
 
 
 

ก าหนดการ 
โครงการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ประจ าปี ๒๕๕๙ 

พระนักศึกษาชั้นปีท่ี ๔ (สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ จ านวน ๔ รูป)  
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น 

ณ วัดป่าเขื่อนจุฬาภรณ์ ต าบลทุ่งลุยลาย อ าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 
*********************************** 

 
วันอังคารที่ ๑๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ 
 ๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. นักศึกษาเดินทางถึงวัดป่ากาญจนาภิเษก อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
    ลงทะเบียนเข้าท่ีพัก 
 ๑๖.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. พร้อมกันที่ศาลาปฏิบัติธรรม รับเอกสารเข้าห้องประชุม  
    -อบรมข้อวัตรตามแนวพระกรรมฐาน โดย พระครูวินัยธรเชาวพิทย์ สุธีโร  
    เจ้าอาวาสวัดป่ากาญจนาภิเษก 
  ๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ปฐมนิเทศโครงการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ประจ าปี ๒๕๕๙ 
    -ท าวัตรเย็น/รับกรรมฐาน โดย พระครูวินัยธรเชาวพิทย์ สุธีโร  

วันพุธ ที่ ๒๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ 
 ๐๕.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ปฏิบัติตามข้อวัตรปฏิบัติของวัดป่ากาญจนาภิเษก 
 
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ 
 ๐๕.๐๐ – ๐๖.๓๐ น. ท าวัตรเช้า/ออกรับบิณฑบาต 
 ๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเช้า (ฉันมื้อเดียว) 
 ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  กราบลา พระครูวินัยธรเชาวพิทย์ สุธีโร เพ่ือออกเดินทางสู่วัดป่าเขื่อนจุฬาภรณ์ 

   ต าบลทุ่งลุยลาย อ าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ  กราบสักการะพระสิริวรคุณ 
   (หลวงปู่สุพจน์ ถิราจาโร ) แล้วปักกลดในที่ที่ก าหนด (ปฏิบัติตามข้อวัตร
   ปฏิบัติหรือกิจกรรมของวัด) 

วันศุกร์ ที่ ๒๒ เมษายน – วันพฤหัสบด ีที่ ๒๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ 
 ๐๔.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ปฏิบัติกรรมฐาน ณ วัดป่าเขื่อนจุฬาภรณ์ ต าบลทุ่งลุยลาย อ าเภอคอนสาร 
    จังหวัดชัยภูมิ ตามข้อวัตร ปฏิบัติที่ทางวัดจัดอบรม 
 

/วันศุกร์...... 



วันศุกร์ ที่ ๒๙ เมษายน – วันอาทิตย์ ท่ี ๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ 
 ๐๔.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ปฏิบัติกรรมฐาน (ภาคธุดงค์) โดย พระครูสุธีจริยวัฒน์,ดร. รองอธิการบดี 
    มมร.วิทยาเขตอีสาน 

วันจันทร์ ที่ ๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ 
๑๐.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  เดินทางกลับ มมร. วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น พักในสถานที่ที่ก าหนด 
๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.  ท าวัตรสวดมนต์เย็น เจริญจิตภาวนา น าโดย พระครูวินัยธรวรชัด ปยุตฺโต/

       พระมหารุ่งเรือง รกฺขิตธมฺโม,ดร./พระมหาสุรวุฒิ จนฺทธมฺโม,ดร.และพระคณาจารย์  

วันอังคาร ที่ ๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ 

๐๗.๐๐ – ๐๗.๓๐ น.  ฉันภัตตาหารเช้า 
๐๘.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.  ปฐมนิเทศการปฏิบัติศาสนกิจ โดย รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน 

    - บรรยายเรื่อง หลักการปฏิบัติศาสนกิจ โดย พระครูสุธีจริยวัฒน์, ดร. 
 - ชี้แจงรายละเอียดการเขียนรายงานการปฏิบัติศาสนกิจ โดย หัวหน้างาน 
 กิจการนักศึกษาบรรพชิตและคณะ 

