เอกสารที่แนบ ๑

รำยชื่อผู้มสี ทิ ธิเข้ำรับกำรอบรมหลักสูตร “วิทยำกรส่งเสริมคุณธรรม” ภำคเหนือ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
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11
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
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คำนำหน้ำ

นาง
นาง
นาย
คุณ
นาง
นาง
นาย
นาย
นาย
คุณ
คุณ
นาง
คุณ
คุณ
นางสาว
คุณ
คุณ
นาย
นาย
นางสาว
นาย
นาง
นาย
ว่าที่ร้อยตรีหญิง
นาย
นางสาว
นาย
นาย
นาง

ชื่อ - นำมสกุล
พระใบฎีกาสมาน คุณกโร
พระครุสนุ ทระรรมนิทสั นื
พระครูสงั ฆบริรักษ์เอกรัฐ อภิรกฺโข
พระชนพมนิศวร์ อธิจติ โฺ ต
พระมหาโชติอภินนั ต์ สุมงฺคโล
พระมหาวรพล วรพล
พระมหาวิทยากร กิตตฺ เิ วที
พระมหาอรัญ คงประกอบ
พระวิทวัส โกฎิฉกรรจ์
กนกรัตน์ จันทร์กล่า
กนกวรรณ มโนตั้งวรพันธ์
กฤษณ์ ปาคา
กัญญ์ณพัชญ์ พลเยี่ยม
กันต์ฤทัย ปาอาภรณ์
การะเกด พลจัตรุ ัส
กิตตพงษ์ เทพนิกร
กิตติ โพธิสทิ ธิ์
กิตติพฒ
ั น์ อธิวัฒน์ธนาวงศ์
แคทรียา มารยาท
จันทร์ศริ ิ ช่างเขียน
จิดาภา สาสูงเนิน
จิตรา ลักขณาพิทกั ษ์
จิรภา พงษ์กลาง
จิราวรรณ ม่วงจันทร์
ชไมพร กาญจนกิจสกุล
ชัญญา สกุลวรศิลป์
ชัยวัฒน์ ญานสว่าง
ชาญณวุฒ ไชยรักษา
ชาลินี เหี้ยวจะบก
ชีพ คาไทย
ชุลภี รณ์ สารากิจ
ณหัสดินท์ ภาณุอสิ ริยาภรณ์
ณัฏฐ์ชดุ า ธีรอธิพนั ธ์
ธนทรัพย์ รัตนไภ
ธราเนาว์ สัตยพานิช
ธวัชชัย พัฒนปาลี
ธีนศักดิ์ จันทร์หอม
นภัสสวรรณ พิทาคา

สังกัด
สานักงานเครือข่ายกล้านาคุณธรรม จ.นครสวรรค์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
วัดตาม่อน จังหวัดพะเยา
สานักปฏิบตั ธิ รรมประจาจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 11 วัดบ้านพร้าว
วัดท่าหลวง พระอารามหลวง จ.พิจติ ร
หน่วยอบรมฯ ธรรมะโมเดิร์น วัดท่าหลวง จังหวัดพิจติ ร
สานักงานเครือข่ายกล้านาคุณธรรม วัดวรนาถบรรพต จ.นครสวรรค์
วัดลาดยาว อาเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
วิทยาลัยสงฆ์พทุ ธชินราช มจร จ.อุตรดิตถ์
กลุ่มแมลงปอปีกแก้ว (กลุ่มจิตอาสา) จ.อุตรดิตถ์
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา จ.พิษณุโลก
องค์กรพัฒนาสตรี / สถานีวิทยุกองทัพภาคที่ 3
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก
โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม จ.เชียงราย
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัเนครสวรรค์
โรงพยาบาลบ้านไร่ จ.อุทยั ธานี
โรงเรียนบ้านเทอดไทย จ.เชียงราย
ประชาสัมพันธ์จงั หวัด (อป.มธ.)จังหวัดกาแพงเพชร
ที่ปรึกษาอิสระ จ.เชียงใหม่
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลาปาง
โรงเรียนจักรคาคณาทร จังหวัดลาพูน
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
สมาพันธแรงงานนอกระบบภาคเหนือ จ.เชียงใหม่
โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม จ.เพชรบูรณ์
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุโขทัย
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทยั ธานี
วิทยาลัยสงฆ์พทุ ธชินราช มจร. พิษณุโลก
ชุมชนตาบลทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลาปาง
โรงเรียนบ้านเทอดไทย จ.เชียงราย
โรงเรียนพร้าววิทยาคม จ.เชียงใหม่
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลาพูน
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน
โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม เชียงใหม่

