
กําหนดการ 
โครงการปฏิบัตธิรรม ประจําป ๒๕๖๐ (กิจกรรมมหาวิทยาลัย) 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (บรรพชิต-คฤหัสถ) ช้ันปที่ ๑-๔ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ขอนแกน 

วันที่ ๒๔-๒๕–๒๖-๒๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน และวัดปาแสงอรุณ 

 

วันอังคารท่ี ๒๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ (ตรงกับวันข้ึน ๕ ค่ํา เดือน ๑๒) 
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. คณาจารย นักศึกษาบรรพชิต-คฤหัสถ ลงทะเบียน/เขาหองประชุม 
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. - พิธีเปดโครงการ โดย พระเทพพุทธิมุนี นําไหวพระสวดมนตและใหศีล ๕ 

- รองอธิการบดี นําพระคณาจารยและนักศึกษาถวายสักการะและฟงโอวาท 
๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. พิธีมอบตัวเปนศิษยและรับกรรมฐาน น่ังสมาธิเจริญจิตภาวนา 

(หรือตามที่อาจารยกรรมฐานกําหนด) โดย พระครูวินัยธร เชาวพิทย สุธีโร  
๑๑.๓๐ - ๑๓.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวัน/พักอิริยาบถ 
๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. บําเพ็ญสมาธิเจริญจิตภาวนา (อิริยาบถ ยืน เดิน น่ัง)  

โดย พระครูวินัยธร เชาวพิทย สุธีโร   
๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. อบรมธรรมะเรื่อง “โทษของการทุศีล” โดย พระครูธรรมาภิสมัย,ดร. 
๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. สวดมนตทําวัตรเย็น ฟงโอวาท รองอธิการบดี 
๑๖.๓๐ น.  ฉันนํ้าปานะ/ด่ืมนํ้าปานะ ลงทะเบียนกลับ 

วันพุธท่ี ๒๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ (ตรงกับวันข้ึน ๖ ค่ํา เดือน ๑๒) 
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. คณาจารย นักศึกษาบรรพชิต-คฤหัสถ ลงทะเบียน/เขาหองประชุม 
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ทําวัตรเชา/เจริญจิตภาวนา โดย พระครูวินัยธร เชาวพิทย สุธีโร   
๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. เดินจงกรมรอบมหาวิทยาลัย  
๑๑.๓๐ - ๑๓.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวัน/พักอิริยาบถ  
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ฟงบรรยายเรื่อง “พระพุทธศาสนากับสังคมไทย” โดย วิทยากรพิเศษ 
๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. บําเพ็ญประโยชนรอบมหาวิทยาลัย (แบงกลุมเปนสาขาวิชา) 
๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ฉันนํ้าปานะ/ด่ืมนํ้าปานะ ลงทะเบียนกลับที่พักไปทําภารกิจสวนตัว 
๑๘.๐๐ – ๑๙.๓๐ น. กลับมาพรอมกันทําวัตรเย็น ณ ลานพระพุทธสุเมโธ และพิธีจุดเทียนปญญา  

โดย พระครูธรรมาภิสมัย,ดร. 

วันพฤหัสบดีท่ี ๒๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ (ตรงกับวันข้ึน ๗ ค่ํา เดือน ๑๒) 
 (รวมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ วัดปาแสงอรุณ – เฉพาะนักศึกษาคฤหัสถ) 

๑๐.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. คณาจารย นักศึกษา ลงทะเบียน ณ ศาลาวัดปาแสงอรุณ 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. พรอมกันในศาลา ฟงโอวาทธรรม จาก หลวงพอพระธรรมดิลก  

(สมาน สุเมโธ ป.ธ.๙) เจาคณะภาค ๙ (ธ) 
๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “พอหลวงของแผนดิน” โดย นายพงษศักด์ิ ปรีชาวิทย  
   อดีตผูวาราชการจังหวัดขอนแกน 

 ๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. นักศึกษารวมกันไหวพระสวดมนตและสวดไชยนอยถวายเปนพระราชกุศลฯ 
๑๕.๓๐ เปนตนไป รวมงาน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ณ บริเวณพระเมรุมาศ 
   ช่ัวคราว ลานสิมอีสาน วัดปาแสงอรุณ  



