
 

๑ 

 

ตารางการน าเสนอผลงาน ภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาจุฬาฯ สุรินทร์ ครั้งที่ ๒ 
The 2nd MCUSR National Conference 
ในหัวข้อ “พุทธบูรณาการทอ้งถ่ินวิถีใหม่สูก่ารพฒันาสงัคมที่ยัง่ยืน 

The Local Buddhist Integration in New Normal 

towards Sustainable Social Development” 
๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
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๒ 

 

ที ่ เวลา รหัสบทความ เรื่อง ผู้น าเสนอ หน่วยงาน 
๑ ๑๒.๓๐ - ๑๒.๔๕ น. A-๒-๑ Social Concepts: The Development 

of Western Philosophy to Buddhist 
Principles 

Phramaha  Phocana Suvaco 
Phramaha Thanom Anando 

 

Buriram Buddhist 
Collage, MCU 

๒ ๑๒.๔๕ - ๑๓.๐๐ น. A-๒-๖ บ ท บ า ท ผู้ สู ง อ า ยุ ใ น ก า ร ส ร้ า ง
คุณประโยชน์กับการพัฒนา 

นายไว ชึรัมย์ 
พระครูปริยัติปัญญาโสภณ, ผศ.ดร. 
พระมหาวิรุฬชิต นริสฺสโร 
ชยาภรณ์ สุขประเสริฐ 

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 
มจร 

๓ ๑๓.๐๐ - ๑๓.๑๕ น. A-๒-๗ บุญกระธูป : ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
ชาวหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 

ชยาภรณ์ สุขประเสริฐ 
พระมหาวิฑูรย์ สิทฺธิเมธี, ดร. 
พระมหาสังคม อานนฺโท 
(ช่างเหล็ก),ดร. 

วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ 
มจร 

๔ ๑๓.๑๕ - ๑๓.๓๐ น. A-๖-๙ กูฎทันตสูตร: สาธารณสงเคราะห์ใน
พุทธวิธี 

พระครูปริยัติกิจธ ารง 

พระครูนิมิตรัตนาภรณ์ 
พระครูพิบูลพัฒนประสุต 

ธีรทิพย์ พวงจันทร์ 
พระครูใบฎีกาเวียง กิตฺติวณฺโณ, ผศ.ดร. 
ดร.ธนรัฐ สะอาดเอ่ียม  

มจร  
วิทยาเขตสุรินทร์ 

๕ ๑๓.๓๐ - ๑๓.๔๕ น. A-๒-๒๐ ปัจจัย ๔ กับสุขภาวะของพระสงฆ ์ พระมหาสมพงษ์ ฐิตจิตฺโต 
พระครูโกศลสมาธิวัตร 
พระครูโกสุมสมณวัตร 
พระเทพ โชตฺตินฺธโน 
พระครูใบฎีกาเวียง กิตฺติวณฺโณ, ผศ.ดร. 
 

มจร   
วิทยาเขตสุรินทร์ 



 

๓ 

 

๖ ๑๓.๔๕ - ๑๔.๐๐ น. A-๕-๒๒ ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับความเชื่อของ
สังคมไทยตามหลักกาลามสูตร 

พระสุทัศวัฒน์ จรณเมธี 
ดร.นวลวรรณ พูนวสุพลฉัตร 
ผศ.ดร.ธานี สุวรรณประทีป 

มจร 

วิทยาเขตบาฬีศึกษา 

พุทธโฆส 
๗ ๑๔.๐๐ - ๑๔.๑๕ น. A-๕-๑๙ บทบาทของพระสังฆาธิการในการ

เผยแผ่พระพุทธศาสนา ใน เขต
เทศบาลเมืองพิษณุโลก 

เรืออากาสเอกมานะศักดิ์   
เพชรวัตร 
 

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 

มจร 

๘ ๑๔.๑๕ - ๑๔.๓๐ น. A-๕-๑๐ พุทธศาสนามหายาน ในทิ เ บต : 
ประวัติ และอิทธิพล 

พระใบฎีกาพงษ์พัฒน์ ชวโน  
พระบุญสม อนาลโย 
พระมหาชาญ อชิโต 

มจร  
วิทยาเขตสุรินทร์ 

๙ ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. A-๕-๑๑ พระพุทธศาสนามหายานในญี่ปุ่น: 
ประวัติและอิทธิพล 

