ประกาศศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมหลักสูตร “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม”
ภาคใต้
ตามที่ ศู น ย์ คุ ณ ธรรม (องค์ ก ารมหาชน) ได้ เปิ ด รับ สมั ค รบุ ค คลที่ ส นใจเข้ ารับ การอบรม
หลักสูตร“วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม”ภาคใต้ ตามช่องทางสื่อสารสาธารณะต่างๆ ตั้งแต่ วันที่ ๑ พฤศจิกายน
๒๕๖๑ ถึง วัน ที่ ๑๐ กุมภาพั น ธ์ ๒๕๖๒ ที่ ผ่ านมานั้น บั ด นี้ ศู นย์คุณ ธรม (องค์การมหาชน) ได้ พิ จารณา
คุณสมบัติและทาการคัดเลือกผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการอบรมหลักสูตร “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม” ภาคใต้แล้ว
มีผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมฯ โดยมีรายชื่อตามเอกสารที่แนบ (๑)
ในการนี้ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมหลักสูตร
“วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม” ภาคใต้ ในระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงแรม เดอะ ทวิน โลตัส
จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมระยะเวลา ๒ วัน ตามกาหนดการฝึกอบรมฯ ที่แนบ (๒) โดยต้องเข้ารับการอบรม
เต็ มเวลา จึ งจะถือว่าเป็ นผู้ ผ่ านการอบรมหลั กสู ตรนี้ ทั้ งนี้ ขอให้ ผู้ มี รายชื่ อเข้ารับการอบรมตามประกาศนี้
ตรวจสอบเงื่อนไขที่ระบุ ท้ายประกาศและยืนยันกลับมายังศูนย์คุณธรรมภายในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
หากไม่มีการตอบรับจะถือว่าท่านสละสิทธิในการเข้ารับการอบรมฯ ครั้งนี้
จึงประกาศมาเพื่อทราบ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี)
ผู้อานวยการศูนย์คุณธรรม

เอกสารที่แนบ ๑

รำยชือ่ ผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรอบรมหลักสูตร “วิทยำกรส่งเสริมคุณธรรม” ภำคใต้
ที่

คำนำหน้ำ

ชือ่ - นำมสกุล

สังกัด

1

พระครูวนิ ัยธรวุฒิชัย เพ็ชรทองมา

ศูนย์เผยแผ่ธรรมภาคใต้ฝงั่ อันดามัน

2

พระครูสถิตญาณปยุต

ชุมนคุณธรรมวัดพรุใหย่

3

พระครูสุนทรธรรมนิเทศก์

วัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง

4

พระชัยณรงค์ สุทธิญาโณ

วัดบ้านทุง่ เฟือ

5

พระณัฐวุฒิ ศิรโิ สภณ

วัดมหัตตมังคลาราม

6

พระปลัดธนกฤต พรหมเอียด

วัดรังสิตาวาส

7

พระภัทรชัย โชติโก (ระวังวงค์)

วัดใหม่ท่าสาย

8

พระวโรดม ศรีฟ้า

วัดสันติวราราม

9

พระวีระชัย วิชฺชากโร

วัดรังสิตาวาส

10

พระสมุห์ธนภัทร ธนภทฺโท (ทิพย์วงษ์)

สานักพระสอนศีลธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

11

พระสาโรจน์ ธมฺมสโร

มหาวิทยลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

12

พระอนุรกั ษ์ รัฐธรรม

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช

13

แม่ชีนิภาวัลย์ เจริญกูล

วัดปทุมธาราวาส

14

แม่ชีนิวภา เพชรทอง

วัดชายนา

15 นาย

กมล หนูเพ็ง

ชุมชนคุณธรรมวัดปลักปอม

16 นาย

กฤชกรรณ์ชัย บัวดา

สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

17 นาย

กันตพงศ์ คงหอม

โรงเรียนชุมชนบ้านสีแ่ ยก

18 นาย

กัมพล บุญสนิท

สภาองค์กรชุมชนตาบลพะวง จังหวัดสงขลา

19 นาง

กาญจนา หนูอุไร

องค์การบริหารส่วนตาบลควนปริง

20 นาย

กิตตพงษ์ แก้วยอดทอง

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

21 นาย

กิตติมา คงโต

วิทยาลัยชุมชนระนอง

22 นาย

กุลวัชร สกุลรัตน์

ศูนย์ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมอาเภอขนอม

23 นาง

เกศินี พวงประดิษฐ์

สานักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล

24 นาย

จาตุรนต์ พงศาปาน

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร

25 นาย

จิต แก้วทิพย์

สภาวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง

26 นาย

จิระนันท์ บุญเรือง

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอกะปง

27 นาย

เจษฎา ร่มเย็น

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง

28 นาย

เจษฏา สมาธิ

ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดนครศรีธรรมราช

29 นาง

ฉัตรปวีน์ ถิรณิชารุจศิริ

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง

30 นาย

เฉลย พจนภาคย์

ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดนครศรีธรรมราช

เอกสารที่แนบ ๑

รำยชือ่ ผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรอบรมหลักสูตร “วิทยำกรส่งเสริมคุณธรรม” ภำคใต้
ที่

คำนำหน้ำ

ชือ่ - นำมสกุล

สังกัด

31 นาย

ชัชวาล สะบูดิง

โรงเรียนตาริกพิทยพัฒน์

32 นาย

ชานาญ แสงทอง

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่

33 นาย

ฐิติ รัตนวงศ์

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส

34 จ.อ.

ณภัทร หงษ์ทอง

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง

35 นาง

ณัฎฐิกา แต่มจรัส

สหทัยมูลนิธิ ภาคใต้

36 นางสาว

ถวิล อินทรโม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรการพัฒนาชุมชน

37 นาง

ทองทิพย์ ตรังคธนสิน

สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

38 นาย

ธงชัย แซ่เตีย้ ว

สถานีตารวจภูธรเมืองภูเก็ต

39 นางสาว

ธณิศา สุขขารมย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

40 นาย

ธนกร ไชยภักดี

สภาวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี

41 นาย

ธนยศ พราหมนาเวศ

สภาวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร

42 นาย

ธนูศักดิ์ ทองธรรมชาติ

โรงเรียนคณะราษฎรบารุงจังหวัดยะลา

43 นาย

ธรรมนูญ นาคขา

คณะกรรมการคุม้ ครองผูใ้ ช้ไฟฟ้าภาคใต้

44 นาย

ธรรมนูญ วรรณวิชัยกุล

เครือข่ายภาคประชาสังคม

45 นาง

ธัญญรัศม์ ชูแก้ว

สานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช

46 นาง

ธารารักษ์ ภูร่ ยิ ะพันธ์

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา

47 นาย

ธีพัทธ์ รอดความทุกข์

สานักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล

48 พ.ต.อ.

ธีรพนธ์ หนูทอง

สภาวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

49 นาย

นธี เหมมันต์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

50 นางสาว

นันทรัตน์ ไพรัตน์

โรงเรียนห้วยยอด

51 นางสาว

เนตรษา ทองแดง

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง

52 นาย

บุญโชติ จองกฤษ

สภาวัฒนธรรมอาเภอเมืองชุมพร

53 นาย

บุญนอง ชายแก้ว

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง

54 นาย

บุญเรือง วุฒิวงศ์

สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

55 นาย

บุศรินทร์ นาคอุบล

โรงเรียนเพียงหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิรวิ ฒ
ั นาพรรณวดี

56 ร.ท.

เบญจพล ใหม่ชู

สถานีวทิ ยา วศป. 1449 ชุมพร

57 นางสาว

ปวริศา อาจหาญ

วิสาหกิจชุมชนกลุม่ แปรรูปเกษตรและสมุนไพรโคกกลอย

58 นาย

ปพน ชูรกั ษ์

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง

59 นาย

ประทีป พูนลาภ

สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช

60 นาย

ปรารภ เหมทานนท์

องค์กรต่อต้านคอร์รปั ชัน

เอกสารที่แนบ ๑

รำยชือ่ ผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรอบรมหลักสูตร “วิทยำกรส่งเสริมคุณธรรม” ภำคใต้
ที่

