
ที ศธ 0๔0๐๘/ /0 **19 สำนักงานคพะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

ธันวาคม ๒๔๖๔
เรื่อง การอบรมครูออนไลน์ หลักสูตร “60001 โ000เ โ0โ /\11 กินดี อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ” รหัสหลักสูตร ๖๔๑๐๑ 

รุ่นท่ี ๔
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดหลักสูตร จำนวน ๑ ขุด

๒. คำขี้แจงการสมัคร จำนวน ๑ ขุด
ด้วย ส ำน ัก งาน ค ณ ะกรรม การการศ ึกษ าข ั้น พ ื้น ฐาน  ร่วมกับบริษ ัท คะตะลิสต์ จำก ัด 

จ ัด ท าห ล ักส ูต รอบ รม คร ูออน ไลน ์ หล ักส ูตร “60001 1=0001 ควโ/เแ. กนิดี อย ู่ด ี ใน โรงเร ียนวถิ ีพ ุท ธ ” 
รหัสหลักสูตร ๖๔ ๑๐๑ รุ่นที่ ๔ ผ ่านวิด ีท ัศน ์และรายการถ่ายทอดสด ระหว่างวันที่ ๑ ๙  ธันวาคม ๒๔๖๔ 
ถึงวันท่ี ๔ มีนาคม ๒๔๖๖ โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการรับประทานอาหารมังสวิรัติอย่างถูกต้อง 
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออกแบบวางแผนการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ ในหัวข้อ การรับประทานอาหารมังสวิรัติ 
ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง และเกิดประโยชน์ต่อสุขภาพของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน (ดังสิ่งท่ีส่งมาด้วย ๑)

ใบการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้ท่านประขาสัมพันธ์การอบรมครู 
ออนไลน์หลักสูตร “600ป เ~000ร่ ["0โ /\แ กินดี อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ” รหัสหลักสูตร ๖๔๑๐๑ รุ่นที่ ๔ 
ไปยังโรงเรียนในสังกัด ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถลงทะเบียนผ่านทาง 0โ{ 6 0 0 5  ระหว่างวันที่ ๖ -  ๙ 
ธันวาคม ๒๔๖๔ รับสมัคร จำนวน ๖๐๐ คน หรือหากเต็มจำนวนก่อนจะปีดรับสมัครก่อน (ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) 
หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถาม นางสาวทิฆัมพร มาลาลํ้า หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๖๘๗๙ ๖๘๔๗

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

(ผายอ{ณต พํผผก)
รัร่ายเ®'ฑ?กาI*ณ*ก™การการ?โก^&&!ฑํข ปฐง?!'ราหัาารแก**

เล-เฬก'*รศ:V;๓ 'ก#โกาการ??กฬ*ฟัข,!11*

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
โทรศัพท ๐ ๒๒๘๘ ๔๘๗๙
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : ๓ 0 โล(.เกก๐0เว60@3เากล11.00๓



ฬ ก้ส (ู18วฬ8เ]ศรู3วน?สน์
6 0 0 0  โ 0 0 0  ?0แ  เ\มแ กิบดี อย ู่ด ี ในโรงเรียนวิก ีผ ุกร รุ่นที่ 4

รห ัสหลักสูตร 64101
ป ี* !!̂1เ1

1๖01วสาเฃดรับสมัคร : 6 - 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565 (09.00 11เนต้นไป) 
&  I รับจำนวน 600 คน เต็มก่อนขดก่อน

1๖0เวลาเรียบ ะ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2565 - 5 มีนาคม พ.ศ. 2566

ค ์เ!ฮ ธ ้ย ! ย ว ซั !
ผู้เรียบจะได้รับความรู้หลากหลายมิติเก่ียวกับอาหารสุขกาพจากพัช ข่งมิกวาบสอดคล้องกับการดำเนิบจาบ 
โรงเรียบวิถีผุกร กายได้หลักการลดการเมิยดเชยบ!!วิด พัฌนากนบนฐานของความ5และข้อมูล อีกทั้งวิถี 
บรีโกคนื้ยังส่งเสรีมพัฒนาการเด็กวัยเรียนทั้งกางร่างกาย จิตไจ อารบณ์ ลังกบ และสติมิญญา เน้ือหา 
จะไม่ได้ประกอบไปด้วยกวาบรู้เชงวิชาการเพัยงอย่างเดียว แด่จะมิการประยุกถ่ไขและลงมิอปฏิบัติได้จริง

