
 

ประกาศ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

ฉบับท่ี ๔๖/๒๕๖๑ 
เรื่อง ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการพิจารณาเพื่อน าเสนอผลงานวิชาการ 

  ตามที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้มีการประกาศให้นักศึกษาและบุคคล
ทั่วไปที่มีความสนใจที่จะน้าเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมระดับชาติและเขตลุ่มแม่น้้าโขง ครั้งที่ ๒ 
เรื่อง “การศึกษาตามแนวพุทธ : การศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน” ในวันที่  ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๖๑  ณ. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน อ้าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เวลา ๐๙.๐๐น.-
๑๕.๓๐ น.  จึงขอประกาศรายนามและหัวข้อเรื่องผลงานวิชาการที่ผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ประจ้าการประชุมวิชาการ ดังต่อไปนี้ 
 
๑.รายช่ือผู้น าเสนอผลงานวิชาการด้านการศึกษาและบริหารการศึกษา 

ล้าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อเรื่อง สถานที่ 
๑ นางสาวสุกัญญา กองทิพย์ การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ สังกัด

ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
๒๔ 

อาคารหอสมุด
ชั้น๒ ห้อง
๕๒๑๖ 

๒ นางกาญจนา เชิทท์เล่ การบริหารงานนิเทศภายในของผู้บริหาร
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่
ประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น 

อาคารหอสมุด
ชั้น๒ ห้อง
๕๒๑๖ 

๓ พระมหาวิโรจน์ ญาณวีโร การพัฒนาชุดกิจกรรมโดยเน้นงานปฏิบัติ เพื่อ
ฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 โรงเรียนวัดสุวรรณาราม 
 

อาคารหอสมุด
ชั้น๒ ห้อง
๕๒๑๖ 

๔ พระฮอนด้า  เข็มมา 
ดร.ประยุทธ  ชูสอน 
 

ความต้องการจ้าเป็นในการพัฒนาวิชาชีพครู
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

 

อาคารหอสมุด
ชั้น๒ ห้อง
๕๒๑๖ 

 
๕ 
 

                                                                                    
จุติพร  เวฬุวรรณ 
 

การ พัฒนาชุ ดกิ จกร รมการ เ รี ยนรู้ เ พ่ื อ
เสริมสร้างทักษะการอ่านจับใจความตาม
ทฤษฎีการสร้างความรู้เพ่ือเสริมสร้างทักษะ
การอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้

อาคารหอสมุด
ชั้น๒ ห้อง
๕๒๑๖ 



ภาษาไทย  รายวิชาภาษาไทยเพ่ิมเติมเสริม
ทักษะการอ่าน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   

 
๖ นายสมบัติ แซ่เบ๊  

นางสาวภัชรี วาด ี
 

ทัศนคติต่อการเรียนภาษาจีนของนักศึกษา
ส าข า วิ ช าภ าษาจี น  คณะศิ ลปศาสตร์                  
ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี ร า ช ม ง ค ล
รัตนโกสินทร์ 

 

อาคารหอสมุด
ชั้น๒ ห้อง
๕๒๑๖ 

๗ นายทวีศักดิ์  ใครบุตร,  
นายเตชทัต  ปักสังขาเนย์  
พระมหาจิณกมล อภิรตโน 
 

คุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ของอาจารย์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ศรีล้านช้าง 

 

อาคารหอสมุด
ชั้น๒ ห้อง
๕๒๑๖ 

๘ พระครูสารกิจโกศล 
พระครูธรรมธรศิริวัฒน์ สิริว
ฑฺฒโน 
สุมิตรชา ซาเสน  
สมหมาย ชินนาค 
เรืองเดช เขจรศาสตร์ 
 

พระนักศึกษาข้ามพรมแดนรัฐชาติจาก
อาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขงในประเทศ
ไทย:  
วิถีชีวิต การปรับตัวและเครือข่าย
ความสัมพันธ์ทางสังคมข้ามชาติ 

 

อาคารหอสมุด
ชั้น๒ ห้อง
๕๒๑๖ 

๙ พระครูปลัดประภัสสร ปสนฺน
จิตโต 
อภิชัย พลายเนา 
ดร.ธีระพงษ์ แหวนเพชร 
ธวัชชัย ช้าน ิ

หลักพุทธธรรมกับการน้าไปใช้ในชีวิต อาคารหอสมุด
ชั้น๒ ห้อง
๕๒๑๖ 

 
๒. รายช่ือผู้น าเสนอผลงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม 

ล้าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล  สถานที่ 
๑ นางสาวตุลาภรณ์ แสนปรน การสร้างเครือข่ายการส้ารวจ รวบรวมคัมภีร์ใบ

ลานล้านนาในรูปแบบการจัดเก็บด้วยระบบดิจิ
ทอลโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขต อ้าเภอ
แม่ทะ จังหวัดล้าปาง 

อาคารหอสมุด
ชั้น ๑ห้อง
๕๑๐๒ 

๒ ดร.ปดิษฐ์  ค้าดี   
 

ปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมทาง
การเมืองแบบประชาธิปไตย ของประชาชนใน
จังหวัดเลย    
 

อาคารหอสมุด
ชั้น ๑ห้อง
๕๑๐๒ 

๓. นายกิตติพงษ์ พิพิธกุล ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในจังหวัด
ร้อยเอ็ด 
 

อาคารหอสมุด
ชั้น ๑ห้อง
๕๑๐๒ 



 
 
 
 
๒. รายช่ือผู้น าเสนอผลงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม(ต่อ) 

ล้าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อเรื่อง สถานที่ 
๔ กษมา ป้องกัน รายงานผลโครงการพัฒนาคุณธรรมน้าความรู้

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สู่ค่านิยมหลักของคนไทย  ๑๒  ประการ  
 

อาคารหอสมุดชั้น ๑
ห้อง๕๑๐๒ 

๕ ดร.สิริ ศุภผล จิตอาสาในบริบทของการพัฒนาสังคมตาม
หลักพุทธธรรม 
 

อาคารหอสมุดชั้น ๑
ห้อง๕๑๐๒ 

๖ พระดนัย เตชปญฺโญ 
(ดอกจันทร์)   
พระครูสิริรัตนานุวัตร 
พระครูพิพิธจารุธรรม 
 

การสร้างจิตส้านึกในการรักษาประเพณีทาง
พระพุทธศาสนาส้าหรับเยาวชน 
 

อาคารหอสมุดชั้น ๑
ห้อง๕๑๐๒ 

๗ พระครูสุจิณเขมคุณ       
เขมาภิรโต (ฤทธิ์แคล้ว) 
พระครูสิริรัตนานุวัตร 
พระครูพิพิธจารุธรรม 
 

ศึกษาคุณค่าประเพณีสงกรานต์ที่มีต่อชุมชน : 
กรณีศึกษาของชุมชนบ้านใหม่สุขเกษม  
อ้าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 
 

อาคารหอสมุดชั้น ๑
ห้อง๕๑๐๒ 

๘ นายเตชทัต  ปักสังขาเนย 
นายทวีศักดิ์ ใครบุตร 
พระมหาจิณกมล  อภิรต
โน 
 

ศึกษาการปฏิบัติตนตามหลักคา่นิยม ๑๒
ประการ ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา  
ในเขตจังหวัดเลย พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

อาคารหอสมุดชั้น ๑
ห้อง๕๑๐๒ 

๙ พีรพล ไททอง ความต้องการในการให้บริการจัดเก็บภาษีใน
เขตเทศบาลต้าบลศรีเชียงใหม่ อ้าเภอศรี
เชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 
 

อาคารหอสมุดชั้น ๑
ห้อง๕๑๐๒ 

๑๐ พระนิทัศน์  ธีรปญฺโญ,ดร.
(วงศ์วังเพิ่ม)  
 

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณทางสังคมศาสตร์ 
 

อาคารหอสมุดชั้น ๑
ห้อง๕๑๐๒ 

๑๑ ดร.ปรัชญา มีโนนทอง
มหาศาล 

กฎหมายกับศรัทธาในพุทธศาสนา 
 

อาคารหอสมุดชั้น ๑
ห้อง๕๑๐๒ 



พระครูสุตวรธรรมกิจ,ดร. 
พระมหาวรชัย วรเมธาวี
,ดร.(ใจตรง) 

 
 
๓. รายช่ือผู้น าเสนอผลงานวิชาการด้านพุทธศาสนาและปรัชญา  

ล้าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อเรื่อง สถานที่ 
๑ พระอธิการจ้าเป็น มหาวี

