
เวลา เช้า สาย บา่ย ค า่

วนั ๐๕.๐๐ - ๐๖.๐๐ น. ๐๖.๐๐ - ๐๗.๐๐ น. ๐๘.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ๑๕.๐๐ - ๑๗.๓๐ น. ๑๘.๓๐ - ๒๑.๓๐ น.

วนัท่ี ๑

๐๘.๐๐ น. ลงทะเบยีน และเขา้ทีพ่กั
๐๙.๐๐ น. รองผอ.สพท.กล่าวตอ้นรบัและชีแ้จงระเบยีบต่างๆ
๐๙.๓๐ - ๑๐.๔๕ น.  พิธีเปิดการสมัมนา (ถา่ยทอดสด)
 โดย พระพรหมเมธี, รมช.ศึกษาธิการ, เลขาธิการ กพฐ.

โอวาทเปิดสมัมนา โดย พม.ดร.สมชาย ฐานวฑุโฺฒ
๑๐.๔๕ - ๑๑.๑๕ น.  ปฐมนเิทศความเป็นอยู่ และระเบยีบต่างๆ

๑๘.๓๐ - ๒๐.๐๐ น. ท าวตัรเยน็ /  อธบิายศลี๘ / แนะน าวธินีัง่สมาธิ
เบื้องตน้ / นัง่สมาธิ

๒๐.๐๐ - ๒๑.๓๐ น. ครผูู้มีหวัใจบรมโพธิสตัว์

วนัท่ี ๒

๐๕.๐๐ น. 
ท าวตัรเชา้ นัง่สมาธิ

แผเ่มตตา
(พระ...................)

๐๖.๐๐ น.
ออกก าลงักาย
เกมสต์ามหา
ดวงธรรม

ตวัแทนกลุม่แสดงขอ้คดิ(Reflection) ๑ กลุม่
๐๘.๓๕ การปรบักาย ปรบัใจ

 / นัง่สมาธิ
๐๙.๓๐ น. ศาสตรแ์ห่งสมาธิ

๑๘.๓๐ น. ท าวตัรเยน็ / นัง่สมาธิ
๑๙.๓๐-๒๐.๓๐ น. Case Study การปลกูฝังศีลธรรม

โดย พม.ดร.สมชาย ฐานวฑฺุโฒ(ถ่ายทอดสด)
๒๐.๓๐-๒๑.๓๐ น. ประชมุกลุ่ม "ปัญหาศีลธรรมในโรงเรียน และ

แนวทางแก้ไข"

วนัท่ี ๓

๐๕.๐๐ น. 
ท าวตัรเชา้
 นัง่สมาธ ิ
แผเ่มตตา

(พระ...................)

๐๖.๐๐ น.
ออกก าลงักาย
สหวาระเดอืน

เกดิ

ตวัแทนกลุม่แสดงขอ้คดิ(Reflection) ๑ กลุม่
๐๘.๓๕ น. นัง่สมาธิ

๐๙.๐๐ น. การศึกษาเพ่ือคณุภาพชีวิตขัน้พืน้ฐาน (ถา่ยทอดสด)
โดย พระภาวนาวิริยคณุ

๑๘.๓๐ น. ท าวตัรเยน็/ นัง่สมาธิ
๑๙.๑๕ - ๒๐.๐๐ น.  Case Study การปลกูฝังศีลธรรมโดย พม.

ดร.สมชาย ฐานวฑฺุโฒ (ถ่ายทอดสด)
๒๐.๐๐ - ๒๑.๓๐ น.  ถา่ยทอดสดรายการธรรมะทางไกล

วนัท่ี ๔

๐๕.๐๐ น. 
ท าวตัรเชา้
 นัง่สมาธ ิ
แผ่เมตตา

(พระ...................)

