PP

กําหนดการ
โครงการอบรมพระนักเผยแผภาคภาษาอังกฤษ ประจําป ๒๕๖๑
(กิจกรรมอบรม หลักธรรม เทคนิค วิธีการ และการใชสื่อในการเผยแผ)
ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
ระหวางวันที่ ๑ – ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑
วันพุธ ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๗.๓๐ – ๘๐.๐๐ น.
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.

เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.
เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๒.๓๐ น.
เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.
เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๕.๔๐ น.
เวลา ๑๕.๔๐ - ๑๘. ๔๐ น.

-ฉันภัตตาหารเชา และลงทะเบียน ณ หองประชุมอาคารหลวงปูบุญเพ็ง
กัปปโก ชั้น ๑
-พิธีเปดโครงการ
-พระครูสุธีจริยวัฒน, ดร. ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
และกลาวคําบูชพระรัตนตรัย
-พระนักศึกษาบรรพชิต ผูเขารวมโครงการฯ เขาถวายสักการะประธานในพิธี
-รศ.ดร.ไพโรจน บัวสุข หัวหนาโครงการ กลาวถวายรายงานตอประธานในพิธี
-พระครูสุธีจริยวัฒน, ดร. ประธานในพิธีกลาวใหโอวาท และเปดโครงการ
-รับฟงการบรรยายในหัวขอเรื่อง เทคนิคการเผยแผธรรมะใหกับชาวตางชาติ
และหลักธรรมะที่จําเปนสําหรับชาวตางชาติ โดย พระครูวินัยธรเชาวพิทย สุธีโร
-พักฉันภัตราหารเพล และพักผอนตามอัธยาศัย
-รับฟงการสัมมนาในหัวขอเรื่อง เทคนิคการเรียนภาษาอังกฤษ โดย อาจารย
ชานนท ชุมแวงวาป ผศ.ดร.ปญญา คลายเดช พระกิตติศักดิ์ กิตติธมฺโม, ดร.
และ อาจารยธีรพงษ ทองจันทร ดําเนินการสัมมนาโดย ดร.สิทธิพร เกษจอย
-พักฉันน้ําปานะ
-จัด กลุ ม อภิ ป รายธรรมะ หลั ก ธรรมในพระพุท ธศาสนาที่ทุ ก คนควรรู /
หลักธรรมสําหรับนักเรียน นักศึกษา/หลักธรรมที่ใชในการประกอบอาชีพ/
หลักธรรมะที่เปนแกนของพระพุทธศาสนา/หลักธรรมะที่เหมาะสําหรับ
ประชาชนทั่วไป ควบคุม การอภิปรายแตล ะกลุม พรอมใหคําแนะนํา โดย
อาจารย ช านนท ชุ ม แวงวาป ผศ.ดร.ป ญ ญา คล า ยเดช พระกิ ต ติ ศั ก ดิ์
กิตติธมฺโม, ดร. และ อาจารยธีรพงษ ทองจันทร ดร.สิทธิพร เกษจอย และ
รศ.ดร.ไพโรจน บัวสุข

วันพฤหัสบดี ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๗.๓๐ – ๘๐.๓๐ น.
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.
เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๒.๓๐ น.
เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.
เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๕.๔๐ น.
เวลา ๑๕.๔๐ - ๑๘.๐๐ น.
วันศุกร ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๗.๓๐ – ๘๐.๓๐ น.
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.
เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๒.๓๐ น.
เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.
เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๕.๕๐ น.
เวลา ๑๕.๕๐ - ๑๖.๓๐ น.

-ฉันภัตตาหารเชา และลงทะเบียน ณ หองประชุมอาคารหลวงปูบุญเพ็ง
กัปปโก ชั้น ๑
-รับฟงการบรรยายในหัวขอ การเลือกใชสื่อในการสอนธรรมะ โดย อาจารย
อุดร สายบัว
-พักฉันภัตราหารเพล และพักผอนตามอัธยาศัย
-รับฟงการบรรยายเรื่อง การสอนชาวตางชาติใหนั่งสมาธิ และ เดิน
จงกรม โดย พระอาจารยสมพงษ หงษสระแกว
-พักฉันน้ําปานะ
-กิจกรรม งานกลุมนําเสนอสิ่งที่ไดจากการฟงวิทยากร
-ฉันภัตตาหารเชา และลงทะเบียน ณ หองประชุมอาคารหลวงปูบุญเพ็ง
กัปปโก ชั้น ๑
-รับฟงการบรรยายในหัวขอเรื่อง ภาษาอังกฤษพื้นฐานเกี่ยวกับพระพุทธ
ศาสนา โดย รศ.ดร.ไพโรจน บัวสุข
-พักฉันภัตราหารเพล และพักผอนตามอัธยาศัย
-รั บ ฟ ง การบรรยายในหั ว ข อ เรื่ อ ง ภาษาอั ง กฤษพื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ
พระพุทธศาสนา โดย รศ.ดร.ไพโรจน บัวสุข (ตอ)
-พักฉันน้ําปานะ
-ประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแกผูเขารวมอบรม และกลาวปดโครงการ

ติดตอประสานงาน
รศ.ดร. ไพโรจน บัวสุข อาจารยประจําโครงการ

โทร : ๐๘๗-๕๕๗๖๖๙๑

*หมายเหตุ
-กําหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
-พระนักศึกษาชั้นปที่ ๑-๔ มมร.อส. ทุกรูปเขารวมโครงการ นับเปนกิจกรรมนักศึกษาภาคปกติบรรพชิต

