
 
 
 

โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากร ประจําปี ๒๕๕๙ 
“มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย วทิยาเขตอีสาน  

กับการพัฒนาสู่ความเปน็วิทยาเขตชั้นนําด้านวิชาการของ มมร ในศตวรรษที ่๒๑” 
ระหว่าง วนัที ่๕-๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ณ โรงแรมเกรทเตอร ์แม่โขง ลอดจ ์(Greater Mekong Lodge)  
บ้านสบรวก ตําบลเวียง อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย (บริเวณหอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคํา) 

 

วันอังคารที ่๕ มกราคม พุทธศกัราช ๒๕๕๙  
เวลา ๐๕.๐๐-๑๘.๐๐ น. บุคลากร มมร.วิทยาเขตอสีาน ออกเดินทางจากจังหวัดขอนแก่น ถึง  

โรงแรมเกรทเตอร์ แม่โขง ลอดจ์ (Greater Mekong Lodge) 
ลงทะเบียนรับกุญแจหอ้งพักตามที่จัดไว้ พักผ่อนตามอัธยาศัย 

เวลา ๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น. ฉันนํ้าปานะ/รับประทานอาหารเย็น 
เวลา ๑๙.๓๐-๒๐.๓๐  น. ลงทะเบียนรับเอกสาร พรอ้มกันที่ห้องประชมุ/ผู้บริหาร มมร.วิทยาเขตอสีาน  
    พบปะบุคลากร และชี้แจงรายละเอียดโครงการ  
เวลา  ๒๐.๓๐ น.  พักผ่อนตามอธัยาศัย 

พิธกีรประจําวัน: ดร.สทิธิพร เกษจ้อย, นางสาวดาวฤดี มุ่งหมาย 
 
วันพุธท่ี ๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ 

เวลา  ๐๗.๐๐-๐๘.๐๐ น. ฉันภัตตาหาร/รับประทานอาหารเช้า 
เวลา ๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น. บุคลากร มมร.อส. ลงทะเบียนพร้อมกันที่ห้องประชุม (คฤหัสถ์:ชุดสูท มมร) 
เวลา  ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. พิธีเปิดโครงการ 

   - พระราชบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลยั  
      จุดธูปเทียน กล่าวนําบูชาพระรัตนตรัย 

     พระครูสุธีจริยวัฒน์,ดร. รองอธิการบดี นําผู้บริหารเข้าถวายสักการะ 
- พระครูสุธีจริยวัฒน์,ดร. รองอธิการบดี กล่าวถวายรายงาน 
- พระราชบัณฑิต อธิการบดี กล่าวเปิดโครงการและให้โอวาท 

เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น. การบรรยายเร่ือง "การบริหารมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ ๒๑”  
โดย ดร.สุชาติ เมืองแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร 

เวลา ๑๑.๓๐-๑๒.๓๐  น. ฉันภัตตาหาร/รับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. การบรรยายเร่ือง "การพัฒนาศักยภาพการทํางานเป็นทีมขององค์กร"  

โดย พระเมธาวินัยรส,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
 เวลา ๑๔.๓๐-๑๕.๐๐ น. ให้แนวคิด “การประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ 



     ของ มมร.วิทยาเขตอีสาน” โดย พระครูสุธีจริยวัฒน์,ดร. รองอธิการบดี 
มมร.วิทยาเขตอีสาน 

 เวลา ๑๕.๐๐-๑๗.๓๐ น. ทัศนศึกษา ณ สามเหล่ียมทองคํา ไหว้พระพุทธเจ้าล้านตื้อ/ชมทิวทัศน์แม่นํ้า 
     โขงฝั่งไทยลาวพม่าที่วัดพระธาตุภูเข้า เข้าชมหอฝิ่น และอื่นๆ 

เวลา ๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น. ฉันนํ้าปานะ/รับประทานอาหารเย็น  
เวลา ๑๙.๐๐-๒๑.๓๐ น. สัมมนาทัศน์กลุ่มย่อยและนําเสนอ ... (ห้องประชุมและจัดเลี้ยง) 

๑) อาจารย์ประจําหลักสูตรนําเสนอ “แนวคิดการพัฒนา E-Learning  
เพ่ือชุมชนการเรียนรู้” ดูแลโดย พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ และ  
ผศ.วิทูล ทาชา  
๒) บุคลากรเจ้าหน้าที่ประจํา สํานักงานวิทยาเขต ศูนย์บริการวิชาการ  
วิทยาลัยศาสนศาสตร์ และศูนย์การศึกษา นําเสนอ “แนวคิดเพื่อพัฒนา 
การทํางานแบบสร้างสรรค์” ดูแลโดย พระครูปลัดสมัย ผาสุโก,ดร.,  
พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ และ นายเอกชาตรี สุขเสน  
(คฤหัสถ์: ชุดเสื้อกิจกรรม) 

เวลา ๒๑.๓๐ น.  พักผ่อนตามอัธยาศัย 

พิธกีรประจําวัน: นายแสงอาทิตย์ ไทยมติร, นางสาวขวัญใจ แก้วแสง 

วันพฤหัสบดีที ่๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ 
เวลา ๐๖.๐๐-๐๗.๐๐ น. ฉันภัตตาหาร/รับประทานอาหารเช้า  
เวลา ๐๗.๐๐-๐๘.๓๐ น. ออกเดินทางไป ณ วัดพระธาตุดอยตุง ไหวพ้ระธาตดุอยตงุ 
เวลา     ๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น. เข้าทัศนศึกษา ณ พระตําหนักดอยตุงและสวนแม่ฟ้าหลวง 
เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๓๐ น. ออกเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนและสถาบัน 
    ขงจ้ือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (คฤหสัถ์: ชดุสุภาพ) 
เวลา ๑๑.๓๐-๑๒.๓๐  น. ฉันภัตตาหาร/รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารระหว่างทาง 
เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนและสถาบันขงจ้ือ  

และชมทัศนียภาพมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและถ่ายภาพร่วมกัน  
 เวลา ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น. ออกเดินทางไปชม วัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย 

เวลา  ๑๕.๐๐-๑๙.๐๐ น. ออกเดินทางไป มมร.วิทยาเขตล้านนา วัดเจดีย์หลวง และบรรพชิต 
เดินทางเข้าพัก ณ วัดอู่ทรายคํา บุคลากรคฤหัสถ์เข้าพักที่ โรงแรม  
BP CHIANG MAI CITY HOTEL (ใกล้วัดเจดีย์หลวง)  
และร่วม “กิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร มมร.วิทยาเขตล้านนา 
และวิทยาเขตอีสาน” (บุคลากรเตรียมชุดกีฬาและอุปกรณ์กีฬา) 

เวลา ๑๙.๐๐-๒๐.๐๐ น. ฉันนํ้าปานะ/รับประทานอาหารเย็น 
เวลา ๒๐.๐๐ น.  พักผ่อนตามอัธยาศัย 

 



วันศุกร์ท่ี ๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ 
เวลา ๐๖.๓๐-๐๘.๐๐ น. ฉันภัตตาหาร/รับประทานอาหารเช้า  
เวลา     ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. บุคลากร มมร.วิทยาเขตอสีาน และ มมร.วทิยาเขตล้านนา พร้อมกันที่หอ้ง 
    ประชมุโรงแรม ผู้บริหาร มมร.วิทยาเขตอสีาน ถวายสักการะ  

พระครูวุฒิธรรมาภิวัฒน์,ผศ.ดร. รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตล้านนา  
และผู้บริหาร มมร.วิทยาเขตล้านนา กล่าวตอ้นรับ  

เวลา  ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. สัมมนาทัศน์เร่ือง “แนวทางการพัฒนา มมร ใหเ้ข้มแขง็ 
ด้วยวิชาการ ในศตวรรษที ่๒๑” โดย ผอ.วิทยาลัยศาสนศาสตร์และหัวหน้า 
ฝ่ายจัดการศึกษาของวิทยาเขตล้านนาและวิทยาเขตอสีาสน ดําเนินการ โดย  
พระครูปลัดสมัย ผาสโุก,ดร. ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ มมร.วิทยาเขตอสีาน 

 เวลา  ๑๐.๓๐-๑๑.๓๐ น. แสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการเร่ือง “การทาํงานร่วมกนัให้ประสบ 
     ความสําเร็จใน มมร” โดย บุคลากร มมร.วิทยาเขตล้านนา และ  

มมร.วิทยาเขตอีสาน ดําเนินการโดย พระครูปลัดจิตติชัย จิตฺติชโย,ดร.   
ผอ.วิทยาลัยศาสนศาสตร์ล้านนา และนายเอกชาตรี สุขเสน ผูช้่วยอธิการบดี  
มมร.วิทยาเขตอีสาน 
และพิธีปิดโครงการ โดย รองอธิการบดี มมร.วทิยาเขตล้านนา 

เวลา  ๑๑.๓๐-๑๓.๐๐ น. ฉันภัตตาหาร/รับประทานอาหารกลางวัน ร่วมกัน 
เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐  น. เดินทางไปศึกษาดูงานอุทยานหลวงราชพฤกษ์ 
เวลา ๑๔.๐๐-๒๒.๐๐ น. ออกเดินทางกลับจังหวัดขอนแก่น โดยสวัสดิภาพ 

พิธกีรประจําวัน: นายแสงอาทิตย์ ไทยมติร, ดร.สทิธิพร เกษจ้อย 
 

 
หมายเหตุ   
 ๑. บุคลากร มมร.วิทยาเขตอีสาน ทุกรูป/คน รวมทั้งศูนย์การศึกษาอุบลราชธานี ศูนย์การศึกษาหนองบัวลําภู 
ต้องเข้าร่วมโครงการสัมมนาในครั้งน้ี (หากมีกิจจําเป็นให้ทําหนังสือลาพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานแนบ) 
 ๒. บุคลากรคฤหัสถ์เตรียมชุดสูทมหาวิทยาลัย สําหรับพิธีเปิดโครงการ  
 ๓. บุคลากรต้องลงทะเบียนประจําวัน ท้ังชว่งเช้า และช่วงบ่าย ทุกวัน 
 ๔. ติดต่อประสานงาน (กําหนดการ การเดินทาง ร้านอาหาร และท่ีพัก) 
  พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ  ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขต  โทร. ๐๘๔-๗๔๓-๘๕๗๙    
  นายเอกชาตรี สุขเสน  ผู้ช่วยอธิการบดี    โทร. ๐๘๓-๖๖๔-๖๘๘๕ 
  นายแสงอาทติย์ ไทยมิตร  ผู้ช่วยหัวหน้าฝา่ยจัดการศึกษา  โทร. ๐๙๘-๖๔๒๔๐๐๘ 
  นางสาวขวัญใจ แก้วแสง  โทร. ๐๘๖-๘๖๘-๙๕๔๖  
  นางสาวกุลธิดา วรรณวงศ์  โทร. ๐๘๗-๒๓๘-๕๕๖๓   
  นางสาวศริญญา เผือกนอก  โทร. ๐๙๓-๖๕๘-๘๐๕๑ 
  นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์  โทร. ๐๙๔-๒๙๕-๑๐๖๘ 


