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ลาํดบั เวลา รายละเอยีด ความยาว สด/เทป พธิีกร/ผู้ร่วมบรรยาย ประเด็น หมายเหตุ 

1 08.00 - เคารพธงชาติ 1 นาที     

2 08.01 - สญัญาณถ่ายทอดสด จากห้องประชุม  มวก .  ๔๘  พรรษา  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

- Title รายการถ่ายทอดสด 

58 วนิาที เทป    

3 08.02 - Interlude 

- VTR สมเดจ็พระพฒุาจารย ์ประธานคณะผูป้ฏิบตัิหนา้ที่สมเด็จ

พระสังฆราช (6.28 นาที) 

- Interlude 

- SPOT วนัวิสาขบูชา ชุด 2 พระธรรมโกศาจารย ์(1นาที) 

- Interlude 

- VTR วนัวิสาขบูชา วนัพระพทุธเจา้ (TH) (6 นาที) 

- Interlude 

- VTR ความเป็นมาของการจดักิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ 9 โดย 

พระธรรมโกศาจารย ์ (31 นาที)  

- Interlude  

- VOX POP 1 ( 3 นาที) 

- Interlude 

48.10 นาที เทป    
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- VTR สารธรรมเพือ่มวลชน : พึงพอใจในสิ่งที่ตนมี โดย ท่านพทุธทาส 

(30 วินาที) 

- Interlude 

 

 

ลาํดบั เวลา รายละเอยีด ความยาว สด/เทป พธิีกร/ผู้ร่วมบรรยาย ประเด็น หมายเหตุ 

4 08.50 พธิีกร/ผู้ร่วมบรรยาย : กล่าวทกัทาย / แนะนาํผูร้่วมบรรยาย /  

พดูถึงความเป็นมาของวนัวิสาขบูชา / ความเป็นมาและรายละเอียดของการจดั

กิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ 9 / แจง้กาํหนดการและ Highlight ในแต่ละวนั / 

นาํเขา้บรรยากาศสดภายในหอประชุม  

มวก. ๔๘ พรรษา 

5 นาที สด  

STU 

 

พธิีกร : คุณจาํเริญ  รัตนตั้งตระกลู (เดินทางถึง 09.00) 

อนุศาสนาจารย์ : พ.ท. ประสม  สินทอง  

                   อนุศาสนาจารย ์กรมเสมียนตรา      

                   สาํนกังานปลดักระทรวงกลาโหม 

ล่าม : ผศ ดร เมธาพนัธ์ โพธิธีรโรจน ์

 

 

 

 

 

5 08.55 ถ่ายทอดสด : บรรยากาศภายในหอประชุม มวก ๔๘ พรรษา  

- สมเด็จพระพฒุาจารย ์ประธานคณะผูป้ฏิบตัิหนา้ที่สมเด็จพระสงัฆราช 

เดินทางถึงหอ้งประชุม มวก ๔๘ พรรษา  

- คณะกรรมการจดังานถวายการตอ้นรับ และนาํเขา้สู่อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา 

- จุดธูปเทียนบชูาพระรัตนตรัย 

- พระธรรมโกศาจารย ์อธิการบดีมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

ประธานกรรมการดาํเนินการจดัประชุมชาวพทุธนานาชาติ กล่าวถวายรายงาน 

35 นาที สด  

 

พธิีกร : คุณจาํเริญ  รัตนตั้งตระกลู 

อนุศาสนาจารย์ : พ.ท. ประสม  สินทอง  

                   อนุศาสนาจารย ์กรมเสมียนตรา      

                   สาํนกังานปลดักระทรวงกลาโหม 

ล่าม : ผศ ดร เมธาพนัธ์ โพธิธีรโรจน ์

Tape STB 13 :  

VTR พทุธชยนัตี 2600 

ปี แห่งการตรัสรู้ของ

พระพุทธเจ้า (En)  

** เป็นตัวเดยีวกบัทีเ่ปิด

ในหอประชุม***  
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- สมเด็จพระพฒุาจารย ์ประธานคณะผูป้ฏิบตัิหนา้ที่สมเดจ็พระสังฆราช กล่าว

สมัโมทนียกถา 

- สมเด็จพระพฒุาจารย ์ประธานคณะผูป้ฏิบตัิหนา้ที่สมเดจ็พระสังฆราช 

เดินทางกลบั 

พธิีกร/ล่าม : สรุปบรรยากาศงาน / โยนเขา้บรรยากาศสด (ต่อ) 

