กําหนดการ
โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผเขตลุมแมน้ําโขง
(ไทย,ลาว,เมียนมาร, กัมพูชา, เวียดนาม และจีน)
ครั้งที่ ๓
(การประชุมวิชาการและการเสนอบทความวิจัยระดับชาติและเขตลุมแมน้ําโขง)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
วันที่ ๒๘ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ ศูนยวิทยบริการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแกน
และโรงแรมเซ็นทาราแอนดคอนเวนชั่นเซ็นเตอรขอนแกน
ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ (มมร.วิทยาเขตอีสาน/โรงแรมเซ็นทารา)
- คณาจารยเจาหนาที่ มมร ตอนรับพระนักเผยแผเขตลุม แมน้ําโขงจากประเทศตางๆ ซึ่งเดินทางถึง
ขอนแกนและนําเขาที่พักโรงแรมเซ็นทารา
๑๖.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. ประชุมยอยพระนักเผยแผเขตลุมแมน้ําโขง (หองประชุมยอยและถวายน้ําปานะ)
วันศุกร ที่ ๒๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ (ณ มมร.วิทยาเขตอีสาน/โรงแรมเซ็นทารา)
๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. ถวายตอนรับ/ตอนรับพระนักเผยแผจากประเทศเขตลุมแมน้ําโขง/
๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ประชุมยอยพระเผยแผเขตลุม แมน้ําโขง/ถวายภัตตาหารเพล
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. พระนักเผยแผเขตลุมแมน้ําโขงและผูเขารวมประชุมเดินทางไปที่หองประชุม
ศูนยวิทยบริการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
ขอนแกน (รถตู VIP รับสง)
๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. พิธีเปดการประชุมพระนักเผยแผ
- พระธรรมดิลก (สมาน สุเมโธ ป.ธ.๙) เจาคณะภาค ๙ (ธ)
ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
นําไหวพระสวดมนต
- พระครูสธุ จี ริยวัฒน ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตอีสาน นําพระนักเผยแผจากประเทศตางๆ ถวายสักการะ
- พระราชบัณฑิต อธิการบดี กลาวถวายรายงาน
- พระธรรมดิลก กลาวเปดงานและใหโอวาท
- พระเทพพุทธิมุนี เจาคณะจังหวัดขอนแกนธรรมยุต ที่ปรึกษา มมร.วิทยาเขต
อีสาน กลาวตอนรับพระนักเผยแผเขตลุมแมน้ําโขง
- ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน กลาวตอนรับพระนักเผยแผเขตลุมแมน้ําโขง
และแขกผูมีเกียรติถวายยามที่ระลึกพระนักเผยแผ
- ชมวีดิทัศนเรื่อง “มมร กับการเผยแผพระพุทธศาสนา”

๑๕.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.

๑๘.๓๐ – ๑๙.๓๐ น.
๑๙.๓๐ น.

เสวนาเรื่อง “งานวิจัยกับการเผยแผพระพุทธศาสนาในเขตลุมแมน้ําโขง”
โดย ผูแทนจากทั้ง ๖ ประเทศในเขตลุมแมน้ําโขง
ดําเนินรายการโดย พระครูวินัยธรเชาวพิทย สุธีโร/นายธนกร ชูสุขเสริม
- ถายภาพรวมกัน สนทนา เยี่ยมชม มมร.วิทยาเขตอีสาน
เดินทางกลับโรงแรม (รถตู VIP รับสง) และพักผอนตามอัธยาศัย
พักผอนตามอัธยาศัย

พิธีกรประจําวัน ภาษาไทย: พระครูปลัดสมัย ผาสุโก, ดร., ภาษาอังกฤษ: นายแสงอาทิตย ไทยมิตร
วันเสารที่ ๒๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ (มมร.วิทยาเขตอีสาน ขอนแกน)
๐๗.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ถวายภัตตาหารเชาพระนักเผยแผเขตลุมแมน้ําโขง (โรงแรมเซ็นทารา)
เดินทางไป มมร.วิทยาเขตอีสาน
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. พระนักเผยแผเขตลุมแมน้ําโขง ผูนาํ เสนอผลงานวิจัย ผูเ ขารวมประชุม
ลงทะเบียนเขาหองประชุม และชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบานของ
ประเทศเขตลุมแมน้ําโขง โดย “วงโปงลางหนุมปริญญา สาวมหาลัย”
มมร.วิทยาเขตอีสาน ขอนแกน
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. ประธานในพิธี พระเทพพุทธิมุนี ที่ปรึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน จุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัย นําไหวพระสวดมนต พิธีมอบโลกับหนวยงานที่สงเสริม
พระพุทธศาสนาและสงเสริมการวิจัยเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
พระครูสธุ ีจริยวัฒน,ดร. รองอธิการบดี กลาวตอนรับผูเขารวมประชุมวิชาการ
๐๙.๓๐ - ๑๑.๐๐ น. ฟงบรรยายเรื่อง “แนวโนมศาสนา การศึกษาและศิลปวัฒนธรรมประเทศ
เขตลุมแมนา้ํ โขง” โดย พระศากยวงศวสิ ุทธิ์,ดร. รองอธิการบดีฝายกิจการ
ตางประเทศ
๑๑.๐๐ - ๑๒.๔๐ น. พักฉันภัตตาหารเพลและรับประทานอาหารกลางวัน
๑๒.๔๐ – ๑๘.๓๐ น. แบงกลุมนําเสนอผลงานการวิจัย พรอมชมโปสเตอรผลงานวิจัยและนิทรรศการ
พระนักเผยแผเขตลุมแมน้ําโขง (แยกกลุมตามหอง)
๑. กลุมพระพุทธศาสนาและปรัชญา หองประชุมยอยศูนยวิทยบริการสิรินธร
ดําเนินการโดย พระมหาประสงค กิตฺติญาโณ ดร./
พระมหาสุรวุฒิ จนฺทธมฺโม,ดร. / ดร.ภัทรชัย อุทาพันธ
นักศึกษา ป.โท สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา รุนที่ ๘-๙-๑๐
คณาจารย มมร.วิทยาเขตลานนา
๒. กลุม วิชาทางการศึกษา (อาคารหอสมุดชั้น ๒ หอง ๕๒๑๖)
ดําเนินการโดย พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ / นางสาวขวัญใจ แกวแสง
นักศึกษา ป.เอก สาขาบริหารการศึกษา รุนที่ ๑-๒-๓
คณาจารย มมร.วิทยาเขตอีสาน และ มมร.วิทยาเขตศรีลานชาง