พระครูสังฆรักษ์ส าเริง กตธุโร 
พระอธิการวิเชียร ปญฺญาวชิโร 
พระคามิน สิริปญฺโญ 

มจร  
วิทยาเขตสุรินทร์ 

๑๐ ๑๔.๔๕ - ๑๕.๐๐ น. A-๕-๑๒ พุทธศาสนานิกายสัทธรรมปุณฑริกะ: 
ประวัติ แนวคิด และอิทธิพล 

พระครูปราสาทสุวรรณกิจ 
พระสมชาย ส วโร 
พระค ารณ รติโก 

มจร  
วิทยาเขตสุรินทร์ 

๑๑ ๑๕.๐๐ - ๑๕.๑๕ น. A-๕-๑๓ พุทธศาสนามหายานในสังคมไทย พระครูสมุห์ประเสริฐ  เสฏฐปุตฺโต  
พระบุญเสร็จ จนฺทสาโร  
พระอรุณ  เตชพโล 

มจร  
วิทยาเขตสุรินทร์ 

๑๒ ๑๕.๑๕ - ๑๕.๓๐ น. A-๕-๑๔ พระพุทธศาสนานิกายวัชรยาน: 
ประวัติ และอิทธิพลต่อสังคม 

พระปลัดณัฐวีร์ ฐานวโร 
พระครูใบฎีกาณวัฒน์ อรุโณ 
พระศตนันทน์ นนฺทธมฺโม 

มจร  
วิทยาเขตสุรินทร์ 

๑๓ ๑๕.๓๐ - ๑๕.๔๕ น. A-๕-๑๕ ประวัติ ,หลักธรรมและแนวคิดที่
ส าคัญของนิกายโยคาจาร 

พระครูโสภณวรานุรักษ ์
พระครูกิตติธรรมประสาธน์ 
พระสมุห์เขตโศภณ ธีรปญฺโญ 

มจร  
วิทยาเขตสุรินทร์ 



 

๔ 

 

๑๔ ๑๕.๔๕ - ๑๖.๐๐ น. A-๕-๑๖ พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า ม ห า ย า น ใ น
เวียดนาม 
 

พระครูสิริธรรมวิสิฐ 
พระสัญญา สุทฺธิโส 
พระมหาจิตรกร จิตฺตส วโร 
พระสมนึก สมจิตฺโต 

มจร  
วิทยาเขตสุรินทร์ 

๑๕ ๑๖.๐๐ - ๑๖.๑๕ น. A-๕-๑๗ 
 

ติช นัท ฮันห์: อัตชีวประวัติ ค าสอน 
และคุณูปการส าคัญที่มีต่อสั งคม
ชาวโลก 

พระนรเศรษฐ์ เขมปุณฺโณ 
พระประยูร วิสุทฺโธ 
ภิรญา ผลเกิด 

มจร  
วิทยาเขตสุรินทร์ 

๑๖ ๑๖.๑๕ - ๑๖.๓๐ น. A-๕-๑๘ ศึกษาวิเคราะห์บ่อเกิด แนวคิด และ
ปรัชญาของนิกายมาธยมิกะ 
 

นางสาวกัณฐมณี บุญมี 
พระปลัดกมลพัฒน์ อคฺคจิตฺโต 
พระมหาเสาร์ ทวีศักดิ ์

มจร  
วิทยาเขตสุรินทร์ 

๑๗ ๑๖.๓๐ - ๑๖.๔๕ น. A-๓-๒๑ พระสงฆ์กับการดูแลสุขภาพตนเอง
ตามหลักพระธรรมวินัย 

พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม 
มนัสวี ศรีนนท์ 

มหาวิทยาลัย 

มหามกุฎราชวิทยาลัย 
 

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการน าเสนอผลงาน ภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
๑. น าเสนอ ๑๐ นาท ี
๒. ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ ๕ นาที 

 


