
 
ก าหนดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน ารุ่นท่ี 6 ประจ าปี 2558 

ระหว่างวันท่ี 16 – 19 กันยายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ว/ด/ป 
05.00 – 
07.00 น. 

07.00 – 
08.30 น. 

08.30 – 09.30 
น. 09.30 – 11.30 น. 

11.30 – 
13.00 

น. 
13.00 – 16.00 น. 

17.00 – 
18.00 

น. 

19.00 – 20.00 
น. 

20.00 – 21.00 น. 

16 ก.ย. 58 

 
ลงทะเบียนที่อาคาร 

หอฉันท์ ชั้น 1  
รับเอกสาร เข้าที่พัก 

รับ
ปร

ะท
าน

อา
หา

รเย
็น 

สวดมนต์      
ปฏิบัติธรรม 

พิธีแสดงตนเป็น
พุทธมามกะ 

ปฐมนิเทศ/ทบทวนอดีต     
มองปัจจุบนั สรรสร้าง

อนาคต (post it) 

17 ก.ย. 58 
สวดมนต ์

ปฏิบัติธรรม     
 

รับ
ปร

ะท
าน

อา
หา

รเช
า้ ร่วมเรียนรู้นิทรรศการเวทีวิถีพุทธชั้นน า      

ณ หอประชุม มวก. 

รับ
ปร

ะท
าน

อา
หา

รก
ลา

งว
นั 

เข้าร่วมพิธีเปิดงาน
มหกรรมส่งเสริม

ศีลธรรม ณ หอประชุม 
มวก. 

สวดมนต ์
ปฏิบัติธรรม     

 

สุนทรียสนทนา  สรปุการ
เรียนรู้จากนิทรรศการ          

(จุดเทียน ดื่มชา) 

18 ก.ย. 58 
สวดมนต ์

ปฏิบัติธรรม     
 

การสร้างเครือข่าย
วิถีพุทธชั้นน ารุน่ 6 

ดื่มด่ ากับกิจกรรม   
วิถีพุทธตามอัตลักษณ์    

29 ประการ            
ด้วยกระบวนการ KFC 

พุทธธรรม 
เพื่อการจัดการศึกษา 

สวดมนต ์
ปฏิบัติธรรม     

 

 แผนพัฒนายกระดบั
โรงเรียนวิถีพุทธชัน้น า  

และ MOU 

19 ก.ย. 58 
สวดมนต ์

ปฏิบัติธรรม     
 

รับประทาน
อาหารเช้า 

ร่วมสวดมนต์   
เจริญจิตภาวนา 

ถวายแด่       
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ 

ซ้อมการรับโล่รางวลั 

 
พิธีโล่รางวัล เกียรติบัตร     

และเงินทนุพัฒนา     
วิถีพุทธและพิธปีิด 

เดินทางกลบั         
โดยสวัสดิภาพ 

 



กรุณาส่งใบตอบรับมาที่ โทรสารหมายเลข 02 288 5879 หรือ E-mail : moral.group@hotmail.com   
ภายในวันที่ 9 กันยายน 2558 และกรุณาโทรมายืนยัน  ใบตอบรับ โทรศัพท์ 02 288 5889 หรือ 02 288 5890     
 
หมายเหตุ  1. ผู้เข้าร่วมประชุม คือผู้บริหารโรงเรียน ๑ คนและครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 1 คน รวมโรงเรียนละ ๒ คน 
   2. การแต่งกาย ในชั่วโมงการอบรมแต่งกายสุภาพ เน้นเสื้อสีขาวปฏิบัติธรรม ผู้หญิงใส่กางเกงได้ (พิธีมอบโล่รางวัลทุกคนแต่งกายด้วยชุดสุภาพผ้าไทย) 
   3. ทุกโรงเรียนเตรียมเอกสารน าเสนอกิจกรรมวิถีพุทธที่เด่นของโรงเรียน จ านวน ๒ กิจกรรม ในกระดาษ A4 (หน้า/หลัง) จ านวน ๑ แผ่น  
                  โดยแสดงให้เห็นวิธีด าเนินการ (How to) และผลการด าเนินการที่ชัดเจน น ามาจ านวน ๒๐๐ ชุด  
       4. การเดินทางแบบประหยัด โดยทางบก 
       5. ให้เข้าร่วมประชุมสัมมนาตามก าหนดการและต้องมีเวลาเข้าร่วมการประชุมสัมมนาอย่างน้อยร้อยละ 80  จึงจะผ่านการประชุม และได้รับโล่รางวัล 
       6. ก าหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ซึ่งจะแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้า 
       7. หากมีข้อสงสัยสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ พระณรงค์เดช อธิมุตฺโต โทร ๐๘๑-๔๔๖-๕๐๙๕ / พระมหาอภิวัฒน์ กิตฺติวณฺโณ ๐๘๔-๖๗๐-๔๕๒๙ 
        8. โปรดเตรียมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมลายเซ็น รับรองส าเนาถูกต้อง ของผู้ที่จะรับทุนมาด้วย ๒ ชุด  
                           และส าเนาสมุดบัญชีเงินอุดหนุนของโรงเรียน จ านวน 1 ฉบับ 
        9. การสัมมนา เน้นการตรงต่อเวลา และความพร้อมเพรียง 
     10. งดใช้มือถือในเวลาอบรม 
     11. ให้ทุกโรงเรียนส่งบทความที่แสดงถึงความส าเร็จ และกิจกรรมดีเด่น จ านวน 3 หน้ากระดาษ A4 ในรูปแบบบทความเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้อ่าน 
                 ส่งที่ email : stain2548@hotmail.com  เพื่อจัดท าหนังสือ ๑๐๐ โรงเรียนดีวิถีพุทธ เผยแพร่ จ านวน ๑ ชุด พร้อมไฟล์ หรือส่งวันสัมมนา 
     12. สิ่งที่ผู้เข้าอบรมควรเตรียมมาด้วย (ที่พักห้องละ 4 คน) 1) ของใช้ส่วนตัว ได้แก่ ผ้าเช็ดตัว ผ้าถุง ผ้าขาวม้า สบู่ แชมพู ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ฯลฯ  
             2) ผ้าห่ม/ ถุงนอน (ถ้าเตรียมมาได้)   3) ไฟฉาย   4) ยาทากันยุง   5) ยารักษาโรคประจ าตัว  
 

ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม  สถาบันวิปัสสนาธุระ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

mailto:moral.group@hotmail.com

