เอกสารที่แนบ ๑

รำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรอบรมหลักสูตร “วิทยำกรส่งเสริมคุณธรรม” ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่

คำนำหน้ำ

ชื่อ - นำมสกุล

สังกัด

1

พระกรทิพย์ อกิญฺจโน พอยัน

กลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม

2

พระไกรศร ปภาโต (กลิ่นหอม)

วัดเลือดไทย ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

3

พระครูโอกาสกิจจานุกูล

วัดศิริบ้านไร่

4

พระณัฐพงษ์เปรือ่ งปราชญ์ (รวิวํโส)

กลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม

5

พระตรีเมศย์ ธมฺมาสโย

วัดสีคิ้วคณาราม

6

พระปลัดธนาชัย ปานาไทย

วัดศรีบุญเรืองต.หัวหนองอ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

7

พระมหาปจนภัย อินฺทวีโร (บัวอินทร์)

วัดท่าช้าง

8

พระมหาระพีภัทร กิตฺติภทฺโท (อิ่มอุระ)

วัดศาลาลอย

9

พระมหาสุเมธ สุเมโธ (ลาพันธ์)

วัดบ้านป่ายาง

10

พระสุวรรณ อาตาปโก

พระภิกษุสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์

11

พระสุวิจักขณ์ ปัญญารพีพงศ์

12

พระอธิการสีห์สุราช วิสุทธสีโล (ศรีสิทธิศาสตร์)

สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ศูนย์ปฏิบัติการพระธรรมวิทยากร

13

พระอริญชัย ฐานุตฺตโร รัตนสงคราม

คณะสงฆ์อําเภอพล

14 นางสาว

กนกวรรณ ศรีนรจันทร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น

15 นาย

กมลพันธ์ แก้วโชติ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย เขต 21

16 นาง

กรรญา ศูนย์คํา

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ

17 จ.ส.อ.

กรัณย์พล สวัสดิ์คุณมี

เครือข่ายเยาวชนกล้าดีนครราชสีมา

18 ร.อ.

กิตติพงษ์ พลทิพย์

คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

19 นางสาว

กุสุมา คําเมืองคุณ

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร

20 นาย

ขรรย์ชัย ดอกไม้

การปะปาส่วนภูมิภาคเขต 7

21 นาย

ขวัญประชา ระเริง

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ

22 นาย

คมศร บุญเรือง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

23 นาย

คูณ เครือวรรณ

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม

24 นาย

จิโรจน์ อณาชัย

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

25 นาย

จีรศักดิ์ สีหามาก

พัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ

26 นาย

จุฬารัตน์ เย็นสวัสดิ์

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2

27 นาย

ฉัตรมงคล สูงเนิน

โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร

28 นาย

ชัยโรจน์ วุฒิเจริญสิทธิ์

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลําภู

เอกสารที่แนบ ๑

รำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรอบรมหลักสูตร “วิทยำกรส่งเสริมคุณธรรม” ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่

คำนำหน้ำ

ชื่อ - นำมสกุล

สังกัด

29 นาย

ไชยนันท์ แสงทอง

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

30 นางสาว

ฐิติรัตน์ เพ็ชรอินทร์

สถาบันการศึกษา

31 นาย

ณรงค์ คําซาว

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลําภู

32 ดร.

