
 
ก าหนดการ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่  4 MCU Nan Congress IIII 
เรื่อง  พุทธเกษตร: นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมอยา่งยั่งยืน 

 (Buddhist agriculture: Innovation for sustainable social development) 
และพิธีท าบุญวันคล้ายวันก่อต้ังวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  เฉลิมพระเกียรติฯ 

ณ อาคารหอประชุมวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ  อ าเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน 
วันพุธ  ที่  9  กันยายน  พ.ศ. 2563 

---------------------------- 
ภาคเช้า 
08.00-08.30  น. -ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 
08.30-09.00  น. -รับชมมัลติมีเดีย ประวัติวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  เฉลิมพระเกียรติฯ 
09.00 น.  -พระเดชพระคุณ พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, 
    รักษาการเจ้าคณะใหญ่หนกลาง,  กรรมการมหาเถรสมาคม 

 จุดธูปเทียนและน ากล่าวค าบูชาพระรัตนตรัย 
   -ประธานพิธีฝ่ายคฤหัสถ์  จุดธูปเทียน หน้าพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 องค์สถาปนามหาวิทยาลัย 

 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/  เปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ 
 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร /เปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้อง 
 หน้าพระบรมฉายาลักษณ์  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 
-พระราชศาสนาภิบาล  รก.เจ้าคณะจังหวัดน่าน  ถวายสักการะในนามคณะสงฆ์จังหวัดน่าน  
 พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี มจร ถวายสักการะในนามผู้บริหาร มจร  
 ประธานพิธีฝ่ายคฤหัสถ์  ถวายสักการะในนามประชาชนชาวจังหวัดน่าน   

แด่ พระเดชพระคุณ พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, 
       รักษาการเจ้าคณะใหญ่หนกลาง,  กรรมการมหาเถรสมาคม 
-ประกอบพิธีทักษิณานุปทาน /ถวายผ้าป่าสมทบทุนการศึกษาของวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ 
-พระเดชพระคุณ พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, 
 รักษาการเจ้าคณะใหญ่หนกลาง,  กรรมการมหาเถรสมาคม  กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ 
 เรื่อง “พุทธเกษตร: สู่วิถีชีวิตเพื่อความม่ันคง ม่ังคั่งและยั่งยืน” 
-พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี มจร ถวายไทยธรรมแด่ พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.  
-พิธีถวายผ้าป่าสมทบทุนการศึกษาของวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ 
-ประธานพิธีฝ่ายคฤหัสถ์ พร้อมด้วยผู้มีเกียรติถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 
-พระสงฆ์อนุโมทนา 
-พิธีบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)  

11.30 น.  -ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวัน 
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ภาคบ่าย   เวลา  13.00-15.00 น.  
1. เวทีน าเสนอบทความวิจัยและบทความวิชาการ  ณ อาคารศูนย์บริการวิชาการทางพระพุทธศาสนา  
  0 ห้องประชุมย่อยกลุ่มที่ 1 :  กลุ่มนวัตกรรมพุทธเกษตรและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ อินทนนท์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรุตม์ บุญศรีตัน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ผู้ด าเนินรายการ/ประสานงาน : อาจารย์ ดร.ช านาญ  เกิดช่อ  
ผู้ทรงคุณวุฒิสรุปผลการน าเสนอผลงานวิชาการ 
 

0 ห้องประชุมย่อยกลุ่มที่ 2 : กลุ่มนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาผู้สูงอายุ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ  
1. รองศาสตราจารย์ ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม  มหาวิทยาลัยบูรพา 
2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ  สุขสถิตย์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ผู้ด าเนินรายการ/ประสานงาน :  อาจารย์ธัชพล  ยรรยงค์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิสรุปผลการน าเสนอผลงานวิชาการ 
 

0 ห้องประชุมย่อยกลุ่มที่ 3 :  กลุ่มนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและการเมืองการปกครอง 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
1. รองศาตราจารย์ ดร.สุรพล  สุยะพรหม  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.โชติ  บดีรัฐ  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 
3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล  เย็นใจมา   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

ผู้ด าเนินรายการ/ประสานงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรีทัศน์ โรจน์กิจจากุล 
ผู้ทรงคุณวุฒิสรุปผลการน าเสนอผลงานวิชาการ 
 

0 ห้องประชุมย่อยกลุ่มที่ 4 :  กลุ่มนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษายุคใหม่ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
1. รองศาสตราจารย์ เพ็ญจันทร์ รวิยะวงศ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติศักดิ์  ณ  สงขลา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยากรด าเนินรายการ/ประสานงาน : อาจารย์สมคิด  นันต๊ะ  
ผู้ทรงคุณวุฒิสรุปผลการน าเสนอผลงานวิชาการ 

