
 
กําหนดการ 

โครงการอบรมพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ ประจําปี ๒๕๕๘ 
ระหวา่งวันที่ ๔ - ๘ สงิหาคม ๒๕๕๘ 

ณ หอประชุมใหญ ่ชั้น ๒  
อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธรและอาคารเรียนและหอสมดุเฉลมิพระเกยีรติ ๘๔ พรรษา  

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวดัขอนแก่น 
 

วันอังคารที ่๔ สิงหาคม ๒๕๕๘  
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. -ฉันภัตตาหารเช้า ณ อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ชั้น ๑ 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. -ลงทะเบียนหน้าห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒ อาคารศูนย์วิทยบริการฯ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. -พิธีเปิดโครงการ 
    -พระครูสุธีจริยวัฒน์, ดร.ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าว 
     ค าบชูาพระรัตนตรัย 
     -พระนักศึกษา ผู้ เข้าร่วมโครงการฯ เข้าถวายสักการะพระครูสุธี จริยวัฒน์ 
     , ดร. ประธานในพิธี 
     -รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข หัวหน้าโครงการ กล่าวถวายรายงานต่อประธานในพิธี  
     -พระครูสุธีจริวัฒน์, ดร.ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาท 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๐ น. -พักฉันอาหารว่าง 
เวลา ๐๙.๔๐ – ๑๑.๓๐ น. -รับฟังบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ” โดย รศ.ดร.

ไพโรจน์ บัวสุข พร้อมคณะ 
เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. -ฉันภัตตาหารเพล ณ อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ชั้น ๑ 
เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. -พระภิกษุสามเณรนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ รวมกันที่ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒  

อาคารศูนย์วิทยบริการฯ รับฟังการเสวนา เรื่อง “ความสําคัญและความจําเป็นของ
ภาษาอังกฤษสําหรับพระภิกษุสงฆ์” โดย พระอาจารย์ยูเกศ ศากยะ อาจารย์ สุกันต์ 
แสงโชติ อาจารย์นภกนก เมืองโคตร ด าเนินรายการเสวนาโดย ดร.สิทธิพร เกษจ้อย  

เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๕.๔๐ น.          -พักฉันน้ าปานะ 
เวลา ๑๕.๔๐ – ๑๗.๓๐ น.  -จัดกลุ่มอภิปรายธรรมะ หลักธรรมในพระพุทธศาสนา/หลักฆราวาสธรรม/

หลักธรรมที่ประยุกต์ใช้ในการทํางานให้ประสบความสําเร็จ /หลักธรรมใน
พระพุทธศาสนา ควบคุมการอภิปราย โดย รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข, พระอาจารย์ยูเกศ 
ศากยะ, อาจารย์ สุกันต์ แสงโชติ, อาจารย์ นภกนก เมืองโคตร และ ดร.สิทธิพร  
เกษจ้อย  

 



วันพุธที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘  
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. -ฉันภัตตาหารเช้า ณ อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ชั้น ๑  
เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. -ลงทะเบียนหน้าอาคารเรียนและหอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯลฯ ชั้น ๑ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. -รับฟังบรรยายในหัวข้อเรื่อง “หลักธรรมที่สําคัญในพระพุทธศาสนาและ

สถานการณ์ของพระพุทธศาสนาในทวีปเอเชีย” บรรยายโดยพระอาจารย์  
Sramon  Retosh จาก ประเทศบังกลาเทศ. 

เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๐ น.    -พักฉันอาหารว่าง 
เวลา ๑๐.๔๐ – ๑๑.๓๐ น. -รับฟังบรรยายในหัวข้อเรื่อง “หลักธรรมที่สําคัญในพระพุทธศาสนาและ  
    สถานการณ์ของพระพุทธศาสนาในทวีปเอเชีย” (ต่อ) 
เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. -ฉันภัตตาหารเพล ณ อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ชั้น ๑  
เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. -รับฟังบรรยายในหัวข้อเรื่อง “หลักธรรมที่สําคัญในพระพุทธศาสนาและ 

สถานการณ์ของพระพุทธศาสนาในทวีปเอเชีย” (ต่อ) 
เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๕.๔๐ น.  -พักฉันน้ าปานะ 
เวลา ๑๕.๔๐ – ๑๗.๓๐ น. -จัดกลุ่มอภิปรายธรรมะเรื่อง หลักธรรมที่จําเป็นในการเผยแผ่ ควบคุมการอภิปราย 

 โดย รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข , พระอาจารย์ยูเกศ ศากยะ , ดร.สิทธิพร เกษจ้อย , 
 พระอาจารย์ Sramon Retosh 
 

วันพฤหัสบดีที่  ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘  
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.     -ฉันภัตตาหารเช้า ณ อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ชั้น ๑ 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.   -ลงทะเบียนหน้าอาคารเรียนและหอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯลฯ ชั้น ๑ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.       -รับฟังบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การสนทนาธรรมะภาคภาษาอังกฤษ” โดย รศ.ดร.

