แบบตอบรับการเข้าร่วมประกวด
งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปีที่ ๔
(4th MCU Contest)
กิจกรรมการถกวาที (วาจาสุภาษิต)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
*******
๑. ชื่อสถานศึกษา ..........................................................................................................................................................................
สังกัด.....................................................................แขวง/ตาบล..................................... เขต/อาเภอ........................................
จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย์............................ เบอร์โทร...................................... E:mail : ...............................
๒. ได้รับเป็นตัวแทนระดับภาคคณะสงฆ์ ภาคที่ ...........................
๓. รายชื่อนักเรียนผู้เข้าประกวด
ตัวจริง
๑. ....................................................................................................................................ระดับชั้น.........................................
๒. ....................................................................................................................................ระดับชั้น.........................................
๓. ....................................................................................................................................ระดับชั้น.........................................
ตัวสารอง
๔. ....................................................................................................................................ระดับชั้น.........................................
๕. ....................................................................................................................................ระดับชั้น.........................................

(.....................................................)
ตาแหน่ง................................................................
....................../........................../........................

หมายเหตุ : กรุณาส่งแบบตอบรับผ่านทาง อีเมล์ poowanai.pri@mcu.ac.th ภายในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ให้ถือฉบับจริงมา
มาแสดงต่อเจ้าหน้าทีล่ งทะเบียนในวันประกวดด้วย เพื่อการรับข่าวสารที่รวดเร็ว กรุณาเข้า Line กลุ่ม ตาม QR Code ด้านบน

รายละเอียดการเข้าค่ายพัฒนาทักษะกิจกรรมการถกวาที (วาจาสุภาษิต)
งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ด้านพระพุทธศาสนา ปีที่ ๔ (4th MCU Contest)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

******
วัตถุประสงค์ของการเข้าค่าย
๑. เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพกระบวนการเทคนิควิธีการพูดเชิง ถกวาที (วาจาสุภาษิต)
๒. เพื่อให้สถานศึกษา พระสอนศีลธรรม ครู และนักเรียนร่วมคิด ร่วมทา ร่วมนาเสนอประสบการณ์ การ
เรียนรู้ดา้ นพระพุทธศาสนาผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นที่ประจักษ์
๓. เพื่อส่ งเสริมให้ นั กเรียนและเยาวชนได้ศึกษาค้นคว้า พุทธธรรมและกิจกรรมพระพุทธศาสนา โดยผ่ าน
กระบวนการเรียนรู้ทักษะการพัฒนากิจกรรมการถกวาที (วาจาสุภาษิต) อันสามารถนาผลจากการปฏิบัตินั้น มาพัฒนา
คุณภาพชีวิตและประเทศชาติ

สถานที่จัดค่าย
ห้องประชุมเธียร์เตอร์ โซน C อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อาเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ระยะเวลา
ระหว่างวันที่ ๒๕ –๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

ข้อมูลการเข้าค่าย
๑. การเดินทาง
ตัวแทนนักเรียนระดับภาคคณะสงฆ์ ทุกภาค จะต้องเดินทางเข้าค่ายพัฒนาทักษะกิจกรรมการถกวาที ให้
เดินทางมาถึง ณ อาคารหอพักนักศึกษานานาชาติ (IBSC) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อาเภอวังน้ อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวัน ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ก่อนเวลา ๑๘.๐๐ น. เพื่อ
รายงานตัว ลงทะเบียน รับเอกสาร และเข้าที่พัก และพร้อมรับฟังการปฐมนิเทศการเข้าค่าย ในเวลา
๑๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์โซน C อาคารเรียนรวม
๒. เครื่องใช้ส่วนตัว
๒.๑ กรุณานาของใช้จาเป็นส่วนตัวมาด้วย รวมทั้งยารักษาโรคประจาตัว และคาดการณ์ให้เพียงพอกับ
การพักค้างคืนในระหว่างวันที่ ๒๕-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
๒.๒ นักเรียนเตรียมชุดนักเรียน ในวันประกวดจริง ๒๙-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ และในระหว่างการเข้าค่าย
ร่วมกิจกรรม สามารถใส่ชุด พละ ชุดลาลอง จานวนตามความเหมาะสมตลอดระยะเวลาการเข้าค่าย
ผู้หญิงไม่อนุญาตให้ใส่เสื้อรัดรูป และกางเกง ขอให้ใส่กางเกงเลยเข่า

