กําหนดการ
โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ําโขง
(ไทย, ลาว, เมียนมาร์, กัมพูชา, เวียดนาม และจีน)
ครั้งที่ ๔
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
วันที่ ๒๕ – ๒๘ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
ณ ศูนย์วิทยบริการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ขอนแก่น ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
และวัดพระบาทภูพานคํา อําเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ (มมร.วิทยาเขตอีสาน/โรงแรมเซ็นทาราฯ)
๑๒.๐๐ – ๑๘.๓๐ น. คณาจารย์เจ้าหน้าที่ มมร ต้อนรับพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ําโขงจากประเทศต่างๆ
ซึ่งเดินทางถึงจังหวัดขอนแก่นและเชิญเข้าทีพ่ ักโรงแรมเซ็นทาราฯ
วันศุกร์ ที่ ๒๖ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ (ณ มมร.วิทยาเขตอีสาน/โรงแรมเซ็นทาราฯ)
๐๗.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ําโขง (โรงแรมเซ็นทาราฯ)
เดินทางไป มมร.วิทยาเขตอีสาน
๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. ลงทะเบียนศูนย์วิทยบริการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตอีสาน ขอนแก่น (รถตู้ VIP รับส่ง) และชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม
พื้นบ้านของประเทศเขตลุ่มแม่น้ําโขง โดย “วงโปงลางหนุ่มปริญญา สาวมหา’ลัย”
มมร. วิทยาเขตอีสาน
๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. พิธีเปิดการประชุมพระนักเผยแผ่
- พระธรรมดิลก (สมาน สุเมโธ ป.ธ.๙) เจ้าคณะภาค ๙ (ธ)
ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
นําบูชาพระรัตนตรัย
- พระครูสธุ ีจริยวัฒน์, ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
อีสาน นําพระนักเผยแผ่จากประเทศต่างๆ ถวายสักการะ
- อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กล่าวถวายรายงาน
- พระธรรมดิลก กล่าวเปิดงานและให้โอวาท
- พระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธรรมยุต) ที่ปรึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน
กล่าวต้อนรับพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ําโขง
- พระเมธาวินัยรส, ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝา่ ยบริหาร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กล่าวต้อนรับพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ําโขง
- พระปริยตั ิสารเวที, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กล่าวต้อนรับพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ําโขง
- ผูว้ ่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ําโขง
และแขกผู้มีเกียรติถวายย่ามที่ระลึกพระนักเผยแผ่

- ชมวีดทิ ัศน์เรือ่ ง “มมร. กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา”
๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. พระธรรมดิลก (สมาน สุเมโธ ป.ธ.๙) เจ้าคณะภาค ๙ (ธ) ประธานในพิธี
มอบโล่กับหน่วยงานที่ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและส่งเสริมการวิจัย
เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
๑๑.๐๐ – ๑๒.๔๐ น. พักฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวัน
๑๒.๔๐ – ๑๘.๓๐ น. แบ่งกลุ่มนําเสนอผลงานการวิจัย พร้อมชมโปสเตอร์ผลงานวิจัยและนิทรรศการ
พระนักเผยแผ่เขตลุม่ แม่น้ําโขง (แยกกลุ่มตามห้อง)
๑. กลุ่มพระพุทธศาสนาและปรัชญา ห้องประชุมย่อยศูนย์วิทยบริการสิรินธร
ดําเนินการโดย พระมหาประสงค์ กิตฺตญ
ิ าโณ, ดร./
พระมหาสุรวุฒิ จนฺทธมฺโม, ดร. / ดร.ภัทรชัย อุทาพันธ์/
พระณัฐวุฒิ วุฑฺฒิโก, ดร./พระมหาประสงค์ กิตตฺ ญ
ิ าโณ , ดร.
นักศึกษา ป.โท สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา รุ่นที่ ๘-๙-๑๐
คณาจารย์ มมร.วิทยาเขตล้านนา
๒. กลุ่มวิชาทางการศึกษา/กลุ่มสังคมศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม
(อาคารหอสมุดชั้น ๒ ห้อง ๕๒๑๖) ดําเนินการโดย
พระมหาศุภชัย สุภกิจโฺ จ / นางสาวขวัญใจ แก้วแสง /
ผศ. วิทูล ทาชา
นักศึกษา ป.เอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๑-๒-๓ /
คณาจารย์ มมร.วิทยาเขตอีสาน และ มมร.วิทยาเขตศรีลา้ นช้าง
๓. พระนักเผยแผ่ลุ่มเขตลุ่มแม่น้ําโขง เสวนา “กระบวนการเผยแผ่ของแต่ละ
ประเทศในเขตลุ่มแม่น้ําโขง (อาคารศูนย์วทิ ยบริการสิริธร)
ดําเนินการโดย นายแสงอาทิตย์ ไทยมิตร/นายธนกร ชูสุขเสริม/
ดร. ธีระชัย ชาติชนบท
พิธกี รประจําวัน ภาษาไทย: พระครูธรรมาภิสมัย, ดร., ภาษาอังกฤษ: นายแสงอาทิตย์ ไทยมิตร

