
 
 
 

กําหนดการ 
โครงการปฏิบัติธรรมระดับบัณฑิตศึกษาประจําป ๒๕๖๐ 

นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุนท่ี ๔ 
นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญาชั้นปท่ี ๒ รุนท่ี ๑๑ 

วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน – ๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ณ วัดทรงศิลา (ถํ้ากวาง)  อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน 

 

 
วันพฤหัสบดีท่ี ๓๐ พฤศจิกายนพุทธศักราช ๒๕๖๐  (ขึ้น ๑๒ คํ่า เดือน๑) 

๑๓.๐๐ น. - ๑๔.๐๐ น.  พรอมกันที่ มมร.วิทยาเขตอสีาน 
๑๔.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น.  ออกเดินทางไปวัดทรงศิลา (รถตู ๓ คัน) 
๑๘.๓๐ น. - ๑๙.๓๐ น.  เดินทางถึงพรอมกันที่ศาลา กราบหลวงพอเจาอาวาส (สวมชุดขาว) 
๑๙.๓๐ น. - ๒๑.๐๐ น.  สมาทานศีล ๘ ไหวพระสวดมนตน่ังสมาธิอบรมกรรมฐาน 
๒๑.๐๐ น.   บําเพ็ญจิตภาวนาตามอัธยาศัย 

วันศุกรท่ี ๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐(ขึ้น ๑๓ คํ่า เดือน ๑) 
 ๐๕.๐๐ น. - ๐๖.๐๐ น.  สวดมนตทําวัตรเชา/บําเพ็ญจิตภาวนา 

๐๖.๐๐ น. - ๐๗.๐๐ น.  ตักบาตรเชา/ปดกวาดเสนาสนะและบริเวณ 
๐๗.๓๐ น. - ๐๙.๐๐ น.  ถวายภัตตาหารเชา/รับประทานอาหาร 
๐๙.๐๐ น. - ๑๑.๓๐ น.  ธุดงคทัศนศึกษาบริเวณวัด น่ังสมาธิทีล่านธรรมพลาญหิน/สวดมนตที่ถํ้า 

 ๑๑.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.  ถวายภัตตาหารเพล/รับประทานอาหาร และพกัผอนตามอัธยาศัย 
 ๑๒.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น.  ปฏิบัติตามอัธยาศัย 
 ๑๕.๐๐ น. - ๑๗.๓๐ น.  ทํากิจวัตร/พกัอิริยาบถทําภารกจิสวนตัว ฉัน/ด่ืมนํ้าปานะ 
 ๑๘.๓๐ น. - ๒๑.๐๐ น.  ทําวัตรสวดมนตเย็น เจริญจิตภาวนาอบรมกรรมฐานที่ศาลา 
 ๒๑.๐๐ น.   บําเพ็ญจิตภาวนาตามอัธยาศัย 

วันเสารท่ี ๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐(ขึ้น ๑๔ คํ่า เดือน ๑) 
 ๐๕.๐๐ น. - ๐๖.๐๐ น.  สวดมนตทําวัตรเชา/บําเพ็ญจิตภาวนา 

๐๖.๐๐ น. - ๐๗.๐๐ น.  ตักบาตรเชา/ปดกวาดเสนาสนะและบริเวณ 
๐๗.๓๐ น. - ๐๙.๐๐ น.  ถวายภัตตาหารเชา/รับประทานอาหาร 

 ๐๙.๐๐ น. - ๑๑.๓๐ น.  เดินธุดงคไปถํ้าเสือ 
๑๑.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.  ถวายภัตตาหารเพล/รับประทานอาหาร และพกัผอนตามอัธยาศัย 

 ๑๒.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น.  ปฏิบัติตามอัธยาศัย 
๑๕.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น.  เดินธุดงคกลบัถึงวัด ทํากิจวัตรประจําวัด (ปดกวาดเสนาสนะ) 

 ๑๖.๓๐ น. - ๑๗.๓๐ น.  พักอิริยาบถทําภารกจิสวนตัว ฉัน/ด่ืมนํ้าปานะ 
 ๑๘.๓๐ น. - ๒๑.๐๐ น.  ทําวัตรสวดมนตเย็น เจริญจิตภาวนาอบรมกรรมฐานที่ศาลา 
 ๒๑.๐๐ น.   บําเพ็ญจิตภาวนาตามอัธยาศัย 



วันอาทิตยท่ี ๓ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐  (ขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๑) 
 ๐๕.๐๐ น. - ๐๖.๐๐ น.  สวดมนตทําวัตรเชา/เจริญจิตภาวนา/เก็บบริขารทําความสะอาดที่พัก 

๐๖.๐๐ น. - ๐๗.๐๐ น.  ตักบาตรเชา/ปดกวาดเสนาสนะและบริเวณ/เตรียมภัตตาหาร 
๐๗.๓๐ น. - ๐๙.๐๐ น.  ถวายภัตตาหารเชา/รับประทานอาหาร 
๐๙.๐๐ น. - ๑๑.๓๐ น.  ออกเดินทางไปทัศนศึกษาวัดถํ้าผาเกิ้ง/วัดปากิตติญานุสรณ 
๑๑.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.  ฉันภัตตาหารเพล/รบัประทานอาหารขาวหอ 

 ๑๒.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น.  เดินทางกลับ มมร.วิทยาเขตอีสาน  

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
หมายเหตุ: สิ่งท่ีนักศึกษาตองเตรียม 
 : ชุดขาวปฏิบัติธรรม, เต็นทนอนหรอืมุงครอบ, ผาหม,  

: ไฟฉาย เสื้อกันหนาว (สีขาว), ยากันยุงหรือยากันทากรองเทาผาใบ และอื่นๆ ที่เห็นวาจําเปน 
: นักศึกษาสมาทานศีล ๘ งดอาหารมื้อเย็น 

 
ติดตอประสานงาน:  
 :  พระครูสุธีจริยวัฒน,ดร.   ๐๘ – ๓๑๔๙-๓๘๐๙ 

:  พระครูปลัดสรุวุฒิ จนฺทธมฺโม,ดร. ๐๘ – ๔๖๐๔ – ๓๓๑๓ 
:  ผศ.ดร.วิทูล ทาชา    ๐๘ – ๕๗๕๓-๔๒๓๗ 
:  ดร.ภัทรชัย อุทาพันธ    ๐๘ - ๘๘๙๗ – ๓๕๕๒ 
:  นางสาวเฉลิมพร ศรลีะโคตร  ๐๙–๔๓๐๔-๖๗๑๘ (เจาหนาทีบ่ัณฑิต) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการปฏบิัติ ณ วัดทรงศิลา (ถํ้ากวาง)  อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน  

วันที่ 30 พ.ย. – 3 ธันวาคม 2560 เปนเวลา 4 วัน 
 

 
 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


