แบบตอบรับเข้าร่วม
ค่ายพัฒนาโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถพี ุทธระดับประเทศ
ปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
และการประกวดโครงงานคุณธรรมฯ มหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ด้านพระพุทธศาสนา ปีที่ ๔ (4th MCU CONTEST)
๑. ชื่อโครงงานคุณธรรม...................................................................................................................................................................
๒. ประเภทโครงงานคุณธรรมระดับ □ ม. ต้น □ ม.ปลาย/เทียบเท่า
๓. ชื่อกลุ่มเยาวชนผู้รับผิดชอบโครงงาน .........................................................................................จานวน..............................คน
๔. โรงเรียน...............................................................ที่อยู่...............................................................................................................
โทรศัพท์ .......................................สพป./สพม./สช./อปท./กทม/ตชด./สอศ.(ปวช.............................................................
๕. ผู้บริหารโรงเรียน ชื่อ-นามสกุล................................................ตาแหน่ง...............................โทรศัพท์มือถือ..............................
ครูที่ปรึกษาโครงงานหลัก ชื่อ-นามสกุล...................................................ตาแหน่ง...................................................................
ศาสนา...........................................โทรศัพท์มือถือ....................................E-mail...................................................................
ครูที่ปรึกษาโครงงานหลัก ชื่อ-นามสกุล...................................................ตาแหน่ง...................................................................
ศาสนา...........................................โทรศัพท์มือถือ....................................E-mail...................................................................
พระสงฆ์ที่ปรึกษาโครงงาน ชื่อ-ฉายา.....................................................ตาแหน่ง...................................................................
โทรศัพท์มือถือ.............................................E-mail...............................................Facebook................................................
๖. รายชื่อบุคคลที่จะเข้าร่วมค่ายพัฒนาโครงงานคุณธรรมฯ และการประกวดโครงงานคุณธรรมฯ จานวน ๕ ท่าน ได้แก่
(๑) ครูที่ปรึกษาโครงงาน (หลัก) ชื่อ-นามสกุล.........................................................โทรศัพท์มือถือ........................................
(๒) นักเรียนแกนนา ชื่อ-นามสกุล................................................................ระดับชั้น...............ศาสนา...................................
(๓) นักเรียนแกนนา ชื่อ-นามสกุล................................................................ระดับชั้น...............ศาสนา...................................
(๔) นักเรียนแกนนา ชื่อ-นามสกุล................................................................ระดับชั้น...............ศาสนา...................................
(๕) นักเรียนแกนนา ชื่อ-นามสกุล................................................................ระดับชั้น...............ศาสนา...................................
หมายเหตุ : ขอให้โรงเรียนเลือกครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมหลัก ๑ คน เข้าร่วมค่ายตามที่กาหนดไว้ในหนังสือ และตัวแทนนักเรียน
แกนนาผู้รั บผิ ด ชอบโครงงาน ๔ คน เพื่ อพั ฒ นาความรู้ค วามเข้ าใจ ทั กษะกระบวนการ และเครื่ องมือ นาไปพั ฒ นาต่ อยอดโครงงาน
คุณธรรมของตนเอง ให้กับสมาชิก เครือข่ายภายในโรงเรียนให้สามารถสืบสานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ลงชื่อ......................................................ผู้รับรองข้อมูล
(.....................................................)
ตาแหน่งผู้บริหาร....................................
.........../………………/..………
หมายเหตุ : กรุณาถ่ายเอกสารและส่งแบบตอบรับไม่เกินภายในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ ID-Line: MCU Contest4 Moral
Project หรือ E-mail: mahanop28@gmail.com ทั้งนี้ ให้ครูที่ปรึกษานาแบบตอบรับ ฉบับจริง มาส่งให้เจ้าหน้าที่ในวันงาน
ลงทะเบียน สามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลได้ที่ พระมหาณรงค์ราช ปณิธานธิติ (นักวิชาการศึกษา) โทร. ๐๘๗ ๔๙๖ ๘๒๔๐

รายละเอียดการเข้าค่ายพัฒนาโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ
โครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑. วัตถุประสงค์การเข้าค่าย
๑.๑ พัฒนาความรู้ความเข้าใจหลักการทาโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธให้กับครูและนักเรียน
๑.๒ พัฒนาทักษะการออกแบบนวัตกรรมในการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์
วิถีพุทธให้กับครูและนักเรียน
๑.๓ พัฒนาโครงงานคุณธรรมของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นผ่านกระบวนการและเครือ่ งมือที่
หลากหลายต่อการพัฒนาโครงงานคุณธรรมทีเ่ หมาะสมกับบริบทของโรงเรียน
๑.๔ นาความดีของแต่ละโรงเรียนจากการทาโครงงานคุณธรรมมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในค่าย
๑.๕ ทราบหลักเกณฑ์ และกลไกขับเคลื่อนโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธอย่างยัง่ ยืน ภายหลังจาก
การประกวดระดับประเทศเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
๒. ค่ายพัฒนาโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ
กาหนดการอบรมค่ายพัฒนาโครงงานคุณธรรมฯ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ สวน
ธรรมศรีปทุม (เดอไพน์รีสอร์ท) ตาบลท้ายเกาะ อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โดยมีรายละเอียดแผนที่การเดินทาง
ด้านล่าง (www.sripathum.com)

๓. การเดินทาง
ขอให้ เดินทางมาถึงสถานที่จัดค่ายพั ฒ นาโครงงานคุณธรรมฯ ณ สวนธรรมศรีป ทุม ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม
๒๕๖๒ ก่อนเวลา ๑๘.๐๐ น. เพื่อรายงานตัว ลงทะเบียน รับเอกสาร เข้าที่พัก จัดตั้งโครงงานคุณธรรมเพื่อแสดง
นิทรรศการ และในเวลา ๑๙.๐๐ น. ทุกโครงงานต้องเข้าร่วมปฐมนิเทศโครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัต
ลักษณ์วิถีพุทธ เพื่อร่วมรับฟังรายละเอียดเกณฑ์ และกลไกการขับเคลื่อนพัฒนาโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถี
พุทธ ภายหลังจากสิ้นสุดการประกวดระดับประเทศ

๔. เครื่องใช้ส่วนตัว
๔.๑ โปรดนาของใช้จาเป็นส่วนตัวมาด้วย รวมทั้งยารักษาโรคประจาตัว และคาดการณ์ให้เพียงพอกับการพัก
ค้างคืนในระหว่างวันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
๔.๒ นัก เรียนเตรียมชุดนักเรียนมาด้วยแล้ว ให้ เตรียมเสื้อผ้าสาหรับร่วมกิจ กรรมที่เคลื่อนไหวได้ง่ายในช่วง
กระบวนการเรียนรู้ภายในค่าย และผู้หญิงไม่ให้ใส่เสื้อรัดรูปและกางเกงขาสั้นเหนือเข่าในการเข้าค่าย
๕. เนื่องด้วยข้อจากัดหลายด้าน
ขอให้ทุกโรงเรียนพิจารณาเลือกครูที่ปรึกษาโครงงานหลัก ๑ คน โดยต้องเป็นที่ครูปรึกษาโครงงานคนเดียวกัน
กับโครงงานที่จะประกวดระดับประเทศเท่านั้น (ในกรณีที่โรงเรียนเป็นตัวแทนระดับประเทศทั้ง ๒ ระดับ คือมัธยมต้น
และมัธยมปลาย ครูที่ปรึกษาโครงงานก็จานวน ๒ คน) และนักเรียน ๔ คน รวมจานวน ๕ คน
๖. สถานที่พัก
ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เข้าค่ายพักที่สวนธรรมศรีปทุม (เดอไพน์รสี อร์ท) ปทุมธานี
ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ พักที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อาเภอวังน้อยจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
๗. เอกสารจาเป็นที่ต้องส่งคณะกรรมการในวันประกวด
๗.๑ เล่มรายงานโครงงาน ๕ บท จานวน ๔ เล่ม
๗.๒ สรุปย่อโครงงาน ๑ หน้ากระดาษ A4 (อาจทาเผื่อไว้เพือ่ แจกในวันงานด้วย)
๗.๓ แผ่นพับ (Brochure) สรุปย่อโครงงาน จานวน ๔ ชุด (อาจทาเผื่อไว้เพือ่ แจกในวันงานด้วย)
๗.๔ แผ่นป้าย (Board) นิทรรศการโครงงาน ๑ แผ่นป้าย เพื่อนาเสนอโครงงานคุณธรรมส่งเสริมศีลธรรม ขอให้
จัดทาด้วยวัสดุที่เบาและพับย่อได้ แสดงภาพรวมและสรุปสาระสาคัญของโครงงานทั้งหมด ได้แก่ ชื่อโครงงานคุณธรรม
สถานศึกษา รายชื่อที่ปรึกษา และกลุ่มเยาวชนผู้รับผิดชอบโครงงาน บทคัดย่อ ผังมโนทัศน์ วิธีการดาเนินงาน ผลการ
ดาเนินงาน ข้อมูลสถิติ การประเมินผล การสรุปผล เป็นต้น โดยมุ่งเน้นการจัดแสดงเป็น แผนผัง แผนภูมิ รูปภาพ ตาราง
สัญลักษณ์ฯลฯ ที่ทาให้ผู้ชมเข้าใจได้โดยไว โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ และเทคนิคทางศิลปะมาช่วยนาเสนอให้เกิดการ
สื่อความหมายได้ง่าย ชัดเจน และน่าสนใจ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๘. การประกวดโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธระดับประเทศ
ในการนาเสนอโครงงานคุณธรรมฯ บนเวทีระดับประเทศนั้น ให้ทุกโครงงานนาเสนอภายในกาหนดเวลา ๗
นาทีเท่า นั้น หลัง จากนั้นเป็ นการตอบข้อ ซัก ถามของคณะกรรมการ ซึ่ง จะใช้เวลารวมแล้วไม่ เ กิ น ๓๐ นาที ต่อ ๑
โครงงาน
๙. ติดต่อรายละเอียดการเข้าค่าย
รายการ
การลงทะเบียน - การเดินทาง
ประสานงานทั่วไป
สถานที่พักสวนธรรมศรีปทุม

