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Welcome Message  

Dear scholars and friends,  

 

On behalf of NIC2017 Organizing 

Committee I would like to extend a very warm 

welcome to all of you to the Fourth National 

and the Second International Conference at 

Mahachulalongkornrajavidyalaya University 

Khon Kaen Campus which will be held on 30-

31 March, 2017 in Khon Kaen, Thailand. The 

conference will bring together researchers, 

scholars and postgraduate students from all 

over the world to exchange new ideas, recent 

results, and future perspectives in all aspects of 

Buddhist studies, philosophy, education and social sciences. The program will 

include keynote lectures by distinguished researchers as well as ample space for 

young researchers to present their works.  

Khon Kean is a very fitting venue to host “NIC2017 Conference”, being of 

course the spiritual and cultural capital of the Northeast of Thailand. Khon Kean is 

the heart of the Northeast of Thailand and a city with over a millennium of history. 

Many major temples and important shrines were built there. Thus, attendees of this 

conference will be able to enjoy a very unique blend of tradition and culture in this 

city along with the hospitality of its citizens in a safe, comfortable environment, all of 

which make it a very appealing destination. I sincerely hope you will enjoy your stay 

in Khon Kaen and bring home lots of experiences and knowledge from this 

conference. 

                                                                    Yours Sincerely, 

 

 

 

                      Phra Sophonphatthanapundit 

                         (Assoc. Prof. Dr.) 

  Vice Rector of Khon Kaen Campus
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General Information of NIC2017 

Rationale 

 
 

Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Khon Kaen Campus (MCU 

KK) has managed its teaching/ learning activities in accordance with its vision of 

being ‘Buddhist University for International Mental and Social Development’. The 

university primarily focuses on constant diffusion of knowledge to the society in 

different approaches with cooperation with the university’s departments. The 

department of Academic Affairs is the university internal unit which plays an 

important role in providing knowledge data and learning resources; diffusing 

postgraduate students’ research outcome; and organizing the academic conference to 

exchange academic knowledge. 

As the importance of research promotion and knowledge development to 

increase research potential, the department of Academic Affairs therefore is 

organizing ‘the 4th National Conference and the 2nd International Conference’ on 30-

31 March 2017 with the main theme ‘Buddhist Innovation for Developing 

Thailand’, aiming at using the key word ‘Buddhist Innovation’ defined as ‘new 

ideas, device or method’ or ‘modernized ideas, devices or method’ related to 

Buddhism to develop the country for scholars, lecturers and students to publish their 

works to the public. 
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This conference is also organized with a purpose to develop the quality and 

standards of student dissertations to be consistent with 2015 criteria, mentioned in 

higher education curriculum of the Office of the Higher Education Commission, 

Ministry of Education, which is the central mechanism to develop the quality 

university. 

Project Objectives 

1) To diffuse the results of research, academic works and dissertations of both 

public and private sector institutions to the public.  

2) To create the research network and knowledge exchange between scholars, 

lecturers and students in different fields of studies, different universities and network 

organizations. 

3) To improve quality of research, academic work and dissertations in 

accordance with the criteria set by the Office of the Higher Education Commission, 

Ministry of Education.  

4) To promote bringing knowledge based on research, academic works and 

dissertations to utilize in the community, society and country. 
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Important Dates 

Main theme 
 

Buddhist Innovation for Developing Thailand 

Submission topic - Religious Studies (Buddhism) 

- Philosophy  

- Education 

- Humanities & Social Science  

Abstract/ full paper 

submission deadline, 

notification of acceptance/ 

rejection  

1 November 2016-15 January 2017 

Peer review process 16 - 31 January 2017 

Due date for final paper  1 - 15 February 2017 

Tentative program 

announcement 

1March 2017 

NIC 2017 Conference Date 30-31 March 2017  

Venue - Mahachulalongkornrajavidyalaya University, 

Khon Kaen Campus 

Language - Thai/ English 

Contact Contact: 

TH: +66935678275 

EN: +66868505838 

Website http://www.mcukk-nic2017.com 
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Congratulation Message from the Rector 

 
In regards to the main theme of the 

conference ‘Buddhist Innovation for 

Developing Thailand’, generally the term 

‘innovation’ is defined as  ‘new idea, device 

or method’; it is also viewed as the 

application of better solutions that meet new 

requirements, unarticulated needs, or 

existing needs. This is accomplished through 

more-effective products, processes, services, 

technologies or operative models that are 

readily available to markets, governments 

and society. Additionally, the term can be 

defined as something original and more 

effective and, as a consequence, new, that 

‘breaks into’ the society. It is related to, but 

not the same as, invention. The opposite of 

innovation is exnovation which is where processes and practices that have been 

tested and confirmed are no longer effective or no longer fit with strategy and are 

therefore removed.  

In Buddhism, the above definition of the key term ‘innovation’ is recognized 

as ‘worldly innovation’ as it sometimes has nothing to do with moral development. 

However, the idea of Buddhist innovation completely fills a gap as it is defined as the 

new idea, device or methods, innovated by an integration of innovation with the 

Buddhist morality, principles, virtues or ethics. The uniqueness of ‘Buddhist 

innovation’ relies on its emphasis on mental, moral and virtuous development 

through the application of the Buddha teachings. It can be therefore said that 

‘worldly innovation’ is innovation in terms of ideas, devices or improved methods; 

while, ‘Buddhist innovation’ is innovation in terms of the development of ideas, 

devices and methods that are in line with the Buddhist teachings. This does not only 

lead to the development of Thailand but also the world. 

In this congregation, it is my pleasure to send a congratulatory message on 

the success of the Fourth National and the Second International Conference 2017 

(NIC2017), organized by the Department of Academic Affairs, 

Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Khon Kaen Campus, under the 

leadership of Phra Sophonphatthanapundit, Assoc. Prof. Dr., Deputy-Rector of Khon 
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Kaen Campus. The conference is an important milestone of academic improvement 

and educational collaboration in the fields of Buddhist Studies, Philosophy, 

Education, Humanities and Social Science.  

This conference will serve as a forum for discussion and networking for the 

domestic scholars, international scholars and the educational institutes. This will help 

strengthen educational cooperation and explore possible areas for enhancing 

awareness of the diffusion of academic information which truly leads to the 

development of Thailand, and world society. In this auspicious event, I wish you all 

every success. 

 

Yours in the Dhamma, 

 

 
 

Phra Brahmapundit (Prof. Dr.) 

  Rector of Mahachulalongkornrajavidyalaya University 

           Member of Supreme Sangha Council
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Message from Vice Rector for Administration 
 

This conference suggests ‘Buddhist 

Innovation for Developing Thailand’ both 

nationally and internationally, in the 

contexts of ‘integration of Buddhism with 

the existing idea, device or method to 

develop a sustainable society’; this is 

extensively renowned by scholars and 

presenters. In particular, utilizing applied 

Buddhism as one of the context of social 

and mental development may facilitate 

higher levels of a sustainable society and 

truly applying Buddhism into daily life 

and advancing to conduct a research in the 

target academic purposes.  

Presenting at NIC2017 is an approach for all scholars/ educators to take an 

active role, to share and exchange knowledge, and to learn from the experiences and 

challenges of others. Mahachulalongkornrajavidyalaya University has a strong 

intention to be an international university of Buddhist and philosophical education 

and research, to be the leading centre of Buddhist education integrating Buddhism 

with modern sciences for the greater mental and social development.  

To that end, these conferences therefore hope to present a range of studies 

exploring the empowerment of Buddhism, Philosophy, Education, and Humanities 

and Social Science through globalization, applying a diversity of 

approaches/methods of these fields that all contribute to understanding and 

enhancing the fields. Potential contributors were invited to submit their proposals 

concerning such Buddhism, Philosophy, Education, Humanities and Social Science in 

regard to such academic papers, research methodologies, primary and secondary 

investigations, qualitative and quantitative studies, experimental design and emic 

perspectives.  
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I wish you all the best and I hope that this conference will fulfill all of its 

objectives. And I hope that those of you who came from abroad have a pleasant stay 

in Khon Kaen and leaving for your homeland safely. 

 

     Yours in Dhammas, 

 

 
  

 

Phra Rajvaramethi, (Dr.) 

Vice Rector for Administration  

                                                          Mahachulalongkornrajavidyalaya University  
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Message from Vice Rector for Academic Affairs 
 

The Buddhist principles have been 

utilized and integrated with other sciences 

to develop Thailand since the arrival of 

Buddhism approximately two thousand 

and five hundred years ago. Beside mental 

and behavioral development, the 

integration of Buddhism and modern 

knowledge has not empirically been seen 

in the formal form. The idea of ‘Buddhist 

Innovation for Developing Thailand’, used 

as the main theme of NIC2017 is therefore 

significant in terms of using the academic 

approach to shed light on the hidden methods of Buddhist application which has 

been used to develop this nation for a long period.  

In NIC2017, it is my pleasure to send a congratulatory message on the 

success of the Organizing Committee, under the leadership of Phra 

Sophonphatthanapundit, Assoc. Prof. Dr., Deputy-Rector of Khon Kaen Campus and 

all the scholars from India, USA, Singapore, Indonesia, Australia, ASEAN countries 

and Thailand, including all the participants. I wish you all the best and I hope that 

this conference will fulfill all of your desirable objectives.  

 

Yours in Dhammas, 

 

 

 

Phrarajapariyatikawee, (Prof. Dr.) 

  Vice Rector for Administration  

                                                     Mahachulalongkornrajavidyalaya University  
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Message from Vice Rector for General Affairs 

 

Dear Respected Venerable Monks, Delegates and Guests,  

 

It is my great pleasure and honor to inform all 

Sangha members, scholars, lecturers, researchers, 

presenters, postgraduate and graduate students, and all 

participants of the conference that 

Mahachulalongkornrajavidyalaya University Khon 

Kaen Campus organizes the Fourth National and the 

Second International Conference in 2017 (NIC2017). The 

theme of NIC2017 is “Buddhist Innovation for 

Developing Thailand.” We chose this theme to highlight 

the work of researchers in line with Buddhism and also 

the issues that are specific to the religion. The sessions 

this year will reflect the best of Buddhist innovation as well as the work of others 

who work on Buddhist topics, but through this will also cover themes, 

breakthroughs, and updates that are relevant across the entire world. It is featured by 

keynote presentations, oral presentations, poster presentations, Sangha members, 

scholars, lecturers, researchers, presenters, postgraduate and graduate students, and 

all participants on Buddhist innovation. Now Mahachulalongkornrajavidyalaya 

University Khon Kaen Campus is starting to organize for the Fourth National and the 

Second International Conference in 2017. The conference will be held on 30th to 31st of 

March 2017. I truly appreciate the effort of Organizing Committee for conducting the 

conference. It is my sincere hope that all member organizations of the conference will 

enjoy and gather in Khon Kaen Province from around the world to discuss, learn, and 

exchange our common interest, and to enjoy these. 

 

        Respectfully Yours,  

 

 

              

                     Assoc. Prof. Dr. Surapon Suyaprom 

       Vice-Rector for General Affairs  
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Message from Dean of Graduate School 
 

Dear Delegates and Guests, 

 

On behalf of the Organizing Committee of 

the conference, it is indeed my great pleasure to 

recommend you to the Forth National and the Second 

International Conference 2017 (NIC2017) of Buddhist 

Innovation for Developing Thailand which takes 

place at Mahachulalongkornrajavidyalaya University 

Khon Kaen Campus from 30-31 March 2017. NIC2017 

is in a mission to provide a much in demand platform 

for all Buddhists to gather together and learn from 

each other, share valuable experiences and explore 

most updated information through Buddhist 

innovation related academic exchanges. I strongly 

believe that all those work from the conference will make real contribution to 

Buddhism. Therefore, I wish you to take this invitation and make full use of this great 

event and special occasion to improve Buddhist innovation, make new friends and 

enjoy the conference. Mahachulalongkornrajavidyalaya University Khon Kaen 

Campus is chosen as the venue since it is one of the most popular capital cities in 

Esan (Northeastern Part of Thailand). It provides travel conveniences and is rich in 

cultural treasures. The temples are attractive that could be seen in many places in the 

province. People here as well as food will also add great memory in your experience 

in Khon Kaen, Thailand. Overall, I hope that the conference will help an on-going 

discussion on the innovation for developing Thailand in the field of Buddhism. I 

believed that all participants will appreciate the challenge through learning 

innovation. On top of that, I am very confident that all of you will enjoy with the 

beautiful city and natural scenery in Khon Kaen Province. 

 

           Yours in Dhammas 

  
 

 

 

Phramaha Somboon Vuddhikaro, Dr. 

   Dean of Graduate School 
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Welcome Message from Khon Kaen Provincial Governor 

 

Dear Delegates and Guests, 

On behalf of Khon Kaen province, it is my great pleasure to sincerely 

welcome all of you to the Fourth National and the Second International Conference 

“Buddhist Innovation for Developing Thailand” from March 30-31, 2017, at 

Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Khon Kaen Campus, Khon Kaen, 

Thailand. The conference is hosted by the university. We are delighted to organize this 

conference as a platform for Sangha members, scholars, lecturers, researchers, 

presenters, postgraduate and graduate students, and all participants in the field of 

Buddhism and related fields. Our organizing committee has been working intensively 

to put the whole program together for the knowledge and happiness of the 

participants. 

 At present, Buddhism is one of the largest religions, which encompasses a 

variety of traditions; beliefs and spiritual practices largely based on teachings 

attributed to the Buddha, and is characterized by its diversity. This conference aims to 

be a forum for exchange and dissemination of new knowledge and innovation 

between the participants, and promote research collaboration and cooperation 

between researchers in Thailand and others in foreign countries. 

We would like to invite you to participate in this event so you can exchange 

your expertise on Buddhism. All of your contributions and comments during this 

conference will be fruitful and beneficial for our cooperation in future research. All 

valuable contributions of the keynote speakers, invited speakers, the presenters and 

the participants in attendance at this conference forum are greatly appreciated. 

Finally, we are grateful and thank all the distinguished speakers and 

participants for their valuable presentations and wish that you will obtain the full 

benefit of the program, have more relationships with one another, make new 

friendships and collaborations, and enjoy our warm Khon Kaen hospitality. I am 

looking forward to welcome you back to Khon Kaen Province again in the near 

future. 

Best wishes for a fruitful and enjoyable conference 

  

 

          Pongsak Preechawit 

 

Khon Kaen Provincial Governor 
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General Information for Participants 

I) Registration 
The registration desk will be situated on the 2nd Floor at the MCUKK Conference 

Hall during the following time: 

 

08:00-17:30 Thursday, March 30, 2017 

08:00-09:30 Friday, March 31, 2017 

 

II) Organizer 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Khon Kaen Campus 

Tel: + 886 850 5838〡www.mcukk.com 

 

III) A Polite Request to All Participants 
Participants are requested to arrive in a timely fashion for all addresses. Presenters 

are reminded that the time slots should be divided fairly and equally by the number 

of presentations, and that they should not overrun. The session chair is asked to 

assume this timekeeping role and to summarize key issues in each topic. 

 

IV) Certificate 
Certificate of Presentation or Certificate of Attendance 

A certificate of attendance includes participant’s name and affiliation, certifying the 

participation in the conference. A certificate of presentation indicates a presenter’s 

name, affiliation and the paper title that is presented in the scheduled session. 

 

Certificate Distribution 

Oral presenters will receive a certificate of presentation from the session chair after 

their presentations or at the end of the session or during the Closing Ceremony. 

Poster presenters will receive a certificate of presentation from the conference staff at 

the end of their poster session. 

 
The certificate of presentation will not be issued, either at or after the conference, to 

authors whose papers are registered but not presented. Instead, the certificate of 

attendance will be provided after the conference. 

 

V) Preparation for Oral Presentations 
All presentation rooms are equipped with a screen, an LCD projector, and a laptop 

computer installed with Microsoft PowerPoint. You will be able to insert your USB 

flash drive into the computer and double check your file in PowerPoint. We 

recommend you to bring two copies of the file in case that one fails. You may also 

connect your own laptop to the provided projector; however please ensure you have 

the requisite connector. 
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VI) Preparation for Poster Presentation 
Materials Provided by the Conference Organizer: 

1. X-frame display & base fabric canvases (60cm×160cm) 

2. Adhesive tapes or binder clips 

 

Materials Prepared by the Presenters: 

3. Home-made poster(s) 

4. Material: not limited, can be posted on the canvases 

5. Recommended poster size: 60cm160cm 
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MCU Information 
Main Campus 
 

 
 

In 1887(2430), His Majesty the King Chulalongkorn (King RamaV) 

established the first Sangha college in Thailand, called ‘Mahadhatu Witthayalai’, 

which was located in Wat Mahadhatu in Bangkok. It was intended to be a place 

where monks, novices and laities come to study the Tipiṭaka and higher education. It 

officially provided education on 8 November 1889 (2432). On13 September 1896 

(2439), the college was given a new status and name in relation to His Majesty the 

King Chulalongkorn as ‘Mahachulalongkornrajavidyalaya University’. 

In 1947 (2490), the Most Venerable Phra Bimaladhamma (Choy 

Thanadhattathera), the 15th Abbot of Wat Mahadhatu, upgraded the college’s 

education system to a university-level by establishing its first faculty of Buddhism. 

The college credit-assessment system was also adjusted and modified. Students had 

to collect at least 126 credits from their study courses along with conducting religious 

activities for one year before they obtain a bachelor degree. The university 

administration, for the first two decades, had hardly gained any support from either 

the Sangha Council or the Thai government. However, under quite a serious financial 

difficulty, the university survived its operation through the times. 
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An essential progress was made in 1984  (2527) when the Thai government 

issued the Act certifying both those holding the Ninth Grad of Pāli Studies and those 

gained a bachelor degree from the Sangha University. From this point, MCU has 

rapidly developed, from having only one campus in the year 1984 to nine campuses 

in 1991 (2534). Furthermore, the Graduate School was established to provide 

postgraduate education in1988 (2531). 

In 1997 (2540), the Thai parliament passed the Act recognizing MCU as a 

legal entity and the university under the governmental supervision. In 1999(2542), 

Mahachulalongkornrajavidyalaya University executive committee had an audience 

with His Royal Highness Crown Prince Maha Vajiralongkorn of Thailand. His Royal 

Highness granted to the University the title deeds to approximately thirty-three acres 

at Lam Sai sub-district, Wang Noi district, Ayutthaya province, that had been 

donated by Dr. Ratsami and Khun Ying SompongWannisson. 

Then, on 13 December 1999, His Royal Highness Crown Prince Maha 

Vajiralongkorn laid the foundation-stone of the new University main campus at Lam 

Sai sub-district, Wang Noi district, Ayutthaya province and, during the following 

year, the construction of the new main campus was initiated by the Rector, Phra 

Dharmakosajarn (Currently Phra Brahmapundit) and the executive committee of the 

University. At present, due to the acquisition of further land, the site consists of some 

one hundred and twenty-nine acres. 
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In 2008 (2551), the University relocated from Wat Mahathat and Wat Si- 

sudaram to the new main campus at Lam Sai sub-district, Wang Noi district, 

Ayutthaya province. 

In 2010 (2553), opening ceremony of the University main campus was 

presided over by His Royal Highness Crown Prince MahaVajiralongkorn, at  Lam Sai 

sub-district, Wang Noi district,Ayutthaya province. 

Since the university becomes the legal entity and the educational institution 

under the government supervision in 1997 (2540), the educational management of the 

university has expanded throughout the country. A number of both domestic and 

oversea students registered to study and now there are 11 campuses, 16 Sangha 

colleges and 3 extended classrooms, 14 academic service units, 1 domestic affiliated 

institute and 6 international affiliated institutes under MCU supervision.  

Currently, the university is offering the postgraduate education in 11 

Programs under the operation of the Graduate School and the bachelor programs are 

supervised by the four faculties: Buddhist Studies, Education, Humanities and Social 

Science. Two graduate diploma programs (Graduate Diploma in Tipiṭaka Studies and 

Graduate Diploma in Teacher Profession) are also available. In the secondary 

education, Pāli Demonstration School and Pāli Pre-university School are open for 

those who are interested in. 

For social service, the university has the academic service units of the society 

such as Abhidhammajotika College, Buddhist Sunday School, Buddhist Research 

Institute, Vipassanā Meditation Institute, Language Institute and ASEAN Studies 

Center. 

 

Emblem 

 

Phra Chulamongkut (Phra Kieo) 

The Emblem of Mahachulalongkornrajavidyalaya University is derived from 

the personal emblem of King Chulalongkorn (Rama V). It is a traditional 

crown ornament resting on top of a base inscribed with the initials of the 

university - MCU - and is the hub of the wheel of Dhamma. 

 

The Wheel of Dhamma 

The Wheel of Dhamma surrounds the personal emblem of King 

Chulalongkorn along with the motto of the University: ‘Paññān Lokasmi 

Pajjoto’ (Wisdom is the light of the world) and the full name of the 

University, ‘Mahachulalongkornrajavidyalaya University’. 
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Motto 
‘Paññā Lokasmi Pajjoto’ (Wisdom is the Light of the World) 

 

Philosophy 
To provide education in Buddhist Studies 

To integrate Buddhism with modern sciences  

To develop public morality 

 

Resolution 

To educate learners with Tipitaka and high-class scriptures 

 

Vision  
To create an International Buddhist Studies Center  

To produce educated capable and morally-smart persons  

To set up Studies and research works to standard 

To provide healthy academic service 

To provide healthy management service 

 

Obligation 
To produce graduates 

To conduct and develop research  

To promote Buddhism and serve academic service to the society 

To support and maintain art and culture 

Desirable Graduates Characteristics  
M = Morality  - to conduct oneself in a respectable way 

A = Awareness  - to keep in pace with the changing world 

H = Helpfulness - to be helpful in dedicating oneself for   

    Buddhism 

A = Ability  - to be capable in problem solving 

C = Curiosity  - to be curious in seeking for knowledge 

H = Hospitality  - to have self-sacrifice for the society 

U = Universality - to be an opened-person to world-view  

L = Leadership  - to have spiritual and intellectual leadership  

 A = Aspiration  - to be capable of self-development and fully  

    conducted with virtues and ethics
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Khon Kaen Campus 

 
 

MCU’s Khon Kaen Campus was initiated in 1985 (2528) by Phra 

Rajasaravethi, the abbot of Wat Dhatu Royal Temple with an intention to establish a 

College for monks and novices in the Ninth Sangha Region and also for the others in 

the Northeastern region part of the country. Later on, when MCU’s Council 

approved an establishment of Khon Kaen Campus, its first semester was open in 1986 

(2529) for 21 monks enrolling as Bachelor of Arts in Buddhist Studies’ students. Khon 

Kaen Campus presently not only has local monks, novices and laity attending its 

courses, but also students from other countries, such as Laos PDR, Vietnam, 

Cambodia, Bangladesh and India. 

 

Current available courses: 

 
Diploma Courses 

Diploma in Moral-Teaching in School 

Diploma in Sangha Administration 

 

Bachelor Degree Program 

Bachelor of Arts Program in Religion Studies 

Bachelor of Arts Program in Philosophy  

Bachelor of Arts Program in Buddhist Studies  

Bachelor of Arts Program in Thai-Language Teaching 

Bachelor of Arts Program in Political Sciences 

Bachelor of Arts Program in English-Language  

Bachelor of Arts Program in Social Studies 

Bachelor of Arts Program in Buddhist Studies (English Program) 
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Master Degree 

Master of Arts in Buddhist Studies  

Master of Arts in Philosophy 

Master of Arts in Education Administration 

Master of Arts in Public Administration 

 

Doctoral Degree 

Doctoral in Buddhist Studies 

Doctoral in Philosophy 

 

Contact: 

Mahachulalongkornrajavidyalaya University Khonkaen Campus  

30 Moo 1, Baankoksi Khonkaen-Nampong Rd., 

Koke-si sub-district, Muang district Khon Kaen 40000 

Telephone 043-283546-7 

Website:  www.mcukk.com 

Khon Kaen Campus Map 
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Conference Schedule 
March 30, 2017 

Venue: MCUKK Conference Hall 

Morning Session:  
08.00 – 12.00 ‘Show and Share Competition’  

Afternoon Session:  
13.00 – 17.00 Sightseeing for International Scholars  

 

 

March 31, 2017 
Venue: MCUKK Conference Hall 

 

MORNING SESSION:  
 08.00 – 08.30 Registration  

 08.30 – 09:30 OPENING CEREMONY  

- Arrival of the Most Ven. Phra Brahmapundit, Prof. Dr., Rector of 

Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Ritual for Paying Homage to the 

Triple Gem  

- Floral Offering to the Most Ven. Phra Brahmapundit, Prof. Dr., by Phra 

Sophonphatthanapundit, Assoc. Prof. Dr., Deputy- Rector of Khon Kaen 

Campus; Mr. Pongsak Prichavit, Khon Kaen Provincial Governor  

- Report given by Phra Sophonphatthanapundit, Assoc. Prof. Dr., the Deputy- 

Rector of Khon Kaen Campus  

- Welcome Speech given by Mr. Pongsak Prichavit, Khon Kaen Provincial 

Governor  

- Presentation of the Honorable Frames and Certificates of Sponsorship to:-  

The Consul of the Consulate of China, Khon Kaen 

The Consul of the Consulate of Cambodia, Khon Kaen  

The Consul of the Consulate of Laos, Khon Kaen  

The Consul of the Consulate of Vietnam, Khon Kaen  

The Representative of Khon Kaen University  

The Representatives of the Co-Host Universities  

 

10.00 – 11.30 - Official Conference Opening proceeded by the Most Ven. Phra 

Brahmapundit, Prof. Dr.  

- Keynote Speech on ‘Buddhist Innovation for Developing Thailand’ by the 

Most Ven. Phra Brahmapundit, Prof. Dr.  
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- Requisite Offering to the Most Ven. Phra Brahmapundit, Prof. Dr. by Phra 

Sophonphatthanapundit, Assoc. Prof. Dr.  

- Group Photo (In front of the stage)  

 

11.30 – 13.00 Luncheon  

 

AFTERNOON SESSION:  

13.00 – 16.00 PAPER PRESENTATION, 

(Venues: Presentation Rooms 1-13)  

 

16.00 – 16.300 CLOSING CEREMONY, MCUKK Conference Hall  

- Arrival of Most Ven. Phra Rajvaramethi, Dr., Vice-Rector for Administration, 

Mahachulalongkornrajavidyalaya University  

- Floral Offering to Most Ven. Phra Rajvaramethi, Dr., Vice-Rector for 

Administration, by Phra Sophonphatthanapundit, Assoc. Prof. Dr., the Deputy- 

Rector of Khon Kaen Campus  

- Conference Summary by Phra Sophonphatthanapundit, Assoc. Prof. Dr., 

Deputy-Rector of Khon Kaen Campus  

- Presentation of Attendance Certificates to the  International   Scholars  

- Presentation of Paper Presentation Certificates to the Presenter 

Representative (each room)  

- ‘Show and Share’ Competition Award  

- Outstanding Postgraduate Research Award 

- Closing Remark of NIC2017 by Most Ven. Phra    Rajvaramethi, Dr.  

- Requisite Offering to Phra Rajvaramethi, Dr. by Phra 

Sophonphatthanapundit, Assoc. Prof. Dr.  

- Ritual for Paying Homage to the Triple Gem 
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International Oral Sessions 
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International Conference Group 01 : 

Buddhist Studies and Philosophy  

(Room 101) 

100 Years Building of Somdej Prabudhajarn  

(Ven. Aaj Asaphamahathera) 
 
Keynote Speech: Narrating the sufficiency economy: the example of 

the Vessantara Jataka 

Leedom Lefferts︱Carolina Asia Center, the University of North Carolina 

 

Session Commentators:  

Phramaha Somboon Vutthikaro (Dr.)  

Prof. Dr. R. Gopalakrishnan  

 

Session Chair:  

Dr. Niraj Ruangsan 
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No Article/Presenter Page 

1 History of Buddhism in India with Reference to the Culture in 

Tamil Nadu 

� Dr. S. Armstrong 

4 

2 The Role and Status of Deities in Tibetan Buddhist Practice 

� Dr. Jeffrey Wilson 

� Dr. Niraj Raungsan 

20 

3 Buddhist Perspectives on Interfaith Relations 

� Ven. Piseth Sek 

32 

4 Expanding Buddhism in New Zealand 

� Ven. Saron Voem 

40 

5 The Philosophical Trends in Buddhism 

� Prof. Dr. R. Gopalakrishnan 

52 

6 What Kind of Religion Do We Need for the Contemporary World? 

� Prof. Dr. R. Gopalakrishnan 

70 

7 Role of Geospatial Technology in Analysis and Mapping of Some 

Important Buddhist Sites in India and Its Cultural Geography 

Significance in Thailand 

� Prof. V C Jha 

85 

8 Educational Management in ASEAN Community: A Case Study 

of Education in Singapore 

� Phra Rajvaramethi, Dr. 

� Phra Tikumporn Dhammajoto Rodkhunmuang 

� Dr. Lampong Klomkul  

96 

9 The Two Truths in Buddhist Thought 

� Dr. Niraj Ruangsan 

� Phra Sophonphatthanapundit, Assoc. Prof. Dr. 

� Phra Rajvaramedhi, Dr. 

� Dr. Sompong Chasingkaew 

� Adun Lanwong 

111 

10 Two Perspectives of Buddhist Economics 

� Phramaha Jaroon  Ritthithit, Dr. 

� Asst. Prof. Dr. Jaras Leeka 

� Asst. Prof. Dr. Suwin Tongpan 

� 2,Lt. Dr. Vasant  Srisaard 

123 

 

 

11 The Buddha-Cariya: The Great Conduct for the World Peace 

� Phrakhru Pariyatwisutthikhun, Asst. Prof. Dr. 

139 

12 Identity of Buddhist Jurisprudence 

� Phramaha Thanarat  Ratthamedho, Dr. 

152 

13 An Application of the Four Buddhist Principles of Development 

(Bhāvanā) in Balancing Life for the Elderly Persons in Modern Society 

� Phra Rachane Visārado, Asst. Prof. Dr. 

164 
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14 The Model and Process to Create Strength of Village-Monasteries-

Schools on the Problems-Addictive Drug Tackling According to 

Buddhism in the Northeastern Region 

� Asst. Prof. Dr. Jaras Leeka 

� Phra Rajworamethee, Dr. 

� Asst. Prof. Dr. Suwin Tongpan 

� Dr.Nites Sanannaree 

� Chayun Boonpiyo  

� Asst. Prof. Dr. Chanchai  Huadsri 

� Dr. Suraphol Promgun 

� Supot Kaewphaitoon 

177 

15 The Conservative Processes of Bailan Scriptures with the Participation 

of People in Khon Kaen Province 

� Asst. Prof. Dr. Jaras  Leeka 

� Phra Wandee  Pavase 

� Phramaha Papon Katasaro 

� Asst. Prof. Dr. Chakkapan Wongpornpavan 

� 2,Lt. Dr. Vasant Srisaard 

� Phrmaha Jaroon Kittipanno 

�Phramaha Banjong  Sirijanth 

� Tossaporn Promtes 

185 

16 Remaining Innovation in the Pristine Form: The Relevance of the 

Thai Forest Tradition to the Contemporary World 

� Assoc. Prof. Dr. Dipti Visuddhangkoon 

202 
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International Conference Group 02 : 

Buddhist Studies and Philosophy  

(Room 110) 

100 Years Building of Somdej Prabudhajarn  

(Ven. Aaj Asaphamahathera) 
 
Commentators :::: 

            1. Phrakhru Bhavanabhodhikhun, Asst. Prof. Dr.      

                            : Mahachulalongkornrajavidyalaya    University     

            2. Asst. Prof. Dr. Rana Purushottan Kumarsingh      

                            : Nava Nalanda Mahavihara, India 
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No Article/Presenter Page 

1 The Buddha and the Contemporary Educational Crises: A 

Dialogue between Buddhism and Modern Educational 

Theories   

� Asst. Prof. Dr. Rana Purushottan Kumarsingh 

234 

2 Paramita as Reveled in Old JavaneseText of Sang Hyang 

Kamahayanikan 

� Dr. Ida Bagus Putu Suamba 

247 

3 The Determinants of Human Development in Several Buddhist 

Countries 

� Joko Sangagi 

271 

4 Evaluation of the Spirituality of Tourist Destination of 

Buddhist Spiritual Tourist Destination: An Application of 

Many-Facet Rasch Model (MFRM) 

� Budi Hermawan 

� Ubud Salim 

� Fatchur Rohman 

� Mintarti Rahayu 

290 

5 Buddhism and Science: Some Reflections 

� Ven. Chuan Sheng 

301 

6 An Ethical Remedy for the Prevailing Neoclassical Economic 

� Ven. Song Choo Beng 

325 

7 Smile of Peace VII’s Conflict Resolution toward Peace and 

Development in Angkor Era 

� Ven. Horn Ken 

336 

8 Buddhism in Lao PDR: Historical, Cultural, and Social 

Relations 

� Phra Sophonphatthanapundit, Assoc. Prof. Dr. 

� Dr.Uthai Woramethisrisakul 

354 

9 Religious Paradigm Shift in the ASEAN Region during the 

Age of Coming of Sinhalese Buddhism in 13th Century 

� Phramaha Somphong Santacitto, Dr. 

� Phramaha Prakat Aphakaro (Chaiyarat) 

363 

10 Presupposition in Phenomenology: A Critical Examination in 

Theravada Buddhist Philosophy 

� Phramaha Pornchai Sirivaro, (Sripakdee), Dr. 

376 

11 The Noble Eightfold Path Conceptualization for Peaceful World 

� Phrapalad Somchai Payogo, Dr.  

� Phrakhrubaidika Aphichat Dhammasuddho, Dr. 

� Phrakhrubaidika Theerayut Chantupamo  

� Phra Nattakitt Suddhamano, Dr.  

� Maechee Kulaporn Kaewwilai 

390 
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12 Factors Influencing People’s Five Precepts Observance, A Case 

Study of Pgaz-Koen-Yau Community in Ban Mae Ka Nai, Mae 

Ho Sub-District, Mae Sariang District, Mae Hong Son Province 

� Dr.Uten Laping 

� Dr.Sangad Chienjuntuk 

� Kittikoon Phoolaiyao 

� Pradit Kammungkun 

� Dr.Monthri  Wichaiwong 

403 

13 The Interpretation of Paticcasamuppāda according to Buddhadasa 

Bhikkhu’s Views 

� Phrakru Pothiseelacoon Pengchaiyamo 

417 

14 The Intellectual Development in the Way of Buddhist Ethics 

of the Meditation Center of Probannontan Temple, Nai-

Muang Sub-District, Muang District, Khon Kaen Province 

� Asst. Prof. Dr. Chakkapan Wongpornpawan 

� Asst. Prof. Dr. Jaras Leeka,  

� Phramaha Daosiam Vajrapanno Dr. 

� 2,Lt.Dr. Vasant Srisaard,  

� Phrmaha Jaroon Kittipanno, Dr.  

� Assoc. Prof. Chumphol Panket  

� Phairat Panket 

� Punya Sunanta 

430 

15 An Analytical Study of Principle of Five Precepts in Health Care 

� Jirawan Prodbumrung 

� Asst. Prof. Dr. Suwin Tongpan 

� Asst. Prof. Dr. Jaras Leeka 

� Supot Kaewphaitoon 

� Thaksin Prachamon 

� Siamporn Panthachai 

� Pol. Col. Prof. Dr.Niti Srivatana 

 � Assoc. Prof. Udom Buasri 

445 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
    (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 
 

 34 

 

International Conference Group 03 : 

Humanities and Social Science  

(Room 201) 

100 Years Building of Somdej Prabudhajarn  

(Ven. Aaj Asaphamahathera) 

 
Commentators :::: 

            1. Prof. Dr. Boonton Dockthaisong     

                                : Mahachulalongkornrajavidyalaya    University     

            2. Assoc. Prof. Dr. Surapon Suyaprom     

                                : Mahachulalongkornrajavidyalaya    University     
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No Article/Presenter Page 

1 Buddhist Innovation for Developing Thailand: A Case Study of the 

Cattle and Buffalo Bank for Farmers according to His Majesty’s 

Initiative Projects by Tavarn Chittathavaro-Vongmalai Foundation 

� Assoc. Prof. Dr. Sman Ngamsnit 

458 

2 People Perception and Gratification in the State of Digital TV 

Tradition at Chiang Khwan District, Roi Et Province, Thailand 

� Chetthaphat Siriwatthanatrakarn 

� Sutanya Krittakom 

� Aran Aranyamat 

469 

3 Buddhism and Education in Thai Society 

� Phrakru Arunsutalangkarn, Assist. Prof. Dr. 

482 

4 The Study of States and Problems Related to Farmers’ Lives before Making 

the Check Dam of Khon Kaen Provincial Administrative Organization 

� Dr. Riangdow Tavachalee 

494 

5 Roles of Sub-District Administrative Organization in Preventing and 

Solving Drug Addiction in Youth: A Case Study of Kungthanasarn Sub-

District Administrative Organization, Phuvieng District, Khon Kaen 

Province 

�  2, LT. Dr. Wasan Srisaard 

� Asst. Prof. Dr. Jaras Leeka 

� Asst. Prof. Dr. Suwin Thongpan 

� Asst. Prof. Dr. Jakrapan Wongponpavan  

� Phrmaha Jaroon Kittipanno, Dr. 

� Dr.Tanachai Manipikhai 

� Phramaha Daosiam Vajirapanno, Asst. Prof. Dr. 

