
 

 

 

ก าหนดการ 
โครงการปฏิบัติธรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑ – ๔ ภาคปกติ (คฤหัสถ์) 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘  
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอีสาน 

ณ ศาลาอเนกประสงค์สุเมโธ ๖๙ วัดป่าแสงอรุณ  
ต าบลพระลับ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

วันที่ ๑๘ – ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๘ 

วันศุกร์ ที่ ๑๘ เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๘ 
เวลา ๑๖.๓๐ น.  นักศึกษา ปี ๑-๔ ทุกสาขาวชิา พร้อมกันที่วัดป่าแสงอรุณ  

-ลงทะเบียน/เข้าที่พัก ท าภารกจิส่วนตัว   
เวลา ๑๗.๓๐ น.  คณาจารย์/เจ้าหน้าที่ นักศึกษา พร้อมเพรียงกัน ณ ศาลาอเนกประสงค์สุเมโธ ๖๙  

-ชี้แจงกฎระเบียบการปฏิบัติธรรม โดย งานกิจการนักศึกษา 
 เวลา ๑๘.๐๐ น.  พิธีเปิดโครงการปฏบิัติธรรม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

-พระธรรมดิลก (สมาน สุเมโธ ป.ธ.๙) เจ้าคณะภาค ๙ (ธ) จดุธูปเทียนกลา่วน าบชูา 
พระรัตนตรัย   
-พระครูสุธีจริยวัฒน์, ดร. /ผู้อ านวยการทั้ง ๓ ส านัก/ผู้ช่วยอธิการบดี/ผูบ้ริหาร น าคณาจารย์/  
เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ถวายสกัการะ   
-คณาจารย์/เจ้าหน้าที่คฤหัสถ์ และนักศึกษาสมาทานศลี ๘  
-พระครูปลัดสมัย ผาสุโก, ดร. ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ กล่าวถวายรายงานโครงการฯ 
-พระธรรมดิลก (สมาน สุเมโธ ป.ธ.๙) เจ้าคณะภาค ๙ (ธ) ประธานในพิธี ให้โอวาท 

เวลา ๒๐.๓๐ น.  อบรมเร่ือง “ข้อปฏิบัติส าหรับผู้ปฏิบัติธรรม” โดย พระครูสุธจีริยวัฒน์, ดร.   
เวลา ๒๑.๐๐ น.  อบรมเรื่อง “นักศึกษากับจิตอาสาในสังคม” โดย พระครูปลัดสมัย ผาสุโก, ดร. 
เวลา ๒๑.๓๐ น.  ไหว้พระสวดมนต์ เข้าที่พัก/พักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันเสาร์ ที่ ๑๙ เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๘ 
เวลา ๐๔.๓๐ น.  ท าวัตรเช้า เจริญจิตภาวนา น าโดย พระมหารุ่งเรือง รกฺขิตธมฺโม/พระครูวินัยธรวรชัด  

ปยุตฺโต/พระมหาประสงค์ กิตฺตญิาโณ, ดร./พระทวี อภโย/พระสันติ ญาณปปฺสุโต/ 
พระมหาชัชวาลย์ ฐิตคุโณ และคณาจารย ์

 เวลา ๐๖.๐๐ น.   ท าความสะอาดบริเวณที่พักอาศัย และบริเวณวัด 
 เวลา ๐๗.๐๐ น.  รับประทานอาหารเชา้  

เวลา ๐๘.๓๐ น.  -พระราชบัณฑิต อธกิารบดี จุดธูปเทียน กล่าวน าบชูาพระรัตนตรัย   
-พระครูสุธีจริยวัฒน์, ดร. รองอธิการบดี/ผู้ชว่ยอธิการบดี/ผู้แทนนักศึกษา น้อมถวายสักการะ 
-พระมหาศภุชัย สุภกิจฺโจ  ผอ.วิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน เบกิตัวผู้แทนนักศึกษาเข้ารับ
ประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ชัน้ตรี-โท-เอก 

 -อธิการบดี ให้โอวาทและบรรยายพิเศษ 



เวลา ๑๐.๐๐ น.   บรรยายเร่ือง “ปฏิบัติกรรมฐาน”  โดยพระมหารุ่งเรือง รกฺขิตธมฺโม และคณาจารย ์
-ฝึกสติ บ าเพ็ญตบะ งดพูด งดคยุกัน ทุกอิริยาบถ  

