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ถอดบทเรยีน 
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สรปุถอดบทเรยีน 
 

การจัดการความรู้และข้อมูลข่าวสารสถานการณ์โรคและภัย 
ครั้งที่ 24 (Monday Meeting) ปีงบประมาณ 2556 

วันศุกร์ ที่  6 กันยายน พ.ศ. 2556 
 
 ก่อนอื่นต้องขอกล่าวค าว่า สวัสดีกับ พี่ๆ น้องๆ ชาว สคร. ๕ ทุกท่าน มีหลายครั้งที่ผู้ 
เขิยนรู้สึกตื่นเต้นกับการเขียน ที่อยากจะบอกเล่าเรื่องราวกิจกรรมดี ดี ให้หลายท่านได้รู้ คง 
เป็นเพราะผู้เขียนมือใหม่ แต่ด้วยหัวใจที่เปี่ยมไปด้วยพลังของความอยากเขียน และอยากจะ 
บรรยายบอกเล่า  ท าให้งานนี้เริ่มต้นและส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  
 Monday Meeting หลายท่านคงรู้จักและคุ้นหูกันดีจากการเข้าร่วมกิจกรรมกับเรา 
ชาวกลุ่มระบาดวิทยา และอีกหลายท่านอาจรู้จักแต่ไม่มากนักจากข้อความทักทาย ชักชวนให้ 
เข้าร่วมกิจกรรมทางอีเมล์ kunpang4647@gmail.com หรือทางเฟตบุ๊ค Monday Meeting  
สคร.5 กันในทุกๆ เช้าวันจันทร์ของสัปดาห์ รวมทั้งท่านที่ไม่รู้จักเราเลย แต่ไม่เป็นไรค่ะ แล้ว 
เราคงได้รู้จักกันในบทความฉบับนี้แน่นอน   

การจัดกิจกรรมนี้มี วัตถุประสงค์ เพื่อจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  
ประเมินสถานการณ์โรคและภัย เพื่อการวางแผนป้องกันควบคุมโรค และเพื่อเตรียมความพร้อม 
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน เนื้อหา ประกอบด้วย จับตาสถานการณ์โรคในอาเซียน ในประเทศ   
และในเขตสาธารณสุข 14 ประเด็นร้อน มคีวามรู้ใหม่ หรือพื้นฟูความรู้เก่า เทคโนโลยีที่ 
ทันสมัยมาเล่าให้ฟัง และช่วงไฮไลท์ สนทนาภาษาอังกฤษ Prepare for AEC 2015 ปิดท้าย 
ด้วยช่วงนานาสาระจากกลุ่มต่างๆ ผู้ร่วมกิจกรรม ประมาณ 30 - 40 คน ประกอบด้วย สมาชิก 
ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว สคร. ๕ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ผู้สนใจเข้าร่วม 
กิจกรรม วัน เวลา และสถานท่ี ในทุกวันจันทร์  เริ่มต้นตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2555  
เป็นต้นมา ในเวลา 09.00 -12.00 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 2 ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5  
นครราชสีมา รวมทั้งปีเราจัดกิจกรรมได้ 24 ครั้ง ทั้งหยุดทั้งพักติดภารกิจ แต่เดิมเรามุ่งหวัง 
ตั้งใจไว้ 30 ครั้ง แต่ด้วยภารกิจของงาน การออกพื้นที่ และวันหยุดที่ตรงกับวันจันทร์ใน 
หลายจันทร์ ท าให้เราได้ความครอบคลุม ร้อยละ 80  24 ครั้งพอดีค่ะ 
 
จับตาสถานการณ์โรคในอาเซียน ในประเทศ  และในเขตสาธารณสุข 14  
 เนื้อหา ของช่วงสถานการณ์โรค และประเด็นร้อน มีวิทยากรของกลุ่มระบาดวิทยา 
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เป็นวิทยากรหลักหมุนเวียนกันไป แต่ละหัวข้อน่าสนใจอย่างยิ่ง เช่น ช่วงการระบาดของโรค 
คอตีบ จะมีการน าเสนอสถานการณ์โรคที่เป็นปัจจุบันให้ได้รับรู้ทันท่วงที เพื่อเตรียมความ 
พร้อมในการท างาน การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน หรือการออกสอบสวนโรค ตัวอย่างข้อมูล 
 

สถานการณ์โรคคอตีบ ประเทศไทย พ.ศ. 2555 

จังหวัด จ านวนป่วย 
สะสม 

จ านวนป่วย 
ในเดือน ต.ค. 

First onset  Last onset  

เลย 52  2  24 Jun  7 Oct  

เพชรบูรณ์ 13  1  2 Aug  1 Oct  

หนองบัวล าภู 7  1  9 Sep  4 Oct  

ปัตตานี 5  0  13 Jul  13 Sep  

เชียงราย 1  0  6 Feb  6 Feb  

ยะลา 2  0  15 Jan  23 Jul  

สุราษฎร์ธานี  1  1  4 Oct  4 Oct  

รวม 82  6  15 Jan  7 Oct  
 

หรือการรายงานการพยากรณ์แนวโน้มการเกิดโรคล่วงหน้า ของโรคฉี่หนู ท าให้เราวาง 
แผนการท างานได้อย่างเต็มที่ 
 

