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รำยชือ่ ผู้มสี ทิ ธิเข้ำรับกำรอบรมหลักสูตร “วิทยำกรส่งเสริมคุณธรรม” ภำคเหนือ (เพิม่ เติม)
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คำนำหน้ำ
นำย
นำย
นำย
นำงสำว
นำง
นำงสำว
นำงสำว
นำย
นำย
นำงสำว
นำงสำว
นำง
นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว
นำย
นำย
นำง
นำงสำว
นำง
นำงสำว
นำย
นำงสำว
คุณ
นำงสำว
นำงสำว
นำย
นำง
นำง
นำง
นำย
นำง
นำงสำว
ดร.
นำงสำว
นำง
นำง
นำย
นำงสำว

ชือ่ - นำมสกุล
พระมนตรี ภูเ่ กษ ปิยสีโล
กฤษณะ คตสุข
จรัญ อัครวงษ์
จักรพงษ์ ตำลเลีย้ ง
จิรวดี สมทรง
ณปภัช สิทธิชยั เกษร
ณัฐธยำน์ สกุลยุทธเสนี
ณัฐนิชำ เสียงอ่อน
ดนัย ผ่องแผ้ว
ดนัย อูท่ รัพย์
ดวงดำว แซ่โง้ว
นงนุช วงค์ชมภู
นงนุช ศรีเมือง
นนทยำ พวงงำม
นภำพร หงษ์ทอง
พชรพรรณ ผำทอง
บุญมี คำลือ
ปรีชำ ปำใจ
ปัทมำ สำยอุปรำช
ปำรุษยำ หอยสังข์
ปิยนำถ น่วมทอง
ปิยพร โกหลัน่
ปิยะ วงศ์ทองเหลือ
พรทิพย์ กำเหนิดแจ้ง
พรศิริ นำคลำภำ
พองำม เหลีย่ มศิริวฒ
ั นำ
พิมพำพร พันธ์ผกู
พิสทิ ธิ์ สุภำ
ภรำดำ เสมำมิง่
มะลิวลั ย์ ทองอิน
วัชรำ พูลเขตวิทย์
วิสตู ร แซ่ตนั
ศุภลักษณ์ แก้วมณี
สิรพรรณ หอมแก่นจันทร์
สุชำติ กลัดสุข
สุภำพร วีระวงค์
สุภำภรณ์ จุลละสุภำ
เสำวภำ สุวรรณสิงห์
อนันต์ กุเหล็กดำ
อัจฉรำ กันทะวงค์

สังกัด
สำนักงำนเครือข่ำยกล้ำนำคุณธรรม จ.นครสวรรค์
กองคุ้มครอง ฯ จ.อุตรดิตถ์
สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัดอุทยั ธำนี
สำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดพิจติ ร
สำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดลำปำง
เครือข่ำยท้องถิน่ คุณธรรม จังหวัดพิจติ ร
สำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
โรงเรียนบ้ำนเทอดไท จ.เชียงรำย
ทีว่ ำ่ กำรอำเภอวชิรบำรมี จังหวัดพิจติ ร
โรงเรียนท่ำปลำอนุสรณ์ 1
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพิษณุโลก
เจริญคำร์แคร์ จ.ลำปำง
โรงเรียนพรหมพิรำมวิทยำ จ.พิษณุโลก
สำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดพะเยำ
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตพะเยำ
สำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดพิจติ ร
แกนนำชุมชน จังหวัดพะเยำ
แกนนำชุมชน จังหวัดพะเยำ
สำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดลำปำง
อำชีพอิสระ จ.นครสวรรค์
โรงเรียนบ้ำนน้ำอ่ำง (สำนักงำนสลำกกินแบ่งสงเครำะห์ที่ 163) จ.อุตรดิตถ์
สำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดลำปำง
สำนักงำนจังหวัดพิจติ ร
สำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดอุทยั ธำนี
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงพระหลวง จ.นครสวรรค์
วิทยำลัยนำนำชำติ ม. นเรศวร จ.พิษณุโลก
โรงเรียนพยุหะพิทยำคม จ.นครสวรรค์
สำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
ศิลปกำรพูดสูศ่ ำนติ ศูนย์เรียนรู้บญ
ุ ยัง่ ยืนวัดวังหิน พิษณุโลก
โรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ จ.สุโขทัย
สำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดอุทยั ธำนี
โรงเรียนวัดพรหมเกษร จ.พิษณุโลก
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดอุทยั ธำนี
ทีป่ รึกษำธุรกิจ จ.ลำปำง
สำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำอุทยั ธำนี เขต 1
สำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดลำปำง
สำนักงำนคลังจังหวัดกำแพงเพชร
สำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดพะเยำ
ชุมชนบ้ำนคลองกระจงหมู8่ ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
ธุรกิจส่วนตัว จ.กำแพงเพชร