� Mr. Sawat Hadpagdee  

502 

6 An Administration Model of Local Health Security Fund in Buriram 

Province 

� Sriamphon Mekmok 

� Asst. Prof. Dr. Piyaporn Siripanumas 

516 

7 A Model of Stroke Competency Development for Nurses at 

Sub-District Health Promoting Hospital 

� Thawaree Saengngam 

� Asist. Prof. Dr. Piyaporn Siripanumas 

531 

8 The Work Effectiveness of Phra Vinaya-Dhikara Monks in 

Chiyaphum Province 

� Sunan Srisuk 

� Dr. Riangdow Tavachalee 

544 
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International Conference Group 04 : 

Education  

(Room 308) 

100 Years Building of Somdej Prabudhajarn  

(Ven. Aaj Asaphamahathera) 

 
Commentators :::: 

            1. Assoc. Prof. Dr. Kanokorn Somprach     

                                : Khonkaen    University     

            2. Asst. Prof. Dr. Prayoon Saengsai     

                                : Mahachulalongkornrajavidyalaya    University     
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No Article/Presenter Page 

1 Buddhism and Education in Cambodia- BSD’s Buddhist 

Training to Enhance Peace and Prosperity 

� Ven. Socheat Cheam 

562 

2 The Guidance Administration at the Basic Educational 

Institutes under Khon Kaen Primary Educational Service Area 

4 

� Dr. Sakorn Mahahing 

570 

3 Effects of Different Text Structure on Reading Strategies of 

Matthayomsuksa 3 Students 

� Surangrat Pradasuk 

� Dr. Surachai  Piyanukool 

� Asst. Prof. Dr. Nawamin Prachanant 

584 

4 The Factors Affecting the Effectiveness of Public Primary 

School in Northeastern Thailand 

� Wichien Wapadthai 

� Dr. Sripen Pholdech 

� Dr. Phaophongpat Boonkanan 

590 

5 The Development of School Management Model by 

Integrating with Sufficiency Economy’s Philosophy for 

Elementary School in Lower-Northeast Area 

� Thana Dongphimai 

� Dr. Sripen Pondet 

� Dr. Kovit Watcharintrangkul 

599 

6 Factors Affecting the Effectiveness of Educational Quality 

Assurance 

�  Somput Ketkajorn 

� Dr. Kovit Vajarintarangoon 

� Dr. Krapan Sri-ngan 

611 

7 Factors that Influence the Effectiveness of Collaboration Network 

in Basic School 

� Siranee Sakkarinpanitchakul 

� Dr. Phaophongphat Bunkanan  

� Dr. Krapan Sri-ngarn  

626 

8 A Leadership Characteristic Model of Upright School 

Administrators under the Office of Basic Education Commission 

� Ratchataphorn Senamart 

� Dr. Sittichai Dee-lon 

� Dr. Sripen Poldech 

639 
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9 The Development of Administrative Law Training Curriculum 

for School Administrators 

� Sub Lt. Jedsadaporn Pornnongsaen 

� Kovit Vajarintarangoon 

� Asst. Prof. Dr. Nawamin Prachanant 

653 

10 The Model Development on Empowerment of the Secondary 

School Administrators in the Management of the 12 Core 

Values in the Northeast 

� Ratchaneekornnipa Meemark 

� Dr. Sittichai Dee-lon 

� Dr. Sripen Poldech 

661 

11 Administration of Phrapariyattidhamma Schools, Division of 

General Education Based on Four Iddhipada under Khon Kaen 

National Office of Buddhism 

� Phramaha Sakda Sumethee 

� Asst. Prof. Dr. Prayoon Saengsai  

� Dr. Sompong Chasingkaew 

676 

12 The Leadership in Accordance with the Principles of Good 

Governance of School Administrators in Basic Education in Muaeng 

District under Khon Kaen Primary Education Service Area Office 1 

� Phra David Sukhathawaro (Yim Niam) 

� Dr. Sompong Chasingkaew 

� Phrakru Samothankhetakhanarak, Dr. 

685 

13 A Study of Leadership Styles of Faculty Deans and the Job Satisfaction 

on Faculty Members, Based on Faculty of English in the Universities, 

Phnom Penh Capital City, Cambodia 

� Phra Chantha Choun 

� Dr. Narkkapol Kernchai 

� Asst. Prof. Dr. Prayoon Saengsai 

694 

14 Integration of Sevenfold Suppurisa-Dhammas in Primary School 

Administration under the Ministry of Education at Srisattanak District, 

Vientiane Capital, Lao PDR 

� Ven.Phrakanhya Sophakune 

� Dr.Narkkapol Kernchai 

� Phrakhru Samothankethanarak, Dr. 

701 

15 Personnel Management based on Sangahavatthu 4 Principles 

of the Private Schools under Nong Bua Lamphu Primary 

Educational Service Area Office 2 

� Mr.Suksan Suksongkharm  

� Phrakhru Samothankhetakhanarak, Dr.  

� Assist. Prof. Prayoon Sangsai 

709 
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16 School Administration in Accordance with Seven Sappurisa-dhammas 

in Basic Education at Mueang District under the Secondary 

Educational Chiyaphum Province 

�  PhraWeerassit Chotivaro (Kaewsai) 

� Asst. Prof. Dr.Witthaya Thongdee  

� Phraathikan Bunchuay Chotivaso, Dr. 

724 

17 School Administration according to Four Sangahavatthus of 

Phrapariyatti-dhamma Schools in Khon Kaen Province 

� Phramaha Supasit Supasiddhi (Lukphech)  

� Phrakru Smothankhetkunarak,Dr. 

� Asst. Prof. Dr. Prayoon Saengsai. 

731 

18 Academic Administration of Administrators and Teachers for 

Improving the Quality of Student Learning in Public Lower Secondary 

Education in Battambang Town and Province, Kingdom of Cambodia 

� Ven. Sovoeum Chhin (Sujintabalo) 

� Asist. Prof. Dr. Prayoon Saengsai 

� Assoc. Prof. Dr. Ekkachat Jarumetheechon 

744 

19 School Administration according to Four Iddhipada in Basic Education 

in Mueang District under Chiyaphum Primary Education Service Area 

Office 1 

� Phra Sounthone Dhammayothi 

� Phraathikan Boonchuay Chotivongso, Dr. 

� Assoc. Prof. Dr. Akkechat Charumethichon 

754 
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National Oral Sessions 
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ระดับชาติระดับชาติระดับชาติระดับชาติ    
ด้านพทุธศาสนาและปรชัญาด้านพทุธศาสนาและปรชัญาด้านพทุธศาสนาและปรชัญาด้านพทุธศาสนาและปรชัญา 

ห้องประชมุยอ่ยที่ห้องประชมุยอ่ยที่ห้องประชมุยอ่ยที่ห้องประชมุยอ่ยที่    ๕๕๕๕    ห้อง ห้อง ห้อง ห้อง ๔๐๗๔๐๗๔๐๗๔๐๗ 

อาคาร อาคาร อาคาร อาคาร ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ปี สมเดจ็พระพฒุาจารย ์ปี สมเดจ็พระพฒุาจารย ์ปี สมเดจ็พระพฒุาจารย ์ปี สมเดจ็พระพฒุาจารย ์((((อาจ อาสภมหาเถรอาจ อาสภมหาเถรอาจ อาสภมหาเถรอาจ อาสภมหาเถร)))) 

National Conference Group 05 :  

Buddhist Studies and Philosophy  

(Room 407) 

 

ผูท้รงคุณวฒุ ิผูท้รงคุณวฒุ ิผูท้รงคุณวฒุ ิผูท้รงคุณวฒุ ิ:::: 
๑. ศาสตราจารย ์ดร.ประยงค ์แสนบุราณ    

 มหาวิทยาลัยขอนแกน่    

๒. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ฉลอง พันธ์จันทร์                
    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
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ลําดับ บทความ / ผู�นิพนธ� หน�า 
๑ ศึกษาหลักธรรมและคติธรรมท่ีปรากฏในในวรรณกรรมอีสานเรื่อง 

นางนกกระจอก 
� พระวัชรพงษ� ธมฺมวโร (ทาสีแสง) 

๗๖๗ 

๒ วิธีคิดแบบบูรณาการเชิงพุทธเพ่ืออนุรักษ�ส่ิงแวดล�อม 
� ผศ.ดร.เจษฎา มูลยาพอ 

๗๗๘ 

๓ ผีตาโขนอัตลักษณ�ร5วมของประชาคมอาเซียน 
� พระครูใบฎีกาทวีศักด์ิ ใต0ศรีโตร 

๗๘๘ 

๔ กระบวนการจัดการของศูนย�ฟ9:นฟูสุขภาวะของผู�สูงอายุตามหลัก
พระพุทธศาสนา 
� พระมหาสุภวิชญ� ปภสฺสโร 

๗๙๗ 

๕ วิเคราะห�ความสัมพันธ�ทางพระพุทธศาสนาของพระมหาเถระของ
ไทยและลาว 
� พระครูจิรธรรมธัช, ผศ. (พิเศษ) ดร. 

