
 

 

 
 
 
 

เส้นทางเดินปฏิบัติธรรม 
ศูนย์ปฏิบัติธรรม อำเภอนาดูน – อำเภอบรบือ – มจร.โคกหนองรัก 

วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ระหว่างวันที่ 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. เด ิ นทางจากว ิ ทยาล ั ยสงฆ ์ มหาสารคามไปยั ง                   
พระธาตุนาดูน 

พระวิปัสสนาจารย ์
เลขานุการประจำศูนย์ฯ 

เวลา ๑๖.๐๐ น. เดินทางถึงพระธาตุนาดูน  
เวลา ๑๗.๐๐ น. -ทำวัตร เจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน แผ่เมตตาจิตถวายเป็น

พระราชกุศล 
พระวิปัสสนาจารย ์

เลขานุการประจำศูนย์ฯ 
เวลา ๒๒.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย  



๒ 
 

วันที่ ๑๙ – ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (แยกปฏิบัติตามศูนย์ต่างๆ) ผู้รับผิดชอบ 
๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  - เช้า/เพล ที่พระธาตุนาดูน 

 - บ่าย  เดินทางจากพระธาตุนาดูน       วัดโนนทอง ต.
โนนแดง  อ.บรบือ (สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด
มหาสารคาม แห่งที่ ๓๗ )  
 - เย็น เข้าพักที่วัดโนนทอง  ต.โนนแดง 

พระวิปัสสนาจารย ์
เลขานุการประจำศูนย์ฯ 

๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  - เช้า/เพล ที่วัดโนนทอง  ต.โนนแดง  อ.บรบือ 
 - บ่าย  เดินจากตำบลโนนแดง (บ้านโนนทอง)       (บ้าน
ศาลา)        ตำบลโนนราษี (บ้านหัวขัว)       (บ้าน
ผักหวาน)        วัดป่าธรรมอุทยาน        (บ้านฝาง)        
บ้านโนนราษ ี                                             
 -  เย็น เข้าพักที่วัดโนนราษี (สำนักปฏิบัติธรรมประจำ
จังหวัดมหาสารคาม แห่งที่ ๓๘ ) 

พระวิปัสสนาจารย ์
เลขานุการประจำศูนย์ฯ 

๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  -  เช้า/เพล ที่วัดโนนราษ ี
 -  บ่าย  เดินจากวัดโนนราษี         บ้านห้วยทราย       
บ้านบ่อหลุบ        บ้านโคกกลาง        วัดสิริบุญญาราม 
(วัดใหม่แก่งสนาม)  ต.วังไชย 
 -  เย็น เข้าพักที่วัดสิริบุญญาราม ต.วังไชย 

พระวิปัสสนาจารย ์
เลขานุการประจำศูนย์ฯ 

๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  -  เช้า/เพล ที่วัดสิริบุญญาราม  ต.วังไชย 
 -  บ่าย  เดินจากวัดสิริบุญญาราม       บ้านโคกก่อง      
บ้านหัวหนอง       บ้านหนองกุง       บ้านโนนม่วง  
ว ัดว ังปลาโด (สำน ักปฏ ิบ ัต ิธรรมประจำจ ั งหวัด
มหาสารคาม แห่งที่ ๓๖)  
 -  เย็น เข้าพักที่วัดวังปลาโด  ต.วังใหม่ 

พระวิปัสสนาจารย ์
เลขานุการประจำศูนย์ฯ 

๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  -  เช้า/เพล ที่วัดวังปลาโด  ต.วังใหม่ 
 -  บ่าย  เดินจากวัดวังปลาโด       บ้านโนนทัน       บ้าน
โนนทอง       บ้านหนองสิมใหญ่         บ้านหนองสิมน้อย 
        บ้านหนองโดน       บ้านหอกลอง        วัดป่าโคกลี่  
ต.หนองจิก 
 -  เย็น เข้าพักที่วัดป่าโคกลี่  ต.หนองจิก 

พระวิปัสสนาจารย ์
เลขานุการประจำศูนย์ฯ 

๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  -  เช้า/เพล ที่วดัป่าโคกลี่  ต.หนองจิก 
  -  บ่าย  เดินจากวัดป่าโคกลี่        บ้านหอกลอง       
โนนหนองบ่อ       วัดบรบือสราราม        วัดซำแฮด  
ต.บรบือ         

พระวิปัสสนาจารย ์
เลขานุการประจำศูนย์ฯ 
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  -  เย็น เข้าพักที่วัดซำแฮด  ต.บรบือ 
๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒   -  เช้า/เพล ที่วัดซำแฮด ต.บรบือ 

  -  บ่าย  เดินจากวัดซำแฮด        บ้านโคกกลาง       
บ้านโคกล่าม       บ้านดงเค็ง 
  -  เย็น เข้าพักที่วัดป่าดงเค็ง  ต.บ่อใหญ่ 

พระวิปัสสนาจารย ์
เลขานุการประจำศูนย์ฯ 

๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒   -  เช้า/เพล ที่วัดป่าดงเค็ง ต.บอ่ใหญ่ 
  -  บ่าย  เดินจากวัดป่าดงเค็ง        บ้านหนองตูบ       
บ้านเปลือย       บ้านบ่อใหญ่ 
  -  เย็น เข้าพักที่วัดโพธิ์ศรีบ่อใหญ่  ต.บ่อใหญ่ (สำนัก
ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดมหาสารคาม แห่งที่ ๓๕) 

พระวิปัสสนาจารย ์
เลขานุการประจำศูนย์ฯ 

๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒   -  เช้า/เพล ที่วัดโพธิ์ศรีบ่อใหญ่   ต.บ่อใหญ ่
  -  บ่าย  เดินจากวัดโพธิ์ศรีบ่อใหญ่        กลับ มจร. โคก
หนองรัก 
  -  เย็น เข้าพักที่ มจร. โคกหนองรัก  ต.คันธารราษฎร ์ 
อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม 

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 

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 

กลุ่มงานบริการ
การศึกษา วิทยาลัยสงฆ์

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

 

 
 
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 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


