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๑ นางสาว กนกวรรณ์ จันทร์แสงกลุ โรงเรียนบา้นบางปรุ
๒ นางสาว กมลนนัท์ บรรณสี สถาบนัแมช่ี (ภาคใต้)
๓ นางสาว กฤตยณันฏ์ ขุ้ยศร โรงเรียนบา้นควนรา
๔ นางสาว กวิสรา อนิทร์เทพ โรงเรียนอนบุาลสุราษฎร์ธานี
๕ นางสาว กญัญานษิฐ์ ขุนประดิษฐ์ โรงเรียนเมอืงสุราษฎร์ธานี
๖ นาย กนัตพงศ์ คงหอม โรงเรียนชุมชนบา้นส่ีแยก
๗ นางสาว กิ่งกาญจน์ ทนิชิณพงศ์ โรงเรียนวัดแหลมทอง
๘ นาง จรรยา ขุนล่่า โรงเรียนบา้นคลองพงักลาง
๙ นาย จักรพงศ์ บญุสว่าง ส่านกังานวัฒนธรรมจังหวัดภเูกต็

๑๐ แมช่ี จารุวรรณ มาศแสวง สถานบนัแมช่ีไทย ภาคใต้
๑๑ นาง จิตรลดา สุวรรณทพิย์ ส่านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธาน ีเขต ๑
๑๒ นาง จินดา ศรีนรัุตน์ ชมรมอาสาสมคัรพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนษุย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๓ นาง จิรภา ช่วยเมอืง ส่านกังานวัฒนธรรมจังหวัดพทัลุง
๑๔ นางสาว จิราภรณ์ จิตรพวง โรงเรียนบา้นน้่าราด
๑๕ นางสาว จิราภรณ์  หมานพฒัน์ โรงเรียนวัดนอก
๑๖ นางสาว จิราวรรณ หนแูปลก โรงเรียนวัดนทคีมเขต
๑๗ นางสาว จุฑาณัฐ นาคเรือง โรงเรียนวัดขจรบ่ารุง
๑๘ นาง ฉวีวรรณ หอมรักษ์ โรงเรียนวัดบางก่ายาน
๑๙ นาย ชิษณุพงศ์ สุขสวัสด์ิ โรงเรียนวัดน้่าพุ
๒๐ นาง ฐานยิา จันทร์ศรีนวล ส่านกังานพระพทุธศาสนาจังหวัดกระบี่
๒๑ นาย ณัฏฐ์เดช ทองค่า วิสาหกจิชุมชนบา้นสวนแสนดีฟาร์ม
๒๒ แมช่ี ณัฐปภสัร์ เวชกามา สถาบนัแมช่ีไทย (ภาคใต้)
๒๓ นาย ณัฐวุฒิ ขุนล่่า โรงเรียนบา้นบางหอย
๒๔ นางสาว ณิชรัตน์ รักษายศ โรงเรียนบา้นหนองจอก
๒๕ นางสาว ตอยญีบะห์ ยูโช๊ะ ส่านกังานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส
๒๖ นางสาว ถนอมนวล ศรีเมอืง โรงเรียนสามคัคีอนสุรณ์
๒๗ นางสาว ทศันยี์ สุวรรณ โรงเรียนบา้นหนองจอก
๒๘ นาย ทนิกร วัฒนเสน ส่านกังานวัฒนธรรมจังหวัดพทัลุง
๒๙ นางสาว ธัชสริญญ์ ฤทธิโชติ ส่านกังานพระพทุธศาสนาจังหวัดภเูกต็
๓๐ นาย นธี เหมมนัต์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
๓๑ นาง นพวรรณ ไชยปนัดิ โรงเรียนบา้นคลองพงักลาง
๓๒ นาง นริศดา ยศเมฆ โรงเรียนบา้นเชี่ยวหมวง
๓๓ นางสาว นวลจันทร์ พุ่มพวง โรงเรียนบา้นหาดภราดรภาพ
๓๔ นาง บปุผา อยู่เวชวัฒนา โรงเรียนดาราสมทุรภเูกต็

รำยชือ่ผู้มีสิทธเิข้ำรับกำรอบรมหลักสูตร “วทิยำกรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้ำนกำรทุจริต” ภำคใต้ รุ่นที่ ๒

