กำหนดกำร
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรถ่ำยทอดยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติ
แผนพัฒนำมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย
ในช่วงแผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
ระหว่ำงวันที่ ๑๘ - ๒๐ พฤษภำคม พ.ศ.๒๕๖๕
โซนภำคเหนือ ณ วิทยำเขตแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
***************************
วันพุธที่ ๑๘ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น.
ฉันภัตตาหารเช้า/รับประทานอาหารเช้า
เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.
- ผู้บริหารคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ พร้อมกันที่ห้องประชุม
เวลา ๐๘.๓๐ น.
- พระรำชเขมำกร รศ.ดร. รองอธิ กำรบดีวิทยำเขตแพร่
กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา
- พระเมธีธรรมำจำรย์, รศ.ดร. รองอธิ กำรบดีฝ่ำยวำงแผนและพัฒนำ
ชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
- ผอ.กองแผนงำน พร้อม คณะทำงำน
ชี้แจงกระบวนการ/ขั้น ตอน การประชุมสัมมนาการแปลงแผนฯ
- แบ่งกลุ่มประชุมเชิงปฏิบัติการตามส่วนงานวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ นวบ.
เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๒.๓๐ น.
ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๒.๓๐ น.
- พระธรรมวัชรบัณฑิต ศ.ดร. อธิกำรบดี
- เดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
- เจิมป้ายอาคารพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
- ปลูกต้นใบลาน
- นำยสุรพล เพชรวรำ ที่ปรึกษำอธิกำรบดีด้ำนแผนยุทธศำสตร์
เปิดกรวยสักการะ พระบรมรูป ร.๕ ด้านหน้าอาคารหอประชุม
- พระธรรมวัชรบัณฑิต ศ.ดร. อธิกำรบดี
- ถวายเครื่องสักการะ รูปหล่อพระมหาโพธิวงศาจารย์ (กตสารมหาเถร)
ด้านหน้าอาคารหอประชุม
- เดินทางเข้าห้องประชุม
- จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย
- กล่าวนาบูชาพระรัตนตรัย

เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๕.๑๕ น.
เวลา ๑๕.๑๕ - ๑๗.๐๐ น.
เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.

เวลา ๑๘.๐๐ น.
เวลา ๑๙.๐๐ น.

- พิธีถวายสักการะ ตามลาดับ
- พระราชเขมากร รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่
- ผู้แทนวิทยาเขตเชียงไหม่
- ผู้แทนวิทยาเขตพะเยา
- ผู้แทนวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
- พระเมธีธรรมำจำรย์ รศ.ดร. รองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผนและพัฒนำ
กล่าวรายงานต่อประธานที่ประชุม
- พระธรรมวัชรบัณฑิต ศ.ดร. อธิกำรบดี
กล่าวเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ / มอบนโยบาย
บรรยายพิเศษ เรื่อง “กำรถ่ำยทอดแผนยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติ
ให้มีประสิทธิภำพ”
พักฉันน้าปานะ/รับประทานอาหารว่าง
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการตามส่วนงานวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ นวบ.(ต่อ)
สรุปกิจกรรมกลุ่ม โดย
๑. พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี,ดร. ผู้อานวยการกองแผนงาน
๒.นายสุรพล เพชรวรา
ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านแผนยุทธศาสตร์
๓. นางสาวนวลทิพย์ โกมลเมศ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านแผนงบประมาณ
๔. รศ.ดร.ธีรยุทธ์ พึ่งเทียร
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์
๕. ผศ.ดร.ธวัชชัย สมอเนื้อ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงบประมาณ
๖. ผศ.ดร.ไพรัตน์ ฉิมหาด
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
๗. ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
วิทยาเขตขอนแก่น
๘. ผศ.สุพจน์ แก้วไพทูรย์
รองผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขตแพร่
๙. ดร.ศตพล ใจสบาย
รองผู้อานวยการวิทยาลัยสงฆ์นครพนม
๑๐. ผศ.ดร.ฐานิดา มั่นคง
รก.รองผู้อานวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
๑๑. นางสาวกาญจนา นารี
รองผู้อานวยการกองแผนงาน
๑๒. นายเสน่ห์ แซวรัมย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ
๑๓. นางสาวลัฐิกา หวังสุขใจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ฉันน้าปานะ / รับประทานอาหารเย็น
พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันพฤหัส บดีที่ ๑๙ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น.
ฉันภัตตาหารเช้า/รับประทานอาหารเช้า
เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.
- ผู้บริหารคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ พร้อมกันที่ห้องประชุม
เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น.
- พระชยำนันทมุนี ผศ.ดร. ผู้อำนวยกำร วส.นครน่ำน
ประธำนเครือข่ำยควำมร่วมมือ มจร ภำคเหนือ
จุดธูปเทียน กล่าวนาบูชาพระรัตนตรัย
- ผูอ้ านวยการกองแผนงาน พร้อม คณะทางาน
ชีแ้ จง กระบวนการการนาเสนอผลการประชุมสัมมนาฯ ส่วนงาน
เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.
ผู้แทนส่วนงานนาเสนอร่างแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการส่วนงาน
เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
ผู้แทนส่วนงานนาเสนอร่างแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการส่วนงาน (ต่อ)
เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๕.๑๕ น.
พักฉันน้าปานะ/รับประทานอาหารว่าง
เวลา ๑๕.๑๕ - ๑๖.๓๐ น.
ผู้แทนส่วนงานนาเสนอร่างแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการส่วนงาน (ต่อ)
เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.
สรุปกิจกรรมกลุ่ม โดย
๑. พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี,ดร. ผู้อานวยการกองแผนงาน
๒.นายสุรพล เพชรวรา
ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านแผนยุทธศาสตร์
๓. นางสาวนวลทิพย์ โกมลเมศ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านแผนงบประมาณ
๔. รศ.ดร.ธีรยุทธ์ พึ่งเทียร
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์
๕. ผศ.ดร.ธวัชชัย สมอเนื้อ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงบประมาณ
๖. ผศ.ดร.ไพรัตน์ ฉิมหาด

เวลา ๑๗.๐๐-๑๗.๓๐ น.
เวลา ๑๗.๓๐ น.
เวลา ๑๙.๐๐ น.

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
๗. ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
วิทยาเขตขอนแก่น
๘. ผศ.สุพจน์ แก้วไพทูรย์
รองผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขตแพร่
๙. ดร.ศตพล ใจสบาย
รองผู้อานวยการวิทยาลัยสงฆ์นครพนม
๑๐. ผศ.ดร.ฐานิดา มั่นคง
รก.รองผู้อานวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
๑๑. นางสาวกาญจนา นารี
รองผู้อานวยการกองแผนงาน
๑๒. นายเสน่ห์ แซวรัมย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ
๑๓. นางสาวลัฐิกา หวังสุขใจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- พระรำชเขมำกร รศ.ดร. รองอธิกำรบดีวิทยำเขตแพร่
กล่าวปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ฉันน้าปานะ / รับประทานอาหารเย็น
พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.
ฉันภัตตาหารเช้า/รับประทานอาหารเช้า
เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.
- ผู้บริหารคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ พร้อมกันที่ห้องประชุม
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.
- ประธานจุดธูปเทียน กล่า วนาบูชาพระรัตนตรัย
- ผอ.กองแผนงาน พร้อม คณะทางาน
- ชี้แจงปฏิทินการจัดทาแผนส่วนงาน รายงานสภามหาวิทยาลัย
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทาแผนส่วนงานสู่การปฏิบัติ
เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๑.๐๐ น.
ประธาน กล่าวปิดการประชุม กล่า วนาบูชาพระรัตนตรัย
เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๒.๐๐ น.
พักผ่อนตามอัธยาศัย
กำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม
พิธีกรประจำวัน
- พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี ดร. ผู้อานวยการกองแผนงาน
- ผศ.ดร.ธวัชชัย สมอเนื้อ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงบประมาณ
- รศ.ดร.รวิโรจน์ ศรีคาภา อาจารย์ประจาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา วข.แพร่
ติดต่อประสำนงำน
- พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี ดร. ผู้อานวยการกองแผนงาน โทร. ๐๖๒ ๗๔๕ ๖๘๕๖
- ผศ.ดร.ธวัชชัย สมอเนื้อ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงบประมาณ โทร. ๐๘๑ ๓๕๘ ๔๕๓๒
- ผศ.สุพจน์ แก้วไพฑูรย์ รองผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขต โทร. ๐๘๑ ๗๒๗ ๐๐๖๙
- นายเสน่ห์ แซวรัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ ๐๙๘ ๒๖๓ ๗๗๔๙
- นางสาวลัฐิกา หวังสุขใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โทร. ๐๘๖ ๓๕๘ ๑๑๕๑