วันเสาร์ที่ ๒๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ (วัดพระบาทภูพานคํา, เขื่อนอุบลรัตน์)
๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ําโขง (โรงแรมเซ็นทาราฯ)
๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “การเผยแผ่ในศตวรรษที่ ๒๑ ”
โดย พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (พระอนิลมาน ธมฺมสากิโย)
ถวายภัตตาหารเพล พระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ําโขง
๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐
เดินทางไปวัดพระบาทภูพานคํา อําเภอเขือ่ นอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
เพื่อ “อบรมและสัมมนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงปฏิบัติการ”
๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ฟังบรรยายพิเศษเรื่อง “การเผยแผ่กับสมาธิ” โดย พระครูวินัยธรเชาวพิทย์ สุธีโร
เดินจงกรม สันเขื่อนอุบลรัตน์
๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ฉันน้ําปานะ/รับประทานอาหารเย็น
พักผ่อนตามอัธยาศัย
พิธกี รประจําวัน ภาษาไทย: พระครูธรรมาภิสมัย, ดร., ภาษาอังกฤษ: นายแสงอาทิตย์ ไทยมิตร

วันอาทิตย์ ที่ ๒๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ (วัดพระบาทภูพานคํา)
๐๔.๓๐ – ๐๖.๐๐ น. ทําวัตรเช้า
๐๖.๓๐ – ๐๗.๐๐ น. ออกรับบิณฑบาต
๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเช้า/รับประทานหารเช้า
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. พิธีปิดโครงการพัฒนาพระนักเผยแผ่เขตลุม่ แม่น้ําโขง (ณ วัดพระบาทภูพานคํา)
- พระครูธรรมาภิสมัย,ดร. กล่าวถวายรายงานสรุปโครงการฯ
- ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทและกล่าวปิดโครงการ/ นําบูชาพระรัตนตรัย
เป็นเสร็จพิธ/ี เดินทางกลับ
พิธกี รประจําวัน ภาษาไทย: พระครูธรรมาภิสมัย ผาสุโก, ดร., ภาษาอังกฤษ: นายธนกร ชูสุขเสริม

สํานักงาน : ศูนย์ปฏิบัตกิ ารพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ําโขง มมร.วิทยาเขตอีสาน ขอนแก่น
บ้านโนนชัย ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๓-๒๔๑๔๙๕
โทรสาร ๐๔๓ ๒๔๒๓๘๖, ๐๔๓-๒๔๑๔๙๕
ที่ปรึกษา:
พระครูวินัยธรเชาวพิทย์ สุธโี ร,
พระครูธรรมาภิสมัย, ดร. ผู้อํานวยการศูนย์บริการวิชาการ ๐๘-๖๗๘๙-๖๒๗๔
พระมหาสุรวุฒิ จนฺทธมฺโม, ดร. ๐๘-๔๖๐๔-๓๓๑๓
พระมหารุ่งเรือง รกฺขิตธมฺโม, ดร. ๐๘-๑๗๑๗-๙๗๙๑
พระณัฐวุฒิ วุฑฺฒิโก, ดร.
๐๘-๙๒๑๗๗๗๖๔
ดร.ภัทรชัย อุทาพันธ์
๐๘-๘๘๙๗-๓๕๕๒
นายศักดิพงษ์ โสภาจร
๐๙-๔๒๘๙-๕๑๕๑, ๐๖-๓๒๓๕-๙๑๕๖,
sakdipong2526@gmail.com
นายวุฒิชัย เยาวโพธิ์
๐๙-๘๙๔๒๘๐๖๖
ศูนย์บริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน บ้านโนนชัย
ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

โทรศัพท์ ๐๔๓-๒๔๒๙๑๐, โทรสาร๐๔๓-๒๔๒๙๑๐
ติดต่อสถานทีป่ ระชุมสัมมนา/ที่พักพระนักเผยแผ่เขตลุม่ แม่น้ําโขง
พระครูธรรมาภิสมัย, ดร.
ผู้อํานวยการศูนย์บริการวิชาการอีสาน ๐๘-๖๗๘๙-๖๒๗๔
นางสาวขวัญใจ แก้วแสง
๐๘-๖๘๖๘-๙๕๔๖ khwan99@outlook.co.th
นายก้องพิพัฒน์ กองคํา
๐๘-๙๕๒๐-๒๒๗๔,
ว่าที่ร้อยตรีหญิงวาริณี โสภาจร
๐๙-๔๓๙๖-๒๔๒๔
๐๘-๓๓๓๙-๔๘๕๐
นางสาวพิกุลทอง อ่อนระฮุง
นายวุฒิชัย เยาวโพธิ์
๐๙-๘๙๔๒๘๐๖๖ wudhichai.khonkaen@gmail.com