ผู้รับผิดชอบ
พระมหาณรงค์ราช ปณิธานธิติ
นายนิรุต ป้องสีดา
นายนิรุต ป้องสีดา
คุณแป๋ว เจ้าหน้าที่สวนธรรมศรีปทุม

โทร
๐๘๗ ๔๙๖ ๘๒๔๐
๐๘๗ ๑๐๒ ๐๘๕๔
๐๘๗ ๑๐๒ ๐๘๕๔
๐๘๙ ๐๗๘ ๖๓๖๓

รายละเอียดการเขียนรายงานโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ ปี ๒๕๖๒
(มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)
การเขียนรายงานการดาเนินงานโครงงานคุณธรรมตามขั้นตอนนี้ เป็นการสรุปรายงานผลการดาเนินโครงงาน
คุณธรรม เพื่อให้ผู้อื่นได้ทราบถึงแนวคิด วิธีการดาเนินงาน ผลที่ ได้รับตลอดจนข้อสรุป ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับ
โครงงานคุณธรรมนั้น การเขียนรายงานควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย กระชับ ชัดเจน และครอบ คลุมประเด็นสาคัญ ๆ
ของโครงงานคุณธรรมที่ป ฏิบัติไปแล้ว โดยวิเคราะห์สรุปถึงองค์ความรู้ใหม่ หรือคุณธรรมที่ได้รับจากการปฏิบัติ โดย
แสดงเนื้อหา บทและหัวข้อต่าง ๆ ตามที่กาหนดไว้ ดังนี้
(๑) ปกหน้า
๑.๑ ปกนอก
- ชื่อโครงงานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- ชื่อกลุ่มเยาวชนผู้รบั ผิดชอบโครงงาน
- ชื่อสถานศึกษา สังกัด โดยระบุ สพท./สช./อปท./กทม/ตชด./สอศ.
- โครงงานนี้เป็นส่วนหนึง่ ของโครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ
จัดโดยสานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๑.๒ ปกใน
- ชื่อโครงงานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- รายชื่อสมาชิกกลุม่ เยาวชนผู้รบั ผิดชอบโครงงาน โดยระบุตาแหน่ง ระดับชั้น
- ชื่อพระสอนศีลธรรมที่ปรึกษา
- ชื่อผู้บริหารทีป่ รึกษา
- ชื่อครูที่ปรึกษา โดยระบุหมายเลขโทรศัพท์
- ชื่อสถานศึกษา โดยระบุหมายเลขโทรศัพท์
(๒) กิตติกรรมประกาศ (แสดงการขอบคุณบุคคล คณะองค์กรต่าง ๆ ทีส่ นับสนุนการทาโครงงาน)
(๓) บทคัดย่อ (สรุปย่อเนื้อหาและประเด็นสาคัญของโครงงานเป็นความเรียงใน ๑ หน้ากระดาษ)
(๔) ผังมโนทัศน์ (สรุปภาพรวมของโครงงานทั้งหมดเป็นผังมโนทัศน์ ใน ๑ หน้ากระดาษ)
(๕) บทที่ ๑ บทนา
๑.๑ ที่มาและความสาคัญของปัญหา (เป็นการกล่าวถึงปัญหา สาเหตุและความจาเป็นที่ต้องมี
การจัดทาโครงงาน โดยผู้เขียนโครงงานจะต้องพยายามพรรณนาความโดยหาเหตุผล หลักการ ทฤษฎี แนวทาง
ตลอดจนความต้องการจาเป็นและสนใจในการแก้ปัญหา
ทั้งนี้เพือ่ แสดงข้อมูลที่มีน้าหนักน่าเชื่อถือและให้เห็น
ความสาคัญของสถานการณ์ทเี่ กิดขึ้น โดยมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลด้วย)
๑.๒ วัตถุประสงค์ (เป็นการระบุถึงเจตจานงเฉพาะในการดาเนินงานของโครงงาน โดยแสดงให้
เห็นถึงผลที่ต้องการจะบรรลุไว้อย่างกว้าง ๆ แต่ชัดเจนและไม่คลุมเครือ ไม่ควรเขียนวัตถุประสงค์เกิน ๓ ข้อ)

