
คําสั่ง วิทยาลัยสงฆเชียงราย 

เร่ือง แตงตั้งคณะบรรณาธิการเอกสารประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 

ดวยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร รวมกับวิทยาลัยสงฆเชียงราย วิทยาเขตพะเยา 

เฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดจัดประชุมสัมมนาวิชาการ

และนานาชาติ คร้ังท่ี ๑๒ เรื่อง “การสงเสริมและคุมครองวัฒนธรรม ทางพระพุทธศาสนาในโลกไรพรมแดน

(Promotion, protection and Preservation 

เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เพ่ือใหการจัดประชุมวิชาการ

นโยบายของมหาวิทยาลัย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา

ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงแตงต้ังผูมีรายนามตอไปนี้เปนคณะบรรณาธิการเอกสารประชุมวิชาการระดับชาติ

ครั้งที ่๑ และระดับนานาชาติ คร้ังที่ 
 

๑. พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ

๒. พระชยานันทมุนี, ผศ.ดร

๓. พระมหาบุญเลิศ อนิฺทปฺโญ

๔. พระมหาสมบูรณ วุฑฒิกโร

๕. พระมหาสุรศักด์ิ ปจฺจนฺ

๖. Ven.Dr.Chandima Gangodawila

๗. ศาสตราจารยดร.จํานงค

๘. รองศาสตราจารย ดร.สุรพล

๙. รองศาสตราจารย ดร.ชลวทิย เจียรจิตต

๑๐. รองศาสตราจารย ดร

๑๑. รองศาสตราจารย ดร

๑๒. Prof.Dr.Vibhash Chandra Jha (India) 

 
วิทยาลัยสงฆเชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ที ่๔๕ / ๒๕๖๕ 

คณะบรรณาธิการเอกสารประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครัง้ท่ี 

และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑๒  

 

ดวยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร รวมกับวิทยาลัยสงฆเชียงราย วิทยาเขตพะเยา และวิทยาลัยสงฆนครนาน 

เฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดจัดประชุมสัมมนาวิชาการ

การสงเสริมและคุมครองวัฒนธรรม ทางพระพุทธศาสนาในโลกไรพรมแดน

(Promotion, protection and Preservation of Buddhist Culture in Global Perspective)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ประชุมวิชาการดําเนินไปดวยความเรียบรอยมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงคตาม

นาจตามความในมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

จึงแตงต้ังผูมีรายนามตอไปนี้เปนคณะบรรณาธิการเอกสารประชุมวิชาการระดับชาติ

นานาชาติ ครั้งที่ ๑๒ ณ วทิยาลัยสงฆเชียงราย ประกอบดวย : -  

รศ.ดร.     บรรณาธิการ 

ดร.    กองบรรณาธิการ 

พระมหาบุญเลิศ อนฺิทปฺโญ, ศ.ดร.   กองบรรณาธิการ 

วุฑฒิกโร, รศ.ดร.    กองบรรณาธิการ 

จนตฺเสโน, ผศ.ดร.    กองบรรณาธิการ 

Gangodawila (Canada)  กองบรรณาธิการ 

จํานงค อภวิฒันสิทธิ ์   กองบรรณาธิการ 

สุรพล สุยะพรหม   กองบรรณาธิการ 

ชลวทิย เจียรจิตต   กองบรรณาธิการ 

ดร.สุวญิ รักสัตย   กองบรรณาธิการ 

ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม  กองบรรณาธิการ 

. Prof.Dr.Vibhash Chandra Jha (India)   กองบรรณาธิการ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

คณะบรรณาธิการเอกสารประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิคร้ังที่ ๑  

และวิทยาลัยสงฆนครนาน 

เฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดจัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ 

การสงเสริมและคุมครองวัฒนธรรม ทางพระพุทธศาสนาในโลกไรพรมแดน” 

of Buddhist Culture in Global Perspective) ณ วิทยาลัยสงฆ

 

และบรรลุวัตถุประสงคตาม

แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

จึงแตงต้ังผูมีรายนามตอไปนี้เปนคณะบรรณาธิการเอกสารประชุมวิชาการระดับชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