การพยากรณแ์นวโนม้การเกดิโรคลว่งหนา้ พ.ศ.2555 
 

 
จ านวนผูป้ว่ยเลปโตสไปโรซีส ป ี2545  2554 และการพยากรณแ์นวโนม้ป ี2555 
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และเชิญวิทยากรจากกลุ่มต่างๆ หมุนเวียนกันมาช่วยเสริมความรู้ หัวข้อที่น่าสนใจจากกลุ่ม 
น้ันๆ เช่น Capture จากประชุมวิชาการกรม เรื่อง Migrant Movement Disease Burden  
จากศูนย์อ้างอิงด้านโรคติดต่อน าโดยแมลง เสนอโดย คุณนที ชาวนา ในประเด็นส าคัญ  
ผลกระทบของการเปิดประชาคมอาเซียน โรคที่อาจมาจากการเคลื่อนย้ายของประชากร  
ผลกระทบและมุมมองการจัดการด้านสาธารณสุข พร้อมแนบ โหลดไฟล์การน าเสนอได้ตามลิ้ง  
http://www.mediafire.com/file/5ms29jr93pzja72/Migrant_Movem  
ent_Diseases_Burden.ppt ซึ่งท าให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและค้นคว้าต่อได้ง่าย หรือการ 
น าเสนอ I SMART : I : Integrity  ความฉลาดไร้พรมแดน จากกลุ่มพัฒนาองค์กร  
โดย คุณนิ่มนวล ปุณยหทัยพงศ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กร โหลดไฟล์การน าเสนอได้ตามลิ้ง 
http://www.mediafire.com/file/bnqbxb3kxvzbx1f/OG_geny.ppt หวัขอ้เหลา่นีเ้ปน็
ตวัอยา่งของประเดน็ท่ีน ามาแลกเปลีย่นในชว่งนี ้ และทีส าคัญ Monday Meeting ไดร้ับ
เกียรติจากท่าน ผู้อ านวยการ นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 
๕ นครราชสีมา ให้การสนับสนุนมาร่วมเป็นวิทยากรสอนให้ความรู้ แลกเปลี่ยนข้อมูล ให้
ข้อคิดเห็นดีๆ กับชาว สคร.5  
  

เนื้อหา ที่น ามาเสนอในแต่ละครั้ง เป็นประเด็นที่น่าสนใจ ประเด็นเด่น ประเด็นร้อน  
ที่เป็นปัจจุบันทันต่อเหตุการณ์ สิ่งที่ได้ด าเนินการไปแล้ว หรือสิ่งที่ควรจะด าเนินการในแต่ละ 
ประเด็น เนื้อหามีความส าคัญ สามารถดึงผู้เข้าร่วมประชุมได้  การเตรียมเนื้อหามาดี ท าให้ 
การสนทนาในหัวข้อหรือประเด็นที่น่าสนใจเต็มไปด้วยสีสันของการแลกเปลี่ยน มีมุมมองที่ 
หลากหลาย สามารถดึงการมีส่วนร่วมในที่ประชุมได้มาก รวมทั้งสไลด์ที่ใช้ประกอบการ 
น าเสนอ การใช้ตัวอักษร รูปภาพประกอบ ท าให้ผู้เข้าร่วมประชุมสนใจในเนื้อหานั้นๆ ได้ 
เป็นอย่างดี 
 

 วิทยากร แต่ละท่านน าเสนอหัวข้อ ประเด็นที่น่าสนใจ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละ 
สัปดาห์ มีการค้นคว้าองค์ความรู้มาอย่างดี วิทยากรมีการเตรียมตัวมาดี มีองค์ความรู้ สามารถ 
ให้ความรู้ในเรื่องน้ันๆ ได้ดี พร้อมแลกเปลี่ยน และแสดงความคิดเห็นท าให้การประชุมมี 
เสน่ห์ ดึงดูดผู้เข้าร่วมประชุม และการสนทนาน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  มีความหลากหลายในความถนัด ถึงแม้จะเป็นนักวิชาการที่ควรมี 
ความรู้รอบด้าน แต่ในภาระงานท าให้แต่ละคนมีความถนัดที่เฉพาะเรื่อง การได้รับข้อมูล 
ข่าวสาร หรือองค์ความรู้จากกลุ่ม หรือบุคคลที่มีความถนัดเฉพาะทาง ( Tacit Knowledge 
 เปนความรูที่ฝงลึกอยูในตัวคน  เปนสิ่งที่เห็นไดไมชัด เปนความรูที่มาจากการปฏิบัติ เปนสิ่ง 

http://www.mediafire.com/file/5ms29jr93pzja72/Migrant_Movem
http://www.mediafire.com/file/bnqbxb3kxvzbx1f/OG_geny.ppt
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ที่มาจากการใชวิจารณญาณ ปฏิภาณไหวพริบ เปนเทคนิคเฉพาะตัวของผูปฏิบัติ ถึงแมความรู 
นี้จะเห็นไดไมชัดเจน แตก็เปนสิ่งส าคัญที่ท าใหงานบรรลุผลส าเร็จได้ ) ท าให้สามารถน า 
ความรู้ไปปรับใช้ในการท างานได้ดียิ่งขึ้น การเสริมเทคนิคการท างาน จังหวะและท่าทีทีมี 
ความส าคัญในงาน กิจกรรมด าเนินมาหนึ่งปีงบประมาณ และในช่วงท้ายๆ ปลายปี 
งบประมาณ แต่ละกลุ่มติดภารกิจ รวมทั้งกลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรองเองติดภารกิจออกพื้นที่ 
ปฏิบัติงานทั้งกลุ่ม ท าให้ช่วงหลังท้ายกิจกรรมจะมีผู้เข้าร่วมประชุมน้อยลง 
 

                                   
 
Prepare for AEC 2015  

ที่ผ่านมาเราได้วิทยากรหลัก 2 ท่าน ที่ทุ่มเทและดูแลกิจกรรม Monday Meeting มา 
โดยตลอด จากกลุ่มพัฒนาวิชาการ คุณธีรศักดิ์ พรหมพันใจ  จากกลุ่มภาคีเครือข่าย ดร.เพลิน 
พิศ สุวรรอ าไพ และคุณรัชนีวรรณ คอนจ านงค์ใจ  จากกลุ่มพัฒนาองค์กร รวมทั้ง สคร.5  
ได้รับเกียรติจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค นายแพทย์กฤษฎา มโหทาน มาสอน 
ภาษาอังกฤษแสนสนุกให้เราได้เพลิดเพลิน และวิทยากรจากพี่ๆ น้องๆ ชาวสคร.5 มา 
หมุนเวียนกันในการน าเสนอความรู้เรื่องโรคเป็นภาษาอังกฤษ 

