
 

โครงการอบรมพระนักเผยแผ�ภาคภาษาอังกฤษ ประจําป� 

ณ ห�องประชุมใหญ� ช้ัน 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก�น

 
วันท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗  

เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น

เวลา ๐๘.๓๐– ๐๙.๐๐ น.
เวลา ๐๙.๐๐– ๐๙.๓๐ น.      

เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น

เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ น
 
เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๕.๓๐ น

เวลา ๑๕.๓๐ –๑๕.๔๐ น.
เวลา ๑๕.๔๐ – ๑๗.๓๐ น

 
 

 
กําหนดการ 

โครงการอบรมพระนักเผยแผ�ภาคภาษาอังกฤษ ประจําป� ๒๕๕๗
ระหว�างวันท่ี ๕ - ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

ณ ห�องประชุมใหญ� ช้ัน ๒ อาคารศูนย5วิทยบริการสินรินธร 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก�น

น. -ฉันภัตตาหาร/รับประทานอาหารเช า ณ อาคารศูนย&วิทยบริการ
สิรินธร ชั้น ๑ 

.- ลงทะเบียน หน าห องประชุมใหญ2 ชั้น ๒อาคารศูนย&วิทยบริการฯ

.        พิธีเป5ดโครงการ 
-พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน5 ดร.ประธานในพิธี 
พระรัตนตรัย และกล2าวคําบูชาพพระรัตนตรัย
-พระนักศึกษาบรรพชิต ผู เข าร2วมโครงการฯ เข าถวายสักการะ 
พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน& ดร.ประธานในพิธี
-รศ.ดร.ไพโรจน5 บัวสุข หัวหน าโครงการ กล2าวถวายรายงานต2อ 
ประธานในพิธี 
-พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน5 ดร.ประธานในพิธีกล2าวให โอวาท 
และกล2าวเป5ดโครงการ 

น. -รับฟ@งบรรยาย ในหัวข อเรื่อง“ภาษาอังกฤษ
รศ.ดร.ไพโรจน& บัวสุข พร อมคณะ 

น. -ถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสามเณร – รับประทานอาหาร
กลางวัน ณ อาคารศูนย&วิทยบริการสิรินธร ชั้น 

น. -พระภิกษุสามเณรนักศึกษาท่ีเข าร2วมโครงการ รวมกันท่ี 
ประชุมใหญ2 ชั้น ๒อาคารศูนย&วิทยบริการฯ 
“ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสําหรับพระภิกษุสามเณร
แผ�”โดยพระอาจารย&ยูเกศ ศากยะ และคณะ

. -พักฉันน้ําปานะ 
น. -จัดกลุ2 มอภิปรายธรรมะ แก�นธรรมในพระพุทธศาสนา

หลักธรรมท่ีเหมาะกับนักเรียนนักศึกษา/หลักธรรมสําหรับใช�ใน
การประกอบอาชีพ/หลักธรรมพ้ืนฐานท่ีเหมาะสําหรับประชาชน
ท่ัวไป ควบคุมการอภิปราย โดยรศ.ดร.ไพโรจน& บัวสุข
พระมหาสัจจารักษ& ปาลโก, ดร.สิทธิพร
โสภาจร, อ.แสงอาทิตย& ไทยมิตร 

๒๕๕๗ 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก�น 

รับประทานอาหารเช า ณ อาคารศูนย&วิทยบริการ 

อาคารศูนย&วิทยบริการฯ 

ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชา    
และกล2าวคําบูชาพพระรัตนตรัย 

ผู เข าร2วมโครงการฯ เข าถวายสักการะ  
ประธานในพิธี 

หัวหน าโครงการ กล2าวถวายรายงานต2อ  

ประธานในพิธีกล2าวให โอวาท  

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน” โดย 

รับประทานอาหาร 
บริการสิรินธร ชั้น ๑ 
ท่ีเข าร2วมโครงการ รวมกันท่ี ห อง

 รับฟ@งบรรยายเรื่อง 
สําหรับพระภิกษุสามเณรนักเผย

และคณะ 

แก�นธรรมในพระพุทธศาสนา/
หลักธรรมสําหรับใช�ใน

หลักธรรมพ้ืนฐานท่ีเหมาะสําหรับประชาชน
ไพโรจน& บัวสุข, 

รเกษจ อย, อ.ศักดิพงษ& 



วันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗  
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. -ฉันภัตตาหาร/รับประทานอาหารเช า ณ อาคารศูนย&วิทยบริการสิ

รินธร ชั้น ๑ 
เวลา ๐๘.๓๐– ๐๙.๐๐ น. -ลงทะเบียน หน าห องประชุมใหญ2 ชั้น ๒อาคารศูนย&วิทยบริการฯ 
เวลา ๐๙.๐๐– ๑๐.๓๐ น.        -รับฟ@งบรรยาย ในหัวข อเรื่อง “ศิลปะในการใช�ภาษาสําหรับพระ 

นักเผยแผ�: ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ”โดย ผศ.ดร.บุญเหลือ      
ใจมโน จาก มหาวิทยาเกษตรศาสตร&บางเขน กทม. 

เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๐ น. -พักฉันน้ําปานะ 
เวลา ๑๐.๔๐ – ๑๑.๓๐ น. -รับฟ@งบรรยาย ในหัวข อเรื่อง “ศิลปะในการใช�ภาษาสําหรับพระ 

นักเผยแผ�: ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ” (ต2อ) 
เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. -ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวัน ณ อาคารศูนย&วิทย

บริการสิรินธร ชั้น ๑ 
เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๕.๒๐ น. -จัดกลุ2มอภิปรายหัวข อธรรมะเรื่องจําเปBนด�วยหรือท่ีพระภิกษุ

สามเณรจะต�องพูดภาษาอังกฤษได�/พระภิกษุสามเณรไทยทําไม
ไม�เก�งภาษาอังกฤษ/ภาษาอังกฤษในโลกปCจจุบัน/หลักธรรมท่ี
จําเปBนสําหรับพระภิกษุสามเณรท่ีต�องเรียนรู� ควบคุมการ
อภิปราย โดยรศ.ดร.ไพโรจน& บัวสุข, พระมหาสัจจารักษ& ปาลโก, 
ดร.สิทธิพรเกษจ อย, อ.ศักดิพงษ& โสภาจร, อ.แสงอาทิตย& ไทยมิตร 

เวลา ๑๕.๒๐ –๑๕.๓๐ น. -พักฉันน้ําปานะ 
เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. -นําเสนองานแต2ละกลุ2มพร อมรับฟ@งคําชี้แนะจากคณาจารย& 

วันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗  
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. -ฉันภัตตาหาร/รับประทานอาหารเช า ณ อาคารศูนย&วิทยบริการ 

สิรินธร ชั้น ๑ 
เวลา ๐๘.๓๐– ๐๙.๐๐ น. -ลงทะเบียน หน าห องประชุมใหญ2 ชั้น ๒อาคารศูนย&วิทยบริการฯ 
เวลา ๐๙.๐๐– ๑๐.๓๐ น.    -รับฟ@งบรรยาย ในหัวข อเรื่อง เทคนิคการจัดการบรรยายธรรมะ 

ภาษาอังกฤษ และการออกข�อสอบปCญหาภาษาอังกฤษ โดย 
รศ.ดร.ไพโรจน& บัวสุข, พระมหาสัจจารักษ& ปาลโก 
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๐ น. -พักฉันน้ําปานะ  
เวลา ๑๐.๔๐ – ๑๑.๓๐ น. -รับฟ@งบรรยาย ในหัวข อเรื่อง เทคนิคการบรรยายธรรมะภาษา 
                                        อังกฤษและการออกข�อสอบปCญหาภาษาอังกฤษ (ต�อ) 
เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. -ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวัน ณ อาคารศูนย&วิทย

บริการสิรินธร ชั้น ๑ 
เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. -จัดกลุ2มบรรยายเรื่องหลักธรรมะทางพระพุทธศาสนาท่ีพระนัก

เผยแผ�ต�องรู�ควบคุมการอภิปรายรศ.ดร.ไพโรจน& บัวสุข,พระมหา
สัจจารักษ& ปาลโก, ดร.สิทธิพรเกษจ อย, อ.ศักดิพงษ& โสภาจร, อ.
แสงอาทิตย& ไทยมิตร 

เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๐ น. -พักฉันน้ําปานะ 
เวลา ๑๕.๑๐ – ๑๗.๓๐ น. -นําเสนองานแต2ละกลุ2มพร อมรับฟ@งคําชี้แนะจากคณาจารย& 



วันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗  
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. -ฉันภัตตาหาร/รับประทานอาหารเช า ณ อาคารศูนย&วิทยบริการ 

สิรินธร ชั้น ๑ 
เวลา ๐๘.๓๐– ๐๙.๐๐ น. -ลงทะเบียน หน าห องประชุมใหญ2 ชั้น ๒อาคารศูนย&วิทยบริการฯ 
เวลา ๐๙.๐๐– ๑๐.๓๐ น.       -รับฟ@งบรรยายในหัวข อเรื่อง ประสบการณ5และเทคนิคการเผยแผ� 

ธรรมะภาษาอังกฤษในต�างประเทศโดยพระครูวินัยธรเชาวพิทย&  
สุธีโรและคณะ 

เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๐ น. -พักฉันน้ําปานะ  
เวลา ๑๐.๔๐ – ๑๑.๓๐ น. -รับฟ@งบรรยายในหัวข อเรื่อง ประสบการณ5 และเทคนิคการเผย 
แผ�ธรรมะภาษาอังกฤษในต�างประเทศ (ต�อ) 
เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. -ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวัน ณ อาคารศูนย&วิทย

บริการสิรินธร ชั้น ๑ 
เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. -จัดกลุ2มฝJกบรรยายเรื่อง การอาราธนาศีลห�า/ศีลห�า เปBน

ภาษาอังกฤษ/บทสวดมนต5เช�า-เย็นเปBนภาษาอังกฤษ/บทแผ�
เมตตาเปBนภาษาอังกฤษควบคุมโดยพระครูวินัยธรเชาวพิทย& สุธีโร 
และคณะ 

เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๐ น. -พักฉันน้ําปานะ 
เวลา ๑๕.๑๐ – ๑๗.๐๐ น. -นําเสนองานแต2ละกลุ2ม 
 
หมายเหตุ : หมายกําหนดการนี้อาจเปล่ียนแปลงได�ตามความเหมาะสม 
ติดต2อประสานงาน ผู รับผิดชอบกิจกรรมการอบรม 
    ๑.พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ ผู อํานวยการวิทยาลัยศาสนาศาสตร&อีสาน ๐๘-๙๗๐๑-๕๓๑๑ 
    ๒.รศ.ดร.ไพโรจน& บัวสุข หวัหน าโครงการ ๐๘-๗๕๕๗-๖๖๙๑ 
    ๓. นางสาวศริญญา เผือกนอก ผู ช2วยเลขานุการประจําโครงการ ๐๘-๐๔๐๐-๑๘๖๙  


