กําหนดการหลักสูตรธรรมะอารมณ์ดี
หลักสูตรที่ ๒ ค่ายธรรมะพลิกชีวติ ...ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
สถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทย
โรงเรียน..............................................................................................
วันที่ ๑
๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.
๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น.
๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.
๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕
๑๔.๔๕ - ๑๖.๐๐
๑๖.๐๐ - ๑๗.๓๐
๑๗.๓๐ – ๑๘.๐๐
๑๘.๐๐ - ๑๙.๓๐

น.
น.
น.
น.
น.

๑๙.๓๐ - ๒๐.๐๐ น.
๒๐.๐๐ - ๒๐.๓๐ น.
๒๐.๓๐ - ๒๒.๐๐ น.
๒๒.๐๐ น.

ลงทะเบียน, รายงานตัว
พิธเี ปิ ดการปฎิบตั ธิ รรม,
- สู่ออ้ มกอดของพระธรรม / สมาทานศีล ๕
รับประทานอาหาร
ทักษะชีวติ ๑ การฟังอย่างมีพลัง
กิจกรรมสอดแทรกคุณธรรม “เรียนรู ม้ ารยาทชาวพุทธ”
- บันทึกคนสําคัญ / เรียนรูก้ ติกาการอยู่ร่วมกัน
พัก/ดื่นนํา้ ปานะ
กิจกรรม “กระบวนการจิตอาสา..พัฒนาเยาวชน”
อาบนํา้ /ทําภารกิจส่ว นตัว
ตามรูเ้ ท่า ทันปัจจุบ นั ขณะเดิน
สวดมนต์ - ทําวัตร, บริหารจิตเจริญปัญญา
- ศึกษาเหตุการณ์ในดินแดนพุทธภูมิ
ทักษะชีวติ ๓ การอยู่ร่วมกับคนอย่างมีพลัง
- แค่ พลิกความคิดชีวติ ก็เปลีย่ น
พัก/ดื่นนํา้ ปานะ
กิจกรรมสานแสงแห่งศรัทธา จุดเทียนชัยถวายราชสดุดี
“๘๒ พรรษา มหาธัมมิกราชา”
ธรรมะหลับสบาย/พักผ่อน

วันที่ ๒
๐๕.๐๐ - ๐๕.๓๐ น.
๐๕.๓๐ - ๐๖.๑๕ น.
๐๖.๑๕
๐๗.๐๐
๐๙.๐๐
๑๐.๑๕

-

๐๗.๐๐ น.
๐๘.๔๕ น.
๑๐.๐๐ น.
๑๑.๒๐ น.

๑๑.๓๐ - ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น.
๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
๑๖.๐๐ - ๑๗.๓๐
๑๗.๓๐ - ๑๘.๐๐
๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐
๑๙.๐๐ - ๑๙.๓๐
๑๙.๓๐ - ๒๐.๓๐
๒๐.๐๐ - ๒๑.๓๐
๒๒.๐๐ น.

น.
น.
น.
น.
น.
น.

ธรรมะรับอรุณ /ตื่นนอน, ทําภารกิจส่ว นตัว
พบพระพบธรรม , เบิกบานใจยามเช้า
- ขยับกายสบายชีวีวิถีพทุ ธ/ตามรูเ้ ท่าทันปัจจุบนั ขณะเดิน
แยกกลุ่มเดินจงกรม, พัก
รับประทานอาหาร/พัก
ทักษะชีวติ ๔ ชีวิตบริบูรณ์ การเรียนสําเร็จ
กิจกรรมการเรียนรู ้ “ตามรอยเท้าพ่อเมือ่ พ.ศ.พอเพียง”
- ตามหาสมบัตพิ อ่
จดบัญชีรายรับรายจ่าย
รับประทานอาหาร, พัก
กิจกรรมธรรมะคลายใจ / คิดอย่างเซ็น
กิจกรรม “สานต่อ ก่อความคิด ลิขิตอนาคต”
-แนะนําโครงงานคุณธรรม/แบ่งกลุ่มทําโครงงานคุณธรรม
อาบนํา้ /ทําภารกิจส่ว นตัว
ตามรูเ้ ท่าทันปัจจุบนั ขณะเดิน
สวดมนต์ - ทําวัตร, บริหารจิตเจริญปัญญา / พัก
พัก/ดื่นนํา้ ปานะ
ประกวดสุดยอดโครงการคุณธรรม “The Best Project”
กิจกรรม “ดวงประทีป.......แห่งรักแท้”
ธรรมะหลับสบาย/พักผ่อน

วันที่ ๓
๐๕.๐๐ ๐๕.๓๐ ๐๖.๑๕ ๐๗.๐๐ ๐๙.๐๐ -

๐๕.๓๐ น.
๐๖.๑๕ น.
๐๗.๐๐ น.
๐๘.๔๕ น.
๑๐.๐๐ น.

๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.
๑๑.๐๐ - ๑๑.๓๐ น.
๑๑.๓๐ - ๑๒.๓๐ น.

หมายเหตุ

ธรรมะรับอรุณ /ตื่นนอน, ทําภารกิจส่ว นตัว
พบพระพบธรรม , เบิกบานใจยามเช้า
ขยับกายสบายชีวีวิถีพทุ ธ/ตามรูเ้ ท่าทันปัจจุบนั ขณะเดิน
รับประทานอาหาร/พักเก็บสัมภาระ/บําเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมการเรียนรู ้ “ตามรอยเท้าพ่อเมือ่ พ.ศ.พอเพียง”
- ตามหาสมบัตพิ อ่
จดบัญชีรายรับรายจ่าย
ปรัชญาหน้ากุฏิ “ไอสไตน์ถาม..พระพุทธเจ้าตอบ”
ปุจฉาวิสชั ชนา ทุกคําถามทุกความสงสัยในพระพุทธศาสนา
ตักบาตรความดี
พิธปี ิ ดการอบรม
- พิธีอธิษฐานจิตเพือ่ ชีวิตใหม่/ทําแบบประเมิน
รับประทานอาหาร, เดินทางกลับ

กําหนดการนี้อาจเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม

