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กําหนดการ 

“มาฆบูชา สมัชชาวิถีพุทธ” ครั้งท่ี ๒  

การประชุมและพิธีมอบรางวัลสถานศึกษาวิถีพุทธพระราชทาน 

วันท่ี ๔ – ๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ณ อาคารหอประชุม ๔๘ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

***************************** 
 

วันอังคารท่ี ๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

เวลา รายการ สถานท่ี 

๐๘.๐๐ น. ผูเขารวมประชุมลงทะเบียน รับเอกสาร หนาหองประชุมใหญ 

๐๙.๐๐ น. พระศรีธรรมภาณี, ดร. ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร รักษาการผูอํานวยการสํานักงาน      

พระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานในพิธี เดินทางถึง

อาคารหอประชุม ๔๘ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

     - พระศรีธรรมภาณี, ดร. จุดธูปเทียนและนํากลาวคําบูชาพระรัตนตรัย 

     - นายขวัญตระกูล  บุทธิจักร รองผู อํานวยการสํานักงานพระสอนศีลธรรม             

ถวายรายงาน 

     - พระศรีธรรมภาณี, ดร. กลาวเปดการประชุม “แนวปฏิบัติท่ีดีวิถีพุทธ”  

     - ตัวแทนผูเขาประชุมถวายไทยธรรม 

หองประชุมใหญ 

๑๐.๓๐ น. ประชุมสัมมนากลุม “แนวปฏิบัติท่ีดีพัฒนาเปนอัตลักษณวิถีพุทธ”  

     กลุมท่ี ๑ กลุมอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานคร หองประชุม ๑ 

     กลุมท่ี ๒ กลุมอาชีวศึกษาภาคกลางและภาคใต หองประชุม ๒ 

     กลุมท่ี ๓ กลุมอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หองประชุม ๓ 

     กลุมท่ี ๔ กลุมอาชีวศึกษาภาคเหนือและภาคตะวันออก หองประชุม ๔ 

๑๑.๓๐ น. ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวัน หอประชุมช้ันลาง 

๑๓.๐๐ น. แยกหองประชุมสัมมนากลุม (ตอจากภาคเชา)  

๑๖.๐๐ น. ฉันนํ้าปานะ/รับประทานอาหารวาง หอประชุมช้ันลาง 

๑๗.๐๐ น. นําเสนอผลการพิจารณาแนวปฏิบัติท่ีดีพัฒนาเปนอัตลักษณวิถีพุทธ หองประชุมใหญ 

๑๘.๐๐ น. ฉันนํ้าปานะ/รับประทานอาหารเย็น หอประชุมช้ันลาง 

๑๙.๐๐ น. นําเสนอผลการพิจารณาแนวปฏิบัติท่ีดีพัฒนาเปนอัตลักษณวิถีพุทธ หองประชุมใหญ 

 

 

 

 



~ ๒ ~ 

 

วันพุธท่ี ๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

เวลา 
หองประชุมใหญ / ชั้น ๒ 

อาคารหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา  

หองประชุม ๑ / ชั้น ๑ 

อาคารหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา  

๐๘.๐๐ น. แขกผูมีเกียรติ ผูเขาประชุม พระสอนศีลธรรม ผูเขารวมงาน ลงทะเบียน หนาหองประชุมใหญ ช้ัน ๒ 

๐๙.๐๐ น. พระธรรมปญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย อธิบดีสงฆวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ประธานในพิธี 

เดินทางถึงอาคารหอประชุม 

 - ชมวีดิทัศน ความเปนมางาน “มาฆบูชา สมัชชาวิถีพุทธ” ครั้งท่ี ๒ 

 - พระธรรมปญญาบดี จุดธูปเทียน นํากลาวคําบูชาพระรัตนตรัย 

 - พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝายบริหาร ถวายรายงาน 

 - พระธรรมปญญาบดี กลาวเปดงาน “มาฆบูชา สมัชชาวิถีพุทธ” ครั้ง

ท่ี ๒  

ผูอํานวยการหลักสูตรธรรมนิเทศ บัณฑิต

วิทยาลัย กลาวเปดกิจกรรม “ธรรมนิเทศ 

มาฆบูชา สมัชชาวิถีพุทธ” 

 - การขับเสภา “มาฆบูชา สมัชชาวิถีพุทธ”  

โดย คณุกัลยรัตน  คําคณูเมือง 

๐๙.๓๐ น. พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. บรรยาย เรื่อง “Disruption : สังคม

ทันสมัย จิตใจพัฒนา” 

 - พระศรีธรรมภาณี, ดร. ถวายไทยธรรม 

กิจกรรม ธรรมนิเทศ  

จุดเทียนภาวนา สมชัชาวิถีพุทธ 

 

