
ตารางกิจกรรม 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาคุณลักษณะบุคลากรสู่การเป็นส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาคุณธรรมต้นแบบ : สพป.ปทุมธานี เขต 2 องค์กรแห่งคุณธรรม 
วันท่ี  29-30  กันยายน  2561     ณ  วังรีรีสอร์ท   จังหวัดนครนายก 

วันที่ 29 กันยายน 2561 

เวลา กิจกรรม 
07.00 – 08.00 น. -ลงทะเบียน  ณ วังรีรีสอร์ท จังหวัดนครนายก   
08.00 -  08.30 น. พิธีเปิด 

- พิธีกรเชิญประธาน (ดร.วิชัย  แสงศรี) จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย 
- ตัวแทนบุคลากรกล่าวน าสวดมนต์ 
- ผู้น ากิจกรรมกล่าวรายงาน / ประธานกล่าวเปิดงาน 
- ตัวแทนบุคลากร น ากล่าวค าปฏิญาณ  

08.30 – 10.30 น. กิจกรรมที่ 1  กลุ่มสัมพันธ์สร้างงาน 
วิทยากร  นายวิโรจน์ กรีถาวร             นายปริญญา แช่มชมดาว 
            นางฉวีวรรณ สุขสุนัย           นางพันธ์ทิวา จางคพิเชียร 
            นายนิรันดร์ คุณาวัน            นายไพรัช แจ้งเจริญ 
            นางภัค เชี่ยวชูศักดิ์  

10.30 – 12.00น. กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเรื่องคุณธรรม 
      กิจกรรมที่ 2.1 คุณธรรมและจริยธรรมคืออะไร 
 วิทยากร :  นายวิโรจน์ กรีถาวร           วิทยากรหลัก 
              นายปริญญา แช่มชมดาว      วิทยากรประจ ากลุ่มที่ 1 
              นางฉวีวรรณ สุขสนุัย           วิทยากรประจ ากลุ่มที่ 2 
              นางพันธ์ทิวา จางคพิเชียร      วิทยากรประจ ากลุ่มท่ี 3 
              นายนิรันดร์ คุณาวัน            วิทยากรประจ ากลุ่มที่ 4 
              นายไพรัช แจ้งเจริญ            วิทยากรประจ ากลุ่มที่ 5 
              นางภัค เชี่ยวชูศักดิ์             วิทยากรประจ ากลุ่มที่ 5  

12.00 – 12.45 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน   (น ากระเป๋า/สัมภาระ เข้าที่พัก) 
12.45-14.45 น. กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเรื่องคุณธรรม (ต่อ) 

 กิจกรรมที่ 2.2 ทดสอบความเข้าใจระหว่างคุณธรรมและจริยธรรม 
 กิจกรรมที่ 2.3 วิเคราะห์คุณธรรมและจริยธรรมจากสื่อวีดิทัศน์ 
วิทยากร :  นายวิโรจน์ กรีถาวร           วิทยากรหลัก 
              นายปริญญา แช่มชมดาว      วิทยากรประจ ากลุ่มที่ 1 
              นางฉวีวรรณ สุขสนุัย           วิทยากรประจ ากลุ่มที่ 2 



เวลา กิจกรรม 
              นางพันธ์ทิวา จางคพิเชียร      วิทยากรประจ ากลุ่มท่ี 3 
              นายนิรันดร์ คุณาวัน            วิทยากรประจ ากลุ่มท่ี 4 
              นายไพรัช แจ้งเจริญ            วิทยากรประจ ากลุ่มที่ 5 
              นางภัค เชี่ยวชูศักดิ์             วิทยากรประจ ากลุ่มที่ 5  
 
 

14.45-15.45 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.45-17.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 

17.00-17.30 น. 

