
รายชื่อผูนําเสนอผลงานประเภทบรรยาย ดานการศึกษาและบริหารการศึกษา 

การประชุมวิชาการระดับชาติและเขตลุมแมนํ้าโขง ครั้งท่ี ๒  

เรื่อง “การศึกษาตามแนวพุทธ : การศึกษาเพ่ือการพัฒนาสังคมท่ียั่งยืน”  

วันพุธท่ี  ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ อาคารหอสมุดชั้น ๒ หอง ๕๒๑๖ มมร.อส. 

ผูทรงคุณวุฒิ : ผศ.ดร.สุธรรม ธรรมทัศนานนท, ผศ.ดร.ชิษณพงษ ศรจันทร, ผศ.ดร.วิทูล ทาชา 

ผูดําเนินการ/กํากับหอง : พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ,ดร., นางภัทรลดา วงษโยธา,  

นายสมควร ขาสะโปน, นายสุทธินันท พรหมพันธุใจ  

 

ลําดับที่ ชื่อ-นามสกุล - ฉายา ชื่อเรื่อง เวลา 
๑ นางสาวสุกัญญา กองทิพย การบริหารสถานศึกษาสูความเปนเลิศ 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒๔ 

๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ 

๒ นางกาญจนา เชิททเล การบริหารงานนิเทศภายในของผูบริหาร
ศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
ประถมศึกษาในจังหวัดขอนแกน 

๑๐.๑๕ – ๑๐.๓๐ 

๓ พระมหาวิโรจน ญาณวีโร การพัฒนาชุดกิจกรรมโดยเนนงานปฏิบัติ 
เพื่อฝกทักษะการฟงและการพูด
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ โรงเรียนวัด
สุวรรณาราม 

๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ 

๔ พระฮอนดา เข็มมา 
ดร.ประยุทธ ชูสอน 
 

ความตองการจําเปนในการพัฒนาวิชาชีพ

ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

ศึกษา 

๑๐.๔๕ – ๑๑.๐๐ 

๕ 
 

จุติพร เวฬุวรรณ 
 

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อ

เสริมสรางทักษะการอานจับใจความตาม

ทฤษฎีการสรางความรูเพื่อเสริมสราง

ทักษะการอานจับใจความ กลุมสาระการ

เรียนรูภาษาไทย  รายวิชาภาษาไทย

เพิ่มเติมเสริมทักษะการอาน  นักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ ๑   

๑๑.๐๐ – ๑๑.๑๕ 

 มอบเกียรติบัตรผูนําเสนอผลงาน ๑๑.๑๕ - ๑๑.๓๐ 



 พักฉันภัตตาหาร/รับประทานอาหารกลางวัน ๑๑.๓๐ - ๑๓.๐๐ 
๖ นายสมบัติ แซเบ  

นางสาวภัชรี วาดี 
 

ทัศนคติตอการเรียนภาษาจีนของนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร 

๑๓.๐๐ – ๑๓.๑๕ 

๗ นายทวีศักด์ิ  ใครบุตร,  
นายเตชทัต  ปกสังขาเนย  
พระมหาจิณกมล อภิรตโน 

คุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงคของ
อาจารยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง 

๑๓.๑๕ – ๑๓.๓๐ 

๘ พระครูสารกิจโกศล 
พระครูธรรมธรศิริวัฒน สิริวฑฺฒโน 

สุมิตรชา ซาเสน  
สมหมาย ชินนาค 
เรืองเดช เขจรศาสตร 

พระนักศึกษาขามพรมแดนรัฐชาติจาก
อาเซียนและอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงใน
ประเทศไทย: วิถีชีวิต การปรับตัวและ
เครือขายความสัมพันธทางสังคมขามชาติ 
 

๑๓.๓๐ – ๑๓.๔๕ 

๙ พระครูปลัดประภัสสร ปสนฺนจิตโต 

อภิชัย พลายเนา 
ดร.ธีระพงษ แหวนเพชร 
ธวัชชัย ชํานิ 

หลักพุทธธรรมกับการนําไปใชในชีวิต ๑๓.๔๕ – ๑๔.๐๐ 

 มอบเกียรติบัตรผูนําเสนอผลงาน ๑๔.๐๐ - ๑๔.๑๕ 
 
 * ผูนําเสนอผลงานตองลงทะเบียนรับเอกสารและเขาหองประชุม เวลา ๐๘.๓๐ น. 
 * ติดตอประสานงาน :  ดร.สิทธิพร เกษจอย  ๐๘๕ ๔๐๘๒๖๓๘ 
    ดร.จักรี ศรีจารุเมธีญาณ ๐๘๐ ๗๕๐๖๘๔๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายชื่อผูนําเสนอผลงานประเภทบรรยาย ดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และศิลปวัฒนธรรม 

การประชุมวิชาการระดับชาติและเขตลุมแมนํ้าโขง ครั้งท่ี ๒  

เรื่อง “การศึกษาตามแนวพุทธ : การศึกษาเพ่ือการพัฒนาสังคมท่ียั่งยืน”  

วันพุธท่ี  ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ อาคารหอสมุดชั้น ๑ หอง ๕๑๐๒ มมร.อส.  

ผูทรงคุณวุฒิ : รศ.ดร.ไพโรจน บัวสุข, ผศ.ดร.ปญญา คลายเดช, , พระมหาวิไลศักด์ิ ปฺญาวโร,ดร. 

ผูดําเนินการ/กํากับหอง : ดร.อภิชิต เหมือยไธสง, นายอาทิตย ผานพูล,  

ดร.ชนาธิป ศรีโท, นางสาวณัฐอร เจือจันทร, นางสาวชุลีพร นาหัวนิล  
 
ลําดับที่ ชื่อ-นามสกุล - ฉายา ชื่อเรื่อง เวลา 

๑ นางสาวตุลาภรณ แสนปรน การสรางเครือขายการสํารวจ รวบรวม
คัมภีรใบลานลานนาในรูปแบบการ
จัดเก็บดวยระบบดิจิทอลโดยการมีสวน
รวมของชุมชนในเขต อําเภอแมทะ 
จังหวัดลําปาง 

๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ 

๒ ดร.ปดิษฐ  คําดี   
 

ปจจัยบางประการที่สงผลตอวัฒนธรรม
ทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ของ
ประชาชนในจังหวัดเลย    

๑๐.๑๕ – ๑๐.๓๐ 

๓. นายกิตติพงษ พิพิธกุล ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลใน
จังหวัดรอยเอ็ด 

๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ 

๔ กษมา ปองกัน รายงานผลโครงการพัฒนาคุณธรรมนํา
ความรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสูคานิยมหลักของคนไทย  ๑๒  
ประการ  

๑๐.๔๕ – ๑๑.๐๐ 

๕ ดร.สิริ ศุภผล จิตอาสาในบริบทของการพัฒนาสังคม
ตามหลักพุทธธรรม 

๑๑.๐๐ – ๑๑.๑๕ 

 มอบเกียรติบัตรผูนําเสนอผลงาน ๑๑.๑๕ - ๑๑.๓๐ 
 พักฉันภัตตาหาร/รับประทานอาหารกลางวัน ๑๑.๓๐ - ๑๓.๐๐ 

๖ พระดนัย เตชปฺโญ (ดอกจันทร)   

พระครูสิริรัตนานุวัตร 
พระครูพิพิธจารุธรรม 

การสรางจิตสํานึกในการรักษาประเพณี
ทางพระพุทธศาสนาสําหรับเยาวชน 
 

๑๓.๐๐ - ๑๓.๑๕ 

๗ พระครูสุจิณเขมคุณ เขมาภิรโต ศึกษาคุณคาประเพณีสงกรานตที่มีตอ ๑๓.๑๕ – ๑๓.๓๐ 



(ฤทธ์ิแคลว) 
พระครูสิริรัตนานุวัตร 
พระครูพิพิธจารุธรรม 

ชุมชน : กรณีศึกษาของชุมชนบานใหม
สุขเกษม อําเภอกงไกรลาศ จังหวัด
สุโขทัย 

๘ นายเตชทัต  ปกสังขาเนย  
นายทวีศักด์ิ ใครบุตร 
พระมหาจิณกมล  อภิรตโน 

ศึกษาการปฏิบัติตนตามหลักคานิยม ๑๒
ประการ ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา  
ในเขตจังหวัดเลย พ.ศ.๒๕๖๐ 

๑๓.๓๐ – ๑๓.๔๕ 

๙ พีรพล ไททอง ความตองการในการใหบริการจัดเก็บ
ภาษีในเขตเทศบาลตําบลศรีเชียงใหม 
อําเภอศรีเชียงใหม จังหวัดหนองคาย 

๑๓.๔๕ – ๑๔.๐๐ 

๑๐ พระนิทัศน  ธีรปฺโญ,ดร.   

(วงศวังเพิ่ม)  

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณทาง
สังคมศาสตร 

๑๔.๐๐ – ๑๔.๑๕ 

๑๑ ดร.ปรัชญา มีโนนทองมหาศาล 

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

กฎหมายกับศรัทธาในพุทธศาสนา 
 

๑๔.๑๕ – ๑๔.๓๐ 

 มอบเกียรติบัตรผูนําเสนอผลงาน ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ 
 
  * ผูนําเสนอผลงานตองลงทะเบียนรับเอกสารและเขาหองประชุม เวลา ๐๘.๓๐ น. 
 * ติดตอประสานงาน :  ดร.สิทธิพร เกษจอย  ๐๘๕ ๔๐๘๒๖๓๘ 
    ดร.จักรี ศรีจารุเมธีญาณ ๐๘๐ ๗๕๐๖๘๔๖ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายชื่อผูนําเสนอผลงานประเภทบรรยาย ดานพุทธศาสนาและปรัชญา 

การประชุมวิชาการระดับชาติและเขตลุมแมนํ้าโขง ครั้งท่ี ๒  

เรื่อง “การศึกษาตามแนวพุทธ : การศึกษาเพ่ือการพัฒนาสังคมท่ียั่งยืน”  

วันพุธท่ี  ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ อาคารศูนยวิทยบริการสิรินธร หอง ๔๑๒ มมร.อส. 

ผูทรงคุณวุฒิ :  ศ.ดร.ประยงค แสนบุราณ, รศ.ดร.บุญรวม คําเมืองแสน, ผศ.ดร.หอมหวล บัวระภา  

ผูดําเนินการ/กํากับหอง : พระครูปลัดสุรวุฒิ จนฺทธมฺโม ดร., ดร.ประชัน ชะชิกุล, ดร.ประสงค พรมศร ี
 
ลําดับที่ ชื่อ-นามสกุล - ฉายา ชื่อเรื่อง เวลา 

๑ พระอธิการจําเปน มหาวีโร (อองราช) การศึกษาหลักฉันทะในพระพุทธศาสนา   
เถรวาท 

๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ 

๒ ผศ.ดร.จํารูญ พริกบุญจันทร 
สุชาติ ออนสรอย 
อาทิตย ชูชัย 
กฤติยาณี ย่ืนกระโทก 

สมาธิ: ความต้ังใจมั่น ๑๐.๑๕ – ๑๐.๓๐ 

๓ พระครูวิภัชธรรมวิจิตร 
ผศ.ดร.สําราญ ศรีคํามูล 
ดร.กฤตสุชิน พลเสน 
สิริพร ครองชีพ 

สัมมากัมมันตะ:ธรรมสําคัญแหงชีวิต ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ 

๔  ดร.บรรฑูร บุญสนอง 
นายชาญพัฒน ขําขัน 
นายวิธวินท ภาคแกว 

พระพุทธศาสนา: กําเนิดโลกและชีวิต
หลังความตาม 

๑๐.๔๕ – ๑๑.๐๐ 

๕ พระครูธรรมธรมะลิน กิตฺติปาโล, ผศ. 

ดร.กฤตสุชิน พลเสน 
ดร.ประเวช วะทาแกว 

ศาสนากับการพัฒนา:ชีวิต อุดมการณ ๑๑.๐๐ – ๑๑.๑๕ 

 มอบเกียรติบัตรผูนําเสนอผลงาน ๑๑.๑๕ - ๑๑.๓๐ 

 พักฉันภัตตาหาร/รับประทานอาหารกลางวัน ๑๑.๓๐ - ๑๓.๐๐ 

๖. พระครูปลัดสุรวุฒิ จนฺทธมฺโม,ดร. อุดมคติการเขาถึงนิพพานในพุทธศาสนา
มหายาน 

๑๓.๐๐ - ๑๓.๑๕ 

๗. พระมหาชัชวาล จารยคุณ ศึกษาวิเคราะหหลักธรรมในการดําเนิน
ชีวิตของเศรษฐีในสมัยพุทธกาล 

๑๓.๑๕ - ๑๓.๓๐ 

๘. พระศุภวัฒน เกตุกระทึก การศึกษาวิเคราะหโพธิสัตวจริยาใน
คัมภีรวิมลเกียรตินิทเทสสูตร 

๑๓.๓๐ - ๑๓.๔๕ 

๙. นายพชร พรรธนประเทศ ศึกษาภูมิหลังของพุทธสาวก : ศึกษากรณี ๑๓.๔๕ - ๑๔.๐๐ 



พระสารีบุตร 
๑๐. นายสมฉัตรชัย งามดี ศึกษาวิเคราะหภพภูมิมนุษยกับภพภูมิ

สัตวเดรัจฉานในทัศนะพุทธปรัชญาเถร
วาท 

๑๔.๐๐ - ๑๔.๑๕ 

๑๑. พระวิจิตร ญาณวโร การปกครองในพุทธปรัชญาเถรวาท ๑๔.๑๕ - ๑๔.๓๐ 
 พิธีมอบเกียรติบัตรผูนําเสนอผลงาน ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ 

 
 * ผูนําเสนอผลงานตองลงทะเบียนรับเอกสารและเขาหองประชุม เวลา ๐๘.๓๐ น. 
 * ติดตอประสานงาน :  ดร.สิทธิพร เกษจอย  ๐๘๕ ๔๐๘๒๖๓๘ 
    ดร.จักรี ศรีจารุเมธีญาณ ๐๘๐ ๗๕๐๖๘๔๖ 

 
 

 
 


