
 

 
ก ำหนดกำร 

ประชุมสัมมนำวิชำกำรระดบัชำติ ครั้งที่ ๑ และระดับนำนำชำต ิครั้งที่ ๑๒  

เรื่อง “เรื่อง กำรส่งเสริม คุ้มครอง และกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมทำงพระพุทธศำสนำในโลกไร้พรมแดน 
The 1th National and the 12st International Conference Year 2022 

 Promotion, protection and  Preservation of Buddhist Culture in Global Perspective” 

จัดโดย  สถำบันวิบันวิจัยพุทธศำสตร์, วิทยำลัยสงฆ์เชยีงรำย, วิทยำเขตพะเยำ, และวิทยำลัยสงฆ์นครน่ำน
เฉลิมพระเกียรติ และวิทยำลัยสงฆเ์ชียงรำย มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวทิยำลัย  

ร่วมกับ พุทธสมำคมจีน นครฉงชิ่ง สำธำรณรัฐประชำชนจีน 
วันเสำร์ที่  ๒๗  สิงหำคม พ. ศ. ๒๕๖๕ 
ณ ห้องประชมุวิทยำลยัสงฆ์เชียงรำย  

ศำลำกลำงจังหวัดเกำ่  ดอยจ ำปี  ต ำบลเวียง  อ ำเภอเมือง  จังหวัดเชียงรำย 
******** 

วันเสำร์ที่ ๒๗ สิงหำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 เวลำ ๐๘.๐๐ น.  ลงทะเบียน 
 เวลา ๐๘.๓๐ น.  ผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ และนิสิตพร้อมกัน ณ ห้องประชุม 
 เวลา ๐๘.๔๐ น.  ชมวีดีทัศน์ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 เวลา ๐๘.๔๕ – ๐๙.๐๐ น. พระธรรมวัชรบัณฑิต ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
     ถึงห้องประชุม 
    -เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
    -พระพุทธิญาณมุนี  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 
     กล่าวถวายรายงานต่อประธานที่ประชุม 
 เวลา ๐๙.๐๐ -๐๙.๓๐ น. พระธรรมวัชรบัณฑิต ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

ประธานในพิธีกล่าวเปิดการประชุมสัมมนาฯ 
-นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม 

 เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. พระธรรมาจารย์เต้าเจี้ยน  รองประธานพุทธสมาคมจีน นครฉงชิ่ง, 
   ผู้อ านวยการวิทยาลัยพระพุทธศาสนา นครฉงชิ่ง บรรยายพิเศษ 
 เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. พระมหาสมบูรณ์ วุฒฺฑิกโร รศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย บรรยายเรื่อง "พระพุทธศาสนากับการส่งเสริมวัฒนธรรม" 
Buddhism and Cultural Promotion” 



 

 เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๑.๐๐ น. Dr.Chandima Gangodawila. Ronin Institute- New Jersey, United States
ประเทศศรีลังกา บรรยายเรื่อง Ethno-nationalist Sentiment of Theravāda 
and Its future with Global Buddhism | Opportunities and Challenges 

 เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวัน 
 เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. แยกห้องน าเสนอบทความวิจัยและบทความวิชาการ 
 เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๕.๔๕ น. ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ พร้อมกันที่ห้องประชุมใหญ่  
 เวลา ๑๕.๔๕ - ๑๖.๐๐ น. พระธรรมาจารย์เต้าเจี้ยว รองประธานพุทธสมาคมจีน นครฉงชิ่ง  
    สาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวสรุป และปิดการประชุม 
 
ภำคบ่ำย แบ่งห้องน ำเสนอบทควำม 
 เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. แบ่งกลุ่มย่อยน าเสนอความวิชาการและบทความวิจัย 
 

    ห้องที่ ๑ ห้องน ำเสนอบทควำมภำษำไทย  
    (Onsite & Online @Zoom mitting ID : 3829951669)  
    ผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย 
    ๑. พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ ศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาชวิทยาลัย 
    ๒. พระมหาสุทิตย์ อาภากโร รศ.ดร.    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาชวิทยาลัย 
    ๓. รศ.ดร.ประยง  จันทร์แดง             มหาวิทยาลัยพะเยา 
                    ด ำเนินรำยกำรโดย    พระมหาเสรีชน นริสฺสโร ดร. 
   ผู้ประสำนงำนประจ ำห้อง นายปริญญา  นิกรกุล   
 
 

    ห้องที่ ๒  ห้องน ำเสนอบทควำม (ภำษำอังกฤษ)  
    (Onsite & Online @Zoom mitting ID : 9875995789)  
    ผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย 
    ๑. พระมหาสมบูรณ์  วุฑฺฒิกโร รศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
    ๒. รศ.ดร.วฒุินันท์ กันทะเตียน     มหาวิทยาลัยมหิดล 
    ๓. ผศ.ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์ ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

   ด ำเนินรำยกำรโดย      นายอานุรักษ์   สาแก้ว 
   ผู้ประสำนงำนประจ ำห้อง     นางสาวภัทราวรรณ กวาวสาม 
 
 
 
 
 



 

    ห้องที่ ๓ ห้องเสวนำโต๊ะกลมภำษำจีน 
    (Onsite &Online @Zoom mitting ID : 3135643405)   
    ผู้ร่วมเสวนำประกอบด้วย 
    ๑. พระมหาอานนท์ ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
    ๒. ผู้แทนศูนย์การแปลภาษาจีน 
    ๓. ผู้แทนจากสถาบันจีนศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
    ๔. ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ่
   ด ำเนินรำยกำรโดย  ๑. Mr.Dujun 
         ๒. Miss. Wenjie 
   ผู้ประสำนงำนประจ ำห้อง พระปลัดอภิเชษฐ์  สุภทฺรวาที 
 
    ห้องที่ ๔  ห้องเสวนำรวมภำษำอังกฤษ 
    (Onsite &Online @Zoom mitting ID : 3749131142)   
    ด ำเนินรำยกำรโดย   พระครูสุธีสุตสุนทร ดร. 
    ผู้ประสำนงำนประจ ำห้อง นายศุภกร ณ พิกุล   
 
พิธีกรด ำเนินรำยกำรหลักห้องประชุมใหญ่ 
 พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน ผศ.ดร. 
 ผู้อ านวยการสถาบันภาษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
หมำยเหตุ :  ก าหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเหมาะสม 
 


