
 

สูจิบัตร 
งานประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาจุฬาฯ สุรนิทร ครั้งที ่๒ 

The 2
nd 

 MCUSR  National Conference 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตสุรินทร 
 

 

 

เรื่อง “พุทธบูรณาการทองถ่ินวิถีใหมสูการพัฒนาสังคมที่ย่ังยืน” 

 ( Local Buddhist Integration in the New Normal towards 

Sustainable Social Development ) 
 

 

 

 

วันอังคาร  ที่  ๓  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ประชุมออนไลน ผาน ZOOM  Meetings 

ณ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตสุรินทร 
 

 

 



อนุโมทนากถา  
พระพรหมวชิรโมลี, ดร.  

รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร 

-------------------------------- 

   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ไดรับการสถาปนาข้ึนโดยพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๕ เม่ือ พ.ศ. ๒๔๓๐ เพ่ือเปน

สถานศึกษาวิชาการชั้นสูง  มีสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยสงฆแหงคณะสงฆไทย และเปนมหาวิทยาลัย

ในกํากับของรัฐ  โดยมีปรัชญาวา “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา  บูรณาการกับศาสตรสมัยใหม  

พัฒนาจิตใจและสังคม”  

   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร  เปนสวนงานระดับวิทยาเขต 

ซ่ึงไดรับการอนุมัติใหจัดตั้งข้ึนเปนลําดับท่ี ๘ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีพันธกิจ

ในการผลิตบัณฑิต วิจัยและพัฒนา บริการวิชาการแกสังคม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  มีความ

มุงม่ันท่ีจะเผยแพรผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยสูสาธารณะ  โดยการประยุกตหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตรสมัยใหม  สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลปจจุบัน  จึงได

รวมกับองคกรภาคีเครือขายท้ังภายใน และภายนอก  จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาจุฬาฯ 

สุรินทร ครั้งท่ี ๒ The 2nd  MCUSR  National Conference ภายใตหัวขอเรื่อง “พุทธบูรณาการ

ทองถ่ินวิถีใหมสูการพัฒนาสังคมท่ีย่ังยืน (Local Buddhist Integration in the New Normal 

towards Sustainable Social Development)”  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเผยแพรผลงานทาง

วิชาการสูสังคม  และเปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูผานผลงานวิจัยและนวัตกรรม  เพ่ือการพัฒนาจิตใจ

และสังคมท่ียั่งยืน  ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยและนโยบายของรัฐบาลท่ีใหความสําคัญตอการวิจัย  

การพัฒนาตอยอด และการสรางนวัตกรรมเพ่ือนําไปสูการแกไขและพัฒนาประเทศใหยั่งยืนตอไป 

   ขออนุโมทนาและชื่นชมในวิริยะอุตสาหะของผูบริหาร  คณาจารย  เจาหนาท่ีของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตสุรินทร  คณะ  วิทยาเขต  วิทยาลัยสงฆ  ของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  และองคกรภาคีเครือขายภายนอก  ในการรวมมือรวมแรง

รวมใจกันจัดงานและนําเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบตาง ๆ  อันจะเปนคุณูปการตอการศึกษา

พระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคมใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 
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สารบัญ 

 

เรื่อง               หนา 

อนุโมทนากถา  รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร 

ประวัติวิทยาเขตสุรินทร          ๑ 

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้งท่ี ๒        ๓ 

โปสเตอรประชาสัมพันธงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาจุฬาฯ สุรินทร ครั้งท่ี ๒ ๖ 

รายชื่อหนวยงานรวมเปนเจาภาพ       ๗ 

ตารางกําหนดการโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  มหาจุฬาฯ สุรินทร ครั้งท่ี ๒   ๙ 

ตารางรายชื่อบทความท่ีไดรับคัดเลือกเพ่ือนําเสนอ Oral Presentation     ๑๐ 

ประกาศวิทยาเขตสุรินทร เรื่อง ขยายเวลาการสงบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย  

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี ๒        ๒๒ 

คําสั่งแตงตั้งคณะบรรณาธิการเอกสารประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี ๒    ๒๓ 

คําสั่งแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความวิชาการ (Peer  Review)    ๒๕ 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประชุมวชิาการระดับชาติ ครั้งท่ี ๒    ๒๙ 

 



๑ 
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พุทธบูรณาการทองถิ่นวิถีใหมสูการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน 

ประวัติวิทยาเขตสุรินทร 
**************** 

   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร เปนสวนงานระดับวิทยาเขต ซ่ึง
ไดรับการอนุมัติใหจัดตั้งข้ึนเปนลําดับท่ี ๘ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซ่ึงไดรับการ
สถาปนาข้ึนโดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๕ 
เม่ือ พ.ศ. ๒๔๓๐ ปจจุบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร มีสถานภาพ
เปนมหาวิทยาลัยสงฆแหงคณะสงฆไทย และเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ โดยตั้งอยูบนพ้ืนท่ี 
จํานวน ๑๐๐ ไร หมูท่ี ๘ (หวยเสนง) ตําบลนอกเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร ๓๒๐๐๐ โดยมี
ประวัติการกอตั้งและพัฒนาการ ดังนี้ 
 แนวคิดท่ีจะตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร ไดเริ่มมาตั้งแตป
พุทธศักราช ๒๕๒๙ โดยพระราชสิทธิโกศล เจาคณะจังหวัดสุรินทร และพระศรีธีรพงศ ฝายจัด
การศึกษาของคณะสงฆจังหวัดสุรินทร มีแนวคิดท่ีจะขยายการศึกษาของคณะสงฆจังหวัดสุรินทรให
ครบวงจรข้ึน ท้ังนี้ไดรับความเห็นชอบและความสนับสนุนจาก นายเสนอ มูลศาสตร ผูวาราชการ
จังหวัดสุรินทร 
 พระราชสิทธิโกศล เจาคณะจังหวัดสุรินทร จึงมีหนังสือนิมนตเจาคณะพระสังฆาธิการของ
จังหวัดสุรินทรมารวมประชุมปรึกษาหารือท่ีอุโบสถวัดกลางสุรินทร เม่ือเดือนพฤศจิกายน ๒๕๒๙ ท่ี
ประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหจัดตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร ข้ึน ใน
ปพุทธศักราช ๒๕๓๐ แตทางคณะสงฆจังหวัดสุรินทร ไมสามารถดําเนินการไดทันที เนื่องจากขาด
บุคลากรผูจะดําเนินการ  
 ปพุทธศักราช ๒๕๓๑ คณะสงฆจังหวัดสุรินทรพรอมท้ังขาราชการ คณาจารย พอคาและ
ประชาชน ไดพรอมใจกันประชุมอีกครั้งหนึ่ง ท่ีวัดกลางสุรินทร โดยมีพระราชสิทธิโกศล เจาคณะ
จังหวัดสุรินทร เปนประธานฝายสงฆ และนายเถกิง เจริญศรี ผูวาราชการจังหวัดสุรินทร เปนประธาน
ฝายฆราวาส ท่ีประชุมไดมีมติใหดําเนินการขออนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร ข้ึน โดยใชอาคารสถานท่ีของวัดศาลาลอย อําเภอเมืองสุรินทร เปน
สํานักงานและอาคารเรียนชั่วคราว ท่ีประชุมไดมอบหมายให พระศรีธีรพงศ รองเจาคณะจังหวัด
สุรินทรฝายจัดการศึกษา (ปจจุบัน พระพรหมวชิรโมลี,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร) และพระ
มหาประจักษ จกฺกธมฺโม พุทธศาสตรบัณฑิต (ปจจุบัน พระครูปริยัติวิสุทธิคุณ,รศ.ดร.) พระจริย
นิเทศกประจําจังหวัดสุรินทร เปนผูแทนคณะสงฆจังหวัดสุรินทร เปนผูดําเนินการขออนุมัติจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร ตอมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๒/๒๕๓๑ 
เม่ือวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๓๑ มีมติเปนเอกฉันทใหจัดตั้ง วิทยาเขตสุรินทร ข้ึนใน “คณะ
สังคมศาสตร” โดยมีช่ือเต็มวา “มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ วิทยาเขต
สุรินทร” 
 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ วิทยาเขตสุรินทร ไดทําการปฐมนิเทศ
เปดการศึกษารุนแรก เม่ือวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๓๑ มีพระภิกษุสามเณรสมัครเปนนิสิตรุนแรก
จํานวน ๔๙ รูป และไดประกอบพิธเีปดปาย ณ อาคารเรียนโรงเรียนปริยัติธรรม วัดศาลาลอย อําเภอ



