
 

 
 
 
 
 

กำหนดการ 
ประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี ๑ และระดับนานาชาติ คร้ังท่ี ๑3  
เรื่อง “สหวิทยาการลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

The 1st National and the 13th International Conference “Interdisciplinary of Knowledge  
and Wisdom on the Chao Phraya River Basin for Sustainable Development” 

จัดโดย  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย และ มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ 
วันพุธที่  ๒5  มกราคม พ. ศ. ๒๕๖6 

ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ อาคารเรียนรวมหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์  

ตำบลนครสวรรค์ออก  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดนครสวรรค์ 
******** 

วันพุธที่  ๒5  มกราคม พ. ศ. ๒๕๖6 

 เวลา ๐๘.๐๐ น.  ลงทะเบียน และผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ และนิสิตพร้อมกัน ณ ห้อง 
    ประชุมเธียร์เตอร์ อาคารเรียนรวมหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
 เวลา ๐๘.๓๐ น.  ชมวีดีทัศน์พัฒนาการและความเป็นมาของ มจร วิทยาเขตนครสวรรค ์
 เวลา ๐๘.๔๐ น.  - พระธรรมวัชรบัณฑิต ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
     ถึงห้องประชุม และเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
    - พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค ์
      กล่าวถวายรายงานต่อประธานที่ประชุม 
 เวลา ๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น. พระธรรมวัชรบัณฑิต ศ.ดร. อธกิารบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

ประธานในพิธีกล่าวเปิดการประชุมสัมมนาฯ 
 เวลา ๐๙.๓๐–09.45 น. พระครูสุธีกิตติบัณฑิต, ผศ.ดร. รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวจิัยพุทธศาสตร์  
    - เบิกตัวผู้แทนสถาบันการศึกษาเครือข่ายเข้ารับเกียรติบัตร 
    - เบิกตัวนักวิจัยดีเด่นและผู้มผีลงานวิจัยดีเด่นเข้ารับรางวัล 
 เวลา ๐๙.45–๑๐.๐๐ น.  รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม 
 เวลา 10.0๐ – ๑๐.3๐ น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ บรรยายเรื่อง “อนาคตและทิศ

ทางการพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2” 
 เวลา ๑๐.3๐ – ๑0.5๐ น. รศ.ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร บรรยายเรื่อง "ผังและแผนในการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ
และสังคมของภาคเหนือ ประเทศไทย"  

 เวลา ๑0.5๐ - ๑๑.1๐ น. Emeritus Professor Dr. Maneeratana Sawasdiwat Na Ayutthaya บรรยาย
เรื่อง “Ecology of Learning” 



 

              
        เวลา ๑1.1๐ - ๑1.3๐ น. Dr.Lim Hui ling (Singapore) บ รรยาย เรื่ อ ง“Environmental Sustainability:  

Area Development Case Study of Singapore” 
 เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๒.๓๐ น. พักฉนัภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวัน 

วันพุธที่  ๒5  มกราคม พ. ศ. ๒๕๖6  
 เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. แยกห้องนำเสนอบทความวิชาการและบทความวิจัย 
 เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๕.๔๕ น. ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ พรอ้มกันที่ห้องประชุมเธียร์เตอร์ อาคารเรียนรวม 
                                          หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
 เวลา ๑๕.๔๕ - ๑๖.๐๐ น. - พระเทพปริยตัิเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ ประธานในพิธีปดิ 
                                          เดินทางมาถึงห้องประชุม 
    - พระครูสุธีกิตติบัณฑิต, ผศ.ดร. รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร ์
    สรุปรายงานผลการจัดโครงการฯ และเบิกตัวผู้ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงาน 
    เข้ารับเกียรติบัตร 
    - พระเทพปรยิตัิเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ กล่าวปดิการประชุม 
     และนำสวดมนต์ไหว้พระ 
 