เวลา ๑๑.๐๐ น.  ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวนั 
เวลา ๑๓.๐๐ น.  บรรยายเร่ือง “ปฏิบัติกรรมฐาน”  โดยพระมหารุ่งเรือง รกฺขิตธมฺโม และคณาจารย ์
เวลา ๑๕.๐๐ น.  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ในวัด  โดย พระมหาวิศักดิ์  ชาตสุโภ และคณาจารย์ 
เวลา ๑๗.๐๐ น.  ดื่มน้ าปานะ/พักผ่อนตามอัธยาศัย 
เวลา ๑๙.๐๐ น.  ท าวัตรเย็น เจริญจิตภาวนา โดย พระมหารุ่งเรือง รกฺขิตธมฺโม/พระครูวินัยธรวรชัด ปยุตฺโต 

พระมหาประสงค์ กิตฺติญาโณ, ดร./พระทวี อภโย/พระมหาชัชวาลย์ ฐิตคโุณ และคณาจารย ์
เวลา ๒๐.๐๐ น.  กิจกรรม “จุดเทียนปัญญา – ปณิธานธรรม” โดย พระครูปลัดสมัย ผาสุโก, ดร. 
เวลา ๒๑.๓๐ น.  เข้าที่พัก/พักผ่อนตามอัธยาศัย 

   วันอาทิตย์ ที่ ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๘ 
เวลา ๐๔.๓๐ น.  ท าวัตรเช้า เจริญจิตภาวนา  น าโดย พระมหารุ่งเรือง รกฺขิตธมฺโม/พระครูวินัยธรวรชัด  

ปยุตฺโต/พระมหาประสงค์ กิตฺตญิาโณ, ดร./พระทวี อภโย/พระสันติ ญาณปปฺสุโต/ 
พระมหาชัชวาลย์ ฐิตคุโณ และคณาจารย ์

เวลา ๐๖.๐๐ น.  ตักบาตรเช้า น าโดย พระครูปลดัสมัย ผาสุโก, ดร. /จัดเก็บสัมภาระท าความสะอาดที่พัก/ 
   น าสัมภาระพร้อมกันที่ศาลา 
    -พิธีลาบวชเนกขัมมะ/สมาทานศีล ๕ (เปลี่ยนชุดเปน็ชุดกิจกรรม) 

เวลา ๐๗.๐๐ น.  รับประทานอาหารเชา้ 
 เวลา ๐๘.๐๐ น.  กิจกรรมสัมพันธ์ “พี่น้องผองเพื่อน มมร” โดย พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ 

เวลา ๐๙.๓๐ น.  พิธีปิดโครงการ พระครูสุธีจริยวัฒน,์ ดร. กล่าวให้โอวาท 
    -ไหว้พระสวดมนต ์
    -ขอขมาพระสงฆ์/กราบลาพระคณาจารย์   

-กิจกรรมอ าลา โดย คณะกรรมการนักศึกษา  
 เวลา ๑๐.๓๐ น.  เดินทางกลบัโดยสวัสดิภาพ  

--------------------------------------------------------- 
หมายเหตุ : นักศึกษาทุกท่านเตรียมอุปกรณ์การนอน/ชุดขาว/ยารักษาโรค ไปด้วย 
งานกิจการนักศึกษา 
 พระมหาสุรวุฒิ จนฺทธมฺโม, ดร.  หัวหน้างานกิจการนักศึกษาภาคปกติ (คฤหัสถ์) โทร. ๐๘๔-๖๐๔๓๓๑๓ 
 นายสทุธิพงษ์ สายาพฒัน์  รองหัวหน้างานกิจการนักศึกษาภาคปกติ (คฤหัสถ์) โทร. ๐๙๔-๒๙๕๑๐๖๘ 

นายสทุธินนัท์ พรหมพันธุ์ใจ  รองหัวหน้างานกิจการนักศึกษาภาคปกติ (คฤหัสถ์) โทร. ๐๘๓-๖๖๕๙๗๔๘ 
นายอภิชิต เหมือยไธสง   พระสันติ ญาณปปฺสโุต  นายสพุรรณ์ ก้อนค า   
นายก้องพิพัฒน์ กองค า   นางสาวปวิชญา เยาวโพธิ์   นางสาวเฉลิมพร ศรีละโคตร  
นายจ านงค์ นามมา   นายจักราวุธ แซ่แต ้    

ที่พักนักศกึษา :   หอพักผู้ปฏิบัติธรรมชั้นบนฝัง่ขวา  ส าหรับนักศึกษาหญิงปี ๒ และปี ๔ 
   หอพักผู้ปฏิบัติธรรมชั้นบนฝัง่ซา้ย  ส าหรับนักศึกษาหญิงปี ๑ และปี ๓  
   ศาลาอเนกประสงค ์(หลังใหญ)่      ส าหรับนักศึกษาชาย ปี ๑ – ๓ 
   ศาลาปัญญาพลานุสรณ์ชั้นล่าง     ส าหรับนักศึกษาชาย ปี ๔    


