฒิสภา โดยมีท่านจักรธรรม ธรรมศักดิ์ สมาชิกวุฒิสภาในฐานะรอง
ประธาน กมธ. เป็นประธานในที่ประชุมและประธานในพิธีเปิด

พบ โฆษกคณะกรรมาธิการกิจการเด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ
วั น ที่ 23 กุ ม ภาพั น ธ์ 2556 พบ นางสาวพรพิ ม ล ธรรมสาร โฆษก
คณะกรรมาธิการกิจการเด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ เพื่อพูดคุยถึงการ
ท้างานและโครงการต่าง ๆ ที่ท้าให้กับเด็ก เยาวชน และประเทศชาติ โดยในการเข้าพบ
ครั งนี เป็ นการหาแนวทางการได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการท้ าโครงการ
ต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสนับสนุนส่งเสริมกิจการเด็กและเยาวชน
ณ ที่ท้าการ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย คลอง 10 จังหวัดปทุมธานี

ให้เกียรติเป็นพิธีกรในการด้าเนินงานของกองบัญชาการศึกษา ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ร่วมประชุม "เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับภาคี
เครือ ข่าย" ตามโครงการพัฒนาเครือข่ ายการจัด การเชิง พืนที่ เพื่อ การวิเคราะห์
สภาวการณ์ แ ละขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต เด็ ก และเยาวชนในพื นที่
กรุงเทพมหานคร โดยนายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ ยังได้ให้เกียรติรับหน้าที่เป็น
พิธีกรในการด้าเนินรายการในงานอีกด้วย จัดขึน ณ ห้องประชุมบุญยะจินดา 6
สโมสรต้ารวจ กรุงเทพมหานคร
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ประชุมติดตามการขับเคลื่อน พรบ. การออมแห่งชาติ กับ กมธ. การเงินการคลัง สภาผู้แทนราษฎร
วันที่ 7 มีนาคม 2556 ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคาร
และสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร เพื่อขับเคลื่อนกองทุนการออมแห่งชาติ โดยมี
นายไชยา พรหมา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทย ประธานคณะกรรมาธิการ
โดยเป็ นประธานในการประชุ ม และมี น ายกรณ์ จาติ กวณิ ช อดี ต รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงการคลัง เข้าร่วมประชุมด้วย

ประชุมการด้าเนิน สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ปี 56
วันที่ 7 มีนาคม 2556 ร่วมประชุมกลุ่มย่อยกับ นายประมวล บุญมา หัวหน้างาน
สมัชชาคุณธรรม ศูนย์คุณธรรม (ผู้แทนผู้อ้านวยการศูนย์คุณธรรม) เพื่อปรึกษาและ
การด้าเนินงาน สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ปี 2556 โดยในการด้าเนินการในครังนี
เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร ได้มีส่วนรับผิดชอบในเรื่องการจัดนิทรรศการ ,
การแสดงในหัวข้อ ซื่อตรง และการอ้านวยความสะดวกของการจัดงาน โดยการ
ประชุมครังนีจัดขึน ณ ห้องประชุมย่อย ชัน 17 ศูนย์คุณธรรม

ร่วมค่ายพัฒนาเครือข่ายพลเมืองประชาธิปไตย
ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2556 ร่วมโครงการ "พัฒนาเครือข่ายพลเมือง
ประชาธิปไตย" ของคณะอนุกรรมการด้านการสร้างภาคีเครือข่าย รัฐสภา ซึ่งเป็น
โครงการที่ จะฝึกอบรมเด็ กและเยาวชนให้มีความรู้แ ละเข้ าใจในเรื่อ งของการเป็ น
พลเมือง โดยจัดขึน ณ ศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติ วีเทรน อินเตอร์เนชั่นแนล เฮ้าส์
กรุงเทพมหานคร

ประชุมเชิงปฏิบัติการ (สมัชชาปฏิรูประดับชาติ)
วันที่ 25 มีนาคม 2556 ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ระดมสมองเพื่อพัฒนา
ร่างข้อเสนอเชิงนโยบายส้าหรับสมัชชาปฏิรูประดับชาติ" (ในหัวข้อ : การปฏิรูป
ระบบป้อ งกั นและปราบปรามเพื่ อหยุด วิกฤติ คอร์ รัปชั่ น เพิ่มภาพลักษณ์ ความ
โปร่ ง ใส่ ) จั ด ขึ นโดยส้ า นั ก งานปฏิ รู ป (สปร.) ณ โรงแรมรามาการ์ เ ด้ น ส์
กรุงเทพมหานคร
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ประชุมเสวนาเชิงวิชาการ ของคณะกรรมาธิการการเงิน การคลังฯ
วันที่ 17 เมษายน 2556 ร่วมการประชุมเสวนาเชิงวิชาการ ของคณะกรรมาธิการ
การเงิน การคลังฯ สภาผู้แทนราษฎร ในเรื่องกองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.) โดยมี
นายกรณ์ จาติกวณิชย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรพรรคประชาธิปัตย์) เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์

อบรมเยาวชนมีส่วนร่วมทางการเมือง 56
วันที่ 30 เมษายน 2556 ร่วมโครงการส่งเสริมเยาวชนมีส่วนร่วมทางการ
เมื อง ประจ้า ปีง บประมาณ 2556 เพื่อ ส่ง เสริมให้ เยาวชนได้ เพิ่ มพู นความรู้
เกี่ยวกับวิถีประชาธิปไตย การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยอันมี
พระมหากษัตริ ย์ทรงเป็นประมุ ข โดยมีผู้ ทรงคุณ วุฒิและผู้บริ ห ารระดั บสู ง
กกต. เข้ า ร่ ว มบรรยาย จั ด ขึ น ณ ห้ อ งประชุ มส้ า นั กงานคณะกรรมการ
การเลื อ กตั ง ( กกต.) ชั น 7 ห้ อ ง 706 ศู น ย์ ร า ชกา รแ จ้ ง วั ฒ นะ
กรุงเทพมหานคร

ประชุมเสวนาแนวโน้มเด็กไทยในอนาคต
วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ร่วมการประชุมเสวนา "แนวโน้มเด็กไทยในอนาคต
ภายใต้มิติครอบครัว การเรียนรู้ และตัวตนที่เปลี่ยนแปลงไป" เพื่อน้าเสนอ
ข้อมูลสรุปสภาวการณ์เด็กและเยาวชนประจ้าปี และหารือถึงแนวทางในการ
ป้องกันและรับมือกับปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึนกับเด็กและเยาวชนไทยในอนาคต
จัดโดยสถาบันรามจิตติ โดยมี ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ เป็นประธานการ
ประชุมเสวนา ณ โรงแรมสยามแอทสยาม

ร่วมประชาเสวนา เพื่อก้าหนดอนาคตประเทศไทย
ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2556 ร่วมการประชาเสวนาหาทางออก
เพื่อก้าหนดอนาคตประเทศไทยร่วมกัน ในโครงการวิจัยอนาคตประเทศไทยและ
การเมืองที่พึงปรารถนา โดยมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ใน
ฐานะ กรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า เข้าร่วมและสังเกตการณ์ จัดขึน ณ
โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการเเจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
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ประชุมยุทธศาสตร์พอเพียง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2556 ร่วมการสัมมนาระดมความคิดเห็น เรื่อง "ยุทธศาสตร์
การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ 2 ทศวรรษหน้า" เวทีเด็กและเยาวชน
โดยมี วั ต ถุ ประสงค์ ใ ห้ เ ด็ กและเยาวชน ซึ่ ง เป็ นอนาคตของชาติ ไ ด้ มีส่ ว นร่ ว มในการ
ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ 2
ทศวรรษหน้า และน้าเสนอคณะรัฐมนตรีเป็นวาระแห่งชาติต่อไป จัดขึน ณ ห้องประชุม
1 ชัน 3 ส้านักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ประชุมสมัชชาปฏิรูปประเทศไทย
ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2556 ร่วมการประชุมสมัชชาปฏิรูป
ระดับชาติ ครังที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีประเด็นหลักคือ "พลังพลเมือง ปฏิรูปประเทศ
ไทย" โดยในการประชุ มครั งนีถื อ ว่า เป็ นครั งสุด ท้ ายเนื่ องจากสิ นสุด ระเบี ยบส้ า นั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิรูป พ.ศ. 2553 ส่วนการประชุมได้มีผู้แทนจากหลายภาค
ส่ว นเข้า ร่ ว มงาน อาทิ เ ช่น ผู้ เเทนกระทรวงต่ า ง ๆ กรม องค์ การปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น เครือข่ายชุมชน เครือข่ายภาคประชาสังคม และเครือข่ายเยาวชน จัดขึน ณ
ศูนย์นิทรรศกาลและการประชุมไบเทค บางนา

ประชุมร่าง พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก ฯ ครังที่ 1
วันที่ 7 มิถุนายน 2556 ร่วมประชุมคณะท้างานเพื่อพิจารณาร่าง พรบ.ส่งเสริม
การพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ ครังที่ 1/2556 โดยมีนายสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์ ,
รองผู้อ้านวยการ สท. ผู้อ้านวยการส้านักส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก และ
ผู้อ้านวยการส้านักส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เยาวชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง
ประชุม 2 ส้านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และ
ผู้สูงอายุ (สท.)

ต้อนรับรัฐมนตรี ศธ. คนใหม่
วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ร่วมต้อนรับ นายจาตุรนต์ ฉายเเสง รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสเข้ารับต้าแหน่งและท้างานวันแรกโดยมีนายพงศ์เทพ
เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เข้าร่วม พร้อมทังผู้บริหารระดับสูงทุกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ ณ อาคาร
ราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ
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เสวนาร่าง พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก ฯ
วันที่ 4 กรกฎาคม 2556 ร่วมการเสวนารับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ
ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชนแห่ ง ชาติ ( ฉบั บ ที่ . .)พ.ศ. .. เพื่ อ เปิ ด รั บ ฟั ง
ความคิดเห็นและเเนวทางในการปรับปรุงพระราชบัญญัติฉบับนีให้สอดคล้องกับ
บริบทในปัจจุบัน โดยมีการเสวนาพูดคุยถึงเรื่องนีและผู้ทรงคุณวุฒิในหลาย ๆ ด้าน
เข้าร่วม อาทิเช่น นายสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคุ้มครอง
เด็ก และนายปฐมพงศ์ ประจวบลาภ (รก)หัวหน้าส้านักวางแผนนโยบายยุทธศาสตร์
จัดขึน ณ โรงเเรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

ร่วมเป็นผู้แทนคัดเลือกเด็กดีศรีบ้านหมอ
วันที่ 17 กรกฎาคม 2556 ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาสรรหารางวัลเด็ก
และเยาวชนดีศรีบ้านหมอ ประจ้าปี 2556 เพื่อสรรหาเด็กและเยาวชนดีศรีบ้านหมอ
พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กเรียนดี โดยมีนายทิวา วัชรกาฬ นายอ้าเภอบ้าน
หมอ เป็นประธานในการประชุม ณ ที่ว่าการอ้าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

ร่วมพิธีฌาปนกิจบุตรชายที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี
วันที่ 19 กรกฎาคม 2556 นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ ประธานเครือข่าย
ยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีฌาปนกิจบุตรชาย
ของนายไพรพนา ศรีเสน(ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี) โดยมีนายพงศ์เทพ เทพ
กาญจนา รองนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีกระทรวงต่ าง ๆ เข้าร่วมงาน ณ
วัดเครือวัลย์ กรุงเทพมหานคร

