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เรื่อง  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาสถานศึกษาปลอดกัญชาและยาเสพติด ผลิตสื่อสร้างสรรค์เพ่ือเยาวชน 

เรียน  ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการ         
  2. สิ่งที่ควรทราบในการเข้าร่วมสัมมนา       

ด้วยชมรมสื ่อดีด ิจ ิท ัล (D New Media) มีนโยบายส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นพื ้นที่  
ปลอดกัญชาและยาเสพติด ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดให้ม ีสัมมนาสถานศึกษาปลอดกัญชา
และยาเสพติด ผลิตสื ่อสร ้างสรรค์เพ ื ่อเยาวชน  เพื ่อให้ผ ู ้บร ิหารและครูอาจารย์ในสถานศึกษา  
มีแนวทางการป้องกันให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากกัญชาและยาเสพติดทุกประเภทและเสริมทักษะ 
ในการผลิตสื ่อสร้างสรรค์เกี ่ยวกับโทษภัยของกัญชาและยาเสพติดเพื ่อเยาวชน ซึ ่งจะมีการจัดสัมมนา  
ณ World Peace Valley  อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จำนวน 2 รุ่น ดังนี้     
   รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 16 – 19 ตุลาคม 2565      
   รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 – 26 ตุลาคม 2565  

ทั ้งน ี ้  สถานศึกษาของท่านได ้เข ้าร ่วมโครงการบอกโทษเกินร ้อย ช ิงท ุนเก ินล ้าน  
หัวข้อ “โทษของกัญชาและยาเสพติด” จึงได้ร ับสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว จำนวน 
ไม่เกิน 5 ท่าน โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน และขอความกรุณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตนเอง 
หากประสงค์เข้าร่วมสัมมนา กรุณาลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมสัมมนาโดยการสแกน QR Code ด้านล่าง 
ภายในวันที ่ 10 ตุลาคม 2565 (รุ ่นที ่ 1) หรือภายในวันที ่ 17 ตุลาคม 2565 (รุ ่นที ่ 2) รายละเอียด 
ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย   

คณะกรรมการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งในความสนับสนุนจากท่าน เพื่อร่วมกันสร้างความเข้าใจ 
ให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากกัญชาและยาเสพติดทุกประเภท และพัฒนาไปสู่การเป็นเยาวชนที่เก่งและดี 
พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญมั่นคงสืบไป 

     ขอแสดงความนับถือ 

 

 

            (นายชวลิต เนียมสุวรรณ) 
                            ประธานชมรมสื่อดีดิจิทัล  



สาย บ่าย ค ่า

09.00 - 11.30 น. 13.00 - 16.30 น. 19.00 - 20.30 น.

วันท่ี 1

วันท่ี 2
ทิศทางอนาคตเยาวชนไทย
กับกัญชาและยาเสพติด

Active Learning  
ทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21

เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้
โครงการบอกโทษฯ

จุดเล็กๆ สู่การเปล่ียนแปลงสังคมไทย

วันท่ี 3
พลังส่ือสีขาวจากเยาวชน

(เปิดตัวโครงการประกวดส่ือสร้างสรรค์)
ท าส่ือสร้างสรรค์อย่างไรให้ปัง The true idol

วันท่ี 4 อนาคตเยาวชนสดใสด้วยมือเรา

*** ก่าหนดการอาจมีการเปลี ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
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ก่าหนดการ
สัมมนาสถานศึกษาปลอดกัญชาและยาเสพติด ผลิตสื อสร้างสรรค์เพื อเยาวชน

ณ World Peace Valley อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
รุ่นที  1 วันที  16 - 19 ตุลาคม 2565
รุ่นที  2 วันที  23 - 26 ตุลาคม 2565

เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
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15.00 - 18.00 น. ลงทะเบียนเข้าท่ีพัก
19.30 น. ปฐมนิเทศ
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สิ่งที่ควรทราบในการเข้าร่วมสัมมนา 

สัมมนาสถานศึกษาปลอดกัญชาและยาเสพตดิ ผลติสือ่สร้างสรรค์เพื่อเยาวชน 

ณ World Peace Valley  อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

รุ่นที่ 1 : วันที่ 16 – 19 ตุลาคม 2565 

รุ่นที่ 2 : วันที่ 23 – 26 ตุลาคม 2565 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

เนื่องจากทางโครงการฯ ขอใช้สถานที่ปฏิบัติธรรมในการจัดสัมมนาฯ 

จึงขอความร่วมมือจากผูม้าร่วมสัมมนาฯ ทกุท่าน ดังนี ้

1) ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน ที่มีอาการป่วยไม่สบาย, มีไข้, เจ็บคอ งดเข้าร่วมสัมมนาฯ  
2) ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน ตรวจ ATK ล่วงหน้า 1 วันก่อนเดินทาง พร้อมแสดงหลักฐานผลการตรวจ 

ATK ให้กับเจ้าหน้าที่ ในวันที่เดินทางมาถึง ณ จุดลงทะเบียนอาคารสัมมนา WPV  
3) แต่งกายชุดสุภาพ และขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัยตลอดการสัมมนาฯ 

(งดเสื้อผ้ารัดรูป กางเกงขาสั้น เส้ือแขนกุด) 
4) เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ขอความร่วมมือไม่ออกนอกพื้นที่จัดสัมมนาฯ 
5) ไม่อนุญาตให้นำบุคคลอื่นนอกเหนือจากรายชื่อที่ทางสถานศึกษาส่งมาในใบตอบรับเข้าร่วมสัมมนาฯ  
6) ทางโครงการฯ ได้บริการจัดเตรียมอาหารมื้อเช้า-เที่ยงแบบบุฟเฟ่ และไม่มีบริการอาหารมื้อเย็น แต่

ทางโครงการฯ ไดเ้ตรียมขนมปังและน้ำดื่มเพ่ือใหบ้ริการทุกท่านอย่างเพียงพอ 
7) กำหนดการสัมมนาฯ จะมีกิจกรรมสวดมนต์ ฝึกสติตามหลักพระพุทธศาสนา ก่อนเริ่มการสัมมนา

เพ่ือสร้างความพร้อมในการเรียนรู้ 
8) สิ่งที่ควรเตรียมมาเพ่ิมเติม เช่น ไม้แขวนเส้ือ เสื้อกันหนาว ยาประจำตัว(ถ้ามี) และเคร่ืองเขียน 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  