๑๓. Dr.Shi Jing Peng (China) 

๑๔. Dr. Lim Hui ling (Singapore) 

๑๕. Dr. Rufin Jamey Saul, Thailand 

๑๖. Dr. Matthew Bryan Orsborn

๑๗. รศ.ดร.วุฒินันท กันทเตียน

๑๘. ผศ.ดร.เบญจมาศ สุขสถิต

๑๙. รศ.ดร.ประยงค จันทรแดง

๒๐. ดร.บญุชวย ดูใจ 

๒๑. พระครูสุธสีุตสุนทร, ดร

๒๒. พระมหาเกรียงศักด์ิ อินทปฺ

๒๓. ดร.เสพบัณฑิต โหนงบัณฑติ

๒๔. ผศ.ดร.ฤทธิชัย แกมนาค

๒๕. ผศ.พิศมัย วงศจาํปา 

๒๖. พระครูวรวรรณวิฑูรย

มีหนาที่ ดงันี้ : 

๑. ตรวจสอบรูปแบบบทความ พิจารณาคุณภาพบทความเพื่อตีพิมพเผยแพรในงานประชุม

วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 

กรณราชวิทยาลัย 

๒. ตรวจสอบการคัดลอกผลงานของผูอื่น 

สรางความนาเชื่อถือตอบทความที่ตีพิมพในการประชุมวิชาการวา

“ตอบรับ” หรือ “ปฏิเสธ” การตีพิมพบทความนั้น ๆ

๓. จัดทําตนฉบับแกผูทรงคุณวุฒิ และฉบับสมบูรณเพ่ือเผยแพรตอไป

 

ทั้งนี้ ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

   

  สั่ง ณ วันที่ ๒๐ เดือน สิงหาคม พ

. Dr.Shi Jing Peng (China)     กองบรรณาธิการ 

Dr. Lim Hui ling (Singapore)    กองบรรณาธิการ 

Dr. Rufin Jamey Saul, Thailand    กองบรรณาธิการ 

Dr. Matthew Bryan Orsborn (Thailand)  กองบรรณาธิการ 

วุฒินันท กันทเตียน    กองบรรณาธิการ 

เบญจมาศ สุขสถิตย    กองบรรณาธิการ 

ประยงค จันทรแดง    กองบรรณาธิการ 

     กองบรรณาธิการ 

ดร.    กองบรรณาธิการและเลขานุการ

อินทปฺโ, ดร.    กองบรรณาธิการและผูชวยเลขานุการ

เสพบัณฑิต โหนงบัณฑิต    กองบรรณาธิการและผูชวยเลขานุการ

ฤทธิชัย แกมนาค    กองบรรณาธิการและผูชวยเลขานุการ

     กองบรรณาธิการและผูชวยเลขานุการ

พระครูวรวรรณวิฑูรย, ผศ.ดร.    กองบรรณาธิการและผูชวยเลขานุการ

ตรวจสอบรปูแบบบทความ พิจารณาคณุภาพบทความเพ่ือตีพิมพเผยแพรในงานประชุม

และระดับนานาชาติ คร้ังที่ ๑๒  ณ วิทยาลัยสงฆเชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

ตรวจสอบการคัดลอกผลงานของผูอ่ืน (Plagiarism) โดยใชเคร่ืองมือหรือโปรแกรมที่เชื่อถือได

ที่ตีพมิพในการประชุมวิชาการวาไมมีการคัดลอกผลงานของผูอ่ืน และพิจารณา 

การตีพิมพบทความนั้น ๆ 

จัดทําตนฉบับแกผูทรงคุณวุฒิ และฉบับสมบูรณเพ่ือเผยแพรตอไป 

 

เดอืน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕๖ 

 

 

 (พระพทุธิญาณมุนี)  

รักษาการผูอํานวยการวิทยาลัยเชียงราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองบรรณาธิการและเลขานุการ 

กองบรรณาธิการและผูชวยเลขานุการ 

กองบรรณาธิการและผูชวยเลขานุการ 

กองบรรณาธิการและผูชวยเลขานุการ 

กองบรรณาธิการและผูชวยเลขานุการ 

กองบรรณาธิการและผูชวยเลขานุการ 

ตรวจสอบรูปแบบบทความ พิจารณาคุณภาพบทความเพ่ือตีพิมพเผยแพรในงานประชุมสัมมนา

มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลง

โดยใชเครื่องมือหรือโปรแกรมที่เชื่อถือได เพื่อ

มมีการคัดลอกผลงานของผูอื่น และพิจารณา 


