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๑ พระอธิการ ชูชาติ กนตฺวีโร ทองรอด วัดปวัหล่าย
๒ พระ นพินธ์ พลอยประดับ ศูนย์อบรมคุณธรรม จริยธรรม นครสวรรค์ (พระวิทยากรกระบวนธรรม)
๓ พระปลัด พพิฒันพ์งษ์ ภททฺวํโส โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆพ์ทุธชินราช
๔ พระ วรพจน ์ จิตฺตคุตฺโต เครือข่ายเพื่อนคุณธรรม
๕ พระ สราวุธ จกกฺธมโฺม วัดปงใหม่
๖ พระ สุรชัย โรจนสิริ (ประณต) วัดบงึสัมพนัธ์
๗ นาง กมลรัตน์ ทองจิบ สํานกังานพระพทุธศาสนาจังหวัดลําปาง
๘ นางสาว กมลลักษณ์ บญุชื่อ สํานกังานวัฒนธรรมจังหวัดนา่น
๙ นางสาว กฤษดาพร การหมั่น โรงเรียนปงรัชดาภเิษก

๑๐ นางสาว กาญจนยี์ พว่งนว่ม ที่ว่าการอําเภอโพธิป์ระทบัช้าง
๑๑ นาย กติติพงศ์ กาวี สํานกังานพระพทุธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่
๑๒ นางสาว คณิตา พรมภาพ เครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดพษิณุโลก
๑๓ นาง เครือวัลย์ ทองบุ สํานกังานพระพทุธศาสนาจังหวัดเพชรบรูณ์
๑๔ ร้อยตรี เคลือ มสุีข ชุมชนคุณธรรมวัดดอยทา่เสา
๑๕ นางสาว จรัญธร นามวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๑ กติติขจร
๑๖ นาย จักรพงษ์ สิทธิหล่อ สํานกังานการทอ่งเที่ยวและกฬีาจังหวัดเชียงใหม่
๑๗ นาง จิตติมา  พกุอิ่ม  สํานกังานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพจิิตร
๑๘ นางสาว จิตฤดี ขันอนิทร์นอ้ย สํานกังานวัฒนธรรมจังหวัดนา่น
๑๙ นาง จินตจิต วงษา โรงเรียนพรหมพริาม
๒๐ นาง จินตนา เสริมสุข เครือข่ายองค์กรประชาชนจังหวัดพษิณุโลก
๒๑ นางสาว จิรวรรณ จันทไชย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย อ .ทุ่งเสล่ียม จ.สุโขทยั
๒๒ นาง จีรภทัร ขาวสอาด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
๒๓ นางสาว จุฑามาส พงษโ์นรี สํานกัเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอตุรดิตถ์ เขต ๒
๒๔ นาง ฉลวย ปธูิปนิ สํานกังานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
๒๕ นางสาว ฉวีวรรณ ทองใบบล สํานกังานจังหวัดพจิิตร
๒๖ นาง ชณันตญา กองใจ โรงเรียนเทศบาล ๑ กติติขจร
๒๗ นางสาว ชนกิานต์ แสงดี โรงเรียนอนบุาลทา่ปลา (ชุมชนร่วมจิต) 
๒๘ นาย ชนนิทร์ วรรณมว่ง เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนภาคเหนอื
๒๙ นาง ชุลีภรณ์  สารากจิ สํานกังานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์
๓๐ นาย ณัฐชัย จินดามงั หอการค้าจังหวัดพจิิตร
๓๑ นาย ณัฐดนยั สามภกัดี ชุมชนประตูเมอืง
๓๒ น.ท. ทวี  แสงนาค เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนภาคเหนอื

รำยชือ่ผู้มีสิทธเิข้ำรับกำรอบรมหลักสูตร “วทิยำกรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้ำนกำรทุจริต” ภำคเหนือ รุ่นที่ ๒

เอกสารแนบ ๑
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๓๓ นางสาว ทศันยี์ ดอนเนตร์ สํานกังานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
๓๔ นาย เทยีน คงกรุด กองทนุสวัสดิการชุมชนตําบลบา้นคลอง
๓๕ นาย ธรรมรัตน์ แกว้ชุม สํานกังานคุมประพฤติจังหวัดตาก
๓๖ นาย ธีรเชน ธรรมชัย สํานกังานวัฒนธรรมจังหวัดแมฮ่่องสอน
๓๗ นาวาอากาศโท ธีรพงศ์ แสงนาค เครือข่ายองค์กรประชาชนจังหวัดพษิณุโลก
๓๘ นางสาว ธีระศุภางค์ เรืองภทัรปญัญา สํานกังานวัฒนธรรมจังหวัดพจิิตร
๓๙ นางสาว นชุนาฎ อรุณสว่าง โรงเรียนปงรัชดาภเิษก
๔๐ สิบตํารวจโทหญิง นชุรินทร์ ธีระบญุยะ สํานกังานวัฒนธรรมจังหวัดพจิิตร
๔๑ นาง เนตรชนก เดชขันธ์ สํานกังานพฒันาชุมชนจังหวัดตาก
๔๒ นาง เนตรนภา เดชขันธ์ สํานกังานพฒันาชุมชนจังหวัดตาก
๔๓ นาง แนง่นอ้ย อศัวกติติกร เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนภาคเหนอื
๔๔ นาย บํารุง ชํานาญชัย สํานกังานพระพทุธศาสนาจังหวัดสุโขทยั
๔๕ นาย บญุธรรม เนยีมแสง กรมการปกครอง
๔๖ นาง บณุยรัตน์ แถมพยัคฆ์ สํานกังานจังหวัดอทุยัธานี
๔๗ นางสาว เบญจวรรณ ตนภู สํานกังานศึกษาธิการจังหวัดลําพนู
๔๘ นางสาว ปฐมาภรณ์ จริยวิทยานนท์ สํานกังานวัฒนธรรมจังหวัดกําแพงเพชร
๔๙ นาย ปภงักร พรมเจียม สํานกังานพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนษุย์จังหวัดตาก
๕๐ นาย ปริยวัชร สิงหเ์รือง ที่ทําการปกครองจังหวัดอทุยัธานี
๕๑ นางสาว ปริยาภทัร กาลปกัษ์ สํานกังานวัฒนธรรมจังหวัดอทุยัธานี
๕๒ นางสาว ปวีณา  จีนเมอืง  สํานกังานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์
๕๓ นาง ผ่องศรี  ศรีดารักษ์ เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนภาคเหนอื
๕๔ นาย พฒันา ล้อมวงษโ์สภณ สํานกังานจังหวัดพษิณุโลก
๕๕ นาย พนัธกานต์ ณ นคร สํานกังานยุทธศาสตร์เพื่อประชาสังคม
๕๖ นางสาว พทิย์ฐาพร แย้มมลู สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอตุรดิตถ์ เขต ๒
๕๗ นาย พพิานพงษ์ วงศ์จนสุนทร กรรมการศูนย์พฒันาการเมอืงภาคพลเมอืง สถาบนัพระปกเกล้า
๕๘ นางสาว พมิพพ์สุิทธิ์ สิงหท์อง สภาวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทยั
๕๙ นาง พมิสุรางค์ ทา้วภกัดี โรงเรียนบา้นปากปาด
๖๐ นาง พนูทรัพย์ อนินะปสุะ องค์การบริหารส่วนตําบลหว้ยเหตุ
๖๑ นาย ภคบลูย์ พฒันเจริญ โรงเรียนสายธรรม
๖๒ นางสาว ภทัราภรณ์ ทองรอด กลุ่มเยาวชนต้นกล้าความดี จังหวัดพะเยา
๖๓ นาย มณเฑียร คูคํามี สํานกังานพระพทุธศาสนาจังหวัดนา่น
๖๔ นาง เมธินี นนัทยิา โรงเรียนทา่ปลาอนสุรณ์ ๑
๖๕ นาย ยุทธพงษ์ หาญยุทธ สํานกังานศึกษาธิการจังหวัดนา่น
๖๖ นาง รดา บญุยะกาญจน์ สํานกังานประชาสัมพนัธ์จังหวัดลําพนู
๖๗ นาง รสสุคนธ์ ศรีออ่น คณะกรรมการชมรม Strong ต้านทจุริต จังหวัดพษิณุโลก 
๖๘ นาง รัญญาภทัร์ คนใจบญุ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยอําเภอเมอืงพะเยา
๖๙ นางสาว รัตนาวดี ธนาธรณ์มงคล หอการค้าจังหวัดพจิิตร
๗๐ นาย รุ่งโรจน์ สุนทร สํานกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
๗๑ นาย เร่ิม ขุนมธุรส โรงเรียนสีหราชเดโชชัย
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๗๒ นางสาว วนสันนัท์ สุธพจน์ สํานกังานพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนษุย์จังหวัดเชียงราย
๗๓ นางสาว วรรณวิมล ผลาผล สํานกังานประชาสัมพนัธ์จังหวัดพจิิตร
๗๔ นางสาว วัชราภรณ์ ปาชัย โรงเรียนราชประชานเุคราะห ์๑๓
๗๕ นาย วัชรินทร์ เวชวิริยกลุ สํานกังานสาธารณสุขจังหวัดพจิิตร
๗๖ นาง วันทนา วิรัชเกษม องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
๗๗ นางสาว วันวิสาข์ สถิตย์พงษ์ สํานกังานจังหวัดอทุยัธานี
๗๘ นาง วาสนา  สุขสีพนัธ์ สํานกังานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์
๗๙ นาย วิชัย มั่นชา สํานกังานลูกเสือแหง่ชาติ จังหวัดเชียงใหม่
๘๐ นางสาว ศรีวรรณ ปวงงาม สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตําบลดงเจน
๘๑ นางสาว ศศิธร สุวรรณพลู สํานกังานศึกษาธิการจังหวัดตาก
๘๒ นาง ศิริวรรณ กนัศิริ โรงเรียนกําแพงเพชรพทิยาคม
๘๓ นาย สถิตย์ โหมดมา เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนภาคเหนอื
๘๔ นาย สมเกยีรติ เกดิอนิทร์ สํานกังานพระพทุธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์
๘๕ นาย สมคิด คําฤาเดช สํานกังานวัฒนธรรมจังหวัดตาก
๘๖ นาย สมบติั บนิตะคุ เทศบาลเมอืงพะเยา
๘๗ นาง สมพร วงศ์ฝ้ัน สํานกังานวัฒนธรรมจังหวัดลําพนู
๘๘ นาย สรรเพชร จันทะเสน พทุธสมาคมจังหวัดนา่น 
๘๙ นางสาว สายธาร เอมอิ่ม เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนภาคเหนอื
๙๐ นาย สิทธิชัย แกว้วังออ้ โรงเรียนบา้นหว้ยยาง
๙๑ นาย สิน นุ่มพรม โรงเรียนคีรีมาศพทิยาคม สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๘
๙๒ นาง สิริยา บญุญศิริพฤกษ์ สํานกังานวัฒนธรรมจังหวัดลําพนู
๙๓ นาง สุกรี จามพฒัน์ เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนภาคเหนอื
๙๔ นางสาว สุจิตรา แดนแกว้ สํานกังานพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนษุย์จังหวัดพจิิตร
๙๕ นาย สุชนชนะ มิ่งสว่าง ชุมชนวัดพริก จังหวัดพษิณุโลก
๙๖ นาง สุชาดา ฮวดยินดี สํานกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นจังหวัดอตุรดิตถ์
๙๗ นาย สุทนต์ ศุภนาม สํานกังานพระพทุธศาสนาจังหวัดอตุรดิตถ์
๙๘ นาย สุทนิ เจริญสังข์ องค์การบริหารส่วนตําบลวัดจันทร์
๙๙ จ่าสิบโท สุพจน์ ชัยชนะ สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒

๑๐๐ นาย สุพฒัน์ เมอืงมจัฉา สํานกังานพระพทุธศาสนาจังหวัดพะเยา
๑๐๑ นาง สุภาณี มาซิว โรงเรียนบา้นหว้ยคอม สํานกัเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอตุรดิตถ์ เขต ๒
๑๐๒ ร้อยตํารวจตรี สุภาพ พลจัตุรัส องค์กรชุมชนคุณธรรมวัดทา้ยตลาด
๑๐๓ นาง สุมณฑา ดีบา้นคลอง สภาวัฒนธรรมจังหวัดพษิณุโลก
๑๐๔ นางสาว สุมติรา วังสิงห์ โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม
๑๐๕ นาย สุรศักด์ิ ผิวพรรณ สํานกังานวัฒนธรรมจังหวัดพษิณุโลก
๑๐๖ นาย สุรสิทธิ์ โนภวิงค์ สํานกังานพระพทุธศาสนาจังหวัดแมฮ่่องสอน
๑๐๗ นางสาว สุรีย์ สงบภยั เครือข่ายองค์กรภาคประชาชนจังหวัดพษิณุโลก
๑๐๘ นางสาว สุรีย์ ทาประเสริฐ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
๑๐๙ นาง สุวลักษณ์ มลูหล้า สํานกังานพระพทุธศาสนาจังหวัดพษิณุโลก
๑๑๐ ว่าที่ร้อยตรีหญิง เสาวลักษณ์ สินสมทุร์ สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดพจิิตร เขต ๒



ที่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล สงักัด
๑๑๑ นาย โสไกร ใจหมั้น สํานกังานพระพทุธศาสนาจังหวัดเชียงราย
๑๑๒ ร.ต. อดุลย์ อนคัฆมณี กองทนุสวัสดิการชุมชน ออมวันละ ๑ บาท เครือข่าย ต.นครไทย
๑๑๓ นางสาว อนนัยา เจียมศรีพงษ์ สํานกังานพระพทุธศาสนาจังหวัดแพร่
๑๑๔ นาย อมร กติติกวางทอง สํานกังานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
๑๑๕ นางสาว อมรวรรณ ตรีเนตร สํานกังานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทยั
๑๑๖ นาง อริยา เศรษฐเสถียร สํานกังานพระพทุธศาสนาจังหวัดพจิิตร
๑๑๗ นางสาว อชัรี กลุบตุร สํานกัวัฒนธรรมจังหวัดกําแพงเพชร
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โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "วิทยากรส่งเสริมคุณธรรมตอ่ต้านการทจุริต"  
ด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมติิด้านสังคม 4 ภูมิภาค รุ่นที ่2 

 
ความร่วมมือระหว่าง ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 

และ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
 

ความเป็นมา 

           จากผลการส ารวจ “สถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย” เมื่อปี 2559 โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ “นิด้าโพล” พบว่า ปัญหาวิกฤตทางด้านคุณธรรมที่มีความรุนแรงใน
สังคมไทย มากที่สุดคือ ปัญหาความซื่อสัตย์ สุจริต การทุจริตคอร์รัปชั่น และคุณธรรมที่เยาวชนไทยควรได้รับการ
ปลูกฝัง พบว่า ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญด้านความมีระเบียบวินัย รองลงมาความซื่อสัตย์ สุจริต ซึ่งปัญหาการทุจริต 
คอรัปซั่น เป็นสถานการณ์ปัญหาที่รุนแรงและมีผลกระทบต่อสังคมไทยอย่างมาก เพราะกระทบต่อความสงบสุข 
ความมั่นคง และสร้างความเหลื่อมล  าทางสังคมที่รุนแรง เป็นสาเหตุหลักของการสร้างให้เกิดความขัดแย้ง และการ
เสื่อมถอยของสังคม ท าให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ที่ตกต่ า และไม่น่าเชื่อถือในสายตาสังคมโลก โดยเฉพาะค่า CPI 
(Corruption Perception Index ดัชนีชี วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน) ของประเทศท่ีตกต่ าอย่างน่าใจหาย 

