
ก ำหนดกำร 
โครงกำรพัฒนำศักยภำพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ ำโขง คร้ังที่ ๖ 
(ไทย ลำว เมียนมำร ์กัมพูชำ เวียดนำม และจีน) ประจ ำปี ๒๕๖๑  

มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตอีสำน 
วันท่ี ๒๗ – ๓๐ เดือนสิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ณ ศูนย์วิทยบรกิำรสิรินธร มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลยั วิทยำเขตอสีำน จังหวัดขอนแก่น 
และโรงแรมอวำนี ขอนแกน่ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชัน่ เซ็นเตอร ์

ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
 

 
วันจันทร์ ที่ ๒๗ เดือนสิงหำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๑ (ทีโ่รงแรมอวำนี ขอนแก่น) 

๐๘.๓๐ – ๑๗.๓๐ น.  คณาจารย์เจ้าหน้าที่ มมร. วิทยาเขตอีสาน ต้อนรับพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น ้าโขง  
ซ่ึงเดินทางถึงจังหวัดขอนแก่น และเชิญเข้าท่ีพัก 

๑๗.๓๐ – ๑๘.๓๐ น.  ถวายน ้าปานะ/ รับประทานอาหารเย็น 
๑๘.๓๐ – ๒๐.๓๐ น.  ถวายการต้อนรับ /ต้อนรับพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น ้าโขง และผู้เข้าร่วม 

    ประชุม ลงทะเบียนรับสูจิบัตร เข้าห้องประชุม ชี แจงรายละเอียด 
    โดย พระครูสุธีจริยวัฒน์, ดร. รองอธิการบดี และพระครูธรรมาภิสมัย, ดร. 

พิธีกรประจ ำวัน ภาษาไทย : นายแสงอาทิตย์ ไทยมิตร, ภาษาอังกฤษ : นายยูเกศ ศากยะ 

วันอังคำร ที่ ๒๘ เดือนสิงหำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๑ (ที่มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตอีสำน) 
 ๐๗.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ถวายภัตตาหารเช้า/ รับประทานอาหาร รับเอกสารและลงทะเบียน 
 ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. พิธีเปิด  
    - พระธรรมดิลก (สมาน สุเมโธ ป.ธ.๙) เจ้าคณะภาค ๙ (ธ) ประธานในพิธีจุดธูปเทียน 

  น้าบูชาพระรัตนตรัย 
- อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ถวายสักการะ 
- พระครูสุธีจริยวัฒน์, ดร. รองอธิการบดี มมร. วิทยาเขตอีสาน ถวายสักการะ 
- ผู้แทนพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น ้าโขง ถวายสักการะ 
- ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ถวายสักการะ 
- อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กล่าวถวายรายงาน 
- พระธรรมดิลก กล่าวเปิดโครงการและให้โอวาท 
- พระเทพบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กล่าวต้อนรับพระนัก
เผยแผ่เขตลุ่มแม่น ้าโขง 

- ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับพระนักเผยแผ่เขต 
  ลุ่มแม่น ้าโขง 



- แขกผู้มีเกียรติถวายย่ามที่ระลึกแดพ่ระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น ้าโขง 
๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. - ชมวีดิทัศน์เรื่อง “มมร กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา” 

- แนะน้าพระนักเผยแผ่ ๖ ประเทศ  
- ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก 

๑๑.๐๐ – ๑๒.๓๐ น.  ถวายภัตตาหารเพล/ รับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. บรรยายพิเศษ/... 

 ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. บรรยายพิเศษเรื่อง “Cognitive Transformation Therapy :  
ทฤษฎีกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ” 
โดย พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (พระอนิลมาน ธมฺมสากิโย, ดร.) 

๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. ถวายน ้าปานะ/รับประทานอาหารว่าง 
๑๔.๔๕ – ๑๗.๓๐ น. ทัศนศึกษา ณ วัดถ ้าผาเกิ ง และวัดป่ากิตติญานุสรณ์ อ้าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
   บรรยายโดย พระครูวินัยธรเชาวพิทย์ สุธีโร 
๑๗.๓๐ – ๑๘.๓๐ น. ถวายน ้าปานะ/รับประทานอาหารเย็น ที่ วัดป่ากาญจนาภิเษก อ้าเภอภูเวียง  

จังหวัดขอนแก่น 
 ๑๘.๓๐ น.  เดินทางกลับโรงแรมอวานี ขอนแก่น  

พิธีกรประจ ำวัน  ภาษาไทย : พระครูธรรมาภิสมัย, ดร. ภาษาอังกฤษ : นายแสงอาทิตย์ ไทยมิตร 

วันพุธ ที่ ๒๙ เดือนสิงหำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๑ (ทีม่หำวิทยำลยัมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตอีสำน)  
 ๐๗.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ถวายภัตตาหารเช้า/ รับประทานอาหาร และลงทะเบียน 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. บรรยายพิเศษเรื่อง “แนวทำงควำมร่วมมือกำรจัดกำรศึกษำและกำรเผยแผ่
พระพุทธศำสนำระหว่ำงประเทศในเขตลุ่มแม่น้ ำโขง” โดย ดร.สุชาติ เมืองแก้ว  

๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. - อภิปรำยกลุ่มกำรเผยแผ่ของพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ ำโขง  
(ห้องประชุมใหญ่ศูนย์ฯ) โดย : พระนักเผยแผ่จากประเทศไทย ๑๕ รูป, ประเทศจีน 
๔ รูป, ประเทศเมียนมาร์ ๔ รูป, ประเทศกัมพูชา ๔ รูป, ประเทศเวียดนาม ๔ รูป, 
ประเทศลาว ๙ รูป/คน  
ด้าเนินการโดย : พระราชญาณกวี, พระครูวินัยธรเชาวพิทย์ สุธีโร 
พิธีกร : ภาษาไทย นายแสงอาทิตย์ ไทยมิตร ภาษาอังกฤษ นายยูเกส ศากยะ 

- แบ่งกลุ่มน ำเสนอผลงำนวิจัยและบทควำมทำงวิชำกำร พร้อมชมโปสเตอร์
ผลงำนวิจัยและนิทรรศกำรทำงวิชำกำร 
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มมร และ
มหาวิทยาลัยต่างๆ , พระภิกษุ สามเณรในจังหวัดขอนแก่น, นักเรียนจากโรงเรียน
ต่างๆ  

 กลุ่มท่ี ๑ ด้านการศึกษา (ห้องประชุมหลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก)   
 กลุ่มที่ ๒ ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม  



     (ห้องประชุมหอสมุด ชั น ๑)  
 กลุ่มที่ ๓ ด้านพุทธศาสนาและปรัชญา (ห้องประชุมย่อยศูนย์วิทยบริการสิรินธร)  
 กลุ่มท่ี ๔ กิจกรรมพระพุทธศาสนาในเขตลุ่มแม่น ้าโขง (เต็นท์โดม) 

๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. ฉันภัตตาหารเพล/ รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น. ชมการแสดงสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื นบ้านของประเทศเขตลุ่มแม่น ้าโขง ๖ ประเทศ 
๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. - อภิปรำยกลุ่ม และสรุปผลอภิปรำยกลุ่มกำรเผยแผ่ของพระนักเผยแผ่เขตลุ่ม 

แม่น้ ำโขง (ต่อ)   
- น ำเสนอผลงำนวิจัยและบทควำมทำงวิชำกำร (ต่อ) 

๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๕ น. ถวายน ้าปานะ/ รับประทานอาหารว่าง 
๑๕.๑๕ – ๑๖.๓๐ น. - อภิปรำยกลุ่ม และสรุปผลอภิปรำยกลุ่มกำรเผยแผ่ของพระนักเผยแผ่เขตลุ่ม 

แม่น้ ำโขง (ต่อ)   
- น้าเสนอผลงานวิจัย/... 

