
๑ 

กําหนดการประชมุวิชาการชาวพุทธนานาชาติ คร้ังท่ี ๔ 
ในวันวิสาขบูชา วันสาํคัญสากลของโลก ประจําป ๒๕๕๐ 

๒๖-๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๐ 
ณ หอประชุมพุทธมณฑล อําเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐม 

และศูนยประชมุสหประชาชาติ  ถนนราชดาํเนินนอก  กรุงเทพมหานคร 
....................................... 

วันเสาร ท่ี  ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๐ 
๐๘.๐๐  น.  ผูเขารวมประชุมเดินทางถึงหอประชุมพทุธมณฑล 
๐๘.๑๕  น.  สมเด็จพระพุฒาจารย ประธานคณะผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช 

เดินทางถึงพทุธมณฑล 
๐๘.๓๐  น.  ผูนําชาวพุทธเขาสูหอประชุมตามลําดับประเทศ 

- ฉายวีดีทัศน 
๐๘.๔๕  น.  สมเด็จพระพุฒาจารย ประธานคณะผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช 

เดินทางถึงหอประชุมพทุธมณฑล 
- คณะกรรมการจัดงานถวายการตอนรับ และนําเขาสูหอประชุมพุทธมณฑล 
- จุดธูปเทยีนบชูาพระรัตนตรัย 
-  พระธรรมโกศาจารย อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 
ประธานคณะกรรมการดําเนินการจัดประชุมชาวพทุธนานาชาติ เนื่องในวนัวิสาขบูชา 
วันสําคัญสากลของโลก กลาวถวายรายงาน 
- สมเดจ็พระพุฒาจารย ประธานคณะผูปฏิบัตหินาที่สมเดจ็พระสังฆราช 
กลาวสัมโมทนียกถา 
- สมเดจ็พระพุฒาจารย ประธานคณะผูปฏิบัตหินาที่สมเดจ็พระสังฆราช 
เดินทางกลบั 

๐๙.๓๐  น.  พระธรรมโกศาจารย อธิการบดีมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั 
ประธานคณะกรรมการดําเนินการจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบชูา 
วันสําคัญสากลของโลก กลาวตอนรบั 

๐๙.๔๕  น.  สุนทรพจนและสาสนจากพระสังฆราช ประมุขสงฆ และผูนําชาวพุทธ 
๑๑.๓๐  น.  ฉันภัตตาหารเพล และรับประทานอาหารกลางวัน



๒ 

๑๓.๐๐  น.  พรอมกันที่หอประชุมพทุธมณฑล 
- เจรญิพระพทุธมนตและเจรญิจติตภาวนา 
- นายไพบูลย วัฒนศิริธรรม รองนายกรฐัมนตรี เดินทางถึงหอประชุมพทุธมณฑล 

๑๔.๐๐  น.  พระเจาหลานเธอ พระองคเจาสิริวัณณวรีนารีรัตน 
เสด็จพระดําเนนิถึงหอประชุมพุทธมณฑล 
- นายไพบูลย วัฒนศิริธรรม รองนายกรฐัมนตรี และคณะกรรมการจัดงานเฝารับเสด็จฯ 
- ทรงจดุธูปเทียนบูชาพระรตันตรัย 
- นายไพบูลย วัฒนศิริธรรม รองนายกรฐัมนตรี กราบบังคมทูลถวายรายงาน 
- ทรงมีพระดํารัสเปดการประชุม 
- เสดจ็พระดําเนินกลับ 

๑๕.๐๐  น.  นายไพบูลย วัฒนศิริธรรม รองนายกรฐัมนตรี กลาวสนุทรพจน 
๑๕.๒๐  น.  สุนทรพจนและสาสนจากพระสังฆราช ประมุขสงฆ และผูนําชาวพุทธ 
๑๗.๐๐  น.  ถายภาพหมู 

วันอาทิตย ท่ี ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๐๘.๐๐  น.  ผูเขารวมประชุมเดินทางถึงศนูยประชุมสหประชาชาติ 
๐๘.๓๐  น.  เจริญพระพุทธมนต และเจริญจิตตภาวนา 
๐๘.๔๐  น.  ตอนรับบุคคลสําคญั 

- พลเอก สุรยทุธ จุลานนท นายกรัฐมนตรี 
- เลขาธิการองคการสหประชาชาติ หรือผูแทน 
- เลขาธิการองคการยเูนสโก หรือผูแทน 
- เลขาธิการบรหิารองคการสหประชาชาติ สํานกังานภาคพื้นเอเชียแปซิฟก 

๐๙.๐๐  น.  พระธรรมโกศาจารย อธิการบดีมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั 
ประธานคณะกรรมการดําเนินการจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบชูา 
วันสําคัญสากลของโลก กลาวตอนรบั 
- นายคิม ฮัก สุ เลขาธิการบริหารสํานักงานภาคพื้นเอเชยีแปซิฟกอานสารของ 
เลขาธิการบริหารองคการสหประชาติ และกลาวตอนรับ 
- เลขาธิการองคการยเูนสโก หรือผูแทนกลาวสุนทรพจน 