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  ถวายภัตตาหารเพล/เดินทางกลับวัด 
 - สิ้นสุดการปฏิบัติกรรมฐาน  

-------------------------------------  
 
หมายเหตุ 

๑. พระนักศึกษา มมร. วิทยาเขตอีสาน ที่จบภาคทฤษฎีชั้นปีที่ ๔ ทุกรูป ต้องเข้าโครงการ (รวมศูนย์
การศึกษา ๒ แห่ง : ศูนย์การศึกษาอุบลราชธานี และศูนย์การศึกษาหนองบัวล าภู) 

๒. พระนักศึกษาเตรียมกลด บาตร กระติกน้ า แก้ว และบริขารธุดงค์อ่ืนๆ ที่จ าเป็น ให้พร้อม 
๓. ห้ามใช้เต็นท์ ห้ามใช้รองเท้าสวม (ให้ใช้รองเท้าฟองน้ าเท่านั้น) 
๔. ให้พระนักศึกษา ถืออยู่โคนไม้เป็นวัตร (รุกขมูลิกังคะ) ถือฉันอาสนะเดียวเป็นวัตร (เอกาสนิกังคะ) 

และถือเฉพาะในบาตรเป็นวัตร (ปัตตปิณฑิกังคะ) ตลอดโครงการ ๑๕ วัน 
๕. เชื่อฟังอาจารย์และปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด 
๖. อาจารย์ปรึกษาและประสานงาน 

 ๖.๑ พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ  ผอ.ส านักงานวิทยาเขตอีสาน โทร.๐๘๗-๔๙๐๓๒๙๘ 
 ๖.๒ พระมหาศุภชัย สุภกิจโฺจ  ผอ.วิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน โทร.๐๘๙-๗๑๐๕๓๑๑ 
 ๖.๓ พระครูวินัยธรวรชัด ปยตฺุโต   หน.งานกิจการนักศึกษาบรรพชิต โทร.๐๘๖-๔๕๕๙๕๙๑ 

 ๖.๔ พระใบฎีกาทวี อภโย    กรรมการ โทร.๐๙๔-๕๗๓๕๐๐๔ 
 ๖.๕ พระมหาสุรวุฒิ จนฺทธมฺโม,ดร. กรรมการ โทร.๐๘๔-๖๐๔๓๓๑๓ 

      ๖.๖ พระมหาชัชวาลย์ ฐิตคุโณ เลขาฯ งานกิจการนักศึกษาบรรพชิต โทร.๐๘๖-๘๖๘๕๔๒๘ 

 
 
 



 
 
 

ก าหนดการ 
โครงการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ประจ าปี ๒๕๕๙ 

พระนักศึกษาชั้นปีที่ ๔  
(สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์/สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน ๘ รูป) 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น 
ณ วัดป่าเขื่อนจุฬาภรณ์ ต าบลทุ่งลุยลาย อ าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 

*********************************** 
 
วันพุธ ที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ 
 ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. นักศึกษาเดินทางถึงวัดป่ากาญจนาภิเษก อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
    ลงทะเบียนเข้าท่ีพัก 
 ๑๕.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. พร้อมกันที่ศาลาปฏิบัติธรรม/รับเอกสารเข้าห้องประชุม  
    -อบรมข้อวัตรตามแนวพระกรรมฐาน โดย พระครูวินัยธรเชาวพิทย์ สุธีโร  
    เจ้าอาวาสวัดป่ากาญจนาภิเษก 
  ๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ปฐมนิเทศโครงการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ประจ าปี ๒๕๕๙ 
    -ท าวัตรเย็น/รับกรรมฐาน โดย พระครูวินัยธรเชาวพิทย์ สุธีโร  

วันพฤหัสบดี ที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ 
 ๐๕.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ปฏิบัติตามข้อวัตรปฏิบัติของวัดป่ากาญจนาภิเษก  
 