๓. สถานที่พัก
อาคารหอพั กนั กศึ กษานานาชาติ (IBSC) มหาวิท ยาลั ยมหาจุฬ าลงกรณราชวิท ยาลั ย อาเภอวังน้อ ย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจะแบ่งโซนการพักเป็นชายหญิง
๔. แผนที่การเดินทางมายัง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๕. ข้อมูลการประสานงานเบื้องต้น
รายการ
การลงทะเบียน/การเดินทาง/ที่พัก
ประสานงานทั่วไป

ผู้รับผิดชอบ
ว่าที่ ร.ต.หลวงเมือง ศรีสองเมือง
นายภูวนัย ปริศนา

โทร
๐๘๑ ๗๔๔ ๑๕๑๔
๐๘๗ ๑๗๗ ๔๑๔๔

๖. สิ่งของประกอบการเข้าค่าย
๖.๑ สมุดเอกสารที่เหมาะสมแก่การเข้าค่าย
๖.๒ อุปกรณ์ที่เตรียมไว้เพื่อสร้างข้อมูลเชิงประจักษ์การอ้างอิงในการถกวาที (ฟิวเจอร์บอร์ด, ปากกาสี,
ข้อมูลเอกสารอ้างอิง ฯลฯ )

ตารางอบรมเข้าค่ายพัฒนาทักษะกิจกรรมการถกวาที (วาจาสุภาษิต)
งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปีที่ ๔
ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมภาคเช้า

๒๕

๒๘

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ เช้านี้มีอะไร

๒๗

๐๖.๐๐-๐๗.๐๐ สุขภาวะพุทธวิถี

๒๖

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
๑๐.๑๕ – ๑๑.๓๐ น.
พิธีเปิดและบรรยาย
กิจกรรมต่างทิศต่างแดน
โดย พระเทพปวรเมธี , รศ.ดร.
เน้นแฟ้นกลมเกรียว
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
(ละลายพฤติกรรม)
๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.
รวมพลังต่างแดน สู่ความแน่นแฟ้นแห่งธรรม (๑)
(Work shop แยกภาค)
ภาคกลาง ภาค ๑-๒-๓-๑๒-๑๓
ภาคเหนือ ภาค ๔-๕-๖-๗
ภาคอีสาน ภาค ๘-๙-๑๐-๑๑
ภาคใต้ ภาค ๑๔-๑๕-๑๖-๑๗-๑๘

กิจกรรมภาคบ่าย
๑๓.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.
ลงทะเบียน / รับเอกสาร /เข้าที่พัก
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

กิจกรรมภาคค่า
๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.
ปฐมนิเทศ
๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.

เทคนิคถกวาที สร้างแนวทางที่ดีสู่ชัยชนะ
อ.สุรวงศ์ วัฒนกูล และคณะ

พบฉัน พบเธอ กับเรื่องพลบค่า
คณะวิทยากร

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
รวมพลังต่างแดน สู่ความแน่นแฟ้นแห่งธรรม (๒)
(Work shop แยกภาค)
ภาคกลาง ภาค ๑-๒-๓-๑๒-๑๓
ภาคเหนือ ภาค ๔-๕-๖-๗
ภาคอีสาน ภาค ๘-๙-๑๐-๑๑
ภาคใต้ ภาค ๑๔-๑๕-๑๖-๑๗-๑๘

๑๘.๐๐ – ๑๘.๔๕ น. สุขภาวะพุทธวิถี

วันที่

๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.

แรงบันดาลใจแห่งความดี
คณะวิทยากร

อ.สุรวงศ์ วัฒนกูล และคณะทีมงานกระบวนกร
๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.

อ.สุรวงศ์ วัฒนกูล และคณะทีมงานกระบวนกร
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐

การจัดการความรู้ สู่การจัดการความดี
(KM)

พูดอย่างไรให้ชนะใจคนฟัง
ฟังอย่างไรให้ได้กาไรในชีวิต (สะท้อนกิจกรรม)

มีเธอ มีฉัน มีกัน
ตลอดไป

๒๐.๐๐ – ๒๑.๐๐
พิธีปิด
และบรรยายพิเศษ
โดย พระศรีธรรมภาณี

คณะวิทยากร

อ.สุรวงศ์ วัฒนกูล และคณะ

คณะวิทยากร

ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ ยบริหาร
รก.ผอ.สนง.พระสอนศีลธรรม