โร (อองราช) 
การศึกษาหลักฉันทะในพระพุทธศาสนา   
เถรวาท 

 

ห้องประชุมย่อย  
อาคารศูนย์วิทยบริการ
สิรินธรห้อง ๔๑๒ 

๒ ผศ.ดร.จ้ารูญ พริกบุญ
จันทร์ 
สุชาติ อ่อนสร้อย 
อาทิตย์ ชูชัย 
กฤติยาณี ยื่นกระโทก 

    สมาธ:ิความตั้งใจมั่น ห้องประชุมย่อย 
อาคารศูนย์วิทยบริการ
สิรินธรห้อง ๔๑๒ 

๓ พระครูวิภัชธรรมวิจิตร 
ผศ.ดร.ส้าราญ ศรีค้ามูล 
ดร.กฤตสุชิน พลเสน 
สิริพร ครองชีพ 

สัมมากัมมันตะ:ธรรมส้าคัญแห่งชีวิต ห้องประชุมย่อย  
อาคารศูนย์วิทยบริการ
สิรินธรห้อง ๔๑๒ 

๔  ดร.บรรฑูร บุญสนอง 
นายชาญพัฒน์ ข้าขัน 
นายวิธวินท์ ภาคแก้ว 

พระพุทธศาสนา: ก้าเนิดโลกและชีวิตหลัง
ความตาม 

ห้องประชุมย่อย  
อาคารศูนย์วิทยบริการ
สิรินธรห้อง ๔๑๒ 

๕ พระครูธรรมธรมะลิน กิตฺ
ติปาโล,ผศ. 
ดร.กฤตสุชิน พลเสน 
ดร.ประเวช วะทาแก้ว 

ศาสนากับการพัฒนา:ชีวิต อุดมการณ์ ห้องประชุมย่อย  
อาคารศูนย์วิทยบริการ
สิรินธรห้อง ๔๑๒ 

๖. พระครูปลัดสุรวุฒิ 
จนฺทธมฺโม,ดร. 

อุดมคติการเข้าถึงนิพพานในพุทธศาสนา
มหายาน 
 

ห้องประชุมย่อย  
อาคารศูนย์วิทยบริการ
สิรินธรห้อง ๔๑๒ 

๗. พระมหาชัชวาล จารย์คูณ 
ศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมในการด้าเนิน
ชีวิตของเศรษฐีในสมัยพุทธกาล 

 

ห้องประชุมย่อย  
อาคารศูนย์วิทยบริการ
สิรินธรห้อง ๔๑๒ 

๘. พระศุภวัฒน์ เกตุกระทึก การศึกษาวิเคราะห์โพธิสัตวจริยาในคัมภีร์
วิมลเกียรตินิทเทสสูตร 

ห้องประชุมย่อย  
อาคารศูนย์วิทยบริการ
สิรินธรห้อง ๔๑๒ 

๙. นายพชร พรรธนประเทศ ศึกษาภูมิหลังของพุทธสาวก : ศึกษากรณี
พระสารีบุตร 

 

ห้องประชุมย่อย  
อาคารศูนย์วิทยบริการ
สิรินธรห้อง ๔๑๒ 



๑๑ นายสมฉัตรชัย งามดี 
ศึกษาวิเคราะห์ภพภูมิมนุษย์กับภพภูมิสัตว์
เดรัจฉานในทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท 

 

ห้องประชุมย่อย  
อาคารศูนย์วิทยบริการ
สิรินธรห้อง ๔๑๒ 

 
 
๓. รายช่ือผู้น าเสนอผลงานวิชาการด้านพุทธศาสนาปรัชญา (ต่อ) 

ล้าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อเรื่อง สถานที่ 
๑๒ พระวิจิตร ญาณวโร การปกครองในพุทธปรัชญาเถรวาท 

 
ห้องประชุมย่อย  
อาคารศูนย์วิทยบริการ
สิรินธรห้อง ๔๑๒ 

 
หมายเหตุ: ขอให้ผู้น้าเสนอผลงานวิชาการทุกท่านลงทะเบียน ณ อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน อ้าเมือง จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๘. ๓๐ น. โดยพร้อมเพรียงกัน 
     
                       ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
     
      

 
  (พระครูสุธีจริยวัฒน์,ดร.) 
         รองอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
  

 


