


ที่ ค ำน ำหน้ำ ชือ่ - นำมสกุล สงักัด
1 พระมนตรี ภูเ่กษ ปยิสีโล ส ำนกังำนเครือขำ่ยกล้ำน ำคุณธรรม จ.นครสวรรค์
2 นำย กฤษณะ คตสุข กองคุ้มครอง ฯ จ.อตุรดิตถ์
3 นำย จรัญ อคัรวงษ์ ส ำนกังำนพฒันำสังคมและควำมมัน่คงของมนษุยจ์งัหวดัอทุยัธำนี
4 นำย จกัรพงษ ์ตำลเล้ียง ส ำนกังำนวฒันธรรมจงัหวดัพจิติร
5 นำงสำว จริวดี สมทรง ส ำนกังำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอธัยำศัยจงัหวดัล ำปำง
6 นำง ณปภชั สิทธชิยัเกษร เครือขำ่ยทอ้งถิน่คุณธรรม จงัหวดัพจิติร
7 นำงสำว ณัฐธยำน ์สกลุยทุธเสนี ส ำนกังำนวฒันธรรมจงัหวดัแมฮ่่องสอน
8 นำงสำว ณัฐนชิำ เสียงออ่น โรงเรียนบำ้นเทอดไท จ.เชยีงรำย
9 นำย ดนยั ผ่องแผ้ว ทีว่ำ่กำรอ ำเภอวชริบำรม ีจงัหวดัพจิติร
10 นำย ดนยั อูท่รัพย์ โรงเรียนทำ่ปลำอนสุรณ์ 1
11 นำงสำว ดวงดำว แซ่โง้ว ส ำนกังำนศึกษำธกิำรจงัหวดัพษิณุโลก
12 นำงสำว นงนชุ วงค์ชมภู เจริญคำร์แคร์ จ.ล ำปำง
13 นำง นงนชุ ศรีเมอืง โรงเรียนพรหมพริำมวทิยำ จ.พษิณุโลก
14 นำงสำว นนทยำ พวงงำม ส ำนกังำนวฒันธรรมจงัหวดัพะเยำ
15 นำงสำว นภำพร หงษท์อง มหำวทิยำลัยมหำจฬุำลงกรณรำชวทิยำลัย วทิยำเขตพะเยำ
16 นำงสำว พชรพรรณ ผำทอง ส ำนกังำนวฒันธรรมจงัหวดัพจิติร
17 นำย บญุม ีค ำลือ แกนน ำชมุชน จงัหวดัพะเยำ
18 นำย ปรีชำ ปำใจ แกนน ำชมุชน จงัหวดัพะเยำ
19 นำง ปทัมำ สำยอปุรำช ส ำนกังำนวฒันธรรมจงัหวดัล ำปำง
20 นำงสำว ปำรุษยำ หอยสังข์ อำชพีอสิระ จ.นครสวรรค์
21 นำง ปยินำถ นว่มทอง โรงเรียนบำ้นน้ ำอำ่ง (ส ำนกังำนสลำกกนิแบง่สงเครำะหท์ี ่163) จ.อตุรดิตถ์
22 นำงสำว ปยิพร โกหล่ัน ส ำนกังำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอธัยำศัยจงัหวดัล ำปำง
23 นำย ปยิะ วงศ์ทองเหลือ ส ำนกังำนจงัหวดัพจิติร
24 นำงสำว พรทพิย ์ก ำเหนดิแจง้ ส ำนกังำนวฒันธรรมจงัหวดัอทุยัธำนี
25 คุณ พรศิริ นำคล ำภำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงพระหลวง จ.นครสวรรค์
26 นำงสำว พองำม เหล่ียมศิริวฒันำ วทิยำลัยนำนำชำติ ม. นเรศวร จ.พษิณุโลก
27 นำงสำว พมิพำพร พนัธผู์ก โรงเรียนพยหุะพทิยำคม จ.นครสวรรค์
28 นำย พสิิทธิ ์สุภำ ส ำนกังำนวฒันธรรมจงัหวดัแมฮ่่องสอน
29 นำง ภรำดำ เสมำมิง่ ศิลปกำรพดูสู่ศำนติ ศูนยเ์รียนรู้บญุยัง่ยนืวดัวงัหนิ พษิณุโลก
30 นำง มะลิวลัย ์ทองอนิ โรงเรียนกงไกรลำศวทิยำ จ.สุโขทยั
31 นำง วชัรำ พลูเขตวทิย์ ส ำนกังำนวฒันธรรมจงัหวดัอทุยัธำนี
32 นำย วสูิตร แซ่ตัน โรงเรียนวดัพรหมเกษร จ.พษิณุโลก
33 นำง ศุภลักษณ์ แกว้มณี ส ำนกังำนพฒันำชมุชนจงัหวดัอทุยัธำนี
34 นำงสำว สิรพรรณ หอมแกน่จนัทร์ ทีป่รึกษำธรุกจิ จ.ล ำปำง
35 ดร. สุชำติ กลัดสุข ส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอทุยัธำน ีเขต 1 
36 นำงสำว สุภำพร วรีะวงค์ ส ำนกังำนวฒันธรรมจงัหวดัล ำปำง
37 นำง สุภำภรณ์ จลุละสุภำ ส ำนกังำนคลังจงัหวดัก ำแพงเพชร
38 นำง เสำวภำ สุวรรณสิงห์ ส ำนกังำนวฒันธรรมจงัหวดัพะเยำ
39 นำย อนนัต์ กเุหล็กด ำ ชมุชนบำ้นคลองกระจงหมู8่ ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทยั
40 นำงสำว อจัฉรำ กนัทะวงค์ ธรุกจิส่วนตัว จ.ก ำแพงเพชร