ที่
39
40
41
42
43
44
45
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60
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65
66
67
68
69
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คำนำหน้ำ
นางสาว
นาง
ส.ต.ท.หญิง
นาง
ดร.
นางสาว
นางสาว
ดร.
นาย
นาง
นาง
นาย
นาง
นางสาว
นาย
นาย
นาย
นาง
คุณ
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นาย
นาย
นาย
นาย
นางสาว
นาง
คุณ
นางสาว
นาง
นาย
คุณ
นางสาว
นาง
นาย
นาย
นาย
คุณ
จ.ส.อ.

ชื่อ - นำมสกุล
นันท์นลิน พุ่มพวง
นิยมพร เจริญวัฒนาชัยกุล
นุชรินทร์ ธีระบุญยะ
เบญจมาส บุญเทพ
ปพนสรรค์ โพธิพทิ กั ษ์
ประกาย บรรลัง
ปรัชญ์ลนิ ดา จินตจิรัฏฐ์
ปิตภิ าคย์ ปิ่นรอด
ปิยพงษ์ ชมสวนมั่งมี
ปุญญดา ชาวงศ์ศรี
ผจญ ศรีบานงา
พงศร มีวาสนา
พวงเพชร ดวงแก้วน้อย
พัชราภรณ์ ครุฑจู
พิทกั ษ์ สนประเทศ
ภูวเดช วงศ์เคี่ยม
ยุทธพล ดารงชื่นสกุล
รสสุคนธ์ ศรีออ่ น
ระพี แสงสาคร
ระวีวรรณ โตวารี
รัตนา ตองใจ
วรัญรดา กุมรีจติ ร
วัง นอรัตน์
วีรภัทร เปดี
วีรยุทธ วงศ์อุ้ย
ศรัทธา เสมามิ่ง
ศรีวรรณ ปวงงาม
ศิริกลั ยา วุฒิเดชา
ศุจภี รณ์ อาจนาเสียว
ษรฉัตร ฉันทวรางค์
เสน่หน์ ชุ วิเศษสุข
สมเกียรติ จิระวงศ์เสถียร
สหัทยา วิเศษ
สายทิพย์ อ๊อดพันธ์
สายรุ้ง จันทร์เส็ง
สุรสิงห์ แจ่มใส
อภินนั ท์ มุสกิ ะพงษ์
อมร กิตติกวางทอง
เอมอร พรหมดี
อาไพ สอนจิตร

สังกัด
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาแพงเพชร
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจติ ร
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก
วิทยาลัยเทคนิคลาพูน
Change Family จ.พิษณุโลก
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
โรงเรียนสันกาแพง อ.สันกาแพง จ.เชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนตาบลมหาชัย จ.กาแพงเพชร
โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ จ.อุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม จ.พิษณุโลก
สมาคมวัฒนธรรมความพิการเชียงใหม่
สมาคมสุขปัญญา เครือข่ายสมัชชา พิษณุโลก
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาแพงเพชร
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
โรงเรียนบ้านชายเคือง จ.กาแพงเพชร
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนคุณธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
หน่วยอบรมฯ ธรรมะโมเดิร์น วัดท่าหลวง จังหวัดพิจติ ร
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลดงเจน จ.พะเยา
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
โรงเรียนแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
สมาคมสหพันธ์ทอ่ งเที่ยวภาคเหนือจังหวัดสุโขทัย
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา จ.สุโขทัย
โรงพยาบาลลับแล จ.อุตรดิตถ์
สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิจติ ร
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาแพงเพชร
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตาบลจังหวัดแพร่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกาเพชรบูรณ์เขต 2

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 นำยแพทย์วิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยำ โรงพยำบำลบำงมูลนำก จ.พิจิตร
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
------------------------------------------------------------------------------------

