


ท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สังกัด

๑ พระ ฉัตรชัย อคฺคชโย (สิงห์โตแก้ว) วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง
๒ พระ ชัยภัทร สิริธโร วัดป่าภูกระแต
๓ พระ ธราเทพ พุ่มเมือง วัดโนนพัฒนา
๔ พระปลัด พงษ์วิษณุ จันทร์ด้วง วัดสว่างไพรงาม
๕ พระปลัด วสันต์ เกษงาม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
๖ พระ วิริยะ วัฒนโสภณากุล วัดใต้
๗ นางสาว กนกวรรณ สุขใจ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม
๘ นาย กมลศักด์ิ สีลาวงษ์ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙
๙ นาย กรภัทร ค าโส โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย

๑๐ นางสาว กรรณิกา สุขงาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๑๑ นางสาว กรรยา จิตฟุ้ง ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔
๑๒ นาย กฤษณา ก าลังศิลป์ เทศบาลเมืองชัยภูมิ
๑๓ นาง กาญจนา ค าเพราะ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
๑๔ นาย ก าธร คร่ าสุข ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดมุกดาหาร
๑๕ นาง ก่ิงแก้ว แก้วชูสกุล โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเป้ีย 
๑๖ นาย กิตติศักด์ิ ลักษณะฉิมพลี โรงเรียนทุ่งศรีอุดม
๑๗ นาย กีรดิษฐ์ อุทรัง ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ
๑๘ นาย เกียรติศักด์ิ ก่ิงพรมภู ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
๑๙ นาย ไกรสร พิมพ์ประชา โรงเรียนบ้านแบง
๒๐ นางสาว จรวยพร แสนทวีสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๒๑ นางสาว จันทราพร ค าหา ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
๒๒ นาย จารุกิตต์ิ ไชยรด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๒๓ นางสาว จารุณี พ้ืนดอนเค็ง ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ
๒๔ นาย จิตติศักด์ิ นามวงษา โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา
๒๕ นาง จิตราพร ราชบัณฑิต ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑
๒๖ นาง จินตนา คงอานนท์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๒๕
๒๗ นางสาว จิรวรรณ สิทธิศักด์ิ ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดร้อยเอ็ด
๒๘ นาง จิราภรณ์ บุญโพธ์ิ ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น
๒๙ นาง จุฑาทิพย์ กิจนอก ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
๓๐ นาง ฉันทนา แรงโสม สภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น
๓๑ นาย ชญานนท์ ประเสริฐย่ิง ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์
๓๒ นางสาว ชมพูนุช เสาะก่าน ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ
๓๓ นางสาว ชมภูนุช ชมภูทิพย์ โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล
๓๔ นาย ชวรัตน์ ราชสาร ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ านาจเจริญ
๓๕ นาย ชาตมังกร เลนค ามี โรงเรียนชุมชนบ้านแฮด

รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรอบรมหลักสูตร “วิทยำกรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้ำนกำรทุจริต” ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นท่ี ๒