๓. กลุมสังคมศาสตรและศิลปวัฒนธรรม (อาคารหอสมุดชั้น ๑ หอง ๕๑๐๒)
ดําเนินการโดย พระมหารุงเรือง รกฺขิตธมฺโม/ดร.สมชาย ฐานเจริญ
นักศึกษา ป.โท สาขาบริหารการศึกษา รุนที่ ๖-๗-๘
มมร.วิทยาเขตรอยเอ็ด
พิธีกรประจําวัน ภาษาไทย: พระครูปลัดสมัย ผาสุโก, ดร., ภาษาอังกฤษ: ดร.สิทธิพร เกษจอย
วันอาทิตย ที่ ๓๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ (โรงแรมเซ็นทาราแอนดคอนเวนชั่นเซ็นเตอรขอนแกน)
๐๗.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ถวายภัตตาหาร/รับประทานอาหารเชา
(๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. นําเสนอผลงานวิจยั (ตอ) ณ มมร.วิทยาเขตอีสาน)
๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. พิธีปดโครงการพัฒนาพระนักเผยแผเขตลุม แมน้ําโขง (ณ โรงแรมเซ็นทารา)
- พระครูปลัดสมัย ผาสุโก,ดร. กลาวถวายรายงานสรุปโครงการฯ
- ประธานในพิธีกลาวใหโอวาทและกลาวปดโครงการ/ นําไหวพระสวดมนต
เปนเสร็จพิธี
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพลและรับประทานอาหารกลางวัน
- พระนักเผยแผเขตลุมแมน้ําโขงเดินทางกลับไปวิทยาเขตตางๆ
พิธีกรประจําวัน ภาษาไทย: พระครูปลัดสมัย ผาสุโก, ดร., ภาษาอังกฤษ: นายธนกร ชูสุขเสริม
สํานักงาน : ศูนยปฏิบัติการพระนักเผยแผเขตลุมแมนา้ํ โขง มมร.วิทยาเขตอีสาน ขอนแกน
บานโนนชัย ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ๔๐๐๐๐ โทรศัพท ๐๔๓-๒๔๑๔๙๕
โทรสาร ๐๔๓ ๒๔๒๓๘๖, ๐๔๓-๒๔๑๔๙๕
ที่ปรึกษา:
พระครูวินัยธรเชาวพิทย สุธีโร,
พระครูปลัดสมัย ผาสุโก, ดร.
ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ ๐๘-๖๗๘๙-๖๒๗๔
พระมหาสุรวุฒิ จนฺทธมฺโม,ดร. ๐๘-๔๖๐๔-๓๓๑๓
พระมหารุงเรือง รกฺขิตธมฺโม,ดร. ๐๘-๑๗๑๗-๙๗๙๑
พระครูสังฆรักษขวัญประชา ธมฺมวุฑฺโฒ ๐๘-๗๙๔๗-๕๑๑๘
พระยูเกศ ศากยะ
๐๘-๓๖๖๑-๕๖๙๗
ดร.ภัทรชัย อุทาพันธ
๐๘-๘๘๙๗-๓๕๕๒
ดร.สิทธิพร เกษจอย
๐๘-๕๔๐๘-๒๖๓๘, piakealexander@yohoo.com
นายศักดิพงษ โสภาจร
๐๘-๖๑๖๓-๖๘๖๙, sakdipong2526@gmailcom

ศูนยบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย บานโนนชัย ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ๔๐๐๐๐
โทรศัพท ๐๔๓-๒๔๒๙๑๐, โทรสาร๐๔๓-๒๔๒๙๑๐
ติดตอสถานทีป่ ระชุมสัมมนา/ที่พักพระนักเผยแผเขตลุม แมน้ําโขง
พระครูปลัดสมัย ผาสุโก, ดร.
ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ ๐๘-๖๗๘๙-๖๒๗๔
นางสาวขวัญใจ แกวแสง
๐๘-๖๘๖๘-๙๕๔๖ k.khwankaew@hotmail.com
นายกองพิพัฒน กองคํา
๐๘-๙๕๒๐-๒๒๗๔,
วาที่รอยตรีหญิงวาริณี โพธิราช
๐๘-๔๗๙๘-๔๙๑๔

