
 

 
ก าหนดการ 

การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๘  และระดับนานาชาติครั้งที่ ๑  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

The 8th National and the 1st International Conference Year 2022 ( MCULPN - AC ) 
เรื่อง “พระพุทธศาสนา กบั แนวโน้มโลกยุคใหม ่: วิถีครูบาศรีวิชัยสู่อารยธรรมร่วมสมัย” 

“Buddhism and New Global Trends : The Footprint of Khruba Sriwichai Towards 
Contemporary Civilization” 

(การประชุมระบบออนไซตแ์ละออนไลน์) 
วันเสาร์ - อาทิตย์ ที ่๑๙ - ๒๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ณ วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั   
**************************  

วันเสาร์ ที่ ๑๙ มีนาคม  ๒๕๖๕ 
๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.  - ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการลงทะเบียน ณ ห้องประชุม 
                                 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ โดยใช้การประชุมระบบออนไซต์และออนไลน์  

  ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ID 9053563163  Passcode 2565 
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. - รับชมวีดีทัศน์  เรื่อง “เมืองล าพูน เมืองแห่งวิถีชีวิตยั่งยืน” 
๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติ 
    - พระเทพรัตนนายก  เจ้าคณะจังหวัดล าพูน, ประธานคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยสงฆ์ 
      ล าพูน กล่าวน าบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ    

- นายวรยุทธ เนาวรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 
- พระครูสิริสุตานุยุต,ผศ.ดร. ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ล าพูน กล่าวรายงานต่ออธิการบดี 

๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.   - พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
     ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานและปาฐกถาน า การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เรื่อง 
                               “พระพุทธศาสนากับแนวโน้มโลกยุคใหม่” (Buddhism and New Global Trends)  
๑๑.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. -มอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น และนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ประจ าปี ๒๕๖๔ และประกาศเกียรติคุณนางสาวอรุณี  สิรินทะสมบัติ  โดย 
      -พระเทพรัตนนายก  เจ้าคณะจังหวัดล าพูน มอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นและโล่ห์เกียรติคุณ 
   -พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร.  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น 
   -พระครูสิริสุตานุยุต,ผศ.ดร.  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ล าพูน มอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นและ    
                                          ตราสัญลักษณ์ ๒๕ ปี วทิยาลัยสงฆ์ล าพูน 
   -นายวรยุทธ เนาวรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน มอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นและแจกันดอกไม้ 
 

๑๑.๓๐ - ๑๒.๓๐ น. พักฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหาร 
พิธีกรช่วงเช้า:   ๑. พระครูโกวิทอรรถวาที,ผศ.ดร.    วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 
   ๒. พระมหาชุติภัค อภินนฺโท    สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 

๓. พระครูใบฎีกาทิพย์พนากรณ์ ชยาภินนฺโท  วิทยาเขตเชียงใหม่ 
   ๔. ผศ.ดร.ไกรสร แสนวงค์    วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 
   ๕. นางสาวณัฑชา  คูรฑารักษ์   วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 



ภาคบ่าย :  
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  การน าเสนอผลงานบทความทางวิชาการ งานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 
   การมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น และผลงานวิจัยดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๔  
    

            ห้องประชุมย่อยที่ ๑ ห้อง Zoom รหัส ID 9053563163  Passcode 2565                              
                       (หอ้งประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์) ภาคภาษาอังกฤษ บทความละ ๗ - ๑๐ นาท ี
 

                       ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์บทความ  
๑. พระมหาสมบูรณ์  วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร.  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๒. รศ.ดร.วโิรจน์  อินทนนท์        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
๓. ดร.พิสิฏฐ์  โคตรสุโพธิ์          วิทยาเขตเชียงใหม่ 
  

ผู้ด าเนินรายการ : พระครูใบฎีกาทิพย์พนากรณ์ ชยาภินนฺโท  
รักษาการผู้อ านวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ วิทยาเขตเชียงใหม่ 

   เจ้าหน้าที่ประจ าห้อง  ๑. นายธันวา  ชัยแก้ว     ๒. นายสราวุธ  วะสารชัย 
   
 

