
 

 

 
 
 
 

เส้นทางเดินปฏิบัติธรรม 
ศูนย์ปฏิบัติธรรม เมืองหงศ์-วาปี 

วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ระหว่างวันที ่๑๘ – ๒๘  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

******************** 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ผู้รับผิดชอบ 

เวลา ๐๙.๐๐ น. -น ิส ิตผ ู ้ เข ้าปฏิบ ัต ิธรรม ลงทะเบียนและร ับบ ัตร
ประจำต ัว ณ ว ิทยาล ัยสงฆ ์มหาสารคาม  ตำบล
คันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 

กลุ่มงานบริการ
การศึกษา วิทยาลัยสงฆ์

มหาสารคาม 
เวลา ๐๙.๓๐ น. -พระครูสารกิจประยุต (กาบ) , ดร. รักษาการรอง

ผ ู ้ อำนวยการฝ ่ายก ิจการน ิส ิต  ว ิทยาล ัยสงฆ์
มหาสารคาม  กล่าวให้โอวาทและปฐมนิเทศนิสิตที่
เข้าร่วมโครงการ 

กลุ่มงานบริการ
การศึกษา วิทยาลัยสงฆ์

มหาสารคาม 

เวลา ๑๐.๐๐ น. -  พระ เทพส ิทธาจารย์ , ดร .  เจ ้ าคณะจ ังหวัด
มหาสารคาม ประธานคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยสงฆ์
มหาสารคาม ประธานฝ่ายสงฆ์เดินทางมาถึงห้องประชุม 
-นายเกียรติศ ักดิ ์ จ ันทรา   ผู ้ว ่าราชการจังหวัด
มหาสารคาม ประธานฝ่ายฆราวาส เดินทางมาถึง
บริเวณพิธี 
 -จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย 
-ตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตเข้า
ถวายสักการะ 
-พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รักษาการผู้อำนวยการ
วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม กล่าวรายงานต่อประธาน 
ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการและให้โอวาท 

กลุ่มงานบริการ
การศึกษา วิทยาลัยสงฆ์

มหาสารคาม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. เดินทางจากวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคามไปยังบ้านหนองคู 
ตำบลเมืองหงส์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

พระวิปัสสนาจารย ์
เลขานุการประจำศูนย์ฯ 

เวลา ๑๖.๐๐ น. เดินทางถึงบ้านหนองคู ตำบลเมืองหงส์ อำเภอจตุรพักตร
พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 

พระวิปัสสนาจารย ์
เลขานุการประจำศูนย์ฯ 



๒ 
 

เวลา ๑๗.๐๐ น. ทำวัตร เจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน แผ่เมตตาจิตถวายเป็น
พระราชกุศล 

พระวิปัสสนาจารย ์
เลขานุการประจำศูนย์ฯ 

เวลา ๒๒.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย  
วันที่ ๑๙ – ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (แยกปฏิบัติตามศูนย์ต่างๆ) ผู้รับผิดชอบ 

๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ฉันเช้าที่วัดบ้านหนองคูและ ออกเดินทางต่อไปฉันเพลยัง
วัดบ้านเมืองหงส์ 

พระวิปัสสนาจารย ์
เลขานุการประจำศูนย์ฯ 

๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ฉันเช้าและฉันเพลที่วัดบ้านเมืองหงส์ ออกเดินทางไปพัก
คืนยังวัดบ้านบ้านสนาม อำเภอวาปีปทุม 

พระวิปัสสนาจารย ์
เลขานุการประจำศูนย์ฯ 

๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ฉันเช้าและฉันเพลที่วัดบ้านสนาม  ออกเดินทางไปพักคืน
ยังวัดหนองกุง ตำบลเสือโก้ก 

พระวิปัสสนาจารย ์
เลขานุการประจำศูนย์ฯ 

๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ฉันเช้าและฉันเพลที่วัดเสือโก้ก ออกเดินทางไปพักคืนยัง
วัดดาวดึงษ์แกดำ 

