
ก ำหนดกำรจดักิจกรรมวิสำขบชูำนำนำชำติครัง้ท่ี ๙ 
เน่ืองในโอกำสเฉลิมฉลอง “พทุธชยนัตี : ๒๖๐๐ ปี แห่งกำรตรสัรู้ของพระพทุธเจ้ำ” 

เร่ือง“พระปัญญำตรสัรู้ของพระพทุธเจ้ำเพ่ือประโยชน์สุขของมวลมนุษยชำติ”  
ณ มหำวิทยำลยัมหำจฬุำลงกรณรำชวิทยำลยั ต.ล ำไทร อ.วงัน้อย จ.พระนครศรีอยุธยำ 

ศนูยก์ำรประชุมสหประชำชำติ ถนนรำชด ำเนินนอก กรงุเทพมหำนคร 
พทุธมณฑล อ.พทุธมณฑล จ.นครปฐม 

วนัท่ี  ๓๑  พฤษภำคม - ๒ มิถนุำยน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

วนัพธุ ท่ี ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ทัง้วนั ผูเ้ขา้รว่มประชมุจากต่างประเทศเดนิทางถงึประเทศไทย และลงทะเบยีน 

๑๙.๐๐ น. รบัประทานอาหารทีโ่รงแรม 
 

วนัพฤหสับดี ท่ี ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  
หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั จงัหวดัพระนครศรีอยทุธยา 

๐๘.๐๐ น. 
ผูเ้ขา้รว่มประชมุเดนิทางถงึหอประชมุ มวก. ๔๘ พรรษา มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วทิยาลยั จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 

๐๘.๓๐ น. ผูน้ าชาวพทุธเขา้สู่หอประชมุ มวก. ๔๘ พรรษา 

๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น. 

สมเดจ็พระมหารชัมงัคลาจารยเ์ดนิทางถงึหอประชมุ มวก. ๔๘ พรรษา 
- คณะกรรมการจดังานถวายการตอ้นรบั และน าเขา้สู่หอประชมุ มวก. ๔๘ พรรษา 
- จุดธปูเทยีนบชูาพระรตันตรยั 
- พระธรรมโกศาจารย,์ศ.ดร. อธกิารบดมีหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 
  อธกิารบดมีหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั และกรรมการมหาเถรสมาคม  
  กล่าวถวายรายงาน 
- สมเดจ็พระมหารชัมงัคลาจารยก์ล่าวสมัโมทนียกถา 

๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ น. 
พระธรรมโกศาจารย,์ศ.ดร. อธกิารบดมีหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั  
ประธานกรรมการด าเนนิการจดัการประชมุชาวพทุธนานาชาตกิล่าวตอ้นรบั 

๑๑.๐๐ น. 

สมเดจ็พระเจา้ลกูเธอ  เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุาร ีเสดจ็พระด าเนินถงึ
หอประชมุ มวก. ๔๘ พรรษา  
- รองนายกรฐัมนตร ีและคณะกรรมการจดังานเฝ้ารบัเสดจ็ฯ 
- ทรงจุดธปูเทยีนบชูาพระรตันตรยั 
- รองนายกรฐัมนตรกีราบทลูถวายรายงาน 
- ทรงมพีระด ารสัเปิดการประชมุ 
- ถวายเครือ่งไทยธรรมแกพ่ระสงัฆราชและประมขุสงฆ ์
- เสดจ็พระด าเนินกลบั 

๑๑.๓๐ น. ฉนัภตัตาหารเพล และรบัประทานอาหารกลางวนั    
๑๓.๐๐-๑๓.๓๐ น. ฯพณฯ ยงยทุธ วชิยัดษิฐ รองนายกรฐัมนตร ีกล่าวสนุทรพจน์    
๑๓.๓๐-๑๔.๐๐ น. ปาฐกถาพเิศษโดย พระภาวนาวเิทศ (หลวงพอ่เขมธมัโม) ประเทศองักฤษ 



เรือ่ง  พระปญัญาตรสัรูข้องพระพทุธเจา้เพือ่ประโยชน์สขุของมวลมนุษยชาต ิ 
๑๔.๐๐-๑๕.๓๐ น. สนุทรพจน์และสาสน์จากผูน้ าชาวพทุธ 

๑๕.๓๐-๑๗.๐๐ น. 

การเสวนาทางวชิาการ 
เรือ่ง พทุธปิญัญาและการปรองดอง (Buddhist Wisdom and Reconciliation) 
โดย  ๑. พระโนรอิาก ิคนูิโตโม ประเทศญีปุ่น่ 
       ๒. ศาสตราจารย ์นพ. วนัชยั วฒันศพัท ์ประเทศไทย       
       ๓. ศาสตราจารยภ์ตัตาจารยะ ประเทศฝรัง่เศส 
       ๔. ดร. ฟิล แทน ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

๑๗.๐๐-๑๗.๓๐ น. ถ่ายภาพหมู ่
๑๘.๐๐ น. รบัประทานอาหารเยน็ ทีม่หาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 

๑๙.๐๐-๒๑.๐๐ น. ชมการแสดงทางวฒันธรรมนานาชาต ิ
 

วนัศกุร ์ท่ี ๑ มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

๐๘.๐๐ น. 
ผูเ้ขา้รว่มเขา้ประชมุเดนิทางถงึหอประชมุ มวก. ๔๘ พรรษา  มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณ
ราชวทิยาลยั จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 

๐๘.๓๐-๐๙-๑๐ น. สนุทรพจน์และสาสน์จากผูน้ าชาวพทุธ 

๐๙.๑๐-๐๙.๓๐ น. 
สนุทรพจน์จาก พระธรรมาจารยเ์ชง ไค (Sheng Kai) ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี 
เรือ่ง พทุธปิญัญากบัสนัตภิาพโลก 

๐๙.๓๐-๑๑.๓๐ น. 

