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ก ำหนดกำร 

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ ครั้งที ่๒ MCU Phrae Congress II 

หัวข้อ “พุทธนวัตกรรมกับกำรพัฒนำสังคมอย่ำงยั่งยืนยุค New Normal” 

“Buddhist Innovation and Sustainable Social  

Development in New Normal” 

วันที ่๓- ๔ เดือนมิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ณ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตแพร่ 

............................................. 

วันศุกร์ที่ ๓ เดือนมิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เวลำ กิจกรรม สถำนที ่
๐๘.๐๐ – 
๐๙.๐๐ น. 

- อาจารย์ นิสิต วิทยากร และเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วม
กิจกรรม 

หอประชุมนวมินทราชู
ทิศโกศัยนคร 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตแพร่ 

๐๙.๐๐ - 
๐๙.๓๐ น. 

พระราชเขมากร,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่ จุดธูปเทียน 
และกล่าวน าบูชาพระรัตนตรัย พร้อมให้โอวาทและเปิดกิจกรรม 

๐๙.๓๐ - 
๑๑.๓๐ น. 

การสัมมนาบรรยายพิเศษ โดย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รอง
อธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย เรื่อง “นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง” 

๑๑.๓๐ - 
๑๒.๓๐ น. 

พักฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๒.๓๐ - 
๑๔.๓๐ น. 

บรรยายพิเศษ เรื่อง “ภาวะผู้น าด้านพุทธนวัตกรรมการบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 



๒ 

๑๔.๓๐ - 
๑๕.๐๐ น. 

พักฉันน  าปานะ/รับอาหารว่าง 

๑๕.๐๐ - 
๑๖.๓๐ น. 

เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาซักถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
สรุปองค์ความรู้ร่วมกัน 

๑๖.๓๐ – 
๑๗.๐๐ น. 

พระราชเขมากร,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่  
มอบของที่ระลึกแก่วิทยากร ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน 
และกล่าวปิดกิจกรรม 

 

วันเสำร์ที่ ๔ เดือนมิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เวลำ สถำนที ่ กิจกรรม 
๐๘.๐๐ – 
๐๘.๓๐ น. 

- ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร ผู้ร่วมประชุมวิชาการลงทะเบียน และรับ
เอกสาร ณ หอประชุมนวมินทราชูทิศโกศัยนคร 

หอประชุมนวมินทราชู
ทิศโกศัยนคร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตแพร่ 
 
 
 

ระบบออนไลน ์
ผ่านโปรแกรม Zoom 

Meeting 
ID 

5895154875 
 

และออนไซส์ 

๐๘.๓๐ –  
๐๙.๐๐ น. 

-ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานถวายราชสักการะพระบรม
ราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ 

-พระราชเขมากร,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่ ถวาย
สักการะรูปเหมอืนหลวงปู่พระมหาโพธิวงศาจารย์ อดีต
ประธานสภาฯ/อดีตรองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่และเปิด
นิทรรศการทางวิชาการ 
- รับชมวีดีทัศน์ แนะน ามหาวิทยาลัย   
  ชมการแสดงฟ้อนร า ชุดพระไตรรัตน์ประทานพร 

 
๐๙.๐๐ น. 

- พิธีเปิดการประชุมวิชาการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั งที่ ๒ 
MCU Phrae Congress II 
หัวข้อ “พุทธนวัตกรรมกับการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนยุค New 
Normal” 

- เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม, 
ประธานสภาวิทยาเขตแพร่  

กล่าวน าบูชาพระรัตนตรัย 
- พระราชเขมากร,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่ 



๓ 

กล่าวถวายรายงาน 
- เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม, 

ประธานสภาวิทยาเขตแพร่ กล่าวเปิดโครงการ และให้โอวาทแก่
ผู้เข้าโครงการ  

- พระราชเขมากร,รศ.ดร. เจ้าคณะจังหวัดแพร่,รองอธิการบดี
วิทยาเขตแพร่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ 

- นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวต้อนรับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

๐๙.๓๐ – 
๑๑๐๐ น. 

- พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปาฐกถาน าการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั งที่ ๒ เรื่อง “พุทธนวัตกรรมกับการพัฒนาสังคม
อย่างยั่งยืนยุค New Normal” 

๑๑.๓๐ – 
๑๒.๐๐ น. 

- พักฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหาร 
 
 

๑๓.๐๐ – 
๑๕.๐๐ น. 

- พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
บรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
สร้างสรรค”์ 

ระบบออนไลน ์
ผ่านโปรแกรม Zoom 

Meeting 
ID 

5895154875 
และออนไซส์ 

๑๓.๐๐ – 
๑๗.๐๐ น. 

- การน าเสนอผลงานบทความทางวิชาการ งานวิจัยระดับชาติ 
- การน าเสนอผลงานวิชาการ/งานวิจัย 

ระบบออนไลน ์
ผ่านโปรแกรม Zoom 

Meeting 
ID 

8927995547 
และ ID 

4250764933 

 
 



๔ 

พิธีกรด ำเนินรำยกำร      ๑.พระครูโฆษิตสังฆพิทักษ์,ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร  
                               ๒.รศ.ดร.รวีโรจน์ ศรีค าภา อ.ประจ าหลักสูตร พธ.ม. 

๓.ดร.เขมิกา วริทธิ์วุฒิกุล อ.ประจ าหลักสูตร รบ. 
๔ อ.สุพิชญา กันกา อ.ประจ าหลักสูตร นบ. 


