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ก ำหนดกำรสัมมนำนิสิตปฏิบัติศำสนกิจ ๔ ภำค รุ่นที่ ๖๕ 

ประจ ำภำคกลำง 
ระหว่ำงวันที่ ๒๓ – ๒๕ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ณ อำคำรหอประชุม มวก ๔๘ พรรษำ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
ต ำบลล ำไทร อ ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

 
 

วันอำทิตยท์ี่ ๒๓ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เวลา ๑๗.๐๐ น. ลงทะเบียนเข้าที่พัก ณ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ต ำบลล ำไทร  

อ ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

วันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เวลา ๐๖.๓๐ - ๐๗.๓๐ น. ฉันภัตตำหำรเช้ำ/รับประทำนอำหำรเช้ำ 
เวลา ๐๗.๓๐ - ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียนเข้ำห้องประชมุสมัมนำภำคเช้ำ 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น ๖๕ ประจ าภาคกลาง พร้อมกัน ณ 

ห้องประชุม 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. พิธีเปิดนิทรรศกำร และเยี่ยมชมผลงำนนิสิตปฏบิัติศำสนกจิ ประจ ำภำคกลำง 

 -  พระรำชปริยัติกวี,ศ.ดร. (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ ป.ธ.๙) อธิการบดี มหาวิทยาลยั- 
   มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานในพิธีเดินทางมาถึง เปิดนิทรรศการและเยี่ยมชม 
   นิทรรศการ 
-  พระเทพเวที,รศ.ดร. (พล อาภากรโร ป.ธ.๙) เจ้าคณะภาค ๖ รองอธิการบดีฝ่ายกจิการนสิิต  
   พร้อมด้วยผู้บรหิาร และคณาจารย์ น าชมนิทรรศการ 
-  ผู้แทนนิสิตปฏิบัติศำสนกจิ ประจ ำภำคกลำง รุ่น ๖๕ แต่ละส่วนงานรายงานผลงาน 
   การปฏิบัติศาสนกิจประจ านิทรรศการ 

เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. พิธีเปิดโครงกำร 
 -  พระรำชปริยัติกวี,ศ.ดร. (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ ป.ธ.๙) อธิการบดี มหาวิทยาลยั- 

   มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานในพิธีเดินทางมาถึง จุดธูปเทียน และกล่าวน า 
   บูชาพระรัตนตรัย 
-  พระเทพเวที,รศ.ดร. (พล อาภากรโร ป.ธ.๙) เจ้าคณะภาค ๖ รองอธิการบดีฝ่ายกจิการนสิิต    
   ถวายสักการะ 
-  ผู้แทนนิสิตปฏิบัติศำสนกจิ รุ่นที่ ๖๕ ถวายสักการะ 
-  พระเทพเวที,รศ.ดร. (พล อาภากรโร ป.ธ.๙) เจ้าคณะภาค ๖ รองอธิการบดีฝ่ายกจิการนสิิต  
   กล่าวรายงาน 
-  พระรำชปริยัติกวี,ศ.ดร. (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ ป.ธ.๙) อธิการบดี มหาวิทยาลยั- 
   มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกล่าวเปิดงานและ บรรยายพเิศษ เรื่อง “กำรปฏิบัติศำสนกจิกับ 
   กำรปฏิรูปกิจกำรพระพุทธศำสนำ” 

เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๒.๓๐ น. ฉันภัตตำหำรเพลและรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๓.๐๐ น. ลงทะเบียนเข้ำห้องประชมุสมัมนำภำคบ่ำย 
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วันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ต่อ) 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. บรรยายพิเศษ หัวข้อ เรื่อง “บทบำทกำรสร้ำงสังคมสุขภำวะของพระสงฆ์ภำยใต้หลักประกนั

สุขภำพแห่งชำติ” โดย วิทยากรผูท้รงคุณวุฒิ จาก สปสช. 
เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๔.๒๐ น. เวทีถอดบทเรียน และรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “บทบำทพระนิสิตปฏิบัติศำสนกจิกับกำร

ขับเคลื่อนงำนกิจกำรคณะสงฆ์” น าโดย วิทยากรผู้ทรงคณุวุฒิ 
 วัตถุประสงค์ : ผู้เข้าร่วมประชุมไดแ้ลกเปลีย่นความคดิเห็น โดยมโีครงการต้นแบบของแตล่ะ

ส่วนงานเป็นผู้ให้ข้อมลูส าคัญ โดยมีโจทย์หลัก ดังนี ้
     ๑. ให้ข้อมูลพื้นฐานและสถานการณ์เกีย่วกับงานกิจการคณะสงฆ์ของกลุ่ม 
         (เน้นแผนการปฏิรูปกจิการพระพุทธศาสนาและโครงการมหาเถรสมาคม ๑๓+๑) 
     ๒. ประเด็นโครงการหรือกิจกรรมทีกลุ่มสนใจร่วมกันในการขับเคลื่อน 
     ๓. การด าเนินงานควรต้องมี 
          (๑) วิสัยทัศน์ (ภาพอนาคตที่อยากเห็นร่วมกัน 
               - กาย / จิต / สังคม / ปัญญา / สิ่งแวดล้อม (สุขภาวะ) 
          (๒) มียุทธศาสตร์ในการด าเนินการ 
               (ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการ / กิจกรรม / เป้าหมาย / ตัวบ่งช้ี) 
          (๓) มีองค์กรภาดีเครือข่ายร่วมด าเนินการ 
          (๔) มีเจ้าภาพหลัก / เจ้าภาพรอง 
          (๕) วิธีด าเนินการ 