    สูจิบัตร งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาจุฬาฯ สุรินทร คร้ังที่ ๒ The 2nd  MCUSR  National Conference 
    พุทธบูรณาการทองถิ่นวิถีใหมสูการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน 
 

๒ 

เมืองสุรินทร เม่ือวันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๑ โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย ปฏิบัติหนาท่ีสมเด็จ
พระสังฆราช เปนประธานฝายสงฆ และนายพิศาล มูลศาสตรสาทร ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปน
ประธานฝายฆราวาส โดยมีเจาคณะจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท้ัง ๑๗ จังหวัด ผูวาราชการ
จังหวัดท้ัง ๑๗ จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พระสงัฆาธิการ ขาราชการ พอคา และประชาชน
รวมในพิธีเปนจํานวนมาก 
 ในปพุทธศักราช ๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดรับ
พระราชบัญญัติรับรองสถานภาพความเปนนิติบุคคลของมหาวิทยาลัย และมีพระราชบัญญัติของ
มหาวิทยาลัย เรียกช่ือวา พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ 
โดยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธย เม่ือวันท่ี ๒๑ กันยายน 
๒๕๔๐ และประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลมท่ี ๑๑๔ ตอนท่ี ๕๑ ก ลงวันท่ี ๑ 
ตุลาคม ๒๕๔๐  
 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ วิทยาเขตสุรินทร จึงไดชื่ออยางเปน
ทางการวา “มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร” 
 เม่ือปพุทธศักราช ๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร ได
ยายสถานท่ีตั้งจากวัดศาลาลอย  พระอารามหลวง ตําบลในเมือง อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร 
ไปอยูบริเวณท่ีสาธารณประโยชนปาสกร็อม  หมูท่ี ๘ ตําบลนอกเมือง อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัด
สุรินทร โดยประชาชนในเขตตําบลนอกเมือง และองคการบริหารสวนตําบลนอกเมือง ไดมอบพ้ืนท่ี
จํานวน ๑๐๐ ไร ใหเปนท่ีตั้งแหงใหมจนถึงปจจุบัน 
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สูจิบัตร งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาจุฬาฯ สุรินทร คร้ังที่ ๒ The 2nd  MCUSR  National Conference 
พุทธบูรณาการทองถิ่นวิถีใหมสูการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน 

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี ๒ 

๑.  ช่ือโครงการ : โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ 

๒.  ช่ือหนวยงาน : สํานักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร  รหัสโครงการ  มจร สร  ๓๐๕ 

๓.  ผูรับผิดชอบโครงการ : พระปลัดวัชระ  วชิรญาโณ, ผศ.ดร. 

๔.  โครงการเช่ือมโยงกับ : ยุทธศาสตรท่ี ๒ สงเสริมการวิจัยและพัฒนาองคความรูฯ 

       ยุทธศาสตรท่ี ๓ การบริการวิชาการวิชาการแกสังคมและชุมชนทุกระดับ 

       มาตรฐาน สกอ. องคประกอบท่ี ๒ งานวิจัย                     

๕. หลักการและเหตุผล / เหตุผลความจําเปน  

   การเผยแพรและถายทอดผลงานวิจัยเปนภารกิจหนึ่งของงานบริหารการวิจัย  ภายใต

ยุทธศาสตรดานความเปนเลิศดานการวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย  การจัดงานประชุม

วิชาการระดับชาติ  เปนการสงเสริมใหอาจารย  นักวิจัย  นักวิชาการท้ังภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย  รวมท้ังนิสิต  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาตาง ๆ  ท่ีมหาวิทยาลัยไดเปดการ

เรียนการสอน  ไดมีโอกาสเผยแพรผลงานทางวิชาการสูสาธารณะ  ตลอดจนเปนการกระตุนการสราง

ผลงานวิจัย  การพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณเชิงวิชาการ  ความเชี่ยวชาญ  

ชํานาญการ ระหวางนักวิจัย  นักวิชาการและผูสนใจ  ซ่ึงจะนําไปสูแนวทางการวิจัยเพ่ือพัฒนา

ประเทศและแกไขปญหาไดอยางสัมฤทธิ์ผล  นอกจากนี้ยังเปนการท่ีไดถายทอดและนําออกเผยแพรสู

สาธารณชน  สามารถนําความรูและเทคโนโลยีไปพัฒนาอาชีพใหเกิดประโยชนอันจะสงผลดีตอการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตอไป 

   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตสุรินทร  ไดเล็งเห็นความสําคัญของการ

ดําเนินงานพัฒนางานวิจัย  บริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมในสาขาตาง ๆ  จึงไดจัดประชุม

วิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี ๒ ประจําป ๒๕๖๕ ข้ึน  ซ่ึงเปนโครงการท่ีจะสนับสนุนการเผยแพรและ

ถายทอดผลงานวิจัย  รวมถึงสรางเครือขายความรวมมือในดานวิชาการระหวางหนวยงานตาง ๆ  ท้ัง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  เปดโอกาสใหคณาจารย  นักวิจัย  นิสิตนักศึกษา  ตลอดจนผูท่ี

สนใจในงานวิชาการ  ไดพบปะแลกเปลี่ยนองคความรู  งานวิจัย  มีการอภิปราย  เสวนารวมกัน  ซ่ึง

