กาหนดการงานประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคมระดับชาติ
CSD สัมพันธ์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 17 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1
“คุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”
28 - 31 มกราคม 2561
ณ มวก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561
เวลา

กิจกรรม

09.00 - 21.00 น. ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางจากภูมิลาเนา
- ลงทะเบียนเข้าที่พัก
รับเสื้อ รับเอกสาร (โดยตัวแทนมหาวิทยาลัย ประสาน
เจ้าหน้าที่ จาก มจร)
พักผ่อนตามอัธยาศัย
- จัดเตรียมนิทรรศการของแต่ละมหาวิทยาลัย
จัดโปสเตอร์และผลงานวิชาการ

สถานที่
ณ อาคารเรียนรวม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย

อาคารหอประชุม
มวก. 48 พรรษา

วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561
เวลา

กิจกรรม

สถานที่

05.00 -06.30 น.

ตื่นนอนและทาภารกิจส่วนตัว

อาคารเรียนรวม/
อาคารอาคันตุกะ 92

06.30 - 7.00 น.

นักศึกษารับประทานอาหารเช้า ส่งผู้แทนมหาวิทยาลัยไปรับ
อาหาร ณ บริเวณที่จัดเตรียมไว้ (มีป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุด)

อาคารเรียนรวม โซน
บี ชั้นล่าง

พร้อมกันที่จุดนัดพบ ตั้งขบวนเพื่อเดินไปสู่อาคารหอประชุม

พระบรมรูป รัชกาลที่
5

07.00น.

08.00 - 09.00 น. ผู้เข้าประชุมร่วมขบวนเชิญธงสถาบัน และธงตราสัญลักษณ์
CSD สัมพันธ์
ครั้งที่ 17 (วงดุริยางค์โรงเรียนวัดสุทธิวราราม นาขบวน)
09.15- 10.20 น. พิธีเปิดการประชุม
- วีดีทัศน์ “มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” และ
“คุณธรรม จริยธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”
- พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย เดินทางมาถึงห้องประชุม
- ประธานในพิธี จุดธูปเทียน และนาบูชาพระรัตนตรัย
- พระครูปริยัติกิตติธารง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์
ถวายเครื่องสักการะ
- ดร.สมพันธ์ เตชะอธิก นายกสมาคมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและ
สังคม ถวายเครื่องสักการะ
- พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ถวาย
รายงาน
- พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยกล่าวเปิดงานการประชุม CSD สัมพันธ์แห่ง
ประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 17 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 และ
ปาฐกถา (ภาษาอังกฤษ) เรื่อง “Virtues and Sustainable
Development”(Subtitle : Thai by ASEAN Studies Center,
MCU)
10.20 - 11.30 น. ปาฐกถา (ภาษาอังกฤษ) เรื่อง “Community Based Natural
Resources Management for Sustainable
Development”
by Prof. Dr. PrachandaPradhan, Farmer Managed
Irrigation Systems Promotion Trust, Nepal
(Subtitle : Thai by ASEAN Studies Center, MCU)
11.30 - 12.30 น. พักฉันภัตตาหาร/รับประทานอาหาร

ถนนหลักของ
มหาวิทยาลัย
ห้องประชุมใหญ่
หอประชุม มวก.48
พรรษา

ห้องประชุมใหญ่
หอประชุม มวก. 48
พรรษา

ชั้นล่าง หอประชุม
มวก.48 พรรษา

12.30 -14.30 น.

