
 

 

 
 
 
 

ก ำหนดกำร 
โครงกำรปฏิบัติวิปัสสนำกัมมัฏฐำนของนิสิต เพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่ 
สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง 

พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ ๑๐ และสมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำพระบรมรำชินี 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

วิทยำลัยสงฆ์มหำสำรคำม มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย  
ระหว่ำงวันที่ ๑๘ – ๒๘  ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

เวลา ๐๙.๐๐ น. -นิสิตผู้ เข้าปฏิบัติ ธรรม ลงทะเบียนและรับบัตร
ประจ าตัว  ณ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม  ต าบล
คันธารราษฎร์ อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 

กลุ่มงานบริการ
การศึกษา วิทยาลัยสงฆ์

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

ผู้ อ า นว ยการ ฝ่ า ยกิ จก า รนิ สิ ต  วิ ทย าลั ยส งฆ์
มหาสารคาม  กล่าวให้โอวาทและปฐมนิเทศนิสิตที่
เข้าร่วมโครงการ 

กลุ่มงานบริการ
การศึกษา วิทยาลัยสงฆ์

มหาสารคาม 

เวลา ๑๐.๐๐ น. -  พระ เทพสิทธำจำรย์ , ดร .  เจ้ าคณะจั งหวัด
มหาสารคาม ประธานคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยสงฆ์
มหาสารคาม ประธานฝ่ายสงฆ์เดินทางมาถึงห้องประชุม 
-นำยเกียรติศักดิ์  จันทรำ   ผู้ว่าราชการจังหวัด
มหาสารคาม ประธานฝ่ายฆราวาส เดินทางมาถึง
บริเวณพิธี 
 -จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย 
-ตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตเข้า
ถวายสักการะ 
-พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รักษาการผู้อ านวยการ
วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม กล่าวรายงานต่อประธาน 
ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการและให้โอวาท 

กลุ่มงานบริการ
การศึกษา วิทยาลัยสงฆ์

มหาสารคาม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. -นิสิตที่ปฏิบัติธรรมตามศูนย์ฯ ต่างๆ ออกเดินทางโดย
รถยนต์ที่จัดให้ 
-ศูนย์ที่ ๑ วิทยาลัยสงฆม์หาสารคาม โคกหนองรัก                              
-ศูนย์ที่ ๒ สายธรรมยาตราเส้นทาง อ าเภอวาปีปทุม  
-ศูนย์ที่ ๓ สายธรรมยาตราเส้นทาง อ าเภอนาเชือก 
-ศูนย์ที่ ๔ สายธรรมยาตราเส้นทาง กูท่อง 

กลุ่มงานบริการ
การศึกษา วิทยาลัยสงฆ์

มหาสารคาม 

เวลา ๑๙.๐๐ น. -ท าวัตร เจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน แผ่เมตตาจิตถวายเป็น
พระราชกุศล 

พระวิปัสสนาจารย ์
เลขานุการประจ าศูนย์ฯ 



๒ 
 

เวลา ๒๒.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย  
วันที่ ๑๙ – ๒๗ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (แยกปฏิบัติตำมศูนย์ต่ำงๆ) ผู้รับผิดชอบ 

เวลา ๐๔.๐๐ น. -ท ากิจส่วนตัว  
เวลา ๐๔.๓๐ น. -ท าวัตรเช้า เจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน แผ่เมตตาจิตถวาย

เป็นพระราชกุศล  
พระวิปัสสนาจารย ์

เลขานุการประจ าศูนย์ฯ 
เวลา ๐๖.๓๐ น. -ออกรับบิณฑบาต 

(เฉพาะกรณีเดินทางไปสายบิณฑบาต หมู่บ้านต่าง )ๆ 
พระวิปัสสนาจารย ์

เลขานุการประจ าศูนย์ฯ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. -พร้อมกัน ณ สถานที่ปฏิบัติธรรม 

-เจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน  
พระวิปัสสนาจารย ์

เลขานุการประจ าศูนย์ฯ 
เวลา ๑๐.๐๐ น. -พุทธศาสนิกชนพร้อมกัน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมต่างๆ 

-ไหว้พระรับศีล 
-ถวายภัตตาหาร 
-ผู้แทนนิสิตกล่าวสัมโมทนียกถา 
-พระสงฆ์ท้ังนั้นอนุโมทนา 
-ออกรับอาหารบิณฑบาต 
-ฉันภัตตาหาร 

พระวิปัสสนาจารย ์
เลขานุการประจ าศูนย์ฯ 

เวลา ๑๒.๐๐ น. -พักผ่อนตามอัธยาศัย  
เวลา ๑๓.๐๐ น. -เจริญวิปัสสนากรรมฐานและเดินธุดงค์ ณ ศูนย์ปฏิบัติ

ธรรมต่าง  ๆ
 

พระวิปัสสนาจารย ์
เลขานุการประจ าศูนย์ฯ 

เวลา ๑๖.๐๐ น. -นิสิตที่ปฏิบัติธรรมตามศูนย์ฯ ต่างๆ ออกเดินทางมายัง
ศูนย์วิทยาลัยสงฆม์หาสารคาม โคกหนองรัก                              

พระวิปัสสนาจารย ์
เลขานุการประจ าศูนย์ฯ 

เวลา ๑๗.๓๐ น. -ถวายน้ าปานะ เจ้าภาพ 
เวลา ๑๘.๓๐ น. -ท าวัตร เจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน แผ่เมตตาจิตถวายเป็น

พระราชกุศล 
พระวิปัสสนาจารย ์

เลขานุการประจ าศูนย์ฯ 
เวลา ๒๒.๐๐ น. -พักผ่อนตามอัธยาศัย  

วันเสำร์ ที่ ๒๘ ธนัวำคม พ.ศ.๒๕๖๒ (พิธีปิดโครงกำร) ผู้รับผิดชอบ 
เวลา ๐๔.๐๐ น. -ท ากิจส่วนตัว  
เวลา ๐๔.๓๐ น. -ท าวัตรเช้า เจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน แผ่เมตตาจิต

บ าเพ็ญกุศล 
พระวิปัสสนาจารย ์

เลขานุการประจ าศูนย์ฯ 
เวลา ๐๖.๓๐ น. -ออกรับบิณฑบาต ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม ่

(หน้าอาคารศูนย์เรียนรู้ศาสนาศิลปวัฒนธรรมนคร 

จ าปาศรีสมัยทวารวดี วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม  
ต าบลคันธารราษฎร์   อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม)  

พระวิปัสสนาจารย ์
เลขานุการประจ าศูนย์ฯ 

เวลา ๐๗.๓๐ น. -ฉันภัตตาหาร พระวิปัสสนาจารย ์
เลขานุการประจ าศูนย์ฯ 



๓ 
 

เวลา ๐๙.๐๐ น. -พระเทพสิทธำจำรย,์ ดร. เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม 
ประธานคณะกรรมการบริ หาร วิ ท ย า ลั ย ส ง ฆ์
มหาสารคาม ประธานฝ่ายสงฆ์เดินทางมาถึงห้องประชุม 
-จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย    
- พระมหำประกำศ อำภำกโร  รักษาการรอง

ผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม 
กล่ำวรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร
ปฏิบัติวิปัสสนำกัมมัฏฐำน ๒๕๖๒ 

- พระ เทพสิทธำจำรย์ , ดร .  เจ้ าคณะจั งหวั ด
มหาสารคาม ประธานคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
สงฆ์มหาสารคาม มอบวุฒิบัตรและกล่าวปิดโครงการ 

กลุ่มงานบริการ
การศึกษา วิทยาลัยสงฆ์

มหาสารคาม 

 
 

หมำยเหตุ :  ก าหนดการนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
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 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