เอกสารแนบ ๑



๓๖ นางสาว ชุลีพร นาหัวนิล มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสาน
๓๗ นาย ณฐนนท ศิริสาคร ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวล าภู
๓๘ นาย ณัฏฐกิตต์ิ ค ามะวงศ์ พุทธสมาคมจังหวัดมุกดาหาร
๓๙ นาง ณัฏฐนันท์ เล้ียวสกุลน าชัย ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย
๔๐ นาง ณัฐณิชา มังคละกุล ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดอุบลราชธานี
๔๑ นาง ณัฐวดี นามวงษ์ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
๔๒ นางสาว ดมิสา ยามะโนพาด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
๔๓ นาย ดาวหยาด ขันธ์เพชร โรงเรียนเข่ือนช้างวิทยาคาร
๔๔ นาย เด่นจิตธีระพันธ์ จันทะมูล โรงเรียนวังมนวิทยาคาร
๔๕ นาง ตันหยง คานอ าไพ โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์
๔๖ นางสาว ทรายทอง จันทลือชัย ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวล าภู
๔๗ พ.ต.ท. ทวีศักด์ิ  ใหม่ประยูร  กองบังคับการต ารวจตะเวนชายแดน ภาค 2 
๔๘ นาย เทพทิพย์ วิชาเงิน โรงเรียนบ้านนาสมนึก
๔๙ นาย เทพารักษ์ ทับพวง ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
๕๐ นาย ธเนศ ศรีท้าว ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓
๕๑ นาย ธวัชชัย มงคลมะไฟ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 
๕๒ นาง ธิรนันท์ อุไร ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์
๕๓ นาง นรมน ไกรสกุล ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
๕๔ นาย นรากร ภูมิผักแว่น ส านักงานส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดกาฬสินธ์ุ
๕๕ จ่าเอก นาวี แสงฤทธ์ิ ส านักงานวัฒฯธรรมจังหวัดชัยภูมิ
๕๖ นาย นิคม บุญเรืองศรี โรงเรียนซ าขอนแก่นวิทย์
๕๗ นาย นิพนธ์ จันดารักษ์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
๕๘ นาง นุสรา กุลธวัชศิริ ส านักงานส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดกาฬสินธ์ุ
๕๙ นาง เนตรทิพย์ เจริญวัย ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ
๖๐ นาง บรรลุพร สุระมณี ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม
๖๑ นาง บัวทอง ทองรักษ์ โรงเรียนบ้านโนนข่า
๖๒ นาง บัวผัน จันทรังษี ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ
๖๓ นางสาว บุญมี ยงยอด โรงเรียนบ้านห้วยไร่
๖๔ นาย บุญหลาย หวานเพราะ โรงเรียนบ้านหนองโข่ย (ประชารัฐบ ารุง)
๖๕ นาง ประพิณพักตร์ ธุระนนท์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓
๖๖ นาง ประภัสสร สุขกลับ โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ย่ิงยงอุทิศ
๖๗ นาง ประววิ พรมมานอก ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี
๖๘ นาย ปรัชญาพล กุดฤาษี อ าเภอสุวรรณภูมิ
๖๙ นาย ปรีชา จันทร์เทพ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๗๐ นาย ปิยะ ดาษชัย ส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร
๗๑ นาย พงศธร สุธรรมวิรัช ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
๗๒ นาย พงศ์พิช คูสูงเนิน โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา
๗๓ นาย พนัส โพธิบัติ คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๗๔ นาย พยอม ดวงศรี ชุมชนคุณธรรมบ้านโนนศิลา ต.ยายแย้มวัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
๗๕ นางสาว พรจิตต์ มีสิทธ์ิ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ
๗๖ นาย พรพนา แสนการุณ ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร
๗๗ นาย พศุตม์ ยอดเมชัย ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา
๗๘ นาง พัชรีย์. เดชกุลทอง ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น



๗๙ นางสาว พิกุล ทองทิพย์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
๘๐ นาย พิศุทธ์ิ กิติศรีวรพันธ์ุ โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒
๘๑ นาง เพ็ญศรี กองเกิด โรงเรียนบ้านเลิงใต้
๘๒ นาง ภัทรลดา วงษ์โยธา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
๘๓ นาง มาลินี กลางประพันธ์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
๘๔ นาย ยอดย่ิง ราชต้ังใจ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย
๘๕ นาง รพีพรรณ ปางทอง ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
๘๖ นางสาว ระพีพรรณ วรฉัตร ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
๘๗ นางสาว รัชต์พนิดา ปุริโส ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวล าภู
๘๘ นาง รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสาน
๘๙ นาย รัฐวิชญ์ พาฉมพลี ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธ์ุ
๙๐ นาง รัศมี อืดผา ส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ
๙๑ ว่าท่ีร้อยโท ราชันย์ เดชค าภู โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม
๙๒ นาง รุ่งทิพย์ เสนามาตย์ ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย
๙๓ นาย ลิขิต จันทร์แก้ว คณะส่ิงแวดล้อมแและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๙๔ นาย วรวุฒิ วงศ์วีระขันธ์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
๙๕ นางสาว วริยา สายสว่าง โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์
๙๖ นาย วัชรสิทธ์ิ เหมะกัน ศูนย์ปฏิบัติการพระธรรมวิทยากร ประจ าอ าเภอเมืองฯ
๙๗ นาย วัชระ ค าพลงาม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓
๙๘ นาย วัฒนา โพธ์ิสุวรรณ โรงเรียนบ้านดงมัน (ดงมันราษฎร์อ านวย)
๙๙ นาย วันชัย วงษ์ประเสริฐ ศูนย์คุณธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด

๑๐๐ นางสาว วาสนา คนตรง ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดอุบลราชธานี
๑๐๑ นางสาว วิชยา โคตรภู โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บ ารุงวิทยา)
๑๐๒ นาย วิทวัส ย่ีสารพัฒน์ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น
๑๐๓ นาง วิภรณ์ เชิดโคกศรี ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด
๑๐๔ นาย วีรเทพ สุดแดน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
๑๐๕ นาย วีรพงษ์พรรณ แสนชน ส านักงานจังหวัดสกลนคร
๑๐๖ นาย ศรายุธ บุตรราช ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
๑๐๗ นางสาว ศิริพร ส าราญทอง โรงเรียนบ้านหนองเต่าราษฎร์บ ารุง 
๑๐๘ นาย สมหวัง ผาสุขใจ ชุมชนคุณธรรมบ้านเจริญสุข
๑๐๙ นาย สมัย  ปัดกอง บริษัท แป้งมันเอ่ียมเฮงอุตสาหกรรม จ ากัด
๑๑๐ นาย สฤษด์ิ มาตกุล วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
๑๑๑ นาง สายยนต์ จ้อยนุแสง ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗
๑๑๒ นาย ส ารอง ยศเฮือง สภาวัฒนธรรมอ าเภอศรีสมเด็จ
๑๑๓ นางสาว ส าราญ ศรีเกิน โรงเรียนบ้านห้วยไร่
๑๑๔ นาง สิริกาญจน์ พัฒนกาญจน์กูล ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร
๑๑๕ นางสาว สิริพร บุญมา โรงเรียนผาขามวิทยายน
๑๑๖ นาง สุกัญญา จุมพลักษณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย
๑๑๗ นาย สุดี พันธ์หมุด ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดมุกดาหาร
๑๑๘ นาย สุทธินันท์ พรหมพันธ์ุใจ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสาน
๑๑๙ นาย สุพจน์ พนเสน บ้านศรีชมช่ืน
๑๒๐ จ่าสิบเอก สุพจน์ เทียมเมฆา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๑๒๑ นาง สุพร ธรรมบรรเทิง ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒



๑๒๒ นาย สุพัฒน์ ศรีกงพาน โรงเรียนชุมแพพิทยาคม 
๑๒๓ นาย สุพัฒนพงศ์ ภัทรดุลย์พิทักษ์ สภาวัฒนธรรมนครราชสีมา
๑๒๔ นางสาว สุภารัตน์ อ่อนก้อน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๑๒๕ นาย สุริยะ ป้องขันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
๑๒๖ นาง เสาวณีย์ จินดาวงค์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
๑๒๗ นางสาว เสาวลักษณ์ ภาคทอง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
๑๒๘ นาย อดุลย์ ไชยบัง โรงเรียนบ้านวังม่วง
๑๒๙ นางสาว อนงค์นาถ เคนโพธ์ิ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔
๑๓๐ นาง อโนชา สุวรรณภาพ ส านักงานคลังจังหวัดอุดรธานี
๑๓๑ นาง อมรรัตน์ วังสะพันธ์ โรงเรียนบึงกาฬ
๑๓๒ นาง อรุณรัตน์ รัตนมนตรี ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
๑๓๓ นาย อัครนันท์ นนทา ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี
๑๓๔ นาง อังคณา พรหมศรี โรงเรียนบ้านข้ีเหล็ก
๑๓๕ นาย อาณัติ สุภัทรากุล โรงเรียนบ้านขามป้อม
๑๓๖ นางสาว อารียา นรินทร์ศิลป์ ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
๑๓๗ นาย อ าพร กุดแถลง ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม
๑๓๘ นาย อุทัย ไลไธสง โรงเรียนบ้านละว้า
๑๓๙ นาง อุทัยรัตน์ อนุสุเรนทร์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
๑๔๐ นาย อุพิษ เหมือนทอง ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗
๑๔๑ นางสาว อุมาภรณ์ เรืองสุขสุด ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗
๑๔๒ นางสาว อุไรวรรณ พรายมี คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
๑๔๓ นาง อุไรวรรณ ผิวพรรณ โรงเรียนบ้านเลิงใต้
๑๔๔ นาย เอกสิทธ์ิ ดวงแก้ว ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ



 
 
 

ค ำชี้แจง / เงื่อนไขในกำรฝึกอบรมฯ 
 

 

ขอให้ทุกท่ำนอ่ำนค ำชี้แจง  / เงื่อนไขในกำรฝึกอบรมฯ โดยละเอียด 

๑. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จะรับผิดชอบค่าใช่จ่ายเฉพาะผู้ที่มีรายชื่อเข้าร่วมการอบรมเท่านั้น ในช่วงเวลาการ 
    ฝึกอบรมฯ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยแบ่งเป็น  
                   ๑) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม / ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม 
                   ๒) ค่าท่ีพักเฉพาะคืนวันที่ ๑๐ มิถุนายน 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 ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าท่ีพักเอง 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 าเป็นต้องพิจารณาผู้มีคุณสมบัติโดยคัดเลือกจาก
ประสบการณ์และความเกี่ยวข้องกับงานด้านคุณธรรม และขอให้สิทธิกับผู้ที่อยู่ในภูมิภาคนั้นๆ ก่อน จึงต้องขออภัยใน
ความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย 

๘. เนื่องจากมีผู้เข้ารับการอบรมจ านวนมากและต้องการให้ผู้เข้าอบรมได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามหน่วยงาน ทางศูนย์
คุณธรรม ขอสงวนสิทธิในการจัดรายชื่อการเข้าพักเอง พักแบบเตียงคู่ (ห้องละ ๒ ท่าน) โดยท่านสามารถมาแจ้งชื่อเข้าพัก
กับทางโรงแรมโดยตรง (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 



ณ โรงแรมพิมานการ์เด้นท์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ ่นที ่ 2
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ด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม

วิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริต วิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริต วิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริต ““

““

กำหนดการ
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562

08.00 – 08.30 น.  ลงทะเบียน 

08.30 – 08.45 น.  แนะนำหลักสูตรฯ 

08.45 – 09.15 น.  กิจกรรม “ใจดวงเดียวกัน” 

09.15 – 10.45 น.  กล่าวต้อนรับ / เปิดการฝึกอบรม และกิจกรรมเรียนรู้ “วิเคราะห์พฤติกรรมพลังบวกด้วยหนังและละครสั้น”

    โดย   รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว  ทรีปาตี 

            ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

10.45 – 11.45 น.  อบรม “แก้ทุจริต คิดฐานสอง และมาตรการป้องกันการทุจริตยุคใหม่”

    โดย   ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

11.45 – 12.00 น.  สร้างความเข้าใจสถานีเรียนรู้และเครื่องมือส่งเสริมคุณธรรม

    โดย   นายยงจิรายุ  อุปเสน

            ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 

12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 13.15 น.  กิจกรรม “สมดุลกายใจ” ออกกำลังกายอย่างมีสติ

13.15 – 17.00 น.  สถานีเรียนรู้เครื่องมือการส่งเสริมคุณธรรม 4 ฐาน

      1) ชุมชนคุณธรรม : นางสมพงษ์ สืบบุญ กำนันตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

      2) โครงงานคุณธรรม : นายยิ่งยง นันทวณิชชากร ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 

      3) องค์กรคุณธรรม : ดร.วิภาภรณ์ เกียรติอำนวย รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เจ.เอช.อุตสาหกรรม จำกัด 

      4) การพัฒนาคุณธรรมเชิงพ้ืนท่ี : นายไพรัช กาวประเสริฐ คณะทำงานขับเคล่ือนจังหวัดคุณธรรม จังหวัดพิจิตร

17.00 – 18.00 น.  พักผ่อนตามอัธยาศศัย

18.00 – 19.00 น.  รับประทานอาหารเย็น 

19.00 – 20.30 น.  กิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่าย “ความสุข”

20.30 น.   เข้าที่พัก โรงแรมพิมานการ์เด้นท์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น



วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 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

       - สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุกจริตแห่งชาติ (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 “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นที่ 2

15.05 – 15.30 น. มอบใบประกาศนียบัตร และถ่ายภาพร่วมกัน

15.30 น.   ปิดการอบรม / เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมฯ จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมเต็มเวลา จึงจะผ่านการฝึกอบรมและได้รับใบประกาศนียบัตร

             การฝึกอบรม หลักสูตร “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริต”
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