นโยบายรัฐบาล มุ่งสร้างคนดีและสังคมดีด้วยมิติทางวัฒนธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และให้
ความส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่มุ่งเน้นสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและ
มีประสิทธิภาพ การสร้างความตระหนักรู้ และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน ประกอบกับข้อมูลการสรุปสถานะของ
ประเทศเพ่ือก าหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ด้านการป้องกันการทุจริต
คอร์รัปชั่น ปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อน การทุจริตในรูปใหม่ๆ มีความซับซ้อนมากขึ น 
มาตรการ กฎหมาย และนโยบายยังไม่สามารถแก้ปัญหาเหล่านี ได้ เกิดปัญหาตามมาคือเรื่องของความเหลื่อมล  าใน
สังคม สอดคล้องตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559–2564) ที่มีนโยบายส่งเสริมให้เกิด
คนดีสังคมดี โดยเน้นคุณธรรมหลัก 4 ด้าน คือ พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา เพ่ือพัฒนาคุณธรรมความดีที่
เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย และให้มีชุมชนและองค์กรคุณธรรมเพ่ิมขึ น 

ศูนย์คุณธรรม กรมการศาสนา และ ปปช . จึงร่วมกันพัฒนาโครงการอบรมหลักสูตร "วิทยากรส่งเสริม
คุณธรรมต่อต้านการทุจริต" โดยมี ปปช. ได้สนับสนุนงบประมาณด าเนินโครงการ เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของ
ผู้เข้าอบรมให้สามารถคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ความเป็นพลเมือง ความอายต่อ
บาป และไม่ทนต่อการทุจริต รวมทั งการประกาศเจตจ านงสังคมใสสะอาดร่วมต้านทุจริตในภาคประชาชนทุกจังหวัด
ทั่วประเทศ  และให้มีความพร้อมในการขยายผลเพ่ือเพ่ิมโอกาสให้กับชุมชนหรือองค์กรต่างๆ ที่สนใจ อยากพัฒนา
ตนเองเป็นองค์กรคุณธรรม ชุมชนคุณธรรม ที่ไม่ทนต่อการทุจริตคอรับชั่นมากขึ น สอดคล้องกับนโยบายที่ส าคัญของ
รัฐบาลในการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกระดับ เพ่ือสร้างคนดีสังคมดใีนประเทศไทยต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 

1. พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานภาครัฐและประชาสังคมให้มีความเป็นผู้น าด้านการส่งเสริมคุณธรรมและ
ต่อต้านการทุจริต และน าความรู้ไปประยุกตใ์ช้และขยายผลด าเนินกิจกรรมในองค์กร 

2. จัดตั งเครือข่ายวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม และ เป็นแหล่งบ่มเพาะวิทยากรกลาง ที่สามารถเผยแพร่ และ
สร้างสรรค์กิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรตนเอง เพ่ือให้กระจายครอบคลุมไปทุกกลุ่มสาขา
อาชีพ 

3. จัดท าองค์ความรู้ เพ่ือขยายผลต่อยอดเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามทุจริต 

กลุ่มเป้าหมาย 

1. คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด 
2. ธรรมาภิบาลจังหวัด 
3. ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) จังหวัด 
4. ผู้น าทางศาสนา, สภาวัฒนธรรม 
5. บุคลากรภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ 
6. ภาคประชาสังคม (สภาพลเมือง, สภาองค์กรต าบล, สภาองค์กรชุมชน) และประชาชนทั่วไป 

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม 
1. มีความสนใจและตั งใจเรียนรู้ในเรื่องการส่งเสริมคุณธรรมและการต่อต้านทุจริต 
2. เป็นแกนน าในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร และมีภาวะผู้น า 
3. มีความสามารถในการสื่อสาร ประสานงาน และประชาสัมพันธ์ 
4. มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
5. เคยฝึกอบรมหรือเป็นวิทยากรเกี่ยวกับการส่งเสริมหรือเรื่องเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม หรือเรื่องอ่ืนๆ  

ที่เก่ียวข้อง 

ระยะเวลา สถานที่จัด และแผนการด าเนินโครงการ (พฤษภาคม 2562 – สิงหาคม 2562) 

 ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร (เมษายนย – มิถุนายน 2562) 
 ภาคเหนือ ณ โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว อ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก (วันที่ 13 – 14 พฤษภาคม 2562) 
 ภาคอีสาน ณ โรงแรมพิมานการ์เด้นท์ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (วันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2562) 
 ภาคกลาง ณ โรงแรมรอยัลเจม หรืออ่ืนๆ จังหวัดนครปฐม (วันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2562) 
 ภาคใต้ ณ โรงแรม โรงแรมวังใต้ / โรงแรมร้อยเกาะ หรืออ่ืนๆ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

(วันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2562) 
 ประเมินและสรุปผล (กันยายน 2562) 
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แนวทางการฝึกอบรม 

