
 

ก ำหนดกำรสัมมนำนิสิตปฏิบัติศำสนกิจ รุ่นที่ ๖๓ 
ประจ ำภำคกลำง 

วันที่ ๒๑-๒๒ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ณ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย อ ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

------------------------- 
วันอังคำรที่ ๒๐ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เวลา ๑๔.๐๐-๑๗.๐๐ น. เข้ำที่พัก ณ มจร อ ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ  
วันพุธที่ ๒๑ มีนำคม ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๖.๓๐-๐๗.๓๐ น. ฉันภัตตำหำรเช้ำ ณ หอฉัน 
เวลา ๐๗.๓๐-๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียนเข้ำห้องประชุมสัมมนำ 

เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. 

พิธีเปิดโครงกำร 
- พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี ประธานในพิธีเดินทางมาถึง จุดธูปเทียน   และกล่าวน าบชูา

พระรัตนตรัย 
- พระรำชวรมุนี,ดร.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ถวายสักการะ 
- ผู้แทนนิสิตปฏิบัติศำสนกิจ ประจ าภาคกลาง รุ่น ๖๓ ถวายสักการะ 
- พระรำชวรมุนี,ดร. รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนิสิต กล่าวรายงาน 
- พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี กล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษ  
 เรื่อง “กำรปฏิบัติศำสนกิจกับกำรปฏิรูปกิจกำรพระพุทธศำสนำ” 

เวลา ๑๑.๐๐ น. - ฉันภัตตำหำรเพลและรับประทำนอำหำร 
เวลา ๑๒.๓๐-๑๓.๐๐ น. - ลงทะเบียนเข้ำห้องประชุมสัมมนำ 

เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. 
- บรรยายพิเศษ หัวข้อ “Mindset บัณฑิต มจร พลังท ำงำนและจิตวิญญำณเพื่อพระพุทธศำสนำ

และสังคม” โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 

เวลา ๑๔.๐๐-๑๔.๑๕ น. 

 ชี้แจงการประชุมกลุ่มย่อย  โดย พระมหำประยูร โชติวโร ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
วัตถุประสงค์:  ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเรียนรู้ร่วมกัน  
                   มีโจทย์หลัก ดังนี้ 
๑. สิ่งท่ีท่ำนอยำกพัฒนำส ำหรับกำรปฏิบัติศำสนกิจของนิสิตในอนำคต 
    (๑) ประเด็นการสนับสนุนงานตามแผนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (๖+๑) 
    (๒) ประเด็นการสนับสนุนเครือข่าย /การพัฒนาศักยภาพนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ 
    (๓) ประเด็นการสนับสนุนเชิงวิชาการ/งานวิจัย 
    (๔) ประเด็นการสนับสนุนเชิงขยายผลและความยั่งยืน 
    (๕) ประเด็นอ่ืน ๆ 
๒. สิ่งท่ีท่ำนอยำกให้ปรับปรุง แก้ไข จำกกำรปฏิบัติศำสนกิจที่ผ่ำนมำ 
    (๑) ความประทับใจในการปฏิบัติศาสนกิจ 
    (๒) สิ่งที่อยากปรับปรุงแก้ไข 
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เวลา ๑๔.๓๐-๑๕.๓๐ น. 

 กำรประชุมกลุ่มย่อย ๖ กลุ่ม ดังนี้  
กลุ่มที่ ๑ พุทธศำสตรบัณฑิตกับงำนด้ำนปกครอง  
           (๑) นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ วข.บาฬีศึกษาพุทธโฆส   จ านวน ๗๗ รูป 
           (๒) นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ นบ.อุทัยธานี  จ านวน ๑๒ รูป 
 
วิทยำกรประจ ำกลุ่ม  
           (๑) คณาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ วข.บาฬีศึกษาพุทธโฆส    
           (๒) คณาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ นบ.อุทัยธานี   
           (๓) คณาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง   

เวลา ๑๔.๓๐-๑๕.๓๐ น. 

 กลุ่มที่ ๒ พุทธศำสตรบัณฑิตกับงำนด้ำนศำสนศึกษำ 
           (๑) นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ คณะสังคมศาสตร์  จ านวน ๗๘ รูป 
           (๒) นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ นบ.สระแก้ว   จ านวน ๙ รูป 
           (๓) นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ นบ.จันทบุรี    จ านวน ๒๒ รูป 
วิทยำกรประจ ำกลุ่ม  
           (๑) วิทยากรจากคณะสังคมศาสตร์ (ส่วนกลาง) 
           (๒) คณาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ นบ.สระแก้ว 
           (๓) คณาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ นบ.จันทบุรี  

เวลา ๑๔.๓๐-๑๕.๓๐ น. 

