
                                                 
 

 ก ำหนดกำร 
กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำศักยภำพวิทยำกรแกนน ำเพื่อพัฒนำโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  

รุ่นที่ 1 วันที่ 11-13 พฤษภำคม 2559 
ณ ศูนย์กำรประชุมรัชนีแจ่มจรัส ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

เวลำ รำยกำร 
วันพุธที่ 11 พฤษภำคม 2559 
13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียน/รับเอกสารประกอบการอบรม 
13.30 – 14.30 น. พิธีเปิด และบรรยายการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ตามแนวนโยบายปฏิรูปการศึกษา สพฐ.  

แผนการด าเนินงานพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ของ สพฐ.  
โดย ดร.พะโยม  ชิณวงศ์ และ ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข 

14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารว่าง 
14.45 – 17.00 น. การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ตามแนวนโยบายปฏิรูปการศึกษา สพฐ.  

แผนการด าเนินงานพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ของสพฐ. (ต่อ) 
และการวางแผนการด าเนินงานของแต่ละเขตน าสู่การขยายผลในโรงเรียน 
โดย ดร.พะโยม  ชิณวงศ์ และ ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข 

17.00 – 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
18.00 – 19.30 น. น าเสนอแผนการด าเนินงานของแต่ละเขต และร่วมกันสะท้อน โดย สพฐ. 
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภำคม 2559 
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน ศึกษาเอกสารและเตรียมความพร้อม  
08.30 – 09.00 น. พบกับมูลนิธิยุวสถิรคุณ  

     โดย นายปราโมทย์  โชติมงคล ผอ.ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ 
09.00 – 10.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง สาระคุณธรรมจริยธรรม และการค้นหาคุณธรรมอัตลักษณ์ 

     โดย อ.ณัฐพงศ์ สุโกมล/ อ.ศักดิ์ภัทร์ เฉลิมพุฒิพงศ ์และผู้ช่วยวิทยากร 4 คน 
            วิทยากรศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ 

10.00 – 10.15 น. รับประทานอาหารวา่ง 
10.15 – 12.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง สาระคุณธรรมจริยธรรม และการค้นหาคุณธรรมอัตลักษณ์ (ต่อ) 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 – 15.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การสร้างความดีด้วยโครงงานคุณธรรม 

     โดย วิทยากรศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ  
15.00 – 15.15 น. รับประทานอาหารวา่ง 
15.15 – 17.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การสร้างความดีด้วยโครงงานคุณธรรม (ต่อ)  
17.00 – 18.00 น. ชี้แจงกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม และการนิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรมของ ศรธ. มยส. 

     โดย นางสาวจงกล  ทรัพย์สมบูรณ์  ที่ปรึกษาศนูย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ 

18.00 – 19.00 น. พักและรับประทานอาหารเย็น 

19.00 – 20.00 น. น าเสนอแผนการด าเนินงานของแต่ละเขต และร่วมกันสะท้อน  โดย สพฐ.  
 



วันศุกร์ที่ 13 พฤษภำคม 2559 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 10.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง สาระคุณธรรมจริยธรรม และการค้นหาคุณธรรมอัตลักษณ์ 

     โดย  อ.ณัฐพงศ์ สุโกมล/ อ.ศักดิ์ภัทร์ เฉลิมพุฒิพงศ ์และผู้ช่วยวิทยากร 4 คน  
             วิทยากรศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ 

10.00 – 10.15 น. รับประทานอาหารวา่ง 
10.15 – 12.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง สาระคุณธรรมจริยธรรม และการค้นหาคุณธรรมอัตลักษณ์ (ต่อ) 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 – 15.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การสร้างความดีด้วยโครงงานคุณธรรม 

     โดย วิทยากรศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ  
15.00 – 15.15 น. รับประทานอาหารวา่ง 
15.15 – 16.30 น. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

     โดย ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม  
16.30 – 17.00 น. พิธีปิด และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ 

17.00 น. เดินทางกลบัโดยสวัสดิภาพ 
 
หมายเหตุ  1. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม   
              2. การแต่งกายเข้ารับการอบรม โปรดแต่งกายสุภาพ (ส าหรับสุภาพสตรีขอความกรุณาใส่กางเกงขายาว เพ่ือความ
สะดวกในการร่วมกิจกรรมการอบรม) และในวันที่สอง และวันที่สาม เป็นการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติจริงในการอบรมพัฒนาศักยภาพ
นักเรียน  โดยเฉพาะวันที่สาม การแต่งกายของผู้เข้ารับการอบรมจะมีลักษณะเป็นครูวิทยากรจริง เพราะต้องท าหน้าที่เป็น
วิทยากรในการอบรมฯ ให้กับนักเรียนที่มาร่วมกิจกรรม 
              3. หากมขี้อสงสัยโปรดติดต่อ สพฐ. อาจารย์อัมพร หุตะสิทธิ์  081-906-2211 
                                                        อาจารย์อภิษฎา  ขาวสุทธิ์  085-802-3932 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ณ 28 เม.ย. 59 