                         ห้องประชุมย่อยที่ ๒  ห้อง Zoom รหัส ID 3053563163  Passcode 2565 
    (ห้องประชุมพระเทพมหาเจติยาจารย์ อาคาร ๒ ชั้น ๑) ภาคภาษาไทย บทความละ ๗ - ๑๐ นาท ี
  

                                                   ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์บทความ  
๑. พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ,ศ.ดร.  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร   

วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
                 ๒. รศ.ดร.ปรุตม์ บุญศรีตัน   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  ๓. พระครูโสภณปริยัติสุธี,รศ.ดร.   ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์พะเยา วิทยาเขตพะเยา 
 

ผู้ด าเนินรายการ:  ผศ.ดร.สามารถ  บุญรัตน์ วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 
เจ้าหน้าที่ประจ าห้อง  ๑. นางสาวปิ่นปินัทธ์  เหลืองพิทักษ์    ๒. นายเจริญ  กันทะวงค์ 
 

      ห้องประชุมย่อยที่ ๓  ห้อง Zoom รหัส ID 4053563163  Passcode 2565  
    (ห้องเรียนรวม อาคาร ๒ ชั้น ๑) ภาคภาษาไทย บทความละ ๗ - ๑๐ นาที 
 

                                                  ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์บทความ  
๑. รศ.ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป์  รองผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตเชียงใหม่  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
                ๒. ผศ.ดร.ตระกูล ช านาญ             ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  

วิทยาเขตล้านนา 
          ๓. ผศ.ดร.ยงยุทธ ยะบุญธง           คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  

ผู้ด าเนินรายการ : ผศ.ดร.อาเดช  อุปนันท์  วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 
เจ้าหน้าที่ประจ าห้อง  ๑. นางสาวพรรณวิภา อุปนันท์   ๒. นายธีรยุทธ์ โปธาพันธ์ 
 



 ห้องย่อยที่ ๔  การน าเสนอผลงานของนักวิจัยดีเด่น และผลงานวิจัยดีเด่น 
ห้องประชุมพระเทพรัตนนายก (เธียเตอร์) อาคารส านักงานชั้น ๓ 

ห้อง Zoom รหัส ID 5053563163  Passcode 2565 
 

                                                  ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ผลงานวิจัยดีเด่น-นักวิจัยดีเด่น  
๑. พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒. รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 
      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓. ผศ.ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์    รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ นวัตกรรมดิจิทัล   
     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

 ผู้ด าเนินรายการ :  พระมหาเสรีชน นริสฺสโร ดร.  
      ผู้อ านวยการส่วนบริหาร สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
 เจ้าหน้าที่ประจ าห้อง   ๑.นายปริญญา นิกรกุล  ๒.นายเดชฤทธิ์ โอฐสู  
 

ห้องย่อยที่ ๕  การน าเสนอบทความวิจัย 
(ห้องเรียนรวมอาคารส านักงาน ชั้น ๓ ) ห้อง Zoom รหัส ID 6053563163  Passcode  2565 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์บทความ 
๑. พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ 

      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
  ๒. รศ.พูนทรัพย์ เกตุวีระพงศ์ อาจารย์ประจ าวิทยาเขตแพร่ 
      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓. ผศ.ดร.สมหวัง  แก้วสุฟอง อาจารย์ประจ าภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณมนุษยศาสตร์ 
      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
                      
 

ผู้ด าเนินรายการ : พระมหานันทวิทย์ ธีรภทฺโท ดร. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
เจ้าหน้าที่ประจ าห้อง  ๑.พระมหาเกรียงศักดิ์ อินฺทปญฺโญ ดร. ๒. นายวันเฉลิม แสงก้า 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
วันอาทิตย์ ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕ 
๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.  - ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการลงทะเบียน ณ หอประชุม 
                                 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ โดยใช้การประชุมระบบออนไซต์และออนไลน์  

  ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ID 9053563163  Passcode 2565 
๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. - พระครูสิริสุตานุยุต,ผศ.ดร. ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ล าพูน กล่าวน าบูชาพระรัตนตรัย  

และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการและเปิดการเสวนา 
- นายอนุสรณ์  วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม 
ประชุมวิชาการ 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๐๐น.  - การเสวนาทางวิชาการระดับชาติ (ภาคภาษาไทย) เรื่อง“วิถีครูบาศรีวิชัยสู่อารยธรรมร่วมสมัย” 
 

วิทยากรประกอบด้วย 
๑. พระปลัดประกอบบุญ สิริญาโณ  เจ้าอาวาสวัดมหาวัน จังหวัดล าพูน 
๒. ดร.เพ็ญสุภา สุขคตะ    นักประวัติศาสตร์และโบราณคดี 
๓. ดร.ชัยณรงค์ ณ ล าพูน   นายกสมาคมชาวล าพูน 
๔. ดร.สุวิภา จ าปาวัลย์     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
๕. ผศ.ดร.ไพรินทร์ ณ วันนา   วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน  

ด าเนินการเสวนาโดย     ผศ.ดร.ไกรสร แสนวงค์  วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 
๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. พักฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหาร 
 

ภาคบ่าย  
๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.  - กล่าวสุนทรพจน์เรื่อง “วิถีครูบาศรีวิชัยสู่อารยธรรมร่วมสมัย”  

(The Footprint of Khruba Sriwichai Towards Contemporary Civilization)” 
                       โดย Prof.Dr. Volker Grabowsky, Head of Department of Thai Study,  

Asia-Africa Institute, University of Hamburg, Germany  
 

๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.      - การเสวนาทางวิชาการ (ภาคภาษาอังกฤษ) เรื่อง “Contemporary Global  
Buddhist Trends” แนวโน้มพระพุทธศาสนาในโลกร่วมสมัย  

วิทยากรประกอบด้วย 
๑. Ven. Assoc. Prof. Dr. Phramaha Somboon Vuddhikaro, Dean of Graduate  

School, MCU 
๒. Prof.Dr. Gabor Karsai, Rector of Dhamma Gate Buddhist College (DGBC),    

Hungary 
๓. Dr.Upali M Sedere, Rector and Chief Executive of Sri Lanka 

InternationalBuddhist Academy (SIBA Campus) Sri Lanka 
-ซักถาม ตอบปัญหา (Q&A - 20 minutes) 

ด าเนินการเสวนาโดย  -พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ผศ.ดร.  ผู้อ านวยการสถาบันภาษา  
                                มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. พิธีปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
โดย พระเทพเวท,ีรศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



พิธีกรประจ าภาคบ่าย :  ๑. รศ.ดร.ส าราญ ขันส าโรง    วิทยาเขตเชียงใหม่  
    ๒. ผศ.ภราดร สุขพันธ์  วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 
     ๓. ดร.จันทนี  กัณโฑ  วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 
    ๔. นางสาวณัฑชา  คูรฑารักษ์ วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 
ติดต่อประสานงาน 
   พระครูโกวิทอรรถวาที, ผศ.ดร.   โทร. ๐๖-๓๙๙๒-๙๙๓๒ 
   ผศ.ดร.เสน่ห์  ใจสิทธิ์               โทร. ๐๙-๕๖๖๔-๔๒๕๖   

ผศ.ดร.สามารถ  บุญรัตน์          โทร. ๐๘-๙๒๙๐-๙๗๗๕ 
 
หมายเหตุ  ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ในระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ทุกท่านต้องด าเนินการตรวจ ATK และมี
การตรวจวัดอุณหภูมิ ณ บริเวณงาน และการจัดประชุมวิชาการดังกล่าวได้ยึดแนวทางตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  เรื่อง  มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรค  ติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  หรือ
โรคโควิด – ๑๙  ได้ยึดถือตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  และมีมาตรการเข้มข้น ส าหรับการควบคุม  การคัดกรองการ 
เข้า - ออก การเว้นระยะห่าง การสวมหน้ากากอนามัย อย่างเคร่งครัด 
 
   

 

 