ทําใหเขาใจปญหา  และสามารถพัฒนางานวิจัยเพ่ือประโยชนตอกันในการนําผลงานวิจัยไปใชปฏิบัติ

ไดจริง  และเปนประโยชนตอองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน  ผูประกอบการและผูสนใจท่ัวไปอยางแทจริง 

๖.  วัตถุประสงค 

   ๖.๑  เพ่ือสงเสริมให คณาจารย  นักวิจัย  นักวิชาการ  นิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน  และหนวยงานตาง ๆ  ไดนําเสนอผลงานวิจัยและเผยแพรผลงาน

วิชาการสูสาธารณชน 
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๔ 

   ๖.๒  เพ่ือเปนเวทีทางดานวิชาการในการแลกเปลี่ยนเรียนรูความคิดเห็น  ประสบการณดาน

การวิจัยระหวาง  คณาจารย นักวิชาการ นิสิต  และผูสนใจ 

   ๖.๓  เพ่ือเปนการสรางเครือขายนักวิจัยกับหนวยงานตาง ๆ  ภายในประเทศ 

๗.  ลักษณะกิจกรรม 

   ๗.๑  จัดทําและจัดแสดงนิทรรศการ 

   ๗.๒  บรรยายพิเศษ/เสวนา/อภิปราย 

   ๗.๓  การเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย 

   ๗.๔  การเสนอผลงานภาคโปสเตอร 

๘.  เปาหมายผลผลิต 

   ๘.๑  เปาหมายเชิงคุณภา :  คณาจารย  นักวิจัย  นิสิตนักศึกษา  ตลอดจนผูท่ีสนใจในงาน

วิชาการ  ไดพบปะแลกเปลี่ยนองคความรู  งานวิจัย  มีการอภิปราย  เสวนารวมกัน  มีการเผยแพร

ผลงานวิชาการสูสาธารณชน  และสามารถพัฒนางานวิจัยเพอเอ้ือประโยชนตอกันในการนํา

ผลงานวิจัยไปใชปฏิบัติไดจริง 

   ๘.๒  เปาหมายเชิงปริมาณ :  คณาจารย นักวิจัย  นักวิชาการ  นิสิตนักศึกษา  ท้ังจาก

หนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  จํานวน  ๒๐๐  รูป/คน 

   ๘.๓  เปาหมายเชิงเวลา :  ระยะเวลาเดือน  มีนาคม – พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 

๙.  งบประมาณ 

   ๙.๑  งบประมาณแผนดิน  จํานวน    บาท 

   ๙.๒  งบประมาณรายได  จํานวน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

   รวมท้ังสิ้น จํานวน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

๑๐.  กิจกรรมการดําเนินงาน 

 

ลําดับ

ท่ี 

 

กิจกรรม 

ระยะเวลาการดําเนินการ 
ต.ค.

๖๔ 

พ.ย.

๖๔ 

ธ.ค.

๖๔ 

ม.ค.

๖๕ 

ก.พ.

๖๕ 

มี.ค.

๖๕ 

เม.ย

๖๕ 

พ.ค.

๖๕ 

มิ.ย.

๖๕ 

ก.ค.

๖๕ 

ส.ค.

๖๕ 

ก.ย.

๖๕ 

๑. ขออนุมัติโครงการ             

๒. แตงตั้งกรรมการ             

๓. ติดตอประสานงาน             

๔. ดําเนินการตามโครงการ             

๕. ประเมินผลการ

ดําเนินงาน 

            

๖. สรุปผลการดําเนินการ             

 



๕ 
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๑๑.  ตัวช้ีวัด 

   ๑๑.๑  ผลผลิต (Output)  คณาจารย  นักวิจัย  นักวิชาการ  นิสิตนักศึกษา  ท้ังจาก

หนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  เขารวมโครงการ  จํานวน  ๒๐๐  รูป/คน 

   ๑๑.๒  ผลลัพธ (Outcome)  )  คณาจารย  นักวิจัย  นักวิชาการ  นิสิตนักศึกษา  ท้ังจาก

หนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ไดพัฒนางานวิจัย  และเผยแพรงานสูสาธารณชน 

๑๒. ขอเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงแกไขจากผลการดําเนินการตามโครงการในปท่ีผานมา

๑๓. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

   ๑๓.๑  มีการเผยแพรผลงานวิจัยของคณาจารย  นักวิจัย  นิสิตนักศึกษา  จากหนวยงาน

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

    ๑๓.๒  แลกเปลี่ยนเรียนรู  แนวคิดวิธีการปฏิบัติ  และประสบการณในการวิจัย  ระหวาง

นักวิจัยและผูสนใจ 

   ๑๓.๓  สรางเครือขายนักวิจัยภายในประเทศโดยจัดกลุมนักวิจัย  โดยเฉพาะอยางยิ่งระหวาง

สถานบันอุดมศึกษา 
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รายช่ือหนวยงานรวมเปนเจาภาพ 
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาจุฬาฯ สุรินทร ครั้งท่ี ๒ 

วันอังคาร ท่ี ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร 

------------------------------------- 
ท่ี หนวยงาน ผูบริหารสถาบัน ท่ีอยู 
๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคล อีส าน  วิ ทย า เ ขต
สุรินทร 

รองอธิการบดีประจําวิทยา
เขตสุรินทร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสุรินทร 
ถ.สุรินทร-ปราสาท ต.นอกเมือง  
อ.เมืองสุรินทร จ.สุรินทร ๓๒๐๐๐ 

๒ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
สุรินทร 

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 
ถ.สุรินทร-ปราสาท ต.นอกเมือง     
อ.เมืองสุรินทร จ.สุรินทร  ๓๒๐๐๐ 

๓ วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนน ีสุรินทร 

ผูอํานวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
สุรินทร  
๓๒๐  ถ.หลักเมือง  ต.ในเมือง       
อ.เมืองสุรินทร  จ.สุรินทร ๓๒๐๐๐ 

๔ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย 
จ.มหาสารคาม   ๔๔๑๕๐ 

๕ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
บุรีรัมย 

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
๔๓๙  ถนนจิระ  อําเภอเมืองบุรีรัมย 
จังหวัดบุรีรัมย   ๓๑๐๐๐ 

๖ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
อุบลราชธานี 

อธิการบดี 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
เลขท่ี ๒  ถ.ราชธานี  ต.ในเมือง        
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  ๓๔๐๐๐ 

๗ คณะรัฐศาสตรและรัฐ
ประศาสนศาสตร 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
มหาสารคาม 

คณบดี 
 

คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสน
ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 
เลขท่ี ๘๐ ถ.นครสวรรค  ต.ตลาด          
อ.เมือง   จ.มหาสารคาม  ๔๔๐๐๐ 

๘ คณะนิติรัฐศาสตร 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
รอยเอ็ด 

คณบดี คณะนิติรัฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
๑๑๓ หมูท่ี ๑๒ ถ.รอยเอ็ด-โพนทอง  
ต.เกาะแกว   อ.เสลภูมิ   
จ.รอยเอ็ด  ๔๕๑๒๐ 
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๘ 

