
 

ก ำหนดกำรสัมมนำนิสิตปฏิบัติศำสนกิจ รุ่นที ่๖๓ 
ประจ ำภำคเหนือ 

วันที่ ๘-๙ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ณ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตพะเยำ อ ำเภอเมือง จังหวัดพะเยำ 

------------------------- 
วันพุธที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เวลา ๑๔.๐๐-๑๗.๐๐  น. ลงทะเบียนเข้าที่พัก ณ มจร วิทยาเขตพะเยา   

วันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๖.๓๐-๐๗.๓๐ น. ฉันภัตตาหารเช้า 

เวลา ๐๗.๓๐-๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียนเข้าห้องประชุมสัมมนา 

เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. 

พิธีเปิดโครงการ 
- พระราชวรมุนี,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และรองเจ้าคณะภาค ๖ ประธานในพิธีเดินทาง

มาถึง จุดธูปเทียน   และกล่าวน าบูชาพระรัตนตรัย 
 -พระราชปริยัติ,ผศ.ดร.รองอธิการบดีวิทยาเขตพะเยา, เจ้าคณะจังหวัดพะเยา ถวายสักการะ 

 -ผู้แทนนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ประจ าภาคเหนือ รุ่น ๖๓ ถวายสักการะ 

 -พระราชปริยัติ,ดร.รองอธิการบดีวิทยาเขตพะเยา และเจ้าคณะจังหวัดพะเยากล่าวรายงาน 
- พระราชวรมุนี,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษ  

 เรื่อง “การปฏิบัติศาสนกิจกับการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา” 

เวลา ๑๑.๓๐ น. - ฉันภัตตาหารเพลและรับประทานอาหาร 
เวลา ๑๒.๓๐-๑๓.๐๐ น. - ลงทะเบียนเข้าห้องประชุมสัมมนา 

เวลา ๑๓.๐๐-๑๓.๓๐ น. 
- บรรยายพิเศษ หัวข้อ เรื่อง “การส าเร็จการศึกษาและการออกหนังสือรับรองผลการศึกษา

ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย” โดย พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อ านวยการส านัก
ทะเบียนและวัดผล  

เวลา ๑๓.๓๐-๑๔.๓๐ น. 
 การน าเสนอโครงการปฏิบัตศิาสนกิจต้นแบบโดยกลุ่มนิสิตปฏิบัติศาสนกิจภาคเหนือ 

ด าเนินรายการโดย วิทยากรจากวิทยาเขตพะเยา 

เวลา ๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น. 

 ชี้แจงการประชุมกลุ่มย่อย  โดย พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
วัตถุประสงค์:  ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเรียนรู้ร่วมกัน  
                   มีโจทย์หลัก ดังนี้ 
๑. สิ่งท่ีท่านอยากพัฒนาส าหรับการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตในอนาคต 
    (๑) ประเด็นการสนับสนุนงานตามแผนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (๖+๑) 
    (๒) ประเด็นการสนับสนุนเครือข่าย /การพัฒนาศักยภาพนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ 
    (๓) ประเด็นการสนับสนุนเชิงวิชาการ/งานวิจัย 
    (๔) ประเด็นการสนับสนุนเชิงขยายผลและความยั่งยืน 
    (๕) ประเด็นอ่ืน ๆ 
๒. สิ่งท่ีท่านอยากให้ปรับปรุง แก้ไข จากการปฏิบัติศาสนกิจที่ผ่านมา 



เวลา ๑๔.๕๐-๑๕.๓๐ น. 

 การประชุมกลุ่มย่อย ๖ กลุ่ม ดังนี้  
กลุ่มที่ ๑ พุทธศาสตรบัณฑิตกับงานด้านปกครอง  
           (๑) นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ วส.เชียงราย    จ านวน ๓๑ รูป 
           (๒) นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ วส.ล าปาง       จ านวน ๒๓ รูป 
วิทยากรประจ ากลุ่ม  
           (๑) วิทยากรจากวิทยาเขตพะเยา 
ผู้ช่วยวิทยากรประจ ากลุ่ม 
           (๑) คณาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ วส.เชียงราย  
           (๒) คณาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ วส.ล าปาง 

 กลุ่มที่ ๒ พุทธศาสตรบัณฑิตกับงานด้านศาสนศึกษา 
           (๑) นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ วข.พะเยา      จ านวน ๔๑ รูป 
           (๒) นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ นบ.อุตรดิตถ ์  จ านวน ๑๔ รูป 
วิทยากรประจ ากลุ่ม  
           (๑) วิทยากรจากวิทยาเขตพะเยา 
ผู้ช่วยวิทยากรประจ ากลุ่ม 
           (๑) คณาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ นบ.อุตรดิตถ์ 