 กลุ่มที่ ๓ พุทธศำสตรบัณฑิตกับงำนด้ำนศึกษำสงเครำะห์ 
           (๑) นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ คณะครุศาสตร์     จ านวน ๕๗ รูป 
           (๒) นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ นบ.เพชรบุรี   จ านวน ๑๘ รูป 
           (๓) นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ นบ.ชลบุรี   จ านวน ๕ รูป 
วิทยำกรประจ ำกลุ่ม  
           (๑) วิทยากรจากคณะครุศาสตร์ (ส่วนกลาง) 
           (๒) คณาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ นบ.เพชรบุรี 
           (๓) คณาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ นบ.ชลบุรี 

เวลา ๑๔.๓๐-๑๕.๓๐ น. 

 กลุ่มที่ ๔ พุทธศำสตรบัณฑิตกับงำนด้ำนกำรเผยแผ่ 
           (๑) นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ คณะพุทธศาสตร์     จ านวน ๑๘ รูป 
           (๒) นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ วข.นครสวรรค์   จ านวน ๓๖ รูป 
           (๓) นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ห้องเรียนสิงห์บุรี   จ านวน ๔๑ รูป 
วิทยำกรประจ ำกลุ่ม  
           (๑) วิทยากรจากคณะพุทธศาสตร์ (ส่วนกลาง) 
           (๒) คณาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ วข.นครสวรรค์ 
           (๓) คณาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ ห้องเรียนสิงห์บุรี 

เวลา ๑๔.๓๐-๑๕.๓๐ น. 

 กลุ่มที่ ๕ พุทธศำสตรบัณฑิตกับงำนด้ำนสำธำรณูปกำร 
           (๑) นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ วส.ราชบุรี  จ านวน ๓๔ รูป 
           (๓) นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ วส.พุทธปัญญาศรีทวารวดี จ านวน ๔๔ รูป 
           (๒) นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ นบ.ระยอง จ านวน ๒๒ รูป 
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วิทยำกรประจ ำกลุ่ม  
           (๑) วิทยากรจากวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี 
           (๒) คณาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ วส.พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
           (๓) คณาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ นบ.ระยอง 

เวลา ๑๔.๓๐-๑๕.๓๐ น. 

 กลุ่มที่ ๖ พุทธศำสตรบัณฑิตกับงำนด้ำนสำธำรณสงเครำะห์ 
           (๑) นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ คณะมนุษยศาสตร์ จ านวน ๓๓ รูป 
           (๒) นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ วส.พุทธโสธร จ านวน ๔๐ รูป 
           (๓) นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ นบ.สุพรรณบุรี จ านวน ๓๑ รูป 
วิทยำกรประจ ำกลุ่ม  
           (๑) คณาจารย์หรือเจ้าหน้าที่คณะมนุษยศาสตร์ 
           (๒) คณาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ วส.พุทธโสธร 
           (๓) คณาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ นบ.สุพรรณบุรี 

เวลา ๑๕.๓๐-๑๖.๓๐ น. 
 รำยงำนผลกำรประชุมกลุ่มย่อย ๖ กลุ่ม ย่อย 

ด าเนินรายการโดย พระมหำสุเทพ สุปณฺฑิโต หัวหน้าภาคสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มีนำคม ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๖.๐๐-๐๗.๓๐ น. - ฉันภัตตำหำรเช้ำ ณ หอฉัน 
เวลา ๐๗.๓๐-๐๘.๓๐ น. - ลงทะเบียนเข้ำห้องประชุมสัมมนำ 

เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. 

- พิธีมอบวุฒิบัตรและกล่ำวปิดโครงกำร 
- -พระรำชวรมุนี,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ประธานในพิธีเดินทางมาถึงจุดธูปเทียน    
  และกล่าวน าบูชาพระรัตนตรัย 
-  พระมหำรำชัน จิตฺตปำโล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กล่าวรายงาน 
-  พระรำชวรมุนี,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มอบวุฒิบัตร และ ปิดการสัมมนา 
-  เสร็จพิธี/บันทึกภาพรวมกัน 

เวลา ๑๑.๓๐ น. -  ฉันภัตตำหำรเพลและรับประทำนอำหำร 
เวลา ๑๒.๓๐ น. -  เดินทำงกลับโดยสวัสดิภำพ 

หมำยเหตุ   : ก าหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 พิธีกรประจ ำวัน  พระปลัดสรวิชญ์ อภิปญฺโญ หัวหน้าภาคจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
                    **ข้อบังคับ**  

        ๑. พระนิสิตต้องอยู่ร่วมกิจกรรมตั้งแต่เริ่มจนจบกิจกรรม 
         ๒. พระนิสิตต้องส่งเอกสารข้อคิด/ข้อเสนอแนะ/ประเด็นค าถามอ่ืน (ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด)  
                      รับเอกสำรหลังพิธีปิดโครงกำร 
 
 

กองกิจการนิสิต ส านักงานอธิการบดี 
www.stud.mcu.ac.th 


