
ก าหนดการ 
โครงการปฏิบัติธรรม ประจ าปี ๒๕๕๙  

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกต ิ(บรรพชติ-คฤหัสถ)์ ชั้นปีที่ ๑-๔ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ขอนแกน่ 

ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ 
ณ ศูนย์วิทยบริการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอสีาน 

วันพุธที ่๒๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ (ตรงกับวันแรม ๕ ค่ า เดือน ๑๐) 
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. คณาจารย์ นักศึกษาบรรพชิต-คฤหัสถล์งทะเบียน/เข้าห้องประชุม 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. - พิธีเปิดโครงการ ถวายรายงานโดย พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ,ดร. ผอ.วศ. 

- ผู้ปฏิบัติธรรมสมาทานศลี-ประธานในพิธีให้ศีล กล่าวเปิดโครงการ ให้โอวาท 
  และน าท าวัตรเช้า โดย พระครูสุธีจริยวัฒน์,ดร. รองอธิการบดี 

๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. พิธีมอบตัวเป็นศิษย์และรับกรรมฐาน นั่งสมาธเิจริญจิตภาวนา 
(หรือตามที่อาจารย์กรรมฐานก าหนด) โดย พระครูวนิัยธรเชาวพิทย์ สุธีโร  

๑๑.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวัน/พักอิริยาบถ 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. บ าเพ็ญสมาธิเจริญจิตภาวนา (ปฏิบัติตามที่อาจารย์กรรมฐานก าหนด)  

โดย พระครูวนิัยธรเชาวพิทย์ สุธีโร  
 ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ฟังบรรยายเรื่อง “วิธเีดินจงกรม” (และเดินจงกรมรอบมหาวิทยาลัย)  

โดย พระมหารุ่งเรือง รกฺขิตธมฺโม,ดร. และคณาจารย ์
๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. สวดมนต์ท าวัตรเย็น/เจริญจิตภาวนา 
๑๖.๓๐ น.  ฉันน้ าปานะ/ด่ืมน้ าปานะ ลงทะเบียนกลับ 

วันพฤหัสบดีที ่๒๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ (ตรงกับวันแรม ๖ ค่ า เดือน ๑๐) 
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. คณาจารย์ นักศึกษาบรรพชติ-คฤหัสถล์งทะเบียน/เข้าห้องประชุม 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. ไหว้พระสวดมนต์/ท าวัตรเช้า โดย รองอธิการบดี และพระคณาจารย์ 

  ๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. บ าเพ็ญสมาธิเจริญจิตภาวนา 
๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. ธรรมบรรยายเรื่อง “กรรมและผลแห่งกรรม” โดย พระครูธรรมาภิสมัย,ดร.  
๑๑.๓๐ - ๑๓.๐๐ น. ฉันภตัตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวัน/พักอิริยาบถ 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. บ าเพ็ญสมาธิเจริญจิตภาวนา 

 ๑๔.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ธรรมบรรยายเรื่อง “ชีวิตน้อยนิดเดียว” โดย พระครูสุธีจรยิวัฒน์,ดร. 
๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. สวดมนต์ท าวัตรเย็น/เจริญจิตภาวนา 
๑๖.๓๐ น.  ฉันน้ าปานะ/ด่ืมน้ าปานะ ลงทะเบียนกลับ 

วันศุกร์ที ่ ๒๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ (ตรงกับวันแรม ๗ ค่ า เดือน ๑๐) 
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. คณาจารย์ นักศึกษาบรรพชิต-คฤหัสถล์งทะเบียน/เข้าห้องประชุม 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. ไหว้พระสวดมนต์/ท าวัตรเช้า โดย รองอธิการบดี และพระคณาจารย์ 
๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. บ าเพ็ญสมาธิเจริญจิตภาวนา 
๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. - พิธีเจริญพระพุทธมนต์ท าบุญงานเกษียณอายุ “อาจารย์พจนพงษ์ ทมุแสน”  
   - ท าบุญอทุิศกศุลแด่บุคลากรผู้ล่วงลับไปตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน  

- คณาจารย์และนักศึกษาร่วมกันถวายภัตตาหารเพลพระคณาจารย์/ 
  พระนักศึกษา ๑๕๐ รูป 
  ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวัน/พักอิริยาบถ 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. บ าเพ็ญสมาธิเจริญจิตภาวนา 



๑๔.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ ท าความสะอาดมหาวิทยาลัย แบ่งกลุ่มดังนี ้
    : สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ – รอบอาคารหอสมุดและอาคารสิรินธร 
    : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ – รอบอาคารหลวงปู่บุญเพ็งและอาคาร ร.๙ 
    : สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง – อาคารหลวงปู่บุญทัน/อาคารพัสดุ/ 

สภานักศึกษา/สวนป่าและป้าย มมร.อส. 
    : สาขาวิชาสังคมสังเคราะห์ศาสตร์ – รอบอาคารส านักงาน/โรงอาหาร 
    : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ/การบริหารกิจการพระพุทธศาสนา –  

  ลานหน้าอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ลานหน้าหอสมุด  
ลานหน้าอาคาร ร.๙ ลานหน้าอาคารส านักงาน 

 ๑๖.๓๐ น.  - พิธีปิดโครงการ: พร้อมกันทีล่านจามจุรี และสมาทานศีล ๕ รับฟังโอวาท 
    - ฉัน/ดื่มน้ าปานะ/ลงทะเบียนกลับ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
หมายเหต:ุ   กิจกรรมประจ าปตีามระเบยีบมหาวิทยาลัย 

๑) คณาจารย์/เจ้าหน้าที่บรรพชิตคฤหัสถ์ทกุรูป/คน เข้ารว่มโครงการ (เช้า:คณาจารย์/บ่าย:เจ้าหน้าที)่ 
๒) นักศึกษาชั้นปีที่ ๑-๔ บรรพชิต/คฤหัสถท์ุกรูป/คนเข้าร่วมโครงการ 
๓) คณาจารย์เจ้าหน้าที่ นักศึกษาลงทะเบียนมาและกลับตลอด ๓ วัน 
๔) สิ่งที่นักศึกษาต้องเตรียม 
  : คฤหสัถ:์ สวมชุดขาวปฏิบัติธรรม ๓ วัน, รองเท้าแตะ, ย่ามหรือกระเป๋าผ้า (ห้ามกระเป๋าหนัง) 
  : วันสุดท้าย (๒๓ ก.ย. ๕๙) เตรียมภัตตาหารถวายเพลพระ และเตรียมไว้รับประทานร่วมกัน 
๕) นักศึกษาทุกรูป/คน ต้องรับผิดชอบและตรงเวลา ตามก าหนดการ 

ติดต่อประสานงาน/อาจารย์ผู้ดูแล :    
   พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ,ดร   พระครูปลัดสุรวุฒิ  จนฺทธมฺโม,ดร. ๐๘-๔๖๐๔-๓๓๑๓ 

  พระครูวินัยธรวรชัด ปยุตฺโต   พระณัฐวุฒิ  วุฒฺฑิโก, ดร.    ๐๘-๙๒๑๗-๗๗๖๔ 
  พระครูปลัดสังวรณ์ กิตฺติสาโร   นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ 
  คณาจารย์เจ้าหน้าที่ประจ างานกิจการนักศึกษาภาคปกติบรรพชิต/คฤหัสถ์ 

คณาจารย์ผู้รบัผิดชอบท าวตัรเช้าเย็นและบ าเพ็ญสมาธิเจรญิจิตภาวนา 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา 