 กลุ่มที่ ๓ พุทธศาสตรบัณฑิตกับงานด้านศึกษาสงเคราะห์ 
           (๑) นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ วข.เชียงใหม่       จ านวน ๔๐ รูป 
           (๒) นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ นบ.ก าแพงเพชร   จ านวน ๑๘ รูป 
วิทยากรประจ ากลุ่ม  
           (๑) วิทยากรจากวิทยาเขตพะเยา 
ผู้ช่วยวิทยากรประจ ากลุ่ม 
           (๑) คณาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ นบ.ก าแพงเพชร 

 กลุ่มที่ ๔ พุทธศาสตรบัณฑิตกับงานด้านการเผยแผ่ 
           (๑) นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ วส.ล าพูน               จ านวน ๓๐ รูป 
           (๒) นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ วส.พ่อขุนผ่าเมือง      จ านวน ๒๔ รูป 
วิทยากรประจ ากลุ่ม  
           (๑) วิทยากรจากวิทยาเขตพะเยา 
ผู้ช่วยวิทยากรประจ ากลุ่ม 
           (๑) คณาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ วส.ล าพูน 
           (๒) คณาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ วส.พ่อขุนผ่าเมือง 

 กลุ่มที่ ๕ พุทธศาสตรบัณฑิตกับงานด้านสาธารณูปการ 
           (๑) นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ วส.พุทธชินราช  จ านวน ๔๕ รูป 
           (๒) นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ นบ.พิจิตร       จ านวน ๑๒ รูป 
วิทยากรประจ ากลุ่ม  
           (๑) วิทยากรจากวิทยาเขตพะเยา 



ผู้ช่วยวิทยากรประจ ากลุ่ม 
           (๑) คณาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ วส.พุทธชินราช 
           (๒) คณาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ นบ.พิจิตร 

 กลุ่มที่ ๖ พุทธศาสตรบัณฑิตกับงานด้านสาธารณสงเคราะห์ 
           (๑) นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ วข.แพร่ จ านวน ๒๘ รูป 
           (๒) นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ วส.น่าน จ านวน ๑๕ รูป 
           (๓) นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ นบ.ตาก จ านวน ๕ รูป 
วิทยากรประจ ากลุ่ม  
           (๑) วิทยากรจากวิทยาเขตพะเยา 
ผู้ช่วยวิทยากรประจ ากลุ่ม 
           (๑) คณาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ วข.แพร่ 
           (๒) คณาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ วส.น่าน 
           (๓) คณาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ นบ.ตาก 

เวลา ๑๕.๓๐-๑๖.๓๐  รายงานผลการประชุมกลุ่มย่อย ๕ กลุ่ม ด าเนินรายการโดย วิทยากรจากวิทยาเขตพะเยา 

วันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๖.๐๐-๐๗.๓๐ น. - ฉันภัตตาหารเช้า 

เวลา ๐๗.๓๐-๐๘.๓๐ น. - ลงทะเบียนเข้าห้องประชุมสัมมนา 

เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. 
- บรรยายพิเศษ หัวข้อ “Mindset บัณฑิต มจร พลังท างานและจิตวิญญาณเพื่อพระพุทธศาสนา

และสังคม” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 

เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. 

- พิธีมอบวุฒิบัตรและกล่าวปิดโครงการ  
 -พระราชวรมุนี,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ประธานในพิธีเดินทางมาถึงจุดธูปเทียน    

  และกล่าวน าบูชาพระรัตนตรัย 

 - พระราชปริยัติ,ดร.รองอธิการบดีวิทยาเขตพะเยา และเจ้าคณะจังหวัดพะเยากล่าวรายงาน 
 - พระราชวรมุนี,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มอบวุฒิบัตรและปิดการสัมมนา 

 -เสร็จพิธี/บันทึกภาพรวมกัน 
เวลา ๑๑.๓๐ น. - ฉันภัตตาหารเพล 

เวลา ๑๒.๓๐ น. - เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

 
หมำยเหตุ   : ก ำหนดกำรนี้อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
 พิธีกรประจ ำวัน  วิทยำเขตพะเยำ  ๒. นำยเกษม ประกอบดี  นักวิชำกำรศึกษำ ช ำนำญกำร   
           **ข้อบังคับ**  

           ๑. พระนิสิตต้องอยู่ร่วมกิจกรรมตั้งแต่เริ่มจนจบกิจกรรม 
            ๒. พระนิสิตต้องส่งเอกสำรข้อคิด/ข้อเสนอแนะ/ประเด็นค ำถำมอ่ืน (ตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนด)  
                         ภำยหลังกำรประชุมกลุ่มย่อยให้กับวิทยำกรประจ ำกลุ่ม 