กิจกรรมที่ 3 ส านักงานเขตพื้นที่ท่ีรัก (แยกเป็นกลุ่มงาน) 
กิจกรรมที่ 3.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่ในฝัน ( 60 นาที) 
วิทยากรประจ าวิชา : ผอ.พันธ์ทิวา จางคพิเชียร 
              นายวิโรจน์ กรีถาวร             วิทยากรประจ ากลุ่มท่ี 1 
              นายปริญญา แช่มชมดาว      วิทยากรประจ ากลุ่มที่ 1 
              นางฉวีวรรณ สุขสนุัย           วิทยากรประจ ากลุ่มที่ 2 
              นายนิรันดร์ คุณาวัน            วิทยากรประจ ากลุ่มท่ี 3 
              นายไพรัช แจ้งเจริญ            วิทยากรประจ ากลุ่มที่ 4 
              นางภัค เชี่ยวชูศักดิ์             วิทยากรประจ ากลุ่มที่ 5  
กิจกรรมที่ 3.2 ค้นหาความจริงขององค์กร ( 1 ชม.15 นาท)ี 
วิทยากรประจ าวิชา :  นางฉวีวรรณ  สุขสุนัย 
              นายวิโรจน์ กรีถาวร             วิทยากรประจ ากลุ่มท่ี 1 
              นายปริญญา แช่มชมดาว      วิทยากรประจ ากลุ่มที่  1 
              นางพันธ์ทิวา จางคพิเชียร     วิทยากรประจ ากลุ่มที่  2 
              นายนิรันดร์ คุณาวัน            วิทยากรประจ ากลุ่มท่ี 3 
              นายไพรัช แจ้งเจริญ            วิทยากรประจ ากลุ่มที่ 4 
              นางภัค เชี่ยวชูศักดิ์             วิทยากรประจ ากลุ่มที่ 5  
กิจกรรมที่ 3.3 รวมพลังสร้างฝันให้เป็นจริง (30 นาที) 
วิทยากรประจ าวิชา :  นายปริญญา  แช่มชมดาว 
              นายวิโรจน์ กรีถาวร             วิทยากรประจ ากลุ่มท่ี 1 
              นางฉวีวรรณ สุขสนุัย          วิทยากรประจ ากลุ่มที่  1 
              นางพันธ์ทิวา จางคพิเชียร     วิทยากรประจ ากลุ่มที่  2 
              นายนิรันดร์ คุณาวัน            วิทยากรประจ ากลุ่มท่ี 3 
              นายไพรัช แจ้งเจริญ            วิทยากรประจ ากลุ่มที่ 4 
              นางภัค เชี่ยวชูศักดิ์             วิทยากรประจ ากลุ่มที่ 5  

17.30-18.30 น.                             รับประทานอาหารเย็น 
18.30-19.30 น. กิจกรรมที่ 4 พฤติกรรมที่เปลี่ยนไป กับใจที่เปลี่ยนแปลง 



เวลา กิจกรรม 
กิจกรรมที่ 4.1 พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเราที่ท าให้องค์กรไม่เป็นที่ยอมรับ 
วิทยากรประจ าวิชา  นางฉวีวรรณ สุขสุนัย    
วิทยากรประจ ากลุ่ม     
 กลุ่มท่ี 1  นายวิโรจน์ กรีถาวร   นายปริญญา แช่มชมดาว 
 กลุ่มท่ี 2  นางฉวีวรรณ สุขสุนัย  นางภคั เชี่ยวชูศักดิ์ 
 กลุ่มท่ี 3  นางพันธ์ทิวา จางคพิเชียร   
 กลุ่มท่ี 4  นายไพรัช แจ้งเจริญ นายนิรันดร์ คุณาวัน 
 กลุ่มท่ี 5  นายปริญญา แช่มชมดาว 

19.30-21.30  น. กิจกรรมที่ 5   ยิ้มไหว้  ได้ใจกัน 
จุดประสงค์ เพ่ือสร้างพฤติกรรมเป้าหมายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
วิทยากรหลัก : นายวิโรจน์   กรีถาวร/ นายปริญญา   แช่มชมดาว 
(วิทยากรประจ ากิจกรรม อธิบายความหมายของ “ความเคารพ เป็นอุดมมงคล”)         
ฐานละประมาณ 15 นาที  
ฐานที่ 1 การกราบ(พระ/........ในชีวิตประจ าวัน) 
          วิทยากรประจ าฐาน: นายวิโรจน์   กรีถาวร/ นายปริญญา   แช่มชมดาว 
ฐานที่ 2 การไหว้/การรับไหว้ 
          วิทยากรประจ าฐาน: นางพันธ์ทิวา จางคพิเชียร 
ฐานที่ 3 การแสดงความเคารพด้วยการค านับ (เช่น เคารพธงชาติ 
           เคารพพระมหากษัตริย์) 
           วิทยากรประจ าฐาน : นายนิรันดร์  คุณาวัน 
ฐานที่ 4 การกราบผู้ใหญ่ เมื่อผู้ใหญ่นั่ง 
          วิทยากรประจ าฐาน: นายไพรัช แจ้งเจริญ 
ฐานที่ 5 การนั่งและการยืนต่อหน้าสาธารณชน 
          วิทยากรประจ าฐาน : นางฉวีวรรณ สุขสุนัย  นางภคั เชี่ยวชูศักดิ์ 

21.30-22.00 น. จิตที่มั่นในธรรม 
วิทยากรประจ าวิชา :  นายปริญญา  แช่มชมดาว 
              นายวิโรจน์ กรีถาวร            วิทยากรประจ ากลุ่มที่ 1 
              นางฉวีวรรณ สุขสนุัย          วิทยากรประจ ากลุ่มที่  1 
              นางพันธ์ทิวา จางคพิเชียร     วิทยากรประจ ากลุ่มที่  2 
              นายนิรันดร์ คุณาวัน            วิทยากรประจ ากลุ่มท่ี 3 
              นายไพรัช แจ้งเจริญ            วิทยากรประจ ากลุ่มที่ 4 
              นางภัค เชี่ยวชูศักดิ์             วิทยากรประจ ากลุ่มที่ 5 

 



 
วันที่ 30 กันยายน 2561 

 
เวลา กิจกรรม 

04.30 –05.00 น. ตื่นนอน ท าภารกิจส่วนตัว 
05.00- 06.00 น.. บริหารจิต บริหารกาย  

วิทยากรประจ าวิชา :  นายไพรัช แจ้งเจริญ 
              นายวิโรจน์ กรีถาวร            วิทยากรประจ ากลุ่มที่ 1 
              นางฉวีวรรณ สุขสนุัย          วิทยากรประจ ากลุ่มที่  1 
              นางพันธ์ทิวา จางคพิเชียร     วิทยากรประจ ากลุ่มที่  2 
              นายนิรันดร์ คุณาวัน            วิทยากรประจ ากลุ่มท่ี 3 
              นายปริญญา แช่มชมดาว      วิทยากรประจ ากลุ่มที่ 4 
              นางภัค เชี่ยวชูศักดิ์             วิทยากรประจ ากลุ่มที่ 5   

06.00 –07.30 น. กิจกรรมที่ 7  Walk Rally  คุณธรรม  
ฐานที่ 1 เซียมซีเพ่ิมทักษะการสังเกต 
          วิทยากรประจ าฐาน: นายวิโรจน์ กรีถาวร /นายปริญญา แช่มชมดาว 
ฐานที่ 2 ทอดผ้าป่า 
          วิทยากรประจ าฐาน : นางฉวีวรรณ  สุขสุนัย 
ฐานที่ 3 มิตรภาพ 
          วิทยากรประจ าฐาน :  นางพันธ์ทิวา จางคพิเชียร 
ฐานที่ 4 ปริศนาธรรม 
          วิทยากรประจ าฐาน:  นายไพรัช แจ้งเจริญ นายนิรันดร์ คุณาวัน 
ฐานที่ 5 ช่วยชีวิต 
 วิทยากรประจ าฐาน: นางภัค เชี่ยวชูศักดิ์ 

07.30-08.00 น.                                           ภารกิจส่วนตัว 
08.00 –09.00 น.                                   รับประทานอาหารเช้า 
09.00 -09.30 น. กิจกรรมที่ 8  กิจกรรมนันทนาการ (เพลง “ปทุมธานี เขต 2 องค์กรคุณธรรม”) 

วิทยากรประจ าวิชา :  นายปริญญา  แช่มชมดาว 
              นายวิโรจน์ กรีถาวร            วิทยากรประจ ากลุ่มที่ 1 
              นางฉวีวรรณ สุขสนุัย          วิทยากรประจ ากลุ่มที่  1 
              นางพันธ์ทิวา จางคพิเชียร     วิทยากรประจ ากลุ่มที่  2 
              นายนิรันดร์ คุณาวัน            วิทยากรประจ ากลุ่มท่ี 3 
              นายไพรัช แจ้งเจริญ            วิทยากรประจ ากลุ่มที่ 4 
              นางภัค เชี่ยวชูศักดิ์             วิทยากรประจ ากลุ่มที่ 5  
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9.30-10.45 น. กิจกรรมที่ 9  แต่งกายดี วจีไพเราะ วิทยากรประจ าวิชา :  นายปริญญา  แช่มชมดาว 