การฝึกอบรมหลักสูตร “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม” เป็นหลักสูตรแบบค้างคืน จ านวน 12 ชั่วโมง โดย
รูปแบบการอบรมเชิงกิจกรรม (Activity-based Training) ซึ่งมุ่งเน้นผู้เข้าร่วมอบรมเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่มีองค์ความรู้ซึ่งเกิดจากวิทยากร ผู้เข้าอบรม และผู้มีประสบการณ์ตรง อันจะ
ส่งผลให้การเรียนรู้มีความสมบูรณ์ครบมิติของบริบทที่เหมาะสมกับสังคม ซึ่งประกอบด้วยโครงงานคุณธรรม องค์กร
คุณธรรม ชุมชนคุณธรรม และการพัฒนาเชิงพื นที่ ทั งนี  มีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน ามาสรุปเป็นบทเรียน ซึ่งคาดหวัง
ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ความเข้าใจ ในบริบทของคุณธรรม 4 ด้าน คือ พอเพียง วินัย สุจริต และจิต
อาสา กิจกรรมในการฝึกอบรมประกอบด้วย การบรรยาย การอภิปรายกลุ่ม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเรียนรู้จาก
กรณีศึกษา ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ พร้อมน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ในการด าเนินงานต่อไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ (เชิงปริมาณ) 
1. ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับการพัฒนาศักยภาพในการส่งเสริมคุณธรรมและปลูกฝังคุณธรรม ภูมิภาคละ 100 

คน รวม 4 ภูมิภาค = 400 คน 
2. เกิดแผนปฏิบัติในการลดปัญหาการทุจริต ส่งเสริมคุณธรรม และมีต้นแบบที่จะส่งต่อชุมชนอ่ืนๆ ร้อยละ 

80 ของผู้แทนหน่วยงาน / องค์กร ที่มาเข้าร่วมโครงการ 
3. มีชุดความรู้พร้อมสื่อเรียนรู้ส าหรับการพัฒนาวิทยากร จ านวน 1 ชุดความรู้ (ชุดคู่มือการส่งเสริม

คุณธรรม) และท าเนียบผู้ผ่านการอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม 4 ภูมิภาค 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ (เชิงคุณภาพ) 

1. ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ความเป็นพลเมือง 
ความอายและไม่ทนต่อการทุจริต รวมทั งการประกาศเจตจ านงสังคมใสสะอาดร่วมต้านทุจริตในภาคประชาชน 

2. ผู้เข้าร่วมอบรมและองค์กรมีความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและมีพฤติกรรมไม่อดทนต่อการทุจริตเพ่ิมมากขึ น 
3. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม สามารถเผยแพร่ และสร้างสรรค์

กิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรตนเองและขยายผลองค์กรอ่ืนๆ 
4. เกิดแหล่งเรียนรู้และเครือข่ายในการส่งเสริมคุณธรรมและการลดปัญหาการทุจริตและการประพฤติมิ

ชอบ พร้อมทั งมีต้นแบบความส าเร็จที่จะส่งต่อชุมชนอ่ืนๆ ในระยะต่อไป 
 

บทบาทภารกิจขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 

• ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) 
สนับสนุนงบประมาณด าเนินโครงการ ติดตามประเมินผล ให้ค าปรึกษาและข้อแนะน า 

• ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
รับผิดชอบโครงการโดยการประสานงานและด าเนินโครงการ ร่วมกับ ปปช. ให้เป็นไปตามเป้าหมายและ

แผนงานของโครงการฝึกอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมและต่อต้านการทุจริต 
• กรมการศาสนา 

ร่วมมือกับศูนย์คุณธรรม ประสานงานกับหน่วยงาน องค์กร ที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ติดตามสนับสนุนและให้
ค าปรึกษา และข้อแนะน าในการเป็นวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมและต่อต้านการทุจริต 



โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "วิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริต" ด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม 4 ภูมิภาค รุ่นที่ 2 

หน่วยการเรียนรู้ 
การฝึกอบรมหลักสูตร “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม” ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ จ านวน 13 หน่วย  

ซ่ึงแต่ละหนว่ยมีเนื อหา และรายละเอียดดังต่อไปนี   
 

ที ่ หน่วยการเรียนรู้ เนื้อหาหลัก 
1.  กิจกรรม “ใจดวงเดียวกัน”  O การละลายพฤติกรรมเพ่ือสร้างความคุ้นเคย  

O การเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการอบรม  
O เปิดพื นท่ีภายในพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง  
O วิธีคิดของวิทยากรมืออาชีพ  

2.  ความส าคัญของการพัฒนา (เปิดการอบรม)  O ความหมายและวัตถุประสงค์ของการสร้าง  
และกระบวนการพัฒนาวิทยากร  
O ความส าคัญของการส่งเสริมคุณธรรมในสังคม  
O ความจ าเป็นของการสร้างวิทยากรมืออาชีพ  
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม  

3.  กิจกรรมวิเคราะห์พฤติกรรมพลังบวกด้วยหนัง
และละครสั น 

O วิเคราะห์พฤติกรรมคนผ่านเนื อหาคลิปวีดิโอ 
หนังสั น เพ่ือสะท้อนการเสริมสร้างคุณธรรม 
O แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการด าเนิน
ชีวิต การอยู่ร่วมกันในครอบครัวและสังคม   
O ข้อคิด และ แนวทางการแก้ไขปัญหา  
O ต้นทุนชีวิต  