๘๐๙ 

๖ การศึกษาวิเคราะห�ความสัมพันธ�ระหว5างบาปและทุกข�ในพุทธ
ปรัชญาเถรวาท 
� พระมหาเรืองสันต� สนฺตมโน  

๘๑๙ 

๗ การตีความหลักคําสอนของพุทธทาสภิกขุตามหลักอรรถปริวรรต
ศาสตร�ของพอลริเคอร�กับพระพุทธศาสนาเถรวาท 
� สงวน หล0าโพนทัน 
� พระครูวินัยอํานาจ พลป=ฺโญ, ดร.  
� พระมหาภัฏชวัชร� เขมทสฺสี  
� สิรภพ สวนดง 
� วรเวช ประเสริฐศร ี

๘๓๑ 
 
 
 
 

๘ แนวคิดทางด�านปรัชญาการเมืองเรื่องเสรีภาพ 
� กิตติพัทธ� โมราสุข  

๘๔๗ 

๙ ปรัชญาการศึกษาตามแนวพุทธศาสตร� 
� พระมหาสุพัตร� วชิราวุโธ, ดร.  

๘๕๙ 
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๑๐ บทบัญญัติพ้ืนฐานทางศาสนา : แนวคิดการสร�างสันติในสังคมพหุ
วัฒนธรรม 
� พระมหาธานินทร� อาทิตวโร, ดร. 
� ผศ.ดร.สาคร พรหมโคตร 

๘๗๒ 

๑๑ การศึกษาหลักธรรมท่ีปรากฏในวรรณกรรมอีสานเรื่องอุปคุตผาบมาร 
� พระครูสุวรรณขันติคุณ (อภิชัย) อิสฺสโร 
� พระมหาปริญญา วรญาโณ, ดร. 
� พระครูจิรธรรมธัช, ผศ. ดร.  

๘๙๑ 
 

๑๒ การศึกษาขันติบารมีของพระโพธิสัตว� : กรณีพระจันทกุมาร 
� พระครูวิบูลปBญโญภาส (สุริยา จอมแก0ว) 
� พระมหาสุพัตร� วชิราวุโธ, ดร.  

๙๐๓ 
 

๑๓ สัมมาทิฏฐิกับการแก�ปCญหาของสังคมไทยในยุคปฏิรูป 
� พระมหาปริญญา วรญาโณ (ทศชCวย), ดร. 
� พระมหาพิสิฐ วิสิฏDฐป=ฺโญ  
� พระสํารอง ส=ฺญโต 
� พระมหาประสงค� กิตฺติญาโณ, ดร. 

๙๑๒ 
 
 

๑๔ ศึกษาวิเคราะห�พระธาตุเจดีย�ในประเทศไทยในเชิงสัญญะ 
� พระสังเวียน ธีรป=ฺโ=, ดร.  
� พระสมหมาย อตฺถสิทฺโธ, ดร. 

๙๒๒ 
 

๑๕ การประยุกต�ใช�วิสัยทัศน�เชิงพุทธ 
� พระมหาประทีป อภิวฑฺฒโน, ดร. 

๙๓๖ 

๑๖ การเสริมสร�างสันติสุขด�วยหลักสัมมาทิฏฐิในหมู5บ�านโนนตาปูD ตําบล
คูเมือง อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 
� พระจันทร�จรัส ป=ฺญาธโร (สุหญ0านาง)  

๙๔๗ 

๑๗ การศึกษาการปรับใช�หลักพุทธธรรมเพ่ือปEองกันปCญหาติดเกม
ออนไลน�ของวัยรุ5นบ�านขามเปF:ย ตําบลบ�านแฮด อําเภอบ�านแฮด 
จังหวัดขอนแก5น 
� พระบริสุทธิ์ ยนฺตสีโล (ชะนูหม่ืน)  

๙๕๖ 

๑๘ ศึ กษาผ� า บั ง สุ กุ ล ในกา รส5 ง เ ส ริ ม วิ ถี ชี วิ ตของพร ะส งฆ� ใ น
พระพุทธศาสนา 
� พระอนุสรณ� อธิป=ฺโญ (รื่นกลิ่น) 

๙๖๔ 
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๑๙ การศึกษาในทัศนะพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เพ่ือสังคม
แห5งสันติสุข 
� พระจาตุรงค�  อาจารสุโภ, ดร.  

๙๗๔ 

๒๐ ปรัชญาและศาสนา : กรณีศึกษาประเพณีกับศาสนาในอําเภอคําชะอี 
� พระอดิเรก อาทิจฺจพโล 

๙๘๔ 

๒๑ การส5งเสริมหลักพรหมวิหารธรรมเพ่ือสร�างสันติภาพ 
� พระครูวาปIจันทคุณ, ดร. 
� ศุภกฤต  เทศกําจร 
� พระมหาอํานวย มหาวีโร, ดร. 

๙๙๘ 

๒๒ ไตรสิกขากับการพัฒนาคุณภาพความเปMนมนุษย� ตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา 
� พระครูใบฎีกาหัสดี กิตฺตินนฺโท, ผศ.ดร. 

๑๐๑๐ 

๒๓ ปCจจัยท่ีมีผลต5อการตัดสินใจบวชเนกขัมมะเพ่ือเจริญวิปCสสนาของ
อุบาสกและอุบาสิกาณ วัดท5าขนุน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรี 
� พระอินทรปกรณ� ฐิตสุโภ (ตรีไวทยานนท�) 

๑๐๒๓ 

๒๔ ศึกษาความสามารถในการเผชิญความเครียดของอุบาสกอุบาสิกาท่ี
ปฏิบัติวิปCสสนาภาวนา ณ วัดพิชยญาติการาม เขตคลองสาน 
กรุงเทพมหานคร 
� พระสุขุม พลธโร (อุดมไพบูลย�วงศ�) 

๑๐๓๕ 

๒๔ ศึกษาการปฏิ บัติ วิปCสสนาภาวนาท่ีส5งผลต5อการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมของผู�บําบัดยาเสพติด ณ สํานักปฏิบัติธรรม วัดหนองจิก
ยาว อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
� พระสมุห�ธีระ สนฺติธมฺโม (เกCงธัญกรรม) 

๑๐๔๕ 

๒๕ ศึกษาแนวความคิดเรื่องการประหยัดในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
� พระเกิด ฐิตญาโณ (ดุนขุนทด) 

๑๐๕๕ 

๒๗ ศึกษาการใช�เสนาสนะในพุทธศาสนาเถรวาท 
� พระพิเชฐ กมฺมสุโภ (ยุสายาท) 

๑๐๖๔ 
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๒๘ ศึกษาตบะกับการบรรลุธรรมในพุทธศาสนาเถรวาท 
� พระทวนทอง ปชฺโชโต (ด0วงบุญดี) 

๑๐๗๘ 

๒๙ การศึกษาวิเคราะห�องค�ความรู�และสาระสําคัญของรายวิชาวิสุทธิ
มัคคศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแก5น 
� พระมหาโยธิน โยธิโก, ผศ. 
� ดร.วิเชียร แสนมี  

๑๐๘๕ 

๓๐ การดําเนินชีวิตตามโครงการหมู5บ�านรักษาศีล ๕ ของชาวพุทธ 
 อําเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี  
� พระครูสุเมธธรรมกิจ (ฐิตเมโธ/กุดสมบัติ) 

๑๑๐๕ 

๓๑ การศึกษาความเช่ือและพิธีกรรมเก่ียวกับหลวงพ5อทองคําวัดโพธิ์ศรี
ทุ5ง ตําบลทุ5งฝน อําเภอทุ5งฝน จังหวัดอุดรธานี   
� พระครูโสภณชยาภิวัฒน�/อนาลโย (พันวัล) 

๑๑๑๔ 

๓๒ การตีความคําสอนเรื่องอิทัปปCจจยตาของพุทธทาสภิกขุ 
� ดร.เสฐียร ท่ังทองมะดัน 

๑๑๒๙ 

๓๓ การทําบุญอุทิศในคัมภีร�พระพุทธศาสนาท่ีมีอิทธิพลต5อสังคมไทย 
� ดร.ประสพฤกษ� รัตนยงค� 

๑๑๔๙ 

๓๔ แนวคิดการเผยแผ5คําสอนพุทธศาสนากับหน�าท่ีของนักวางแผน
การเงิน 
� ดร.ประวิทย� บุญใจ 

๑๑๕๙ 

๓๕ แนวคิดเก่ียวกับอริยสัจ ๔ ตามหลักพุทธปรัชญา 
� ดร.เสรี ศรีงาม 

๑๑๖๙ 

๓๖ ผญาภาษิตกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของคนอีสาน 
� สCงสุข ภาแก0ว 

๑๑๘๔ 

๓๗ การศึกษาวจีสุจริตในพุทธศาสนาเถรวาท 
� ณรงค� ศรีจันเวียง 

๑๑๙๕ 
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ระดับชาติระดับชาติระดับชาติระดับชาติ    
ด้านด้านด้านด้านพทุธศาสนาและปรชัญาพทุธศาสนาและปรชัญาพทุธศาสนาและปรชัญาพทุธศาสนาและปรชัญา 

 

ห้องประชมุยอ่ยที่ห้องประชมุยอ่ยที่ห้องประชมุยอ่ยที่ห้องประชมุยอ่ยที่    ๖๖๖๖    ห้องห้องห้องห้อง    ๓๐๒๓๐๒๓๐๒๓๐๒----๓๐๓๓๐๓๓๐๓๓๐๓ 

อาคารอาคารอาคารอาคาร    ๑๐๐๑๐๐๑๐๐๑๐๐    ปีปีปีปี    สมเดจ็พระพฒุาจารย์สมเดจ็พระพฒุาจารย์สมเดจ็พระพฒุาจารย์สมเดจ็พระพฒุาจารย ์   ((((อาจอาจอาจอาจ    อาสภมหาเถรอาสภมหาเถรอาสภมหาเถรอาสภมหาเถร)))) 

National Conference Group 06 :  

Buddhist Studies and Philosophy  

(Room 302-303) 

 

ผูท้รงคุณวฒุ ิผูท้รงคุณวฒุ ิผูท้รงคุณวฒุ ิผูท้รงคุณวฒุ ิ:::: 
๑. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมหวัง แกว้สุฟอง         
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    
๒. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธีระพงษ ์มีไธสง       

    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
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ลําดับ บทความ / ผู�นิพนธ� หน�า 
๑ แนวทางการเสริมสร�างสุขภาวะแก5พระภิกษุผู� สูงอายุในอําเภอเมือง    

จังหวัดขอนแก5น 
� พระครูสิริสุตาภรณ�, ดร. 
� พระมหาณัฐกิตติ อนารโท, ดร. 
� พระวิมาน คมฺภีรป=ฺโญ, ดร. 