ณัฐวุฒิ เข็มทิศ

เทศบาลเมืองนางรอง

33 นาย

ณัฐวุฒิ นามวงศ์

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า

34 นาง

ดุจฤดี สมบัตินันท์

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย

35 นาย

เตชทัต ปักสังขาเนย์

มมร.วิทย่เขตศรีล้านช้าง จ.เลย

36 นาง

ถาวร ผาบสิมมา

สพป.ขอนแก่นเขต4

37 นาย

ธวัช สีลาสอน

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลําภู

38 นาย

ทวีศักดิ์ ใครบุตร

มมร.วิทยาเขตศรีล้านช้าง

39 นาง

ธนพร จินาพร

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอํานาจเจริญ

40 นางสาว

ธันย์ธวิมนท์ เณรจาที

ทีมแสงสว่างกลางดวงใจ ทีมจิตอาสาทําดีให้ผู้ต้องขัง

41 นางสาว

ธิติมน คํามี

สพป.ขอนแก่นเขต5

42 นาง

ธีรพร ชุมนุมดวง

โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์

43 นาง

นภาพร แก้วสี

สํานักงานจังหวัดหนองคาย

44 นาย

นริศลักษณ์ รุง่ เรือง

สพป.ชัยภูมิ เขต 1

45 นาง

นันทพร ทรงวิชา

ชมรมแม่หญิงจังหวัดบุรีรัมย์

46 นาง

นันทรี พุ่มฉัตร

สภาวัฒนธรรมจังหวัดเลย

47 นาย

นาวิน สีหาบุตร

โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์

48 นาย

นิติโรจน์ มีพวงผล

โรงเรียนบ้านสุขสําราญ

49 นาย

นิพนธ์ เศวตะดุล

กองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดนครพนม

50 นาย

บุญเสริม เสริมสกุล

วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ

51 นาย

บุญไทย สีกา

สํานักงานจังหวัดยโสธร

52 นาย

บุญไทย แสนอุบล

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

53 นาย

บุญญาภิวัฒน์ นิลวรรณ

พุทธสมาคมจังหวัดมหาสารคาม

54 นาย

บุญสม สังข์สุข

สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

55 นาย

ประจวบ ดานา

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

56 นาย

ประยูร วงศ์จันทรา

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

57 นาย

ปริญญา พิมพ์ประชา

โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๘

เอกสารที่แนบ ๑

รำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรอบรมหลักสูตร “วิทยำกรส่งเสริมคุณธรรม” ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่

คำนำหน้ำ

ชื่อ - นำมสกุล

สังกัด

58 นาย

ปิยกูล คุณแก้ว

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร

59 นาย

พเยาว์ แสนเภา

สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ

60 นาย

พลชัย โสภากันต์

โรงเรียนเมืองอํานาจเจริญ

61 นาย

พะนอม ศรีบุญเรือ

ชมรมพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

62 นาง

พิราพรรณ แสนเมืองชิน

สพป.นพ.เขต2

63 นางสาว

พิศมัย แก้วแสงใส

สพป.อุดรธานี เขต 3

64 นาง

พิสมัย ปาเปี้ย

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย

65 นาย

พิสิฐ รักพรม

โรงเรีนนบ้านอีต้อม

66 นาย

ไพศาล อาจธะขันธ์

สภาวัฒนธรรมจังหวัดอํานาจเจริญ

67 นางสาว

ภณิดา จันทร์ส่อง

สนง.วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

68 นาย

ภานวัฒน์ กิตติกรวรานนท์ รัตนพิมลพลแสน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

69 รศ.ดร.

ภาสกร ดอกจันทร์

มมร.วิทยาเขตศรีล้านช้าง

70 นาย

ภูวัตนันทน์ จันที

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ

71 นาย

มานะชาติ คล่องดี

สนง.วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร

72 นาย

เมธี มูลธิ

สพป.อุดรธานี เขต 4

73 นาย

ยงยุทธ สุพล

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ

74 นาง

ยุพาพร ยะปะเตา

สภาวัฒนธรรมอําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

75 นาง

รวงทอง พลธิราช

สนง.วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี

76 นางสาว

ระพีพรรณ จันทร์สา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

77 นางสาว

ระพีพรรณ วรฉัตร

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร

78 นาง

รานีย์ โพธิรุกข์

คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม

79 นาย

ราเมศร นามวงศา

โรงเรียนเทศบาล1 (ทีโอเอวิทยา)

80 นาย

วรเมธ น้อยพรม

โรงเรียนสตึก

81 นาง

วราภรณ์ อินทุใส

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ

82 ดร.