คำนำหน้ำ

ชือ่ - นำมสกุล

สังกัด

61 นาง

ปัทมา รุจีวงศ์

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต

62 นาย

ปิยะพงศ์ ด้วงสง

สานักงานวัฒนธรรมสุราษฎร์ธานี

63 นาง

ปุญณิกา ไกรรักษ์

โรงเรียนบ้านปากห้วย

64 นาง

พรัช วัฒนกุล

เครือข่ายคนเห็นคนภาคใต้

65 นางสาว

พัณภัช เดชครุฑ

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา

66 นาย

พิชญาณ อ่าสุขพิมล

วิทยากรคนรักในหลวง จ.ชุมพร/สือ่ มวลชนวิทยุธรรมะ

67 นาย

พิชัยยุทธ สิงห์สหาย

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา

68 นาย

พิทยพัฒน์ เพียรเดชา

สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล

69 นาย

พีระศักดิ์ อินทรสุวรรณ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง

70 นาย

ไพโรจน์ ติณชาติอารักษ์

ชมรมสตรองนครศรีธรรมราช

71 นาง

พรชิต ศรีบุญจิต

วิทยาลัยชุมชนระนอง

72 นาย

ภักดี สิงสุน้

กรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ

73 นาย

ภูมิรฐั ดายศ

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา

74 นางสาว

มณฑิชา สวัสดี

โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ญ

75 นาย

มนตรี คุณวุฒิ

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร

76 นาย

มนทิพย์ ทรงกิติพิศาล

เขตพืน้ ทีการศึกษามัธยมศึกษา

77 นาย

ยก ช่วยอินทร์

สภาวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง

78 นาย

รัฐศวรรธน์ กิง่ แก้ว

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้และวัดราษฎร์รงั สรรค์

79 นาง

ราวรรณ์ ใสแสง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบางติบ

80 นาย

รุง่ ทิวา สาราญรมย์

เครือข่ายภาคประชาชน

81 นางสาว

รุจิดา สุขใส

โรงเรียนหาดใหญ่วทิ ยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา

82 นาย

รุณ เบญญคุปต์

โรงเรียนบ้านบางขุนทอง

83 นาย

เรวัตร์ รุง่ เรือง

สภาวัฒนธรรมอาเภอปากพะยูม

84 นางสาว

ละลินทิพย์ ศุภพฤก

การศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยอาเภอเมืองภูเก็ต

85 นางสาว

วนิดา คงปล้อง

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี

86 นาย

วรเหม ทองสีสัน

ผูน้ าศาสนาอิสลามประจาชุมชนปันจอ

87 นาย

วโรดม รักจันทร์

ชุมชนบ้านคอกเสือ

88 นาง

วันเพ็ญ แซ่เตีย้ ว

องค์การบริหารส่วนตาบลเทพกระษัตรี

89 นาง

วิภาวรรณ กลิน่ หอม

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

90 นาง

วิลาสินี เพชรกาญจนวัฒน์

สถานีวทิ ยุรอ่ นพิบูลย์

เอกสารที่แนบ ๑

รำยชือ่ ผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรอบรมหลักสูตร “วิทยำกรส่งเสริมคุณธรรม” ภำคใต้
ที่

คำนำหน้ำ

ชือ่ - นำมสกุล

สังกัด

91 นาย

วิวฒ
ั น์ ฤทธิมา

มหาวิทยาลัยทักษิณ

92 พันจ่าเอก

วิษณุ เนียมรินทร์

กองอานวยการรักษาความมัน่ คงภายใน จังหวัดภูเก็ต

93 นางสาว

ศวรรยา เทียมชู

โรงเรียนบ้านปากห้วย

94 นาย

ศักดา เหล็มหลี

คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน

95 นาย

ศักร์สฤษฏิ์. หนูเอียด

วิทยาลัยเทคนิคระนอง

96 นาย

ศิธพิ งศ์ นวลเมือง

โรงเรียนวัดเชีย่ วชาญกิจ สพป.ตรัง เขต1

97 นางสาว

ศิรพิ ร เมืองพรหม

เทศบาลเมืองชุมพร

98 นาย

ศิรศิ ักดิ์ ประทีปรัศมีกุล

คณะกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดสตูล

99 นาย

ศุภกร ศรีจันทร์

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่

100 นางสาว

สมฤดี โรยสุวรรณา

ทีท่ าการปกครองจังหวัดชุมพร

101 นาย

สมหมาย แสงสว่างสัจจกุล

สานักงานวัฒนธรรม จังหวัดสตูล

102 นาย

สันต์ วรรณวิชัยกุล

อิสระ วิทยุ ธุรกิจ ชุมชน

103 นาย

สัมพันธ์ คนดี

กระทรวงมหาดไทย

104 นาย

สาคร คงมาก

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา

105 นางสาว

สาลินี ทองเพชร

สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

106 นาย

สิรวิชญ์ วิรยิ ะปัญญากร

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง

107 ผศ.

สุจารี แก้วคง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

108 นาง

สุจิรา ณ พัทลุง

สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

109 นาง

สุนทรี โพธิท์ ักษิณ

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรขี ันธ์

110 นาง

สุนิษา สุขสวัสดิ์

โรงเรียนบากราษฎร์บารุง

111 นาง

สุพิศ บุญสืบ

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา

112 นาย

สุมิตร สามห้วย

โรงเรียนพนมเบญจา

113 นาย

สุรเชษฐ สองรักษ์

โรงเรียนกันตังพิทยากร

114 นาง

สุวารีสา พูลทรัพย์

สภาวัฒนธรรมอาเภอเมืองชุมพร

115 นาย

เสถียร มณีโรจน์

ธรรมภิบาลจังหวัดสงขลา

116 ร.ต.ต.

เสริมชัย ดาบัน

สภาวัฒนธรรมอาเภอเมืองกระบี่

117 นาย

อธิกานต์ ทองแก้ว

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

118 นาวาเอก

อนงค์ บัวมาศ

สานักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช

119 นาง

อนิตตา ปีมะสาร

โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา

120 นาง

อภิญญา สุวรรณ

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง

เอกสารที่แนบ ๑

รำยชือ่ ผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรอบรมหลักสูตร “วิทยำกรส่งเสริมคุณธรรม” ภำคใต้
ที่

คำนำหน้ำ

ชือ่ - นำมสกุล

สังกัด

121 นางสาว

อภิตา เกียงสุภา

สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา ชุมพร เขต 1

122 นาง

อภิสรา แก้วประจุ

มัคคุเทศก์วฒ
ั นธรรม

123 นาย

อมร สุวรรณรัตน์

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล

124 ดร.

อรทัย มีแสง

พุทธสมาคมจังหวัดชุมพร

125 ดร.

อัคคกร ไชยพงษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

126 นาง

อัญชิสา สุมล

สถานีวทิ ยุเพือ่ ธุรกิจควนพลองเรดิโอ

127 นาง

อัสรีน่า เจ๊ะเล็ม

สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล

128 นาย

อารักษ์ รัตนบุรี

สานักงานปฏิรปู ทีด่ ินจังหวัดสตูล

129 นางสาว

อิศรา ดาด้วงโรม

ชุมชนบ้านแหลมสัก

130 นาย

อุกฤฌ น้านิรตั ิศัย

บริษัท ไทรอัมฟ์คอนซัลแท็นซ์ (2555) จากัด

131 นาย

อุทิศ อินทร์แก้ว

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส

132 นางสาว

อุมาพร มีปิติสุข

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

133 นาย

อุส่าห์ ดวงจันทร์

อาเภอปากพนัง

หมำยเหตุ : หากมีผสู้ ละสิทธิ์ ศูนย์คุณธรรมฯ จะพิจารณารายชือ่ สารองตามลาดับต่อไป

รำยชื่อสำรอง กำรฝึกอบรมหลักสูตร “วิทยำกรส่งเสริมคุณธรรม” ภำคใต้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

คำนำหน้ำ
นางสาว
นาย
นาย
นางสาว
นาย
นางสาว
นางสาว
นาย
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นาง
นาย
นาง
นางสาว
นางสาว
นาย
นาง
นาง
นางสาว

ชื่อ - นำมสกุล
กัญญมน ทรัพย์สินทวีกุล
สุรสรรค์ พูลทรัพย์
ณรงค์กร ยังรอด
พรวรินท์ เซ่งง่าย
ณรงค์ กาญจนะ
สุวรรณา กมลลาศลักษณ์
อมรรัตน์ สมเขาใหญ่
ภิญโญ บุญสนิท
ทิพมาศ เศวตวรโชติ
ธนิตา แก้วทอง
อรกมล หงษ์เกิด
พรชิต ศรีบญ
ุ จิต
คฑาวุธ ก่อสินประสิทธิ์
วรรณี กองพิธี
สรารันต์ สลาม
อภิรดี กิตติสิทโธ
บุญสิงห์ แก้วสุข
สุดารัตน์ อนุรักษ์พงศธร
พรทิพย์ ศิริเขตต์
เครือมาศ เพชรชู

สังกัด
สานักงานพัฒนาสัมคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสตูล
สภาวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล
สานักวัฒนธรรมจังหวัดตรัง
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
พุทธสมาคมจังหวัดชุมพร
ชุมชนเสาเภา จังหวัดนครศรีธรรมราช
องค์กรสตรีตาบลพะวง
มหามกุฏราชวิทยาลัย
ชุมชนท่าเรือ อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
บจก.ไทยทารุ่งเรือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม)
วิทยาลัยชุมชนระนอง
บริษทั บอนนี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนผู้สูงอายุตาบลโคกยาง จังหวัดกระบี่
วิทยาลัยชุมชนระนอง
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บา้ น
องค์กรเอกชน

หมำยเหตุ : หากมีผู้สละสิทธิ์ ศูนย์คุณธรรมฯ จะพิจารณารายชื่อสารองตามลาดับต่อไป

คำชี้แจง / เงื่อนไขในกำรฝึกอบรมฯ
ขอให้ทุกท่ำนอ่ำนคำชี้แจง / เงื่อนไขในกำรฝึกอบรมฯ โดยละเอียด
๑. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จะรับผิดชอบค่าใช่จ่ายเฉพาะผู้ที่มีรายชื่อเข้าร่วมการอบรมเท่านั้น ในช่วงเวลาการ
ฝึกอบรมฯ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยแบ่งเป็น
๑) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม / ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม
๒) ค่าที่พักเฉพาะคืนวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จานวน ๑ คืน
๓) ค่าอาหาร กลางวัน ๒ มื้อ, อาหารเย็น ๑ มื้อ, อาหารว่างและเครื่องดื่ม ๔ มื้อ (ตลอดช่วงเวลาการอบรม)
๒. ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมฯ จะต้องรับผิดชอบค่าเดินทางในการมาฝึกอบรมเอง (ทั้งขาไปและขากลับ) หรือขออนุมัติจาก
หน่วยงานท่านในการสนับสนุนค่าเดินทางตามความเหมาะสม
๓. หากผู้เข้าร่วมฝึกอบรมฯ เดินทางมาถึงก่อนวันฝึกอบรมฯ ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าที่พักเอง หรือขออนุมัติจาก
หน่วยงานท่านในการสนับสนุนค่าที่พักตามความเหมาะสม
๔. แต่งกายด้วยชุดสุภาพระหว่างการฝึกอบรมฯ (ชุดที่สามารถเคลื่อนไหวได้สะดวก)
๕. เนื่องจากอาหารระหว่างการฝึกอบรมจัดเป็นแบบบุฟเฟ่ท์ ท่านใดรับประทานมังสวิรัติ อิสลาม หรืออื่นๆ กรุณาแจ้ง
เจ้าหน้าทีล่ ่วงหน้า
๖. กรุณาตรวจสอบคานาหน้าชื่อ , ชื่อ และนามสกุล ของท่าน เพื่อความถูกต้อง เพื่อจัดทาใบประกาศนียบัตรและทาเนียบรุ่น
๗. เนื่องจากมีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมจานวนมากกว่าที่กาหนดไว้ จึงจาเป็นต้องพิจารณาผู้มีคุณสมบัติโดยคัดเลือกจาก
ประสบการณ์และความเกี่ยวข้องกับงานด้านคุณธรรม และขอให้สิทธิกับ ผู้ที่อยู่ในภูมิภาคนั้นๆ ก่อน จึงต้องขออภัยใน
ความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
๘. เนื่องจากมีผู้เข้ารับการอบรมจานวนมากและต้องการให้ผู้เข้าอบรมได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามหน่วยงาน 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