ท่ี หนวยงาน ผูบริหารสถาบัน ท่ีอยู 
๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะ

เกษ 
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

๓๑๙ ถ.ไทยพันทา ต.เมืองเหนือ     
อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ   ๓๓๐๐๐ 

๑๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
๙๖ ถ.ปรีดีพนมยงค   ต.ประตูชัย 
อ.พระนครศรีอยุธยา  
จ.พระนครศรีอยุธยา   ๑๓๐๐๐  

๑๑ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราช
วิทยาลัย 

อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 
๒๔๘ หมู ๑  ถ.ศาลายา-นครชัยศรี 
ต.ศาลายา  อ.พุทธมณฑล 
จ.นครปฐม       ๗๓๑๗๐ 

๑๒ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ผู อํานวยการหลักสูตรรั ฐ
ป ร ะ ศ า ส น ศ า ส ต ร
มหาบัณฑิต 

บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
๑๗๖๑  ถ.พัฒนาการ แขวงสวน
หลวง   เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙ 

 
 

สูจิบัตร งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาจุฬาฯ สุรินทร คร้ังที่ ๒ The 2nd  MCUSR  National Conference 
พุทธบูรณาการทองถิ่นวิถีใหมสูการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน 

ตารางกําหนดการ 

โครงการประชุมวิชาการระดับชาต ิมหาจุฬาฯ สุรินทร คร้ังที่ ๒ 
The 2nd MCUSR National Conference 

ภายใตหัวขอ เรื่อง “พุทธบูรณาการทองถิ่นวิถีใหมสูการพัฒนาสังคมท่ีย่ังยืน” 
(Local Buddhist Integration in the New Normal towards Sustainable Social Development) 

วันอังคาร  ท่ี  ๓  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ณ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตสุรินทร 

เวลา สถานท่ี กิจกรรม 
๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. 

หองประชุมหลัก 
ZOOM Meeting 

ID : 9779 933 546 

ผูรวมงาน ลงทะเบียน และรับเอกสาร (ในระบบ) 

๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น. 

พิธีเปดโครงการ  
- การถวายรายงานโดย รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร 
- กลาวเปดงานโดย พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.  
  อธิการบดี 

๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ น. 
รับฟงสาสนจากคณะผูบริหาร 
- พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝายบริหาร 
- พระสุวรรณเมธาภรณ, ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

๑๐.๐๐-๑๐.๑๕ น. 
ชมวีดิทัศนแนะนํา มจร วิทยาเขตสุรินทร และหนวยงาน
เจาภาพรวมจํานวน ๑๒ แหง 

๑๐.๑๕-๑๑.๓๐ 

ฟงการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “บทบาทของมหาวิทยาลัยสงฆ
ตอการพัฒนาปญญาและคุณธรรมดวยหลักศาสนา” 
โดย ศ.ดร.สัมพันธ  ฤทธิเดช เลขาธิการ  คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

๑๑.๓๐-๑๒.๓๐ น.  ฉันภัตตาหารเพล  และรับประทานอาหารกลางวัน 

๑๒.๓๐-๑๖.๓๐ น. 
กลุมมนุษยศาสตร 
ID : 9943 795 362 

การนําเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation) 

๑๒.๓๐-๑๖.๓๐ น. 
กลุมสังคมศาสตร หอง ๑ 
ID: 6588 147 038 

การนําเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation) 

๑๒.๓๐-๑๖.๓๐ น. 
กลุมสังคมศาสตร หอง ๒ 
ID : 6348611215 

การนําเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation) 

๑๒.๓๐-๑๖.๓๐ น. 
กลุมศึกษาศาสตร 
ID: 5833 479 259 

การนําเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation) 

๑๖.๓๐  หองประชุมหลัก 
ZOOM Meeting 

ID : 9779 933 546 

พิธีปดมอบเกียรติบัตร โดย  
พระเทพปวรเมธี, ศ.ดร. รองอธิการบดีฝายบริหาร 

 



    สูจิบัตร งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาจุฬาฯ สุรินทร คร้ังที่ ๒ The 2nd  MCUSR  National Conference 
    พุทธบูรณาการทองถิ่นวิถีใหมสูการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน 
 

๑๐ 

ตารางรายช่ือบทความและผูเขียนบทความ 

การนําเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation) 

มหาจุฬาฯ สุรินทร คร้ังที่ ๒ The 2nd  MCUSR  National Conference 

กลุมมนุษยศาสตร ZOOM Meeting ID : 9943 795 362 

ผูทรงคุณวุฒิ 

๑. พระมหามฆวินทร   ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร. มหาวิทยาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ประธาน 

๒. ผศ.ดร. วีระชัย   ยศโสธร  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย  กรรมการ 

๓. รศ.ดร. ทวีศักดิ์   ทองทิพย  มจร  วิทยาเขตสุรินทร   กรรมการ 

พิธีกรประจําหอง/ผูประสานงานจําหอง 

ผศ.บรรจง   โสดาดี   มจร  วิทยาเขตสุรินทร 

ดร.ภัฏชวัชร  สุขเสน   มจร  วิทยาเขตสุรินทร   
 

ที่ ช่ือผลงาน ผูนําเสนอ/หนวยงาน เวลา 
๑ Social Concepts: The Development of 

Western Philosophy to Buddhist 
Principles  

Phramaha Phocana Suvaco  
Phramaha Thanom Anando  
Buriram Buddhist Collage, MCU  

๑๒.๓๐-๑๒.๔๕ น. 

๒ บทบาทผูสูงอายุในการสรางคุณประโยชนกับ
การพัฒนา  

นายไว ชรึัมย  
พระครูปริยัติปญญาโสภณ, ผศ.ดร.  
พระมหาวิรุฬชิต นริสฺสโร  
ชยาภรณ สุขประเสริฐ  
ว ิทยาลัยสงฆบุรีรัมย  มจร 

๑๒.๔๕-๑๓.๐๐ น.  

 

๓ บุญกระธูป : ภูมิปญญาทองถ่ินของชาวหนอง
บัวแดง จังหวัดชัยภูมิ  

ชยาภรณ สุขประเสริฐ  
พระมหาวิฑูรย สิทฺธิเมธี, ดร.  
พระมหาสังคม อานนฺโท, ดร.  
ว ิทยาลัยสงฆบุรีรัมย  มจร 

๑๓.๐๐ -๑๓.๑๕ น.  

๔ กูฎทันตสูตร: สาธารณสงเคราะหในพุทธวิธี  พระครูปริยัติกิจธารง  
พระครูนิมิตรัตนาภรณ  
พระครูพิบูลพัฒนประสุต  
ธีรทิพย พวงจันทร  
พระครูใบฎีกาเวียง กิตฺติวณฺโณ, ผศ.ดร.  

ดร.ธนรัฐ สะอาดเอ่ียม  
มจร  วิทยาเขตสุรินทร 

๑๓.๑๕ -๑๓.๓๐ น.  

 

๕ ปจจัย ๔ กับสุขภาวะของพระสงฆ พระมหาสมพงษ ฐิตจิตฺโต  
พระครูโกศลสมาธิวัตร  

๑๓.๓๐ -๑๓.๔๕ น.  



๑๑ 

 
 

สูจิบัตร งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาจุฬาฯ สุรินทร คร้ังที่ ๒ The 2nd  MCUSR  National Conference 
พุทธบูรณาการทองถิ่นวิถีใหมสูการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน 

ที่ ช่ือผลงาน ผูนําเสนอ/หนวยงาน เวลา 
พระครูโกสุมสมณวัตร  
พระเทพ โชตฺตินฺธโน  
พระครูใบฎีกาเวยีง กิตฺติวณฺโณ, ผศ.ดร. 
 มจร  วิทยาเขตสุรินทร 

๖ ศึกษาวิเคราะหเก่ียวกับความเชื่อของสังคมไทย
ตามหลักกาลามสูตร  

พระสุทัศวัฒน จรณเมธี  
ดร.นวลวรรณ พูนวสุพลฉัตร  
ผศ.ดร.ธานี สุวรรณประทีป  
มจร วิทยาเขตบาฬีศึกษา  
พุทธโฆส  

๑๓.๔๕ -๑๔.๐๐ น.  

๗ บทบาทของพระสังฆาธิการในการเผยแผ
พระพุทธศาสนา ในเขตเทศบาลเมืองพิษณุโลก 

เรืออากาศเอกมานะศักดิ์  
เพชรวัตร  
วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช  
มจร  

๑๔.๐๐ -๑๔.๑๕ น.  

๘ พุทธศาสนามหายานในทิเบต: ประวัติ และ
อิทธิพล  

พระใบฎีกาพงษพัฒน ชวโน  
พระบุญสม อนาลโย  
พระมหาชาญ อชิโต  
มจร  วิทยาเขตสุรินทร 

๑๔.๑๕ -๑๔.๓๐ น.  

๙ พระพุทธศาสนามหายานในญี่ปุน: ประวัติและ
อิทธิพล  

พระครูสังฆรักษสาเริง กตธุโร  
พระอธิการวิเชียร ปฺญาวชิโร  
พระคามิน สิริปฺโญ  
มจร  วิทยาเขตสุรินทร 

๑๔.๓๐ -๑๔.๔๕ น.  

๑๐ พุทธศาสนานิกายสัทธรรมปุณฑริกะ: ประวัติ 
แนวคิด และอิทธิพล  

พระครูปราสาทสวุรรณกิจ  
พระสมชาย ส วโร  
พระคารณ รติโก  
มจร  วิทยาเขตสุรินทร 

๑๔.๔๕ -๑๕.๐๐ น.  

๑๑ พุทธศาสนามหายานในสังคมไทย  พระครูสมุหประเสริฐ เสฏฐปตฺุโต  
พระบุญเสร็จ จนฺทสาโร  
พระอรุณ เตชพโล  
มจร  วิทยาเขตสุรินทร 

๑๕.๐๐ -๑๕.๑๕ น.  

๑๒ พระพุทธศาสนานิกายวัชรยาน: ประวัติ และ
อิทธิพลตอสังคม  

พระปลัดณัฐวีร ฐานวโร  
พระครูใบฎีกาณวัฒน อรุโณ  
พระศตนันทน นนฺทธมฺโม  
มจร  วิทยาเขตสุรินทร 

๑๕.๑๕ -๑๕.๓๐ น.  

๑๓ ประวัต,ิหลักธรรมและแนวคิดท่ีสาคัญของนิกาย
โยคาจาร  

พระครูโสภณวรานุรักษ  
พระครูกิตติธรรมประสาธน  

๑๕.๓๐ -๑๕.๔๕ น.  



    สูจิบัตร งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาจุฬาฯ สุรินทร คร้ังที่ ๒ The 2nd  MCUSR  National Conference 
    พุทธบูรณาการทองถิ่นวิถีใหมสูการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน 
 

๑๒ 

ที่ ช่ือผลงาน ผูนําเสนอ/หนวยงาน เวลา 
พระสมุหเขตโศภณ ธีรปฺโญ  

๑๔ พระพุทธศาสนามหายานในเวียดนาม  พระครูสิริธรรมวิสิฐ  
พระสัญญา สุทฺธิโส  
พระมหาจิตรกร จิตฺตส วโร  
พระสมนึก สมจิตฺโต  
มจร  วิทยาเขตสุรินทร 

๑๕.๔๕ -๑๖.๐๐ น.  

 

๑๕ ติช นัท ฮันห: อัตชีวประวัติ คาสอน และ
คุณูปการสาคัญท่ีมีตอสังคมชาวโลก  

พระนรเศรษฐ เขมปุณฺโณ  
พระประยูร วิสุทฺโธ  
ภิรญา ผลเกิด  
มจร  วิทยาเขตสุรินทร 

๑๖.๐๐ -๑๖.๑๕ น.  

๑๖ ศึกษาวิเคราะหบอเกิด แนวคิด และปรัชญาของ
นิกายมาธยมิกะ  

นางสาวกัณฐมณี บุญมี  
พระปลัดกมลพัฒน อคฺคจิตฺโต  
พระมหาเสาร ทวีศักดิ์ 
มจร  วิทยาเขตสุรินทร 

๑๖.๑๕ -๑๖.๓๐ น.  

๑๗ พระสงฆกับการดูแลสุขภาพตนเองตามหลัก
พระธรรมวินัย  

พระมหามฆวินทร ปุริสุตฺตโม  
มนัสวี ศรีนนท 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

๑๖.๓๐ -๑๖.๔๕ น.  

 

หมายเหตุ : ระยะเวลาในการนําเสนอผลงาน ภาคบรรยาย (Oral  Presentation) 

๑. นําเสนอ ๑๐  นาที 

๒. ผูทรงคุณวุฒิวิพากษ  ๕  นาที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓ 

 
 

สูจิบัตร งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาจุฬาฯ สุรินทร คร้ังที่ ๒ The 2nd  MCUSR  National Conference 
พุทธบูรณาการทองถิ่นวิถีใหมสูการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน 

การนําเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation) 

กลุมสังคมศาสตร หอง ๑ ZOOM  Meeting  ID : 6588 147 038 

ผูทรงคุณวุฒิ 

๑. รศ.ดร. สัญญา   เศณาภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ประธานกรรมการ 

๒. ผศ.ดร.วันชัย   สุขตาม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร  กรรมการ 

๓. พระมหาวิศิต  ธีรวํโส, ผศ.ดร. มจร  วิทยาเขตสุรินทร   กรรมการ 

พิธีกรประจําหอง/ผูประสานงานจําหอง 

ผศ.ดร. วรภรูิ   มูลสิน   มจร  วิทยาเขตสุรินทร 

นายวันชัย   ชูศรีสุข   มจร  วิทยาเขตสุรินทร   
 

ที่ ช่ือผลงาน ผูนําเสนอ/หนวยงาน เวลา 
๑ อานุภาพแหงพระรัตนตรัย  พระครูสิริรัตนานวัตร, รศ.ดร.  

พระครูพิพิธจารุธรรม  
ดร.เจริญ มณีจักร  
ดร.สุนทร สุขทรัพยทวีผล  
วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช  มจร  

๑๒.๓๐ - ๑๒.๔๕ น.  

๒ หมูบานพุทธเกษตร:รูปแบบการจัดการปาและการ
สงเสริมสัมมาชีพของเกษตรกรวิถีพุทธสูความยั่งยืน 
ในพ้ืนท่ีจังหวัดนาน  

พระชยานันทมุนี, ผศ.ดร.  
พระมหากิตติ กิตฺติเมธี  
ธนวัฒน ศรีลา  
สิทธิชัย อุนสวน  
ประทีป ยศรินทร  
วิทยาลัยสงฆนาน  มจร  

๑๒.๔๕ - ๑๓.๐๐ น.  

๓ การบูรณาการหลักสังคหวัตถุธรรมเพ่ือสงเสริมการ
บริหารงานของเทศบาล ตําบลบานกราง อําเภอศรี
ประจนัต จังหวัดสุพรรณบุร ี

พระพิน อนีโฆ  
ผศ.ดร.พนิต ศรีประดิษฐ  
ผศ.ดร.วิชชุกร นาคธน  
วิทยาลัยสงฆสุพรรณบุรี  
ศรสีุวรรณภูมิ  มจร  

๑๓.๐๐ - ๑๓.๑๕ น.  

๔ การดําเนินงานตามนโยบายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของ
องคการบริหารสวน ตําบลกุดยม อําเภอภูเขียว 
จังหวัดชัยภูมิ  

วาสนา นิลผาพง  
ประสาน บุญโสภาคย  
อรพิน ปยะสกุลเกียรติ  
พระปลัดสุระ ญาณธโร  
พระครูเกษมอาจารสุนทร  
พระครูใบฎีกาวิชาญ วิสุทฺโธ  
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต  

๑๓.๑๕ - ๑๓.๓๐ น.  
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๑๔ 

ที่ ช่ือผลงาน ผูนําเสนอ/หนวยงาน เวลา 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  

๕ การเตรียมความพรอมกอนการแขงขันของนักกีฬา
มวยไทยอาชีพ ในเวทีมวยมาตรฐาน  

พงศกร สิทธิเดช  
อรพิน ปยะสกุลเกียรติ  
รังสรรค ประเสริฐศรี  
พระปลัดสุระ ญาณธโร  
วันชัย ชูศรีสุข  
ลัดดาวัลย คงดวงดี 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

๑๓.๓๐ -๑๓.๔๕ น.  

๖ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุตามหลัก
ไตรสิกขา ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ตําบล
จรเขสามพัน อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุร ี

พระครุสมุหกฤษฎา สิริสาโร  
(สีทองใบ)  
ผศ.ดร.พนิต ศรีประดิษฐ  
ผศ.ดร.สาโรจ เผือกบัวขาว  
วิทยาลัยสงฆสุพรรณบุรี  
ศรีสุวรรณภูมิ มจร  

๑๓.๔๕ -๑๔.๐๐ น.  

๗ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยใชหลักอิทธิบาท
ธรรม ของบุคลากรเทศบาลตําบลในอําเภอเมือง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  

นางสาวพัชริญา พงษสุทัศน  
ผศ.ดร.วิชชุกร นาคธน  
ผศ.ดร.พนิต ศรีประดิษฐ  
วิทยาลัยสงฆสุพรรณบุรี  
ศรีสุวรรณภูมิ มจร 

๑๔.๐๐ -๑๔.๑๕ น.  

๘ ศึกษาปจจัยท่ีมีสวนในการสรางสันติสุขชุมชน
ทามกลางพหุวัฒนธรรมในอีสานใต  

รุงสุริยา หอมวัน  
พระมหาอภิสิทธิ์ วิริโย  
พระครูปริยัติธรรมวิมูล  
ปยวัฒน คงทรัพย  
ทิพย ขันแกว, ไว ชึรัมย  
วิทยาลัยสงฆบุรีรัมย  มจร  

๑๔.๑๕ -๑๔.๓๐ น.  

๙ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเจาหนาท่ีดับเพลิง
สถานีดับเพลิงและกูภัยบางกะป กรุงเทพมหานคร  

กําพล วันเจียม  
ปกรณ ปรียากร  
เฉลิมพร ไวทยางกูร  
พระปลัดสุระ ญาณธโร  
พระครูใบฎีกาวิชาญ วิสุทฺโธ  
พระทิพยรส ตนฺติปาโล  
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต  

๑๔.๓๐ -๑๔.๔๕ น.  



๑๕ 
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ที่ ช่ือผลงาน ผูนําเสนอ/หนวยงาน เวลา 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  

๑๐ การมีสวนรวมของประชาชนในงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของหนวยอาสาสมัครปองกัน
ภัยฝายพลเรือนเขตวัฒนา (อปพร.เขตวัฒนา) 
กรุงเทพมหานคร  

สมบูรณ พรมจันทร  
ปกรณ ปรียากร  
พระปลัดสุระ ญาณธโร  
เฉลิมพร ไวทยางกูร  
พระครูใบฎีกาวิชาญ วิสุทฺโธ  
พระอธิการกาวชัย  ปฺญกาโม  
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

๑๔.๔๕ -๑๕.๐๐ น.  

๑๑ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเจาหนาท่ีฝาย
รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะสํานักงาน
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร  

จอมขวัญ โรหิตเสถียร  
ปกรณ ปรียากร  
เฉลิมพล ไวยทยางกูร  
พระปลัดสุระ ญาณธโร  
พระครูใบฎีกาวิชาญ วิสุทฺโธ  
พระสมุหศักดิ์ชาย สฺญจิตฺโต  
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

๑๕.๐๐ -๑๕.๑๕ น.  

๑๒ คุณภาพชีวิตในภาวะวิกฤต COVID-19 ของ
ผูสูงอายุในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  

สกุลชาย อระแพทย  
ปกรณ ปรียากร  
เฉลิมพล ไวทยางกูร  
พระปลัดสุระ ญาณธโร  
พระครูใบฎีกาวิชาญ วิสุทฺโธ  
พระอภิรมย ปยวโร  
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

๑๕.๑๕ -๑๕.๓๐ น.  

๑๓ การมีสวนรวมของประชาชนในการคัดแยกมูลฝอย
ท่ี แ ห ล ง กํ า เ นิ ด ใ น พ้ื น ท่ี เ ข ต ล า ด พ ร า ว 
กรุงเทพมหานคร  

อนันท โรหิตเสถียร  
ปกรณ ปรียากร  
เฉลิมพล ไวทยางกูร  
พระปลัดสุระ ญาณธโร  
พระครูใบฎีกาวิชาญ วิสุทฺโธ  
พระชัชวาล สิริวณฺโณ  
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

๑๕.๓๐ -๑๕.๔๕ น.  
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๑๖ 

ที่ ช่ือผลงาน ผูนําเสนอ/หนวยงาน เวลา 
มหาบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

๑๔ ความคาดหวังของนักกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพท่ีมีตอ
การพัฒนาสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต  

อัมพุ นันใจคํา  
ปกรณ ปรียากร  
เฉลิมพร ไวทยางกูร  
พระมหายุทธพิชาญ  
โยธสาสโน  
พระครูใบฎีกาวิชาญ วิสุทฺโธ  
ธีรภัทร แสงศรี  
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

๑๕.๔๕ -๑๖.๐๐ น.  

๑๕ คุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวน
ตําบลธาตุ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร  

พิษณุ ปุณริบูรณ  
เฉลิมพล ไวทยางกูร  
ปกรณ ปรียากร  
พระปลัดสุระ ญาณธโร  
พระครูใบฎีกาวิชาญ วิสุทฺโธ  
ลัดดาวัลย คงดวงดี  
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

๑๖.๐๐ -๑๖.๑๕ น.  

๑๖ การบริหารจั ดการส โมสร ฟุตบอลชายหาด 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  

เฉลิมชัย แซลิ้ม  
ปกรณ ปรียากร  
เฉลิมพร ไวทยางกูร  
พระมหายุทธพิชาญ  
โยธสาสโน  
พระครูใบฎีกาวิชาญ วิสุทฺโธ  
บูรณพิภพ นิ่มปรางค  
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

๑๖.๑๕ -๑๖.๓๐ น.  

 

 

 



๑๗ 
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การนําเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation) 

กลุมสังคมศาสตร หอง ๒ ZOOM  Meeting  ID : 6348611215 

ผูทรงคุณวุฒิ 

๑. รศ.ดร. จิราย ุ ทรัพยสิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร  ประธานกรรมการ 

๒. ผศ.ธรรมรัตน   สินธุเดช มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  กรรมการ 

๓. ดร.อรพิน  ปยะสกุลเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต   กรรมการ 

พิธีกรประจําหอง 

พระครูปริยัติปญญาโสภณ, ผศ.ดร.  มจร  วิทยาเขตสุรินทร 

พระปลัดสุระ   ญาณธโร, ผศ.ดร.  มจร  วิทยาเขตสุรินทร  

ผูประสานงานจําหอง  

นายวัชรากรณ   อนุพันธ   มจร  วิทยาเขตสุรินทร 
 

ที่ ช่ือผลงาน ผูนําเสนอ/หนวยงาน เวลา 
๑ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

เทศบาลตําบลรั้วใหญ อําเภอเมือง จังหวัด
สุพรรณบุรี  

พระปุณภณ สุภสีโล  
ผศ.ดร.วิชชุกร นาคธน  
ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี 
วิทยาลัยสงฆสุพรรณบุรี ศรีสุวรรณภูมิ 
มจร  

๑๒.๓๐ -๑๒.๔๕ น.  

๒ ภาวะผูนาตามหลักพุทธธรรมของผูบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในอําเภอดอน
เจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี  

พระมหาสมหมาย สมกิจฺโจ / เสียงดีเพ็ง  
ผศ.ดร.สาโรช เผือกบัวขาว  
ผศ.ดร.พนิต ศรีประดิษฐ  
วิทยาลัยสงฆสุพรรณบุรี ศรีสุวรรณภูมิ 
มจร 

๑๒.๔๕ -๑๓.๐๐ น.  

๓ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอศรี
ประจนัต จังหวัดสุพรรณบุร ี

นางวีณา ขาคง  
ผศ.ดร.วิชชุกร  นาคธน  
ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี 
วิทยาลัยสงฆสุพรรณบุรี ศรีสุวรรณภูมิ 
มจร 

๑๓.๐๐ -๑๓.๑๕ น.  

๔ การเสริมสรางความเขมแข็งวิสาหกิจชุมชน : 
กรณีศึกษา กลุมสานตะกราดวยพลาสติก 
บานดอนดู  ตําบลคันธารราษฎร อําเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  

ณัฐศิลป ภูชางทอง  
วิไลลักษณ อุนจิตร  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

๑๓.๑๕ -๑๓.๓๐ น.  

๕ วิวัฒนาการกฎหมายท่ีเก่ียวของกับแรงงาน
ในประเทศไทย  

ผศ.เชาวณี ผิวจันทร  
ชัย สมรภูมิ  

๑๓.๓๐ -๑๓.๔๕ น.  
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๑๘ 

ที่ ช่ือผลงาน ผูนําเสนอ/หนวยงาน เวลา 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร  

๖ การพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมโดย
การมีสวนรวมขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ในอําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุร ี

พระปยะ ทินฺนวโร / ปนวิเศษ  
ผศ.ดร.วิชชุกร นาคธน  
ผศ.ดร.พนิต ศรีประดิษฐ  
วิทยาลัยสงฆสุพรรณบุรี ศรีสุวรรณภูมิ 
มจร  

๑๓.๔๕ -๑๔.๐๐ น.  

๗ การปรับตัวของกลุมวิสาหกิจชุมชนทอผา
บานนาสีนวน ตําบลนาสีนวน อําเภอกันทร
วิชัย จังหวัดมหาสารคาม ภายใต
สถานการณการระบาดของโรคโควิด-๑๙  

อทิตยา คงครบ  
พิมพพร ภูครองเพชร  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

๑๔.๐๐ -๑๔.๑๕ น.  

๘ ปญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลเขวาใหญ 
อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  

มินนา จันคง  
วิไลลักษณ อุนจิตร  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

๑๔.๑๕ -๑๔.๓๐ น.  

๙ การปรับตัวของแรงงานนอกระบบภายใต
สถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด – 
๑๙ : กรณีศึกษา พอคาแมคาในตลาดชุมชน
บานบอใหญ หมูท่ี ๒ ตําบลบอใหญ 
อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม  

สุรีรัตน เรียงดี  
วชิราภรณ วรรณโชติ  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

๑๔.๓๐ -๑๔.๔๕ น.  

๑๐ ปญหาและอุปสรรคงานสวัสดิการชุมชนของ
กองทุนกลุมออมทรัพยสัจจะวันละบาท 
ตําบลกุดใสจอ อําเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม  

ภานุวัฒน ตรัสศรี  
วชิราภรณ วรรณโชติ  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

๑๔.๔๕ -๑๕.๐๐ น.  

๑๑ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 
กับการคุมครองแรงงานในสถานการณโควิด  

ชัย สมรภูมิ  
ผศ.เชาวณี ผิวจันทร  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร  

๑๕.๐๐ -๑๕.๑๕ น.  

๑๒ ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ ลั ก ษ ณ ะ เ ชิ ง
ประชากรศาสตรท่ีสงผลตอขวัญกาลังใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมือง
บุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย  

สถาพร วิชัยรัมย  
ประชัน คะเนวัน  
ธัญญรัตน  
พุฑฒิพงษชัยชาญ  
วิลัยลักษณ โพธิ์อบ  
พระปลัดสุระ ญาณธโร  

๑๕.๑๕ -๑๕.๓๐ น.  



๑๙ 
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ที่ ช่ือผลงาน ผูนําเสนอ/หนวยงาน เวลา 
มหาวิทยาลัย ราชภัฏบุรีรัมย  

๑๓ ผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจจาก
สถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-
๑๙ ของประชาชนบานมะคา อําเภอกันทร
วิชัย จังหวัดมหาสารคาม  

อักษราภัค บุญญานุสนธิ์  
พิมพพร ภูครองเพชร  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

๑๕.๓๐ -๑๕.๔๕ น.  

๑๔ ผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจจาก
สถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-
๑๙ ของประชาชนบานมะคา อําเภอกันทร
วิชัย จังหวัดมหาสารคาม  

อักษราภัค บุญญานุสนธิ์  
พิมพพร ภูครองเพชร  
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  

๑๕.๓๐ -๑๕.๔๕ น.  

๑๕ ผลกระทบของการจัดระเบียบหาบเร-แผง
ลอยในพ้ืนท่ีเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  

อัมพุ นันใจคา  
ปกรณ ปรียากร  
เฉลิมพร ไวทยางกูร  
พระครูใบฎีกาวิชาญ วิสุทฺโธ  
สายยวน ทรงศร  
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

๑๖.๐๐ -๑๖.๑๕ น.  

๑๖ ทัศนคติของประชาชนตอคุณภาพการ
ใหบริการของฝายทะเบียนสานักงานเขต
วัฒนา กรุงเทพมหานคร  

เกษม โพธิ์ตะศรี  
ปกรณ ปรียากร  
เฉลิมพร ไวทยางกูร  
พระปลัดสุระ ญาณธโร  
พระครูใบฎีกาวิชาญ วิสุทฺโธ  
ชลดา สืบมี  
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

๑๖.๑๕ -๑๖.๓๐ น.  
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๒๐ 

การนําเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation) 

กลุมศึกษาศาสตร  ZOOM  Meeting  ID : 5833479259 

ผูทรงคุณวุฒิ 

๑. รศ.ดร.รัตนะ   ปญญาภา มหาวิทยาลัยราชอุบลราชธานี  ประธานกรรมการ 

๒. ผศ.ดร.วีราวรรณ  ศรีตะลานุคค  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

      วิททยาเขตสุรินทร   กรรมการ 

๓. ผศ.ดร. ธนู   ศรีทอง   มจร  วิทยาเขตสุรินทร   กรรมการ 

พิธีกรประจําหอง 

นายชายชาญ   วงศภักดี  มจร  วิทยาเขตสุรินทร 

ผูประสานงานจําหอง  

นายเอกรัตน   มาพะดุง  มจร  วิทยาเขตสุรินทร 
 

ที่ ช่ือผลงาน ผูนําเสนอ/หนวยงาน เวลา 
๑ การจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะ

เรื่องการพัฒนาการของประวัติศาสตร 
กรุงธนบุรีสาระประวัติศาสตร เพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาป
ท่ี ๒ โรงเรียนสวายวิทยาคาร ตําบลสวาย 
อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร)  

 

พระอุดม ธมฺมรกฺขิโต (ดีลอม)  
มจร  วิทยาเขตสุรินทร 

 

๑๒.๓๐ -๑๒.๔๕ น.  

๒ การ พัฒนาหนั งสื ออ านเ พ่ิม เติมวิชา
ประวัติศาสตร ๖ กลุมสาระการเรียนรู 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง
แหลงเรียนรูทาง ประวัติศาสตรในจังหวัด
สุรินทรสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ท่ี ๖ โรงเรียนบานโพนครก อําเภอทาตูม 
จังหวัดสุรินทร 

 

พระครูโพธิพิพัฒนากร  
(นิเวช / นิพฺภโย / พรมมี)  

มจร  วิทยาเขตสุรินทร 

๑๒.๔๕ -๑๓.๐๐ น.  

๓ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูเรื่อง
เครื่องมือทางภูมิศาสตรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี ๑ โรงเรียนหนองโตงสุรวิ
ทยาคม โดยใชชุดการเรียนร ู 

 

นางสาวอัมรา ตอรบรัมย  
มจร  วิทยาเขตสุรินทร 

๑๓.๐๐ -๑๓.๑๕ น.  

๔ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง
วั นสํ า คัญทางพระพุทธศาสนาของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ โรงเรียน
บานกาเกาะระโยง ตําบลทาสวาง อําเภอ

นางสาวนาผึ้ง แสงทับทิม  
มจร  วิทยาเขตสุรินทร 

๑๓.๑๕ -๑๓.๓๐ น.  



๒๑ 
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ที่ ช่ือผลงาน ผูนําเสนอ/หนวยงาน เวลา 
เมือง จังหวัดสุรินทร โดยใชบทเรียน
สําเร็จรูป  

 

๕ ปจจัยท่ีสงผลตอสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ของนิสิตในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
สุรินทร  

 

นางสาวจิรารัตน พิมพประเสริฐ  
มจร  วิทยาเขตสุรินทร 

๑๓.๓๐ -๑๓.๔๕ น.  

๖ การพัฒนาชุดการเรียนรู วิชาภูมิศาสตร 
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ โรงเรียน
สนมวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร  

 

 

พระสมุหสุพรรณ กตปฺุโญ/ ปนเพชร  
มจร  วิทยาเขตสุรินทร 

๑๓.๔๕ -๑๔.๐๐ น.  

๗ การพัฒนาหลักสูตรจริยธรรมโรงเรียน
ผูสูงอายุองคการบริหารสวนตาบล จอม
พระ จังหวัดสุรินทร  

 

นางณัฐวร ีสายบุตร  
มจร  วิทยาเขตสุรินทร 

๑๔.๐๐ -๑๔.๑๕ น.  

๘ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม เรื่อง อริยสัจ ๔ สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓กลุม
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
ศึกษา จังหวัดสุรินทร  

 

 

นางสาวศาสิน ี ผองศรี  
มจร  วิทยาเขตสุรินทร 

๑๔.๑๕ -๑๔.๓๐ น.  
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๒๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓ 
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๒๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕ 
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๒๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗ 
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๒๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๙ 
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๓๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๑ 

 
 

สูจิบัตร งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาจุฬาฯ สุรินทร คร้ังที่ ๒ The 2nd  MCUSR  National Conference 
พุทธบูรณาการทองถิ่นวิถีใหมสูการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    สูจิบัตร งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาจุฬาฯ สุรินทร คร้ังที่ ๒ The 2nd  MCUSR  National Conference 
    พุทธบูรณาการทองถิ่นวิถีใหมสูการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน 
 

๓๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๓ 
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 O พัฒนาจิตใจและสังคม 
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