
 

 

   โครงการฝึกอบรมพระธรรมกถึก  
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

 

ชื่อโครงการ  :     โครงการฝึกอบรมพระธรรมกถึก ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  :    สภาพระธรรมกถึกแห่งคณะสงฆ์ไทย   วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
ระยะเวลาด าเนินงาน  :    เดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน ๒๕๕๘ 
ผู้ด าเนินงาน  :     สภาพระธรรมกถึกแห่งคณะสงฆ์ไทย ร่วมกับ ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
๑      หลักการและเหตุผล 
               พระพุทธศาสนาเป็นสถาบันหนึ่งในสถาบันหลัก อันได้แก่ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งมีความส าคัญ
ทางสังคม ในปัจจุบันสภาพสังคมไทยพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ท าให้วิถีชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่เริ่มเหินห่างจากหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ มากมายใน
สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเรื่องการขาดศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม  ทั้งนี้อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากบุคคลขาดการ
พัฒนา ฝึกฝน อบรมตนเอง ในด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม  
                ด้วยเหตุดังกล่าวมานี้  ฝ่ายเผยแผ่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  แผนกเผยแผ่พระพุทธศาสนา ร่วมกับสภาพระ
ธรรมกถึกแห่งคณะสงฆ์ไทย  และส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ตระหนักถึงเรื่องเหล่านี้มาโดยตลอด จึงเห็นสมควร
ว่าคณะสงฆ์ควรเข้ามามีบทบาทในการเผยแผ่หลักธรรมค าสอนพุทธศาสนาไปสู่ภาคประชาชนให้มากยิ่งขึ้นเพ่ือ   
ปลูกฝังศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ให้เกิดขึ้นในจิตใจของมนุษยชาติทุกสังคม และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ด ารงชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้เกิดความสงบสุขร่มเย็นได้  ก็จะเป็นการช่วยแก้ปัญหาสังคมได้อีกแนวทางหนึ่ง  ดังที่พระพุทธองค์
ทรงได้ด าเนินการมาแล้วในครั้งพุทธกาล แต่การจะเผยแผ่หลักธรรมค าสอนให้ทั่วถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ อย่าง
ทั่วถึงทุกภูมิภาคของประเทศได้นั้น  จ าเป็นจะต้องได้รับการถ่ายทอดที่มีคุณภาพในตนเองก่อนแล้ว  จึงจะสามารถน าไป
เผยแพร่สู่สาธารณชนได้ด้วยเหตุนี้ สภาพระธรรมกถึกแห่งคณะสงฆ์ไทย จึงได้เล็งเห็นความส าคัญในการอบรมศิลปะเทคนิค
วิธีการถ่ายทอดธรรมะในคุณลักษณะของนักเทศก์แก่พระภิกษุมาเป็นอันดับหนึ่ง จึงได้ด าเนินการโครงการอบรมพระธรรม
กถึก สืบเนื่องมาทุกปี นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๕๒  เป็นต้นมา 
 

๒     วัตถุประสงค ์
              ๒.๑  เพ่ือเทิดพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
   สยาบรมราชกุมารี 
              ๒.๒   เพ่ือพัฒนาทักษะในการเทศน์  การแสดงธรรมให้ผู้ฟังได้สนใจ เข้าใจ และประทับใจ 
              ๒.๓   เพ่ือเผยแผ่หลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาสู่ภาคประชาชนอย่างมีหลักการ 
              ๒.๔   เพ่ือให้พระภิกษุผู้ที่สนใจในการแสดงธรรม ปาฐกถาธรรม ได้มีความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 



๒ 
 

๓     เป้าหมาย 
      ๓.๑  พระภิกษุวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
                ๓.๒   พระภิกษุในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
                ๓.๓    พระภิกษุท่ีอุปสมบทมาแล้ว ๒ ปี หรือผู้ที่สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอกขึ้นไป  
    และหรือผู้ที่สอบไล่ได้ตั้งแต่เปรียญธรรม ๓ ประโยค ขึ้นไป 
 

๔     ปริมาณ 
           โครงการฝึกอบรมพระธรรมกถึก  รุ่นที่ ๑๐      จ านวน  ๖๐  รูป 
 

๕     ระยะเวลาของโครงการ 
                รับสมัคร     ตั้งแต่วันที่  ๑  กุมภาพันธ์ – ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๘ 
                  อบรม      วันที่  ๒๐ – ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๕๘     รวมระยะเวลา  ๖  วัน 
 

