
 
 
 
 
ที่ ศธ ๐๔๐๑๗/ว2295                              ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๑  
                                                                      ถนนแม่น้ ำแม่กลอง ต ำบลปำกแพรก อ ำเภอเมืองกำญจนบุรี   
                                                                      จังหวัดกำญจนบุรี  ๗๑๐๐๐ 

            2  สิงหำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง    การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (กิจกรรมที่ 2 โรงเรียนดีต้องมีที่ยืน      
คืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน และกิจกรรมที่ 6 กำรประเมินคุรุชนคนคุณธรรม) 

 

เรียน    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนที่เก่ียวข้อง  
 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  1.  แบบรำยชื่อโรงเรียนที่เข้ำร่วมอบรม                                              จ ำนวน  ๑  ฉบับ 
      2.  ก ำหนดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร                                                   จ ำนวน  ๑  ฉบับ 
 

                  ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มอบหมายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ทุกเขต ด าเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพ่ือเป็นการสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยพระยุคลบาทของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐  
ในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในรอบรั้วสถานศึกษา การเสริมสร้าง ความกตัญญูกตเวทิตา และความซื่อสัตย์
สุจริต นั้น 
          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ จึงได้ก าหนดจัดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรตำม
กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน คืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน กำรประเมินคุรุชนคนคุณธรรม นวัตกรรมสร้ำงสรรค์คนดี            
กำรประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดำว ในวันที ่15 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.30 น.      
ณ ห้องประชุม 1 ส านังงานเตพื ้นที่งารศึงษาประถมศึงษางาญจนบุรี เตพ 1  และขอให้ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน
และครูผู้รับผิดชอบโครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. รวม 2 คน ส่งรำยชื่อเข้ำร่วมกำรอบรมดังกล่ำว ตำมช่องทำงที่
แนบในก ำหนดกำร (สิ่งที่ส่งมำด้วย 2) ภำยในวันที่ 10 สิงหำคม 2561  
 

                  จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและด ำเนินกำร  

 

                                      ขอแสดงควำมนับถือ 
                                                                    
 

          ว่ำที่ ร้อยเอก 
                           ( พรเนตร   ศรีทอง ) 

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1  ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1 

 
 
กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ศน.อัจฉรำ ศรีวงษ์ศิริวัฒน์ โทร.063-954-4298 
 
 



 

รายช ่อโรงเรียนเต้าร่วมงารอบรมเชิงปฏิบัพิงารโครงงารตับเคล ่อนโรงเรียนคุณธรรม สืฐ.  
(งิจงรรมที ่2 โรงเรียนดีพ้องมีที่ย น ค นคุณธรรมสู่ห้องเรียน และงิจงรรมที่ 6 งารประเมินคุรุชนคนคุณธรรม)

ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.30 น.       
ณ ห้องประชุม 1 ส านังงานเตพื ้นที่งารศึงษาประถมศึงษางาญจนบุรี เตพ 1   

 

โรงเรียน โรงเรียน 
เครือข่ำยหนองบัวฯ เครือข่ำยชำววัง 

1 ท่ำพะเนียดกุญชร 28 บ้ำนมะกอกหมู่ 
2 บ้ำนหนองบัว 29 วัดวังศำลำ 
3 บ้ำนพุประดู่ เครือข่ำยพังตรุ 
4 วัดท่ำน้ ำตื้น 30 ตลำดส ำรอง 
5 สมำคมนักเรียนเก่ำฯ 31 บ้ำนรำงสะเดำ 

เครือข่ำยลำดหญ้ำ 32 บ้ำนห้วยไร่ 
6 บ้ำนจันอุย 33 วัดท่ำตะคร้อ 
7 บ้ำนท่ำหวี 34 วัดหนองพังตรุ 
8 บ้ำนทุ่งนำนำงหรอก เครือข่ำยหนองตำกยำ 
9 บ้ำนหนองแก 35 ดิศกุล 

