
              
 

 
 

ก ำหนดกำร  
งำนสัมมนำวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำต ิ

พุทธศักรำช ๒๕๖๔ 
“พุทธศำสนำ: บูรณำกำรกับศำสตร์สมัยใหม่สู่กำรพัฒนำจิตใจและสังคม”  

“Buddhism: Integrating with Modern Sciences to Mental  
and Social Development” 

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย   
ต ำบลล ำไทร อ ำเภออวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

วันอำทิตย์ท่ี ๒๗  มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ เภวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. 
ผ่ำนระบบออนไลน์  ZOOM Video Conferencing 

 

ก ำหนดกำรอำคเภช้ำ 
 
08.00 - 08.30  น. 

-เข้าห้องประชุมใหญ่ Zoom online (รวม)/ลงทะเบียนในกล่องข้อความของห้องประชุม 
  Zoom Meeting ID : 676 696 1123    (Host โดย ดร.กรรณิการ์ ขาวเงิน) 
 

08.30 - 10.00  น. - พระเภทพวัชรบัณฑิต, ศำสตรำจำรย์ ดร. อธิการบดี 
  เข้าสู่ห้องประชุม Zoom online และน าบูชาพระรัตนตรัย 
 
- พระมหำสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รองศำสตรำจำรย์ ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
  กล่าวถวายรายงาน  
 
- พระเภทพวัชรบัณฑิต, ศำสตรำจำรย์ ดร.  กล่าวเปิดการสัมมนาและ ปำฐกถำน ำเภร่ือง 
  “Buddhism : Integrating with Modern Sciences to Mental  
  and Social Development” 
- พิธีกรกล่ำวขอบคุณประธำนในพิธ ี
 
 

10.00 – 11.30 น. แยกห้องน ำเภสนอบทควำมวิชำกำร ผ่ำนระบบ Zoom Meeting 
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ห้องที่ 1: “พระพุทธศำสนำกับกำรพัฒนำจิตใจและสังคม”  อำษำไทย 
Zoom Meeting ID : 304 081 4716 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิ   

1. รศ. ดร.ประพันธ์ ศุอษร 
2. ผศ. ดร.มนตรี สิระโรจนำนันท์ 
3. ผศ. ดร.แม่ชีกฤษณำ รักษำโฉม 

ผู้ด าเนินรายการ:  ผศ. ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์ 
ผู้ประสานงาน:  ๑.พระมหาเทวินทร์  วรปญฺโ  (Host)    ๒. พระศราวุธ เพื๊องเต๊ือง  
                   ๓. พระสมชาย  จิรธมฺโม  
 
ห้องที่ 2:  “พระพุทธศำสนำกับกำรเภมืองกำรปกครองและกำรจัดกำรอำครัฐ” 
Zoom Meeting ID : 488 490 9371 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

1. รศ. ดร.สุรพล สุยะพรหม 
2. รศ.พิเภศษ พล.ท. ดร.วีระ วงศ์สรรค์ 

ผู้ด าเนินรายการ : ผศ. ดร.บุญเภลิศ โอฐสู/ ดร.ปณัชญำ ลีลำยุทธ(Host)/ 
                     ดร.กนกวรรณ กรุณำฤทธิโยธิน 
ผู้ประสานงาน:   ๑. พระสมนึก ธีรปญฺโ    ๒. ดร.เกรียงไกร  พนิยารัก  
 
ห้องที่ 3:  “พระพุทธศำสนำกับกำรศึกษำ” 
Zoom Meeting ID : 918 5259 0037 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

1. รศ. ดร.สมศักด์ิ  บุญปู่ 
2. ผศ. ดร.บุญมี  พรรษำ 
3. รศ. ดร.อ ำพล บุดดำสำร   

ผู้ด าเนินรายการ:  ผศ. ดร.เภกษม แสงนนท์ 
ผู้ประสานงาน:  ๑. พระสุรชัย สุรชโย, ดร. ๒. นายสุทิศ สวัสดี  ๓. ดร.อุดม จันทิมา(Host) 
 
ห้องที่ 4  “พระพุทธศำสนำกับกำรศึกษำ”  
Zoom Meeting ID : 458 295 8249  
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

