ที่ ศธ ๐๒๘๒/ว

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
ถนนนิวาศ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรมั ย์ ๓๑๐๐๐
มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการปลูกพลังบวก เพื่อสร้างจิตสำนึก ภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่
สำหรับเด็กปฐมวัย

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลธีราและโรงเรียนฮั่วเคี้ยว
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
๒. กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

จำนวน ๑ ฉบับ
จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.) ร่ วมกับกระทรวงศึกษาธิการในการดำเนิ นงานโครงการปลู กพลั งบวก เพื่ อสร้างจิตสำนึ ก
ภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ สำหรับเด็กปฐมวัย ได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อเป็นการแก้ปัญหาและป้องกั น
ให้เด็กและเยาวชนปลอดภัยจากปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ และปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ โดยเน้นให้เด็กปฐมวัยมีทักษะชีวิต ซึ่งทาง
โครงการตระหนั กถึ งความสำคั ญของเด็ กปฐมวั ย เพราะเด็ กปฐมวั ยเป็ นรากฐานที่ สำคั ญที่ จะเติ บโตเป็ นผู้ ใหญ่ ที่ ดี
ของประเทศชาติต่อไป
จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในจังหวัดนำร่องของโครงการปลูกพลังบวกฯ โดยเริ่มมีการ
ดำเนินการขับเคลื่อนในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษาที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการปลูกพลังบวกฯ จำนวน
๖๑ สถานศึกษา โดยการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในโครงการฯ ดังกล่าว
ในการนี้ สำนั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ จึ ง ขอเรี ย นเชิ ญ ท่ า นหรื อ ผู้ แ ทนเข้ า ร่ ว ม
พิ ธี เปิ ด การอบรมเชิ งปฏิ บั ติ การฯ และฟั ง การบรรยายพิ เศษ หั ว ข้ อ “การสร้ า งแรงบั น ดาลใจครู ป ฐมวั ย ”
โดย นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และขอความอนุเคราะห์ท่านแจ้งผู้มีรายชื่อ (ตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วย ๑) เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามกำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
(ตามสิ่ งที่ ส่ งมาด้ ว ย ๒) และหวังเป็ น อย่ างยิ่ งว่าจะได้ รับ ความร่ว มมื อ จากท่ านด้ ว ยดี เช่ น เคย ขอขอบคุ ณ มา
ณ โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ขอแสดงความนับถือ

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
โทร. ๐ ๔๔๖๐ ๑๖๘๖
โทรสาร. ๐ ๔๔๖๐ ๑๖๘๓
ผู้ประสานงาน ศน.วริศรา มนูขจร ๐๙ ๘๗๘๗ ๘๒๓๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการปลูกพลังบวก
เพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ สำหรับเด็กปฐมวัย
ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
************************************
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน
สังกัด
นางทิฆัมพร ทะนวนรัมย์
ครู
อนุบาลธีรา
สช.
นางบุญสิริ สุทธิสน
ครู
อนุบาลธีรา
สช.
นางสาวสุภาพร ดาศรี
ครู
อนุบาลธีรา
สช.
นางสาวพรพนม ดำสนวน
ครู
อนุบาลธีรา
สช.
นางสาวหทัยรัตน์ วงศ์ณรัตน์
ครู
อนุบาลธีรา
สช.
นางสาวณัฐธิดา ดอกประโคน
ครู
ฮั่วเคี้ยว
สช.
นางสาวพนิตรา คำหงษา
ครู
ฮั่วเคี้ยว
สช.
นางสาวยุภา เจริญรัมย์
ครู
ฮั่วเคี้ยว
สช.
นางสาวนิภาพร บุตรประโคน
ครู
ฮั่วเคี้ยว
สช.
นางสาวจิราภรณ์ งอมสระคู
ครู
ฮั่วเคี้ยว
สช.