วันศุกร์ ที่ ๖พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ 
 ๐๕.๐๐ – ๐๖.๓๐ น. ท าวัตรเช้า/ออกรับบิณฑบาต 
 ๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเช้า (ฉันมื้อเดียว) 
 ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  กราบลา พระครูวินัยธรเชาวพิทย์ สุธีโร เพ่ือออกเดินทางสู่วัดป่าเขื่อนจุฬาภรณ์ 

   ต าบลทุ่งลุยลาย อ าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ  กราบสักการะพระสิริวรคุณ 
   (หลวงปู่สุพจน์ ถิราจาโร ) แล้วปักกลดในที่ที่ก าหนด (ปฏิบัติตามข้อวัตร
   ปฏิบัติหรือกิจกรรมของวัด) 

วันเสาร์ ที่ ๗ พฤษภาคม – วันศุกร์ ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ 
 ๐๔.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ปฏิบัติกรรมฐาน ณ วัดป่าเขื่อนจุฬาภรณ์ ต าบลทุ่งลุยลาย อ าเภอคอนสาร 
    จังหวัดชัยภูมิ ตามข้อวัตร ปฏิบัติที่ทางวัดจัดอบรม 
 

/วันเสาร์..... 



วันเสาร์ ที่ ๑๔ พฤษภาคม – วันจันทร์ ที่ ๑๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ 
 ๐๔.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ปฏิบัติกรรมฐาน (ภาคธุดงค์) โดย พระครูสุธีจริยวัฒน์,ดร. รองอธิการบดี 
    มมร.วิทยาเขตอีสาน 

วันอังคาร ที่ ๑๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ 
๑๐.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  เดินทางกลับ มมร. วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น พักในสถานที่ที่ก าหนด 
๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.  ท าวัตรสวดมนต์เย็น เจริญจิตภาวนา น าโดย พระครูวินัยธรวรชัด ปยุตฺโต/

       พระมหารุ่งเรือง รกฺขิตธมฺโม,ดร./พระมหาสุรวุฒิ จนฺทธมฺโม,ดร.และพระคณาจารย์  

วันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ 

๐๗.๐๐ – ๐๗.๓๐ น.  ฉันภัตตาหารเช้า 
๐๘.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.  ปฐมนิเทศการปฏิบัติศาสนกิจ โดย รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน 

    - บรรยายเรื่อง หลักการปฏิบัติศาสนกิจ โดย พระครูสุธีจริยวัฒน์, ดร. 
 - ชี้แจงรายละเอียดการเขียนรายงานการปฏิบัติศาสนกิจ โดย หัวหน้างาน 
 กิจการนักศึกษาบรรพชิตและคณะ 

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  ถวายภัตตาหารเพล/เดินทางกลับวัด 
 - สิ้นสุดการปฏิบัติกรรมฐาน  

-------------------------------------  
 
หมายเหตุ 

๑. พระนักศึกษา มมร. วิทยาเขตอีสาน ที่จบภาคทฤษฎีชั้นปีที่ ๔ ทุกรูป ต้องเข้าโครงการ (รวมศูนย์
การศึกษา ๒ แห่ง : ศูนย์การศึกษาอุบลราชธานี และศูนย์การศึกษาหนองบัวล าภู) 

๒. พระนักศึกษาเตรียมกลด บาตร กระติกน้ า แก้ว และบริขารธุดงค์อ่ืนๆ ที่จ าเป็น ให้พร้อม 
๓. ห้ามใช้เต็นท์ ห้ามใช้รองเท้าสวม (ให้ใช้รองเท้าฟองน้ าเท่านั้น) 
๔. ให้พระนกัศึกษา ถืออยู่โคนไม้เป็นวัตร (รุกขมูลิกังคะ) ถือฉันอาสนะเดียวเป็นวัตร (เอกาสนิกังคะ) 