ช่วยเหลือเด็กชาวกัมพูชา
วันที่ 23 กรกฎาคม 2556 น้าก้าลังเจ้าหน้าที่ต้ารวจจากสถานีต้ารวจนครบาล
ปทุมวัน เข้าตรวจสอบบริเวณศูนย์การค้าชื่อดังย่านปทุ มวัน เพื่อน้าตัวมารดาและ
บุตรสาว 2 คนซึ่งเป็นชาวกัมพูชา เข้าสอบปากค้าที่สถานีต้ารวจนครบาลปทุมวัน
หลังบังคับบุตรสาวมานั่งเรี่ยรายจากประชาชนผู้เดินผ่าน ภายหลังการเข้าให้ปากค้าและ
ตรวจสอบ สถานีต้ารวจนครบาลปทุมวันได้ประสานไปยังกองบังคับการต้ารวจตรวจ
คนเข้าเมือง(ตม.) เพื่อประสานน้าตัวครอบครัวชาวกัมพูชากลับประเทศ
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จุดเทียนชัยถวายพระพร
วันที่ 12 สิงหาคม 2556 ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2556
โดยมีเหล่าทูตานุทูตจากประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และ
ประชาชนเข้าร่วมพิธี พร้อมร่วมร้องเพลงสรรเสริ ญพระบารมี สดุดีมหาราชา โดยมี
นายสนธยา คุณปลืม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานจุดเทียนชัย
ถวายพระพร จัดขึน ณ ลานพาร์คพารากอน ศูนย์การค้าสยามพารากอน

ร่วมเทน้าหมักชีวภาพแก้น้าเสียในชุมชน
วันที่ 24 สิงหาคม 2556 ร่วมจัดกิจกรรมเทน้าหมักชีวภาพลงบริเวณชุมชนแออัดที่
มีการปล่อยน้าเสียจนส่งผลกระทบต่อสิ่งเเวดล้อม โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่าย
พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม , ฝ่ายรักษาความสะอาดและสิ่งเเวดล้อม ส้านักงาน
เขตวัฒนา ได้น้าน้าหมักชีวภาพจ้านวน 100 ขวด มาช่วย พร้อมวิทยากรบรรยาย
ถึงข้อดีข้อเสียของน้าหมักชีวภาพอีกด้วย จัดขึน ณ ชุ มชนสะพานคลองตัน ปรีดี
พนมยงค์ 48 กรุงเทพมหานคร

ประชุมร่าง พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก ฯ ครังที่ ๒
วันที่ 26 สิงหาคม 2556 ร่วมประชุมคณะท้างานแก้ไขปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ครังที่ 2/2556 โดยมีเนือหา
สาระเพิ่มในร่างพรบ.คือ เพิ่มสภาเด็กและเยาวชนเขต / สภาเด็กและเยาวชนเมืองพัทยา
จัดขึน ณ ห้องประชุม 3 ชัน 3 ส้านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน
ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ

ร่วมจัดงาน Banmo's got talent ครังที่ 2
วันที่ 6 กันยายน 2556 ร่วมจัดโครงการลานเยาวชน ถนนเด็กเดิน Banmo's
got talent ครังที่ 2 เพื่อเป็นการเปิดพืนที่สร้างสรรค์ให้เด็กและเยาวชนได้เเสดง
ออกถึงความสามารถของตนเอง ผ่านการร้อง เล่น เต้น ร้า และกิจกรรมอื่น
ๆ เพื่ อ เป็ นการตอบสนองกั บ ความต้ อ งการของเด็ ก เยาวชน ทั งในด้ า น
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา พร้อมทังมีการมอบทุนการศึกษาให้เด็ก เยาวชนใน
พืนที่อ้าเภอบ้านหมอที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรม การศึกษา และบ้าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อส่วนรวม มีจ้านวน 29 ทุน ทุนละ 1,000 บาท โดยมีท่าน ทพญ.
ศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ โรงเรียนอนุบาลบ้าน
หมอ "พัฒนาราษฎร์" จังหวัดสระบุรี
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ประชุมร่างสิทธิเด็ก ฯ สหประชาชาติ
วันที่ 13 กันยายน 2556 ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณา (ร่าง)
แผนงานสิทธิเด็กตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ
โดยประเทศไทยนันเข้าเป็นภาคีอนุสั ญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เมื่อปี 2535 และพิธี
สารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 2 ฉบับ คือ เรื่อง การขายเด็ก
การค้าประเวณีเด็ก และสื่อลามกที่เกี่ยวข้องกับเด็ก และเรื่องความสัมพันธ์ของ
เด็กในความขัดแย้งกันด้วยอาวุธ เมื่อปี่ 2549 ซึ่งจัดขึนเพื่อรับฟังข้อเสนอจาก
ผู้ เ เทนภาคต่ า ง ๆ อาทิ กระทรวงวั ฒนธรรม กระทรวงพั ฒนาสั ง คม ฯ
กระทรวงเทคโนโลยี ฯ กระทรวงกลาโหม และผู้เเทนเด็กและเยาวชน จัดขึน ณ
โรงแรมอิสติน กรุงเทพมหานคร

วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 56

วันที่ 17-20 กันยายน 2556 ร่วมมหกรรมเด็กและเยาวชนเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน : เยาวชนไทยใจอาสา
พัฒนาสู่อาเซียน ซึ่งส้านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ (สท.) จัด
ขึนเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ (ตามมติคณะรัฐมนตรี) สท. ได้ก้าหนดให้มีการมอบรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น
แห่งชาติ ประจ้าปี 2556 โดยมีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิ
ราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นองค์ประธานในพิธี จัดขึน ณ โรงแรมริชมอน จังหวัดนนทบุรี และศูนย์
เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)

ระดมความคิดหนุน "Thailand 2020"

วันที่ 25 กันยายน 2556 ร่วมการสัมมนาระดมความคิดเห็น เรื่อง "Thailand 2020 ก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก การลงทุนของ
ประชาชนเพื่อประชาชน" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นและสะท้อนปัญหาจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ลงทุนพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ระบบคมนาคมขนส่ง ทังภาครัฐและเอกชน โดยสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท้าหน้าที่
เป็ นหน่ว ยสนับสนุ นข้ อ มูล จากการเสนอของประชาชนต่ อคณะรั ฐมนตรี จัด ขึน ณ โรงเเรมโกลเด้ น ทิ วลิ ป ซอฟเฟอริ น
กรุงเทพมหานคร
40
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กิจกรรมภายในองค์กร
การประชุมใหญ่คณะกรรมการบริหาร ครังที่ 1 และ 2 / 2556

ประชุมใหญ่คณะกรรมการบริหารครังที่ 1/2556
วันที่ 15 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมส้านักงานรัฐมนตรี
กระทรวงวัฒนธรรม

ประชุมใหญ่คณะกรรมการบริหารครังที่ 2/2556
วันที่ 15 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมใหญ่
โรงเรียนวิจิตรวิทยา

รับนโยบายจากที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ฯ

คณะผู้บริหารชุดใหม่ที่ประกอบด้วย นายทนุธรรม จงทวีธรรม รองประธานเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร , นายรวิศุทธ์ คณิต
กุลเศรษฐ์ ผู้ช่วยประธานเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร , นายธีรภัทร สมสุข และ นางสาวมธุรส มานะศรี กรรมการ เข้ารับ
นโยบายการท้างานกับ นายไพรพนา ศรีเสน ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) ณ ห้องประชุม MOC
กระทรวงศึกษาธิการ