              นายวิโรจน์ กรีถาวร /นางฉวีวรรณ สุขสุนัย      วิทยากรประจ ากลุ่มที่ 1 
              นางพันธ์ทิวา จางคพิเชียร     วิทยากรประจ ากลุ่มที่  2 
              นายนิรันดร์ คุณาวัน            วิทยากรประจ ากลุ่มท่ี 3 
              นายไพรัช แจ้งเจริญ            วิทยากรประจ ากลุ่มที่ 4 
              นางภัค เชี่ยวชูศักดิ์             วิทยากรประจ ากลุ่มที่ 5 
 

10.45 -12.00 น. กิจกรรมที่ 10   กิจกรรมส่งเสริมความดี 
   กิจกรรมที่ 10.1 การก าหนดคุณธรรมหลักและแนวปฏิบัติ  
 วิทยากรประจ าวิชา นางฉวีวรรณ สุขสุนัย 
              นายวิโรจน์ กรีถาวร            วิทยากรประจ ากลุ่มที่ 1 
              นางฉวีวรรณ สุขสนุัย          วิทยากรประจ ากลุ่มที่  1 
              นางพันธ์ทิวา จางคพิเชียร     วิทยากรประจ ากลุ่มที่  2 
              นายนิรันดร์ คุณาวัน            วิทยากรประจ ากลุ่มท่ี 3 
              นายไพรัช แจ้งเจริญ            วิทยากรประจ ากลุ่มที่ 4 
              นางภัค เชี่ยวชูศักดิ์             วิทยากรประจ ากลุ่มที่ 5 
  กิจกรรมที่ 10.2 แบ่งกลุ่มวางแผนปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมความดี 
  กลุ่มย่อยที่ 1 คู่หูลดแป้ง เพ่ิม Active    วิทยากรพี่เลี้ยง  นายวิโรจน์ กรีถาวร 
  กลุ่มย่อยที่ 2 แต่งกายดี ชีวีมีคุณค่า     
                            วิทยากรพ่ีเลี้ยง นางฉวีวรรณ สุขสุนัย/ นายปริญญา แช่มชมดาว 
  กลุ่มย่อยที่ 3 ตรงเวลา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเจริญ 
                            วิทยากรพี่เลี้ยง นางพันธ์ทิวา จางคพิเชียร/นางภัค เชี่ยวชูศักดิ์ 
  กลุ่มย่อยที่ 4 บริการด้วยใจ ยิ้มใส ให้ทุกคน 
          วิทยากรพี่เลี้ยง นายไพรัช แจ้งเจริญ / นายนิรันดร์ คุณาวัน 

12.00-12.45 น.                           พักรับประทานอาหารกลางวัน 
12.45-13.45 น. กิจกรรมที่ 9  กิจกรรมส่งเสริมความดี (ในภาพรวมของเขตพ้ืนที่) 

กิจกรรมส่งเสริมความดีของส านักงานเขตพ้ืนที่(แยกตามส่วนราชการ) 
  กลุ่มย่อยที่ 1 จิตอาสา สร้างความดี ทุกนาที คือคุณธรรม 
  กลุ่มย่อยที่ 2 เขตพ้ืนที่บุญ 

  2.1 สวดมนต์ โรงทาน ตักบาตร 
  2.2 กล่องบุญ ทุนให้น้อง 
  2.3 บริหารจิต พิชิตความส าเร็จ 
  2.4 ศีลเสมอ แล้วเจอกัน (ตั้งกลุ่มไลนน์ แชร์เรื่องดี :  



เวลา กิจกรรม 
1 ไลค์ 1 แชร์ให้ธรรมทาน) 

  กลุ่มย่อยที่ 3 สวนครัว สวนธรรม 
  กลุ่มย่อยที่ 4 รักที่ท างานเหมือนบ้าน 
            4.1  ประหยัดน้ าประหยัดไฟ  
                               4.2  ห้องท างานสวย 
            4.3  เขตรับผิดชอบ 
  กลุ่มย่อยที่ 5 ปันน้ าใจ ให้ความรู้ 
            5.1  น าเสนอเด่น เนน้คุณภาพ (power point) 
            5.2  สวยอย่างมีคุณธรรม 
   5.3 ศิลปะการพูด (พูดเป็นพิธีกรทั้งภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
                               5.4  ลดกระดาษด้วยเทคโนโลยี  
 