๑.๓ ขอบเขตการศึกษา
๑.๓.๑ กลุ่มเป้าหมาย
๑.๓.๒ ระยะเวลาดาเนินการโครงงาน
๑.๓.๓ สถานที่ดาเนินการโครงงาน
๑.๓.๔ เป้าหมายการแก้ปัญหา (เป็นการระบุถึงผลลัพธ์สุดท้ายที่ ต้องการหรือคาดว่าจะได้จากการ
ดาเนินการโครงงานทั้งผลลัพธ์ที่เป็นผลเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และคุณธรรมเป้าหมาย)
หมายเหตุ : คุณธรรมเป้าหมาย ได้มาโดยต้องวิเคราะห์จากปัญหาที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมาย จึงจะ
ทราบได้ว่า คุณธรรมเป้าหมายที่ต้องการพัฒนาให้เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายคือ คุณธรรมข้อไหน)
๑.๔ นิยามศัพท์
๑.๕ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
(๖) บทที่ ๒ การศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องการจัดทาโครงงาน
๒.๑ แนวคิด ทฤษฎีหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
๒.๒ หลักธรรม/ข้อธรรมที่นามาใช้ดาเนินการโครงงาน
๒.๓ แนวพระราชดาริต่าง ๆ ที่นามาใช้ดาเนินการโครงงาน
๒.๔ สรุปผล
หมายเหตุ :
ข้อ ๒.๑ เป็นการศึกษาข้อมูล ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ปัญ หาที่ต้องการแก้ไข แล้วนาแนวคิด แนวทาง
หรือหลักการต่าง ๆ ที่ผู้รู้ได้ศึกษาไว้แล้ว เพื่อมาออกแบบเป็นกิจกรรมนวัตกรรมหรือวิธีการแก้ปัญหาตามเป้าหมาย
ที่ได้กาหนดไว้)
ข้อ ๒.๒ วิ เคราะห์ ห ลัก ธรรม/ข้ อธรรมะให้ เ ชื่อ มโยงกั บ โครงงานคุ ณ ธรรมที่ ต้ องการแก้ ไขอย่า ง
สอดคล้องเป็นเหตุเป็นผล
ข้อ ๒.๓ วิเคราะห์ พ ระราชดาริ/พระราชดารัส คาสอนในหลวงต่ าง ๆ ที่ เ ลือกมา ให้ เชื่ อมโยงกั บ
โครงงานคุณธรรมที่ต้องการแก้ไขอย่างสอดคล้องเป็นเหตุเป็นผล
ข้อ ๒.๔ ให้สรุปหรือสังเคราะห์สิ่งที่ได้จากการศึกษาข้อมูลในข้อ ๒.๑ - ๒.๓ ว่าสามารถนามาใช้ในการ
แก้ปัญหาในเรื่องที่ศึกษาได้อย่างไรบ้าง
(๗) บทที่ ๓ การดาเนินการโครงงาน
๓.๑ แผนการดาเนินงาน
๓.๒ กิจกรรมในการดาเนินงาน/รายละเอียดขั้นตอนการดาเนินกิจกรร
๓.๓ ปฏิทินการดาเนินงาน
๓.๔ งบประมาณ และแหล่งที่มาของงบประมาณ
๓.๕ ปัญหาและอุปสรรค
๓.๖ วิธีการแก้ไข

(๗) บทที่ ๔ วิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
๔.๑ ผลการดาเนินงานโครงงาน (แสดงผลหรืออธิบายเหตุผลการดาเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของโครงงานหรือไม่ เพียงใด เพราะเหตุใด หรือแสดงโดยการอธิบายพร้อมรูปภาพ/มีสถิต/ิ ตาราง/แผนภูมิ
ประกอบ)
๔.๒ ผลที่เกิดกับสมาชิกผู้รับผิดชอบโครงงาน (โดยเฉพาะคุณธรรมที่ได้รบั นาไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ตนเองอย่างไร)
๔.๓ การประเมินตนเองผู้รับผิดชอบโครงงานคุณธรรม
๔.๔ การประเมินและวิจารณ์โดยผู้อื่น (แสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์ คาวิจารณ์ และ
ข้อเสนอแนะ ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา อาจารย์และพระสงฆ์ที่ปรึกษาโครงงาน และ/หรือ บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น
ผู้ปกครอง, เพื่อนนักเรียนคนอื่นที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่ม, คนในชุมชน)
(๙) บทที่ ๕ สรุปและอภิปรายผลการปฏิบัติโครงงาน
๕.๑ ผลที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการโครงงาน
๕.๒ แผนการดาเนินงานโครงงานภาคการศึกษาต่อไป
๕.๓ ข้อเสนอแนะสาหรับการจัดทาโครงงานคุณธรรมครั้งต่อไป
(๑๐) บรรณานุกรม
(๑๑) ภาคผนวก
- ตารางวิเคราะห์สรุปการประเมินผลการดาเนินงาน
- ภาพการดาเนินงาน
ฯลฯ

แบบสรุปย่อโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ
(ความยาว ๑ หน้ากระดาษ A4)
ชื่อกิจกรรมโครงงาน..................................................................
โดยกลุ่ม........................โรงเรียน...............สพท./สช./อปท./กทม/ตชด./สอศ.................
คุณธรรมเป้าหมาย :

หลักธรรมสาหรับการดาเนินงาน :

ประเด็นปัญหาหลักของการทาโครงงานคุณธรรม :

กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการแก้ไข :

ระยะเวลาดาเนินการ :

กิจกรรมการแก้ปัญหา :

ผลที่เกิดขึ้น :

ผู้รับผิดชอบโครงงาน

พระสงฆ์ที่ปรึกษา :
ผู้บริหารที่ปรึกษา :
ครูที่ปรึกษา :
ครูที่ปรึกษา :

ตารางอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายพัฒนาโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ “สาหรับนักเรียนแกนนา” รุ่นที่ ๒ ปีที่ ๓ ปี ๒๕๖๒
ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สวนธรรมศรีปทุม (เดอร์ไพน์ รีสอร์ท) อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
โดย สานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
กิจกรรมภาคเช้า

๒๕

๒๘

๒๙

บรรยายพิเศษเรื่อง สติ : Mindfulness
รศ.ดร.พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส
ผอ. วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

กิจกรรมภาคค่า

๑๓.๐๐ – ๑๘.๐๐

๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐

ลงทะเบียน / รับเอกสาร / เข้าที่พัก / จัดนิทรรศการโครงงาน

ปฐมนิเทศโครงการฯ

๑๐.๑๕ – ๑๑.๓๐

๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐

๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐

๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐

มณฑลแห่งการเรียนรู้

ฐานสัมพันธ์แบบองค์รวม
(ปมปัญหามนุษย์)

ตะกร้า ๓ ใบ กับภารกิจ
การค้นหาความจริง

การเข้าใจ เข้าถึงปัญหา
อย่างแท้จริง

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐

๑๔.๔๕ – ๑๖.๐๐

ฝึกการใช้เทคโนโลยี
เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้

การสร้างไอเดียการ
แก้ปัญหา (Ideation)

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐

๑๔.๔๕ – ๑๖.๐๐

ตลาดนัดคุณธรรม

สะท้อนหลังการเรียนรู้(AAR)

๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐
ถอดบทเรียนกลุ่มจากเรื่อง
Mindfulness / นาเสนอต่อที่
ประชุมกลุ่มใหญ่

๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐
ร่วมพลังสร้างสรรค์นวัตกรรมกิจกรรมการแก้ปัญหา

๑๒.๓๐-๑๓.๐๐ ผ่อนพักตระหนักรู้

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ เช็คอิน

๒๗

๐๖.๐๐-๐๗.๐๐ สุขภาวะวิถีพุทธ

๒๖

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐
พิธีเปิด และบรรยาย
โดย.พระศรีธรรมภาณี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ผู้อานวยการสานักงานพระสอนศีลธรรม
๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐

กิจกรรมภาคบ่าย

๑๘.๐๐ – ๑๘.๔๐ น. สุขภาวะวิถีพุทธ

วัน
ที่

๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐
ชมภาพยนตร์ : ผู้นาการพัฒนา
/ การถอดบทเรียน
๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐
ปวารณาใจปรารถนาธรรม
การสะท้อนการเรียนรู้

๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐

๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐

๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐

๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐

พิธีปิด/รับวุฒิบัตร
ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข
สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.

ลงทะเบียนการประกวด
และเข้าที่พัก ณ มจร.

พิธเี ปิด “มหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ด้านพระพุทธศาสนา” ปีที่ ๔ (4th MCU Contest)
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

จับฉลากลาดับการประกวด/
รับประทานอาหารเย็น

หมายเหตุ อาหาร
อาหารว่าง

เช้า ๐๗..๐๐ – ๐๘.๐๐ น. กลางวัน
เช้า ๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น. บ่าย

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๔.๐๐ – ๑๔.๑๕ น.

เย็น
๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.
กลางคืน ๒๑.๐๐ – ๒๑.๑๕ น.

ตารางอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายพัฒนาโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ ปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ “สาหรับครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม”
ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สวนธรรมศรีปทุม (เดอะไพน์รีสอร์ท) อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
โดย สานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
กิจกรรมภาคเช้า

๒๕

๒๘

๒๙

๑๓.๐๐ – ๑๘.๐๐

๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐

ลงทะเบียน / รับเอกสาร / เข้าที่พัก / จัดนิทรรศการโครงงาน

ปฐมนิเทศโครงการฯ
๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐

๑๐.๑๕ – ๑๑.๓๐

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐

พิธีเปิด และบรรยาย
โดย.พระศรีธรรมภาณี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ผู้อานวยการสานักงานพระสอนศีลธรรม

มณฑลแห่งการเรียนรู้

การเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา “การทาความดี” (๑)

๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐

๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐

บรรยายพิเศษเรื่อง สติ : Mindfulness
รศ.ดร.พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส
ผอ. วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

ถอดบทเรียนกลุ่มจากเรื่อง
Mindfulness / นาเสนอต่อที่
ประชุมกลุ่มใหญ่

การเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา “การทาความดี” (๒)

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ เช็คอิน

๒๗

กิจกรรมภาคค่า

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐

๐๖.๐๐-๐๗.๐๐ สุขภาวะวิถีพุทธ

๒๖

กิจกรรมภาคบ่าย

๑๘.๐๐ – ๑๘.๔๐ น. สุขภาวะวิถีพุทธ

วัน
ที่

การเข้าใจ เข้าถึงปัญหา
อย่างแท้จริง (๑)
๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐
การเข้าใจ เข้าถึงปัญหา
อย่างแท้จริง (๒)

๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐

๑๔.๔๕ – ๑๖.๐๐

๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐

ร่วมพลังสร้างสรรค์นวัตกรรมกิจกรรมการแก้ปัญหา

ตลาดนัดคุณธรรม

สะท้อนหลังการเรียนรู้
(AAR) ในกลุ่ม PLC

ปวารณาใจปรารถนาธรรม

๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐

๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐

๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐

๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐

พิธีปิด/รับวุฒิบัตร
ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข
สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.

ลงทะเบียนการประกวด
และเข้าที่พัก ณ มจร.

พิธเี ปิด “มหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ด้านพระพุทธศาสนา” ปีที่ ๔ (4th MCU Contest)
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

จับฉลากลาดับการประกวด/
รับประทานอาหารเย็น

หมายเหตุ อาหาร
อาหารว่าง

เช้า ๐๗..๐๐ – ๐๘.๐๐ น. กลางวัน
เช้า ๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น. บ่าย

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๔.๐๐ – ๑๔.๑๕ น.

เย็น
๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.
กลางคืน ๒๑.๐๐ – ๒๑.๑๕ น.