เอกสำรที่แนบ ๒

กำหนดกำร
โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตร "วิทยำกรส่งเสริมคุณธรรม" ด้วยมิติทำงวัฒนธรรมและมิติด้ำนสังคม
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.
แนะนำหลักสูตรฯ
08.45 – 09.30 น.
กิจกรรม “ใจดวงเดียวกัน”
09.30 – 11.30 น.
กล่ำวต้อนรับ / เปิดกำรฝึกอบรม และบรรยำย “หลักคุณธรรมพื้นฐำน” (เสำเข็มชีวิต)
โดย พลเอก ดร.ศรุต นำควัชระ
ผู้อำนวยกำรศูนย์ยวพัฒน์ 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” ออกกำลังกำยอย่ำงมีสติ
13.30 – 15.30 น.
สถำนีเรียนรู้เครื่องมือกำรส่งเสริมคุณธรรม 4 ฐำน
1) ชุมชนคุณธรรม
โดย ชุมชนคุณธรรมวัดนำพริก ต.ยำงโกลน อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
และ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลลำประดำ อ.บำงมูลนำก จ.พิจิตร
2) โครงงำนคุณธรรม
โดย ดร.อุทยั ปัญญำโกญ ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1
และ โรงเรียนวัดสวนดอก ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
3) องค์กรคุณธรรม
โดย องค์กำรบริหำรส่วนตำบลดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
4) กำรพัฒนำคุณธรรมเชิงพื้นที่
โดย นำยไพรัช กำวประเสริฐ คณะทำงำนขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม จังหวัดพิจิตร
15.30 – 17.30 น.
กิจกรรมเรียนรู้ “วิเครำะห์พฤติกรรมพลังบวกด้วยหนังและละครสั้น”
โดย รศ.นพ. สุริเดว ทรีปำตี
ผู้อำนวยกำรศูนย์คุณธรรม (องค์กำรมหำชน)
17.30 – 18.00 น.
พักผ่อนตำมอัธยำศัย
18.00 – 19.00 น.
รับประทำนอำหำรเย็น
19.00 – 20.30 น.
กิจกรรมสำนสัมพันธ์ “ควำมสุข”
20.30 น.
เข้ำที่พัก ณ สุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปำ

วันพฤหัสบดีที่ 10 มกรำคม 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 เตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่กำรเรียนรู้
กิจกรรมกลุ่มย่อย ทบทวนองค์ควำมรู้กระบวนกำรสร้ำงเสริมคุณธรรม
กำรดำเนินงำนอย่ำงมีกลยุทธ์ แบ่งกลุ่ม “วำงแผนกำรดำเนินงำนส่งเสริมคุณธรรม”
รับประทำนอำหำรกลำงวัน
นำเสนอแผนกำรดำเนินงำน พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและเติมเต็มประสบกำรณ์จำกผู้ทรงคุณวุฒิ
- สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.)
- กรมกำรศำสนำ
- ศูนย์คุณธรรม (องค์กำรมหำชน)
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น / สะท้อนกำรเรียนรู้
มอบคู่มือ มอบใบประกำศนียบัตร และถ่ำยภำพร่วมกัน
ปิดกำรอบรม / เดินทำงกลับโดยสวัสดิภำพ
------------------------------------------------------------------------------------