 

ด้านเนื้อหา  เราได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษในหลายรูปแบบ เริ่มสัปดาห์แรกด้วยการ 
แนะน าตัวเป็นภาษาอังกฤษเป็นการอุ่นเครื่องเริ่มต้น example : Introduce myself 

Hello good morning. My name is Supapon Sansae. My nickname is Mam. I  
am 43 year old. I am working at epidemiology and intelligence group. The office of  
Disease Prevention and control 5, Nakhonratchasima Province. I am Nurse. My  
major was Occupational Medicine. I live with my husband. I have two childen a boy  
and a girl. I feel very excited. I want to learn English. สุดยอดไปเลย! ส าหรับครั้งแรก  
ใช่ไหมค่ะ 

สัปดาห์ต่อมา คุณธีรศักดิ์ พรหมพันใจ  น าผู้เข้าร่วมประชุม ฝึกอ่านภาษาอังกฤษแบบ 
ง่ายและเต็มไปด้วยความสนุกสนานสนุกสนาน ชวนเราหัดออกเสียง  
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Tongue Twister 
She sells seashells on the seashore 
The shells she sells are seashells, I’m sure 
So if she sells seashells on the seashore 
Then I’m sure she sells seashore shells. 

ฝึกร้องเพลงภาษาอังกฤษ 
Doe, a deer, a female deer 
Ray, a drop of golden sun 
Me, a name I call myself 
Far, a long, long way to run 
Sew, a needle pulling thread 
La, a note to follow Sew 
Tea, a drink with jam and bread 
That will bring us back to Do (oh-oh-oh) 

ฝึกออกเสียงค า 
I’m frying rice.     I’m flying lice. 
Rice     Lice     Right     Like     Rise 
Soil     Soy     Smile 
Time     Think     Thing     They 
Father     Brother     Temperature     Basically 
Literature     History     Laboratory 
Desert     Dessert     Descriptive     Disgusting     Discussion 
Spoon     Experience     Excuse 
Pardon     beg your pardon. 
Grill     Car     Find     Fire 

ทุกคนเปล่งเสียง ดัง เบากันสลับกันไป หัวเราะกันไป 
 

อีกรูปแบบหนึ่ง เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการดูหนัง ฟังเพลง ซึ่งรูปแบบนี้ดูเหมือนจะ 
เป็นที่ชื่นชอบของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ท่านผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค ได้น าภาพยนตร์จาก 
ต่างประเทศสนุกๆ มาให้เราดู  ได้ดูภาพยนตร์ดังๆ ที่หลายคนพลาดโอกาสตอนเข้าฉาย ได้ชม 
ละครเพลงที่มีอรรถรสที่หลายๆ คนไม่เคยได้ดู อย่างละครเพลง Les Misérables  
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For example    I Dreamed a Dream From the musical ‘Les Misérables’ 
CLOSE ON a man’s hand leaving money. We hear him exit.  
MOVE ** TO FIND Fantine lying alone on the mattress. 
She pulls herself into a sitting position against the head of the mattress. She  
draws her legs up and wraps her arms round her knees, huddling against the misery  
of the world. 

FANTINE 
There was a time when men were kind, 

When their voices were soft 
And their words inviting. 

There was a time when love was blind 
And the world was a song 
And the song was exciting. 

There was a time... 
Then it all went wrong. 

 

ดภูาพยนตร์การ์ตูนโฉมงามกับเจ้าชายอสูร หรือในรูปแบบข่าวเด่น ประเด็นที่น่าสนใจใน 
ขณะนั้น  เช่น 
 

Engaged 
Billionaire businessman Boonchai Bencharongkul was formally engaged  
yesterday to movie star Bongkot "Tak" Kongmalai in a ceremony held at his art  

museum. The wedding date is still uncertain. 
Billionaire businessman Boonchai Bencharongkul and star 
Bongkot "Tak" Kongmalai show off her three-carat diamond 
engagement ring yesterday. APICHIT JINAKUL 
"We are very different. I'm a businessman, and she's an actress, 

with a large age gap between us," admitted billionaire Boonchai  
Bencharongkul at his engagement ceremony with movie star Bongkot "Tak"  
Kongmalai, best known for her erotic roles. The 58-year-old founder of Total Access  
Communication PLC, operating under the Dtac brand, is 31 years older than his  
fiancée. 
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พร้อมท้ังมีค าศัพท์ให้ได้เรียนรู้ 
Billionaire (n.) having more than a billion dollars (or a billion baht in Thailand) คนที่รวย 
มากๆ มีทรัพย์สินพันล้านดอลล่าร์ 
Engagement (n.) an agreement to marry somebody; the period during which two people  
are engaged การหมั้น 
gap (n.)a difference, usually large, between people or groups ช่องว่าง 
 

ทั้งเราได้ลองสวมบทบาทของการสื่อสารในบทภาพยนตร์ ออกแอ้คติงส์กันมันส์สนุก จาก 
บทภาพยนตร์ Notting Hill - Interview at The Ritz  

 

Notting Hill - Interview at The Ritz 
INT. TRAFALGAR SUITE CORRIDOR - DAY 

KAREN 
You've got five minutes. 

He is shown in through big golden doors.  Karen stays outside. 
INT. THE TRAFALGAR SUITE SITTING ROOM - DAY 

There Anna is, framed in the window.  Glorious. 
WILLIAM 

Hi. 
ANNA 
Hello. 

WILLIAM 
I brought these, but clearly... 

There are lots of other flowers in the room. 
ANNA 

Oh no, ho -- these are great. 
 

การฝึกออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ A-Z 
โดย ครูเคท (ดร. เนตรปรียา (มุสิกไชย) ชุมไชโย) 

ตัว A นั้นออกเสียงคล้าย “เอ” ภาษาไทย แต่จะมีลมออกมาจากล าคอมากกว่าของไทย  
(ท่าถอนหายใจ) คือสระในภาษาอังกฤษทุกตัวจะมีลมมาจุกติดอยู่ที่ล าคอก่อนเปล่งเสียง ผิดกับ 
ภาษาไทยที่ปล่อยให้เสียงออกมาแบบไม่ต้องมีลมดัน ลองพูด alien , agent ,aids , ape ,  
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บางครั้ง A ก็ เสียง “อะ” เช่น ago , again , alarm 
ตัว B ออกเสียงคล้าย “บ ใบไม้” แต่จะบีบปากแน่นกว่า ภาษาไทยจะใช้ริมฝีปากบนล่าง 

ด้านในสัมผัสกันเบา ๆ ก่อนเปล่งเสียง แต่ของฝรั่งจะบีบแรง ๆ พอจะเปล่งเสียงต้องใช้ลมดัน 
ให้ระเบิดออกมา ลองพูด bomb , baby , but , bubble , bit 
 

อีกรูปแบบที่เราได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรามีการหมุนเวียนให้น้องๆ ในกลุ่มระบาดและ 
ข่าวกรอง และน้องกลุ่มอื่นๆ ได้เตรียมสไลด์เรื่องโรค หรือองค์ความรู้ เป็นภาษาอังกฤษ เรา 
เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากบทความ การใช้ค า การใช้ค าเชื่อม ค าขยาย ศัพท์ทางเทคนิค  
ตัวอย่างเช่นจากเรื่อง Hanta Virus 
 

Hantaviruses are a group of viruses that may be carried by some rodents.  
Some hantaviruses can cause a rare but deadly disease called hantavirus pulmonary  
syndrome 
What You Need To Know 

The Sin Nombre hantavirus, first recognized in 1993, is one of several New  
World hantaviruses circulating in the US. Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS)  
Old World hantaviruses, found in Asia, can cause Hemorrhagic Fever with Renal  
Syndrome (HFRS).  
หรือ The  mosquito  vectors, One Health ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากงาน 
ที่ค้นคว้ามา หลังจากนั้น เรามีกิจกรรมสนุกๆ ให้แต่ละคน เตรียมตัวในหัวข้อที่วางไว้ และ 
น ามาพูดแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น  เช่น  My Vacation การเรียนรู้ประวัติความเป็นมา 
ของเทศกาล Christmas Day ในรูปแบบภาษาอังกฤษ เพลง Christmas ที่มีท่วงท านอง 
สนุกสนาน ไพเราะ 

ประวัติเกี่ยวกับการก าเนิดศาสนาคริสต์ และการเผยแพร่ค าสอนสู่ประชาชน ต้นก าเนิด 
ที่แท้จริงและความหมายที่เป็นความลับของ 'สิบสองวันคริสต์มาส' จาก 1558 จนถึง 1829,  
ของโรมันคาทอลิกในอังกฤษ คนในช่วงยุคนี้เขียนเพลงสดุดีเป็นเพลงปุจฉาวิสัชนาส าหรับ 
เด็กคาทอลิก มีสองระดับของความหมาย ความหมายที่รู้จักกันเฉพาะสมาชิกของโบสถ์ของ 
พวกเขา และจะมีค ารหัสส าหรับความเป็นจริงทางศาสนาที่เด็กสามารถจ าได้ เราได้เรียนรู้ 
ค าศัพท์มากมายจากเนื้อเพลง  
             
 
 

http://www.cdc.gov/hantavirus/hps/index.html
http://www.cdc.gov/hantavirus/hfrs/index.html
http://www.cdc.gov/hantavirus/hfrs/index.html
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The Twelve days of Christmas 
On the first day of Christmas 
my true love sent to me: 
A Partridge in a Pear Tree 
On the second day of Christmas 
my true love sent to me: 
Two Turtle Doves 
and a Partridge in a Pear Tree 
On the third day of Christmas 
my true love sent to me: 
Three French Hens 
Two Turtle Doves 
and a Partridge in a Pear Tree 
On the fourth day of Christmas 
my true love sent to me: 
Four Calling Birds* 
Three French Hens 
Two Turtle Doves 
and a Partridge in a Pear Tree 
On the fifth day of Christmas 
my true love sent to me: 
Five Golden Rings 
Four Calling Birds 
Three French Hens 
Two Turtle Doves 
and a Partridge in a Pear Tree 
On the sixth day of Christmas 
my true love sent to me: 
Six Geese a Laying 
Five Golden Rings 
Four Calling Birds 
Three French Hens 
Two Turtle Doves 
and a Partridge in a Pear Tree 
On the seventh day of Christmas 
my true love sent to me: 
Seven Swans a Swimming 
Six Geese a Laying 
Five Golden Rings 
Four Calling Birds 
Three French Hens 
Two Turtle Doves 
and a Partridge in a Pear Tree 
On the eighth day of Christmas 
my true love sent to me: 
Eight Maids a Milking 
Seven Swans a Swimming 
Six Geese a Laying 
Five Golden Rings 
Four Calling Birds 
Three French Hens 
Two Turtle Doves 

