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กําหนดการ 
การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 5 ระดับนานาชาติครั้งท่ี 3 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาเขตขอนแกน 

วันท่ี 28-29 มีนาคม พ.ศ. 2561 

วันพุธ ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561 
เวลา 08.00 – 
08.30 น. 

ลงทะเบียนและรับเอกสาร ณ หองประชุมช้ัน 2 อาคารเฉลมิพระชนมพรรษา 80 
พรรษา 

เวลา 08.30 – 
10.00 น. 

- พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จุด
ธูปเทียน กลาวนาบูชาพระรัตนตรัย และประจาบนแทนพิธี 
- ถวายสักการะอธิการบดี 
- ลาดับที่ ๑ พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแกน 
- ลาดับที่ ๒ ดร.สมศักด์ิ จังตระกลุ ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน 
- พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแกน กลาวรายงาน
ตอประธานพิธี 
- ดร.สมศักด์ิ จังตระกลุ ผูวาราชการจงัหวัดขอนแกน กลาวตอนรับผูเขารวมประชุม 
- พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มอบโลและเกียรติบัตรหนวยงาน/สถาบันเจาภาพรวมตามลาดับ คือ 
- กงสลุใหญสาธารณรัฐประชาชนจีนประจาจงัหวัดขอนแกน 
- กงสลุสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
- กงสลุสาธารณรัฐเวียดนาม 
- ดร.สมศักด์ิ จังตระกลุ ผูวาราชการจงัหวัดขอนแกน 
- สถาบันเจาภาพรวม 
- พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
กลาวเปดงาน และปาฐกถาพิเศษ เรือ่ง “จิตอาสาเพื่อการพฒันาสังคมที่ย่ังยืน” 
- พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแกน ถวายเครื่องไทย
ธรรม 
- บันทึกภาพ 

เวลา 11.30 – 
13.00 น. 

ฉันภัตตาหารเพล/รบัประทานอาหาร 

เวลา 13.00 – 
15.00 น. 

สัมมนาวิชาการในหัวขอ “พุทธนวัตกรรมเพือ่การวิจัยยุค Thailand 4.0” 
วิทยากร 
1. พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. รองอธิการบดีฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 
2. ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสงค ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 
3. รศ.ดร.สัมพันธ พันธพฤกษ ผูอํานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ 
(องคการมหาชน) 
ดําเนินการสัมมนาโดย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝายกจิการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เวลา 15.00 – 
15.10 น. 

ฉันนาปานะ/รับประทานอาหารวาง 

เวลา 15.10 – เสวนาวิชาการ หัวขอ “พุทธจิตอาสากบัการพัฒนาชุมชน (Buddhist Volunteer 



17.00 น. and community Development” 
วิทยากร 
1. Ven.Budi Utomo Indonesia 
2. Dr.Anand Singh India 
3. Mr.Sam Sokun sok Cambodia 
4. Mr. Tashi Topyyal Bhutan 
ดําเนินการเสวนาโดย พระมหาสมชาย กิตฺติปฺโญ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 
-รศ.ดร.ดิปติ วิสุทธางกูร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
-Dr.Jeffey Wilson Australia 

วันพฤหัสบดี ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 

เวลา 08.03 - 11.30 
น. 

ลงทะเบียน 
- นําเสนอบทความแบบโปสเตอร (Poster Presentation) ณ หองประชุมเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 80 พรรษา ช้ัน 2 
- นําเสนอบทความวิชาการตามกลุมยอย (Oral Presentation) ณ อาคาร 100 ป 
สมเด็จพระพฒุาจารย (อาจ อาสภมหาเถร) 

เวลา 11.30 – 
13.00 น. 

ฉันภัตตาหารเพล/รบัประทานอาหาร 

เวลา 13.30 – 
14.30 น. 

ผูทรงคุณวุฒิ นักวิจัย นักวิชาการ ผูนําเสนอบทความ พรอมกัน ณ หองประชุมช้ัน 2 
อาคารเฉลมิพระชนมพรรษา 80 พรรษา 
- พระราชวรเมธี, ดร. รองอธิการบดีฝายบริหาร มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ประธานพิธี ประจําบนแทนพิธี 
- พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแกน 
- ถวายสักการะ 
- กลาวสรุปผลการดําเนินงาน 
- พระราชวรเมธี, ดร. 
- มอบโลและเกียรติบัตรแดผูไดรบัรางวัลบทความดีเดน 
- มอบเกียรติบัตรแดผูทรงคุณวุฒิประจาหองประชุมกลุมยอย 
- มอบเกียรติบัตรแดผูนาเสนอบทความ (ตัวแทนแตละกลุม) 
- ใหโอวาทและปดการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 และนานาชาติครั้งที่ 3 
- บันทึกภาพ เสรจ็พิธี 

หมายเหตุ :จํานวนหองและผูทรงคุณวุฒิประจําหองอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 
พิธีกร/พิธี
การ 

ผศ.ดร.วิทยา ทองดี  
ดร.นิรัช เรืองแสน 
นายณัฐพงษ ขจรแสงเจรญิ 
ผศ.ดร.สุวิน ทองปน 
ดร.สรุพล พรมกุล  
น.ส.จารุวรรณ ประวันเน 
น.ส.สาริกา ไสวงาม 

081-592-8862 
086-850-5838 
080-408-1593 
081-708-8595 
088-578-1671 
088-506-2335 
085-752-1693 

พิธีการ 
พิธีกร 
พิธีกร 
พิธีการ 
ประสานงาน 
ประสานงาน 
ประสานงาน 

    
 


