
 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม 
ระหว่างวันที่  13 - 14  มีนาคม  2560 

ณ  โรงแรมทีเค พาเลซ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ 
------------------------------------------------------------- 

 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559  
มีมติให้ส านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนด าเนินการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม  ซึ่งเป็นการด าเนินงานตาม 
พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีเป้าหมายในการสร้างคนดีให้กับ
บ้านเมือง และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
 ในการนี้ เพ่ือให้การพัฒนาวิทยาลัยชุมชนคุณธรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส านักงานสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนจึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม  ตาม
แนวคิดของศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ (มยส.) 

2.2 เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม ตามนโยบาย
ของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  

2.3 เพ่ือให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของตนในการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม และส านักงาน
คุณธรรม 
 
3. กลุ่มเป้าหมาย   
    ผู้เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 130  คน ประกอบด้วย 

3.1 ผู้แทนสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน และผู้แทนสภาวิทยาลัยชุมชน* 
3.2 ผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน รองผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน  อ านวยการ

วิทยาลัยชุมชน และรองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนฝ่ายบริหาร* 
3.3 ผู้อ านวยการกองอ านวยการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล กองคลังและบริหารสินทรัพย์  

กองแผนงานและงบประมาณ กองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย  และกองส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน* 
3.4 หัวหน้าส านักวิชาการ หัวหน้างานกิจการนักศึกษา และครู จ านวน 60 คน 
3.5 ผู้น านักศึกษาของวิทยาลัยชุมชน จ านวน 40 คน 
3.6 บุคลากรส านักงานสถาบันสถาบันวิทยาลัยชุมชน จ านวน 30 คน 

 
4. การด าเนินกิจกรรม 

4.1 การบรรยาย และการบรรยายพิเศษ  
4.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนน า นักศึกษาแกนน า และบุคลากรส านักงานแกนน า 
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5. วันเวลาและสถานที ่
 ระหว่างวันที่ 13 - 14  มีนาคม  2560 ณ  โรงแรมทีเค พาเลซ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น  
ถนนแจ้งวัฒนะ 
 
6. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน  สถาบันวิทยาลัยชุมชน    
 

7. งบประมาณ 
7.1 สถาบันวิทยาลัยชุมชนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเป็น

ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าท่ีพัก ค่าอาหารกลางวัน อาหารเย็น อาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าวัสดุ 
7.2 วิทยาลัยชุมชนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

จากวิทยาลัยชุมชน 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม 
ตามแนวคิดของศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ (มยส.)  และแนวทางการด าเนินงานวิทยาลัยชุมชน
คุณธรรมตามนโยบายของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน   ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของตนในการพัฒนาวิทยาลัย
ชุมชนคุณธรรม และส านักงานคุณธรรม 

 
------------------------------------- 

 
 
*หมายเหตุ: 
 เข้าร่วมรับฟังการบรรยายช่วงเวลา 09.00 – 12.00 น.   



 
 

ก าหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม 
ระหว่างวันที่  13 – 14  มีนาคม 2560 

ณ  โรงแรมทีเค พาเลซ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ 
------------------------------- 

 
วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม  2560 

 08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการอบรม 

 08.30 – 09.00 น. พิธีเปิดโดยนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
    ผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน กล่าวรายงาน   

 09.00 – 11.00 น. การบรรยายพิเศษ “ปรัชญาของวิทยาลัยชุมชนในการปฏิรูปประเทศและวงการศึกษา 
      ไทย และวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม” 
   โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย 
    องคมนตรี และประธานกรรมการมูลนิธิยุวสถิรคุณ  

 11.00 – 12.00 น. การบรรยาย “กระบวนการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม และปัจจัยสู่ความส าเร็จ” 
   โดย  นายปราโมทย์  โชติมงคล 
    ผู้อ านวยศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ 

 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

 13.00 – 17.30 น. แบ่งกลุ่มฝึกอบรมปฏิบัติการครูแกนน า นักศึกษาแกนน า และบุคลากรส านักงานแกนน า 
   โดย วิทยากรศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ 

 18.30 น. รับประทานอาหารเย็น 

 19.30 – 20.00 น. แบ่งกลุ่มฝึกอบรมปฏิบัติการครูแกนน า นักศึกษาแกนน า และบุคลากรส านักงานแกนน า (ต่อ) 
   โดย วิทยากรศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ 
 
วันอังคารที่ 14 มีนาคม  2560 

 09.00 – 12.00 น. แบ่งกลุ่มฝึกอบรมปฏิบัติการครูแกนน า นักศึกษาแกนน า และบุคลากรส านักงานแกนน า (ต่อ) 
   โดย วิทยากรศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ 

 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

 13.00 – 15.00 น. สรุปผลการปฏิบัติการอบรมปฏิบัติการครูแกนน า นักศึกษาแกนน า และบุคลากรส านักงานแกนน า 
   โดย คณะท างานของกองส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน  
หมายเหตุ : 

1. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.00 – 10.15 น. และเวลา 15.00 – 15.15 น. 
2. ก าหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  



 
แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม 

ระหว่างวันที่  13 - 14  มีนาคม  2560 
ณ  โรงแรมทีเค พาเลซ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ 

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

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
รายการเข้าพัก 

รับประทานอาหาร หมายเหตุ 
วันที่เข้าพัก วันที่ออก 

๑.  (ครูแกนน า) 12 ม.ีค. 2560 14 ม.ีค. 2560      ปกติ      อิสลาม      มังสวิรัติ  

๒.  (ครูแกนน า) 12 ม.ีค. 2560 14 ม.ีค. 2560      ปกติ      อิสลาม      มังสวิรัติ  

๓.  (ครูแกนน า) 12 ม.ีค. 2560 14 ม.ีค. 2560      ปกติ      อิสลาม      มังสวิรัติ  

๔.  นักศึกษาแกนน า 12 ม.ีค. 2560 14 ม.ีค. 2560      ปกติ      อิสลาม      มังสวิรัติ  

๕.  นักศึกษาแกนน า 12 ม.ีค. 2560 14 ม.ีค. 2560      ปกติ      อิสลาม      มังสวิรัติ  

หมายเหตุ 
๑. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องพิมพ์ดีดเพ่ือความถูกต้องและชัดเจน 

๒. กรุณาส่งแบบตอบรับการประชุมฯ ให้กองส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน  สถาบันวิทยาลัยชุมชนทราบทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๒๘๐ ๔๑๖๒  
ภายในวันศุกร์ที่  24 กุมภาพันธ์  2560  หรอืทาง E-mail : jirawan_com@hotmail.com  or  Vachiraporns@gmail.com 

๓. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 1) นางสาวจิราวรรณ กล่องแก้ว โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๐ ๐๐๙๑ – ๖ ต่อ ๔๐๑๐  
หรือ 2) นางสาววชิราภรณ์ สรุธนะสกุล  โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๐ ๐๐๙๑ – ๖ ต่อ ๔๐๑๙ 