๐๙.๓๐  น.  พลเอก สุรยุทธ จุลานนท นายกรัฐมนตรี กลาวสุนทรพจน 
๑๐.๐๐  น.  สุนทรพจนและสาสนจากผูนําประเทศตาง ๆ 
๑๐.๔๕  น.  ปาฐกถา เรื่อง “พระพุทธศาสนากับธรรมาภิบาล” 

โดย  พระวิสุทธิสังวรเถร (ทานพรหมวังโส)  ประเทศออสเตรเลีย



๓ 

๑๑.๓๐  น.  ฉันภัตตาหารเพล/ รับประทานอาหารกลางวนั 
๑๓.๐๐  น.  อภิปราย เรื่อง “พระพุทธศาสนากบัธรรมาภิบาลและการพัฒนา” โดย 

(๑) ศาสตราจารย ดร.เอียน แฮริส  ประเทศอังกฤษ 
(๒) ศาสตราจารย ดร.โอลิเวอร อภัยนายกะ  ประเทศศรีลังกา 
(๓) นางโคลดิน ชิโนดะ  ประเทศฝร่ังเศส 
(๔) นายพัลลภ  ไทยอารี  ประเทศไทย 
ดําเนินการโดย ดร.พระชิ มิง่ ยี่  ประเทศสงิคโปร 

๑๖.๐๐  น.  เดินทางไปพุทธมณฑลเพื่อชมการแสดงทางวัฒนธรรม 
๑๗.๐๐  น.  เลี้ยงรับรอง 
๑๘.๓๐  น.  การแสดงศิลปวัฒนธรรม “วิสาขปุรณมีบูชา ๘๐ พรรษามหาราชผูทรงธรรม 

นอมนําเศรษฐกจิพอเพยีง” 
วันจันทร ท่ี ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๐๘.๐๐  น.  ผูเขารวมประชุมเดินทางถึงศนูยประชุมสหประชาชาติ 
๐๘.๓๐  น.  เจริญพระพุทธมนต และเจริญจิตตภาวนา 
๐๘.๔๕  น.  กลาวสุนทรพจนและอานสารจากประมุขสงฆและผูนําองคกรทาง 

พระพุทธศาสนาในประเทศตางๆ 
๑๐.๐๐  น.  ปาฐกถา เรื่อง “พระพุทธศาสนากับธรรมาภิบาลและการพฒันา” 

โดย ทานตชิ นัท ฮันห  ประเทศฝรั่งเศส 
๑๑.๓๐  น.  ฉันภัตตาหารเพล และรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๒.๓๐  น.  ถายภาพหมู 
๑๓.๐๐  น.  ประชุมกลุมประกอบดวย 

กลุมท่ี ๑ เรื่อง พระพุทธศาสนากับธรรมาภิบาล 
กลุมท่ี ๒ เรื่อง  การเผยแผพระพุทธศาสนาโดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม 
กลุมท่ี ๓ เรื่อง  การอนุรักษและสงเสริมพทุธศิลป 
กลุมท่ี ๔ เรื่อง กรรมฐานในพระพทุธศาสนากบัการพัฒนามนุษย 
กลุมท่ี ๕ เรื่อง สัมมนามหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา 
กลุมท่ี ๖ เรื่อง  ความรวมมือของชาวพุทธในการฉลองวันวิสาขบูชาโลก 

๑๖.๓๐  น.  เดินทางจากศูนยประชุมสหประชาชาติไปที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
เพื่อประกอบพิธเีจรญิพระพุทธมนต ถวายเปนพระราชกุศลเนื่องในวโรกาส 
ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเจรญิพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา



๔ 

วันอังคาร ท่ี ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๐๘.๐๐  น.  ผูเขารวมประชุมเดินทางถึงศนูยประชุมสหประชาชาติ 
๐๘.๓๐ น.  เจริญพระพุทธมนตเพื่อสันติภาพโลก 
๐๙.๓๐  น.  รายงานการประชุมกลุมยอย 

ดําเนินการโดย พระตชิ กวง บา  ประเทศออสเตรเลีย 
๑๑.๓๐  น.  ฉันภัตตาหารเพล และรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐  น.  กลาวสุนทรพจน โดย ประมุขสงฆและผูนําองคกรทางพระพุทธศาสนา 
๑๕.๐๐  น.  ประกาศปฏิญญากรุงเทพ และประกาศขอตกลงมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา 

- พระธรรมโกศาจารย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
ประธานคณะกรรมการดําเนินการจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบชูา 
วันสําคัญสากลของโลก กลาวขอบคณุ 

๑๕.๓๐  น.  สมเด็จพระพุฒาจารย ประธานคณะผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช 
กลาวอนุโมทนากถาและกลาวปดการประชุม 

๑๖.๐๐  น.  เดินทางไปรวมประกอบพิธีธรรมยาตรา และเวียนเทยีน 
ณ ลานหนาองคพระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน  พุทธมณฑล 

วันพุธ ที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๐.๐๐ น.  รัฐบาลเลีย้งรับรองผูนําทางศาสนาประเทศตางๆ จํานวน ๒๕๐ รูป/คน 

ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนยีบรฐับาล 
๑๕.๐๐ น.  ผูนําและผูทรงคุณวุฒิ จาก ๖๐ ประเทศ เขาพบสมเด็จพระพุฒาจารย ประธานคณะผู 

ปฏิบัติหนาที่สมเดจ็พระสังฆราช ที่ พทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม


