
 1 

 

กําหนดการกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งท่ี ๑๒ 
 เรื่อง “พระพุทธศาสนากับวิกฤตการณของโลก”  

เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําป ๒๕๕๘  
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลําไทร อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา 

ศูนยการประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดําเนินนอก กรุงเทพมหานคร 
พุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 

วันท่ี  ๒๘ – ๓๐  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
วันพุธท่ี ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 

ท้ังวัน แขกผูมีเกียรติตางประเทศเดินทางถึงประเทศไทย และลงทะเบียน 

 
วันพฤหัสบดีท่ี ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 
อาคารมวก. ๔๘  พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๐๘.๐๐ 
ผูเขารวมประชุมเดินทางถึงอาคาร มวก. ๔๘  พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๐๘.๓๐ ผูนําชาวพุทธเขาสูอาคาร มวก. ๔๘ พรรษา ตามลําดับประเทศ 

๐๙.๐๐  

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย ผูปฏิบัติหนาท่ีสมเด็จพระสังฆราช เดินทางถึง อาคาร มวก.
๔๘ พรรษา  

• คณะกรรมการจัดงานถวายการตอนรับ และนําเขาสูอาคาร มวก. ๔๘ พรรษา 

• จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

• พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ประธานกรรมการดําเนินการจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติกลาวถวายรายงาน 

• ผูปฏิบัติหนาท่ีสมเด็จพระสังฆราช กลาวสัมโมทนียกถา  

• ผูปฏิบัติหนาท่ีสมเด็จพระสังฆราช เดินทางกลับ 

๐๙.๓๐ 
พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ประธานกรรมการดําเนินการจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติกลาวตอนรับ 

๑๐.๐๐ 
ปาฐกถา เรื่อง “พระพุทธศาสนากับวิกฤตการณของโลก” 
 (Buddhism and World Crisis) 
 โดย Keynote Speaker : Prof. Dr. Damien Keown, UK 

๑๐.๔๕-๑๑.๐๐ สุนทรพจนจากผูนําชาวพุทธ       
๑๑.๐๐ ฉันภัตตาหารเพล และรับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ 
ผูเขารวมประชุมพรอมกันท่ีอาคารมวก.๔๘ พรรษา 
เจริญพระพุทธมนตและเจริญจิตภาวนา 

๑๔.๐๐  

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระ
ดําเนินถึงอาคาร มวก.๔๘ พรรษา 

• รองนายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการจัดงานเฝารับเสด็จฯ 

• ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

• รองนายกรัฐมนตรี กราบบังคมทูลถวายรายงาน 

• พระดํารัสเปดการประชุม 

• ถวายเครื่องไทยธรรมแกพระสังฆราชและประมุขสงฆ 

• เสด็จกลับ 
๑๔.๓๐-๑๕.๐๐ สุนทรพจนและกลาวตอนรับผูนําชาวพุทธ โดย ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม 
๑๕.๐๐-๑๗.๐๐ สุนทรพจนจากผูนําชาวพุทธ       
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๑๗.๐๐ ถายภาพหมู 
๑๘.๐๐ รับประทานอาหารเย็น 
๑๙.๐๐-๒๐.๓๐ การแสดงทางวัฒนธรรมนานาชาติ  
๒๑.๐๐  ผูเขารวมประชุมเดินทางกลับโรงแรมท่ีพัก 
วันศุกรท่ี ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลาํไทร อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา 

๐๘.๐๐ 
ผูเขารวมประชุมเดินทางถึงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ต.ลําไทร อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา 

๐๙.๓๐-๑๑.๓๐ 

การสัมมนาและประชุมกลุมยอย ประกอบดวย 
กลุมท่ี ๑   พุทธวิธีในการแกปญหาความขัดแยงทางสังคม  
              (Buddhist Response to Social Conflict)  
กลุมท่ี ๒   พุทธวิธีในการแกปญหาความเสื่อมโทรมดานสิ่งแวดลอม 
              (Buddhist Response to Environment Degradation) 
กลุมท่ี ๓   พุทธวิธีในการแกวิกฤติทางการศึกษา 
              (Buddhist Response to Educational Crisis) 
กลุมท่ี ๔   พระพุทธศาสนากับประชาคมอาเซียน 
              (Buddhism and ASEAN Community) 
กลุมท่ี ๕  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ พระไตรปฎกสากล  
            (Common Buddhist Text-CBT Closed Door Meeting)  

๑๑.๓๐ ฉันภัตตาหารเพล และรับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ 
สัมมนาและประชุมกลุมยอย ณ อาคารเรียนรวม  
และอาคาร มวก. ๔๘ พรรษา (ตอ) 

๑๘.๐๐  รับประทานอาหารเย็น 
วันเสารท่ี ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 
ศูนยประชุมสหประชาชาติ  / พุทธมณฑล 
๐๘.๐๐ ผูเขารวมประชุมเดินทางถึงศูนยประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหาhนคร 
๐๘.๓๐  ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา กลาวสุนทรพจน  

๐๙.๐๐ 
สุนทรพจนและสาสนจากบุคคลสําคัญ 
-  เลขาธิการองคการสหประชาชาติ (H.E. Ban Ki  Moon) 
-  เลขาธิการองคการยูเนสโก (H.E. Irina Bokova) 

๑๐.๐๐-๑๐.๒๐ 
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง พระราชกรณียกิจในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
โดย นายศุภชัย เจียรวนนท กรรมการผูจัดการใหญ และประธานคณะผูบริหาร บริษัท ทรู 
คอรปอเรช่ัน จํากัด 

๑๐.๒๐-๑๑.๐๐ สาสนแสดงความยินดีจากผูนําทางการเมือง 
๑๑.๐๐ ฉันภัตตาหารเพล และรับประทานอาหารกลางวัน  
๑๒.๓๐ ถายภาพหมู 
๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ รายงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการของกลุมตางๆ พรอมท้ังซักถาม  

๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ 
 

- ประกาศปฏิญญากรุงเทพมหานคร ๒๐๑๕/๒๕๕๘ 
- สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย ผูปฏิบัติหนาท่ีสมเด็จพระสังฆราช กลาวอนุโมทนากถาและ
กลาวปดการประชุม 

๑๖.๐๐ 
เดินทางไปรวมประกอบพิธีธรรมยาตรา และเวียนเทียน ณ ลานหนาองคพระศรีศากยะทศพล
ญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน  พุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม 

วันอาทิตยท่ี ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 

ท้ังวัน  แขกผูมีเกียรติตางประเทศเดินทางกลับประเทศ  

 


