
ก าหนดการ 
โครงการปฏิบัติธรรม ประจ าปี ๒๕๖๑ (กิจกรรมมหาวิทยาลัย) 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (บรรพชิต-คฤหัสถ)์ ชั้นปีที่ ๑-๔ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

วันที่ ๑๓-๑๔–๑๕-๑๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

วันอังคารที ่๑๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ (ตรงกับวันขึ้น ๖ ค่ า เดือน ๑๒) 
๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. คณาจารย์ นักศึกษาบรรพชิต-คฤหัสถ์ลงทะเบียน/เข้าห้องประชุม 
๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. - พิธีเปิดโครงการ  บชูาพระรตันตรัยและไหว้พระสวดมนต ์สมาทานศีล ๕ 

- พระครูสุธจีริยวัฒน์,ดร. รองอธิการบดี ให้โอวาท  
๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ฟังธรรมน าปฏิบัติ “กรรมฐานเบื้องต้น” โดย พระครูวินัยธรเชาวพิทย์ สุธีโร  
๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ท าวัตรเย็นลานพระพุทธสุเมโธ/เดินจงกรมรอบ มมร.อส. 
๑๖.๓๐ น.  ฉันน้ าปานะ/ดื่มน้ าปานะ ลงทะเบียนกลับ 

วันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ (ตรงกบัวันขึ้น ๗ ค่ า เดือน ๑๒) 
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. คณาจารย์ นักศึกษาลงทะเบียน/เข้าห้องประชุมปฏิบัติธรรม 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. ผู้ปฏิบัติธรรมท าวัตรเช้า  
๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. ฟังโอวาทธรรม โดย พระธรรมดิลก (สมาน สุเมโธ ป.ธ.๙) จภ.๙(ธ) 
๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. ฟังธรรมน าปฏิบัติ โดย พระครูวินัยธรเชาวพิทย์ สุธีโร 
๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  ฉันภัตตาหาร/รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. ลงทะเบียนเข้าห้องประชุมปฏิบัติธรรม 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์อุทิศส่วนบุญกุศลให้บูรพาจารย์ และเจา้กรรมนายเวร 
๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ฟังโอวาทธรรมและนั่งสมาธิกรรมฐาน 
๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. บ าเพ็ญประโยชน์ ไหว้พระ ณ ลานพระพุทธสุเมโธ และเดินจงกรม 
๑๖.๓๐ น.  ฉันน้ าปานะ/ดื่มน้ าปานะ ลงทะเบียนกลับ  

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ (ตรงกับวันขึ้น ๘ ค่ า เดือน ๑๒) 
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. คณาจารย์ นักศึกษาลงทะเบียน/เข้าห้องประชุมปฏิบัติธรรม 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. ผู้ปฏิบัติธรรมท าวัตรเช้า  
๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. ฟังธรรมน าปฏิบัติ โดย พระครูวินัยธรเชาวพิทย์ สุธีโร 
๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  ฉันภัตตาหาร/รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. ลงทะเบียนเข้าห้องประชุมปฏิบัติธรรม 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. กิจกรรมสามัคคีนักศึกษาคฤหัสถ์ โดย งานกิจการนักศึกษา 
(๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. อบรมพิเศษ นักศึกษาบรรพชิต-การเผยแผ่ (ห้องประชุมหลวงปู่บุญเพ็ง)) 
๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. บ าเพ็ญประโยชน์รอบ มมร.อส. 
๑๖.๓๐ น.  ไหว้พระลานพระพุทธสุเมโธ ฉันน้ าปานะ/ดื่มน้ าปานะ ลงทะเบียนกลับ  

วันศุกร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ (ตรงกบัวันขึ้น ๘ ค่ า เดือน ๑๒) 
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. คณาจารย์ นักศึกษาบรรพชิต-คฤหัสถ์ลงทะเบียน 
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. พร้อมกันที่ลานจามจุรี ฟังโอวาท โดย รองอธิการบดี และพระคณาจารย์ 



๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. ร่วมกันจัดเตรียมสถานที่พิธีมุทิตาบัณฑิตใหม่ ปี ๒๕๖๑  
๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ฉันภัตตาหาร/รับประทานอาหารกลางวัน (มีโรงทาน) 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. จัดเตรียมสถานที่พิธีมุทิตบัณฑิตใหม่ ปี ๒๕๖๑ (ต่อ) 
๑๖.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. พิธีปิด: นักศึกษาสมาทานศีล ๕ ขอขมาพระสงฆ์ ลานพระพทุธสุเมโธ 

ลงทะเบียนกิจกรรม 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หมายเหต:ุ   กิจกรรมประจ าปีตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
๑) คณาจารย์/เจา้หน้าที่บรรพชิตคฤหัสถ์ทุกรูป/คน เข้าร่วมโครงการ (เช้า:คณาจารย์/บ่าย:เจ้าหน้าที่) 
๒) นักศึกษาชั้นปีที่ ๑-๔ บรรพชิต/คฤหัสถ์ทุกรูป/คนเข้าร่วมโครงการ 
๓) คณาจารย์เจา้หน้าที่ นักศึกษาลงทะเบียนมาและกลับตลอด ๓วัน 
๔) สิ่งที่นักศึกษาต้องเตรียม : คฤหัสถ์: สวมชุดขาวปฏิบัติธรรม  
๕) นักศึกษาทุกรูป/คน ต้องรับผิดชอบและตรงเวลา ตามก าหนดการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  พระครูสุธีจริยวัฒน์,ดร., พระครูธรรมาภิสมัย,ดร.  พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ    
พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ,ดร., นายเอกชาตรี สุขเสน 

ติดต่อประสานงาน/อาจารย์ผู้ดูแล :    
 :  พระมหาวิรุธ วิโรจโน หัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษา  

:  พระมหาสุรวุฒิ  จนฺทธมฺโม,ดร. หัวหน้างานกิจการนักศึกษาคฤหัสถ์ ๐๘-๔๖๐๔-๓๓๑๓ 
:  พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ หัวหน้างานกิจการนักศึกษาบรรพชิต 
:  คณาจารย์เจา้หน้าที่ประจ างานกิจการนักศึกษาภาคปกติบรรพชิต/คฤหัสถ์ 
:  อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกสาขาวิชา 

หน้าที่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกรปู/คน 
บุคลากรที่เป็นเจ้าหน้าที่ทุกคน:      ๑) ดูแลเรื่องภัตตาหารเพลพระคณาจารย์และพระนักศึกษา 

๒) ดูแลจัดการอาหารกลางวนันักศึกษาประจ าวันทุกวัน 
๓) ดูแลน้ าปานะ/น้ าดื่ม พระวิทยากร คณาจารย์นักศึกษา 
๔) ดูแลลงทะเบียนบุคลากรเจ้าหน้าที่ มมร.อส. ทั้งหมด 
(รับผิดชอบโดย ผอ.ส านักงานวิทยาเขต และ ผช.อธิการบดี) 

อาจารยป์ระจ าหลักสูตรคฤหัสถ์ทุกคน: ๑) ดูแลระเบียบวินัยความเรียบร้อยนักศึกษาในและนอกห้องประชุม 
๒) ลงทะเบียนรายชื่อนักศึกษาแต่ละสาขาวิชาทุกวันเชา้-บ่าย 

     ๓) เข้ารว่มปฏิบัติธรรมไหว้พระสวดมนต์และกิจกรรมอื่นทุกวัน 
     ๔) ดูแลและน านักศึกษาบ าเพญ็ประโยชน์ตามก าหนดการ  

(รับผิดชอบโดย ผอ.วิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน) 

พระคณาจารย์บุคลากรบรรพชิตทุกรูป:   ๑) น าคณาจารย์และนักศึกษาปฏิบัติธรรมและท าวัตรเชา้-เย็น ทุกวัน  
     ๒) ดูแลควบคุมก าหนดการกิจกรรมและนิมนต์/แจ้ง/ต้อนรับวิทยากร 
 ๓) ดูแลกิจกรรมการเดินจงกรม อบรมพระนักศึกษา เก็บภาพถ่าย 
 (รับผิดชอบโดย ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ) 


