กําหนดการ
โครงการอบรมพระนักเผยแผภาคภาษาอังกฤษ ประจําป ๒๕๕๗
ระหวางวันที่ ๕ - ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
ณ หองประชุมใหญ ชั้น ๒ อาคารศูนย5วิทยบริการสินรินธร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแกน
วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.
น
เวลา ๐๘.๓๐– ๐๙.๐๐ น..เวลา ๐๙.๐๐– ๐๙.๓๐ น..

เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.
น
เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ น.
น
เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.
น

เวลา ๑๕.๓๐ –๑๕.๔๐ น..
เวลา ๑๕.๔๐ – ๑๗.๓๐ น.
น

-ฉันภัตตาหาร/รัรับประทานอาหารเชา ณ อาคารศูนย&วิทยบริการ
สิรินธร ชั้น ๑
ลงทะเบียน หนาหองประชุมใหญ2 ชั้น ๒อาคารศู
อาคารศูนย&วิทยบริการฯ
พิธีเป5ดโครงการ
-พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน5 ดร.ประธานในพิ
ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัย และกล2าวคําบูชาพพระรัตนตรัย
-พระนักศึกษาบรรพชิต ผูเขาร2วมโครงการฯ เขาถวายสักการะ
พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน& ดร.ประธานในพิ
ประธานในพิธี
-รศ.ดร.ไพโรจน5 บัวสุข หัวหนาโครงการ กล2าวถวายรายงานต2อ
ประธานในพิธี
-พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน5 ดร.ประธานในพิ
ประธานในพิธีกล2าวใหโอวาท
และกล2าวเป5ดโครงการ
-รับฟ@งบรรยาย ในหัวขอเรื่อง“ภาษาอั
ภาษาอังกฤษพื
กฤษ ้นฐาน” โดย
รศ.ดร.ไพโรจน& บัวสุข พรอมคณะ
-ถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสามเณร – รับประทานอาหาร
กลางวัน ณ อาคารศูนย&วิทยบริ
บริการสิรินธร ชั้น ๑
-พระภิกษุสามเณรนักศึกษาทีที่เขาร2วมโครงการ รวมกันที่ หอง
ประชุมใหญ2 ชั้น ๒อาคารศูนย&วิทยบริการฯ รับฟ@งบรรยายเรื่อง
“ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสํสําหรับพระภิกษุสามเณรนั
ามเณร กเผย
แผ”โดยพระอาจารย&ยูเกศ ศากยะ และคณะ
-พักฉันน้ําปานะ
-จั ด กลุ2 ม อภิ ป รายธรรมะ แกนธรรมในพระพุ ท ธศาสนา/
ธศาสนา
หลักธรรมที่เหมาะกับนักเรียนนักศึกษา/หลั
หลักธรรมสําหรับใชใน
การประกอบอาชีพ/หลั
หลักธรรมพื้นฐานที่เหมาะสําหรับประชาชน
ทั่วไป ควบคุมการอภิปราย โดยรศ.ดร.ไพโรจน&
ไพโรจน& บัวสุข,
พระมหาสัจจารักษ& ปาลโก, ดร.สิทธิพรเกษจ
ร
อย, อ.ศักดิพงษ&
โสภาจร, อ.แสงอาทิตย& ไทยมิตร

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.
เวลา ๐๘.๓๐– ๐๙.๐๐ น.
เวลา ๐๙.๐๐– ๑๐.๓๐ น.
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๐ น.
เวลา ๑๐.๔๐ – ๑๑.๓๐ น.
เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ น.
เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๕.๒๐ น.

-ฉันภัตตาหาร/รับประทานอาหารเชา ณ อาคารศูนย&วิทยบริการสิ
รินธร ชั้น ๑
-ลงทะเบียน หนาหองประชุมใหญ2 ชั้น ๒อาคารศูนย&วิทยบริการฯ
-รับฟ@งบรรยาย ในหัวขอเรื่อง “ศิลปะในการใชภาษาสําหรับพระ
นักเผยแผ: ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ”โดย ผศ.ดร.บุญเหลื อ
ใจมโน จาก มหาวิทยาเกษตรศาสตร&บางเขน กทม.
-พักฉันน้ําปานะ
-รับฟ@งบรรยาย ในหัวขอเรื่อง “ศิลปะในการใชภาษาสําหรับพระ
นักเผยแผ: ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ” (ต2อ)
-ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวัน ณ อาคารศูนย&วิทย
บริการสิรินธร ชั้น ๑
-จัด กลุ2 มอภิ ป รายหัว ขอธรรมะเรื่ องจํ า เปB น ดวยหรื อที่พระภิ ก ษุ
สามเณรจะตองพูดภาษาอังกฤษได/พระภิกษุสามเณรไทยทําไม
ไมเกงภาษาอังกฤษ/ภาษาอังกฤษในโลกปCจจุบัน/หลักธรรมที่
จํ า เปB น สํ า หรั บ พระภิ ก ษุ ส ามเณรที่ ต องเรี ย นรู ควบคุ ม การ
อภิปราย โดยรศ.ดร.ไพโรจน& บัวสุข, พระมหาสัจจารักษ& ปาลโก,
ดร.สิทธิพรเกษจอย, อ.ศักดิพงษ& โสภาจร, อ.แสงอาทิตย& ไทยมิตร

เวลา ๑๕.๒๐ –๑๕.๓๐ น.
เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๗.๓๐ น.
วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.