และถือเฉพาะในบาตรเป็นวัตร (ปัตตปิณฑิกังคะ) ตลอดโครงการ ๑๕ วัน 
๕. เชื่อฟังอาจารย์และปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด 
๖. อาจารย์ปรึกษาและประสานงาน 

 ๖.๑ พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ  ผอ.ส านักงานวิทยาเขตอีสาน โทร.๐๘๗-๔๙๐๓๒๙๘ 
 ๖.๒ พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ  ผอ.วิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน โทร.๐๘๙-๗๑๐๕๓๑๑ 
 ๖.๓ พระครูวินัยธรวรชัด ปยตฺุโต   หน.งานกิจการนักศึกษาบรรพชิต โทร.๐๘๖-๔๕๕๙๕๙๑ 

 ๖.๔ พระใบฎีกาทวี อภโย    กรรมการ โทร.๐๙๔-๕๗๓๕๐๐๔ 
 ๖.๕ พระมหาสุรวุฒิ จนฺทธมฺโม,ดร. กรรมการ โทร.๐๘๔-๖๐๔๓๓๑๓ 

      ๖.๖ พระมหาชัชวาลย์ ฐิตคุโณ เลขาฯ งานกิจการนักศึกษาบรรพชิต โทร.๐๘๖-๘๖๘๕๔๒๘ 

 
 
 



 
 
 

ก าหนดการ 
โครงการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ประจ าปี ๒๕๕๙ 

พระนักศึกษาชั้นปีที่ ๔  
(สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง/สาขาวิชาบริหารกิจการพระพุทธศาสนา จ านวน ๑๐ รูป) 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น 
ณ วัดป่าเขื่อนจุฬาภรณ์ ต าบลทุ่งลุยลาย อ าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 

*********************************** 
 
วันอาทิตย์ ที่ ๒๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ 
 ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. นักศึกษาเดินทางถึงวัดป่ากาญจนาภิเษก อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
    ลงทะเบียนเข้าท่ีพัก 
 ๑๕.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. พร้อมกันที่ศาลาปฏิบัติธรรม/รับเอกสารเข้าห้องประชุม  
    -อบรมข้อวัตรตามแนวพระกรรมฐาน โดย พระครูวินัยธรเชาวพิทย์ สุธีโร  
    เจ้าอาวาสวัดป่ากาญจนาภิเษก 
  ๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ปฐมนิเทศโครงการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ประจ าปี ๒๕๕๙ 
    -ท าวัตรเย็น/รับกรรมฐาน โดย พระครูวินัยธรเชาวพิทย์ สุธีโร  

วันจันทร์ ที่ ๓๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ 
 ๐๕.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ปฏิบัติตามข้อวัตรปฏิบัติวัดป่ากาญจนาภิเษก  
 
วันอังคาร ที่ ๓๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ 
 ๐๕.๐๐ – ๐๖.๓๐ น. ท าวัตรเช้า/ออกรับบิณฑบาต 
 ๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเช้า (ฉันมื้อเดียว) 
 ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  กราบลา พระครูวินัยธรเชาวพิทย์ สุธีโร เพ่ือออกเดินทางสู่วัดป่าเขื่อนจุฬาภรณ์ 

   ต าบลทุ่งลุยลาย อ าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ  กราบสักการะพระสิริวรคุณ 
   (หลวงปู่สุพจน์ ถิราจาโร ) แล้วปักกลดในที่ที่ก าหนด (ปฏิบัติตามข้อวัตร
   ปฏิบัติหรือกิจกรรมของวัด) 

วันพุธ ที่ ๑ มิถุนายน – วันอังคาร ที่ ๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ 
 ๐๔.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ปฏิบัติกรรมฐาน ณ วัดป่าเขื่อนจุฬาภรณ์ ต าบลทุ่งลุยลาย อ าเภอคอนสาร 
    จังหวัดชัยภูมิ ตามข้อวัตร ปฏิบัติที่ทางวัดจัดอบรม 
 

/วันพุธ...... 