4.  การบรรยาย "แก้ทุจริต คิดฐานสอง"  
และมาตรการป้องกันการทุจริตยุคใหม่ 

O วิเคราะห์การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
O ความสัมพันธ์ระหว่าง การขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม จริยธรรม 
และ การทุจริต 
O การคิดระบบฐานสองและฐานสิบ 

5.  กิจกรรม “สมดุลกายใจ”  O การออกก าลังกายให้เหมาะสมกับบริบท  
ในการด าเนินชีวิต  
O ฝึกสติ สมาธิ ก าหนดรู้ลมหายใจ  

6.  เครื่องมือการส่งเสริมคุณธรรม ที่เหมาะสมกับ
บริบทของสังคม  

O กระบวนการพัฒนาคุณธรรมตามมิติทางสังคม  
O โครงงานคุณธรรม  
O องค์กรคุณธรรม  
O ชุมชนคุณธรรม  
O การพัฒนาเชิงพื นที่  

 

 



โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "วิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริต" ด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม 4 ภูมิภาค รุ่นที่ 2 

ที ่ หน่วยการเรียนรู้ เนื้อหาหลัก 

7.  กิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่าย “ความสุข” 
(พูดคุย แลกเปลี่ยน กิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์)  

O เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงานของผู้ร่วม  
เรียนรู้ เพ่ือให้เกิดการต่อยอดในการท างาน  
O แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการท างาน  
ที่เกิดจากปัญญาปฏิบัติ  
O การแสดงออกอย่างสร้างสรรค์  
O ตัวอย่างการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม  

8.  Check in เตรียมความพร้อมเข้าสู่กระบวนการ  
เรียนรู้  

O เตรียมความพร้อมผู้เข้าอบรม เข้าสู้การเรียนรู้  
O ทบทวนตนเอง สร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วม  
O ปรับสมดุลก่อนการเรียนรู้ ทั งกายและใจ  

9.  การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (ทบทวนองค์ความรู้ 
พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มย่อย)  

O ใช้กระบวนการกลุ่มในการทบทวนและ  
แลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณธรรมตามบริบทสังคม  
O เพ่ิมวิสัยทัศน์และเข้าใจการด าเนินงานส่งเสริม  
คุณธรรมให้มีประสิทธิภาพ  
O เชื่อมโยงมิติคุณธรรมตามบริบทของสังคม  

10.  การด าเนินงานอย่างมีกลยุทธ์ (รู้อดีต เข้าใจ
ปัจจุบัน วางแผนอนาคต)  

O ออกแบบ วางแผนการด าเนินงานที่สามารถ  
น ากลับไปปฏิบัติในองค์กร / ในพื นที่ท างาน  
O ก าหนดบทบาทหน้าที่ในการด าเนินงาน  
ได้อย่างชัดเจน  
O ตั งเป้าหมายที่สอดคล้องกับบริบทสังคม  

11.  การน าเสนอแผนการด าเนินงานส่งเสริม
คุณธรรม  

O น าเสนอแผนการด าเนินงานในการขับเคลื่อน  
โครงการคุณธรรม องค์กรคุณธรรม ชุมชน  
คุณธรรม และการพัฒนาเชิงพื นที่  
O รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จากกรมศาสนา ปปช.  
และศูนย์คุณธรรม  

12.  After Action Review  O สะท้อนการเรียนรู้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์  
ทั งกระบวนการฝึกอบรม  
O ผู้เรียนน าไปพัฒนาต่อยอดในการท างาน  
O ผู้จัดน าไปพัฒนากระบวนการให้ดียิ่งขึ น  

13.  กิจกรรม “เติมพลังใจ สร้างเครือข่ายการ
พัฒนา”  

O มอบของที่ระลึก มอบคู่มือ มอบใบประกาศ  
O สร้างท าเนียบวิทยากร  
O ถ่ายภาพร่วมกัน  

 
 
 
 
 



โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "วิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริต" ด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม 4 ภูมิภาค รุ่นที่ 2 

 

ก าหนดการ 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "วิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านทุจริต"  

ด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม 
------------------------------------------------------------------------------- 

 

ก าหนดการฝึกอบรม หลักสูตร “ วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม ” รวมระยะเวลา 2 วัน 1 คืน มีรายละเอียด 
ในการด าเนินงานดังต่อไปนี  

วันที่ 1 

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน  
08.30 – 08.45 น.  แนะน าหลักสูตรฯ  
08.45 – 09.15 น.  กิจกรรม “ใจดวงเดียวกัน” 
09.15 – 10.45 น.  กล่าวต้อนรับ / เปิดการฝึกอบรม และ กิจกรรมเรียนรู้ “วิเคราะห์พฤติกรรมพลังบวก

ด้วยหนังและละครสั้น” 
10.45 – 11.45 น.  อบรม “แก้ทุจริต คิดฐานสอง และมาตรการป้องกันการทุจริตยุคใหม่” 
11.45 – 12.00 น.  สร้างความเข้าใจสถานีเรียนรู้และเครื่องมือส่งเสริมคุณธรรม 
12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 13.30 น.  กิจกรรม “สมดุลกายใจ ออกก าลังกายอย่างมีสติ” 
13.30 – 17.00 น.  สถานีเรียนรู้เครื่องมือการส่งเสริมคุณธรรม 4 ฐาน 1) ชุมชนคุณธรรม   

2) โครงงานคุณธรรม 3) องค์กรคุณธรรม 4) การพัฒนาคุณธรรมเชิงพื้นที่  
17.00 – 18.00 น.  พักผ่อนตามอัธยาศัย 
18.00 – 19.00 น.  รับประทานอาหารเย็น  
19.00 – 20.30 น.  กิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่าย “ความสุข” 
20.30 น.  เข้าท่ีพัก 
 

วันที่ 2 
08.30 – 09.00 น.  Check in เตรียมพร้อมสู่การเรียนรู้ / ทบทวนองค์ความรู้กระบวนการสร้างเสริมคุณธรรม 
09.00 – 09.15 น.  บรรยาย “การขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม” 
09.15 – 10.45 น.  แบ่งกลุ่มเรียนรู้ “ภาพฝันของชุมชน สถานศึกษา องค์กร และการพัฒนาคุณธรรมเชิงพื้นที่” 
10.45 – 12.00 น.  การด าเนินงานอย่างมีกลยุทธ์ “วางแผนการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม” (ของตนเอง) 

และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน พร้อมกับเตรียมตัวแทนน าเสนอของกลุ่ม 
12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 15.00 น.  น าเสนอภาพฝัน “ชุมชน สถานศึกษา องค์กร และการพัฒนาคุณธรรมเชิงพื้นที่”  

ของแต่ละกลุ่ม และน าเสนอแผนการด าเนินงาน พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและเติมเต็ม
ประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ 

15.00 – 15.30 น.  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสะท้อนการเรียนรู้ 
15.30 – 16.00 น.  ชมประมวลภาพ มอบใบประกาศนียบัตร ถ่ายภาพร่วมกัน และปิดการอบรม  



ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ ริเวอร์ไซด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 

ภาคเหนือ รุ ่นที ่ 2
วันที่ 13 - 14 พฤษภาคม  2562

 

ด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม

วิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริต วิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริต วิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริต ““

““

กำหนดการ
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562

08.00 – 08.30 น.  ลงทะเบียน 

08.30 – 08.45 น.  แนะนำหลักสูตรฯ 

08.45 – 09.15 น.  กิจกรรม “ใจดวงเดียวกัน” 

09.15 – 11.00 น.  กล่าวต้อนรับ / เปิดการฝึกอบรม และกิจกรรมเรียนรู้ “วิเคราะห์พฤติกรรมพลังบวกด้วยหนังและละครสั้น”

    โดย   รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว  ทรีปาตี 

            ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

11.00 – 12.00 น.  อบรม “แก้ทุจริต คิดฐานสอง และมาตรการป้องกันการทุจริตยุคใหม่”

    โดย   ดร.อุทิศ บัวศรี 

     ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

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 – 17.00 น.  สถานีเรียนรู้เครื่องมือการส่งเสริมคุณธรรม 4 ฐาน

      1) ชุมชนคุณธรรม : นายสังวร อินต๊ะสาร ·นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน จ.พะเยา 

      2) โครงงานคุณธรรม : นายทรงศักดิ์ ·พิทักษ์มงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ จ.ฉะเชิงเทรา  

      3) องค์กรคุณธรรม : นางผ่องพรรณ ปาละพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผึ้งน้อยเบเกอรี่ จำกัด จ.เชียงใหม่

      4) การพัฒนาคุณธรรมเชิงพ้ืนท่ี : นายแพทย์วิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางมูลนาก จ.พิจิตร

17.00 – 18.00 น.  พักผ่อนตามอัธยาศศัย

18.00 – 19.00 น.  รับประทานอาหารเย็น 

19.00 – 20.30 น.  กิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่าย “ความสุข”

20.30 น.   เข้าที่พัก ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ ริเวอร์ไซด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก



วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562

08.30 – 09.00 น. Check in เตรียมความพร้อมเข้าสู่การเรียนรู้ / ทบทวนองค์ความรู้กระบวนการสร้างเสริมคุณธรรม

09.00 – 09.15 น.  “การขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม”
    โดย   นายยงจิรายุ  อุปเสน

            ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

09.15 – 10.30 น.  แบ่งกลุ่มการเรียนรู้ค้นหา “ภาพฝันของชุมชน สถานศึกษา องค์กร และการพัฒนาคุณธรรมเชิงพื้นที่”

10.30 – 10.45 น.  รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

10.45 – 12.00 น.  การดำเนินงานอย่างมีกลยุทธ์ “วางแผนการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม” (ของตนเอง) 

    และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน พร้อมกับเตรียมตัวแทนนำเสนอของกลุ่ม

12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.35 น.  นำเสนอภาพฝัน “ชุมชน สถานศึกษา องค์กร และการพัฒนาคุณธรรมเชิงพื้นที่” ของแต่ละกลุ่ม และ

    นำเสนอแผนการดำเนินงาน พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและเติมเต็มประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ

       - ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

       - กรมการศาสนา

       - สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

       - วิทยากรจากสถานีเรียนรู้เครื่องมือส่งเสริมคุณธรรม

14.35 – 14.45 น.  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสะท้อนการเรียนรู้ (กิจกรรม I LOVE YOU)

14.45 – 15.00 น.  รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

15.00 – 15.05 น. รับชมประมวลภาพการฝึกอบรม “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริต” ภาคเหนือ รุ่นที่ 2

15.05 – 15.30 น. มอบใบประกาศนียบัตร และถ่ายภาพร่วมกัน

15.30 น.   ปิดการอบรม / เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมฯ จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมเต็มเวลา จึงจะผ่านการฝึกอบรมและได้รับใบประกาศนียบัตร

             การฝึกอบรม หลักสูตร “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม”
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ค ำชี้แจง / เงื่อนไขในกำรฝึกอบรมฯ 
 
ขอให้ทุกท่ำนอ่ำนค ำชี้แจง  / เงื่อนไขในกำรฝึกอบรมฯ โดยละเอียด 

๑. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จะรับผิดชอบค่าใช่จ่ายเฉพาะผู้ท่ีมีรายช่ือเข้าร่วมการอบรมเท่าน้ัน ในช่วงเวลาการ 
    ฝึกอบรมฯ ระหว่างวันท่ี ๑๓ – ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยแบ่งเป็น  
                   ๑) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม / ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม 
                   ๒) ค่าท่ีพักเฉพาะคืนวันท่ี ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จ านวน ๑ คืน 
                   ๓) ค่าอาหาร กลางวัน ๒ มื้อ, อาหารเย็น ๑ มื้อ, อาหารว่างและเครื่องด่ืม ๔ มื้อ (ตลอดช่วงเวลาการอบรม) 

๒. ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมฯ จะต้องรับผิดชอบค่าเดินทางในการมาฝึกอบรมเอง (ท้ังขาไปและขากลับ) หรือขออนุมัติจาก
หน่วยงานท่านในการสนับสนุนค่าเดินทางตามความเหมาะสม 

๓. หากผู้เข้าร่วมฝึกอบรมฯ เดินทางมาถึงก่อนวันฝึกอบรมฯ ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าท่ีพักเอง หรือขออนุมัติจาก
หน่วยงานท่านในการสนับสนุนค่าท่ีพักตามความเหมาะสม 

๔. แต่งกายด้วยชุดสุภาพระหว่างการฝึกอบรมฯ (ชุดท่ีสามารถเคล่ือนไหวได้สะดวก) 

๕. เน่ืองจากอาหารระหว่างการฝึกอบรมจัดเป็นแบบบุฟเฟ่ท์ ท่านใดรับประทานมังสวิรัติ อิสลาม หรืออ่ืนๆ กรุณาแจ้ง
เจ้าหน้าท่ีล่วงหน้า 

๖. กรุณาตรวจสอบค าน าหน้าช่ือ , ช่ือ และนามสกุล ของท่าน เพ่ือความถูกต้อง เพ่ือจัดท าใบประกาศนียบัตรและท าเนียบรุ่น 

๗. เน่ืองจากมีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมจ านวนมากกว่าท่ีก าหนดไว้ จึงจ าเป็นต้องพิจารณาผู้มีคุณสมบัติโดยคัดเลือกจาก
ประสบการณ์และความเกี่ยวข้องกับงานด้านคุณธรรม และขอให้สิทธิกับผู้ท่ีอยู่ในภูมิภาคน้ันๆ ก่อน จึงต้องขออภัยใน
ความไม่สะดวกมา ณ ท่ีน้ีด้วย 

๘. เน่ืองจากมีผู้เข้ารับการอบรมจ านวนมากและต้องการให้ผู้เข้าอบรมได้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ข้ามหน่วยงาน ทางศูนย์
คุณธรรม ขอสงวนสิทธิในการจัดรายช่ือการเข้าพักเอง พักแบบเตียงคู่ (ห้องละ ๒ ท่าน) โดยท่านสามารถมาแจ้งช่ือเข้าพัก
กับทางโรงแรมโดยตรง (หรือทางเจ้าหน้าท่ีของศูนย์คุณธรรม จะจัดเตรียมจุดแจกกุญแจห้องพักตามความหมาะสม) 

๙. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ จะได้รับใบประกาศนียบัตร เมื่อเข้ารับการฝึกอบรมครบท้ัง ๒ วัน (เต็มเวลา) เท่าน้ัน 
 
หมำยเหตุ : หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ นายบุญญานนท์ ศรีโท นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม  ผู้ประสานงาน/
รับผิดชอบโครงการฯ ของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)   โทร. ๐๙๗ ๑๓๔ ๓๙๙๙ หรือ ๐๒ ๖๔๔ ๙๙๐๐ ต่อ ๔๐๓ 


	ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรวิทย
	กำหนดการ วิทยากรคุณธรรม ภาคเหนือ พิษณุโลก หน้า 1-2 small
	กำหนดการ วิทยากรคุณธรรม ภาคเหนือ พิษณุโลก หน้า 1
	กำหนดการ วิทยากรคุณธรรม  ภาคเหนือ พิษณุโลก หน้า 2

	คำชี้แจง ฝึกอบรม ภาคเหนือ

