กำหนดกำร โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัตธิ รรม หลักสู ตรครูทั่วประเทศ โรงเรียนในฝัน ณ ศูนย์ อบรม ๖๐ แห่ ง ทั่วประเทศ
รุ่ นที่ ๑ (พ. ๒๔ - อำ. ๒๘ ก.ค.) / รุ่ นที่ ๒ (อ. ๓๐ ก.ค.- ส. ๓ ส.ค.)/ รุ่นที่ ๓ (พ. ๗ - อำ. ๑๑ ส.ค.)/ รุ่นที่ ๔ (พ. ๑๔ - อำ. ๑๘ ส.ค.)/ รุ่นที่ ๕ (พ. ๒๑ - อำ. ๒๕ ส.ค.)/ รุ่นที่ ๖ (อ. ๒๗ - ส. ๓๑ ส.ค.)
พัก
๐๖.๐๐ - ๐๗.๐๐ น.

สาย

๐๖.๐๐ น.
ออกกาลังกาย
เกมส์ตามหา
ดวงธรรม

ตัวแทนกลุม่ แสดงข้อคิด(Reflection) ๑ กลุม่
๐๘.๓๕ การปรับกาย ปรับใจ
/ นั ่งสมาธิ
๐๙.๓๐ น. ศาสตร์แห่งสมาธิ

วันที่ ๓

๐๕.๐๐ น.
ทาวัตรเช้า
นั ่งสมาธิ
แผ่เมตตา
(พระ...................)

๐๖.๐๐ น.
ออกกาลังกาย
สหวาระเดือน
เกิด

ตัวแทนกลุม่ แสดงข้อคิด(Reflection) ๑ กลุม่
๐๘.๓๕ น. นั ่งสมาธิ
๐๙.๐๐ น. การศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตขัน้ พืน้ ฐาน (ถ่ายทอดสด)
โดย พระภาวนาวิ ริยคุณ

วันที่ ๔

๐๕.๐๐ น.
ทาวัตรเช้า
นังสมาธิ
่
แผ่เมตตา
(พระ...................)

๐๕.๐๐ น.
ทาวัตรเช้า
นังสมาธิ
่
แผ่เมตตา
(พระ...................)

๐๖.๐๐ น.
ตักบาตร

๐๖.๐๐ น.
ถวายสังฆทาน

รับประทานอาหารเช้า

วันที่ ๒

๐๕.๐๐ น.
ทาวัตรเช้า นังสมาธิ
่
แผ่เมตตา
(พระ...................)

ตัวแทนกลุม่ แสดงข้อคิด(Reflection) ๑ กลุม่
๐๘.๓๕ น. อุปสรรคของสมาธิและวิธแี ก้ไข / นั ่งสมาธิ
๐๙.๐๐ น. เล่าประสบการณ์ "ครูผ้อู ทุ ิ ศตน" (ถ่ายทอดสด)
(พระครูธรรมธรอารักษ์ ญาณารกฺโข)

ตัวแทนกลุม่ แสดงข้อคิด(Reflection) ๑ กลุม่
๐๘.๓๕ น. นั ่งสมาธิ
๐๙.๐๐ น. นาเสนอผลการประชุมกลุม่ ของแต่ละโรงเรียน
๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. สร้างคน สร้างชาติ สร้างศีลธรรม รองรับการ
เปิ ดAEC โดย ดร.อรทัย มูลคา(ถ่ายทอดสด)
๑๐.๓๐ น. พิ ธีปิดการอบรม / มอบรางวัลสอบอันดับ๑-๓, ใบ
ประกาศ, ของที่ระลึก
ประธานสงฆ์ให้โอวาท

บ่าย

พัก

๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

พัก
๑๕.๐๐ - ๑๗.๓๐ น.