- น ำเสนอผลงำนวิจัยและบทควำมทำงวิชำกำร (ต่อ) 
 ๑๖.๓๐ – ๑๘.๓๐ น. ถวายน ้าปานะ/ รับประทานอาหารเย็น ที่ มมร.วิทยาเขตอีสาน 
 ๑๘.๓๐ – ๒๑.๓๐ น. บรรยายพิเศษเรื่อง “กำรเผยแผ่ด้วยหลักกำรปฏิบัติ : หลักกำรปฏิบัติกรรมฐำน”  

โดย พระครูวินัยธรเชำวพทิย์ สุธีโร เจ้ำอำวำสวัดป่ำกำญจนำภิเษก และพระนักเผย
แผ่จากประเทศในทวีปเอเซีย ยุโรป และอเมริกา  
(เฉพาะพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น ้าโขงและคณาจารย์ มมร. ผู้เข้าร่วมประชุม) 
พิธีกร: นายธนกร ชูสุขเสริม  

 พิธีกรประจ ำวัน   ภาษาไทย : พระครูธรรมาภิสมัย, ดร., ภาษาอังกฤษ : นายยูเกส ศากยะ 

วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ เดือนสิงหำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๑ (โรงแรมอวำนี ขอนแก่น ) 
 ๐๗.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ถวายภัตตาหาร/ รับประทานอาหารเช้า 
 ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. พิธีปิดโครงการ 

- พระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ) ประธานในพิธีน้าบูชาพระรัตนตรัย 
    - พระนักเผยแผ่เขตลุ่มแมน่ ้าโขง ๖ ประเทศ กล่าวสัมโมทนียกถา  
    - พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. พร้อมแขกผู้มีเกียรติถวายไทยธรรมและมอบของที่ระลึก
    - พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตอีสาน  

  กล่าวถวายรายงานสรุปโครงการฯ ต่อประธานในพิธี 
- พระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ) ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทและ 
  กล่าวปิดโครงการ/ น้าบูชาพระรัตนตรัย เป็นเสร็จพิธี 

 ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวัน 
 ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. พระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น ้าโขงเดินทางกลับ 

พิธีกรประจ ำวัน   ภาษาไทย : พระครูธรรมาภิสมัย, ดร., ภาษาอังกฤษ : นายธนกร ชูสุขเสริม 
 



ส ำนักงำน : ศูนย์ปฏิบัติการพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น ้าโขง มมร.วิทยาเขตอีสาน ขอนแก่น บ้านโนนชัย ต้าบลในเมือง  
อ้าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๓-๒๔๑๔๘๘ โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑๕๐๒ 
พระครูธรรมาภิสมัย, ดร.  ผู้อ้านวยการศูนย์บริการวิชาการ ๐๘-๖๗๘๙-๖๒๗๔  
พระมหาสัจจารักษ ์ปาลโก  ๐๘-๗๕๑๐-๓๔๕๗ 
พระมหาวิรุธ วิโรจโน   ๐๘-๕๓๐๙-๔๐๘๔  
พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ, ดร.  ๐๘๙-๗๑๐๕๓๑๑, suphachai51@gmail.com 
นายศักดิพงษ ์โสภาจร   ๐๘-๖๑๖๓-๖๘๖๙, sakdipong2526@gmailcom    

 
ศูนย์บริกำรวิชำกำร : 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน บ้านโนนชัย ต้าบลในเมือง อ้าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐  
 ติดต่อสถานที่ประชุมสัมมนา/ที่พักพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น ้าโขง 

พระครูธรรมาภิสมัย,ดร.  ผู้อ้านวยการศูนย์บริการวิชาการ ๐๘-๖๗๘๙-๖๒๗๔ 
 นางสาวขวัญใจ แก้วแสง  ๐๘-๖๘๖๘-๙๕๔๖ ok9khwan@gmail.com  
 นายก้องพิพัฒน์ กองค้า  ๐๘-๙๕๒๐-๒๒๗๔  

ว่าที่ร้อยตรีหญิงวาริณี โสภาจร ๐๙-๔๓๙๖-๒๔๒๔ 
นางสาวพิกุลทอง อ่อนระฮุง ๐๖-๑๖๓๙-๑๔๔๑ 
 

mailto:ok9khwan@gmail.com