 

 

 

ลาํดบั เวลา รายละเอยีด ความยาว สด/เทป พธิีกร/ผู้ร่วมบรรยาย ประเด็น หมายเหตุ 

6 09.30 พธิีกร / ผู้ร่วมบรรยาย : นาํเขา้บรรยากาศสด (ต่อ) 

- พระธรรมโกศาจารย ์อธิการบดีมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลยั ประธานกรรมการดาํเนินการจดัการประชุมชาวพทุธ

นานาชาติ กล่าวตอ้นรับ (ภาษาองักฤษ) 

30 นาที สด พธิีกร : คุณจาํเริญ  รัตนตั้งตระกูล 

อนุศาสนาจารย์ : พ.ท. ประสม  สินทอง อนุศาสนาจารย ์กรม

เสมียนตรา สาํนกังานปลดักระทรวงกลาโหม 

ล่าม : ดร วีระกาญจน ์ กนกกมเลศ  

 

 

 

7 10.00 พธิีกร   สรุปเหตุการณ์ /  โยนเขา้ Break 10 นาที สด พธิีกร : คุณจาํเริญ  รัตนตั้งตระกูล 

อนุศาสนาจารย์ : พ.ท. ประสม  สินทอง อนุศาสนาจารย ์กรม

เสมียนตรา สาํนกังานปลดักระทรวงกลาโหม 

ล่าม : ดร วีระกาญจน ์ กนกกมเลศ 
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8 10.10 - Interlude 

- VTR ปุจฉา 1 พทุธชยนัตี  

- Interlude 

- VOXPOP 3  ( 2.43 นาที) 

- Interlude 

- VTR วิสชันา 1 พทุธชยนัตี (45 วินาที) 

- Interlude 

- VTR วนัที่โลกไดรู้้จกัพระพทุธเจา้ (39.54 นาที) 

- Interlude  

- SPOT ชุด พระธรรมโกศาจารย ์ (1 นาที) 

- Interlude 

 44.59 

นาที 

เทป    

 

ลาํดบั เวลา รายละเอยีด ความยาว สด/เทป พธิีกร/ผู้ร่วมบรรยาย ประเด็น หมายเหตุ 

9 10.55 พธิีกร / ผู้ร่วมบรรยาย : สรุปบรรยากาศ / กล่าวถึง Highlight ของงานแต่ละ

วนั / นาํเขา้บรรยากาศสดภายในหอ้งประชุม อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา  

 

 

พิธีกรสรุป / โยนเขา้การบรรยากาศในหอประชุม (รับสัญญาณช่อง สทท.) 

5  พธิีกร : คุณจาํเริญ  รัตนตั้งตระกลู 

อนุศาสนาจารย์ : พ.ท. ประสม  สินทอง  

                   อนุศาสนาจารย ์กรมเสมียนตรา      

                   สาํนกังานปลดักระทรวงกลาโหม 
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10 11.00 รับสัญญาณจาก ช่อง สทท. 

 

พธิีกรช่อง 11 : บรรยากาศสดจากอาคาร มวก. ๔๘ พรรษา 

- สมเดจ็พระเจา้ลูกเธอ  เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราช

กุมารี เสดจ็พระดาํเนินถึงอาคาร มวก. ๔๘ พรรษา  

- นายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการจดังานเฝ้ารับเสดจ็ฯ 

- ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

- นายกรัฐมนตรี กราบทูลถวายรายงาน 

- ทรงมีพระดาํรัสเปิดการประชุม 

- ถวายเครื่องไทยธรรมแก่พระสังฆราชและประมุขสงฆ ์

- เสดจ็พระดาํเนินกลบั 

60 นาที สด  

 

 

พธิีกรช่อง สทท. 

 

 

 

รับสัญญาณถ่ายทอดสดจาก สทท. 

 

 

 

 

 

 

***MP Dab TAPE การถ่ายทอดสด*** 
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ลาํดบั เวลา รายละเอยีด ความยาว สด/เทป พธิีกร/ผู้ร่วมบรรยาย ประเด็น หมายเหตุ 

11 12.00 พธิีกร / ผู้ร่วมบรรยาย : สรุปบรรยากาศภายในหอประชุม / กล่าวถึง Highlight 

ช่วงบ่าย / โยนเขา้ Break 

 

 

 

2  พธิีกร :  

คุณจาํเริญ  รัตนตั้งตระกลู 

 

อนุศาสนาจารย์ :  

พ.ท. ประสม  สินทอง 

อนุศาสนาจารย ์กรมเสมียนตรา 

สาํนกังานปลดักระทรวง

กลาโหม 

STB: VTR ความยาว 16.57 นาท ี

- Interlude 

- VTR ปุจฉา : อริยสจั 4 คืออะไร 

- Interlude 

- VTR สมเดจ็พระพฒุาจารย ์(6.28 นาที) 

- Interlude 

- VTR วิสชันา : อริยสจั 4  

- Interlude 

- VTR วนัวิสาขบูชา วนัพระพทุธเจา้ (6.04 นาที) 

- Interlude 

- VOX POP 2 (2.43 นาที) 

- Interlude 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ตารางการถ่ายทอดสดการจดักจิกรรมวสิาขบูชานานาชาติครั้งที ่9 เนื่องในโอกาสเฉลมิฉลอง “พุทธชยนัตี : 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพทุธเจ้า”  

เรื่อง“พระปัญญาตรัสรู้ของพระพทุธเจ้าเพือ่ประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติ”  

วนัพฤหัสบดีที ่31  พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ต.ลาํไทร อ.วงัน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา  

ออกอากาศทาง สถานีโทรทศัน์  TNN 2 (ทรูวชิั่นส์ 08) 

********************************************************************************************************************* 
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ลาํดบั เวลา รายละเอยีด ความยาว สด/เทป พธิีกร/ผู้ร่วมบรรยาย ประเด็น หมายเหตุ 

12 12.02 Break (พกัรับประทานอาหารกลางวนั) : 

- Interlude 

- VTR ปุจฉา ชุด วนัวิสาขบูชา 

- Interlude 

- VTR ประวตัิ มจร. (TH) (12 นาที) 

- Interlude  

- VTR วิสชันา ชุด วนัวิสาขบูชา (45 วินาที) 

- Interlude 

- SPOT ชุด พระธรรมโกศาจารย ์(1 นาที) 

- Interlude 

- VTR การเตรียมความพร้อมของการจดักิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติ  

ครั้งที่ 9 (Reality) (24 นาที) 

- Interlude 

40 นาที    

 

 

 

รอ Final จากทาง มจร. ก่อนค่ะ 

 

พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
 



 

 

 

 

 

ตารางการถ่ายทอดสดการจดักจิกรรมวสิาขบูชานานาชาติครั้งที ่9 เนื่องในโอกาสเฉลมิฉลอง “พุทธชยนัตี : 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพทุธเจ้า”  

เรื่อง“พระปัญญาตรัสรู้ของพระพทุธเจ้าเพือ่ประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติ”  

วนัพฤหัสบดีที ่31  พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ต.ลาํไทร อ.วงัน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา  

ออกอากาศทาง สถานีโทรทศัน์  TNN 2 (ทรูวชิั่นส์ 08) 

********************************************************************************************************************* 
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- VTR การ์ตูน เด็กกลุม้ หลวงตาแก ้ตอน

........................................................... 

 (2 นาที) 

- Interlude 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ตารางการถ่ายทอดสดการจดักจิกรรมวสิาขบูชานานาชาติครั้งที ่9 เนื่องในโอกาสเฉลมิฉลอง “พุทธชยนัตี : 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพทุธเจ้า”  

เรื่อง“พระปัญญาตรัสรู้ของพระพทุธเจ้าเพือ่ประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติ”  

วนัพฤหัสบดีที ่31  พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ต.ลาํไทร อ.วงัน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา  

ออกอากาศทาง สถานีโทรทศัน์  TNN 2 (ทรูวชิั่นส์ 08) 

********************************************************************************************************************* 
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ลาํดบั เวลา รายละเอยีด ความยาว สด/เทป พธิีกร/ผู้ร่วมบรรยาย ประเด็น หมายเหตุ 

13 12.42 พธิีกร / ผู้ร่วมบรรยาย : นาํเขา้บรรยากาศการแถลงข่าวประจาํวนั 

 

- แถลงข่าว โดยพระธรรมโกศาจารย ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิธีกร : สรุปการแถลงข่าว / โยนเขา้ Break 

 

16 นาที สด พธิีกร :  

คุณจาํเริญ  รัตนตั้งตระกลู 

อนุศาสนาจารย์ :  

พ.ท. ประสม  สินทอง  

อนุศาสนาจารย ์กรมเสมียนตรา      

สาํนกังานปลดักระทรวงกลาโหม 

ล่าม : ผศ ดร เมธาพนัธ์ โพธิธีร

โรจน ์

รับสัญญาณจากทมี  OB ในงาน 

STB: VTR ความยาว 16.19  นาท ี

- VTR ปุจฉา  ชุด วนัวิสาขบชูา 

- Interlude 

- VTR วนัวิสาขบูชา วนัพระพทุธเจา้ (6 นาที) 

- Interlude 

- VTR วิสชันา ชุด วนัวิสาขบูชา (45 วินาที) 

- Interlude  

- SPOT ชุด สมเด็จพระพุฒาจารย ์ (1 นาที) 

- Interlude 

- VOX POP 8 (2.26 นาที) 

- Interlude 

- VTR การ์ตูน พระพทุธเจา้ (5.13 นาที) 

- Interlude 

- VTR สารธรรมเพือ่มวลชน ชุด  

เอาทุกขท์บัถมตน ป.อ. ปยตุโต (30 วินาที) 



 

 

 

 

 

ตารางการถ่ายทอดสดการจดักจิกรรมวสิาขบูชานานาชาติครั้งที ่9 เนื่องในโอกาสเฉลมิฉลอง “พุทธชยนัตี : 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพทุธเจ้า”  

เรื่อง“พระปัญญาตรัสรู้ของพระพทุธเจ้าเพือ่ประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติ”  

วนัพฤหัสบดีที ่31  พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ต.ลาํไทร อ.วงัน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา  

ออกอากาศทาง สถานีโทรทศัน์  TNN 2 (ทรูวชิั่นส์ 08) 

********************************************************************************************************************* 
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ลาํดบั เวลา รายละเอยีด ความยาว สด/เทป พธิีกร/ผู้ร่วมบรรยาย ประเด็น หมายเหตุ 

14 12.58 - Interlude 

- VTR วิสชันา : พทุธปรัชญา คืออะไร 

- Interlude 

- VOX POP 4 (3.20 นาที) 

- Interlude 

- VTR วิสชันา : พทุธปรัชญา (45 วินาที) 

- Interlude 

4 .18นาที เทป    

15 13.02 พธิีกร / ผู้ร่วมบรรยาย : นาํเขา้บรรยากาศภายในหอประชุม 

- ฯพณฯ ยงยทุธ วิชยัดิษฐ รองนายรัฐมนตรี กล่าวสุนทรพจน ์  

- สุนทรพจนจ์ากผูน้าํชาวพทุธ 

- ............................................................................................................................

............ 

- ............................................................................................................................

105 นาที สด พธิีกร : คุณจาํเริญ  รัตนตั้งตระกลู 

 

อนุศาสนาจารย์ : พ.ท. ประสม  สินทอง  

อนุศาสนาจารย ์กรมเสมียนตรา  

สาํนกังานปลดักระทรวงกลาโหม 

 

 



 

 

 

 

 

ตารางการถ่ายทอดสดการจดักจิกรรมวสิาขบูชานานาชาติครั้งที ่9 เนื่องในโอกาสเฉลมิฉลอง “พุทธชยนัตี : 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพทุธเจ้า”  

เรื่อง“พระปัญญาตรัสรู้ของพระพทุธเจ้าเพือ่ประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติ”  

วนัพฤหัสบดีที ่31  พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ต.ลาํไทร อ.วงัน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา  

ออกอากาศทาง สถานีโทรทศัน์  TNN 2 (ทรูวชิั่นส์ 08) 

********************************************************************************************************************* 
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............ 

- ............................................................................................................................

............ 

- ............................................................................................................................

............ 

- ............................................................................................................................

............ 

- ............................................................................................................................

............ 

