


วิทยากรและคณะท างาน 
ก าหนดการ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าฐานข้อมูลและสารสนเทศโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
ระหว่างวันที่ 2 – 8 มิถุนายน 2560  
ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร 

------------------------------------- 
 
วันที่ 2 มิถุนายน 2560 
 13.00 – 21.00 น. ลงทะเบียนคณะวิทยากร 
  คณะวิทยากรด าเนินการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตที่ใช้ในการอบรม 
 
วันที่ 3 มิถุนายน 2560 
 08.30 – 12.00 น. ประชุมคณะท างานและเตรียมความพร้อมตรวจสอบระบบอินเตอร์เน็ต
 13.00 – 15.00 น. ลงทะเบียน รุ่น 1 
 15.00 – 16.00 น. กล่าวรายงาน 
  โดย นางนิจวดี  เจริญเกียรติบวร 
   ผู้อ านวยการส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
  กล่าวเปิดการประชุม 
  โดย นางสุจิตรา  พัฒนะภูมิ 
   รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  บรรยายพิเศษ 
  โดย ดร.พิธาน  พ้ืนทอง 
   ที่ปรึกษาส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 16.00 – 18.00 น. การเข้างานเว็บไซด์ moralschool.obec.go.th  
  โดย นายอานนท์  วงศ์วิศิษฎ์รังสี 
 19.00 – 21.00 น. การใช้งานด้านต่างๆ และการประชาสัมพันธ์งานโครงการ 
  โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (แบ่งกลุ่มปฏิบัติ) 
  โดย นายอานนท์  วงศ์วิศิษฎ์รังสี  และคณะ 
 
วันที่ 4 มิถุนายน 2560 
 08.30 – 12.00 น. การจัดท าข้อมูลเว็บไซด์โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (แบ่งกลุ่ม) ช่วงที่ 1 
  โดย นายอานนท์  วงศ์วิศิษฎ์รังสี  และคณะ 
 13.00 – 18.00 น. การจัดท าข้อมูลเว็บไซด์โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (แบ่งกลุ่ม) ช่วงที่ 2 
  โดย นายอานนท์  วงศ์วิศิษฎ์รังสี  และคณะ 
 19.00 – 21.00 น. การจัดท าข้อมูลเว็บไซด์โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (แบ่งกลุ่ม) ช่วงที่ 3 
  โดย นายอานนท์  วงศ์วิศิษฎ์รังสี  และคณะ 
 
วันที่ 5 มิถุนายน 2560 
 08.30 – 12.00 น. การเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
  (แบ่งกลุ่ม)  
  โดย นายอานนท์  วงศ์วิศิษฎ์รังสี  และคณะ 
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 13.00 – 14.30 น. อภิปราย ซักถาม และตอบปัญหา 
  โดย นายอานนท์  วงศ์วิศิษฎ์รังสี  และคณะ 
 14.30 น. พิธีปิดการอบรม รุ่นที่ 1 
 14.30 – 15.00 น. ลงทะเบียน รุ่น 2 
 15.00 – 16.00 น. กล่าวรายงาน 
  โดย นางนิจวดี  เจริญเกียรติบวร 
   ผู้อ านวยการส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
  กล่าวเปิดการประชุม 
  โดย นางสุจิตรา  พัฒนะภูมิ 
   รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  บรรยายพิเศษ 
  โดย ดร.พิธาน  พ้ืนทอง 
   ที่ปรึกษาส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 16.00 – 18.00 น. การเข้างานเว็บไซด์ moralschool.obec.go.th  
  โดย นายอานนท์  วงศ์วิศิษฎ์รังสี  และคณะ 
 19.00 – 21.00 น. การใช้งานด้านต่างๆ และการประชาสัมพันธ์งานโครงการ 
  โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (แบ่งกลุ่มปฏิบัติ) 
  โดย นายอานนท์  วงศ์วิศิษฎ์รังสี  และคณะ 
 
วันที่ 6 มิถุนายน 2560 
 08.30 – 12.00 น. การจัดท าข้อมูลเว็บไซด์โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (แบ่งกลุ่ม) ช่วงที่ 1 
  โดย นายอานนท์  วงศ์วิศิษฎ์รังสี  และคณะ 
 13.00 – 18.00 น. การจัดท าข้อมูลเว็บไซด์โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (แบ่งกลุ่ม) ช่วงที่ 2 
  โดย นายอานนท์  วงศ์วิศิษฎ์รังสี  และคณะ 
 19.00 – 21.00 น. การจัดท าข้อมูลเว็บไซด์โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (แบ่งกลุ่ม) ช่วงที่ 3 
  โดย นายอานนท์  วงศ์วิศิษฎ์รังสี  และคณะ 
 
วันที่ 7 มิถุนายน 2560 
 08.30 – 12.00 น. การเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
  (แบ่งกลุ่ม)  
  โดย นายอานนท์  วงศ์วิศิษฎ์รังสี  และคณะ 
 13.00 – 14.30 น. อภิปราย ซักถาม และตอบปัญหา 
  โดย นายอานนท์  วงศ์วิศิษฎ์รังสี  และคณะ 
 14.30 น. พิธีปิดการอบรม รุ่นที่ 2 
 14.30 – 16.30 น. คณะวิทยากรและคณะท างานประชุมสรุปการอบรม 
 16.30 น. ปิดการประชุม 
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วันที่ 8 มิถุนายน 2560 
 08.30 – 12.00 น. คณะวิทยากรและคณะท างานด าเนินการจัดเก็บระบบอินเตอร์เน็ต 
  ที่ใช้การจัดอบรม 
 

****************************** 
 
หมายเหตุ เวลา 10.00 – 10.30 น. และ เวลา 15.00 – 15.30 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 เวลา 12.00 – 13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวัน 
 เวลา 18.00 – 19.00 น. รบัประทานอาหารเย็น 
 ก าหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าฐานข้อมูล 
และสารสนเทศโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

ระหว่างวันที่ 3 – 7 มิถุนายน 2560  
ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร 

-------------------------------- 
 
ที่ปรึกษา 
1. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
2. นายการุณ  สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. นางสุจิตรา  พัฒนะภูมิ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
4. นายพิธาน  พื้นทอง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
5. นางนิจวดี  เจริญเกียรติบวร ผู้อ านวยการส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
 

ผู้เข้ารับการอบรม 
ผู้รับผิดชอบด้านระบบสารสนเทศโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เขตละ 1 คน จ านวน 225 เขต 
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 – 5 มิถุนายน 2560  ประกอบด้วย 
เขตตรวจราชการส่วนกลาง, เขตตรวจราชการที่ 1, 2, 3, 4, 5, 9, 15, 16, 17 และ 18 รวม 113 คน  
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2560  ประกอบด้วย 
เขตตรวจราชการที่ 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 และ 14 รวม 112 คน  
 

คณะวิทยากร  ระหว่างวันที่ 2 – 8 มิถุนายน 2560 
1. นายบพิตร  มีหนองหว้า ข้าราชการบ านาญ  กระทรวงศึกษาธิการ 
2. นายอานนท์  วงศ์วิศิษฏ์รังสี  ศึกษานิเทศก์  สพม. เขต 29 
3. นายเฉลิมพล  สายหอม ศึกษานิเทศก์  สพป.อุบลราชธานี เขต 3 
4. นางสาวอัญชัน  ชูช่วย ศึกษานิเทศก์  สพป.จันทบุรี เขต 1 
5. นายวงศ์กร  ลับบัวงาม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขามุสิ  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
6. นายวิชัย  กมุทะกาญจน์ ครู โรงเรียนนารีนุกูล 2  สพม. เขต 29 
7. นายมหิศธร  ชุมแสง ครู โรงเรียนนารีนุกูล 2  สพม. เขต 29 
8. นายเจษฎา  จันทสิงห์ ครู โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม สพม. เขต 29 
9. ว่าที่ ร.ต.สุเมธ  เคลือบสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านพุพล สพป.เพชรบุรี เขต 1 
10. นายสวาด  พรหมชนะ ครู โรงเรียนหลุงกัง สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
 

คณะท างาน  ระหว่างวันที่ 3 – 7 มิถุนายน 2560 
1. นางสาวสรรเสริญ  สุวรรณ์ ข้าราชการบ านาญ กระทรวงศึกษาธิการ 
2. นายวินัย  อสุณี ณ อยุธยา  ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 1 
3. นายวิโรจน์  ฉายชูวงษ ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนด่านขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต 5 
4. นายเสวก  บุญประสพ ผู้อ านวยการโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ สพป.ตาก เขต 1 
5. นายแสนศักดิ์  มีสิทธิ์ นิติกร  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 
6. นายพงษ์เทพ  มนัสตรง ศึกษานิเทศก์ สพป.ล าพูน เขต 1 
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7. นายเตชินท์พัฒน์  โชติวัชรธนานนท์ คร ูโรงเรียนสายน้ าทิพย์ สพป.กรุงเทพมหานคร 
8. นายภูธร  จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธ ารง ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป สนก. 
9. นายจักรพงษ์  วงค์อ้าย นักวิชาการศึกษา สนก. 
10. นางสาวสุวรรณา  กลิ่นนาค นักวิชาการศึกษา สนก. 
11. นายสพลกิตติ์  สังข์ทิพย์ ครู ช่วยราชการ สนก. 
12. นายฐาปณัฐ  อุดมศรี ครู ช่วยราชการ สนก. 
13. นางพิชชาภา  วรวิทยาการ  เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส สนก. 
14. นางสาวณัฐรดา  เนตรสว่าง นักจัดการงานทั่วไป สนก. 
15. นางสุจิตรา  พิชัย  เจ้าพนักงานธุรการ  สนก. 
16. นายบุญช่วย  เสมศักดิ์  พนักงานธุรการ สนก. 
17. นางสมลิตร์  ไพรเถื่อน  พนักงานธุรการ สนก. 
18. นางอรพิณ  ไกรดิษฐ์  พนักงานธุรการ สนก. 
19. นางสาวศรัญญา  โชติ พนักงานบันทึกข้อมูล  สนก. 
20. นางสาวปิยทัศน์  แซ่เจียม  พนักงานพิมพ์ดีด  สนก. 
21. นางสาวปิยฉัตร  สิงห์ทองค า พนักงานพิมพ์ดีด  สนก. 
22. นายสหัสพล  ษรบัณฑิต เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สนก. 
23. นายภูริตะ  ปราศกาเมศ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สนก. 
24. พนักงานขับรถ ส านักอ านวยการ  
 

*********************** 
 
 
 
 
 




