
 
ก ำหนดกำร 

ประชุมเชิงปฏิบัตกิำรถำ่ยทอดยุทธศำสตรส์ู่กำรปฏิบัติ 
แผนพัฒนำมหำวิทยำลยัมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลยั  

ในช่วงแผนพัฒนำกำรศกึษำระดับอดุมศึกษำ ระยะท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
ระหว่ำงวันที่ ๒๔ - ๒๖ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๕  

โซนภำคกลำง ณ วิทยำลยัสงฆ์ระยอง อ ำเภอเมอืง จังหวัดระยอง 
*************************** 

 วันอังคำรที ่๒๔ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๕  
 เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเช้า/รบัประทานอาหารเชา้ 
 เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. - ผู้บริหารคณาจารย์และเจา้หน้าที่ พร้อมกันทีห่้องประชุม 
 เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น.  - พระธรรมวัชรบัณฑติ ศ.ดร. อธกิำรบดี 
       - เปน็ประธานจดุธปูเทียน กล่าวน าบูชาพระรัตนตรัย 
    - พระเมธธีรรมำจำรย์,รศ.ดร. รองอธกิำรบดีฝำ่ยวำงแผนและพัฒนำ 

  กล่าวรายงานต่อประธานที่ประชมุ  
     - พระธรรมวัชรบัณฑติ ศ.ดร. อธกิำรบดี 
       - กล่าวเปดิการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
       - บรรยายพิเศษ โครงการถ่ายทอดยุทธศาสตร์สูก่ารปฏิบัติ  
     - พระครเูกษมอรรถำกร ผูอ้ ำนวยกำรวิทยำลัยสงฆร์ะยอง  
       พบปะผู้เขา้ร่วมประชุมสมัมนาโซนภาคกลาง 

- ผอ.กองแผนงำน และคณะท ำงำน 
ชี้แจงวัตถุประสงค์ กระบวนการ/ขัน้ตอน การประชุมการแปลงแผนฯ 

  เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๒.๐๐  น.  ฉันภตัตาหารเพล/รบัประทานอาหารกลางวนั 
  เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.   ประชมุเชิงปฏิบตัิการตามสว่นงานวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ นวบ. 
  เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๕.๑๕ น.  พักฉนัน้ าปานะ/รบัประทานอาหารวา่ง 
   เวลา ๑๕.๑๕ - ๑๗.๐๐ น.  กิจกรรมประชุมเชงิปฏิบตัิการตามส่วนงานวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ นวบ.(ต่อ)
  เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.  สรุปกิจกรรมกลุม่ โดย  

๑. พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี,ดร.  ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
    ๒.นายสุรพล เพชรวรา    ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านแผนยุทธศาสตร์ 
    ๓. นางสาวนวลทิพย์ โกมลเมศ   ทป.อธิการบดีด้านแผนงบประมาณ 
    ๔. รศ.ดร.ธีรยุทธ์ พ่ึงเทียร   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 รองผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตแพร่ 
    ๙. ดร.ศตพล ใจสบาย       รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครพนม 
    ๑๐. ผศ.ดร.ฐานิดา มั่นคง       รก.รอง ผอ.วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 

        ๑๑. นางสาวกาญจนา นาร ี    รองผู้อ านวยการกองแผนงาน 
  เวลา ๑๘.๐๐ น.      ฉันน้ าปานะ / รบัประทานอาหารเย็น  
  เวลา ๑๙.๐๐ น.      พักผ่อนตามอธัยาศัย 

 วันพุธที ่๒๕ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น.  ฉันภัตตาหารเช้า/รบัประทานอาหารเชา้ 
 เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.  - ผู้บริหารคณาจารย์และเจา้หน้าที่ พร้อมกันทีห่้องประชุม 
 เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น.  - พระครเูกษมอรรถำกร ผูอ้ ำนวยกำร วส.ระยอง 
       จุดธูปเทียน กล่าวน าบูชาพระรัตนตรัย 

- ผูอ้ านวยการกองแผนงาน พร้อม คณะท างาน 
ชี้แจง กระบวนการการน าเสนอผลการประชุมสมัมนาฯ ส่วนงาน 

 เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.  ผู้แทนสว่นงานน าเสนอรา่งแผนพัฒนาและแผนปฏิบตัิการส่วนงาน 
  เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.  ฉันภตัตาหารเพล/รบัประทานอาหารกลางวนั 
  เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.  ผู้แทนสว่นงานน าเสนอรา่งแผนพัฒนาและแผนปฏิบตัิการส่วนงาน (ต่อ) 
  เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๕.๑๕ น.  พักฉนัน้ าปานะ/รบัประทานอาหารวา่ง 
   เวลา ๑๕.๑๕ - ๑๗.๐๐ น.  ผู้แทนสว่นงานน าเสนอรา่งแผนพัฒนาและแผนปฏิบตัิการส่วนงาน (ต่อ)  
  เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๗.๓๐ น.  สรุปกิจกรรมกลุม่ โดย  

๑. พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี,ดร.  ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
    ๒.นายสุรพล เพชรวรา    ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านแผนยุทธศาสตร์ 
    ๓. นางสาวนวลทิพย์ โกมลเมศ  ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านแผนงบประมาณ 
    ๔. รศ.ดร.ธีรยุทธ์ พ่ึงเทียร  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       รองผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตแพร่ 



    ๙. ดร.ศตพล ใจสบาย     รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครพนม 
    ๑๐. ผศ.ดร.ฐานิดา มั่นคง       รก.รอง ผอ.วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 

        ๑๑. นางสาวกาญจนา นาร ี      รองผู้อ านวยการกองแผนงาน 
  เวลา ๑๘.๐๐ น.      ฉันน้ าปานะ/รับประทานอาหารเยน็ 
  เวลา ๑๙.๐๐ น.      พักผ่อนตามอธัยาศัย 

 วันพฤหัสบดีที ่๒๖ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.  ฉันภัตตาหารเช้า/รบัประทานอาหารเชา้ 
 เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. - ผู้บริหารคณาจารย์และเจา้หน้าที่ พร้อมกันทีห่้องประชุม 
 เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.  - ประธานจดุธปูเทียน กล่าวน าบูชาพระรตันตรัย 

- ผอ.กองแผนงาน พร้อม คณะท างาน 
  - ชี้แจงปฏิทินการจดัท าแผนส่วนงาน รายงานสภามหาวิทยาลัย 
  - แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจดัท าแผนสว่นงานสู่การปฏบิตัิ 

 เวลา ๑๐.๓๐-๑๑.๐๐ น.   ประธาน กล่าวปดิการประชมุ กล่าวน าบูชาพระรตันตรยั 
  เวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐  น.  ฉันภตัตาหารเพล/รบัประทานอาหารเที่ยง 
  เวลา ๑๒.๐๐ น.     พักตามอธัยาศัย 
 
  
ก ำหนดกำรอำจมกีำรเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม 
พิธีกรประจ ำวัน   

- พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธ ีดร. ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
- ผศ.ดร.ธวัชชยั สมอเนือ้ ผู้ชว่ยอธกิารบดีฝา่ยแผนงบประมาณ 
- นายกฤษณะ เชี่ยวเวช รก.ผูอ้ านวยการส านกังานวิทยาลัย 

 
ตดิตอ่ประสำนงำน 

- พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธ ีดร. ผู้อ านวยการกองแผนงาน โทร. ๐๖๒ ๗๔๕ ๖๘๕๖ 
- ผศ.ดร.ธวัชชยั สมอเนือ้ ผู้ชว่ยอธกิารบดีฝา่ยแผนงบประมาณ โทร. ๐๘๑ ๓๕๘ ๔๕๓๒ 

 

 