ไพโรจน์ บัวสุข และคณะ 
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๐ น.    -พักฉันอาหารว่าง 
เวลา ๑๐.๔๐ – ๑๑.๓๐ น.  -รับฟังบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การสนทนาธรรมะภาคภาษาอังกฤษ” (ต่อ) 
เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ น.  -ฉันภัตตาหารเพล ณ อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ชั้น ๑ 
เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.         -รับฟังบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การสนทนาธรรมะภาคภาษาอังกฤษ” (ต่อ) 
เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๕.๔๐ น. -พักฉันน้ าปานะ  
เวลา ๑๕.๔๐ – ๑๘.๓๐ น.  -ธรรมะภาษา อังกฤษสัญจร  ที่ วั ดพระธาตุ ขามแก่น , วั ดหนองแวง  และ 
     วัดป่าแสงอรุณ  
 
วันศุกร์ที่  ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘  
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.     -ฉันภัตตาหารเช้า ณ อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ชั้น ๑ 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.  -ลงทะเบียนหน้าอาคารเรียนและหอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯลฯ ชั้น ๑ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.       -รับฟังบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแผ่ธรรมะ” โดย ผศ.ดร.พระ

มหาส าราญ กมฺมสุทฺโธ  
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๐ น.    -พักฉันอาหารว่าง 
เวลา ๑๐.๔๐ – ๑๑.๓๐ น. -รับฟังบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแผ่ธรรมะ” (ต่อ) 
เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ น.  -ฉันภัตตาหารเพล ณ อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ชั้น ๑ 



เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.  -รับฟังบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแผ่ธรรมะ” (ต่อ) 
เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๕.๔๐ น. -พักฉันน้ าปานะ  
เวลา ๑๕.๔๐ – ๑๙.๓๐ น.  -ธรรมะภาษาอังกฤษสัญจร ทีว่ัดป่าค าหวายยาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น   
 
วันเสาร์ที่  ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘  
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.     -ฉันภัตตาหารเช้า ณ อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ชั้น ๑ 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.  -ลงทะเบียนหน้าอาคารเรียนและหอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯลฯ ชั้น ๑ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.       -กิจกรรมเรื่อง “ฝึกการบรรยายธรรมะให้ชาวต่างชาติฟัง” ให้ค าแนะน าและวิจารณ์ 

พร้อมชี้แนะการบรรยายโดย อาจารย์ Munaya Colin Gadinga, พระอาจารย์   
Sramon  Retosh และ พระอาจารย์ ยูเกศ ศากยะ 

เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๐ น.    -พักฉันอาหารว่าง 
เวลา ๑๐.๔๐ – ๑๑.๓๐ น. -กิจกรรมเรื่อง “ฝึกการบรรยายธรรมะให้ชาวต่างชาติฟัง” (ต่อ) 
เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. -ฉันภัตตาหารเพล ณ อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ชั้น ๑ 
เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. -กิจกรรมเรื่อง “ฝึกการบรรยายธรรมะให้ชาวต่างชาติฟัง” (ต่อ) 
เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๕.๔๐ น. -พักฉันน้ าปานะ  
เวลา ๑๕.๔๐ – ๑๙.๓๐ น.  -ธรรมะภาษาอังกฤษสัญจร ที่วัดป่าธรรมอุทยาน อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
 
หมายเหตุ : หมายกําหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
ติดต่อประสานงาน ผู้รับผิดชอบกิจกรรมการอบรม 
๑.พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ ผู้อ านวยการวิทยาลัยศาสนศาตร์อีสาน ๐๘-๙๗๐๑-๕๓๑๑ 
๒.รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข หัวหน้าโครงการ ๐๘-๗๕๕๗-๖๖๙๑ 
๓.นางสาวทิพวรรณ เชื้อบริบูรณ์ เจ้าหน้าที่ประจ าโครงการ ๐๙-๒๙๒๑-๕๗๕๘ 