and a Partridge in a Pear Tree 
On the ninth day of Christmas 
my true love sent to me: 
Nine Ladies Dancing 
Eight Maids a Milking 
Seven Swans a Swimming 
Six Geese a Laying 
Five Golden Rings 
Four Calling Birds 
Three French Hens 
Two Turtle Doves 
and a Partridge in a Pear Tree 
On the tenth day of Christmas 
my true love sent to me: 
Ten Lords a Leaping 
Nine Ladies Dancing 
Eight Maids a Milking 
Seven Swans a Swimming 
Six Geese a Laying 
Five Golden Rings 
Four Calling Birds 
Three French Hens 
Two Turtle Doves 
and a Partridge in a Pear Tree 
On the eleventh day of Christmas 
my true love sent to me: 
Eleven Pipers Piping 
Ten Lords a Leaping 
Nine Ladies Dancing 
Eight Maids a Milking 
Seven Swans a Swimming 
Six Geese a Laying 
Five Golden Rings 
Four Calling Birds 
Three French Hens 
Two Turtle Doves 
and a Partridge in a Pear Tree 
On the twelfth day of Christmas 
my true love sent to me: 
12 Drummers Drumming 
Eleven Pipers Piping 
Ten Lords a Leaping 
Nine Ladies Dancing 
Eight Maids a Milking 
Seven Swans a Swimming 
Six Geese a Laying 
Five Golden Rings 
Four Calling Birds 
Three French Hens 
Two Turtle Doves 
and a Partridge in a Pear Tree 
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มีการสาธิตการท าอาหารเป็นภาษาอังกฤษ Main Ingredient and Cooking Method เช่น  
การท า Sandwich มีการเตรียมเครื่องปรุง (Ingredients) อุปกรณ์ (Equipment)  
วิธีการท าอาหาร(How to make sandwich) การแนะน าเมนู ผู้เข้าร่วมประชุม 
ยังได้ชิม Sandwich อร่อยๆ และในเรื่อง Gramma เราก็มีการสอดแทรกการใช้ค าใน 
ภาษาอังกฤษเป็นระยะ  เช่น ค าที่น่าสนใจ 
เกณฑ์การให้คะแนน (Give the other recipe points out of ten.)  

  9 - 10 = absolutely delicious! อร่อยสุดๆ 
  7 - 8 =  delicious อร่อย 
  5 - 6 = tasty มีรสชาติใช้ได้ 

   3 - 4 = not very nice ไม่คอยดีนัก 
   1 - 2 = horrible! รสชาติแย่ 
 

คุณ กาญจนา ยังขาว หัวหน้ากลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 10 ข้อ 
ที่ควรปฏิบัติ เรื่องการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
10 Rules by Andrew Bigg  

ขอ้ 1. Forget the rule ลมืกฏซะ 
เวลาพูดภาษาอังกฤษ อย่าไปพะวงเรื่องของภาษาเราจะไม่ถูกไวยากรณ์ เพราะฝรั่งเขา
ไม่เข้มงวดเรื่องนี้เองเลย 
ขอ้ 2. Make mistake พดูผดิซะ 
พูดไม่ต้องกลัวผิด ถ้าเราผดิฝรั่งเขาก็เข้าใจว่าภาษาอังกฤษเป็น ภาษาที่ 2 ของเรา เขา
ยังยินดีช่วยแก้ให้คุณได้  
ขอ้ 3. Don't translate อยา่แปลตรงตวั 
ภาษาไทยกับอังกฤษ ไม่เหมือนกัน ห้ามไปแปลตรงตัว เช่นบอกให้เปิดทีวีว่า open the 
TV อันนี้ผิดอย่างแรง เครื่องใช้ไฟฟ้าต้องพูดว่า turn on the TV  
ขอ้ 4. Keep it simple ใชภ้าษางา่ยๆ 
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จะพูดอังกฤษใชภ้าษางา่ยๆ 
ขอ้ 5. Could you please slow down กรณุาพดูชา้ๆหนอ่ย 
ฟังฝรั่งไม่เข้าใจ ก็ยังฟังต่อไป ไม่บอกให้เขารู้ว่าเราไม่เข้าใจ พอเป็นแบบนี้ก็เกิดความ
เข้าใจผิดทีหลัง ก็ขอให้เขาพูดช้าๆลงหน่อย 
ขอ้ 6. Relax ท าตัวสบายๆ 
เวลาคุยกับเขา ก็หัดเป็นฝ่ายซักถามหรือชวนคุยไปเลย เราจะได้ผูกมิตรกับเขา แล้ว
หมดโรคกลัวน้ีไปได ้
ขอ้ 7. Listen and Copy ฟังแล้วเลยีนแบบ 
ฝึกภาษา เราต้องหัดฟังแล้วเลียนแบบ และวิธีที่ดีที่สุดคือ ฝึกภาษาอังกฤษจากหนัง  
ขอ้ 8. Guess เดา 
บางครั้งเวลาอ่านภาษาอังกฤษแล้วไม่เข้าใจค าศัพท์ คือ เดา อ่านหาใจความโดยรวม
ของเรื่องที่เราอ่าน บางครั้งเจอค ายากๆ เราก็ลองเดาว่ามันแปลว่าอะไร  
ขอ้ 9. Give yourself time ใหเ้วลากบัตวัเอง 
หมาย ถึงให้เวลากับตัวเองในการฝึกภาษาอังกฤษ จะบ่อยจะถี่แค่ไหนก็ขึ้นกบัตัวเรา  
ขอ้ 10. Read read read อา่น อา่น และกอ็า่น 
ข้อสุดท้ายคือหัดอ่านเป็นภาษาอังกฤษเยอะๆ เราจะได้ภาษาเข้ามาให้หัว จนบางทีเก่ง
ขึ้นมาโดยไม่รู้ตัว  

 

การน าเสนองานวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมเรียนรู้ค า การใช้ค า 
Topic : Corynebacterium diphtheriae โดย นายแพทย์วิษณุชัย วิไลสกุลยง 
What happen ? 
gonna outbreak? 
 whom at risk and how much and what to do? 
Corynebacterium consists of a diverse group of bacteria including animal and plant 

pathogens, as well as saprophytes Some corynebacteria are part of the 
normal flora of human skin and nares.  

Corynebacterium diphtheriae, the causal agent of the disease diphtheria. 
Diphtheria is a serious disease, with fatality rates between 5% and 10%. In children 

under 5 years and adults over 40 years, the fatality rate may be as much as 
20%.  