๐๖.๐๐ น.
ตกับาตร

ตวัแทนกลุม่แสดงขอ้คดิ(Reflection) ๑ กลุม่
๐๘.๓๕ น. อุปสรรคของสมาธแิละวธิแีกไ้ข / นัง่สมาธิ

๐๙.๐๐ น.  เล่าประสบการณ์ "ครผูู้อทิุศตน" (ถา่ยทอดสด)
(พระครธูรรมธรอารกัษ์ ญาณารกฺโข)

๑๘.๓๐ น. ประชมุกลุ่ม "แผนพฒันาโรงเรียนตามหลกัความดี
สากล"

๑๙.๓๐ น. ท าวตัรเยน็ และนัง่สมาธิ
๒๐.๒๐ น. พิธีจดุประทีปรวมใจถวายเป็นพทุธบชูา

๒๑.๒๐ น. กรอกแบบสอบถาม : 
(๑.ส่ิงท่ีได้รบั๓ประการ  ๒.แบบสอบถาม ๙ ข้อ)

วนัท่ี ๕

๐๕.๐๐ น. 
ท าวตัรเชา้
 นัง่สมาธ ิ
แผ่เมตตา

(พระ...................)

๐๖.๐๐ น.
ถวายสงัฆทาน

ตวัแทนกลุม่แสดงขอ้คดิ(Reflection) ๑ กลุม่
๐๘.๓๕ น. นัง่สมาธิ

๐๙.๐๐ น. น าเสนอผลการประชมุกลุม่ของแต่ละโรงเรยีน
๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. สร้างคน สร้างชาติ สร้างศีลธรรม รองรบัการ

เปิดAEC  โดย ดร.อรทยั มลูค า(ถ่ายทอดสด)
๑๐.๓๐ น.  พิธีปิดการอบรม / มอบรางวลัสอบอนัดบั๑-๓,  ใบ

ประกาศ, ของท่ีระลึก 
ประธานสงฆ์ให้โอวาท

เดนิทางกลบัโดยสวสัดภิาพ

รบั
ปร

ะท
าน

อา
หา

รก
ลา
งว
นั

๑๓.๐๐ น. พระรตันตรยัภายในและวธิเีขา้ถงึ / นัง่สมาธิ
๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. กฎแห่งกรรม
๑๖.๑๕ น. VDO สาธติการลา้งหอ้งน ้า

๑๖.๓๐-๑๗.๓๐ น. ฐานกจิกรรม ๕ หอ้งชวีติ
(๒ ฐาน - ๑.หอ้งน ้า, ๒.ปดักวาดเชด็ถ)ู

ก ำหนดกำร  โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัตธิรรม หลักสูตรครูทั่วประเทศ  โรงเรียนในฝัน   ณ ศูนย์อบรม ๖๐ แห่ง ทั่วประเทศ

รุ่นที่ ๑ (พ. ๒๔ - อำ. ๒๘ ก.ค.) / รุ่นที่ 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.)

พกั พกั พกั พกั

๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. โครงการโรงเรียนในฝัน กบัการพฒันาโรงเรียนทัง้ระบบ (Whole School 
Approach) โดย ดร.อรทยั มลูค า(ถ่ายทอดสด) ,แบบสอบถามความคาดหวงั ๓ ประการ

๑๔.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. พระอาจารยก์ล่าวตอ้นรบั/ สมาทานศลี ๘/ อธบิายระบบหมู่
พกั ๑๕ นาที

๑๕.๓๐ - ๑๖.๑๕ น. VDO ๕ หอ้งชวีติเนรมตินสิยั / วธิจีดัพบัเกบ็
๑๖.๑๕ - ๑๗.๐๐ น. ประชมุกลุม่ พบพีเ่ลีย้ง /แนะน าตวั / เลอืกประธานกลุม่ / แบ่งหน้าที่
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๑๓.๐๐ - ๑๗.๓๐ น. การฝึกนิสยัผ่าน ๕ ห้องชีวิต (ถา่ยทอดสด)
โดย พระภาวนาวิริยคณุ

๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. โครงการพฒันาโรงเรียนอย่างยัง่ยืน
(บรรพชาสามเณร, สอบธรรมะทางกา้วหน้า, V-Star)

๑๔.๓๐ - ๑๕.๒๐ น. สอบวดัความรู้พืน้ฐานทางธรรมะ
๑๕.๒๐ น. ปฐมนิเทศฐานกิจกรรม

๑๕.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. เข้าฐานกิจกรรม ๖ มิติ
(๔ ฐาน - สอนสมาธ,ิ จดัตกับาตร, จดัระเบยีบหอ้งเรยีน, สิง่แวดลอ้ม)

๐๙.๐๐ น.