พธิีกร / ผู้ร่วมบรรยาย : สรุปบรรยากาศ / โยนเขา้บรรยากาศภายในหอประชุม 

(ต่อ) 

ล่าม : ดร.วีรกาญจน ์ กนกกมเลศ 

 

 

 

ลาํดบั เวลา รายละเอยีด ความยาว สด/เทป พธิีกร/ผู้ร่วมบรรยาย ประเด็น หมายเหตุ 

16 14.47 พธิีกร / ผู้ร่วมบรรยาย : นาํเขา้บรรยากาศสด (ต่อ) 

 

- ปาฐกถานาํโดย พระภาวนาวิเทศ (หลวงพ่อเขมธมัโม)  

45 นาที สด พธิีกร : คุณจาํเริญ  รัตนตั้งตระกลู 

อนุศาสนาจารย์ : พ.ท. ประสม  สินทอง  

อนุศาสนาจารย ์กรมเสมียนตรา      

 



 

 

 

 

 

ตารางการถ่ายทอดสดการจดักจิกรรมวสิาขบูชานานาชาติครั้งที ่9 เนื่องในโอกาสเฉลมิฉลอง “พุทธชยนัตี : 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพทุธเจ้า”  

เรื่อง“พระปัญญาตรัสรู้ของพระพทุธเจ้าเพือ่ประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติ”  

วนัพฤหัสบดีที ่31  พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ต.ลาํไทร อ.วงัน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา  

ออกอากาศทาง สถานีโทรทศัน์  TNN 2 (ทรูวชิั่นส์ 08) 

********************************************************************************************************************* 
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ประเทศองักฤษ 

 

พธิีกร / ผู้ร่วมบรรยาย : สรุปบรรยากาศงาน / ปาฐกถา / กล่าวถึงกาํหนดการช่วง

บ่าย และ Hi-light ช่วงบ่าย /โยนเขา้ Break 

สาํนกังานปลดักระทรวงกลาโหม 

ล่าม : พระมหาสมชาย  กิตติปัญโญ 

 

17 15.32 Break 

- Interlude  

- SPOT ชุด สมเด็จพระพฒุาจารย ์(1 นาที) 

- Interlude 

- VTR สมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถฯ (12 นาที) 

- Interlude  

- VTR ปุจฉา : ตถาคต คืออะไร (45 วินาที) 

- Vox pop 5  (3.23 นาที) 

- Interlude 

- VTR วิสชันา : ตถาคต  

- Interlude 

16 นาที เทป  

 

รอ Final  
 

 

 

 



 

 

 

 

 

ตารางการถ่ายทอดสดการจดักจิกรรมวสิาขบูชานานาชาติครั้งที ่9 เนื่องในโอกาสเฉลมิฉลอง “พุทธชยนัตี : 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพทุธเจ้า”  

เรื่อง“พระปัญญาตรัสรู้ของพระพทุธเจ้าเพือ่ประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติ”  

วนัพฤหัสบดีที ่31  พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ต.ลาํไทร อ.วงัน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา  

ออกอากาศทาง สถานีโทรทศัน์  TNN 2 (ทรูวชิั่นส์ 08) 

********************************************************************************************************************* 
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ลาํดบั เวลา รายละเอยีด ความยาว สด/เทป พธิีกร/ล่าม ประเด็น หมายเหตุ 

18 15.48 พธิีกร /ผู้ร่วมบรรยาย : นาํเขา้บรรยากาศสดในหอประชุม :  

 

การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง พทุธปัญญาและการปรองดอง (Buddhist 

Wisdom and Reconciliation)  โดย   

 1. พระโนริอากิ  คูนิโตโม ประเทศญี่ปุ่น 

      2. ศาสตราจารย ์นายแพทย ์วนัชยั วฒันศพัท ์ประเทศไทย       

      3. ศาสตราจารยภ์ตัตาจารยะ ประเทศฝรั่งเศส 

      4. ดร. ฟิล แทน  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

 

 70 นาที สด พธิีกร :  

คุณจาํเริญ  รัตนตั้งตระกลู 

อนุศาสนาจารย์ :  

พ.ท. ประสม  สินทอง 

อนุศาสนาจารย ์กรมเสมียนตรา  

สาํนกังานปลดักระทรวง

กลาโหม 

ล่าม : ผศ ดร นเรศ สุรสิทธิ์ 

 

  

19 16.48 พธิีกร : สรุปบรรยากาศในหอประชุม / สรุปการประชุมวนันี้ /เชิญชมการ

แสดงทางวฒันธรรม / แจง้กาํหนดการการการจดักิจกรรมฯ และ Hi-light ของ

วนัพรุ่งนี้ / ปิดรายการ 

 

2 นาที สด   

20 17.00 End Credit    

  

 



 

 

 

 

 

ตารางการถ่ายทอดสดการจดักจิกรรมวสิาขบูชานานาชาติครั้งที ่9 เนื่องในโอกาสเฉลมิฉลอง “พุทธชยนัตี : 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพทุธเจ้า”  