Outbreaks, although very rare, still occur worldwide, even in developed nations.  
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Diphtheria is a illness characterized by sore throat, low fever, and an adherent 
membrane pseudomembrane on the tonsils, pharynx, and/or nasal cavity.  

Diphtheria toxin can cause myocarditis, polyneuritis, and other systemic toxic effects.  
A milder form of diphtheria can be restricted to the skin. 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม   ในส่วนของเนื้อหาช่วงนี้ มีหลายคนสนุกกับการเรียนรู้ ตื่นเต้น  
บางอารมณ์หวาดกลัว ไม่กล้า ไม่รู้จะพูดอะไร จนท าให้หลายๆ ครั้งมีผู้เข้าร่วมประชุมลุกจาก 
ห้องประชุม และหลายครั้งมีผู้เข้าร่วมประชุมเหลืออยู่น้อย เราไม่อาจทราบเหตุผลที่แท้จริง บาง 
ท่านอาจติดภาระงาน งานประจ า เวลาตรงกัน บางท่านไม่ชอบภาษาอังกฤษ แต่ทั้งนี้กิจกรรม 
ก็ยังด าเนินต่อไปได้ การที่ผู้เข้าร่วมประชุมน้อยท าให้ทุกคน ได้มีโอกาสสนทนา ได้ฝึกการพูด  
และได้มีโอกาสเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษไปพร้อมๆ กัน 

ในบางหัวข้อ ใหผู้้เข้าร่วมประชุมเตรียมตัวมาพร้อมพูดคุย บางคนอ่านข้อความที่ 
ตั้งใจค้นคว้ามา บางคนพูดได้เลย หรือบางคนท่องจ า เมื่อเวียนมาถึงตัว ใจเต้นตึกตัก กล้าๆ  
กลัวๆ แต่ก็สู้ และผ่านไปได้ด้วยดี มีความสุขสนุกสนานในการเข้าเรียน มีการแลกเปลี่ยน 
ความรู้เรื่องค าศัพท์ ประโยคที่ไม่รู้หรือประโยคที่ใช้ผิด จะมีวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญช่วยแก้ไข 
ปรับแต่งประโยคให้มีความสมบูรณ์ขึ้น และท าให้ได้เรียนรู้ค าศัพท์เพิ่มเติม 
 ผลที่ได้แน่นอน ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงนี้ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ 
ภาษาอังกฤษ ได้ประสบการณ์ ได้ค าศัพท์ใหม่ๆ การใช้ส านวนในภาษาอังกฤษ ศัพท์เทคนิค  
การสืบค้นภาษาอังกฤษส าหรับการเตรียมตัวในแต่ละครั้งที่มีหัวข้อให้ การเล่าจาก 
ประสบการณ์ที่ผ่านมา เรียนรู้จากการฟังบ่อยๆ แล้วค่อยๆ เริ่มเรียนรู้ค าศัพท์จากสิ่งที่ได้ฟังมา  
ฝึกทักษะการฟัง การพูดบางคนอาจเก็บเกี่ยวได้มาก ได้น้อยต่างกันไป  

ข้อเสนอแนะ 
วิทยากร แนะน าให้ผู้เข้าร่วมประชุม หัดเรียนรู้การพูด และการฟัง จากการดูหนัง ฟัง 

เพลง เปิดภาพยนตร์และหัดพากย์บทด้วย กลับไปอ่าน และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างสม่ าเสมอฝึก 
พูด จะท าให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความช านาญมากขึ้น  

ผู้เข้าร่วมประชุม เสนอให้มีวิทยากรจากภายนอกได้เข้ามาร่วมสอน อาจมีการน า 
แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษมาให้ทดลองท า 

วิทยากร แนะน า web ส าหรับเรียนรู้ภาษาอังกฤษ   
www.voanews.com/specialenglish web E.I.T.S Face book เป็น web ที่สอน 
ภาษาอังกฤษแบบง่าย มีค าถามให้ฝึกการตอบค าถาม 

http://www.voanews.com/specialenglish
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ช่วงท่ี ๓ เป็นช่วงนานาสาระจากกลุ่มอื่นๆ  
 กิจกรรมนี้ในช่วงแรกมีหลายกลุ่มหมุนเวียนกันมาแลกเปลี่ยน หัวข้อ ความรู้ หรือ 
งานจากกลุ่ม แต่ในช่วงหลังเงียบไป อาจด้วยภาระกิจของงาน  เนื้อหาที่ได้น่าสนใจ ท าให้รู้ 
เรื่องราวของกลุ่มที่หลายท่านไม่ทราบว่ากลุ่มอื่นมีภารกิจอะไรกันบ้าง เช่น 
 

ประเด็นจากกลุ่มแผนงาน โดยคุณธงศักดิ์  ดอกจันทร์ น าเสนอความรู้เรื่อง “ระบบ 
บริหารจัดการงบประมาณของกรมควบคุมโรค (Estimates)” 
 ระบบ Estimates เป็นระบบสารสนเทศด้านการบริหารโครงการและงบประมาณ มี 
การพัฒนาขึ้นเมื่อปี          พ.ศ. 2546 และได้ปรับปรุงมาจนถึงปัจจุบัน (เป็นระบบที่ใช้ในการ 
จัดท าแผนงาน ผลการปฏิบัติราชการและการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์/ 
ตัวชี้วัดของหน่วยงาน) ระบบนี้ยังเป็นตัวที่ใช้ควบคุมโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
เพื่อให้ผู้บริหารหรือหัวหน้ากลุ่มงานสามารถเข้ามาตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการได้ 
ด้วย ซึ่งการวิเคราะห์การรายงานผลจะวิเคราะห์เป็นรายไตรมาสโดยที่เป้าหมายกับผลการ 
ด าเนินการต้องมีความสอดคล้องกัน 
 

