กำหนดกำร
งำนประชุมวิชำกำร กำรพัฒนำชุมชน ท้องถิ่น และสังคมระดับชำติ
ครั้งที่ 17 และระดับนำนำชำติ ครั้งที่ 1 CSD สัมพันธ์
“คุณธรรมจริยธรรมกับกำรพัฒนำที่ยั่งยืน” ในระหว่ำงวันที่ 28 - 31 มกรำคม 2561
ณ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
วันอำทิตย์ที่ 28 มกรำคม 2561
เวลำ
กิจกรรม
09.00 - 21.00 น. ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางจากภูมิลาเนา
- ลงทะเบียนเข้าที่พัก ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รับเสื้อ รับเอกสาร (โดยตัวแทนมหาวิทยาลัย ประสานเจ้าหน้าที่ จาก มจร)
พักผ่อนตามอัธยาศัย
- จัดเตรียมนิทรรศการของแต่ละมหาวิทยาลัย
- จัดโปสเตอร์และผลงานวิชาการ ณ อาคารหอประชุม 48 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์
วันจันทร์ที่ 29 มกรำคม 2561
เวลำ
05.00 - 06.30 น. ตื่นนอนและทาภารกิจส่วนตัว
06.30 - 7.00 น.

กิจกรรม

นักศึกษารับประทานอาหารเช้า ส่งผู้แทนมหาวิทยาลัยไปรับอาหาร ณ บริเวณที่
จัดเตรียมไว้ (มีป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุด)
07.00
พร้อมกันที่จุดนัดพบ พระบรมรูป รัชกาลที่ 5 ตั้งขบวนเพื่อเดินไปสู่อาคารหอประชุม
08.00 - 09.00 น. ผู้เข้าประชุมร่วมขบวนเชิญธงสถาบัน และธงตราสัญลักษณ์ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 17
(นาขบวนโดย วงดุริยางค์โรงเรียนวัดสุทธิวราราม)
09.15 - 10.20 น. พิธีเปิดการประชุม
- วีดีทัศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- วีดีทัศน์ “คุณธรรม จริยธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”
- พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร.
อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราช
วิทยาลัย เดินทางมาถึงห้องประชุม
- ประธานในพิธี จุดธูปเทียน และนาบูชาพระรัตนตรัย
- พระครูปริยัติกิตติธารง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ถวายเครื่องสักการะ
- ดร.สมพันธ์ เตชะอธิก
นายกสมาคมการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
ถวายเครื่องสักการะ
- พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ถวายรายงาน

เวลำ

10.20 - 11.30 น.

11.30 - 12.30 น.
12.30 - 14.30 น.

กิจกรรม
- พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร.
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
กล่าวเปิดงาน และปาฐกถา (ภาษาอังกฤษ) เรื่อง
“Virtues and Sustainable Development”
- ปาฐกถา (English) เรื่อง
“Community Based Natural Resources
Management for Sustainable Development”
by Prof.Dr.Prachanda Pradhan Farmer Managed Irrigation Systems
Promotion Trust, Nepal
(Subtitle All: Thai by ASEAN Studies Center, MCU)
พักฉันภัตตาหาร/รับประทานอาหาร
เสวนากลุ่มย่อย ห้องที่ 1 Main Hall 1
- การพัฒนาสังคม “จากไทยแลนด์ 4.0 ถึง SDG”
วิทยากร :
- ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรจน์
ผู้อานวยการ สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล้อม
- ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ
ผู้อานวยการสถาบันไทยพัฒน์
ผู้ดาเนินรายการ : พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อานวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
เสวนากลุ่มย่อย ห้องที่ 2 Main Hall 2
- พหุวัฒนธรรมและความหลากหลายในการอยู่ร่วมกันในสังคม
วิทยากร :
- พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน (ประยูร สุทฺธิปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง
- มงชินญอร์ ดร.วิษณุ ธัญญอนันต์
รองเลขาธิการสภาพระสังฆราช
คาทอลิคแห่งประเทศไทย
- ดาโต๊ะ ดร.พัฒนา หลังปูเต๊ะ
อิหม่าม ฮัจยี เฟาซัน บิน ฟัยซอล
ผู้ดาเนินรายการ : ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์
เสวนากลุ่มย่อย ห้องที่ 3 Conference Room 1
- การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการจัดการทรัพยากร
วิทยากร :
- เดช พุ่มคชา
เลขาธิการมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
- ดร.ปรีดี โชติช่วง
อดีตรองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา
- สุรินทร์ นิลเลิศ
อดีตกานันตาบลบางเจ้าฉ่า จังหวัดอ่างทอง
ผู้ดาเนินรายการ : ผศ.ดร.วรภพ วงศ์รอด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เวลา