การเสวนาทางวชิาการ 
เรือ่ง พทุธปิญัญาและสิง่แวดลอ้ม (Buddhist Wisdom and Environment ) 
โดย  ๑. ศาสตราจารย ์ดร. โดนลัด ์เค. สแวเรอร ์ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
       ๒. ศาสตราจารย ์ดร. เดเมยีน คโีอน ประเทศองักฤษ 
       ๓. ดร. ตชิ ตมั ดึก๊ ประเทศเวยีดนาม 
       ๔. ศาสตราจารย ์ดร. จ านงค ์อดวิฒันสทิธิ ์ประเทศไทย 

๑๑.๓๐ น. ฉนัภตัตาหารเพล และรบัประทานอาหารกลางวนั 
๑๓.๐๐-๑๓.๓๐ น. สนุทรพจน์และสาสน์จากผูน้ าชาวพทุธ 

๑๓.๓๐-๑๓.๕๐ น. 
สนุทรพจน์จาก ดร. อาจอง ชมุสาย ณ อยธุยา ประเทศไทย 
เรือ่ง พทุธปิญัญาและการปรบัเปลีย่นชวีติมนุษย ์

๑๓.๕๐-๑๕.๐๐ น. สนุทรพจน์และสาสน์จากผูน้ าชาวพทุธ 

๑๕.๕๐-๑๗.๐๐ น. 

การเสวนาทางวชิาการ เรือ่ง พทุธปิญัญาและการปรบัเปลีย่นชวีติมนุษย ์ 
(Buddhist Wisdom and Human Transformation ) 
โดย  ๑. พระหยวน ฉี  ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี 
       ๒. ศ. สมุนปาละ กลัมนัโกทะ ประเทศศรลีงักา 
       ๓. ดร. พระค าหมาย ธรรมสาม ิประเทศองักฤษ 
       ๔. ดร. ซารา่ ชอว ์ ประเทศองักฤษ 

๑๘.๐๐ น. รบัประทานอาหารเยน็ทีโ่รงแรม 



 
วนัเสาร ์ท่ี ๒ มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ศนูยก์ารประชุมสหประชาชาติ / พทุธมณฑล 

๐๘.๐๐ น. ผูเ้ขา้รว่มประชมุเดนิทางถงึศนูยก์ารประชมุสหประชาชาต ิกรงุเทพมหานคร 
๐๘.๓๐ น. นายกรฐัมนตร ีและประธานาธบิดศีรลีงักา เดนิทางถงึ UNCC ราชด าเนิน กรงุเทพมหานคร 

๐๙.๐๐ น. 

สนุทรพจน์และสาสน์จากบุคคลส าคญั 
       - เลขาธกิารองคก์ารสหประชาชาต ิ 
       - ผูอ้ านวยการองคก์ารยเูนสโก  
       - นายกรฐัมนตร ี นางสาวยิง่ลกัษณ์  ชนิวตัร 
       - ประธานาธบิดศีรลีงักา มหนิทา ราชปกัษา 

๑๐.๐๐ น. สาสน์แสดงความยนิดจีากผูน้ าชาวพทุธและผูน้ าทางการเมอืง 
๑๑.๓๐ น. ฉนัภตัตาหารเพล และรบัประทานอาหารกลางวนั 
๑๒.๓๐ น. ถ่ายภาพหมู ่

๑๓.๓๐-๑๔.๐๐ น. สาสน์แสดงความยนิดจีากผูน้ าชาวพทุธและผูน้ าทางการเมอืง 

๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น. 
- น าเสนอผลสรปุการเสวนาทางวชิาการ 
- น าเสนอผลสรปุการสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร 

๑๕.๐๐ น. 
- ประกาศปฏญิญากรงุเทพมหานคร ๒๐๑๒/๒๕๕๕ 
- สมเดจ็พระพฒุาจารย ์ประธานคณะผูป้ฏบิตัหิน้าทีส่มเดจ็พระสงัฆราชกล่าว 
  อนุโมทนากถา และกล่าวปิดการประชมุ 

๑๖.๐๐ น. 
เดนิทางไปรว่มประกอบพธิธีรรมยาตรา และเวยีนเทยีน ณ ลานหน้าองคพ์ระศรศีากยะทศพล
ญาณ ประธานพทุธมณฑลสทุรรศน์ พทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 

๑๗.๐๐ น. 

-รว่มเจรญิพระพทุธมนตแ์ละเจรญิจติภาวนาถวายพระพรชยัมงคลและถวายราชกศุล เฉลมิ
พระเกยีรต ิ๘๐ พรรษา สมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนินีาถ และ ๖๐ พรรษา สมเดจ็พระ
บรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกมุาร 
-พธิวีางศลิาฤกษ์ 
-พธิเีวยีนเทยีน 
-ชมการแสดงทางวฒันธรรมนานาชาต ิ
-รบัประทานอาหารเยน็ทีโ่รงแรม 

 
วนัอาทติย ์ที ่๓ มถิุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๐๙.๐๐-๑๑.๐๐น. ประชมุคณะกรรมการบรหิาร ICDV/IABU ณ วดัประยรุวงศาวาส กรงุเทพมหานคร 

ทัง้วนั ผูเ้ขา้รว่มประชมุเดนิทางกลบัประเทศ 
Last Updated: 30 May 19:30 pm. 