๑๒๐๙ 
 
 

๒ แนวคิดเรื่องการจัดระเบียบสังคมในสิงคาลกสูตร 
� พระพีรานุวัฒน� อริยานุวตฺโต, ดร. 

๑๒๒๓ 

๓ รูปแบบและการสอนวิปCสสนากัมมัฏฐานของพระครูวิมลสารวิสุทธิ์       
(แก5น อนงฺคโณ) 
� พระครูสุภาจารคุต (อภัย เต0นกระโทก)  

๑๒๔๓ 

๔ การอยู5ร5วมกันอย5างสันติในประชาคมอาเซียนบนวิถีพหุวัฒนธรรมทางภาษา 
: กรณีศึกษา 
� ดร.จิรกิตต�ภณ พิริยสุวัฒน� 
� พระมหาสุภวิชญ� ปภสฺสโร, ผศ. 
� พระครูใบฎีกาทวีศักด์ิ นรินฺโท 
� พระครูสิทธิธรรมาภรณ� 

๑๒๕๒ 
 
 
 

๕ การศึกษาความเช่ือและพิธีกรรมการบูชาหลวงพ5อนาคของชุมชน  
วัดโพธิ์ชัยศรี บ�านแวง ตําบลบ�านผืออําเภอบ�านผือจังหวัดอุดรธานี 
� พระมหาทองสุข สุเมโธ (ไทยทนุ)  

๑๒๖๔ 

๖ การบูชาตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาท 
� ปรเมธ ศรีภิญโย 
� สนั่น ประเสริฐ 
� ผศ.ดร.เทพพร มังธานี 

๑๒๗๓ 
 

๗ ญาณวิทยา : แนวคิดหลักการสร�างความรู�ของเยาวชนในโซเชียลมีเดีย 
� พระสันต�ทัศน� คมฺภีรป=ฺโ= (สินสมบัติ) 
� ชัยรัตน� ทองสุข 
� ภูวเดช สินทับศาล  

๑๒๘๖ 
 
 

๘ ศึกษาเปรียบเทียบศีลห�าในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับอนุพรตในศาสนาเชน 
� พระวาสนา จณฺฑมิตฺโต (เพชร)  

๑๒๙๕ 
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๙ ประสิทธิผลการให�บริการเบี้ยยังชีพผู�สูงอายุตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของ
องค�การบริหารส5วนตําบลราชธานี อําเภอธวัชบุรี จังหวัดร�อยเอ็ด 
� พระมหาสมบูรณ� สีลวํโส (สุชัยสงค�) 

๑๓๐๕ 

๑๐ คุรกรรมฝDายดีในพระพุทธศาสนา      
� เบญญาภา จิตม่ันคงภักดี 

๑๓๑๖ 

๑๑ การสืบค�นการจัดระบบการอนุรักษ�เอกสารคัมภีร�โบราณของวัดและ
การถ5ายทอด ภูมิปCญญาล�านนาเพ่ือสร�างแหล5งเรียนรู�ในท�องถ่ินของ
จังหวัดแพร5 
� พระราชเขมากร 
� พระครูสังฆรักษ�บุญเสริม กิตฺติวณฺโณ, ดร. 
� รศ.พูนทรัพย� เกตุวีระพงศ� 
� ผศ.ฉวีวรรณ สุวรรณาภา 
� ผศ.รวีโรจน� ศรีคําภา 
� ผศ.นวัชโรจน� อินเต็ม 

๑๓๒๔ 
 
 
 
 
 

๑๒ ความเช่ือในการทําบุญแจกข�าวชาวอีสาน 
� พระครูสุธีคัมภีรญาณ วิ., ผศ.ดร. 
� ผศ.ดร.พุทธรักษ� ปราบนอก 

๑๓๓๙ 

๑๓ การศึกษาการเผยแผ5พระพุทธศาสนาตามแนวปฏิบัติพระศรีวรญาณ 
(ไหล โฆสโก) 
� พระครูสุวรรณบุญญาภิรักษ� (บุญหริด เหมิโก/มะธิตะโน) 

๑๓๕๒ 

๑๔ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ตามหลักภาวนา ๔ 
� พระสมุห�วุฒิภัทร วุฑฺฒญาโณ (เกียะขุนทด) 

๑๓๖๓ 

๑๕ การศึกษาเปรียบเทียบความกตัญUูกตเวทีในพุทธปรัชญากับความ
กตัญUูกตเวทีในปรัชญาขงจื๊อ  
� พระชัชพล พฺรหฺมโชโต (จันทร�กลาง) 

๑๓๗๖ 

๑๖ ศึกษาวิเคราะห�สัปปายะเพ่ือสนับสนุนการบรรลุธรรมในพระพุทธศาสนา
เถรวาท 
� พระสมุห�วิชาญ ทีปธมฺโม (นัยวิกุล) 

๑๓๘๗ 
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๑๗ การส่ือสารและวิธีการเผยแผ5ธรรมท่ีพึงประสงค�ของพระพุทธศาสนา
เถรวาท : กรณีศึกษาพระธรรมโกศาจารย� (องอาจ WXตธมฺโม) 
� พระมหาสมศักด์ิ กิจฺจสาโร (ชูชาติ) 

๑๓๙๖ 

๑๘ การศึกษา เชิงวิ เ ค ราะห�ปรัชญาการศึกษาของพระพรหม
บัณฑิต (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺ โต) 
� พระพจน� กิตฺติปุ=ฺโญ (นุชกลาง) 

๑๔๑๐ 

๑๙ การศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในวรรณกรรมเรื่องหลวงพ5อ
ทองวัดโบสถ�  
� พระปลัดแดนสกล ปภาโส (บาลลา) 

๑๔๒๑ 

๒๐ การศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงานของเจ�าอาวาสในเขตเทศบาล
เมืองเลย จังหวัดเลย 
� พระสุจริต สุนฺทโร (สุนทราวิรัตน�) 

๑๔๒๘ 

๒๑ การเผยแพร5ธรรมะผ5านระบบหอกระจายเสียงของชุมชนวัดโพธิ์ศรี
แก�วบ�านก�านเหลืองดง ตําบลหนองแคนอําเภอดงหลวง จังหวัด
มุกดาหาร 
� พระครูสิทธิสารธรรม (บุญท0าว เหง0าโอสา) 

๑๔๔๑ 

๒๒ ศึกษาความเช่ือและความสนใจการสวดมนต�แปลของอุบาสกอุบาสิกา 
ณ วัดภคินีนาถ วรวิหาร เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 
� พระครูวิธานสุตาภรณ� สมาจาโร (ม่ันประสงค�) 

๑๔๕๕ 

๒๓ ศึกษาหลักธรรมและคติธรรมท่ีปรากฏในวรรณกรรมอีสานเรื่อง       
สุปุณณานาคชาดก 
� พระอธิการบุญมี โชติป=ฺโญ 

๑๔๖๕ 

๒๔ ศึกษาพฤติกรรมการรักษาอุโบสถศีลท่ีส5งผลต5อความสุขในชีวิตของ
อุบาสก-อุบาสิกา วัดบางไกรใน อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
� พระครูวินัยธรณรงค�พร วุฑฺฒิโช (นิธิมงคล) 

๑๔๗๗ 

๒๕ ศึกษาความเข�าใจการปฏิบัติวิปCสสนาภาวนาของอุบาสก-อุบาสิกาวัด
ทดสามัคคี อําเภอโคกสูง จังหวัดสระแก�ว 
� พระมหาสมหมาย ขนฺติธมฺโม (จําเนียรกูล)  

๑๔๘๘ 
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๒๖ การศึกษาหลักธรรมท่ีปรากฏในวรรณกรรมอีสานเรื่องท�าวสุพรหม
โมกขา 
� พระอธิการแสวง ปุณฺณธมฺโม (ชัยวัน) 

๑๔๙๗ 

๒๗ หลักพุทธธรรมในการจัดการความขัดแย�งของพ5อล5าม-แม5ล5าม      
ในชุมชน ผู�ไทเชิงพุทธ 
� พระมหาประทีป ส=ฺญโม (พรมสิทธิ์)  
� พระมหานิพนธ� มหาธมฺมริกฺขิโต (แสงแก0ว)  
� พระมหาปพน กตสาโร (แสงย0อย) 
� ผศ.ดร.สาคร พรหมโคตร 

๑๕๐๖ 
 
 
 

๒๘ การปรับใช�โอสถในเภสัชชขันธกะเพ่ือการรักษาโรคในปCจจุบัน 
� พระครูอุดมฺวรปBญญา (กมล แสนวิเศษ) 

๑๕๑๗ 

๒๙ ศึกษาเปรียบเทียบทฤษฎีการปกครองของเพลโตกับพระเจ�าอโศก
มหาราช 
� พระสุเมียส คมฺภีรป=ฺโญ (อึม) 

๑๕๒๖ 

๓๐ ศึกษาเปรียบเทียบปรัชญาการเมืองของโธมัส ฮอบส� กับเทียนวรรณ 
� พระอนุพงศ� สิทฺธิเมธี (ตันหยี) 

๑๕๓๕ 

๓๑ วิเคราะห�การเผชิญความตายอย5างสงบ ตามหลักมรณสติในพระพุทธ 
ศาสนาเถรวาท 
� พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม (ปวงกลาง), ดร. 