2. ห้องน าเสนอผลงานทางวิชาการแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)  ณ ชั้น 1 (ห้องโถง) อาคารหอประชุม 
    วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ  จังหวัดน่าน  เริ่มน าเสนอเวลา 13.00-15.00 น. 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
1. รองศาสตราจารย์ พูนทรัพย์  เกตุวีรพงศ์   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
2. รองศาสตราจารย์ ฉวีวรรณ  สุวรรณาภา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ผู้ทรงคุณวุฒิสรุปผลการน าเสนอผลงานวิชาการและมอบเกียรติบัตร 
ด าเนินรายการ/ประสานงาน: อาจารย์สิทธิชัย  อุ่นสวน /นางอรพินท์  อินวงค์ 
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3. เวทเีสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “พุทธเกษตร: วิถกีารพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างย่ังยืน” เริ่มเวลา 13.00-15.00 น. 
    ณ ชั้น  1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
  วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 
   1. พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร 
   2. พระครูสุจิณนันทกิจ เจ้าคณะอ าเภอสันติสุข, ผู้อ านวยการศูนย์การเรียนรู้วัดโป่งค า น่าน 
   3. เกษตรกรต้นแบบจังหวัดน่าน 
   ด าเนินรายการโดย...  

ผู้ประสานงาน:  พระปลัดวัชรพงษ์ วชิรปญฺโญ, อาจารย์ธนวัฒน์  ศรีลา  
4. เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เปิดบ้านการศึกษา: เหลียวหลังแลหน้าแนวโน้มการพัฒนาการศึกษาน่านในอนาคต”  

เริ่มเวลา 13.00-15.00 น.  ณ ชั้น  2 อาคารหอประชุมวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน โดย... 
 1. พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร.   ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ,  

ศิษย์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร 
 2. ดร.นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ   อดีตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข,  

ศิษย์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร 
 3. ว่าที่ร้อยตรี สมเดช อภิชยกุล   ที่ปรึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ,  

อดีต ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน 
 4. อาจารย์เสรี  พิมพ์มาศ   ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน, 

อดีต ผอ.โรงเรียนสตรีศรีน่าน 
ด าเนินรายการโดย...คุณทัตติ  งามอ่อน   
ผู้ประสานงาน:  อาจารย์สุบินรัตน์  รัตนศิลา, อาจารย์จอมพณ  สมหวัง 

5. เวทีสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI รอบท่ี4 : กระบวนการ ปัญหาที่พบ 
    และบทเรียน”  โดย  ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์  สมบัติสมภพ  หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) 
6. นิทรรศการ ณ ชั้น  1 อาคารศูนย์บริการวิชาการทางพระพุทธศาสนา 
 2.1 เปิดบ้านโครงการสัมมนาชีพพุทธวิสาหกิจวิชชาลัย 

2.2 ผลงาน คปพ.ฝ่ายเผยแผจ่ังหวัดน่าน (โครงการพระสอนศีลธรรมจังหวัดน่าน+ศูนย์ธรรมจาริกน่าน) 
 2.3 ผลงาน ศูนย์ส่งเสริมช่วยเหลือผู้ประสบภัยโรคระบาดโควิดวัดพระธาตุแช่แห้งร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ 
 2.4 ผลงาน โครงการวิจัยพุทธเกษตรวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  เฉลิมพระเกียรติฯ  
 2.5 ผลงาน โครงการปริธรรมคัมภีร์ใบลานล้านนาน่านและพุทธศิลป์น่าน 
 2.6 ผลงาน การส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุจังหวัดน่าน 
 2.7 ผลงาน กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดน่าน  
 2.8 ผลงาน ภาคีเครือข่ายร่วมจัดงาน  
หมายเหตุ   -ผู้บริหาร  คณาจารย์  นิสิตฝ่ายบรรพชิตห่มดองสีเหลืองทอง 

 -หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้บริหาร  คณาจารย์  เจ้าหน้าที่  นักวิจัย  ผู้น าเสนอบทความ   
    ผู้มีเกียรติแต่งกายชุดสูทหรือ ชุดพ้ืนเมือง (โทนสีม่วง) 
  -นิสิต นักศึกษา แต่งกายชุดนิสิต นักศึกษาประจ าสถาบันการศึกษา 
  -ก าหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 