 ๖     ที่ปรึกษาโครงการ 
       ๖.๑  สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์     ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช วัดปากน้ า        
 ๖.๒ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์  เจ้าคณะใหญ่หนกลาง    วัดพิชยญาติการาม 
 ๖.๓ สมเด็จพระพุฒาจารย์  เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก วัดไตรมิตรวิทยาราม 
      ๖.๔    พระพรหมวชิรญาณ              สภานายกสภาพระธรรมกถึกฯ วัดยานนาวา 
 ๖.๕ พระพรหมดิลก   เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร  วัดสามพระยา  
 ๖.๖ พระพรหมโมลี   จภ.๕, แม่กองบาลีสนามหลวง วัดปากน้ า                         
      ๖.๗    พระมหาโพธิวงศาจารย์              ประธานกรรมสัมปาทิก  วัดราชโอรสาราม 
 ๖.๘ พระพรหมกวี   เจ้าคณะภาค ๑๓   วัดกัลยาณมิตร 
 ๖.๙ พระพรหมเวที   เจ้าคณะภาค ๑๕   วัดพระปฐมเจดีย์ 
 ๖.๑๐ พระพรหมเสนาบดี  รองเจ้าคณะภาค ๗  วัดปทุมคงคา 
       ๖.๑๑ พระเทพวีราภรณ์   อุปนายกสภาพระธรรมกถึกฯ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
 ๖.๑๒ พระราชวิสุทธิโมลี  รจภ.๙, กรรมการกรรมสัมปาทิก วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์  

๖.๑๓ พระราชธรรมสุนทร               กรรมการกรรมสัมปาทิก  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม      
        ๖.๑๔  พระราชเวที                      ประธานกองทุน “บุญนิธิ” วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม      
    ๖.๑๕ พระราชจริยาภรณ์               กรรมการกรรมสัมปาทิก  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
 ๖.๑๖ พระราชพิพัฒนาภรณ์  รองหัวหน้ากองการสงเคราะห์ วัดหลักสี่      
        ๖.๑๗ พระวิเชียรธรรมคุณาธาร          หัวหน้ากองการสงเคราะห์  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม      
       ๖.๑๘ พระสุธีธรรมานุวัตร              หัวหน้ากองวิชาการ  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม     
       ๖.๑๙  พระอุดรคณารักษ์                หัวหน้ากองเหรัญญิก  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม      
 



๓ 
 

๗     คณะกรรมการด าเนินงาน 
        ๗.๑     พระอมรสุธี                         ประธานอ านวยการ 
         ๗.๒     พระราชปริยัติโมลี                        รองประธานอ านวยการ 
        ๗.๓     พระราชปริยัติสุธี              รองประธานอ านวยการ 
  ๗.๔ นายสด แดงเอียด    รองประธานอ านวยการ 
        ๗.๕     นายพนม ศรศิลป์                  รองประธานอ านวยการ 
  ๗.๖ พระปริยัติธรรมธาดา    กรรมการ 
  ๗.๗ พระสุธีธรรมนาถ     กรรมการ 
         ๗.๘ พระวิสุทธิวราภรณ์    กรรมการ 

๗.๙ พระปริยัติธาดา     กรรมการ     
   ๗.๑๐ พระครูไพโรจน์สังฆาราม                กรรมการ 
         ๗.๑๑  พระครูอมรวิชัย                          กรรมการ 
  ๗.๑๒ พระครูโฆสิตวีระธรรม    กรรมการ 
  ๗.๑๓ พระครูวิริยธ ารงค์    กรรมการ 
  ๗.๑๔ พระมหาอุดร สุทฺธิญาโณ    กรรมการ 
  ๗.๑๕ พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ    กรรมการ 
  ๗.๑๖ พระมหาส าเริง  อาภสฺสโร    กรรมการ 
         ๗.๑๗ พระมหากฤต อภิรมฺโม                  กรรมการ 
  ๗.๑๘ พระมหาธนิต ขนฺติโก    กรรมการ 
  ๗.๑๙ พระมหาคม  อุชุคฺคโม    กรรมการ 
  ๗.๒๐ พระมหาธนะเมศฐ์  อภิญาโณ   กรรมการ 
  ๗.๒๑ ผศ.เพ่ิมศักดิ์  อยู่เป็นสุข    กรรมการ 
  ๗.๒๒ นายสมบูรณ์  ไอยรางกูร    กรรมการ 
  ๗.๒๓ นายฉมณ์คิด  แผนสมบูรณ์   กรรมการ 
         ๗.๒๔ พระมหาประเชิญ  ปญฺญาวุโธ            กรรมการและเลขานุการ 
        ๗.๒๕ พระครูวินัยธร กิตติศักดิ์  โคตมสิสฺโส    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๗.๒๖ พระครูวินัยธร วิโรจน์   สิริสาโร   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

๘     ผู้รับผิดชอบโครงการ 
           -ฝ่ายเผยแผ่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
                   -สภาพระธรรมกถึกแห่งคณะสงฆ์ไทย วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
                     -ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
  -ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
 