ภาคบ่าย แบ่งห้องนำเสนอบทความ 
 เวลา ๑2.3๐ – ๑๕.๓๐ น. แบ่งกลุ่มย่อยนำเสนอบทความวิชาการและบทความวิจัย 
 
   ห้องที่ ๑ ห้องนำเสนอบทความภาษาไทย  
    (Onsite ห้อง 202 & Online @Zoom meeting ID : 9320472636)  
    ผู้ทรงคุณวุฒปิระกอบด้วย 
    1. พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.ดร.           มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
    2. รศ.ดร.โกนฏิฐ์ ศรีทอง        มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
    3. ผศ.ดร.สุกญัญาณฐั อบสิน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
    4. รศ.ดร.โชติ บดีรัฐ                  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

                    ดำเนนิรายการโดย    ผศ.ดร.ปฏิธรรม สำเนียง 
                                     ผู้ประสานงานประจำห้อง นางสาวรสรินทร์ อยู่เย็น  
  
   ห้องที่ 2 ห้องนำเสนอบทความภาษาไทย  
    (Onsite ห้อง 203 & Online @Zoom meeting ID : 8716138324)  
    ผู้ทรงคุณวุฒปิระกอบด้วย 
    1. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
    2. พระชยานันทมุนี, รศ.ดร.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
    3. รศ.ดร.วรกฤต  เถื่อนช้าง  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
    4. รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง        มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 

                    ดำเนนิรายการโดย    ผศ.อนงค์นาฏ แก้วไพทูรย ์
    ผู้ประสานงานประจำห้อง นายกิตติพัทธ์ โมราสุข  



 

 
 
 
  
   ห้องที่ 3 ห้องนำเสนอบทความภาษาไทย  
    (Onsite ห้องประชุมเธียร์เตอร ์& Online @Zoom meeting ID : 8854197011)  
    ผู้ทรงคุณวุฒปิระกอบด้วย 
    1. รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม           มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
    2. รศ.ดร.เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง        มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
    3. รศ.ดร.วิทยา ชินบุตร   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
    4. ผศ.ดร.กฤษณะ ดาราเรือง             มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 
 

                    ดำเนนิรายการโดย    ผศ.ดร.วสุกิจจ์ เหล่าอินทร ์
                    ผู้ประสานงานประจำห้อง นายจาตุรงค์ สุทาวัน 
 

ห้องที่ 4  ห้องนำเสนอบทความนานาชาต ิ(ภาษาอังกฤษ)  
   (Onsite ห้อง 205 & Online @Zoom meeting ID : 2860040855)  
   ผู้ทรงคุณวุฒปิระกอบด้วย 

๑. พระมหาสมบูรณ์  วุฑฺฒิกโร รศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. รศ.ดร.พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

   3. ผศ.ดร.สุดากาญจน์ ปัทมดิลก      มหาวิทยาลัยนเรศวร 
   4. ผศ.ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์       มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
      

   ดำเนนิรายการโดย      ดร.ภัคภพ์ไผทท์ ภคสกุลวงศ ์
   ผู้ประสานงานประจำหอ้ง     นางสาวมุกรวี  ฉิมพะเนาว ์
           นายจักรี บวัยา 
 
ห้องที่ 4 ห้องนำเสนอแบบโปสเตอร ์
   (Onsite ห้องโถงชั้น 2 อาคารเรียนรวมหลักสูตรบัณฑิตศึกษา)  
   ผู้ทรงคุณวุฒปิระกอบด้วย 
   1. พระครูสุธีกติตบิัณฑิต, ผศ.ดร.     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
   2. พระมหาเสรีชน นรสิฺสโร, ดร.            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
   3. ดร.ไพศาล นาสุริวงศ์   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
   4. ดร.ทวีศักดิ์ ชูมา   มหาวิทยาลัยมหิดล นครสวรรค์ 
 

                    ดำเนนิรายการโดย    ดร.ธีระพันธ์ เชิญรัมย ์
                     ผู้ประสานงานประจำห้อง ดร.ดิเรก ด้วงลอย 
 
 
 
 