ประเด็นจากกลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย โดย คุณทิติยาณี เทพหัสดิน ณ อยุธยา น าเสนอ 
แลกเปลี่ยน 
7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิภาพสูง (Seven habbit) 

1. ต้องเป็นฝ่ายเริ่มต้นก่อน (Be Proactive) 
2. เริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ (Begin with the End in mind) 
3. ท าตามล าดับความส าคัญ (Priority) 
4. คิดแบบชนะ/ชนะ (Think win win) 
5. เข้าใจคนอื่นก่อนจะให้คนอื่นเข้าใจเรา (Understand others before others 
understand us) 

6. ประสานพลังสร้างสิ่งใหม่ (Synergize) 
7. ลับเล่ือยให้คมอยู่เสมอ  
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7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิภาพสูง (Seven habbit) เริ่มที่ตัวเรา เริ่มด้วยความตั้งใจ  
สามารถเริ่มในเรื่องใดหรือเริ่มที่หัวข้อใดก่อนก็ได้ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก 
หนังสือ 
 
ในช่วง AAR  โอกาสพัฒนาต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะ ส าหรับวิทยากร เนื้อหา ผู้เข้าร่วมประชุม  
ในช่วง AAR หลายคนได้เสนอแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหัวข้อในการจัดกิจกรรม การ 

วางแผนกิจกรรมในครั้งต่อๆ ไป เสนอหัวข้อที่ต้องการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งนี้เพื่อให้เกิด 
การเตรียมตัวส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่ยังขาดความมั่นใจ หรือท าให้กิจกรรมที่จะเกิดมีความ 
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น การมีความชัดเจนในกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งในประเด็นนี้ กิจกรรมต้องการเพื่อ 
จัดการความรู้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ประเมินสถานการณ์โรคและภัย เพื่อการวางแผน 
ป้องกันควบคุมโรคเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  สมาชิกกลุ่มเป้าหมายประกอบไป 
ด้วยทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว สคร. ๕ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ และผู้สนใจ 
ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นในครั้งต่อๆ ไป ประเด็นที่ผู้ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
อาจจะไม่ทราบหรือไม่เข้าใจมากนักในกิจกรรมที่จัดขึ้น เสนอให้มีการประชาสัมพันธ์มากขึ้น  
กลุ่มระบาดฯ รับทราบและด าเนินการในการประชาสัมพันธ์  โดยสามารถเข้าดูกิจกรรมได้จาก  
Face Book  Monday Meeting DPC5 มีการสรุปเนื้อหาหรือหัวข้อที่เรียนในแต่ละครั้ง  
เขียนลักษณะเป็นบล็อกลงใน www.facebook.com/ Monday  Meeting  DPC5 และเชิญ 
ชวนให้สมาชิกมีส่วนร่วมสนทนา ให้มีการน าค าศัพท์ที่น่าสนใจของแต่ละสัปดาห์ 
เสนอบนเว็บไซต์ พร้อมตัวอย่างรูปแบบของประโยค เชิญชวนร่วมกิจกรรมทางอีเมล์  
kunpang4647@gmail.com กันในทุกสัปดาห์   มีการเสนอการจัดประชุมภายในของแต่ละ 
หน่วยงาน ไม่ให้อยู่ในช่วงเช้าวันจันทร์เพื่อให้ไม่ทับซ้อนกับ Monday Meeting 
  
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยภาพรวมกิจกรรมมีผู้เข้าร่วมน้อย ซึ่งอาจเป็นเพราะ งานมาก   
ไม่สนใจ ไม่เห็นความส าคัญ ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ไม่กล้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในบุคลิกภาพของ 
คนไทย หรือกิจกรรมไม่เป็นตัวช้ีวัดหลัก หัวหน้าไม่เข้าร่วมกิจกรรมอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท า 
ให้สมาชิกในกลุ่มไม่เข้าร่วมกิจกรรม ทางแก้ไข อาจน ามาพิจารณาปรับแนวทางการด าเนิน 
โครงการ มีเกณฑ์พิจารณาให้แต้มตามจ านวนครั้งของการเข้าร่วมกิจกรรม มีนโยบายชัดเจน 
จากผู้บริหาร 
 

ด้านวิทยากร เตรียมตัวมาบางครั้งดีมาก พอใช้ หรือในบางครั้งวิทยากรเตรียมตัว 



 

MONDAY หน้า 16 

 

มาน้อยเกินไปไม่เหมาะสม วิทยากรเตรียมตัวมาไม่ดี หรือไม่พร้อม ท าให้การประชุมดูเหงา 
หงอย ขาดเสน่ห์ วิทยากรเตรียมตัวมาน้อยเกินไป ท าให้การน าเสนอไม่ลื่นไหล ไม่สามารถ 
ตอบค าถามได้ชัดเจนในบางประเด็น แต่ในข้อด้อยกับมีข้อดี ผู้เข้าร่วมประชุมต่างแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น มีมุมมอง ช่วยเติมเต็มส่วนขาดได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังแนะน าการน าเสนองาน 
วิชาการโดยใช้ Power Point น าเสนอ ควรสรุปประเด็นในแต่ละสไลด์เล่าให้ผู้เข้าร่วมประชุม 
ฟัง  ไม่อ่านสไลด์แต่ละตัวอักษรทีละบรรทัด และให้ผู้เข้าร่วมประชุมอ่านเนื้อหาในสไลด์เอง 
ในภาพรวม 
 

ช่วงสถานการณ์ เป็นช่วงที่หลายคนชอบมาก ได้รับข้อมูลพื้นฐานที่ทันสมัย เรียนรู้ได้ 
ทันเวลา ตรงประเด็น เป็นช่วงที่แต่ละยุทธศาสตร์ควรรู้ ว่าสถานการณ์ในแต่ละช่วงแต่ละ 
ยุทธศาสตร์ควรท าอะไร แม้บางครั้งในช่วงนี้ บางหัวข้อผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาจไม่มี 
ประสบการณ์ในเรื่องน้ันๆ ไม่อาจแลกเปลี่ยนได้แต่จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ในพื้นที่ 

 

ช่วงภาษาอังกฤษ ถือได้ว่าเป็นช่วงเด่น มีข้อแนะน าจากชาว สคร. 5 ในหลายประเด็น 
มากกว่าหัวข้ออื่น เนื่องด้วยภาษาอังกฤษอาจดูเป็นประเด็นร้อน มีความท้าทาย มีความยาก  
หลายๆ ท่านมีความรู้สึกเกร็งในช่วงนี้ มีการเสนอให้กระตุ้นความสนใจ เนื่องจากบุคลากร 
ส่วนใหญ่ร้างลาจากภาษาอังกฤษไปนาน บรรยากาศในห้องประชุม ควรเน้นการกระตุ้นให้ 
ทุกคนได้ฝึกพูด ฝึกทักษะการฟัง การแสดงความคิดเห็น ร่วมสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย เป็น 
กันเอง จะท าให้ผู้เข้าร่วมประชุมกล้าแสดงความคิด กล้าพูดภาษาอังกฤษ โดยมีรูปแบบการจัด 
กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น เล่นเกมส์ตอบโต้เป็นภาษาอังกฤษ ดูหนัง การได้เรียนรู้ 
ภาษาอังกฤษจากบทเพลง คลิปวีดีโอ คั่นกับรูปแบบที่เป็นวิชาการหนักๆ รูปแบบ Journal  
Club ให้แต่ละคนไปศึกษาหัวข้อที่ได้รับมอบหมายและน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งต่อไป  
การน าเสนอข้อมูลด้านโรค และประเด็นที่น่าสนใจอื่นๆ เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อฝึกทักษะด้าน 
ภาษาให้กับนักวิชาการเพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพ นอกเหนือจากวิชาการจากหนังสือ  
บทความที่เป็นภาษาไทย  ท าให้ผู้เข้าร่วมรู้สึกเกิดความสนุกสนานในการเรียน บางวัน 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีโอกาสได้พูด ได้ฝึกทักษะ อาจมากน้อยต่างกันไป และไม่ทุกคน บางครั้งการ 
ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากบทเพลง คลิปวีดีโอนั้นอาจไม่ได้เรื่องภาษามากนัก การแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ท าให้แต่ละคนได้ตระหนักถึงความส าคัญในการศึกษาหาความรู้ 
ในส่วนของภาษาอังกฤษ เป็นอย่างมาก รวมทั้งมุมมองจากการได้ไปศึกษาในต่างประเทศ กับ 
การปรับทัศนะคติและการตื่นตัวในองค์ความรู้  ความคิดเห็นในภาพรวมคิดว่าช่วงนี้เป็นช่วง 
ที่ดีมากๆ ทั้งนี้การจะพัฒนาภาษาอังกฤษได้ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และได้มีโอกาสใช้ 
ภาษาอังกฤษอย่างสม่ าเสมอ กิจกรรมต่อเนื่อง เรายังมีแนวคิดของการพัฒนาต่อเนื่องไปอีก   
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ด้วยการรวมกลุม่กันไปเรียนภาษาอังกฤษที่สถาบัน เพื่อฝึกฝนตนเองและกลับมาใช้ให้เป็น 
ประโยชน์กับองค์กร การศึกษาดูงานในต่างประเทศ และอาจน าไปพัฒนาเป็น COP (COP  
ย่อมาจาก Community of Practice ซึ่งหมายถึง ชุมชนนักปฏิบัติ หรือ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ที่รวบรวมกลุ่มคนที่มีความรู้ความสนใจในเรื่องเดียวกัน มาร่วมแลกเปลี่ยน แบ่งปัน เรียนรู้ 
ในเรื่องน้ันๆ ร่วมกัน เพื่อได้มาซึ่ง Knowledge Assets) 
 

ช่วงประเด็นจากกลุ่ม มีประโยชน์ได้รู้กิจกรรมการท างานของกลุ่มอื่น เห็นความส าคัญ 
ของกิจกรรมในกลุ่มอื่นๆ  บางเรื่องบุคลากรในกลุ่มอื่นอาจคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวจึงไม่สนใจ 
ภารกิจกลุ่มมากไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ กิจกรรมในช่วงนี้ไม่ต่อเนื่องอาจการ 
ประสานงานไม่ชัดเจนในวัตถุประสงค์ ซึ่งเป็นโอกาสพัฒนาต่อไป 
 

ส าหรับผู้เขียน ถึงแม้กิจกรรมในครั้งนี้อาจดูน้อยนิด ทั้งรูปแบบ วันเวลา กิจกรรม 
ในช่วงสั้นๆ แต่กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น ท าให้ได้มีโอกาสรู้จัก  ได้ทักทาย กับพี่น้อง ชาวสคร. 
5 ความผูกพันธ์ มิตรภาพ การยิ้มทักทาย เป็นส่วนหนึ่งของความอบอุ่น นอกเหนือจากงาน 
วิชาการที่ควรมี ควรได้ ผู้เขียนหวังว่ากิจกรรมดีดี นี้ คงเกิดขึ้นได้อีกเมื่อเราพร้อมแน่นอน 
 

 ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรม 
ขอบคุณโครงการดี ดี ที่พีก่าญจนา ยังขาว หัวหน้ากลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง   

สรรสร้างให้เราได้มีโอกาสมารวมกัน 
 ขอบคุณ นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ท่านผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุม 
โรคที่ ๕ นครราชสีมา ที่อนุมัตโครงการ 
 

ผู้เข้าร่วมถอดบทเรียน จ านวน 11 คน 
ปิดเวที เวลา 12.30 น. 

สุพาพร แสนศรี  
สรุปการเรียนรู ้

     