เรื่อง“พระปัญญาตรัสรู้ของพระพทุธเจ้าเพือ่ประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติ”  

วนัพฤหัสบดีที ่31  พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ต.ลาํไทร อ.วงัน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา  

ออกอากาศทาง สถานีโทรทศัน์  TNN 2 (ทรูวชิั่นส์ 08) 

********************************************************************************************************************* 
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 หมายเหตุ  STB. Tape   

ลาํดบั รายการ ความยาว (นาที) ลาํดบั รายการ ความยาว (นาที) 

1 Slide ขอเชิญชมการถ่ายทอดสดฯ 29 วินาที 15 VTR ประวตัิ มจร. (EN) รอ Final 

2 SPOT ชุด สมเด็จพระพฒุาจารย ์ 1 16 VTR บทบาทพระพทุธศาสนาในระดบันานาชาติ (พระพรหมสิทธิ)  

3 SPOT ชุด พระธรรมโกศาจารย ์ 30 วินาที 17 VTR ความเป็นมาการจดักิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติ (พระธรรมโกศาจารย)์ 30.15 

4 SPOT ชุด พระธรรมโกศาจารย ์ 1 18 VTR การเตรียมความพร้อมของการจดักิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติ  

5 VTR สมเดจ็พระพฒุาจารย ์ 6.28 19 วนัที่โลกไดรู้้จกัพระพทุธเจา้ 39.54 

6 VTR ……………………………………  20 Interlude 11 วินาที 

7 VTR นายสมชาย วงศส์วสัดิ์ 2.51 21 VOX POP 1 2.58 

8 VTR วนัวิสาขบูชา วนัพระพทุธเจา้  6.04 22 VOX POP 2 3.10 

9 VTR ในหลวงกบัพระพทุธศาสนา 

รอ Final  

23 VOX POP 3 2.43 

10 VTR มจร. กบัสถาบนัพระมหากษตัริย ์ 24 VOX POP 4 3.20 

11 VTR สมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ  ฯ 25 VOX POP 5 3.23 
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12 VTR สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฎุราชกมุาร ฯ 26 VOX POP 6 2.52 

13 VTR พทุธชยนัตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพทุธเจา้ (EN) 27 VOX POP 7 2.46 

14 VTR ประวตัิ มจร. (TH) 28 VOX POP 8 2.26 

 

ลาํดบั รายการ 
ความยาว 

(นาท)ี 
ลาํดบั รายการ 

ความยาว 

(นาท)ี 

29 VTR ปุจฉา - วิสัชนา : พทุธชยนัตี คืออะไร  41 VTR ปุจฉา - วิสัชนา : พระพทุธเจา้ประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพาน เมื่อใด  

30 VTR ปุจฉา - วิสัชนา : วนัวิสาขบูชา คืออะไร  42 VTR ปุจฉา - วิสัชนา : พทุธศาสนสุภาษิต หมายถึงอะไร  

31 VTR ปุจฉา - วิสัชนา : พทุธปรัชญา คืออะไร  43 VTR ปุจฉา - วิสัชนา : สติปัฏฐาน 4 คืออะไร  

32 VTR ปุจฉา - วิสัชนา : ตถาคต คืออะไร  44 สารธรรมเพื่อมวลชน  พทุธทาสภิกข ุ  

33 VTR ปุจฉา - วิสัชนา : ตถาคตโพธิสทัธา คืออะไร  45 สารธรรมเพื่อมวลชน  พระพรหมคุณาภรณ์  

34 VTR ปุจฉา - วิสัชนา : พทุธคุณ 3 คืออะไร  46 สารธรรมเพื่อมวลชน  ว. วชิรเมธ  

35 VTR ปุจฉา - วิสัชนา : อริยสจั 4 คืออะไร     

36 VTR ปุจฉา - วิสัชนา : ขณิกสมาธิ หมายถึงอะไร     

37 VTR ปุจฉา - วิสัชนา : พระไตรปิฎก คืออะไร     
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38 VTR ปุจฉา - วิสัชนา : การถือปฏิบตัิวนัวิสาขบชูาในประเทศไทยเริ่มมีมาตั้งแต่สมยัใด     

39 VTR ปุจฉา - วิสัชนา : ความกตญัญู คืออะไร     

40 VTR ปุจฉา - วิสัชนา : ความไม่ประมาท คืออะไร     

 

 


