กำหนดกำรจัดกำรเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ำย
“หลักสูตรกำรควบคุมกำรบริโภคยำสูบโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง”
รุ่นที่ 2 ระหว่ำงวันที่ 8 – 10 กุมภำพันธ์ 2562
ณ โรงเรียนอนุบำลวิทยปัญญำนรำธิวำส อำเภอระแงะ จังหวัดนรำธิวำส
เวลำ
กิจกรรม
วันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2562
09.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. คณะทำงำนประชุมเตรียมควำมพร้อมในกำรดำเนินงำน
โดย ทีมนักวิชาการและวิทยากรประจาแหล่งเรียนรู้
15.00 – 18.00 น. ผู้ร่วมประชุมลงทะเบียนและเข้ำที่พัก (กรณีแจ้งควำมประสงค์เข้ำพักก่อนวันอบรม)
ณ เทศบำลตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนรำธิวำส
วันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2562
08.30 – 09.30 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมเรียนรู้
กิจกรรมสร้างสุข
0๙.30 – 10.00 น. กล่ำวต้อนรับ เปิดการจัดการเรียนรู้ “หลักสูตรการควบคุมการบริโภคยาสูบโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง”
โดย นายอาห์มัด สาเมาะ นายกเทศมนตรีตาบลมะรือโบตก
10.00 – 10.30 น. กล่ำวชี้แจงวัตถุประสงค์ “หลักสูตรการควบคุมการบริโภคยาสูบโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง”
โดย นายซัมซูดิน รอเซะ ผู้จัดการโครงการท้องถิ่นร่วมสร้างชุมชนปลอดบุหรี่
10.30 – 12.00 น. นำเสนอข้อมูลกำรบริหำรจัดกำรเพื่อกำรควบคุมกำรบริโภคยำสูบในชุมชน
(1) เป้าหมายการพัฒนาตาบล
(2) ฐานคิดการพัฒนาเพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบโดยชุมชน
(3) รูปธรรมที่เกิดขึ้นจากการจัดการการควบคุมการบริโภคยาสูบในพื้นที่
(4) นวัตกรรมแหล่งเรียนรู้
(5) แนวทางการพัฒนาต่อยอด
โดย นายอาห์มัด สาเมาะ หัวหน้าโครงการท้องถิ่นร่วมสร้างชุมชนปลอดบุหรี่
12.00 – 13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00 – 13. 30 น. เรียนรู้และทำควำมเข้ำใจกระบวนกำรพัฒนำแนวทำงกำรจัดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เฉพำะ
ประเด็นกำรควบคุมกำรบริโภคยำสูบโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง
โดย นายซัมซูดิน รอเซะ ผู้จัดการโครงการท้องถิ่นร่วมสร้างชุมชนปลอดบุหรี่
13.30 – 18.00 น. แบ่งกลุ่ม 2 กลุ่ม ลงพื้นที่ตำมวิชำเรียนรู้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เฉพำะประเด็นฯ
วิชำเฉพำะ : การสร้างคนต้นแบบและแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรม
วิชำย่อย :ผู้นาศาสนา/ผู้นาท้องถิ่น/ข้าราชการ/ประชาชน
วิชำเฉพำะ : การสร้างพื้นที่ปลอดบุหรี่
วิชำย่อย : มัสยิด/ศพด./โรงเรียน/เทศบาลฯ

ก

เวลำ

กิจกรรม
จุดที่ 1 กำรสร้ำงพื้นที่ปลอดบุหรี่
(กำรขับเคลื่อนกิจกรรมใน รร.อนุบำลวิทยปัญญำและ ศพด.ทต.มะรือโบตก)
แหล่งเรียนรู้ รร.อนุบำลวิทยปัญญำนรำธิวำส
โดย คณะครูจาก รร.อนุบาลวิทยปัญญานราธิวาสและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตาบลมะรือโบตก

กลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 2

จุดที่ 2 ฐานเรียนรู้บุคคลต้นแบบผู้นาท้องถิ่น
แหล่งเรียนรู้ บุคคลต้นแบบผู้นาท้องถิ่น
โดย 1.นายอับดุลรอฮิม เจ๊ะโก๊ะ สมาชิกสภาฯ
2.นายอับดุลรอพา อีอาซา สมาชิกสภาฯ

จุดที่ 2 ฐานเรียนรู้ การสร้างพื้นที่ปลอดบุหรี่และ
บุคคลต้นแบบผู้นาศาสนา
แหล่งเรียนรู้ มัสยิดปลอดบุหรี่
โดย ดร.อัดนัง อาแวบือซา นักวิชาการศาสนา

จุดที่ 3 ตาดีกาชุมชนฮาปา
แหล่งเรียนรู้ บุคคลต้นแบบข้าราชการและสภา
เด็กและเยาวชน เทศบาลตาบลมะรือโบตก
โดย นายมะรอเซะ เจ๊ะบู ข้าราชการบานาญ
นายฟัยรุต สะดียามู ประธานสภาเด็กและ
เยาวชนตาบลมะรือโบตก