เวลา ๑๔.๒๐ - ๑๕.๓๐ น. กำรประชุมกลุ่มย่อย ๖ กลุ่ม ดังนี้ 
กลุ่มที่ ๑ พุทธศำสตรบัณฑิตกับงำนด้ำนปกครอง 
          (๑) นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ 
วิทยำกรประจ ำกลุ่ม 
          (๑) วิทยากรจาก 
ผู้ช่วยวิทยำกรประจ ำกลุ่ม 
          (๑)  

 กลุ่มที่ ๒ พุทธศำสตรบัณฑิตกับงำนด้ำนศำสนศึกษำ 
          (๑) นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ 
วิทยำกรประจ ำกลุ่ม 
          (๑) วิทยากรจาก 
ผู้ช่วยวิทยำกรประจ ำกลุ่ม 
          (๑)  

 กลุ่มที่ ๓ พุทธศำสตรบัณฑิตกับงำนด้ำนศึกษำสงเครำะห ์
          (๑) นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ 
วิทยำกรประจ ำกลุ่ม 
          (๑) วิทยากรจาก 
ผู้ช่วยวิทยำกรประจ ำกลุ่ม 
          (๑)  

 กลุ่มที่ ๔ พุทธศำสตรบัณฑิตกับงำนด้ำนกำรเผยแผ่ 
          (๑) นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ 
วิทยำกรประจ ำกลุ่ม 
          (๑) วิทยากรจาก 
ผู้ช่วยวิทยำกรประจ ำกลุ่ม 
          (๑) 
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 กลุ่มที่ ๕ พุทธศำสตรบัณฑิตกับงำนด้ำนสำธำรณูปกำร 
          (๑) นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ 
วิทยำกรประจ ำกลุ่ม 
          (๑) วิทยากรจาก 
ผู้ช่วยวิทยำกรประจ ำกลุ่ม 
          (๑) 

 กลุ่มที่ ๖ พุทธศำสตรบัณฑิตกับงำนด้ำนสำธำรณสงเครำะห ์
          (๑) นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ 
วิทยำกรประจ ำกลุ่ม 
          (๑) วิทยากรจาก 
ผู้ช่วยวิทยำกรประจ ำกลุ่ม 
          (๑) 

เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. รายงานผลการประชุมกลุ่มย่อย ๖ กลุ่ม ด าเนินรายการโดย วิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิ 

วันอังคำรที ่๒๕ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เวลา ๐๖.๓๐ - ๐๗.๓๐ น. ฉันภัตตำหำรเช้ำ/รับประทำนอำหำรเช้ำ 
เวลา ๐๗.๓๐ - ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียนเข้ำห้องประชมุสมัมนำ 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น ๖๕ ประจ าภาคใต้ พร้อมกัน ณ 

ห้องประชุม 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. บรรยายพิเศษ หัวข้อ “Midset บัณฑิต มจร พลังท ำงำนและจิตวญิญำณเพ่ือ

พระพุทธศำสนำและสังคม” โดยวิทยากรผู้ทรงคณุวุฒิ 
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. พิธีมอบวุฒิบัตรและกล่ำวปิดโครงกำร 

 -  พระเทพเวที,รศ.ดร. (พล อาภากรโร ป.ธ.๙) เจ้าคณะภาค ๖ รองอธิการบดีฝ่ายกจิการนสิิต  
   ประธานในพิธเีดินทางมาถึง จุดธูปเทียน และกล่าวน าบูชาพระรัตนตรัย 

 -  พระมหำรำชัน จิตฺตปำโล ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายกิจการนิสติ กล่าวรายงาน 
 -  พระเทพเวที,รศ.ดร. (พล อาภากรโร ป.ธ.๙) เจ้าคณะภาค ๖ รองอธิการบดีฝ่ายกจิการนสิิต  

   บรรยายพิเศษ เรื่อง “บัณฑิต มจร โอกาสในการช่วยสนองงานคณะสงฆ์ตามแผนปฏิรูป 
   กิจการพระพุทธศาสนา” 

 -  พระเทพเวที,รศ.ดร. (พล อาภากรโร ป.ธ.๙) เจ้าคณะภาค ๖ รองอธิการบดีฝ่ายกจิการนสิิต 
   มอบวุฒิบัตรและ กล่าวปิดการสัมมนา 

เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. เสร็จพิธี พร้อมบันทึกภำพร่วมกนั 
เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๒.๓๐ น. ฉันภัตตำหำรเพลและรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

เวลา ๑๒.๓๐ น. เดินทำงกลับโดยสวัสดิภำพ 

หมำยเหตุ  : ก าหนดการนี้อาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

พิธีกรประจ ำวัน : ๑. พระปลัดสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ผศ.ดร. อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ มจร (ส่วนกลาง) 
  ๒. ผู้แทนคณาจารย์จาก วิทยาเขตขอนแก่น 

ข้อบังคับ  : ๑. พระนสิิตต้องอยูร่่วมกิจกรรมตัง้แต่เริ่มจนจบกิจกรรม 
  ๒. พระนสิิตต้องส่งเอกสารข้อคดิ / ข้อเสนอแนะ / ประเด็นค าถามอื่นๆ ตามแบบฟอรม์ทีก่ าหนดให้โดย 
       สามารถรับเอกสารได้หลังพิธีปดิโครงการฯ 

 