วัลภา สุวรรณรินทร์

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20

83 นาง

วาสนา ภาคสินธุ์

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

84 พ.ต.ท.

วิมล นามป้อง

ตํารวจภูธรจังหวัดเลย

85 นาง

วิรงรอง อุดม

โรงเรียนบ้านเกิ้ง

86 นาย

วิโรจน์ วันแก้ว

อําเภอหนองกี่

เอกสารที่แนบ ๑

รำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรอบรมหลักสูตร “วิทยำกรส่งเสริมคุณธรรม” ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่

คำนำหน้ำ

ชื่อ - นำมสกุล

สังกัด

87 นาย

วิรัตน์ ทองภู

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น

88 นาย

วุฒิพงษ์ ชูศรีพัฒน์

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น

89 ว่าที่ ร.ต.

เวียงสงค์ มณี

ชุมชนบ้านวังชัย

90 นาย

ศรายุทธ อันทะไชย์

สมาคมสภาองค์กรชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด

91 นาง

ศรียุพา เมธาอภินันท์

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2

92 นาย

ศักดิ์ศรี ไชยกุฉิน

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด

93 นาย

กฤตภาส ไชยพรรณา

สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอํานาจเจริญ

94 นางสาว
95 นาย

สมพร จันทร์นนท์
สมยงค์ รังเสนา

สํานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์

96 นาย

สมศักดิ์ บุญเสริฐ

เครือข่ายกรรมการผู้ใช้พลังงานประจําเขต

97 นาย

สมหมาย คํามุงคุณ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม เขต 22

98 ด.ต.

สมัย อินตะนัย

สถานีตํารวจภูธรอุทุมพรพิสัย

99 นาง

สัจจา ฝ่ายคําตา

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

100 นาย

สัญญพงศ์ ดีบุญมี ณ ชุมแพ

โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา

101 นาย

สาธิต ทองล้วน

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร

102 นาย

สามัคคี วังวงค์

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร

103 นาย

สายันต์ คงสุข

โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด

104 นาย

สําเนียง ทาก้อม

สภาวัฒนธรรมอําเภอเชียงคาน

105 นางสาว

สิรินธร ฉัตรศุภกุล

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

106 นาง

สุกัลยา ดานา

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

107 นางสาว

สุนิษา คําแสนโคตร

โรงเรียนเทียมนครวิทยา

108 นาง

สุภาวินี เหมรา

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

109 ดร.

สุรชัย อนุตระกูลชัย

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)

110 นาย

สุริยันต์ จันดาวงค์

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์

111 นาย

อนันต์ เจริญแก่นทราย

ข้าราชการบํานาญ

112 นาย

อนุพงษ์ ชุมแวงวาปี

โรงเรียนนาวังศึกษาวิช

113 นางสาว

อรณิชชา พิทักษ์จารุพันธ์

โรงเรียนน้ําโสมพิทยาคม

114 นาง

อารีรีตน์ สุนทรเสนาะ

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์

ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้าจังหวัดร้อยเอ็ด

เอกสารที่แนบ ๑

รำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรอบรมหลักสูตร “วิทยำกรส่งเสริมคุณธรรม” ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่

คำนำหน้ำ

ชื่อ - นำมสกุล

สังกัด

115 นาย

อํานาจ ชินหนองทอน

โรงเรียนมารีย์แก้งคร้อ

116 ว่าที่ ร.ท.ดร.

อิสเรศณุชิตภ์ จันทร์ศรี

สถาบันพัฒนาศักยภาพมนุษย์อาเซียน

117 นาง

อุทุมพรพัต สุคนธาภิพัฒนกุล

สพป.ขอนแก่น เขต 4

118 นาย

อุปกรณ์ ดีเสมอ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

119 นาย

เอกรินทร์ ชูวิชัย

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น

120 ร.ต.

พรพิพัฒน์ ปรีชาธรรมชัย

ชุมชนตําบลด่านเกวียน

หมำยเหตุ : หากมีผู้สละสิทธิ์ ศูนย์คุณธรรมฯ จะพิจารณารายชื่อสํารองตามลําดับต่อไป

เอกสารที่แนบ ๒

รำยชือ่ สำรอง กำรฝึกอบรมหลักสูตร “วิทยำกรส่งเสริมคุณธรรม” ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คำนำหน้ำ
นาง
นาย
นาง
จ.ส.ต.
นาย
นางสาว
นาย
นาย
นาย
นาง

ชือ่ - นำมสกุล
กุสุมาวดี พลเรืองทอง
โยธิน บุญยงค์
อุไร ขวัญเจริญศรี
ณัทพงศ์ ศรีโวหาร
ชัยสิทธิ์ ดารงวงศ์เจริญ
นพรัตน์ คาสุทธี
วัชรสิทธิ์ เหมะกัน
ประวิทย์ กุสันเทียะ
จรัญศักดิ์ ดวงศรี
วัชรี ชัยปรมาธิกุล

สังกัด
โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
รร.ชุมชนห้วยไผ่
ศูนย์ปฏิบัติการพระธรรมวิทยากร
โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา สพป.บร 2
สานักงานจังหวัดนครพนม
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

คำชี้แจง / เงื่อนไขในกำรฝึกอบรมฯ
๑. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จะรับผิดชอบค่าใช่จ่ายเฉพาะผู้ที่มีรายชื่อเข้าร่วมการอบรมเท่านั้น ในช่วงเวลาการ
ฝึกอบรมฯ ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ โดยแบ่งเป็น
๑) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม / ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม
๒) ค่าที่พักเฉพาะคืนวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ จานวน ๑ คืน
๓) ค่าอาหาร กลางวัน ๒ มื้อ ,อาหารเย็น ๑ มื้อ ,อาหารว่างและเครื่องดื่ม ๔ มื้อ (ตลอดช่วงเวลาการอบรม)
๒. ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมฯ จะต้องรับผิดชอบค่าเดินทางในการมาฝึกอบรมเอง (ทั้งขาไปและขากลับ) หรือขออนุมัติจากหน่วยงาน
ท่านในการสนับสนุนค่าเดินทางตามความเหมาะสม
๓. หากผู้เข้าร่วมฝึกอบรมฯ เดินทางมาถึงก่อนวันฝึกอบรมฯ ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าที่พักเอง หรือขออนุมัติจากหน่วยงาน
ท่านในการสนับสนุนค่าที่พักตามความเหมาะสม
๔. แต่งกายด้วยชุดสุภาพระหว่างการฝึกอบรมฯ
๕. เนื่องจากอาหารระหว่างการฝึกอบรมจัดเป็นแบบบุฟเฟ่ท์ ท่านใดรับประทานมังสวิรัติ อิสลาม หรืออื่นๆ กรุณาแจ้ง
เจ้าหน้าทีล่ ่วงหน้า
๖. กรุณาตรวจสอบคานาหน้าชื่อ , ชื่อ และนามสกุล ของท่าน เพื่อความถูกต้อง เพื่อจัดทาใบประกาศนียบัตรและทาเนียบรุ่น
๗. เนื่องจากมีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมจานวนมากกว่าที่กาหนดไว้ จึงจาเป็นต้องพิจารณาผู้มีคุณสมบัติโดยคัดเลือกจาก
ประสบการณ์และความเกี่ยวข้องกับงานด้านคุณธรรม และขอให้สิทธิกับผู้ที่อยู่ในภูมิภาคนั้นๆ ก่อน
๘. เนื่องจากมีผู้เข้ารับการอบรมจานวนมากและต้องการให้ผู้เข้าอบรมได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามหน่วยงาน ทางศูนย์
คุณธรรม ขอสงวนสิทธิในการจัดรายชื่อการเข้าพักเอง พักแบบเตียงคู่ (ห้องละ ๒ ท่าน) โดยท่านสามารถมาแจ้งชื่อเข้าพักกับ
ทางโรงแรมโดยตรง (หรือทางเจ้าหน้าที่ของศูนย์คุณธรรม จะจัดเตรียมจุดแจกกุญแจห้องพักตามความหมาะสม)
๙. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ จะได้รับใบประกาศนียบัตร เมื่อเข้ารับการฝึกอบรมครบทั้ง ๒ วัน (เต็มเวลา) เท่านั้น

