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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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 ๑. รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ประธานกรรมการ 
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 ๕. นายวันชัย ชูศรีสุข   มจร วิทยาเขตสุรินทร์   ผู้ประสานงานประจําห้อง 
 
 
 
 
 



 

๒ 

 

 
 
ที ่ เวลา รหัสบทความ เรื่อง ผู้น าเสนอ หน่วยงาน 
๑ ๑๒.๓๐ - ๑๒.๔๕ น. B-๕-๙ อานุภาพแห่งพระรัตนตรัย พระครูสิริรัตนานวัตร, รศ.ดร. 

พระครูพิพิธจารุธรรม 
ดร.เจริญ มณีจักร 
ดร.สุนทร  สุขทรัพย์ทวีผล 

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชนิราช 
มจร 

๒ ๑๒.๔๕ - ๑๓.๐๐ น. B-๕-๑๐ หมู่บ้านพุทธเกษตร:รูปแบบการ
จัดการป่าและการส่งเสริมสัมมาชีพ
ของเกษตรกรวิถีพุทธสู่ความยั่งยืน 
ในพ้ืนที่จังหวัดน่าน 

พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. 
พระมหากิตติ กิตฺติเมธี 
ธนวัฒน์ ศรีลา 
สิทธิชัย อุ่นสวน 
ประทีป ยศรนิทร์ 

วิทยาลัยสงฆ์น่าน 

มจร 

๓ ๑๓.๐๐ - ๑๓.๑๕ น. B-๕-๑๒ การบูรณาการหลักสังคหวัตถุธรรม
เ พ่ือส่ ง เสริมการบริหารงานของ
เทศบาล ตําบลบ้านกร่าง อําเภอศรี
ประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

พระพิน  อนีโฆ 

ผศ.ดร.พนิต ศรีประดิษฐ์ 
ผศ.ดร.วิชชุกร นาคธน 

วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรี           
ศรีสุวรรณภูมิ 

มจร 

๔ ๑๓.๑๕ - ๑๓.๓๐ น. B-๕-๑๖ 
 

การดําเนินงานตามนโยบายเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วน 
ตําบลกุดยม อําเภอภูเขียว จังหวัด
ชัยภูมิ 

วาสนา นิลผาพง 

ประสาน บุญโสภาคย์ 
อรพิน ปิยะสกุลเกียรติ 
พระปลัดสุระ ญาณธโร 

พระครูเกษมอาจารสุนทร 

พระครูใบฎีกาวิชาญ วิสุทฺโธ 
 

 
 

หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 



 

๓ 

 

๕ ๑๓.๓๐ - ๑๓.๔๕ น. B-๕-๒๕ การเตรียมความพร้อมก่อนการ
แข่งขันของนักกีฬามวยไทยอาชีพ ใน
เวทีมวยมาตรฐาน 

พงศกร สิทธิเดช 

อรพิน ปิยะสกุลเกียรติ 
รังสรรค์ ประเสริฐศรี 
พระปลัดสุระ ญาณธโร 

วันชัย ชูศรีสุข 

ลัดดาวัลย์ คงดวงดี 

หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

๖ ๑๓.๔๕ - ๑๔.๐๐ น. B-๕-๒๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
ตามหลักไตรสิกขา ของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ ตําบลจรเข้สามพัน 
อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

พระครุสมุห์กฤษฎา สิริสาโร 

(สีทองใบ) 
ผศ.ดร.พนิต   ศรีประดิษฐ์ 
ผศ.ดร.สาโรจ เผือกบัวขาว 

วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรี         
ศรีสุวรรณภูมิ 

มจร 

๗ ๑๔.๐๐ - ๑๔.๑๕ น. B-๕-๒๙ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยใช้
หลักอิทธิบาทธรรม ของบุคลากร
เท ศ บา ล ตํ า บ ล ใน อํ า เ ภ อ เ มื อ ง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 

นางสาวพัชริญา พงษ์สุทัศน์ 
ผศ.ดร.วิชชุกร นาคธน 

ผศ.ดร.พนิต ศรีประดิษฐ์ 

วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรี          
ศรีสุวรรณภูมิ 

มจร 

๘ ๑๔.๑๕ - ๑๔.๓๐ น. B-๕-๓๑ ศึกษาปัจจัยที่มีส่วนในการสร้างสันติ
สุขชุมชนท่ามกลางพหุวัฒนธรรมใน
อีสานใต้ 

รุ่งสุริยา หอมวัน 

พระมหาอภิสิทธิ์ วิริโย 

พระครูปริยัติธรรมวิมูล 

ปิยวัฒน์ คงทรัพย์ 
ทิพย์ ขันแก้ว, ไว ชึรัมย์ 

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 
มจร 

๙ ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. B-๕-๕๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่
ดับเพลิงสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบาง
กะปิ กรุงเทพมหานคร 