วันศุกรท่ี ๒๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ (ตรงกับวันข้ึน ๘ ค่ํา เดือน ๑๒) 
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. คณาจารย นักศึกษาบรรพชิต-คฤหัสถ ลงทะเบียน/เขาหองประชุม 
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ไหวพระสวดมนต/ทําวัตรเชา โดย รองอธิการบดี และพระคณาจารย 
๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. พิธีปด: สมาทานศีล ๕ ขอขมาพระสงฆ ลงทะเบียนกลับ ณ ลานจามจุร ี

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
หมายเหตุ:   กิจกรรมประจําปตามระเบียบมหาวิทยาลัย 

๑) คณาจารย/เจาหนาที่บรรพชิตคฤหัสถทุกรูป/คน เขารวมโครงการ (เชา: คณาจารย/บาย: เจาหนาท่ี) 
๒) นักศึกษาช้ันปที่ ๑-๔ บรรพชิต/คฤหัสถทุกรูป/คนเขารวมโครงการ 
๓) คณาจารยเจาหนาที่ นักศึกษา ลงทะเบียนมาและกลับ ตลอด ๓ วัน 
๔) สิ่งที่นักศึกษาตองเตรียม 
  : คฤหัสถ: สวมชุดขาวปฏิบัติธรรม, รองเทาแตะ, ยามหรือกระเปาผา (หามกระเปาหนัง) 
๕) นักศึกษาทุกรูป/คน ตองรับผิดชอบและตรงเวลา ตามกําหนดการ 

ผูรับผิดชอบโครงการ  พระครูสุธีจริยวัฒน,ดร., พระครูธรรมาภิสมัย,ดร., พระมหาวิศักด์ิ ชาตสุโภ,   
พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ,ดร., นายเอกชาตรี สุขเสน 

ติดตอประสานงาน/อาจารยผูดูแล :    
 :  พระมหาวิรุธ วิโรจโน   หน.ฝายจัดการศึกษา โทร. ๐๘๘-๒๖๕-๖๒๗๒ 

:  พระครูปลัด สุรวุฒิ  จนฺทธมฺโม,ดร.  หน.งานกิจการนักศึกษาคฤหัสถ โทร. ๐๘๔-๖๐๔-๓๓๑๓ 
:  พระครูปลัด สังวรณ กิตฺติสาโร   หน.งานกิจการนักศึกษาบรรพชิต โทร. ๐๘๑-๕๙๒-๐๔๒๙ 
:  พระครูวินัยธร วรชัด ปยุตฺโต  
:  คณาจารย/เจาหนาที่ประจํางานกิจการนักศึกษาภาคปกติบรรพชิต/คฤหัสถ 
:  อาจารยประจําหลักสูตรทุกสาขาวิชา 

หนาท่ีคณาจารยและเจาหนาท่ีทุกรูป/คน 

พระคณาจารยบุคลากรบรรพชิตทุกรูป:   ๑) นําคณาจารยและนักศึกษาปฏิบัติธรรมและทําวัตรเชา-เย็น ทุกวัน  
     ๒) ดูแลควบคุมกําหนดการกิจกรรมและนิมนต/แจง/ตอนรับวิทยากร 
 ๓) ดูแลกิจกรรม วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ วัดปาแสงอรุณ 
 (รับผิดชอบโดย ผอ.ศูนยบริการวิชาการ) 

บุคลากรท่ีเปนเจาหนาท่ีทุกคน:      ๑) ดูแลเรื่องภัตตาหารเพลพระคณาจารยและพระนักศึกษา 
๒) ดูแลจัดการอาหารกลางวันนักศึกษาประจําวันทุกวัน 
๓) ดูแลนํ้าปานะ/นํ้าด่ืม พระวิทยากร คณาจารยนักศึกษา 
๔) ดูแลลงทะเบียนบุคลากรเจาหนาที่ มมร.อส. ทั้งหมด 
(รับผิดชอบโดย ผอ.สํานักงานวิทยาเขต และ ผช.อธิการบดี) 

อาจารยประจําหลักสูตรคฤหัสถทุกคน: ๑) ดูแลระเบียบวินัยความเรียบรอยนักศึกษาในและนอกหองประชุม 
๒) ลงทะเบียนรายช่ือนักศึกษาแตละสาขาวิชาทุกวันเชา-บาย 

     ๓) เขารวมปฏิบัติธรรมไหวพระสวดมนตและกิจกรรมอื่นทุกวัน 
     ๔) ดูแลและนํานักศึกษาบําเพ็ญประโยชนตามกําหนดการ  

(รับผิดชอบโดย ผอ.วิทยาลัยศาสนศาสตรอีสาน) 