พระวิปัสสนาจารย ์
เลขานุการประจำศูนย์ฯ 

๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ฉันเช้าและฉันเพลที่วัดดาวดึงษ์แกดำ ออกเดินทางไปพัก
คืนยังวัดเหนือแวงน่าง 

พระวิปัสสนาจารย ์
เลขานุการประจำศูนย์ฯ 

๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ฉันเช้าและฉันเพลที่วัดเหนือแวงน่าง  ออกเดินทางไปพัก
คืนยังวัดธัญญาวาส 

พระวิปัสสนาจารย ์
เลขานุการประจำศูนย์ฯ 

๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ฉันเช้าและฉันเพลที่วัดธัญญาวาส  ออกเดินทางไปพักคืน
ยังวัดขุนพรหมดำริ 

พระวิปัสสนาจารย ์
เลขานุการประจำศูนย์ฯ 

๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ฉันเช้าและฉันเพลที่วัดขุนพรหมดำริ ปฏิบัติธรรมที่วัดขุน
พรหมดำริ 

พระวิปัสสนาจารย ์
เลขานุการประจำศูนย์ฯ 

๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ฉันเช้าและฉันเพลที่วัดขุนพรหมดำริ เดินทางเข้าสู่
วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม เพ่ือปิดโครงการ 

พระวิปัสสนาจารย ์
เลขานุการประจำศูนย์ฯ 

วันเสาร์ ที่ ๒๘ ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (พิธีปิดโครงการ) ผู้รับผิดชอบ 
เวลา ๐๔.๐๐ น. -ทำกิจส่วนตัว  
เวลา ๐๔.๓๐ น. -ทำวัตรเช้า เจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน แผ่เมตตาจิต

บำเพ็ญกุศล 
พระวิปัสสนาจารย ์

เลขานุการประจำศูนย์ฯ 
เวลา ๐๖.๓๐ น. -ออกรับบิณฑบาต ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม ่

(หน้าอาคารศูนย์เรียนรู้ศาสนาศิลปวัฒนธรรมนคร 

จำปาศรีสมัยทวารวดี วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม  
ตำบลคันธารราษฎร์   อำเภอกันทรวิช ัย จ ังหวัด
มหาสารคาม)  

พระวิปัสสนาจารย ์
เลขานุการประจำศูนย์ฯ 

เวลา ๐๗.๓๐ น. -ฉันภัตตาหาร พระวิปัสสนาจารย ์
เลขานุการประจำศูนย์ฯ 



๓ 
 

เวลา ๐๙.๐๐ น. -พระเทพสิทธาจารย,์ ดร. เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม 
ประธานคณะกรรมการบร ิ หารว ิ ท ย าล ั ย ส ง ฆ์
มหาสารคาม ประธานฝ่ายสงฆ์เดินทางมาถึงห้องประชุม 
-จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย    
- พระมหาประกาศ อาภากโร  ร ักษาการรอง

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม 
กล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ
ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ๒๕๖๒ 

- พระเทพส ิทธาจารย์ ,ดร .  เจ ้ าคณะจ ั งหวัด
มหาสารคาม ประธานคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
สงฆ์มหาสารคาม มอบวุฒิบัตรและกล่าวปิดโครงการ 

กลุ่มงานบริการ
การศึกษา วิทยาลัยสงฆ์

มหาสารคาม 

 

 
 
หมายเหตุ :  กำหนดการนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
  ติดต่อ  : พระครูสารกิจประยุต (กาบ) , ดร.    ๐๘๑-๖๗๐-๕๑๓๐ 
  พระมหาประกาศ   อาภากโร    ๐๙๔-๓๙๘-๘๕๐๔ 

พระมหาอรรถพงษ์  สิริโสภโณ ป.ธ.๙ ๐๘๙-๒๗๘-๗๘๕๑ 
  พระครูปัจฉิมวรานุกูล (ไพศาล), ดร. ๐๘๖-๑๔๗-๒๓๕๙ 

นางศรีรัตน์ ลุนบง   ๐๘๗-๘๖๑-๒๘๑๒ 

 

 

 

 

 