๔ 
 

๙ คณะวิทยากร 
ฝ่ายสงฆ์ ฝ่ายฆราวาส 

๑ พระมหาโพธิวงศาจารย์ ป.ธ.๙, ราชบัณฑิต วัดราชโอรสามราม ๑ ดร.ผาณิต  กันตามระ 

๒ พระพรหมเวที   ป.ธ.๙, พธ.ม.,พธ.ด.,ศศ.ด. วัดพระปฐมเจดีย์ ๒ ดร.สุรวงศ์  วัฒนกูล 
๓ พระเทพสุวรรณโมลี   ป.ธ.๘ วัดป่าเลไลยก์ ๓ ดร.โอภาส  กิจก าแหง 

๔ พระเทพญาณมงคล   ป.ธ.๖, รป.ม., ศน.ด. วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ๔ นายสด แดงเอียด 
๕ พระเทพวีราภรณ์   ป.ธ.๙ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ๕ ผศ.เพ่ิมศักดิ์  อยู่เป็นสุข 

๖ พระราชวชิรโมลี   ป.ธ.๙, M.A., Ph.D. วัดสวนพลู ๖ บุญเลิศ  โสภา  ป.ธ.๙, พธ.บ. 

๗ พระราชวิจิตรปฏิภาณ   ป.ธ.๕, ศน.ด. วัดสุทัศนเทพวราราม ๗ พ.อ.นพ.พงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา 
๘ พระราชธรรมวาที   พธ.ด. วัดประยุรวงศาวาส   

๙ พระราชเวที   ป.ธ.๙, พธ.บ., ศษ.บ.,อ.ม.  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม   

๑๐ พระราชปฏิภาณมุนี   ป.ธ.๘, พธ.ด. วัดประยุรวงศาวาส   
๑๑ พระราชวิสุทธิดิลก   ป.ธ.๙ วัดสามพระยา   

๑๒ พระราชปริยัติโมลี ป.ธ.๙, พธ.บ., ศษ.บ., อ.ม. วัดโมลีโลกยาราม   

๑๓ พระราชปริยัติสุธี   ป.ธ.๙ วัดธรรมามูล  ชัยนาท   
๑๔ พระวิสุทธิวราภรณ์   ป.ธ.๗, ศษ.บ., M.Ed. วัดเทพธิดาราม   

๑๕ พระปริยัติธาดา   ป.ธ.๗, พธ.บ. วัดกัลยาณมิตร   
๑๖ พระปริยัติธรรมธาดา   ป.ธ.๗, ศน.บ. วัดเบญจมบพิตร   

๑๗ พระมหาอุดร สุทฺธิญาโณ ป.ธ.๙ วัดชนะสงคราม   

๑๘ พระมหาธนิต ขนฺติโก ป.ธ.๙ วัดชนะสงคราม   
๑๙ พระมหาภาณุ ภาณุโก ป.ธ.๙ วัดชนะสงคราม   

๒๐ พระมหากฤต อภิรมฺโม ป.ธ.๙ วัดสุทัศนเทพวราราม   

๒๑ พระมหาคม อุชุคฺคโม ป.ธ.๗ วัดสุทัศนเทพวราราม   
๒๒ พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ  ป.ธ.๗ วัดกัลยาณมิตร   

๒๓ พระมหาประเชิญ ปญฺญาวุโธ ป.ธ.๙, พธ.ม. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม   

๒๔ พระครูวินัยธร กิตติศักดิ์ โคตมสิสฺโส  ป.ธ.๓  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม   
๒๕ พระครูวินัยธร วิเชียร วชิรธมโฺม วัดประยุรวงศาวาส   

๒๖ พระครูปลัดสุวัฒนกวีคุณ  ป.ธ.๗ วัดกัลยาณมิตร   
 
 

๑๐     สถานที่ด าเนินการ 
              ณ หอสมุดสมเด็จ ว.ผ.ต.วัดพระเชตุพน  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 



๕ 
 

๑๑     งบประมาณ 
              -เงินกองทุนสภาพระธรรมกถึกแห่งคณะสงฆ์ไทย 
   -เงินอุดหนุนจากส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
  - เงินอุดหนุนจากทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
                -เงินบริจาคจากห้างร้าน บริษัท เจ้าคณะพระสังฆาธิการ และประชาชนทั่วไป 
 

๑๒     ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   ๑๑.๑  ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ด้านศิลปะการพูดที่เป็นแบบมาตรฐานสากล 
   ๑๑.๒  ผู้เข้ารับการอบรมย่อมมีทักษะประสบการณ์ในการเทศน์  การแสดงธรรม  ให้ผู้ฟังได้สนใจ  
    เข้าใจ และประทับใจ 
   ๑๑.๓  ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสู่ประชาชน 
   ๑๑.๔  บุคลากรของวัดพระเชตุพนและพระภิกษุผู้ที่สนใจในการแสดงธรรมแบบปุจฉา-วิสัชนา  
    ได้มีความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๑๑.๕  เพ่ือผลิตบุคลากรในด้านการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสืบต่อไป 
 
 

สภาพระธรรมกถึกแห่งคณะสงฆ์ไทย 
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม พระนคร กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