1. ผศ. ดร.รัฐพล เภย็นใจมำ  
2. ผศ. ดร. ตวงเภพชร สมศรี 
3. ดร. ธำนี สุวรรณประทีป 

ผู้ด าเนินรายการ:   ผศ.พิเภศษ ดร. อรชร ไกรจักร์ 
ผู้ประสานงาน :   ๑. นายสังวร อ่อนสนิท(Host)  ๒. นางเบญจวรรณ ชยางกูร ณ อยุธยา   
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ห้องที่ 5: Linguistics and English (International Program) “อำษำศำสตร์ และ
อำษำอังกฤษ" 
Zoom Meeting ID : 457 611 6257 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิ  

1. พระมหำพรชัย สิริวโร, ผศ. ดร. 
2. รศ. ดร.สุวิญ รักษ์สัตย์  
3. ผศ. ดร.วีรกำญจน์ กนกกมเภลศ 

ผู้ด าเนินรายการ:  พระมหำนันทกรณ์ ปิยอำณี, ผศ. ดร. 
ผู้ประสานงาน  ๑. พระมหานพรัตน์ อภิชชฺโว(Host)  ๒. พระหน่อแสง อคฺคเสโน   
                   ๓. นางสาวลลิตา พิมพ์รัตน์  
 
ห้องที่ 6 “Buddhism and Linguistics" (International Program)“
พระพุทธศำสนำกับอำษำศำสตร์” 
Zoom Meeting ID : 643 042 9211 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

1. พระมหำทวี มหำปญฺโญ, ผศ. ดร. 
2. ผศ. ดร.ประยูร ป้อมสุวรรณ์ 
3. ผศ. ดร.สำนุ มหัทธนำดุลย์ 
 

ผู้ด าเนินรายการ:  ดร.เภบญจ พำศรี  (IBSC)     
ผู้ประสานงาน:    ๑. พระอุทิศ อาสภจิตฺโต. ดร.(Host)  ๒. นางสาวจรัสลักษณ์ ทองโอฬาร    

                ๓. นางสาว พิมมาลา  เมฆวิภาต 
 

 ห้องที่ 7  “Buddhism for Mental and Social Development”   
Zoom Meeting ID : 676 696 1123    (Host โดย ดร.กรรณิกำร์ ขำวเภงิน) 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

1. ผศ. ดร.สมบัติ ม่ังมีสุขศิริ 
ผู้ด าเนินรายการ:  รศ. ดร.ณัทธีร์  ศรีดี  
ผู้ประสานงาน:  ๑. นายภพปภพ เทพธานี  ๒.นางสาวอรวรรณ โตปฐมบุตร 
                    ๓. นางสาวอุบลวรรณา กล่ินจุ้ย 
 

11.30 - 12.30 น. พักฉันอัตตำหำรเภพล/รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
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ก ำหนดกำรอำคบ่ำย 
12.30 – 13.00 น. - กลับเภข้ำสู่ห้องประชุมใหญ่ Zoom online (ห้องรวม) 

  Zoom Meeting ID : 676 696 1123  (Host โดย ดร.กรรณิกำร์ ขำวเภงิน) 
13.00 – 14.00 น.  

- คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย แนะน ำประวัติวิทยำกร Prof. Dr. Volker Grabowsky 
 
- Prof. Dr. Volker Grabowsky. Professor of Language and Culture of 
Thailand (Thai Studies), University of Hamburg. ศำสตรำจำรย์ ด้ำนอำษำและ
วัฒนธรรมไทย (ไทยศึกษำ) มหำวิทยำลัยฮัมบูร์ก    
แสดงปำฐกถำ เภร่ือง “Buddhist Manuscript Studies in Southeast Asia" 
(กำรศึกษำคัมอีร์ใบลำนพระพุทธศำสนำในเภอเภชยีตะวันตกเภฉียงใต้) 

14.00 – 16.30 น. แยกห้องน ำเภสนอผลงำนผ่ำนระบบ Zoom Meeting (ต่อจำกอำคเภช้ำ) 

 
*ก าหนดการนี้ อาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
 พิธีกร:       ๑) Phramaha Aashir Vajiranago  
                ๒) ดร.สมคิด เภศษวงศ์ 
 
 
หมำยเภหตุ: กำรน ำเภสนอบทควำมวิชำกำร  ให้เภสนอโดยบันทึกคลิปวีดิโอ ไม่เภกิน 3 นำที  

             ส่งอำยในวันที่ 20 มิถุนำยน 2564 


