กําหนดการหลักสูตรธรรมะอารมณ์ดี
หลักสูตรที่ ๓ ค่ายศิลปะแห่งชีวติ ...พิชิตความสุข
สถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทย
โรงเรียน ..................................................................................

วันที่ ........... เดือน..............พ.ศ. .................
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
รับประทานอาหาร
ทักษะชีวิต ๑ “ปราการณ์แห่งทิฐ”ิ
กิจกรรมสอดแทรกคุณธรรม “เรียนรู ม้ ารยาทชาวพุทธ”
- บันทึกคนสําคัญ / เรียนรูก้ ติกาการอยู่ร่วมกัน
พัก/ดื่นนํา้ ปานะ
ทักษะในการเรียน ๑ “ทําอย่างไร..เมือ่ หัวใจอ่อนล้า”
อาบนํา้ /ทําภารกิจส่ว นตัว
ตามรูเ้ ท่าทันปัจจุบนั ขณะเดิน
สวดมนต์ - ทําวัตร, บริหารจิตเจริญปัญญา
- ศึกษาเหตุการณ์ในดินแดนพุทธภูมิ
กิจกรรม “positive and creative thinking”
- แค่ พลิกความคิดชีวติ ก็เปลีย่ น
พัก/ดื่นนํา้ ปานะ
กิจกรรมสานแสงแห่งศรัทธา จุดเทียนชัยถวายราชสดุดี
ธรรมะหลับสบาย/พักผ่อน

วันที่ ........... เดือน..............พ.ศ. .................
๐๕.๐๐ - ๐๕.๓๐ น.
๐๕.๓๐ - ๐๖.๑๕ น.
๐๖.๑๕ - ๐๗.๐๐ น.
๐๗.๐๐ - ๐๘.๔๕ น.
๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.
๑๐.๑๕ - ๑๑.๒๐ น.

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

น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.

-

ธรรมะรับอรุณ /ตื่นนอน, ทําภารกิจส่ว นตัว
สวดมนต์ทาํ วัตร, บริหารจิตเจริญปัญญา
- ขยับกายสบายชีวีวิถีพทุ ธ/ตามรูเ้ ท่าทันปัจจุบนั ขณะเดิน
แยกกลุ่มเดินจงกรม, พัก
รับประทานอาหาร/พัก
ทักษะในการเรียน ๒ “ความฝันและกําลังใจ”
สร้างความฝันและกําลังใจในสานฝันในอนาคต
ธรรมะทอรัก “ชีวิตวัยรุ่น.....วุ่นรัก”
“สะท้อนปัญหาสังคม ปลุกจิตสาธารณะของเยาวชน
ให้มองเห็นปัญหาและลุกขึ้นมาแก้ปญั หาด้วยตนเอง”
รับประทานอาหาร, พัก
ทักษะในการทํางาน ๑ “สร้างสุขด้วยรอยยิ้ม”
อารมณ์ดกี บั ชีวติ /สุขกับชีวติ ทีแ่ ตกต่าง
ทักษะในการทํางาน ๒ “แตกต่างแต่ไม่แตกแยก”
อาบนํา้ /ทําภารกิจส่ว นตัว
ตามรูเ้ ท่า ทันปัจจุบ นั ขณะเดิน
สวดมนต์ - ทําวัตร, บริหารจิตเจริญปัญญา / พัก
พัก/ดื่นนํา้ ปานะ
กิจกรรม “มุมมอง......เมือ่ คุณยืนอยูค่ นละฝัง่ กับใครสักคน”
มุมมองทีแ่ ตกต่างแต่ไม่แตกแยก
กิจกรรม “ดวงประทีป.......แห่งรักแท้”
ธรรมะหลับสบาย/พักผ่อน

วันที่ ........... เดือน..............พ.ศ. .................
๐๕.๐๐
๐๕.๓๐
๐๖.๑๕
๐๗.๐๐
๐๙.๐๐
๑๐.๐๐
๑๑.๐๐

-

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

- ๑๑.๓๐ น.

๑๑.๓๐ - ๑๒.๓๐ น.

หมายเหตุ

ธรรมะรับอรุณ /ตื่นนอน, ทําภารกิจส่ว นตัว
สวดมนต์ทาํ วัตร, บริหารจิตเจริญปัญญา
ขยับกายสบายชีวีวิถีพทุ ธ/ตามรูเ้ ท่าทันปัจจุบนั ขณะเดิน
รับประทานอาหาร/พักเก็บสัมภาระ/บําเพ็ญประโยชน์
ทักษะความรัก ๑ “ห้องนัง่ เล่นของความรัก”
ปรัชญาหน้ากุฏิ “ไอสไตน์ถาม..พระพุทธเจ้าตอบ”
ปุจฉาวิสชั ชนา ทุกคําถามทุกความสงสัยในพระพุทธศาสนา
พิธปี ิ ดการอบรม
- พิธีอธิษฐานจิตเพือ่ ชีวิตใหม่/ทําแบบประเมิน
รับประทานอาหาร, เดินทางกลับ

กําหนดการนี้อาจเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม

