ที่ ศธ ๐๔๑๘๗ / ว 1282

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต ๕ ถ.สถลมารค
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๖๐
18 เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง การอบรมพัฒนาศักยภาพครูตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕
อางถึง หนังสือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕ ที่ ศธ ๐๔๑๘๗/ว๙๕๔ ลงวันที่ ๒๑
มีนาคม ๒๕๖๐
สิ่งที่สงมาดวย

1. ตารางการอบรม
2. รายชื่อผูเขาอบรม

จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน 1 ฉบับ

ตามหนังสือที่อางถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕ ไดแจง
กําหนดการจัดประชุมอบรมเพื่อสรางความรูความเขาใจในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม โดยกําหนดจัดอบรมพัฒนาครูในโรงเรียนคุณธรรมที่เขารวมโครงการ จํานวน ๙๑ โรงเรียนใน
ปงบประมาณ ๒๕๖๐ ครูผูเขาอบรมจํานวน ๕๔๖ คน นักเรียนแกนนํา จํานวน ๒๗๓ คน กําหนดอบรมเปน
๓ รุ น ในวั นที่ ๒๐ และ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ และอบรมนักเรียนแกนนําในวัน ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ณ หอประชุมสิริโพธิ์แกว นั้น
เนื่องจากมีขอขัดของจากวิทยากรของมูลนิธิยุวสถิรคุณ จึงขอเปลี่ยนแปลงกําหนดการอบรมครู
จากกําหนดเดิม เปน
รุนที่ ๑ วันเสารที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ผูเขาอบรมไดแก ผูบริหารและครูแกนนํา จํานวนโรงเรียนละ ๓ คน
รุนที่ ๒ วันอาทิตยที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ผูเขาอบรมไดแก ครูในโรงเรียน จํานวนโรงเรียนละ ๓ คน
รุนที่ ๓ วันเสารที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ผูเขาอบรมไดแก นักเรียนแกนนํา จํานวนโรงเรียนละ ๓ คน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕ จึงแจงใหโรงเรียนที่เขารวมโครงการ
ทราบและแจงผูมีรายชื่อเขาอบรมตามกําหนด โดยเบิกคาพาหนะจากหนวยงานตนสังกัด สําหรับคาอาหารกลางวัน
อาหารวางและเครื่องดื่ม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕ เปนผูรับผิดชอบ
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการ
ขอแสดงความนับถือ
(นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน)
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕
กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โทร 045-870010
โทรสาร ๐๔๕ – 870010

ตารางการอบรมพัฒนา
“ศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สูการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน”
รุนที่ 1 วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
รุนที่ ๒ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐
(สําหรับผูบริหารและครู)
ณ หอประชุมสิริโพธิ์แกว สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
----------------------------------------------------------------------๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐ น. ลงทะเบียน
๐๘.๐๐ – ๐๘.๑๕ น. พิธีเปดการอบรม
โดย ...........................................................
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต ๕
๐๘.๑๕ – ๑๐.๐๐ น. กระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม ในโรงเรียน “ผูบริหาร...ครูมีสวนสําคัญ
ยิ่ง”
โดย นายเกษม นวมครุฑ
๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. กระบวนการคนหา “คุณธรรมเปาหมาย อัตลักษณ และตัวบงชี้พฤติกรรม
ที่พึงประสงค” ของโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม
โดย นางสาวเรไร แยมสะอาด
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. การระดมความคิด Think Pair Share “ปญหา ที่อยากแก...ความดีที่อยากทํา”
สูค ุณธรรมเปาหมาย และอัตลักษณของโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม
โดย นายเกษม นวมครุฑ
๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. กระบวนการเรียนรู “การสรางความดีดวยโครงงานคุณธรรม Moral
Project”
เด็กคิด เด็กทํา เด็กนําเสนอ ในมุมมองของเด็ก สว.
โดย นางสาวเรไร แยมสะอาด
๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. การนําเสนอผลงานกลุม “โครงงานคุณธรรม” และรับฟงขอแนะนําจากคณะ
วิทยากร
โดย นายเกษม นวมครุฑ / นางสาวเรไร แยมสะอาด
๑๖.๓๐ – 17.00 น. ปดการอบรม
โดย .................................................
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต ๕
-------------------------------------------------------------------หมายเหตุ - กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม/อาหารวางเวลา ๑๐.๐๐ น. และ ๑๕.๐๐ น.
คณะวิทยากร ๑) นายเกษม นวมครุฑ อดีตผูอํานวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จังหวัดพิจิตร
๒) นางสาวเรไร แยมสะอาด นักวิชาการผูชํานาญการ สํานักงานผูตรวจการแผนดิน

ตารางการอบรมนักเรียนแกนนําโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ณ หอประชุมสิริโพธิแ์ กว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕
---------------------------------------------วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐
08.00-09.00 น.
09.00-09.30 น.
09.30-1๐.๑๕ น.
๑๐.๓๐-๑๑.๐๐ น.
"
10.๐๐-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-14.๓0 น.
๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น.
1๕.๐๐-16.๐0 น.
๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น.

รายงานตัว รับเอกสาร
พิธีเปดและบรรยายพิเศษ กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม และปจจัย
สูความสําเร็จ
( นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน รองผอ.สพป.อบ.5 )
ความเขาใจเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม
( นายฤทธี ตรีแสน / นางอําพร สุทธัง / นางจีรพรรณ แสงชัย )
กิจกรรมกลุมสัมพันธ
( นายมานพ ธานี/นางอรทัย พรหมวงศ นางราตรี บั้งทอง/
นางสาวจรัญญาภรณ พจนธีรมนตรี )
การคนหาคุณธรรมอัตลักษณ ( นายอดุลยศักดิ์ นารินรักษ/นายสา สีลากุล
นางสาวสุนิภา ไพบูลยพิมพ)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
กระบวนการเรียนรู การสรางความดีดวยโครงงานคุณธรรม(นายสถิต ไสยกิจ
นายเทิดศักดิ์ บุญรินทร/นางสาวสุนิภา ไพบูลยพิมพ)
พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
นําเสนอผลงานกลุมโครงงานคุณธรรม(นายมานพ ธานี/นายประกิต สารเสนา
นางอรทัย พรหมวงศ/น.ส.สุนิภา ไพบูลยพิมพ/น.ส.จรัญญาภรณ พจนธีรมนตรี)
พิธีปด และพิธีถวายสัตยปฏิญาณ
(นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน/นายประวิทย จิตเสนาะ/นายประกิต สารเสนา)

หมายเหตุ 1. ตารางนี้ อาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม
2. รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม เวลา 10.15-10.30 และ 15.00-15.30 น.

