
 
 

 
 
 

กําหนดการ 
โครงการอบรมพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ ประจําป ี๒๕๕๙ 

(หลักธรรมะ เทคนิค วิธีการ และการสร้างสื่อการอบรม) 
ระหว่างวันท่ี ๒๘-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

ณ ห้องประชุม ๒๑๑ ชัน้ ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ร. ๙ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น 

 
วันพฤหสับดีที ่๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙  
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.  - ฉันภัตตาหารเช้า ณ อาคารเรียนและหอสมดุเฉลิมพระเกยีรติ ๘๔ พรรษา  
เวลา ๐๘.๓๐– ๐๙.๐๐ น.  - ลงทะเบียนหน้าห้องประชุม ๒๑๑ ช้ัน ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ร. ๙ 
เวลา ๐๙.๐๐– ๐๙.๓๐ น.   - พิธีเปิดโครงการ  

- พระครูสธุีจรยิวัฒน,์ ดร.ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าว   
  คําบูชาพระรัตนตรัย  
- พระนักศึกษาบรรพชิต ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เข้าถวายสักการะพระครูสุธีจริยวัฒน์,  
  ดร. ประธานในพิธี  
- รศ.ดร.ไพโรจน ์บัวสขุ หัวหน้าโครงการ กล่าวถวายรายงานต่อประธานในพิธี  
- พระครูสธุีจรยิวัฒน,์ ดร.ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาท และเปิดโครงการ 

เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.  - รับฟังบรรยายในหัวข้อเรื่อง “Buddhism as Taught in the West” โดย              
  อาจารย์ Peter Foster จากประเทศอังกฤษ  และ ดร.สิทธิพร เกษจ้อย 

เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ น.  - ฉันภัตตาหารเพล ณ อาคารเรียนและหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ช้ัน ๑  
เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.  - พระภิกษุสามเณรนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ รวมกันที ่ห้องประชุม 211 ช้ัน ๑ 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ร. ๙ รบัฟังการเสวนา เรื่อง “ภาษาอังกฤษกับ  
การสื่อสารสําหรับพระนักเผยแผ่” โดย อาจารย์ชานนท์ ชุมแวงวาปี อาจารย์ 
สุกันต์ แสงโชติ พระมหาประกาศ อาภากโร (ไชยราช) ดําเนินการเสวนาโดย ดร.  
สิทธิพร เกษจ้อย   

เวลา ๑๕.๓๐ - ๑๕.๔๐ น.  - พักฉันน้ําปานะ 
เวลา ๑๕.๔๐ – ๑๗.๓๐ น.  - จัดกลุม่อภิปรายธรรมะ หลกัธรรมในพระพุทธศาสนา/หลักธรรมที่เหมาะกับ  
                                         นักเรียน นักศึกษา/หลักธรรมทีใ่ช้ในการประกอบอาชีพ/หลักธรรมพื้นฐานที ่
                                         เหมาะสําหรบัประชาชนท่ัวไป ควบคุมการอภิปราย โดย อาจารย์ชานนท์ ชุมแวง 

 วาปี, พระมหาประกาศ อาภากโร (ไชยราช) อ.สุกันต์ แสงโชติ รศ.ดร.ไพโรจน์ บัว
สุข และ ดร.สิทธิพร เกษจ้อย 

เวลา ๑๗.๓๐ – ๑๘.๓๐ น.  -กิจกรรม การทบทวนการใช้ภาอังกฤษและหลักธรรมะ โดย รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข 
 



วันศุกร์ที ่๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙  
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.  - ฉันภัตตาหารเช้า ณ อาคารเรียนและหอสมดุเฉลิมพระเกยีรติ ๘๔ พรรษา ช้ัน ๑ 
เวลา ๐๘.๓๐– ๐๙.๐๐ น.  - ลงทะเบียนหน้าห้องประชุม ๒๑๑ ช้ัน ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ร. ๙ 
เวลา ๐๙.๐๐– ๑๑.๓๐ น.  - รับฟังบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ภาษาอังกฤษพื้นฐานสาํหรับผูเ้ริ่มต้นเรยีน”    
                                            บรรยายโดย รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข   
เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ น.  - ฉันภัตตาหารเพล ณ อาคารเรียนและหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ช้ัน ๑ 
เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.  - อบรม การสร้างสื่อมัลติมีเดียในการเผยแผ่ธรรมะ โดยอาจารย์ คัมภีรภาพ 

  คงสํารวย 
เวลา ๑๕.๓๐ - ๑๕.๔๐ น.  - พักฉันน้ําปานะ  
เวลา ๑๕.๔๐ – ๑๘.๓๐ น.  - กิจกรรม“การฝึกใชศ้ัพทธ์รรมะภาษาอังกฤษ”   โดย รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข  
 - ธรรมะภาษาอังกฤษสัญจร ที่วัดพระธาตุขามแก่น, วัดหนองแวง และ วัดป่าแสง  
     อรุณ  
 
วันเสารท์ี ่๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙  
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.  - ฉันภัตตาหารเช้า ณ อาคารเรียนและหอสมดุเฉลิมพระเกยีรติ ๘๔ พรรษา ช้ัน ๑
เวลา ๐๘.๓๐– ๐๙.๐๐ น.  - ลงทะเบียนหน้าห้องประชุม ๒๑๑ ช้ัน ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ร. ๙
เวลา ๐๙.๐๐–๑๑.๓๐ น.   - รับฟังบรรยายในหัวข้อเรื่อง “เทคนิคการเผยแผธ่รรมะให้กับชาวต่างชาติ” โดย  

   พระครูวินัยธรเชาวพิทย์ สุธีโร  
เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ น.  - ฉันภัตตาหารเพล ณ อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ช้ัน ๑  
เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.  - รับฟังบรรยายในหัวข้อเรื่อง หลักธรรมที่จําเปน็สาํหรบัชาวต่างชาติ โดย พระครู 

  วินัยธรเชาวพิทย์ สุธีโร  
เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๔.๕๐ น.  - พักฉันน้ําปานะ  
เวลา ๑๔.๕๐ – ๑๕.๓๐ น.  - ประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรม และกล่าวปิดโครงการ 
 
ติดต่อประสานงาน  
๑.พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ ผู้อํานวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน ๐๘-๙๗๐๑-๕๓๑๑  
๒.รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข หัวหน้าโครงการ ๐๘-๗๕๕๗-๖๖๙๑ 
 
 
*** หมายกําหนดการน้ีอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 


