
โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ  ครั้งที่ ๑ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย  
และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑๓ เรื่อง 

“การส่งเสริมและคุ้มครองวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาในโลกไร้พรมแดน” 
ณ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วันเสาร์ ที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  
(ผ่านระบบ Online และ Onsite) 

********************************** 
๑. ชื่อโครงการ   

  โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ เรื่อง “การส่งเสริมและคุ้มครองวัฒนธรรม

ทางพระพุทธศาสนาในโลกไร้พรมแดน”(Promotion, protection and  Preservation of Buddhist 

Culture in Global Perspective) 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ศาสนาและวัฒนธรรมมักถูกหยิบยกขึ้นมาในฐานะเป็นแกนกลางทางจิตใจ เป็นกรอบแห่งความ
ประพฤติของประชาชนในสังคม พระพุทธศาสนานอกจากจะมีพระธรรม คือ คำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว
ยัง มีวัดและพระสงฆ์ วัดและพระสงฆ์กับประชาชนมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด วัดไม่เพียงแต่เป็นที่
พำนักของพระภิกษุสามเณร แต่ยังเป็นสถานสาธารณสงเคราะห์ของชุมชนด้วย เมื่ อการแพร่ระบาดของ
ไวรัสในครั้งนี้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงระบบทางสังคมเป็นอย่างมาก พระสงฆ์และประชาชนตระหนักใน
เรื่องของสุขภาพมากขึ้น วัดมีการจัดระบบเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ประชาชนห่วงใยใส่ ใจ
สุขภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นความมั่นคงอย่างหนึ่งของชีวิตนอกเหนือจากการประกอบสัมมาชีพ พระพุทธศาสนา
จึงเป็นเสาหลักของสังคม ช่วยให้ความรู้ อบรมแนวทางปฏิบัติให้ประชาชนได้ ทั้งการให้คำแนะนำ ให้
กำลังใจ ช่วยสร้างการรับรู้และทำให้ประชาชนมีสติเดินหน้ารับมือกับปัญหาเศรษฐกิจต่อไปด้วย  
 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมจัดเป็นกระบวนการที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอด เวลาทุก 
ยุคทุกสมัยและทุกสังคม หากจะแตกต่างกันไปบ้างในเรื่องวิธีการและลักษณะของการเปลี่ยนแปลง สำหรับ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในอดีตนั้นเป็นไปอย่างช้าๆ เนื่องจากการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆ 
ยังมีน้อย และระบบการสื่อสารคมนาคมยังไม่ค่อยพัฒนาก้าวหน้าเท่ากับปัจจุบัน การแพร่กระจายทาง
วัฒนธรรมจึงเป็นไปค่อนข้างยาก แต่เมื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศของทุกสังคมมีความเจริญก้าวหน้ามาก
ขึ้น ทำให้การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นค่อนข้างรวดเร็วและ
เกิดขึ้นตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง ไม่สามารถควบคุมได้ และปัจจัยที่กำหนดให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ 
แรงกดดันที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ความเจริญทางเทคโนโลยี และระบบเศรษฐกิจ ซึ่งการ



๒ 
 

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของคนในสังคม รวมถึงวัฒนธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์ที่จะก้าวสู่ “มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาที่
สร้างพุทธนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม” ส่งเสริมให้มีการวิจัยและค้นคว้าเพ่ือสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการสอน เน้นการพัฒนาองค์ความรู้ในพระไตรปิฎก โดยวิธีสห
วิทยาการแล้วนำองค์ความรู้ที่ค้นพบมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหา ศีลธรรม และจริยธรรมของสังคม รวมทั้ง
พัฒนาคุณภาพงานวิชาการด้านพระพุทธศาสนาโดยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพนักวิจัยและงานวิจัยให้มีคุณภาพและความเป็นสากลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ และพุทธนวัตกรรมเพ่ือให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการในการแก้ไขปัญหาชุมชน สังคม ประเทศชาติโดยใช้หลักพุทธศาสนา ตามเป้าหมายหลักของ
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ  
 จากความสำคัญดังกล่าว สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์และหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้เล็งเห็นคุณค่าและ
ความสำคัญของการพัฒนาผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมเชิงพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนา
จิตใจ ปัญญา คุณธรรมและสังคม จึงกำหนดจัดโครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
เรื่อง “การส่งเสริมและคุ้มครองวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาในโลกไร้พรมแดน” ขึ ้นเพื ่อเป ็นเวที
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้จากนักวิชาการ คณาจารย์ นักวิจัย และนิสิตนักศึกษา ตลอดจนเป็น
การเผยแพร่ผลงานวิจัยซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพงานวิจัยในศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อพัฒนา
ประเทศชาติ พร้อมยังสามารถสร้างเครือข่ายในการเรียนรู้การวิจัยกับนานาประเทศต่อไป 
 

