
 

ก ำหนดกำร  
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติคร้ังที่ ๙  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

The 9th National Conference Year 2023  
เร่ือง “พุทธวิธี และวิถีครบูำ กับกำรแก้ปัญหำวิกฤตโลก"  

Buddhist and Kruba Ways in Solving Global Crises 
ภายใต้แนวคิด หริภุญชัยปฐมนคร :  วิถีธรรม วถิคีรูบา สู่อารยธรรมโลกร่วมสมัย 

(การประชุมระบบออนไซต์และออนไลน์) 

วันเสำร์ ที่ ๒๕ มีนำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๖ 

ณ วิทยำลัยสงฆ์ล ำพูน มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย   

**************************  
วันเสำร์ ที่ ๒๕ มีนำคม  ๒๕๖๖ 
๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.  - ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการลงทะเบียน ณ หอประชุม 
                                 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ โดยใช้การประชุมระบบออนไซต์และออนไลน์  

  ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting   
- รับชมวิดีทัศน์ แนะน ำวิทยำลัยสงฆ์ล ำพูน 
- รับชมวีดีทัศน์  เรื่อง “ครูบำในฐำนะบุคคลส ำคัญของโลก” 

๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. - พิธีเปิดกำรประชุมวิชำกำรพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ 
    - พระเทพรัตนนำยก  เจ้าคณะจังหวัดล าพูน, ประธานคณะกรรมการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 
ภาคเหนือ,ประธานกรรมการประจ าวิทยาลัยสงฆล์ าพูน, เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร  
      ล าพูน กล่าวน าบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

- นำยสันติธร ยิ้มละมัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 
- พระครูสิริสุตำนุยุต,รศ.ดร. ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ล าพูน กล่าวรายงานต่ออธิการบดี 

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.   -พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
     ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานและปาฐกถาน า การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง 
                               “พระพุทธศำสนำกับกำรแก้ไขปัญหำวิกฤตโลก”  
๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.   - สานเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “วิถีครูบำ กับกำรแก้ปัญหำวิกฤตโลก” 
หมำยเหตุ : พิธีกรช่วงเช้ำ: ดร.จันทนี กัณโฑ และผศ.ดร .ไกรสร แสนวงค์ 
 
 



๑๑.๓๐ - ๑๒.๓๐ น. พักฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหาร 
๑๒.๑๙ น.  - พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารหอพักนิสิต 

ภำคบ่ำย :  
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. กำรเสวนำเครือข่ำยโรงเรียนผู้สูงอำยุภำคเหนือ (ณ หอประชุมสมเด็จพระมหำรัชมังคลำจำรย์) 

     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     ๑.พระเทพเวท,ีรศ.ดร.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
     ๒.พระมหาช านาญ มหาชาโน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
     ๓.พระครูสิริสุตตานุยุต.รศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
     ๔.พระครูปิยวรรณพิพัฒน์  ประธานเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุภาคเหนือ 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. กำรน ำเสนอผลงำนวิชำกำรภำคโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     ๑.ผศ.ดร.ประเด่น แบนปิง  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
     ๒.รศ.ดร.อภิรมย์  สีดาค า  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราขวิทยาลัย  
     ๓.รศ.ดร.ธงชัย สิงอุดม  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
     ๔.ผศ.ดร.อนันต์ อุปสอด  มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง 
     ๕.ผศ.ดร.วสิษฐ์พล กูลพรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
     ๖.ผศ..ดร.สรวิชญ์ วงษ์สอาด  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
     ๗.ดร.จักรี ศรีจารุเมธีญาณ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 
     ๘.ผศ.ดร.วรปรชัญ์  ค าพงษ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราขวิทยาลัย 
     ๙.ผศ.ดร.ไพศาล เครือแสง มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  กำรน ำเสนอผลงำนบทควำมทำงวิชำกำรภำคปำกเปล่ำ (Oral Presentation) 
 

ห้องประชุมย่อยท่ี ๑ ศำสตร์แห่งวิถีควำมเป็นครูบำในสังคมล้ำนนำ 
(ห้องประชุมพระเทพญาณเวที อาคาร ๑ ชั้น ๑ บทความละ ๗ นาท)ี 
(ห้อง Zoom รหัส ID..) 

ผู้ทรงคุณวุฒิวิพำกษ์บทควำม 
    ๑. พระมหาสมบูรณ์  วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

๒. รศ.ดร.วิโรจน์  อินทนนท์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
   ๓. ผศ.ดร.ไพรินทร์  ณ วันนา ผู้ด าเนินรายการ 
   เจ้ำหน้ำที่ประจ ำห้อง    ๑. ดร.ธวัชชัย ไชยวุฒิ 
              ๒. นายสราวุฒ ิวะสารชัย 
 
 
 
   



    ห้องประชุมย่อยท่ี ๒ ศำสตร์แห่งกำรเรียนรู้ทำงพระพุทธศำสนำโลกร่วมสมัย 
     (ห้องประชุมพระเทพมหาเจติยาจารย์ อาคาร ๑ ชั้น ๒ บทความละ ๗ นาที) 

(ห้อง Zoom รหัส ID...) 
    ผู้ทรงคุณวุฒิวิพำกษ์บทควำม  

  ๑. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
                   ๒. รศ.ดร.โชติ บดีรัฐ   มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 
   ๓. ผศ.ดร.สามารถ บุญรัตน์  ผู้ด าเนินรายการ 

เจ้ำหน้ำที่ประจ ำห้อง     ๑. นางสาวปิ่นปินัทธ์ เหลืองพิทักษ์ 
            ๒. นายเจริญ กันทะวงค์ 

    ห้องประชุมย่อยท่ี ๓  ศำสตร์เพื่อกำรบริหำร กำรปกครอง และกำรพัฒนำสังคม 
     (ห้องเรียนรวม อาคาร ๒ ชั้น ๑ บทความละ ๗ นาท)ี 
     (ห้อง Zoom รหัส ID...) 
    ผู้ทรงคุณวุฒิวิพำกษ์บทควำม  
                   ๑. รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม           มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
                  ๒. ผศ.ดร. สถาพร แสงสุโพธิ์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
            ๓. ผศ.ดร.ไกรสร แสนวงค ์  ผู้ด าเนินรายการ 

เจ้ำหน้ำที่ประจ ำห้อง     ๑. นายนัฐพงศ์ บุญตัน  
      ๒. นางสาวปิยธิดา วงศ์ใหญ่ 
 

    ห้องประชุมย่อยท่ี ๔  ศำสตร์เพื่อกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ในสังคมมนุษย์ 
     (ห้องประชุมพระเทพมหาเจติยาจารย์ อาคาร ๒ ชั้น ๑ บทความละ ๗ นาที) 
     (ห้อง Zoom รหัส ID...) 
    ผู้ทรงคุณวุฒิวิพำกษ์บทควำม  
                   ๑. พระราชวัชรสารบัณฑิต,รศ.ดร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
                  ๒. รศ.ดร.ชรินทร์ มั่งค่ัง   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
            ๓. ผศ.ดร.อาเดช อุปนันท์   ผู้ด าเนินรายการ  

เจ้ำหน้ำที่ประจ ำห้อง     ๑. นางสาวพรรณวิภา อุปนันท์     
      ๒. นายธีรยุทธ์ โปธาพันธ์ 

๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. พิธีปิดโดย พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 

 


