กาหนดการ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
ณ อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ภาคเช้า ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ชั้น ๒
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. พระศรีปริยัติธาดา ผู้อานวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. พระเทพปริยัตยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์
ประธานในพิธี กล่าวเปิดงานและให้โอวาท
๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. พิธีทักษิณานุปทานแด่บูรพาจารย์และผู้มีพระคุณต่อวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย บรรยายพิเศษ เรื่อง “การวิจัยทางพระพุทธศาสนา
เพื่อพัฒนาความหลากหลายทางวัฒนธรรมในอีสานใต้” (The Research on
the Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan)
๑๑.๓๐ – ๑๒.๑๐ น. ฉันภัตตาหารเพล และรับประทานอาหารเที่ยง
ภาคบ่าย นาเสนอบทความวิชาการ ณ ห้องประชุมกลุ่มย่อย
๑๒.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. นาเสนอบทความวิชาการ
ห้องประชุมย่อยที่ ๑ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ชั้น ๒
ผู้ทรงคุณวุฒิ :
๑) พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๒) ศ.ดร. ประยงค์ แสนบุราณ
พิธีกร/ผู้ประสานงาน
๑) ดร.สงวน หล้าโพนทัน
๒) พระมณีพร ขนฺติสาโร
๓) นางสมจิตร์ พยัคษา
๔) นางสาวบุญรัตน์ อุตส่าห์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์
นิสิต
นิสิต
นิสิต

๒

ห้องประชุมย่อยที่ ๒ ห้องเรียนบัณฑิตศึกษา ๑ อาคารสานักงานผู้บริหาร ชั้น ๓
ผู้ทรงคุณวุฒิ :
๑) พระสุธีรัตนบัณฑิต, ดร.
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๒) ศ.ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ
พิธีกร/ผู้ประสานงาน
๑) ดร.สิรภพ สวนดง
๒) พระธีรศักดิ์ สุธีโร
๓) พระสุทัศน์ จารุธมฺโม
๔) พระโทน ทีปงฺกโร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์
นิสิต
นิสิต
นิสิต

ห้องประชุมย่อยที่ ๓ ห้องเรียนบัณฑิตศึกษา ๒ อาคารสานักงานผู้บริหาร ชั้น ๓
ผู้ทรงคุณวุฒิ :
๑) พระสุธวี ีรบัณฑิต, ดร.
ผู้อานวยการสานักส่งเสริม
พระพุทธศาสนาและบริการสังคม
๒) รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม
พิธีกร/ผู้ประสานงาน
๑) ดร.วรเวช ศิริประเสริฐศรี
๒) พระอธิการบรรยง ปิยธโร
๓) พระจักรพงศ์ จกฺกวโส
๔) พระใบฎีกาอุดม สุตธมฺโม

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

อาจารย์
นิสิต
นิสิต
นิสิต

ห้องประชุมย่อยที่ ๔ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้อง ๒๒๑
ผู้ทรงคุณวุฒิ :
๑) พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ,รศ. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๒) รศ.ดร.สมชัย ศรีนอก
พิธีกร/ผู้ประสานงาน
๑) ดร.บรรพต แคไธสง
อาจารย์
๒) พระพรชัย กตปุญฺโญ
นิสิต
๓) พระปลัดไกรสร ธีรวโส
นิสิต
๔) พระใบฎีกาก้องสยาม ทนฺตจิตฺโต นิสิต

๓

ห้องประชุมย่อยที่ ๕ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้อง ๒๒๔
ผู้ทรงคุณวุฒิ :
๑) รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒) ผศ.ดร.สิน งามประโคน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พิธีกร/ผู้ประสานงาน
๑) พระมหาภัฏชวัชร์ เขททสฺสี, ดร. อาจารย์
๒) พระมหาบรรจง ติสรโณ
นิสิต
๓) พระณรงค์ จนฺทธมฺโม
นิสิต
๔) พระภราดร สีลสวโร
นิสิต
๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ชั้น ๒
- พระราชวรเมธี, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ประจาบนแท่นพิธี
- รศ.ดร.เอกฉัท จารุเมธีชน รักษาการผู้อานวยการบัณฑิตศึกษา
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ กล่าวสรุปผลการจัดประชุมวิชาการ
- พระศรีปริยัติธาดา ผู้อานวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ถวายของที่ระลึก
- พระราชวรเมธี, ดร. มอบของที่ระลึกแก่สถาบันที่เป็นเจ้าภาพร่วม
- มอบเกียรติบัตรแด่ผู้ทรงคุณวุฒิ
- มอบเกียรติบัตรแด่ผู้นาเสนอบทความ
- ให้โอวาทและปิดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๑
- ถ่ายภาพที่ระลึก เสร็จพิธี

หมายเหตุ : จานวนห้องและผู้ทรงคุณวุฒิประจาห้องอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ผู้ประสานงาน : นายมงคล สอนไธสง ๐๘๑-๓๗๒๖๙๓๗