ท้าบุญเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาและทัศนศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บริหารเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร เดินทางไปยังวัดถ้าเขาย้อย อ้าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เพื่อถวายเทียนพรรษาและ
สังฆทาน ในโอกาสวันเข้าพรรษาประจ้าปีพุทธศักราช 2556 เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีทางศาสนาและเป็นตัวอย่างที่ดีกับการท้าบุญ
ในฐานะผู้น้าเยาวชน และเดินทางต่อไปยังหาดหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อไปทัศนศึกษาและท่องเที่ยว พักผ่อนประจ้าปี
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เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๕
สินทรัพย์/งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ
- งบอุดหนุนจากหน่วยงานราชการ
- งบสนับสนุนทั่วไป/งบบริจาค
งบประมาณรายจ่าย
คงเหลือทังสิน

๒๕๕๖
๓๕๘,๑๘๓
๓๐๖,๖๘๐
๕๑,๕๐๓
๓๔๐,๖๗๒
๑๗,๕๑๑

แบ่งออกเป็นรายจ่ายดังนี้
- ค่าใช้จ่ายในโครงการ
- ค่าใช้จ่ายบุคลากร
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากร/ประชุมประจ้าปี
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
- ค่าใช้จ่ายด้านการประสานงาน
- ค่าวัสดุ และใช้สอย
- ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าใช้จ่ายทั่วไป

(นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ)
ประธานเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร
ผู้สรุป

๒๕๕๖
๓๐๖,๖๘๐
๔,๐๔๘
๒,๕๗๕
๙,๘๕๐
๑,๕๓๗
๕,๘๓๑
๓,๔๐๐
๖,๗๕๑

(หน่วย : บาท)

๒๕๕๕
๒๐๑,๘๙๐
๑๘๘,๒๐๐
๑๓,๖๙๐
๑๘๙,๘๒๗
๑๒,๐๖๓
(หน่วย : บาท)

๒๕๕๕
๑๑๐,๔๐๐
๑๐,๐๓๒
-

๗,๗๙๐
๑๐,๐๐๐
๓๕,๔๓๒
๒,๐๐๐
๒,๑๑๐

(นายชัยวัฒน์ ขุนศักดิ์)
เลขาธิการเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร
ผู้รักษาการบัญชี/ผู้ตรวจ
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ประมวลภาพสาคัญในการดาเนินงานประจาปี
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คณะผู้จัดทา
ที่ปรึกษาการจัดทา :

นายไพรพนา ศรีเสน ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา)
นางสาวณวรา จ้าปาแขม บรรณารักษ์ปฏิบัติการ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร
(ไทย – ญีป่ ุ่น)

ผู้สนับสนุนการจัดพิมพ์ : นางสุกุมล คุณปลืม

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังชล
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
นางสาวโนรา ระดมกิจ ผู้อ้านวยการโรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์
โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์
นางสาวณวรา จ้าปาแขม บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)

บรรณาธิการ :
กองบรรณาธิการ :

นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ
นายธนายุทธ สิงหเสนี
นายรวิศุทธ์ คณิตกุลเศรษฐ์
นายชัยวัฒน์ ขุนศักดิ์
พิสูจน์อักษร :
นางสาวณวรา จ้าปาแขม
ฝ่ายประสานงาน :
นายปฐมพงศ์ ประจวบลาภ
ฝ่ายภาพ :
นายปัญญา ชู
นายมณฑล กิจวิทยาพงศ์
นางสาวมธุรส มานะศรี
ฝ่ายออกแบบ :
นายปารณัท กลิ่นหอม
นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ
คณะผู้สนับสนุนข้อมูล : นางสาวสุดารัตน์ ส้าเร็จตระกูล
พิมพ์ครั้งที่ 1 จานวน : 35 เล่ม เล่มละ 50 หน้า วงเงิน 9,000 บาท
พิมพ์ที่ :
ห้างหุ้นส่วน บิกส์ออฟเซ็ทดีไซน์