๖. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ๑. เพ่ือเป็นเวทีในการนำเสนอและเผยแพร่บทบาทผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมเชิง
พุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาจิตใจ ปัญญา คุณธรรมและสังคม 
 ๒. เพ่ือเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิชาการทางพระพุทธศาสนาในระดับชาติและ
นานาชาติ  
 ๓. เพื่อส่งเสริมและสร้างเครือข่ายงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
  

๗. หน่วยงานความร่วมมือ 
 ๑. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๒. วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๓. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 
 ๔. วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๕. มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 
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 ๖. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
 ๗. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)    
 ๘. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  
 ๙. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 
 ๑๐. คณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย 
 ๑๑. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
 ๑๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 ๑๓. ภาคีเครือข่ายสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

๘. วันและสถานที่ดำเนินการ 
 วันเสาร์ ที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 
 

๙. รูปแบบการสัมมนา 
 ๙.๑ การบรรยายพิเศษ (Keynote lecture ) /การเสวนา (Panel Discussion)/ การอภิปราย 
 ๙.๒ การนำเสนอผลงานวิจัย (Oral Presentation) 
 

๑๐. การประเมินผลโครงการ 
 ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความเข้าใจในบทบาทของพระพุทธศาสนา และส่งเสริม คุ้มครองวัฒนธรรมทาง
พระพุทธศาสนาในโลกไร้พรมแดน  
 

๑๑.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ  
 ๕๐๐,๐๐๐ บาท  
๑๒. กลุ่มเป้าหมายโครงการ 
 ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา จำนวน ๒๐๐ รูป/คน ดังนี้ 
  - คณาจารย์ นักวิชาการ ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 - คณาจารย์ นักวิชาการ ผู้บริหาร และบุคลากรจากส่วนงานภายนอก  
  - ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก และต่างประเทศ 
๑๓. กิจกรรมการดำเนินงาน 
 - ขออนุมัติโครงการ 
 - ประชุมวางแผนและดำเนินงาน 
 - ขอแต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน 
 - ประชาสัมพันธ์/ประสานงานติดต่อเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมสัมมนาทั้งภายในและต่างประเทศ 
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 - ดำเนินตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ 
 - ประเมินผล/สรุปผลดำเนินการ 
 

๑๔. เปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการในประเด็น 
 ๑. การคุ้มครองพระพุทธศาสนา 
 ๒. วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 ๓. การศึกษาพระพุทธศาสนา 
 ๔. พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม 
 
๑๕. การส่งบทความ 
 บทความวิจัยที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยนำเสนอหรือเผยแพร่มาก่อน และเป็นบทความที่
สมบูรณ์แล้ว มีความยาวไม่เกิน ๑๒ หน้ากระดาษ A4 จัดทำรูปแบบการเขียนบทความที่คณะกรรมการ
กำหนดไว้  โดยลงทะเบียนและส่งบทความผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ …doc หรือ docx. ผ่าน
เว็บไซต์ https://bri.mcu.ac.th/con/  
 
๑๖. กำหนดการส่งผลงานและลงทะเบียน 
 ๕ สิงหาคม – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕  เปิดรับบทความ ลงทะเบียน 
 ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕   แจ้งผลการพิจารณาบทความ 
 ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕   แจ้งห้องนำเสนอบทความ 
 ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕   วันประชุมสัมมนา 
๑๗.ค่าใช้จ่ายในการส่งบทความและนำเสนอบทความ 
 บัณฑิตระดับ ปริญญาตรี-ปริญญาโท  ๑,๐๐๐ บาท 
 บัณฑิตระดับ ปริญญาเอก  ๑,๕๐๐ บาท 
 อาจารย์, นักวิจัย,  ๒,๐๐๐ บาท 
๑๘.การเข้าร่วมประชุมสัมมนา ฟรี มีอาหารเลี้ยง (ข้าวกล่อง)  
 การจัดประชุมอยู่ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า -2019 (Covid-
19) ของกระทรวงสาธารณสุข 
  ผู้เข้าร่วมประชุมต้องตรวจ ATK มาให้เรียบร้อย ก่อนเข้าสถานที่ หรือตรวจหน้างาน  
ติดต่อสอบถามได้ที่  
 พระมหาเกรียงศักดิ์ อินฺทปญฺโญ นักวิจัย โทรศัพท์ ๐๘๖-๑๐๕-๐๒๒๙  

E-mail: kriangsak.wit@mcu.ac.th  
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