วิทยากรประจ าวิชา นางฉวีวรรณ สุขสุนัย 
              นายวิโรจน์ กรีถาวร            วิทยากรประจ ากลุ่มที่ 1 
              นางฉวีวรรณ สุขสนุัย          วิทยากรประจ ากลุ่มที่  1 
              นางพันธ์ทิวา จางคพิเชียร     วิทยากรประจ ากลุ่มที่  2 
              นายนิรันดร์ คุณาวัน            วิทยากรประจ ากลุ่มท่ี 3 
              นายไพรัช แจ้งเจริญ            วิทยากรประจ ากลุ่มที่ 4 
              นางภัค เชี่ยวชูศักดิ์             วิทยากรประจ ากลุ่มที่ 5 
 

13.45-15.45 น. กิจกรรมส่งเสริมความดีของส านักงานเขตพ้ืนที่ (แยกตามกลุ่มงาน) 
 กิจกรรมบริการด้วยใจ โปร่งใสด้วยการปฏิบัติ 
           (พิจารณากรอบงานให้ชัดเจน (แก้ปัญหาเกี่ยวงาน  ว่างงาน ดู social  ท า
บันทึกการปฏิบัติงานรายงาน) 
 วิทยากรประจ าวิชา : นางฉวีวรรณ สุขสุนัย 
กลุ่มนิเทศฯ            ผอ.พันธ์ทิวา จางคพิเชียร    
กลุ่มอ านวยการ/แม่บ้าน/คนขับรถ          ผอ.ไพรัช แจ้งเจริญ /ผอ.พัชรี  
กลุ่มแผน/ไอซีที            ผอ.ประกอบ /ผอ.นิรันดร์ คุณาวัน 
กลุ่มบุคคล/พัฒนาบุคลากร                  ผอ.สุรดา ผอ.วรรณา ผอ.ระพีพรรณ 
กลุ่มการเงิน/ตรวจสอบ           นายปริญญา แช่มชมดาว/นางภัค เชี่ยวชูศักดิ์ 
กลุ่มส่งเสริมฯ            นายวิโรจน์ กรีถาวร 

 รับประทานอาหารว่าง และ เครื่องดื่ม 
15.45– 16.30 น. กิจกรรมปฏิญญาเขตคุณธรรม 



เวลา กิจกรรม 
วิทยากรประจ าวิชา :  นายปริญญา  แช่มชมดาว 
              นายวิโรจน์ กรีถาวร            วิทยากรประจ ากลุ่มที่ 1 
              นางฉวีวรรณ สุขสนุัย          วิทยากรประจ ากลุ่มที่  1 
              นางพันธ์ทิวา จางคพิเชียร     วิทยากรประจ ากลุ่มที่  2 
              นายนิรันดร์ คุณาวัน            วิทยากรประจ ากลุ่มท่ี 3 
              นายไพรัช แจ้งเจริญ            วิทยากรประจ ากลุ่มที่ 4 
              นางภัค เชี่ยวชูศักดิ์             วิทยากรประจ ากลุ่มที่ 5  
 

16.30-17.00 น. พิธีปิด  
 

17.00 น.  เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรอบการด าเนินงาน  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรมต้นแบบ 

กิจกรรมที่ 1 การสร้างความตระหนักรู้ การรับรู้และการยอมรับร่วมกัน 
กิจกรรมที่ 2 ค้นหาความจริงขององค์กร 
กิจกรรมที่ 3 ตั้งเป้าหมายการเปลี่ยนแปลง (ก าหนดคุณธรรมหลักขององค์กร) 
กิจกรรมที่ 4 ก าหนดวิธีการ กลไกในการปฏิบัติงาน 
กิจกรรมที่ 5 ลงมือปฏิบัติให้เป็นวิถีชีวิต (กิจกรรมส่งเสริมความดี) 
กิจกรรมที่ 6 น าหลักศาสนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากล่อมเกลาจิตใจ 
กิจกรรมที่ 7 ถอดบทเรียนเพื่อสร้างความรู้ (ลานท า ลานธรรม) 
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมจิตสาธารณะเพื่อสังคม (จิตอาสา สร้างความดี) 
กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมชื่นชมยกย่องคนดี 
กิจกรรมที่ 10 กิจกรรมพัฒนาสื่อและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรม 
กิจกรรมที่ 11 สร้างเครือข่ายคุณธรรม 
กิจกรรมที่ 12 ประเมินผลลัพธ์ 
 
 
 