หมายเหตุ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒
กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงเหล้า บุหรี่ สำหรับเด็กปฐมวัย
ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
************************************
วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕
เวลา
กิจกรรม
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกัน ปัจจัยเสี่ยง
เหล้า บุหรี่ สำหรับเด็กปฐมวัย และบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การสร้างแรงบันดาลใจครูปฐมวัย”
โดย...ดร.วีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม โดย...ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง Pre Test
๑๐.๔๕ - ๑๑.๑๐ น. ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการฯ พร้อมชมคลิป VTR โครงการฯ
โดย..อ.ธนิมา เจริญสุข ประธานคณะทำงานโครงการฯ
ความรู้เรื่อง พรบ.เหล้า บุหรี่ โดย..ตัวแทนเครือข่ายสำนักงานองค์กรงดเหล้า ภาคอีสาน
๑๑.๑๐ – ๑๒.๐๐ น. เริ่มต้นโครงการด้วยการ “ปลูกพลังบวก” และการเสริมแรงบวกสำหรับเด็กปฐมวัย
โดย...นางสาวจริญญา ไทยแท้ นักจิตวิทยาประจำโครงการฯ และทีมพลังบวก
• กิจกรรมแนะนำตัวเอง ( ๑๕ นาที)
• กิจกรรมความสุขสร้างได้ และย้อนเวลาหาตัวตน
• ห้องเรียนแห่งความสุข และคุณครูคือ HERO
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๓.๑๐ น. กิจกรรมสร้างความสุขก่อนการเรียนรู้ (ทีมพลังบวก)
• กิจกรรมสื่อสารเสริมพลัง (เก่ง ดี มีความสุข)
• เต้นประกอบเพลง (กระจง)
๑๓.๑๐ – ๑๔.๓๐ น. การบูรณาการแผนการสอนปลูกพลังบวกกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
โดย...อ.ปิยะพร ทองสิงห์ พร้อมคณะวิทยากรทีมจังหวัดศรีสะเกษ
และคณะทำงาน สนง.ศธจ.บุรีรัมย์
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๑๔.๔๕ – ๑๔.๕๕ น. กิจกรรมสร้างความสุขก่อนการเรียนรู้ (ทีมพลังบวก)
• กิจกรรมนับเลข ๑ - ๑๐
• เต้นประกอบเพลง (พุ๊ดเดิ้ล)
๑๔.๕๕ – ๑๖.๐๐ น. การบูรณาการแผนการสอน และการบูรณาการทักษะชีวิตตาม ๔ องค์ประกอบ พร้อมทั้งการใช้
คำถาม R – C – A
โดย....อ.ปิยะพร ทองสิงห์ พร้อมคณะวิทยากรทีมจังหวัดศรีสะเกษ และคณะทำงาน
สนง.ศธจ.บุรีรัมย์

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕
เวลา
กิจกรรม
๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น. ลงทะเบียน
๐๘.๔๕ – ๐๙.๐๐ น. กิจกรรมสร้างความสุขก่อนการเรียนรู้ (ทีมพลังบวก)
• กิจกรรมขอบคุณร่างกาย และแชร์ความสุข
• เต้นประกอบเพลง
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. นำเสนอการสาธิตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ปลูกพลังบวกสอนตามแผนที่วางไว้
และรับการเติมเต็มจากคณะวิทยากร (กลุ่มละประมาณ 15-20 นาที)
โดย..วิทยากรทุกท่าน
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๑๐.๔๕ – ๑๐.๕๕ น. กิจกรรมสร้างความสุขก่อนการเรียนรู้ (ทีมพลังบวก)
• กิจกรรมตั้งสติ (ลุก - นั่ง)
• เต้นประกอบเพลง (ชิคเก้นแด้นซ์)
๑๐.๕๕ – ๑๒.๐๐ น. นำเสนอการสาธิตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ปลูกพลังบวกสอนตามแผนที่วางไว้ และรับ
การเติมเต็มจากคณะวิทยากร (ต่อ) (กลุ่มละประมาณ 15-20 นาที)
โดย..วิทยากรทุกท่าน
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๓.๑๐ น. กิจกรรมสร้างความสุขก่อนการเรียนรู้ (ทีมพลังบวก)
• กิจกรรม ปรบมือพลังบวก - ลบ
• เต้นประกอบเพลง (สามช่า)
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. คู่มือผู้ปกครอง และ “การสื่อสารและสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับครอบครัว”
โดย...นางสาวจริญญา ไทยแท้ นักจิตวิทยาประจำโครงการฯ และทีมพลังบวก
• การสื่อสารเสริมพลัง และคลิป
• สัมผัสแห่งรัก (โอบกอด/Stack)
• สรุปการเสริมพลังบวกและสะท้อนบทเรียน
๑๔.๐๐ – ๑๔.๒๐
พักรับประทานอาหารว่าง
๑๔.๒๐ – ๑๕.๔๐ น. กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ โดย...ทีมคณะวิทยากร (ฐานละ ๒๐ นาที)
ฐานที่ ๑ กระปุกออมสินออมรัก
ฐานที่ ๒ นิทานแสนสนุก
ฐานที่ ๓ เพลงแห่งความรัก
ฐานที่ ๔ ปฏิทินความดี
๑๕.๔๐ – ๑๕.๕๐ น. ประเมินผล/การนิเทศ ติดตาม
๑๕.๕๐ – ๑๖.๒๐ น. Post Test ซักถาม และร่วมกันสรุปกิจกรรม คณะวิทยากร
๑๖.๒๐ –๑๖.๓๐ น.
มอบวุฒิบัตร และปิดการอบรม โดย…ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