รำยชือ่ผู้มสีทิธเิขำ้รบักำรอบรมหลกัสตูร “วทิยำกรสง่เสรมิคุณธรรม” ภำคเหนือ   (เพ่ิมเตมิ)

เอกสารท่ีแนบ ๑



 

ก ำหนดกำร 
โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตร "วิทยำกรส่งเสริมคุณธรรม" ด้วยมติิทำงวัฒนธรรมและมติิด้ำนสังคม 

วันที่ 9 – 10 มกรำคม 2562 
ณ ห้อง Function Room 1 - 2 สุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปำ จังหวัดสุโขทัย 

 

วันพุธที่ 9 มกรำคม 2562 
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน  
08.30 – 08.45 น.  แนะน ำหลักสูตรฯ  
08.45 – 09.30 น.  กิจกรรม “ใจดวงเดียวกัน” 
09.30 – 11.30 น.  กล่ำวต้อนรับ / เปิดกำรฝึกอบรม และบรรยำย “หลักคุณธรรมพื้นฐำน” (เสำเข็มชีวิต) 
 โดย   พลเอก ดร.ศรุต  นำควัชระ 

        ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ยวพัฒน์ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลำนนท์ 
11.30 – 12.00 น.  สร้ำงควำมเข้ำใจสถำนีเรียนรู้และเครื่องมือส่งเสริมคุณธรรม 

โดย   นำยยงจิรำยุ  อุปเสน 
        ผู้จัดกำรฝ่ำยปฏิบัติกำร 2 ศูนย์คุณธรรม (องค์กำรมหำชน) 

12.00 – 13.00 น.  รับประทำนอำหำรกลำงวัน  
13.00 – 13.30 น.  กิจกรรม “สมดุลกำยใจ” ออกก ำลังกำยอย่ำงมีสติ  
13.30 – 15.30 น.  สถำนีเรียนรู้เครื่องมือกำรส่งเสริมคุณธรรม 4 ฐำน 

1) ชุมชนคุณธรรม 
    โดย  ชุมชนคุณธรรมวัดน  ำพริก ต.ยำงโกลน อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 
  และ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำประดำ อ.บำงมูลนำก จ.พิจิตร 
2) โครงงำนคุณธรรม 
    โดย  ดร.อุทยั ปัญญำโกญ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ  

ส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1 
และ โรงเรียนวัดสวนดอก ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

3) องค์กรคุณธรรม 
    โดย  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
4) กำรพัฒนำคุณธรรมเชิงพื้นที่ 
    โดย  นำยไพรัช กำวประเสริฐ คณะท ำงำนขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม จังหวัดพิจิตร 

15.30 – 17.30 น.  กิจกรรมเรียนรู้ “วิเครำะห์พฤติกรรมพลังบวกด้วยหนังและละครสั้น” 
โดย    รศ.นพ. สุริเดว  ทรีปำตี 

          ผู้อ ำนวยกำรศูนย์คุณธรรม (องค์กำรมหำชน)  
17.30 – 18.00 น.  พักผ่อนตำมอัธยำศัย  
18.00 – 19.00 น.  รับประทำนอำหำรเย็น  
19.00 – 20.30 น.  กิจกรรมสำนสัมพันธ์ “ควำมสุข” 
20.30 น.  เข้ำท่ีพัก ณ สุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปำ 

เอกสำรท่ีแนบ ๒ 



 
วันพฤหัสบดีที่ 10 มกรำคม 2562 

08.30 – 09.00 น. Check in เตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่กำรเรียนรู้ 
09.00 – 10.45 น. กิจกรรมกลุ่มย่อย ทบทวนองค์ควำมรู้กระบวนกำรสร้ำงเสริมคุณธรรม 
10.45 – 12.00 น.  กำรด ำเนินงำนอย่ำงมีกลยุทธ์ แบ่งกลุ่ม “วำงแผนกำรด ำเนินงำนส่งเสริมคุณธรรม” 
12.00 – 13.00 น.  รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00 – 14.30 น.  น ำเสนอแผนกำรด ำเนินงำน พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและเติมเต็มประสบกำรณ์จำกผู้ทรงคุณวุฒิ 
    - ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) 
    - กรมกำรศำสนำ 
    - ศูนย์คุณธรรม (องค์กำรมหำชน) 
14.30 – 15.15 น.  แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น / สะท้อนกำรเรียนรู้ 
15.15 – 16.00 น. มอบคู่มือ มอบใบประกำศนียบัตร และถ่ำยภำพร่วมกัน 
16.00 น.  ปิดกำรอบรม / เดินทำงกลับโดยสวัสดิภำพ 
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