เอกสารแนบ ๑
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๓๕ นาง ปราณี ชุมเกล้ียง พทุธสมาคมจังหวัดชุมพร
๓๖ นาย ปรีชา สุวีรานวุัฒน์ สภาวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
๓๗ นาง ปทัมา ทองถึง โรงเรียนอนบุาลสุราษฎร์ธานี
๓๘ นาง ปยินชุ ขุนสวัสด์ิ ส่านกัวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
๓๙ นาง พรเพญ็ อ่านวยกจิ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
๔๐ นาง พรรณิภา สมนักจิ โรงเรียนดาราสมทุรภเูกต็
๔๑ นาง พวงนอ้ย ทพิย์ดนตรี ส่านกังานวัฒนธรรมจังหวัดพทัลุง
๔๒ นาง พวงผกา เชาวนไ์วย ส่านกังานวัฒนธรรมจังหวัดภเูกต็
๔๓ นาย พทัธนนัท์ คงมาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต่าบลบา้นอา่วลึกนอ้ย
๔๔ นาย พฑูิรย์ ทองฉิม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
๔๕ นางสาว พมิพพ์สุ จวบความสุข ส่านกังานพระพทุธศาสนาจังหวัดระนอง
๔๖ นางสาว พมิพล์ภสั ปานนลิ สภาวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
๔๗ นางสาว ฟารีดา เส็นบตัร ประธานกองทนุบทบาทสตรี,แกนน่าพฒันาชุมชนบา้นไร่ลุ่ม 
๔๘ นางสาว ภวมยั เพช็รคงทอง โรงเรียนบา้นคลองคราม
๔๙ นาย ภญิโญ โสตถิฤทธิ์ โรงเรียนวัดโสมสิริวัฒนาราม
๕๐ นาย ภมูศัิกด์ิ ชูเย็น ส่านกังานพระพทุธศาสนาจังหวัดยะลา
๕๑ นางสาว มยุรี เดชธานี โรงเรียนวัดอมัพาวาส
๕๒ นาง มาริณี ทศัระเบยีบ กองทนุหมู่บา้น จังหวัดนครศรีธรรมราช
๕๓ นาง มาลี พสัระ ส่านกังานวัฒนธรรมจังหวัดปตัตานี
๕๔ นางสาว เยาวลักษณ์ ตระกลูเมฆี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
๕๕ นาง วราพร ศรีพนมยม โรงเรียนประชานคิม 4
๕๖ นางสาว วรุบล ทองปดิ โรงเรียนบา้นเหนอืน้่า
๕๗ นาย วโรดม รักจันทร์ ชุมชนบา้นคอกเสือ
๕๘ ดร. วิชชาญ จุลหริก มหาวิทยาลัยทกัษณิ
๕๙ นางสาว วิมล งามยิ่งยวด มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
๖๐ นาย วิสูตร อะหลี องค์การบริหารส่วนต่าบลทา่ศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
๖๑ นางสาว ศรัญญา ศุภศักด์ิ วิสาหกจิชุมชนบา้นสวนแสนดีฟาร์ม
๖๒ นางสาว ศรีเวียง อาภรณ์รัตน์ โรงเรียนดาราสมทุรภเูกต็
๖๓ นางสาว ศิรยาศ์ อสิอโุค โรงเรียนบา้นหว้ยโศก
๖๔ นางสาว ศิริวรรณ พนสันาชี ส่านกังานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
๖๕ นาย ศิริศักด์ิ ประทปีรัศมกีลุ คณะกรรมการธรรมาภบิาลจังหวัดสตูล (ส่านกังานจังหวัดสตูล)
๖๖ นางสาว สถาพร ไชยผลอนิทร์ ส่านกังานวัฒนธรรมจังหวัดปตัตานี
๖๗ ผศ. สมชัย ปราบรัตน์ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จ่ากดั
๖๘ นาง สมนกึ อนิทรเทพ โรงเรียนบา้นปากโตน
๖๙ นาย สมพร ไชยปนัดิ โรงเรียนบา้นบางปาน
๗๐ นาย สมพร เกื้อไข่ ส่านกังานวัฒนธรรมจังหวัดพทัลุง
๗๑ นาย สาคร บวัผุด โรงเรียนบา้นคลองสุข
๗๒ นาย สาธร เหลืองปฏพิทัธิ์ พทุธสมาคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
๗๓ นางสาว สายสุดา สุขแสง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
๗๔ นาง สารภี โควรรณ โรงพยาบาลนาหมอ่ม
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๗๕ นางสาว สาลินี ทองเพชร ส่านกังานพระพทุธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
๗๖ นาย ส่ารวย ภกัดี โรงเรียนกาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
๗๗ นางสาว สุชาดา ประดับ ส่านกังานจังหวัดวัฒนธรรมจังหวัดสตูล
๗๘ นาย สุพจน์ สงวนกติติพนัธ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดภเูกต็
๗๙ นางสาว สุภาพร บญุสนอง โรงเรียนบา้นควนสุวรรณ
๘๐ นาง สุภาพร ทองขวิด ส่านกังานพระพทุธศาสนาจังหวัดชุมพร
๘๑ นางสาว สุภาพร เกตุสุริยงค์ ส่านกังานพระพทุธศาสนาจังหวัดสงขลา
๘๒ นาง สุภาภรณ์ ศรีทพิย์ โรงเรียนบา้นหว้ยโศก
๘๓ นาง สุมาลี รัตนศศิกานต์ โรงเรียนอนบุาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
๘๔ นาย สุรเชษฐ สองรักษ์ โรงเรียนกนัตังพทิยากร
๘๕ นาย เสนห่ ์ สิงหน์ุ้ย ส่านกังานพระพทุธศาสนาจังหวัดพทัลุง
๘๖ นางสาว อชิรญาณ์ ศรีภา โรงเรียนบา้นทุ่งหงษ ์
๘๗ นาย อนชุา เจ๊ะเล็ม ส่านกังานปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริตแหง่ชาติ ประจ่าจังหวัดสตูล
๘๘ นางสาว อมรรัตน์ พนสันาชี โรงเรียนบา้นบงึลัด
๘๙ นางสาว องัคนา ณรงค์ฤทธิ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๑ สุราษฎร์ธานี
๙๐ นางสาว อาภสัสร ศรีใส ส่านกังานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส
๙๑ นางสาว อษุา พร้อมประเสริฐ โรงเรียนเมอืงสุราษฎร์ธานี
๙๒ นาง อษุา จันทวงศ์ โรงเรียนวัดขจรบ่ารุง
๙๓ นาย เอกวิทย์ รักษาแกว้ ส่านกังานพระพทุธศาสนาจังหวัดสตูล
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ณ โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี 

ภาคใต้ รุ ่นที ่ ๒
 

ด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม

วิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริต วิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริต วิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริต ““

““

กำหนดการ
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร

วันจันทร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน 

๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น.  แนะนำหลักสูตรฯ 

๐๘.๔๕ – ๐๙.๓๐ น.  กิจกรรม “ใจดวงเดียวกัน” 

๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.  กล่าวต้อนรับ / เปิดการฝึกอบรม และกิจกรรมเรียนรู้ “วิเคราะห์พฤติกรรมพลังบวกด้วยหนังและละครสั้น”

โดย   รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว  ทรีปาตี 

 ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  อบรม “แก้ทุจริต คิดฐานสอง และมาตรการป้องกันการทุจริตยุคใหม่”

 โดย   ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๓.๑๕ น.  กิจกรรม “สมดุลกายใจ” ออกกำลังกายอย่างมีสติ

๑๓.๑๕ – ๑๓.๓๐ น.  สร้างความเข้าใจสถานีเรียนรู้และเครื่องมือส่งเสริมคุณธรรม

โดย   นายยงจิรายุ  อุปเสน

 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ๒ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 

๑๓.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.  สถานีเรียนรู้เครื่องมือการส่งเสริมคุณธรรม ๔ ฐาน

  ๑) ชุมชนคุณธรรม โดย พระครูสถิตญาณปยุต เจ้าอาวาสวัดพรุใหญ่ ชุมชนคุณธรรมวัดพรุใหญ่ จ.ชุมพร

  ๒) โครงงานคุณธรรม โดย นายปราโมทย์ สุทธิรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางดีวิทยาคม จ.ตรัง

  ๓) องค์กรคุณธรรม โดย บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

  ๔) การพัฒนาคุณธรรมเชิงพื้นที่ โดย นายไพรัช  กาวประสริฐ คณะทำงานขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม จ.พิจิตร 

๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.  พักผ่อนตามอัธยาศศัย

๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.  รับประทานอาหารเย็น 

๑๙.๐๐ – ๒๐.๓๐ น.  กิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่าย “ความสุข”

๒๐.๓๐ น.   เข้าที่พัก โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 



วันอังคารที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. Check in เตรียมความพร้อมเข้าสู่การเรียนรู้ / ทบทวนองค์ความรู้กระบวนการสร้างเสริมคุณธรรม

๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น.  “การขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม”

    โดย   นายยงจิรายุ  อุปเสน

            ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ๒ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

๐๙.๑๕ – ๑๐.๓๐ น.  แบ่งกลุ่มการเรียนรู้ค้นหา “ภาพฝันของชุมชน สถานศึกษา องค์กร และการพัฒนาคุณธรรมเชิงพื้นที่”

๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.  รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.  การดำเนินงานอย่างมีกลยุทธ์ “วางแผนการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม” (ของตนเอง) 

    และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน พร้อมกับเตรียมตัวแทนนำเสนอของกลุ่ม

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๕ น.  นำเสนอภาพฝัน “ชุมชน สถานศึกษา องค์กร และการพัฒนาคุณธรรมเชิงพื้นที่” ของแต่ละกลุ่ม และ

    นำเสนอแผนการดำเนินงาน พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและเติมเต็มประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ

       - ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

       - กรมการศาสนา

       - สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

       - สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

       - วิทยากรจากสถานีเรียนรู้เครื่องมือส่งเสริมคุณธรรม

๑๔.๓๕ – ๑๔.๔๕ น.  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสะท้อนการเรียนร ู ้ (กิจกรรม I LOVE YOU)

๑๔.๔๕ – ๑๕.๐๐ น.  รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

๑๕.๐๐ – ๑๕.๐๕ น. รับชมประมวลภาพการฝึกอบรม “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม” ภาคใต้ รุ่นที่ ๒

๑๕.๐๕ – ๑๕.๓๐ น. มอบใบประกาศนียบัตร และถ่ายภาพร่วมกัน

๑๕.๓๐ น.   ปิดการอบรม / เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมฯ จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมเต็มเวลา จึงจะผ่านการฝึกอบรมและได้รับใบประกาศนียบัตร

             การฝึกอบรม หลักสูตร “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริต”
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ค ำชี้แจง / เงื่อนไขในกำรฝึกอบรมฯ 
 

 

ขอให้ทุกท่ำนอ่ำนค ำชี้แจง  / เงื่อนไขในกำรฝึกอบรมฯ โดยละเอียด 

๑. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จะรับผิดชอบค่าใช่จ่ายเฉพาะผู้ที่มีรายชื่อเข้าร่วมการอบรมเท่านั้น ในช่วงเวลาการ 
    ฝึกอบรมฯ ระหว่างวันที่ ๕ – ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยแบ่งเป็น 
                   ๑) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม / ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม 
                   ๒) ค่าท่ีพักเฉพาะคืนวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ จ านวน ๑ คืน 
                   ๓) ค่าอาหาร กลางวัน ๒ มื้อ, อาหารเย็น ๑ มื้อ, อาหารว่างและเครื่องดื่ม ๔ มื้อ (ตลอดช่วงเวลาการอบรม) 

๒. ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมฯ จะต้องรับผิดชอบค่าเดินทางในการมาฝึกอบรมเอง (ทั้งขาไปและขากลับ) หรือขออนุมัติจาก
หน่วยงานท่านในการสนับสนุนค่าเดินทางตามความเหมาะสม 

๓. หากผู้เข้าร่วมฝึกอบรมฯ เดินทางมาถึงก่อนวันฝึกอบรมฯ ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าที่พั กเอง หรือขออนุมัติจาก
หน่วยงานท่านในการสนับสนุนค่าที่พักตามความเหมาะสม 

๔. แต่งกายด้วยชุดสุภาพระหว่างการฝึกอบรมฯ (ชุดที่สามารถเคลื่อนไหวได้สะดวก) 

๕. เนื่องจากอาหารระหว่างการฝึกอบรมจัดเป็นแบบบุฟเฟ่ท์ ท่านใดรับประทานมังสวิรัติ อิสลาม หรืออ่ืนๆ กรุณาแจ้ง
เจ้าหน้าทีล่่วงหน้า 

๖. กรุณาตรวจสอบค าน าหน้าชื่อ, ชื่อ และนามสกุล ของท่าน เพ่ือความถูกต้อง เพ่ือจัดท าใบประกาศนียบัตรและท าเนียบรุ่น 

๗. เนื่องจากมีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมจ านวนมากกว่าที่ก าหนดไว้ จึงจ าเป็นต้องพิจารณาผู้มีคุณสมบัติโดยคัดเลือก
จากประสบการณ์และความเกี่ยวข้องกับงานด้านคุณธรรม และขอให้สิทธิกับผู้ที่อยู่ในภูมิภาคนั้นๆ ก่อน จึงต้องขออภัย
ในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย 

๘. เนื่องจากมีผู้เข้ารับการอบรมจ านวนมากและต้องการให้ผู้เข้าอบรมได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามหน่วยงาน ทางศูนย์
คุณธรรม ขอสงวนสิทธิในการจัดรายชื่อการเข้าพักเอง พักแบบเตียงคู่ (ห้องละ ๒ ท่าน) โดยท่านสามารถมาแจ้งชื่อ 
เข้าพักกับทางโรงแรมโดยตรง (หรือทางเจ้าหน้าที่ของศูนย์คุณธรรม จะจัดเตรียมจุดแจกกุญแจห้องพักตามความหมาะสม) 

๙. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ จะได้รับใบประกาศนียบัตร เมื่อเข้ารับการฝึกอบรมครบทั้ง ๒ วัน (เต็มเวลา) เท่านั้น 

หมำยเหตุ : หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ นายบุญญานนท์ ศรีโท นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม   
ผู้ประสานงาน/รับผิดชอบโครงการฯ ของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)   โทร. ๐๙๗ ๑๓๔ ๓๙๙๙  
หรือ ๐๒ ๖๔๔ ๙๙๐๐ ต่อ ๔๐๓  Email : teetech41@gmail.com 
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