๑๐.๓๐ น. พระศรีธรรมภาณี, ดร. กลาวตอนรับผูรวมงานและกลาวถึงความ

เปนมาของงาน “มาฆบูชา สมัชชาวิถีพุทธ” คร้ังท่ี ๒ 

๑๐.๓๕ น. เสวนาในหัวขอ “วิถีพุทธ : จุดเนน จุดเปลี่ยนการศึกษาไทย” รวม

เสวนา โดย 

 - พระครูโสภณพัฒนานุวัตร จังหวัดลําปาง พระสอนศีลธรรมผู

ประสบความสําเร็จในการสอนนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา 

 - ดร.สุรดา  ไชยสงคราม ผูอํานวยการโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 

กรุงเทพมหานคร (โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน) 

 - นางสาวกรุณา  วิทยารัตน ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาดง

หลวง จั งห วัดมุ กดาหาร (สถาน ศึกษาอาชี ว ศึกษาวิถี พุ ทธ

พระราชทาน) 

 - ดําเนินรายการ ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ อาจารยประจําหลักสูตร

สันติศึกษา 

๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวัน ช้ัน ๑ อาคารหอประชุม ๔๘ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

๑๒.๓๐ น. การประชุมเพ่ือนําเสนอแนวปฏิบัติท่ีดีพัฒนาเปนอัตลักษณวิถีพุทธ และ

แนวทางการขับเคลื่อนสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธ 

 

ธรรมนิเทศทอลค ชวงท่ี ๑  

“ธรรมนิเทศกับการพัฒนาจิตใตใน

ชีวิตประจําวัน” 

โดย พระศรีพุทธิวิเทศ (ชลทิช ป.ธ.๙ M.A.)  

เจาอาวาสวัดไทยพุทธาราม นครบริสเบน  

ประเทศออสเตรเลยี 

 

๑๓.๓๐ น. พิธีเชิญโลสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธพระราชทาน สมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช

กุมารี โดย รศ.ดร.ชาติชาย  พิทักษธนาคม ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการ

พิเศษ 
 

พิธีมอบรางวัลสถานศึกษาวิถีพุทธพระราชทาน 

 - นายณรงค  แผวพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

เปดกรวยกระทงดอกไมธูปเทียนแพหนาพระฉายาลักษณ 



~ ๓ ~ 

 

เวลา 
หองประชุมใหญ / ชั้น ๒ 

อาคารหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา  

หองประชุม ๑ / ชั้น ๑ 

อาคารหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา  

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ     

สยามบรมราชกุมารี และอัญเชิญโลพระราชทานวางหนาพระฉายา

ลักษณ 

 - พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. มอบประกาศเกียรติคุณแกสถานศึกษา

อาชีวศึกษาวิถีพุทธพระราชทาน รุนท่ี ๑ 

 - พระศรีธรรมภาณี, ดร. ขานรายนามสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธ

พระราชทาน รุนท่ี ๑ เขารับโลพระราชทาน 

๑๔.๐๐ น. พิธีลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือ ระหวาง สํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

 - ชมวีดิทัศนความเปนมาและความสําคัญของบันทึกขอตกลง  

 - พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. กลาวถึงความรวมมือและแนวทางการ

สนับสนุนการดําเนินการดานสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธ 

 - นายณรงค  แผวพลสง กลาวถึงความรวมมือและนโยบายการ

ดําเนินการดานสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธ 

 - ลงนามในบันทึกขอตกลง 

 - พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. มอบของท่ีระลึก 

 - ถายภาพท่ีระลึก 

ธรรมนิเทศทอลค ชวงท่ี ๒  

“ธรรมนิเทศกับการพัฒนาจิตใจใน

ชีวิตประจําวัน” 

๑๕.๓๐ น. กิจกรรม “มาฆบูชา สมัชชาวิถีพุทธ” 

 - ทบทวนปฏิญญาสืบสานปณิธานวิถีพุทธ 

 - สวดมนตสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยทํานองสรภัญญะ 

 - เพลงสรรเสริญพระบารมี 

กิจกรรมธรรมนิ เทศ จุด เทียนภาวนา 

สมัชชาวิถีพุทธ 

 - ผูอํานวยการหลักสูตรธรรมนิเทศ บัณฑิต

วิทยาลัย กลาวปดกิจกรรม 

 - การขับเสภา “มาฆบูชา สมัชชาวิถีพุทธ”  

โดย คณุกัลยรัตน  คําคณูเมือง 

๑๖.๐๐ น. ปดการประชุม “มาฆบูชา สมัชชาวิถีพุทธ ครั้งท่ี ๒” เดินทางกลับโดย

สวัสดิภาพ 

 

 

พิธีกรประจําวัน : 

ผศ.ดร.เมธาพันธ  โพธิธีรโรจน ผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ 

ผศ.ดร.ขันทอง  วัฒนะประดิษฐ อาจารยประจําหลักสูตรสันติศึกษา 

 

หมายเหตุ : กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม  

 

 

 

 

 

 

 


