กาหนดการ
กิจกรรมปฏิบัติธรรม ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี ๑ - ๔ ภาคนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
วันที่ ๖ – ๗ - ๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๑
ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------วันศุกร์ที่ ๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ (ตรงกับวันแรม ๖ ค่า เดือน ๕ )
๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐น. คณาจารย์ นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ลงทะเบียน/เข้าห้องประชุมพร้อมกัน
ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร มมร.วิทยาเขตอีสาน
(นักศึกษาแต่งกายชุดขาวปฏิบัติธรรมแบบสุภาพ)
๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. - พิธีเปิดกิจกรรมปฏิบัติธรรม ประจาปี ๒๕๖๐
- ประธานจุดธูปเทียนกล่าวนาไหว้พระสวดมนต์ และนักศึกษาสมาทานศีล ๕
- พระมหาวิรุธ วิโรจโน หัวหน้างานกิจการนักศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
กล่าวถวายรายงาน
- รองอธิการบดี นาผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาถวายสักการะพระอาจารย์กรรมฐาน
๑๕.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ฝึกปฏิบัติกรรมฐานเบื้องต้น โดย พระครูวินัยธรเชาวพิทย์ สุธีโร
๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. บรรยายเรื่อง โทษของการทุศีล โดย พระครูสุธีจริยวัฒน์,ดร.
๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. พักอิริยาบถ ดื่มน้าปานะ คณาจารย์ นักศึกษา ลงทะเบียนร่วมพิธีพุทธาภิเษก
๑๙.๐๐ - ๒๑.๓๐ น. ร่วมพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปนาคปรค และรับฟังธรรมะ
เสร็จพิธีลงทะเบียนเดินทางกลับ
วันเสาร์ที่ ๗ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ (ตรงกับวันแรม ๗ ค่า เดือน ๕ )
*** เวลา ๐๙.๓๐-๑๔.๐๐ น. ร่วมบุญประเพณีวันสงกรานต์ มมร.วิทยาเขตอีสาน
๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. คณาจารย์ นักศึกษา ลงทะเบียน พร้อมกันที่ห้องประชุม
๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น. ทาวัตรเช้า โดย พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ พระครูปลัดสุรวุฒิ และคณะ
๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ร่วมโครงการประเพณีวันสงกรานต์ ณ บริเวณงาน มมร.อส. (สวมชุดสงกรานต์)
- ทอดผ้าป่าการศึกษา ถวายภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวัน
๑๒.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. พักอิริยาบถ สรงน้าพระ
๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. บาเพ็ญสมาธิเจริญจิตภาวนา (อิริยาบถ ยืน เดิน นั่ง) โดย พระมหาสัจารักษ์ ปาลโก
(นักศึกษาเปลี่ยนชุดเป็นชุดขาวปฏิบัติธรรม)
๑๕.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. ฟังบรรยายเรื่อง “วินัยของนักศึกษา” โดย พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ,ดร.
๑๖.๐๐ - ๑๗.๓๐ น. บาเพ็ญประโยชน์รอบมหาวิทยาลัย โดย พระมหาวิรุธ วิโรจโน และคณาจารย์
๑๗.๓๐ - ๑๘.๓๐ น. ฉันน้าปานะ/ดื่มน้าปานะ/พักอิริยาบถ
๑๘.๓๐ - ๑๙.๐๐ น. พิธีจุดเทียนปัญญาโดย พระครูธรรมาภิสมัย,ดร. ผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการ
ลงทะเบียนเดินทางกลับ
** วันนี้เตรียมภัตตาหารเพลถวายพระเนื่องในบุญสงกรานต์ (อาหารพื้นบ้าน)

วันอาทิตย์ที่ ๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ (ตรงกับวันแรม ๘ ค่า เดือน ๕ )
๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. คณาจารย์ นักศึกษาภาคนอกเวลาราชการ ลงทะเบียน
๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น. ทาวัตรเช้า บาเพ็ญสมาธิเจริญจิตภาวนา โดย พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ และคณะ
๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. ฟังบรรยายเรื่อง “กรรมลิขิตชีวิตมนุษย์” โดย พระครูปลัดสุรวุฒิ จนฺทธมฺโม,ดร.
๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. พิธีปิดกิจกรรมปฏิบัติธรรม ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดย คณาจารย์งานกิจการนักศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ รับฟังธรรมโอวาท ไหว้พระสวดมนต์
เป็นเสร็จพิธี
------------------------------------------------------------หมายเหตุ : กิจกรรมประจาปีตามระเบียบมหาวิทยาลัย
๑. นักศึกษาภาคนอกเวลาราชการ ชั้นปีที่ ๑-๔ เข้าร่วมโครงการทุกคน
๒. นักศึกษาทุกคนลงทะเบียนไปและกลับตลอด ๓ วัน
๓. สิ่งที่นักศึกษาต้องเตรียม : ชุดขาวปฏิบัติธรรมแบบสุภาพ, รองเท้าแตะ, กระเป๋าผ้า
๔. นักศึกษาทุกคนต้องรับผิดชอบและตรงเวลา ตามกาหนดการ
ติดต่อประสานงาน/อาจารย์ผู้ดูแล :
: พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ,ดร.
: พระมหาวิรุธ วิโรจโน
: พระใบฎีกาทวี อภโย
: นายแก่นเพชร แฝงสีพล
: นายสมควร ข่าสะโปน
: นายอภิชิต เหมือยไธสง
: นายศักดิพงษ์ โสภาจร
: นายวิไล ไชยทาง
: นางสาวดาวฤดี ศรีษะเกษ

ผู้อานวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน
หัวหน้างานกิจการภาคนอกเวลาราชการ
รองหัวหน้างานกิจการภาคนอกเวลาราชการ
กรรมการ
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