วันพุธ ที่ ๘ มิถุนายน – วันศุกร์ ที่ ๑๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ 
 ๐๔.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ปฏิบัติกรรมฐาน (ภาคธุดงค์) โดย พระครูสุธีจริยวัฒน์,ดร. รองอธิการบดี 
    มมร.วิทยาเขตอีสาน 

วันเสาร์ ที่ ๑๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ 
๑๐.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  เดินทางกลับ มมร. วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น พักในสถานที่ที่ก าหนด 
๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.  ท าวัตรสวดมนต์เย็น เจริญจิตภาวนา น าโดย พระครูวินัยธรวรชัด ปยุตฺโต/

       พระมหารุ่งเรือง รกฺขิตธมฺโม,ดร./พระมหาสุรวุฒิ จนฺทธมฺโม,ดร.และพระคณาจารย์  

วันอาทิตย์ ที่ ๑๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ 
 ๐๗.๐๐ – ๐๗.๓๐ น.  ฉันภัตตาหารเช้า 
 ๐๘.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.  ปฐมนิเทศการปฏิบัติศาสนกิจ โดย รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน
    - บรรยายเรื่อง หลักการปฏิบัติศาสนกิจ โดย พระครูสุธีจริยวัฒน์, ดร. 
    - ชี้แจงรายละเอียดการเขียนรายงานการปฏิบัติศาสนกิจ โดย หัวหน้างาน
    กิจการนักศึกษาบรรพชิตและคณะ  
 ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  ถวายภัตตาหารเพล/เดินทางกลับวัด  
    - สิ้นสุดการปฏิบัติกรรมฐาน  

-------------------------------------  
 
หมายเหตุ 

๑. พระนักศึกษา มมร. วิทยาเขตอีสาน ที่จบภาคทฤษฎีชั้นปีที่ ๔ ทุกรูป ต้องเข้าโครงการ (รวมศูนย์
การศึกษา ๒ แห่ง : ศูนย์การศึกษาอุบลราชธานี และศูนย์การศึกษาหนองบัวล าภู) 

๒. พระนักศึกษาเตรียมกลด บาตร กระติกน้ า แก้ว และบริขารธุดงค์อ่ืนๆ ที่จ าเป็น ให้พร้อม 
๓. ห้ามใช้เต็นท์ ห้ามใช้รองเท้าสวม (ให้ใช้รองเท้าฟองน้ าเท่านั้น) 
๔. ให้พระนักศึกษา ถืออยู่โคนไม้เป็นวัตร (รุกขมูลิกังคะ) ถือฉันอาสนะเดียวเป็นวัตร (เอกาสนิกังคะ) 

และถือเฉพาะในบาตรเป็นวัตร (ปัตตปิณฑิกังคะ) ตลอดโครงการ ๑๕ วัน 
๕. เชื่อฟังอาจารย์และปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด 
๖. อาจารย์ปรึกษาและประสานงาน 

 ๖.๑ พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ  ผอ.ส านักงานวิทยาเขตอีสาน โทร.๐๘๗-๔๙๐๓๒๙๘ 
 ๖.๒ พระมหาศุภชัย สุภกิจโฺจ  ผอ.วิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน โทร.๐๘๙-๗๑๐๕๓๑๑ 
 ๖.๓ พระครูวินัยธรวรชัด ปยตฺุโต   หน.งานกิจการนักศึกษาบรรพชิต โทร.๐๘๖-๔๕๕๙๕๙๑ 

 ๖.๔ พระใบฎีกาทวี อภโย    กรรมการ โทร.๐๙๔-๕๗๓๕๐๐๔ 
 ๖.๕ พระมหาสุรวุฒิ จนฺทธมฺโม,ดร. กรรมการ โทร.๐๘๔-๖๐๔๓๓๑๓ 

      ๖.๖ พระมหาชัชวาลย์ ฐิตคุโณ เลขาฯ งานกิจการนักศึกษาบรรพชิต โทร.๐๘๖-๘๖๘๕๔๒๘ 
 

 