กิจกรรม
เสวนากลุ่มย่อย ห้องที่ 4 Conference Room 2
- ความย้อนแย้งกับความเป็นจริงของสังคม
วิทยากร :
- รศ.ดร.อรทัย อาจอ่า
สถาบันวิจัยประชากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ดร.เดชรัต สุขกาเนิด
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ดาเนินรายการ :
วีรบูรณ์ วิสารทสกุล รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ปว๋ ย อึ๊งภากรณ์
เสวนากลุ่มย่อย ห้องที่ 5 (INTERNATIONAL) Conference Room 3
- จริยศาสตร์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Ethics and Sustainable Development)
วิทยากร :
- พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มจร
- ศ.ดร.สุวรรณา สถาอานันท์
อาจารย์พิเศษภาควิชาปรัชญา
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Prof.Dr. HAYASHI Yukio
Kyoto University
ผู้ดาเนินรายการ : พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต, ดร.
เสวนากลุ่มย่อย ห้องที่ 6 (INTERNATIONAL) Conference Room 4
- การพัฒนาชนบทกับปัญหาความยากจน (Rural Development and Poverty Eradication)
Panelists:
Prof. Dr.Dang Nguyen Anh (Vietnam)
“Poverty eradication and SD in Vietnam”
Dr. A Nagaletchimee Annamalai (Malaysia) “MOOC and poverty eradication in
Malaysia”
Prof. P.M.Sandhya Rani (India)
“Rural poverty and Development Issues
in India”
Dr.Sirojudin Abbas (Indonesia)
“Tripartite Partnership Model for Social
Development in Rural Indonesia
Assoc. Prof. Raineir Almazan (Philippines)
Prof. Dr. Miyuki Ibana (Japan)

14.30 - 16.30 น.
14.30 - 16.30 น.

Moderator: Asst. Prof. Jitti Mongkolchai Aranya, Ph.D. (Thailand)
คณาจารย์ นักวิชาการ ประชุมสมาคม ฯ
นิสิต นักศึกษากิจกรรมสัมพันธ์ CSD ครั้งที่ 17
- ตลาดนัดความรู้

เวลำ
16.30 - 18.30 น.
18.30 - 18.40 น.
18.40 - 21.00 น.
21.00 น.

กิจกรรม
พักผ่อนตามอัธยาศัย
กล่าวต้อนรับเครือข่าย CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 17
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
ร่วมรับประทานอาหารและรับชมการแสดงของแต่ละมหาวิทยาลัย
พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอังคำรที่ 30 มกรำคม 2561
เวลำ
กิจกรรม
07.00 - 08.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน ณ อาคารหอประชุม 48 พรรษา
09.00 - 10.00 น. ปาฐกถา เรื่อง “Gen Z กับ กำรสร้ำงสังคมใหม่ ” โดย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี
(ท่าน ว.วชิรเมธี - v.vajiramedhi) ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน
10.00 - 12.00 น. เสวนา “Smart CSD.”
วิทยากร : พีธากร ศรีบุตรวงษ์, ชบา ศรีสุโน, จักรพันธ์ พรมฉลวย และนพดล มั่นศักดิ์
ผู้ดาเนินรายการ : บุณณดา สุปิยพันธุ์ “Science Guide” ช่อง 9 MCOT HD
12.00 - 13.00 น. พักฉันภัตตาหาร/รับประทานอาหาร
13.00 - 16.30 น. กิจกรรมพัฒนาทักษะนักศึกษา และการแข่งขันทักษะของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
13.00 - 16.30 น. นาเสนอผลงานวิชาการระดับปริญญาตรี โท/เอก และคณาจารย์
ห้องที่ 1 ปริญญาตรี
Oral & Poster Presentation
ห้องที่ 2 ปริญญาตรี
Oral Presentation
ห้องที่ 3 ปริญญาโท และปริญญาเอก
Oral Presentation
ห้องที่ 4 International
Oral & Poster Presentation
ห้องที่ 5 นักวิจัยและอาจารย์
Oral & Poster Presentation
16.30 - 18.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 - 21.00 น. ร่วมแรงบันดาลใจ เครือข่าย CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 17
มอบธงให้กับเจ้าภาพ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18
มอบคู่มือการจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18
21.00 น.
เข้าที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันพุธที่ 31 มกรำคม 2561
เวลำ
กิจกรรม
07.00 - 08.00 น. นักศึกษารับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก
08.00 - 16.30 น. การศึกษาดูงาน (ตามความสนใจ)
ผศ.ผดุง วรรณทอง - ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
ผู้ประสานงาน - ชุมชนบางเจ้าฉ่า อาเภอโพธิ์ทอง อ่างทอง
- ศูนย์เพื่อนพึ่ง(ภา)ยามยาก จังหวัดอ่างทอง
- ชุมชนวัดท่าการ้อง
16.30 น.
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ : กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ เหมาะสม

พิธีกรตลอดงาน :
พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ดร
ผศ.ดร.สานุ มหัทธนาดุลย์
ดร.ลาพอง กมลกูล

