
หลักสูตรเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสรางศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม  

และจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (หลักสูตร ๕ วัน) 

ระหวางวันท่ี  30  มีนาคม – 3 เมษายน 2558 

ณ  วัดพระแทนศิลาอาสน  พระอารามหลวง  ตําบลทุงยั้ง อําเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ 

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

วันท่ี  30 มีนาคม 2558 

เวลา  ๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนรายงานตัว 

เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. -  พิธีเปดและปาฐกถาธรรม  

    โดย เจาคณะจังหวัดอุตรดิตถ 

เวลา  ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. -  พิธีเปดและบรรยายพิเศษ  

    โดย  ผูวาราชการจังหวัดอุตรดิตถ 

เวลา  ๑๑.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. -  สมาทานศีล 

เวลา  ๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา  ๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. จงกรม 

เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. หนวยที่ 1 ศาสนากับวิถีชีวิตคร ู

เวลา  ๑๖.๓๐ – ๑๘.๓๐ น. นํ้าปานะ / พักผอนตามอัธยาศัย 

เวลา  ๑๘.๓๐ – ๒๑.๐๐ น. -  ทําวัตรเย็น 

    หนวยที่ 2  การบรหิารจิตและการปฏิบัติตนใหเปนคนดี 

 

วันท่ี  31 มีนาคม 2558 

เวลา  ๐๕.๐๐  น.  ต่ืนนอนและทําภารกิจสวนตัว 

เวลา  ๐๕.๓๐ – ๐๗.๓๐ น. - สมาทานศีล 

    - ทําวัตรเชาและทําสมาธิ   

    - ตักบาตร 

เวลา  ๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น. รับประทานอาหารเชา 

เวลา  ๐๘.๓๐ –๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 

เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. หนวยที่ 1 ศาสนากับวิถีชีวิตครู (ตอ) 

เวลา  ๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา  ๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. จงกรม 

เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. หนวยที่ 1 ศาสนากับวิถีชีวิตคร ู (ตอ) 

เวลา  ๑๖.๓๐ – ๑๘.๓๐ น. นํ้าปานะ / พักผอนตามอัธยาศัย 

เวลา  ๑๘.๓๐ – ๒๑.๐๐ น. -  ทําวัตรเย็น 

    หนวยที่ 2  การบรหิารจิตและการปฏิบัติตนใหเปนคนดี (ตอ) 
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วันท่ี  1  เมษายน 2558 

เวลา  ๐๕.๐๐  น.  ต่ืนนอนและทําภารกิจสวนตัว 

เวลา  ๐๕.๓๐ – ๐๗.๓๐ น. - สมาทานศีล 

    - ทําวัตรเชาและทําสมาธิ   

    - ตักบาตร 

เวลา  ๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น. รับประทานอาหารเชา 

เวลา  ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนรายงานตัว 

เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. หนวยที่ 3 คุณธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

เวลา  ๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา  ๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. จงกรม 

เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. หนวยที่ 3 คุณธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  (ตอ) 

เวลา  ๑๖.๓๐ – ๑๘.๓๐ น. นํ้าปานะ / พักผอนตามอัธยาศัย 

เวลา  ๑๘.๓๐ – ๒๑.๐๐ น. -  ทําวัตรเย็น 

    หนวยที่ 2  การบรหิารจิตและการปฏิบัติตนใหเปนคนดี (ตอ) 

 

วันท่ี  2  เมษายน 2558 

เวลา  ๐๕.๐๐  น.  ต่ืนนอนและทําภารกิจสวนตัว 

เวลา  ๐๕.๓๐ – ๐๗.๓๐ น. - สมาทานศีล 

    - ทําวัตรเชาและทําสมาธิ   

    - ตักบาตร 

เวลา  ๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น. รับประทานอาหารเชา 

เวลา  ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนรายงานตัว 

เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. หนวยที่ 4 ความคิดรากฐานแหงการสอนและการสอนคนใหเปนคนดี 

เวลา  ๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา  ๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. จงกรม 

เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. หนวยที่ 4 ความคิดรากฐานแหงการสอนและการสอนคนใหเปนคนดี  (ตอ) 

เวลา  ๑๖.๓๐ – ๑๘.๓๐ น. นํ้าปานะ / พักผอนตามอัธยาศัย 

เวลา  ๑๘.๓๐ – ๒๑.๐๐ น. -  ทําวัตรเย็น 

    หนวยที่ 2  การบรหิารจิตและการปฏิบัติตนใหเปนคนดี (ตอ) 

 

 

 

 



-3- 

 

วันท่ี  3  เมษายน 2558 

เวลา  ๐๕.๐๐  น.  ต่ืนนอนและทําภารกิจสวนตัว 

เวลา  ๐๕.๓๐ – ๐๗.๓๐ น. - สมาทานศีล 

    - ทําวัตรเชาและทําสมาธิ   

    - ตักบาตร 

เวลา  ๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น. รับประทานอาหารเชา 

เวลา  ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนรายงานตัว 

เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. หนวยที่ 5 การสราง พัฒนาและขับเคลื่อนเครือขายครูดี 

เวลา  ๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา  ๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. จงกรม 

เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. หนวยที่ 5 การสราง พัฒนาและขับเคลื่อนเครือขายครูดี (ตอ) 

เวลา  ๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. บันทึกสรปุผลการอบรมภาพรวม 

เวลา  ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. พิธีปด 

    ผูเขาอบรมกลาวคําปฏิญาณการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพที่ถือปฏิบัติ 

    รวมกันเปนภาพรวมของคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตอประธานในพิธีโดยพรอม 

    เพรียงกัน 

 

ขอปฏิบัติในการเขารับการอบรม 

๑. ผูเขารบัการอบรมตองถือศีล ๘ 

๒. ผูเขารบัการอบรมตองเขาพักคางคืน ณ สถานที่อบรม 

๓. ผูเขารบัการอบรมตองแตงกายดวยเสื้อผาสีขาวเทาน้ัน (ที่เหมาะสมและสะดวกตอการฝกปฏิบัติธรรม/  

     ไมรัดรูปและไมหลวมเกินไป) 

๔. ผูเขารบัการอบรมตองปฏิบัติตามระเบียบ และขอกําหนดของศูนยการพฒันา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา    

โดยเครงครัด 

๕. ผูเขารบัการอบรมตองปดเครื่องมือสื่อสารในขณะที่เขารับการอบรม 

๖. ผูเขารบัการอบรมหามนําสิง่ตอไปน้ี เขามาในบรเิวณศูนยการพัฒนาฯ 

 ๖.๑  สิ่งเสพติดและของมึนเมา 

 ๖.๒  สิ่งของมีคาทกุประเภท 

 ๖.๓  หนังสือ / เอกสารที่ไมเกี่ยวของกบัการอบรม 

 ๖.๔  เครื่องใชไฟฟาทุกชนิด 

 ๖.๕  อาวุธทุกชนิด  และสิ่งของที่เปนอปุสรรคตอการอบรม 
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๗.  สิ่งของจําเปนที่ผูเขารับการอบรมตองนําไป 

 ๗.๑  บัตรประจําตัวประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

 ๗.๒  ไฟฉาย 

 ๗.๓  ยารักษาโรคประจําตัว  

 ๗.๔  เครื่องนอน 

 

การประเมินผล 

 ผูเขารบัการอบรมซึ่งมสีิทธิไดรบัวุฒิบัตรจากคุรุสภา  ตองผานเกณฑการประเมิน ดังตอไปน้ี 

  ๑.  มีเวลาเขาอบรมไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาการอบรมทัง้หมด 

๒. ผานการประเมินไมนอยกวารอยละ ๖๐ ของคะแนนทั้งหมด 

 ทั้งน้ี  มีการทดสอบผูเขารับการอบรมกอนและหลังอบรมในแตละรายแผนการจัดการอบรม 

 

หมายเหตุ : 

 หากผูใดมีความประสงคจะนอนคาง กรุณาติดตอ  เจาหนาที่คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ เขต 1    

โทร. 055 817849  (ในวัน เวลาราชการ กอนวันที่ 25 มีนาคม 2558) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีรายชื่อผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ีเขารับการพัฒนาตามหลักสูตรเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสราง

ศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

 (หลักสูตร ๕ วัน)  ประจําป 2558 

คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 
 

ระหวางวันท่ี 30 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 

ณ วัดพระแทนศิลาอาสน พระอารามหลวง ตําบลทุงยั้ง อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ 

 

 

ท่ี ชื่อ - สกุล 

เลขบัตรประจําตัว

ประชาชน ตําแหนง สังกัด 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

     

 