เน ีช่วถ โ้ฆ วซ้ !
ข่อรายวิขา
รหัสหลักสูตร

ส่วบงานผู้พัฒนารายวิขา

จำนวนข่วโมงเรียนออบาลน่ทั้งหบถ 
จำนวนข่วโมงเรียนออบาลบ์ด่อกรง 

ประ(กกวิชา 

รปแบบการเรียน

กานาจัดการเรียบ 

กลุ่มเมิาหมาย 

คณสมบัติผู้เรียบ

เน ีอ้ น ! น ! ร เ8 ย น ร ู้

6?1 

6?2

6?5 
6?6

6?9 
6 ผ 0

หลักสูดรอบรมกรออบไลน์ "0ออป โ๐อช โอ!- /เแ กิบดี อยู่ดี ในโรงเรียบวิถีผุกร" 
64101

ส์าบักพัฒบานวัดกรรมการจัดการดีกนา ส์าบักงาบคณะกรรมการ 
การดีกษาข้ับพื่นฐาน (สผฐ.) และ บริษัท คะตะลิสต์ จำกัด 
20 ข่วโมง

2 ข่วโมง/10กรง และจะเมิน อกแกง แง6 จำบวบ 3 ข่วโมง 
อาหารสุขกาพจากพัขใบวิถีผุกร

บรรยายจากวิทยากร และเน้นใหัผู้เรียบมิส่วบร่วมกับกิจกรรมการเรียบรู้ผู้าบ 

การปฏิบัติหลากหลายรูปแบบ 
กานาไทย
ครู และบุกลากรกางการดีกษา 

* สาบารกเข้าเรียบจบครบ 20 ข่วโมง 
มิคอมพัวเดอร์และลัญญาณอีบเถอร์เด็ด

ปฐมนิเทศ / ทดลองระบบ / งาบธุรการ 

โรงเรียนวิถีผุทธ : \7ลเนง

อาหารดีในโรงเรียบวิถีผุทร 0๐๐ช โอออป โอ!- /VII โกขนาการฬนฐาน 

สุขกาผ และสมรรกกาพวัยเรียบ 
แรงบันดาลใจ ใส่ใจอาหารมังสวิรัติ 
อาหารเพื่อโลกและเพื่อบร่วมโลก (โอ๐ป โอ!' อบ!- [ว๒กงโ)
อาหาร กับมะเร็ง โรคหลอดเลิอดหัวใจและสมอง 

ปฏิบัติการอาหารมังสวิรัติของขุปดาร 

แพบปฏิบัติการอาหารมังสวิรัติของโรงเรียน 

อาหารกระดุ้นภูมิคุ้มกัน และความปลอดภัยด้านอาหาร (โ๒ทโ-โ)356ป อก เกากานก!โ̂  สกป โอออ้ รสโงงงVโV) 

ยี่งกว่า สิริ บีทุกคำตอบ

น โ ย ! ! !ย ก !8 5 (เมร : เม ้ม ม ส

ผู้เรียนจะได้รับวุฒ ิบัตร เนื้อ

1. เข้าเรียนและมีส่วนร่วมกิจกรรมออนาลน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

2. ม ีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหากี่อบรม และสาบารกน้าไปปฏิบัติได้จริง

ผู้ก่ีสนใจ30กะเบียนสามารถ 
สแกน 0แ (ะ00๒ ไอ้ก่ีน่ี

รายล:!อียตหลักสูถร 
สแกน 08 00๘6 ไอ้ก่ีน๋ี

สอบกามรายละเอียดเพื่บเด่น ก่ี สนก ลพฐ. คุณถียัมพร มาลาลํ้า โกร 086 879 6857 บริมัก กะถะลิสต์ จำกัด คุณลรัลมุข พุ่มประดิษฐ์ โกร 096 186 7862



ปฏิทินการออกอากาศ หลักสูตรอบรมครูออนไลน์ “ (วิ๐๐ช โ๐๐ฟ ควเ' กินดี อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ” รหัสหลักสูตร ๖๔๑0© รุ่นท่ี ๔
ระยะเวลาอบรมออนไลน์ระหว่างวันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๔๖๔ -  ๔ มีนาคม ๒๔๖๖ อบรม ๑๐ คร้ัง  ๆละ ๑๒๐ นาที

ซ่ือตอน ธ.ค. ๖๔ ม.ค. ๖๖ ก.พ. ๖๖ มี.ค. ๖๖ หมายเหตุ
แนะนำ ปฐมนิเทศ/ ทดลองระบบ/ งานธุรการ/ 6)^ ไม่นับจำนวน ขม.

๑ โรงเรียนวิถีพุทธ ะ Vล๒6 ๑๙
๒ อาหารดีในโรงเรียนวิถีพุทธ (วิ๐0ป 1๖๐01 1๖0 ลแ โภชนาการพ้ืนฐาน ๒๖

๓ สุขภาพ และสมรรถภาพวัยเรียน ๒๖
(&. แรงบันดาลใจ ใส่ใจมังสวิรัติ ๘,

๙  (ตอนยอ่ย 

ที ๋๙)

วันอาทิตย์ที, ๘ ม.ค. ๖๖ 
ถ่ายทอดสด ๑ ซม. ๓๐ นาที ผ่าน 
2001ฬ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐น. 
เฉพาะตอนย่อยท่ี ๑ ๒ และ ๓

๕ อาหารเพ่ือโลกและเพ่ือนร่วมโลก (1=0๐01 1๖โ ๐นโ เว๒ก๐ป ๒๓
๖ อาหาร กับมะเร็ง โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง ๒๓
๗ ปฏิบัติการอาหารมังสวิรัติของชุปตาร์ ๖
๘ แผนปฏิบ้ติการอาหารมังสวิรัติของโรงเรียบ ๖
๙ อาหารกระตุ้นภูมิคุ้มกัน และความปลอดภัยด้านอาหาร (เ31ลโา๖- 

ช3560เ ๐ก เกกกานกเ17 ลกเ๖ 1=๐๐01 5ล1๖17)
๒๐

๑๐ ย่ิงกว่า สิริ มีทุกคำตอบ ๒๐
(คอนย่อย*1 X 
แอะ ผ, ๒๖

วันอาทิตย์ท่ี ๒๖ ก.พ. ๖๖ 
ถ่ายทอดสด ๑ ซม. ผ่าน 2001ห 
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐น. เฉพาะตอน 
ย่อยท่ี ๓

เ^ร* *651 จบการอบรม ๔ วันจบหลักสูตร
หมายเหตุ ประชุม 2001ห คร้ังท่ี ๑ วันอาทิตย์ท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๔๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ -  ๑๒.๐๐ น. เพ่ือสร้างความเข้าใจแก่ผู้เข้าอบรม

ประชุม 2001ห คร้ังท่ี ๒ วันอาทิตย์ท่ี ๘ มกราคม ๒๔๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ -  ๑๒.๐๐ น. เพ่ือเข้าอบรม ตอนที, ๔ แรงบันดาลใจ ใส่ใจมังสวิรัติ (ตอนย่อย ๑, ๒ และ ๓) 
ประชุม 200IV! คร้ังท่ี ๓ วันอาทิตย์ ๒๙ มกราคม ๒๔๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ -  ๑๒.๐๐ น. เพ่ือสร้างความเข้าใจและตอบคำถามให้แก่ผู้เข้าอบรม 
ประชุม 2001\/เ คร้ังท่ี ๔ วันอาทิตย์ท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ -  ๑๒.๐๐ น. เพ่ือสร้างความเข้าใจแก่ผู้เข้าอบรม
ประชุม 200[ห คร้ังท่ี ๔ วันอาทิตย์ท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ -  ๑๒.๐๐ น. เพ่ือเข้าอบรม ตอนท่ี ๑๐ ย่ิงกว่า สิริ มีทุกคำตอบ (ตอนย่อย ๓) 

(กำหนดการประชุม 200/ห เพ่ือสร้างความเข้าใจและตอบคำถามให้แก่ผู้เข้าอบรม สามารถปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม))