เสวนากลุ่มย่อย ห้องที่ 1: การพัฒนาสังคมจาก “ไทยแลนด์
4.0 ถึง SDGs”
วิทยากร :
- ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรจน์ ผอ.สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดล้อม
- ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์
ผู้ดาเนินรายการ :พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร.
ผอ.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร
12.30 - 14.30 น. เสวนากลุ่มย่อย ห้องที่ 2: พหุวัฒนธรรมและความ
หลากหลายในการอยู่ร่วมกันในสังคม
วิทยากร :
- พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน (ประยูร สุทฺธิปุญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง
- มงชินญอร์ ดร.วิษณุ ธัญญอนันต์
รองเลขาธิการสภาพระสังฆราชคาทอลิคแห่งประเทศไทย
ดาโต๊ะ ดร.พัฒนา หลังปูเต๊ะ
มัสยิดต้นสน กรุงเทพมหานคร
ผู้ดาเนินรายการ : ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์
12.30 - 14.30 น. เสวนากลุ่มย่อย ห้องที่ 3 : การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ
การจัดการทรัพยากร
วิทยากร :
- เดช พุ่มคชา
เลขาธิการมูลนิธิอาสาสมัคร
เพื่อสังคม
- ดร.ปรีดี โชติช่วง
อดีตรองปลัดกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและการกีฬา
- ผู้นาชุมชนบางเจ้าฉ่า
อาเภอโพธิ์ทอง จังหวัด
อ่างทอง
ผู้ดาเนินรายการ: ผศ.ดร.วรภพ วงศ์รอด มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์

ห้องประชุมใหญ่
หอประชุม มวก. 48
พรรษา

Conference Room
5
หอประชุม มวก. 48
พรรษาชั้น 2

Conference Room
4
หอประชุม มวก.48
พรรษา ชั้นล่าง

12.30 - 14.30 น. เสวนากลุ่มย่อย ห้องที่ 4 :ความย้อนแย้งกับความเป็นจริงของ
สังคม

วิทยากร :
- รศ.ดร.ฉันท์หทัย(อรทัย) อาจอ่า
สถาบันวิจัย
ประชากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ดร.เดชรัต สุขกาเนิด
คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ดาเนินรายการ :
อ.วีรบูรณ์ วิสารทสกุล รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา วิทยาลัยพัฒน
ศาสตร์ปว๋ ยอึ๊งภากรณ์
12.30 - 14.30 น. เสวนากลุ่มย่อย ห้องที่ 5 (INTERNATIONAL): จริยศาสตร์กับ
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Ethics and Sustainable
Development)

Conference Room
3
หอประชุม มวก.48
พรรษา ชั้นล่าง

Conference Room
1/ Ground floor

Panelists :
Dr. PhramahaSomboonVutthikaro, Dean of
MCU Graduate School
Prof.Dr.SuwannaSatha-Anand, Department of
Philosophy, Chulalongkorn University
Prof.Dr.Hayashi Yukio, Kyoto University
Moderator : Dr.PhramahaSompongSantajitto,
Center of ASEAN Studies, MCU

12.30 - 14.30 น. เสวนากลุ่มย่อย ห้องที่ 6 (INTERNATIONAL):Rural
development and poverty eradication, ethics,
sustainable development and others; (in English)
Panelists:
1) Prof. Dr.Dang Nguyen Anh (Vietnam)
“Poverty eradication and SD in Vietnam”
2)Dr. A NagaletchimeeAnnamalai (Malaysia)
“MOOC and poverty eradication in Malaysia”
3)Prof. P.M.Sandhya Rani (India) “Rural poverty
and Development Issues in India”

Conference Room
2 / Ground floor

4) Dr.Sirojudin Abbas (Indonesia) “"Tripartite
Partnership Model for Social Development in
Rural Indonesia"
5)Assoc. Prof. RaineirAlmazan (Philippines)
6)Prof. Dr. Miyuki Ibana (Japan)
Moderator: Asst. Prof. Dr.
JittiMongkolnchaiarunya (Thailand)

14.30 -16.30 น.

คณาจารย์ นักวิชาการ ประชุมสมาคม ฯ

Conference Room
2

14.30 -16.30 น.

นิสิต นักศึกษากิจกรรมสัมพันธ์ CSD ครั้งที่ 17

สนามกีฬาหน้า
มหาวิทยาลัย

16.30 - 18.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

อาคารเรียนรวม

18.30 - 18.40 น. กล่าวต้อนรับเครือข่าย CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 17
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการทั่วไป

ห้องประชุมใหญ่
หอประชุม มวก. 48
พรรษา

18.40 - 21.00 น. ร่วมรับประทานอาหารและรับชมการแสดงของแต่ละ
มหาวิทยาลัย

ห้องประชุมใหญ่
หอประชุม มวก. 48
พรรษา

21.00 น.