หมำยเหตุ : หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ นายบุญญานนท์ ศรีโท นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม ผู้ประสานงาน/
รับผิดชอบโครงการฯ ของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โทร. ๐๙๗ ๑๓๔ ๓๙๙ หรือ ๐๒ ๖๔๔ ๙๙๐๐ ต่อ ๔๐๓

“

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร

“

กำหนดการ

วันที่ 28 – 29 มกราคม 2562
ณ ห้องประชุม โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี
วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562
08.00 – 08.30 น.
ลงทะเบียน
08.30 – 08.45 น.
แนะนำหลักสูตรฯ
08.45 – 09.30 น.
กิจกรรม “ใจดวงเดียวกัน”
09.30 – 12.00 น.
กล่าวต้อนรับ / เปิดการฝึกอบรม และบรรยาย “หลักคุณธรรมพื้นฐาน” (เสาเข็มชีวิต)
โดย พลเอก ดร.ศรุต นาควัชระ
ผู้อำนวยการศูนย์ยวพัฒน์ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.15 น.
กิจกรรม “สมดุลกายใจ” ออกกำลังกายอย่างมีสติ
13.15 – 13.30 น.
สร้างความเข้าใจสถานีเรียนรู้และเครื่องมือส่งเสริมคุณธรรม
โดย นายยงจิรายุ อุปเสน
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
13.30 – 15.30 น.
สถานีเรียนรู้เครื่องมือการส่งเสริมคุณธรรม 4 ฐาน
1) ชุมชนคุณธรรม โดย พระสมุห์เอกนรินทร์ นรินโท วัดจำปา จังหวัดศรีสะเกษ
2) โครงงานคุณธรรม โดย นายไกรสร พิมพ์ประชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแบง จังหวัดหนองคาย
3) องค์กรคุณธรรม โดย พันตำรวจโท รวีพันธ์ ปุยะติ สารวัตรป้องกันปราบปราม
สถานีตำรวจภูธรหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
4) การพัฒนาคุณธรรมเชิงพืน้ ที่ โดย นายไพรัช กาวประเสริฐ คณะทำงานขับเคลือ่ นจังหวัดคุณธรรม จ.พิจติ ร
15.30 – 17.30 น.
กิจกรรมเรียนรู้ “วิเคราะห์พฤติกรรมพลังบวกด้วยหนังและละครสั้น”
โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี
ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
17.30 – 18.00 น.
พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 – 19.00 น.
รับประทานอาหารเย็น
19.00 – 20.30 น.
กิจกรรมสานสัมพันธ์ “ความสุข”
20.30 น.
เข้าที่พัก โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี
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วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 10.45 น.
10.45 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.

14.30 – 15.15 น.
15.15 – 16.00 น.
16.00 น.

Check in เตรียมความพร้อมเข้าสู่การเรียนรู้
กิจกรรมกลุ่มย่อย ทบทวนองค์ความรู้กระบวนการสร้างเสริมคุณธรรม
การดำเนินงานอย่างมีกลยุทธ์ แบ่งกลุ่ม “วางแผนการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม”
รับประทานอาหารกลางวัน
นำเสนอแผนการดำเนินงาน พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและเติมเต็มประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ
- สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุกจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
- กรมการศาสนา
- ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น / สะท้อนการเรียนรู้
มอบคู่มือ มอบใบประกาศนียบัตร และถ่ายภาพร่วมกัน
ปิดการอบรม / เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมฯ จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมเต็มเวลา จึงจะผ่านการฝึกอบรมและได้รับใบประกาศนียบัตร
การฝึกอบรม หลักสูตร “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม”