-พักฉันน้ําปานะ
-นําเสนองานแต2ละกลุ2มพรอมรับฟ@งคําชี้แนะจากคณาจารย&

-ฉันภัตตาหาร/รับประทานอาหารเชา ณ อาคารศูนย&วิทยบริการ
สิรินธร ชั้น ๑
เวลา ๐๘.๓๐– ๐๙.๐๐ น.
-ลงทะเบียน หนาหองประชุมใหญ2 ชั้น ๒อาคารศูนย&วิทยบริการฯ
เวลา ๐๙.๐๐– ๑๐.๓๐ น.
-รับฟ@งบรรยาย ในหัวขอเรื่อง เทคนิคการจัดการบรรยายธรรมะ
ภาษาอังกฤษ และการออกขอสอบปCญหาภาษาอังกฤษ โดย
รศ.ดร.ไพโรจน& บัวสุข, พระมหาสัจจารักษ& ปาลโก
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๐ น.
-พักฉันน้ําปานะ
เวลา ๑๐.๔๐ – ๑๑.๓๐ น.
-รับฟ@งบรรยาย ในหัวขอเรื่อง เทคนิคการบรรยายธรรมะภาษา
อังกฤษและการออกขอสอบปCญหาภาษาอังกฤษ (ตอ)
เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ น.
-ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวัน ณ อาคารศูนย&วิทย
บริการสิรินธร ชั้น ๑
เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.
-จัดกลุ2มบรรยายเรื่องหลักธรรมะทางพระพุทธศาสนาที่พระนัก
เผยแผตองรูควบคุมการอภิปรายรศ.ดร.ไพโรจน& บัวสุข,พระมหา
สัจจารักษ& ปาลโก, ดร.สิทธิพรเกษจอย, อ.ศักดิพงษ& โสภาจร, อ.
แสงอาทิตย& ไทยมิตร
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๐ น.
-พักฉันน้ําปานะ
เวลา ๑๕.๑๐ – ๑๗.๓๐ น.
-นําเสนองานแต2ละกลุ2มพรอมรับฟ@งคําชี้แนะจากคณาจารย&

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.

-ฉันภัตตาหาร/รับประทานอาหารเชา ณ อาคารศูนย&วิทยบริการ
สิรินธร ชั้น ๑
เวลา ๐๘.๓๐– ๐๙.๐๐ น.
-ลงทะเบียน หนาหองประชุมใหญ2 ชั้น ๒อาคารศูนย&วิทยบริการฯ
เวลา ๐๙.๐๐– ๑๐.๓๐ น.
-รับฟ@งบรรยายในหัวขอเรื่อง ประสบการณ5และเทคนิคการเผยแผ
ธรรมะภาษาอังกฤษในตางประเทศโดยพระครูวินัยธรเชาวพิทย&
สุธีโรและคณะ
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๐ น.
-พักฉันน้ําปานะ
เวลา ๑๐.๔๐ – ๑๑.๓๐ น.
-รับฟ@งบรรยายในหัวขอเรื่อง ประสบการณ5 และเทคนิคการเผย
แผธรรมะภาษาอังกฤษในตางประเทศ (ตอ)
เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ น.
-ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวัน ณ อาคารศูนย&วิทย
บริการสิรินธร ชั้น ๑
เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.
-จั ด กลุ2 ม ฝJ ก บรรยายเรื่ อ ง การอาราธนาศี ล หา/ศี ล หาเปB น
ภาษาอั งกฤษ/บทสวดมนต5 เ ชา-เย็ นเปB น ภาษาอังกฤษ/บทแผ
เมตตาเปBนภาษาอังกฤษควบคุมโดยพระครูวินัยธรเชาวพิทย& สุธีโร
และคณะ
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๐ น.
-พักฉันน้ําปานะ
เวลา ๑๕.๑๐ – ๑๗.๐๐ น.
-นําเสนองานแต2ละกลุ2ม
หมายเหตุ : หมายกําหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
ติดต2อประสานงาน ผูรับผิดชอบกิจกรรมการอบรม
๑.พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ ผูอํานวยการวิทยาลัยศาสนาศาสตร&อีสาน ๐๘-๙๗๐๑-๕๓๑๑
๒.รศ.ดร.ไพโรจน& บัวสุข หัวหนาโครงการ ๐๘-๗๕๕๗-๖๖๙๑
๓. นางสาวศริญญา เผือกนอก ผูช2วยเลขานุการประจําโครงการ ๐๘-๐๔๐๐-๑๘๖๙