จุดที่ 3 ฐานเรียนรู้บุคคลต้นแบบประชาชน
แหล่งเรียนรู้ บุคคลต้นแบบประชาชน
โดย นายต่วนซูไลมาน สะมะ

จุดที่ 4 ฐานเรียนรู้บุคคลต้นแบบประชาชน
แหล่งเรียนรู้ บุคคลต้นแบบประชาชน
โดย นายต่วนซูไลมาน สะมะ
จุดที่ 5 ฐานเรียนรู้ การสร้างพื้นที่ปลอดบุหรี่
และบุคคลต้นแบบผู้นาศาสนา
แหล่งเรียนรู้ มัสยิดปลอดบุหรี่
โดย ดร.อัดนัง อาแวบือซา นักวิชาการศาสนา

18.00 – 19.00 น.
19.00 – 21.00 น.
21.00 เป็นต้นไป

จุดที่ 4 ตาดีกาชุมชนฮาปา
แหล่งเรียนรู้ บุคคลต้นแบบข้าราชการและสภาเด็ก
และเยาวชน เทศบาลตาบลมะรือโบตก
โดย นายมะรอเซะ เจ๊ะบู ข้าราชการบานาญ
นายฟัยรุต สะดียามู ประธานสภาเด็ก
จุดที่ 5 ฐานเรียนรู้บุคคลต้นแบบผู้นาท้องถิ่นแหล่ง
เรียนรู้ บุคคลต้นแบบผู้นาท้องถิ่น
โดย 1.นายอับดุลรอฮิม เจ๊ะโก๊ะ สมาชิกสภาฯ
2.นายอับดุลรอพา อีอาซา สมาชิกสภาฯ

รับประทานอาหารเย็น (กิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่าย)
ละหมาดมัฆริบ
ชุดการแสดง การร้องประสานเสียงและการละเล่นกุมปัง จากนักเรียนโรงเรียนประทีปวิทยา
สาหรับกลุ่ม : วางแผนปรึกษาหารือ ระหว่างกลุ่ม
ทีมงานกลาง : ประชุมสรุปงาน
เข้าพักตามโฮมสเตย์

ข

เวลำ
วันที่ 27 มกรำคม 2562
08.30 – 09.00 น. กิจกรรมสร้างสุข
โดย ทีมสร้างสุขจากตาบลมะรือโบตก
09.00 – 12.00 น.
กลุ่มที่ 1

กิจกรรม

จุดที่ 1 ฐานเรียนรู้การเสริมศักยภาพสร้าง
ชุมชนปลอดควัน
แหล่งเรียนรู้ คลินิกช่วยเลิกบุหรี่ใน รพ.สตและ
การขับเคลื่อนของอาสาสมัครสาธารณสุข
สถานที่ : วิสาหกิจชุมชนบ้านกูแบบาเดาะ
โดย นายอับดุลอาซิ อับดุลรอมัน นวก.
สาธารณสุข ประจา รพ.สต
นายมูหมัด อีอาซา ประธาน อสม.
น.ส.รอปีอะห์ หลงเป๊าะ ประธานวิสาหกิจฯ
จุดที่ 2 ฐานเรียนรู้การเสริมศักยภาพสร้างชุมชน
ปลอดควัน
แหล่งเรียนรู้ เทศบาลปลอดควันและดะวะห์
มือนึงตังโรกก
โดย นายนูรูดดีน สูลัยมาน
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายอาหะหมัดดือรอปี อาบูซาแล รองปลัด

กลุ่มที่ 2
จุดที่ 1 ฐานเรียนรู้การเสริมศักยภาพสร้างชุมชน
ปลอดควัน
แหล่งเรียนรู้ เทศบาลปลอดควันและดะวะห์มือนึงตัง
โรกก
โดย นายนูรูดดีน สูลัยมาน
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายอาหะหมัดดือรอปี อาบูซาแล รองปลัด
จุดที่ 2 ฐานเรียนรู้การเสริมศักยภาพสร้างชุมชน
ปลอดควัน
แหล่งเรียนรู้ คลินิกช่วยเลิกบุหรี่ใน รพ.สตและการ
ขับเคลื่อนของอาสาสมัครสาธารณสุข
สถานที่ : วิสาหกิจชุมชนบ้านกูแบบาเดาะ
โดย นายอับดุลอาซิ อับดุลรอมัน นวก.สาธารณสุข
ประจา รพ.สต
นายมูหมัด อีอาซา ประธาน อสม.
น.ส.รอปีอะห์ หลงเป๊าะ ประธานวิสาหกิจ

จุดที่ 3 แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
นาเสนอ โดย นายอับดุลรอมัน ยูโซ๊ะ กลุ่ม
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบาโงระนะ
หมำยเหตุ : หำกมีเวลำเหลือ
จุดที่ 4 แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
นาเสนอ โดย นายอับดุลรอมัน ยูโซ๊ะ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบาโงระนะ

12.00 – 13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00 – 16.30 น. สรุปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ค