“

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร

“

กำหนดการ

วันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ห้องประชุม โรงแรม เดอะ ทวิน โลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
08.00 – 08.30 น.
ลงทะเบียน
08.30 – 08.45 น.
แนะนำหลักสูตรฯ
08.45 – 09.30 น.
กิจกรรม “ใจดวงเดียวกัน”
09.30 – 12.00 น.
กล่าวต้อนรับ / เปิดการฝึกอบรม และบรรยาย “หลักคุณธรรมพื้นฐาน” (เสาเข็มชีวิต)
โดย พลเอก ดร.ศรุต นาควัชระ
ผู้อำนวยการศูนย์ยวพัฒน์ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
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 – 16.00 น.
สถานีเรียนรู้เครื่องมือการส่งเสริมคุณธรรม 4 ฐาน
1) ชุมชนคุณธรรม โดย ศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน บ้านโงกน้ำ ม.8 ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
2) โครงงานคุณธรรม โดย นายสุรพล มุสิกพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนต้นบากราษฎร์บำรุง จ.ตรัง
3) องค์กรคุณธรรม โดย โรงพยาบาลคุณธรรม โรงพยาบาลบางแก้ว จ.พัทลุง
4) การพัฒนาคุณธรรมเชิงพืน้ ที่ โดย นายไพรัช กาวประเสริฐ คณะทำงานขับเคลือ่ นจังหวัดคุณธรรม จ.พิจติ ร
16.00 – 18.00 น.
กิจกรรมเรียนรู้ “วิเคราะห์พฤติกรรมพลังบวกด้วยหนังและละครสั้น”
โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี
ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม
18.00 – 19.00 น.
รับประทานอาหารเย็น
19.00 – 20.30 น.
กิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่าย “ความสุข”
20.30 น.
เข้าที่พัก โรงแรม เดอะ ทวิน โลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช
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08.30 – 09.00 น.
09.00 – 10.00 น.
10.00 – 10.30 น.
10.30 – 10.45 น.
10.45 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 13.15 น.
13.15 – 14.35 น.

14.35 – 14.50 น.
14.50 – 15.15 น.
15.15 – 15.20 น.
15.20 – 16.00 น.
16.00 น.

Check in เตรียมความพร้อมเข้าสู่การเรียนรู้ / ทบทวนองค์ความรู้กระบวนการสร้างเสริมคุณธรรม
แบ่งกลุ่มการเรียนรู้ค้นหา “ภาพฝันของชุมชน โครงงาน องค์กร และการพัฒนาคุณธรรมเชิงพื้นที่”
นำเสนอภาพฝัน “ชุมชน โครงงาน องค์กร และการพัฒนาคุณธรรมเชิงพื้นที่” ของแต่ละกลุ่ม
รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
การดำเนินงานอย่างมีกลยุทธ์ “วางแผนการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม” (ของตนเอง)
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน พร้อมกับเตรียมตัวแทนนำเสนอของกลุ่ม
รับประทานอาหารกลางวัน
สมดุลกายใจ “ออกกำลังกายอย่างมีสติ”
นำเสนอแผนการดำเนินงาน พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและเติมเต็มประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ
- ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
- กรมการศาสนา
- สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุกจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
- วิทยากรจากสถานีเรียนรู้เครื่องมือส่งเสริมคุณธรรม
รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสะท้อนการเรียนรู้ (กิจกรรม I LOVE YOU)
รับชมประมวลภาพการฝึกอบรม “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม” ภาคใต้ รุ่นที่ 1
มอบใบประกาศนียบัตร และถ่ายภาพร่วมกัน
ปิดการอบรม / เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมฯ จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมเต็มเวลา จึงจะผ่านการฝึกอบรมและได้รับใบประกาศนียบัตร
การฝึกอบรม หลักสูตร “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม”