กําพล วันเจียม 

ปกรณ์ ปรียากร 

เฉลิมพร  ไวทยางกูร 

พระปลัดสุระ ญาณธโร 

พระครูใบฎีกาวิชาญ วิสุทฺโธ 
พระทิพยรส  ตนฺติปาโล 

หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 



 

๔ 

 

๑๐ ๑๔.๔๕ - ๑๕.๐๐ น. B-๕-๕๕ การมีส่วนร่วมของประชาชนในงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
หน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนเขตวัฒนา (อปพร.เขตวัฒนา) 
กรุงเทพมหานคร 

สมบูรณ์ พรมจันทร์ 
ปกรณ์ ปรียากร 

พระปลัดสุระ ญาณธโร 

เฉลิมพร  ไวทยางกูร 
พระครูใบฎีกาวิชาญ วิสุทฺโธ 

พระอธิการก้าวชัย  
ปญฺญกาโม 

หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

๑๑ ๑๕.๐๐ - ๑๕.๑๕ น. B-๕-๔๕ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณะสํานักงานเขตสวน
หลวง กรุงเทพมหานคร 

จอมขวัญ โรหิตเสถียร 

ปกรณ์ ปรียากร 

เฉลิมพล ไวยทยางกูร 

พระปลัดสุระ ญาณธโร 

พระครูใบฎีกาวิชาญ วิสุทฺโธ 

พระสมุห์ศักดิ์ชาย  สญฺญจิตฺโต 

หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

๑๒ ๑๕.๑๕ - ๑๕.๓๐ น. B-๕-๔๖ คุณภาพชีวิตในภาวะวิกฤต COVID-
๑ ๙  ข อ ง ผู้ สู ง อ า ยุ ใ น เ ข ต ดุ สิ ต 
กรุงเทพมหานคร 

สกุลชาย อระแพทย์ 
ปกรณ์ ปรียากร 

เฉลิมพล ไวทยางกูร 

พระปลัดสุระ ญาณธโร 

พระครูใบฎีกาวิชาญ วิสุทฺโธ 

พระอภิรมย์ ปิยวโร 

หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

๑๓ ๑๕.๓๐ - ๑๕.๔๕ น. B-๕-๔๗ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
คัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกําเนิดในพ้ืนที่
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 

อนันท์ โรหิตเสถียร 

ปกรณ์ ปรียากร 

เฉลิมพล ไวทยางกูร 

พระปลัดสุระ ญาณธโร 

พระครูใบฎีกาวิชาญ วิสุทฺโธ 

พระชัชวาล สิริวณฺโณ 

หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 



 

๕ 

 

๑๔ ๑๕.๔๕ - ๑๖.๐๐ น. B-๕-๕๒ ความคาดหวังของนักกีฬาฟุตบอลลีก
อาชี พที่ มี ต่ อก า ร พัฒนาส โมส ร
ฟุตบอลมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

อัมพุ นันใจคํา 

ปกรณ์ ปรียากร 

เฉลิมพร  ไวทยางกูร 

พระมหายุทธพิชาญ 

โยธสาสโน 

พระครูใบฎีกาวิชาญ วิสุทฺโธ 

ธีรภัทร แสงศรี 

หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

๑๕ ๑๖.๐๐ - ๑๖.๑๕ น. B-๕-๔๘ คุณภาพการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตําบลธาตุ อําเภอรัตนบุรี 
จังหวัดสุรินทร์ 

พิษณุ ปุณริบูรณ์ 
เฉลิมพล ไวทยางกูร 

ปกรณ์ ปรียากร 

พระปลัดสุระ ญาณธโร 

พระครูใบฎีกาวิชาญ วิสุทฺโธ 

ลัดดาวัลย์ คงดวงดี 

หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

๑๖ ๑๖.๑๕ - ๑๖.๓๐ น. B-๕-๕๑ การบริหารจัดการสโมสรฟุตบอล
ชายหาด มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

เฉลิมชัย แซ่ลิ้ม 

ปกรณ์ ปรียากร 

เฉลิมพร  ไวทยางกูร 

พระมหายุทธพิชาญ 

โยธสาสโน 

พระครูใบฎีกาวิชาญ วิสุทฺโธ 

บูรณ์พิภพ  นิ่มปรางค ์

หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

 
หมายเหตุ: ระยะเวลาในการนําเสนอผลงาน ภาคบรรยาย (Oral Presentation) 

๑. นําเสนอ ๑๐ นาท ี
๒. ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ ๕ นาที 