พักผ่อนตามอัธยาศัย

อาคารเรียนรวม/
อาคารอาคันตุกะ 92

วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561
เวลา

กิจกรรม

สถานที่

07.00 - 08.30 น. รับประทานอาหารเช้า

อาคารเรียนรวม

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน

ห้องประชุมใหญ่
หอประชุม มวก. 48
พรรษา

09.00 -10.00 น. ปาฐกถา เรื่อง “Gen Z กับ การสร้างสังคมใหม่ ”
โดย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน

ห้องประชุมใหญ่
หอประชุม มวก. 48
พรรษา

10.00-12.00น.

เสวนา “Smart CSD.”
วิทยากร : คุณพีธากร ศรีบุตรวงษ์, คุณชบา ศรีสุโน, คุณจักร
พันธ์ พรมฉลวย,คุณนพดล มั่นศักดิ์
ผู้ดาเนินรายการ คุณบุณณดา สุปิยพันธุ์
12.00 - 13.00 น. พักฉันภัตตาหาร/รับประทานอาหาร

ห้องประชุมใหญ่
หอประชุม มวก. 48
พรรษา

13.00- 16.30 น. กิจกรรมพัฒนาทักษะนักศึกษา

ห้องประชุมใหญ่
หอประชุม มวก. 48
พรรษา

13.00 - 16.30น. นาเสนอผลงานวิชาการระดับปริญญาตรี
ห้องที่ 1 ปริญญาตรีนาเสนอปากเปล่าและโปสเตอร์

Conference Room
4 GF

ชั้นล่าง หอประชุม
มวก. 48 พรรษา

OralPresentation

13.00 - 16.30น. นาเสนอผลงานวิชาการระดับปริญญาตรี
ห้องที่2 ปริญญาตรีนาเสนอปากเปล่าและโปสเตอร์

Conference Room
5 ชั้นที่ 2

OralPresentation

13.00 - 16.30 น. ห้องที่ 3 นาเสนอผลงานวิชาการปริญญาโท และปริญญาเอก
Oral Presentation

13.00 - 16.30 น. ห้องที่ 4 นาเสนอผลงานวิชาการห้อง International
Oral Presentation

13.00 - 16.30 น. ห้องที่ 5 นาเสนอผลงานวิชาการของนักวิจัยและอาจารย์Oral
Presentation

13.00 - 16.30 น. Poster Presentation

Conference Room
3 GF
Conference Room
2 GF
Conference Room
1 GF

ชั้นล่าง หอประชุม
มวก. 48 พรรษา

16.30 -18.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

อาคารเรียนรวม

18.00 - 21.00 น. ร่วมแรงบันดาลใจ เครือข่าย CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 17
มอบธงให้กับเจ้าภาพ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18
มอบคู่มือการประชุมวิชาการระดับชาติ CSD สัมพันธ์
21.00 น.
เข้าที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย

หอประชุม มวก. 48
พรรษา
อาคารเรียนรวม

วันพุธที่ 31 มกราคม 2561
เวลา
07.00 - 08.00 น.
08.00 - 16.30 น.

16.30 น.
พิธีกรตลอดงาน :

กิจกรรม
นักศึกษารับประทานอาหารเช้า ณ
ที่พัก
การศึกษาดูงาน (ตามความสนใจ)
-ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร(ผศ.เดช /อ.
จ่ามยุ้น ประสานงาน)
-ชุมชนบางเจ้าฉ่า อาเภอโพธิ์ทอง
อ่างทอง (ดร.อเนก รักเงิน
ประสานงาน)
-ศูนย์เพื่อนพึ่ง(ภา)ยามยาก จังหวัด
อ่างทอง (นนทนันท์ ประสานงาน)
-ชุมชนวัดท่าการ้อง (ผศ.ดร.ศศิป
ภา ทิพย์ประภา ประสานงาน)

สถานที่
อาคารเรียนรวม
สถานที่ตามความสนใจ
ผศ.ผดุง วรรณทอง ประสานงาน
ในภาพรวมทั้งหมด

เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ดร. รองคณบดีคณะพุทธศาสตร์
ผศ.ดร.สานุ มหัทธนาดุลย์ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
ดร.ลาพอง กลมกูลศูนย์อาเซียนศึกษา

