ใบตอบรับการนํานักเรียนเขาอบรมพัฒนาจิต
ณ ศูนยพัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแกว
โรงเรียน…………………………………………………………………ตําบล…………………..…………อําเภอ…………..……..…….……….
จังหวัด………………………….…..…………..รหัสไปรษณีย……………….……………โทรศัพท………………..………………………….
มีความประสงคจะนํานักเรียนเขาอบรมพัฒนาจิต ณ วัดวะภูแกว ต.มะเกลือใหม อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
1. ระดับ………………………………………จํานวน……………....คน หลักสูตร.......................... วัน
ระดับ……………………………………….จํานวน……………...คน หลักสูตร.......................... วัน
ระดับ……………………………………….จํานวน………………คน หลักสูตร.......................... วัน
2. ระยะเวลาที่ตองการ......................................................................................................................
ชื่อผูรับผิดชอบโครงการ……………………………………………….…………………………………………………………………….
โทรศัพทที่ทํางาน……………………………………………………………โทรศัพทที่บาน……………………………….……...………….
โทรศัพทมือถือ…………….............................…………………………Line ID…………………………………………………………...
(ลงชื่อ)……………………………….…….………………………
(…………………………….………………………..)
………..…../……..……./………..…..

คาใชจายในการอบรม
 หลักสูตรเด็กเล็ก

(3 วัน : ศุกรเชา – อาทิตยเที่ยง)

- ไมมีการจัดเก็บคาอาหาร
- คาดําเนินการ
คนละ 50 บาท ตลอดหลักสูตร
- คาอาหารครู
คนละ 245 บาท ตลอดหลักสูตร


หลักสูตรเด็กโต (4 วัน : ศุกรเชา – จันทรเที่ยง)
- ไมมีการจัดเก็บคาอาหาร
- คาดําเนินการ
คนละ 60 บาท ตลอดหลักสูตร
- คาอาหารครู
คนละ 350 บาท ตลอดหลักสูตร

 หลักสูตรเด็กโต

(5 วัน : ศุกรบาย – อังคารเที่ยง)

- ไมมีการจัดเก็บคาอาหาร
- คาดําเนินการ
คนละ 70 บาท ตลอดหลักสูตร
- คาอาหารครู
คนละ 420 บาท ตลอดหลักสูตร

ที่ ๑๒ /๒๕๖๑

ศูนย์พฒ
ั นาจิตเฉลิมพระเกียรติ
วัดวะภูแก้ว อ.สูงเนิน
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๗๐
๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรือ่ ง โครงการอบรมพัฒนาจิต
เรียน ผูอ้ ํานวยการโรงเรียน
สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย ๑. ใบตอบรับการนํานักเรียนเข้าอบรมพัฒนาจิต
๒. สรุปผลการอบรมพัฒนาจิต ปี ๒๕๖๑

จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ

ตามทีศ่ ูนย์พฒ
ั นาจิตเฉลิมพระเกียรติ กระทรวงศึกษาธิการ วัดวะภูแก้ว ได้จดั โครงการอบรม
พัฒนาจิต เพื่อให้ศูนย์ฯ มีขอ้ มูลประกอบ การวางแผนการจัดอบรม ประจําปี ๒๕๖๒ (มกราคม ๒๕๖๒ –
ธันวาคม ๒๕๖๒) จึงขอให้โรงเรียนทีเ่ คยประสานงานไว้ยนื ยันการจัดโครงการ โดยกรอกใบตอบรับทีแ่ นบ
มาพร้อมนี้ ไปยังผูอ้ ํานวยการศูนย์พฒ
ั นาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว ภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์
๒๕๖๒ ทางช่องทางต่อไปนี้
๑. ส่งทางไปรษณีย์ ถึง ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม ๒๕๖ มิตรภาพ ซอย ๑๕ ตําบลในเมือง
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐
๒. แจ้งทาง Line ( ID : Dr.darawan ) แล้วส่งเอกสารฉบับจริงตามมา
๓. ส่งทางโทรสาร ๐๔๔-๒๑๑๘๙๙
อนึ่ง โรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอหรือกลุ่มโรงเรียนเดียวกัน อาจประสานงานรวมกลุ่มเข้ารับการอบรมรุ่น
เดียวกันก็ได้ และเนื่องจากความต้องการของโรงเรียนทีจ่ ะให้จดั อบรมให้มจี าํ นวนมาก เพื่อให้การ
ดําเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงขอกําหนดหลักการและเงือ่ นไข ดังนี้
๑. หลักสูตรสําหรับเด็กโต ( ม.๒ ขึน้ ไป ) ใช้เวลา ๔ วัน หรือ ๕ วัน
หลักสูตรสําหรับเด็กเล็ก (ป.๔ – ป.๖ และ ม.๑) ใช้เวลา ๓ วัน
(หมายเหตุ : นักเรียน ม.๒ จะใช้หลักสูตร ๓วัน หรือ ๔ – ๕ วัน ก็ได้ ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของโรงเรียน
โดยพิจารณาจากพัฒนาการด้านวุฒภิ าวะของนักเรียน)
๒. การจัดหลักสูตรแยกเป็ น ๒ ระดับ โดยพิ จารณาจากวุฒิภาวะของนักเรียน เพื่อให้
การอบรมมีประสิ ทธิ ภาพสูงสุด แต่ถา้ ทางโรงเรียนต้องการให้ปรับหลักสูตรให้ต่าง
ไปจากนี้ หรือรวมนักเรียนทีอ่ ยูช่ ่วงชัน้ ต่างกันมาก เช่น ป.๔– ม.๓, ม.๑ – ม.๖
สามารถทําได้ แต่ผลสัมฤทธิ ์ของการอบรมอาจลดลงบ้าง
๓. การอบรมแต่ละรุ่นจะรับผูเ้ ข้าอบรมได้ ๓๐๐ – ๓๕๐ คน หากจํานวนนักเรียนน้อย
กว่านี้ จําเป็ นต้องจัดร่วมกับโรงเรียนอื่น หรือถ้าจํานวนมากกว่านี้อาจต้องจัดแยก
เป็ น ๒ รุน่

(หมายเหตุ : ศึกษารายละเอียดเพิม่ เติม (หลักการและเหตุผล, หลักสูตร, ลักษณะกิจกรรม, ผลสัมฤทธิ ์
การอบรม ฯลฯ) ได้ท่ี Facebook ศูนย์พฒ
ั นาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว
www. wapukaew.com
ในกรณี ที่โรงเรียนมีความต้องการนํานักเรียนมาเข้าโครงการในช่วงเดียวกัน
ศูนย์ฯ จะพิ จารณาจัดให้โรงเรียนที่ส่งใบตอบรับมาก่อน
ส่วนโรงเรียนที่ส่งมาทีหลังต้ องเลื่อน
อนึ่ง

ออกไปตามลําดับ
ทัง้ นี้ทางศูนย์ฯ
จะดําเนินการจัดกําหนดการอบรมและคู่มอื ให้แล้วเสร็จ
และแจ้งให้
โรงเรียนทราบ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ หากโรงเรียนทีส่ ่งใบตอบรับมาแต่ไม่ได้รบั คู่มอื การอบรม
กรุณาติดต่อผูร้ บั ผิดชอบโครงการด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดําเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวดาราวรรณ เด่นอุดม)
ผูอ้ ํานวยการศูนย์พฒ
ั นาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว

โทร. ๐๘๕ - ๒๐๐๙๕๗๕, ๐๘๖ –๘๗๒๒๒๗๕