๑๘.๓๐ - ๒๐.๐๐ น. ทาวัตรเย็น / อธิบายศีล๘ / แนะนาวิธนี ั ่งสมาธิ
เบื้องต้น / นังสมาธิ
่
๒๐.๐๐ - ๒๑.๓๐ น. ครูผ้มู ีหวั ใจบรมโพธิ สตั ว์

พัก ๑๕ นาที

๑๕.๓๐ - ๑๖.๑๕ น. VDO ๕ ห้องชีวติ เนรมิตนิสยั / วิธจี ดั พับเก็บ
๑๖.๑๕ - ๑๗.๐๐ น. ประชุมกลุม่ พบพีเ่ ลีย้ ง /แนะนาตัว / เลือกประธานกลุม่ / แบ่งหน้าที่
๑๓.๐๐ น. พระรัตนตรัยภายในและวิธเี ข้าถึง / นั ่งสมาธิ
๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. กฎแห่งกรรม
๑๖.๑๕ น. VDO สาธิตการล้างห้องน้ า
๑๖.๓๐-๑๗.๓๐ น. ฐานกิจกรรม ๕ ห้องชีวติ
(๒ ฐาน - ๑.ห้องน้ า, ๒.ปดั กวาดเช็ดถู)

คา่
๑๘.๓๐ - ๒๑.๓๐ น.

๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. โครงการโรงเรียนในฝัน กับการพัฒนาโรงเรียนทัง้ ระบบ (Whole School
Approach) โดย ดร.อรทัย มูลคา(ถ่ายทอดสด) ,แบบสอบถามความคาดหวัง ๓ ประการ
๑๔.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. พระอาจารย์กล่าวต้อนรับ/ สมาทานศีล ๘/ อธิบายระบบหมู่

๐๘.๐๐ น. ลงทะเบียน และเข้าทีพ่ กั
๐๙.๐๐ น. รองผอ.สพท.กล่าวต้อนรับและชีแ้ จงระเบียบต่างๆ
๐๙.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. พิ ธีเปิ ดการสัมมนา (ถ่ายทอดสด)
โดย พระพรหมเมธี, รมช.ศึกษาธิ การ, เลขาธิ การ กพฐ.
โอวาทเปิ ดสัมมนา โดย พม.ดร.สมชาย ฐานวุฑโฺ ฒ
๑๐.๔๕ - ๑๑.๑๕ น. ปฐมนิเทศความเป็ นอยู่ และระเบียบต่างๆ

วันที่ ๑

วันที่ ๕

พัก

๐๘.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

ทาภารกิจส่วนตัว ดื่มน้ าปานะ

เช้า
๐๕.๐๐ - ๐๖.๐๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา
วัน

๑๘.๓๐ น. ทาวัตรเย็น / นังสมาธิ
่
๑๙.๓๐-๒๐.๓๐ น. Case Study การปลูกฝังศีลธรรม
โดย พม.ดร.สมชาย ฐานวุฑฺโฒ(ถ่ายทอดสด)
๒๐.๓๐-๒๑.๓๐ น. ประชุมกลุ่ม "ปัญหาศีลธรรมในโรงเรียน และ
แนวทางแก้ไข"

๑๓.๐๐ - ๑๗.๓๐ น. การฝึ กนิ สยั ผ่าน ๕ ห้องชีวิต (ถ่ายทอดสด)
โดย พระภาวนาวิ ริยคุณ

๑๘.๓๐ น. ทาวัตรเย็น/ นังสมาธิ
่
๑๙.๑๕ - ๒๐.๐๐ น. Case Study การปลูกฝังศีลธรรมโดย พม.
ดร.สมชาย ฐานวุฑฺโฒ (ถ่ายทอดสด)
๒๐.๐๐ - ๒๑.๓๐ น. ถ่ายทอดสดรายการธรรมะทางไกล

๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. โครงการพัฒนาโรงเรียนอย่างยังยื
่ น
(บรรพชาสามเณร, สอบธรรมะทางก้าวหน้า, V-Star)
๑๔.๓๐ - ๑๕.๒๐ น. สอบวัดความรู้พนื้ ฐานทางธรรมะ
๑๕.๒๐ น. ปฐมนิ เทศฐานกิ จกรรม
๑๕.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. เข้าฐานกิ จกรรม ๖ มิ ติ
(๔ ฐาน - สอนสมาธิ, จัดตักบาตร, จัดระเบียบห้องเรียน, สิง่ แวดล้อม)

๑๘.๓๐ น. ประชุมกลุ่ม "แผนพัฒนาโรงเรียนตามหลักความดี
สากล"
๑๙.๓๐ น. ทาวัตรเย็น และนัง่ สมาธิ
๒๐.๒๐ น. พิ ธีจดุ ประทีปรวมใจถวายเป็ นพุทธบูชา
๒๑.๒๐ น. กรอกแบบสอบถาม :
(๑.สิ่ งที่ได้รบั ๓ประการ ๒.แบบสอบถาม ๙ ข้อ)

เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

๐๙.๐๐ น.