10 วัดกำญจนบุรีเก่ำ 36 บ้ำนโกรกตำรอด 
เครือข่ำยวังด้งฯ 37 บ้ำนหนองเป็ด 

11 บ้ำนท่ำทุ่ม 38 บ้ำนหนองสองห้อง 
12 บ้ำนท่ำมะนำว เครือข่ำยแม่กลอง 
13 บ้ำนวังด้ง 39 วัดกร่ำงทองฯ 
14 บ้ำนเขำปูน 40 วัดศรีโลหะฯ 
15 บ้ำนวังปลำหมู 41 วัดศรีสุวรรณำรำม 
16 วัดถ้ ำมังกรทอง เครือข่ำยพ่อขุนด่ำน 
17 บ้ำนนำกำญจน์ 42 บ้ำนหนองปล้อง 
18 บ้ำนวังตะเคียน 43 บ้ำนหนองผู้เฒ่ำ 
19 บ้ำนหนองกลำงพง 44 บ้ำนหนองไผ่ 
20 ลุ่มโป่งเสี้ยว 45 บ้ำนหินแด้น 
21 พัฒน์พงศ์ เครือข่ำยกลอนโด 
22 วัดพุน้อย 46 วัดหนองบัว 

เครือข่ำยหนองขำวฯ เครือข่ำยจรเข้เผือก 
23 บ้ำนห้วยตลุง 47 บ้ำนท่ำมะเฟือง 
24 วัดอินทำรำม 48 บ้ำนทุ่งยำว 

เครือข่ำยบ้ำนใหม่ 49 บ้ำนหนองกวำง 
25 บ้ำนหนองน้ ำขุ่น เครือข่ำยศรีสวัสดิ์ 2 

 เครือข่ำยเขำน้อย 50 บ้ำนหม่องกระแทะ 
26 บ้ำนรำงสำลี่   
27 วัดสระกลอยฯ   

  
 
 

สิ่งที่ส่งมำด้วย 1 



 

 
ง าหนดงารอบรมเชิงปฏิบัพิงารโครงงารตับเคล ่อนโรงเรยีนคุณธรรม สืฐ.  

(งิจงรรมที่ 2 โรงเรียนดีพ้องมีที่ย น ค นคุณธรรมสู่ห้องเรียน และงิจงรรมที่ 6 งารประเมินคุรุชนคนคุณธรรม)
ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.30 น.      

ณ ห้องประชุม 1 ส านังงานเตพื ้นที่งารศึงษาประถมศึงษางาญจนบุรี เตพ 1   
 
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ ลงทะเบียน/รับเอกสำร   

๐๘.๓๐ – ๐9.00  หัวหน้ำกลุ่มนิเทศฯ กล่ำวต้อนรับและกล่ำวรำยงำน 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๑ 
   ท ำพิธีเปิดกำรประชุมและให้โอวำทแก่ผู้เข้ำร่วมกำรประชุม 

09.30 – 10.30  กำรจัดกิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน   

10.30 – 10.45 พักรับประทำนอำหำรว่ำง  

10.45 – 12.00 กำรจัดท ำรำยงำนโรงเรียนดีต้องมีท่ียืน/กำรประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 2 ดำว 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐  พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

๑๓.๐๐ – ๑๔.3๐ กำรประเมินคุรุชนคนคุณธรรม  

๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕  พักรับประทำนอำหำรว่ำง  

๑๔.๔๕ – ๑๕.30  กำรผลิตนวัตกรรมสร้ำงสรรค์คนดี             

15.30 – 16.00  แบบประเมินควำมพึงพอใจ 

 
หมายเหพุ ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 
 
ช่องทำงกำรลงชื่อเข้ำรับกำรอบรม ภำยในวันที่ 10 สิงหำคม 2561 
1. e-mail address:  sornor.at@gmail.com 
2. google form:  https://goo.gl/forms/isKnk1dIFFfhSfMz1  
3. สแกน QR code เพ่ือลงชื่อเข้ำรับกำรอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งที่ส่งมำด้วย 2 