๑๕๕๐ 

๓๒ การศึกษาวิเคราะห�กระบวนการพัฒนาปCญญาในพุทธปรัชญาเถร
วาท 
� พระมหาสังคม ชCางเหล็ก 

๑๕๖๐ 

๓๓ พัฒนาการด�านการอุปถัมภ�และคุ�มครองพระพุทธศาสนาในประเทศ
ไทย 
� ดร.สุวิบูลย� จํารูญศิริ 
� ผศ.ดร.เทพพร มังธานี 

๑๕๗๖ 

๓๔ หลักพุทธธรรมในการจัดค5ายคุณธรรมเพ่ือการพัฒนาเยาวชน
โรงเรียนฟากกว]านวิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
� กฤตภาส ใสคําฟู 

๑๕๘๘ 
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๓๕ ศึกษาวิเคราะห�เปรียบเทียบเกณฑ�การตัดสินการฆ5ามนุษย�ในอาบัติ
ปาราชิกสิกขาบทท่ี ๓ กับประมวลกฎหมายอาญา 
� เผด็จ อนุกุล 

๑๖๐๑ 

๓๖ นาโค นาคี : ความเช่ือกับสถานะในการวางตน 
� อดุลย� หลานวงค�  
� พระมหาพิสิฐ วิสิฏDฐป=ฺโญ  
� พระมหานิพนธ� มหาธมฺมรกฺขิโต 
� พีรพัฒน� พันศิริ 

๑๖๑๑ 
 
 

๓๗ ส่ือสีขาว : พัฒนาการรูปแบบการเผยแผ5พระพุทธศาสนาเชิงรุกในส่ือ
โซเชียลเน็ตเวิร�ค 
� ดร.อุทัย วรเมธีศรีสกุล 
� ชัยภัทร ปทุมทา 
� ดร.ประจัญ จันเติบ  

๑๖๒๕ 
 
 

๓๘ ศึกษาสุขภาวะของพระสงฆ�ผู�ถือธุดงควัตรของวัดนาหลวง (อภิญญา
เทสิตธรรม) 
� แมCชีกนกวรรณ ปรีดิ์เปรม 

๑๖๓๖ 

๓๙ การดําเนินชีวิตของชาวอีสานสู5วิถีพุทธธรรมด�วยผญาภาษิต 
� ดร.กาญจนพงศ� สุวรรณ 

๑๖๔๗ 
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ระดับชาติระดับชาติระดับชาติระดับชาติ    
ด้านด้านด้านด้านพทุธศาสนาและปรชัญาพทุธศาสนาและปรชัญาพทุธศาสนาและปรชัญาพทุธศาสนาและปรชัญา 

 

ห้องประชมุยอ่ยที ่ห้องประชมุยอ่ยที ่ห้องประชมุยอ่ยที ่ห้องประชมุยอ่ยที ่๗ ๗ ๗ ๗ ห้อง ห้อง ห้อง ห้อง ๔๐๘๔๐๘๔๐๘๔๐๘ 

อาคารอาคารอาคารอาคาร    ๑๐๐๑๐๐๑๐๐๑๐๐    ปีปีปีปี    สมเดจ็พระพฒุาจารย์สมเดจ็พระพฒุาจารย์สมเดจ็พระพฒุาจารย์สมเดจ็พระพฒุาจารย ์   ((((อาจอาจอาจอาจ    อาสภมหาเถรอาสภมหาเถรอาสภมหาเถรอาสภมหาเถร)))) 

National Conference Group 07 :  

Buddhist Studies and Philosophy  

(Room 302-303) 

 

ผูท้รงคุณวฒุ ิผูท้รงคุณวฒุ ิผูท้รงคุณวฒุ ิผูท้รงคุณวฒุ ิ:::: 
๑. รองศาสตราจารย ์ดร.โสวิทย ์บํารุงภักดิ ์     

    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    

๒. รองศาสตราจารย ์อุดม บัวศรี    

    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     
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ลําดับ บทความ / ผู�นิพนธ� หน�า 
๑ การวิเคราะห�หลักพุทธจริยศาสตร�ท่ีปรากฏในวรรณกรรมพ้ืนบ�าน

อีสานเรื่อง พระยาคันคาก 
� พระมหาสุรินทร� ปสิทฺธิเมธี (เหลCาพิลา) 

๑๖๖๒ 

๒ เงินในพุทธปรัชญาเถรวาท 
� ชานิณี ยศพันธ� 
� ดร.สมควร นามสีฐาน 

๑๖๗๓ 

๓ การศึกษาหลักธรรมท่ีปรากฏในวรรณกรรมอีสานเรื่องท�าวกํ่ากาดํา 
� พระครูอุดมรัตนรังษี (บรรจบ วรป=ฺโญ) 

๑๖๘๖ 

๔ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการฟCงเทศน�ในงานบุญผะเหวด (เทศน�
มหาชาติ) อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 
� พระครูอรัญสารคุณ (อัศจรรย� จนฺทสาโร/วงค�สีดา)  

๑๖๙๔ 

๕ การศึกษาเชิงวิเคราะห�แนวคิดเรื่องวิญญาณในพุทธปรัชญาเถรวาท 
� พระอภิชาติ อภิญาโณ )แก0วเกตุพงษ�(  

๑๗๐๔ 

๖ วัฒนธรรมข�าว : การสืบสานภูมิปCญญาพ้ืนบ�านด�านความเช่ือและ
พิธีกรรมของชุมชนอีสานใต� 
� พระปลัดอนันต� สนพะเนาว�  
� ผศ.ดร.ศาสตรา เหลCาอรรคะ 
� ดร.บุญชCวย พาณิชย�กุล 

๑๗๑๒ 

๗ การศึกษาแนวทางการสอนวิปCสสนากรรมฐานของพระราช
สิทธาจารย� (ทองใบปภสฺสโร) ท่ีมีต5อชุมชนวัดนาหลวง ตําบล     
คําด�วง อําเภอบ�านผือ จังหวัดอุดรธานี 
� พระมหาถวิล ฐานธมฺโม (มัดถาปะกา) 

๑๗๒๔ 

๘ วิเคราะห�แนวคิดเรื่องการระลึกชาติกับความรู�ติดตัวมาแต5กําเนิดใน
พุทธปรัชญาเถรวาท 
� ยุทธนา อธิจิตฺโต, ดร. 

๑๗๓๓ 

๙ ปCจจัยสันนิสิตศีล : พระพุทธศาสนาสู5มุมมองต5อสังคมการบริโภค 
� พระมหาประพันธ� สิริป=ฺโญ (ไทยใหญC) 

๑๗๔๗ 
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๑๐ ความสัมพันธ�ระหว5างกายกับจิตตามทัศนะพุทธปรัชญากรณี : 
ศึกษาสติบําบัดทุกข�ทางจิตของสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด
ขอนแก5นแห5งท่ี ๑ 
� สรัญญา วิภัชชวาที  

๑๗๕๙ 
 

๑๑ รูปแบบและกระบวนการสร�างความเข�มแข็งของบ�าน วัด โรงเรียน
ในการจัดการปCญหายาเสพติดแนวพุทธในจังหวัดขอนแก5น 
� พระมหาดาวสยาม วชิรป=ฺโญ, ผศ.ดร.  
� ผศ.ดร.จรัส ลีกา 
� ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ�พรพวัณ 
� ร.ต.ดร.วสันต� ศรีสะอาด 
� ผศ.ดร.ธีระพงษ� มีไธสง 

๑๗๗๑ 
 
 
 

๑๒ การศึกษาเชิงวิเคราะห�บทบาทและหน�าท่ีท�าวมหาราชในพุทธ
ปรัชญาเถรวาทตามทรรศนะพระราชพรหมยาน  (หลวงพ5อฤาษีลิง
ดํา) 
� พระทศเทพ ทสธมฺโม )วณิชาติ(  

๑๗๘๒ 

๑๓ การศึกษาความสัมพันธ�ประเพณีพิธีกรรมความเช่ือเรื่องผีของชาว 
ผู�ไทบ�านโคกเล�า ตําบลบะยาว อําเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 
� พระครูวรมงคลประยุต (สิริมงฺคโล/ไชยราช) 

๑๗๙๒ 

๑๔ ศึกษาบทบาทของเทวดาในการส5งเสริมพระพุทธศาสนาในคัมภีร�
พระพุทธศาสนาเถรวาท 
� พระอัครเดช ปชฺโชโต (หอมพะนา) 

๑๘๐๓ 

๑๕ การประยุกต�ห ลัก สุญญตาในพระพุทธศาสนา เถรวาทใน
ชีวิตประจําวันของชาวพุทธเขตเทศบาลตําบลโนนศิลา อําเภอสหัส
ขันธ� จังหวัดกาฬสินธุ� 
� พระมหาบุญเหลือ ธีรป=ฺโญ 

๑๘๑๔ 

๑๖ การศึกษาการเปล่ียนแปลงประเพณีฮีตสิบสองของชาวเทศบาล
ตําบลกุดดินจี่ อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู 
� พระมานัส นนฺทวิริโย (มวยมา) 

๑๘๒๔ 
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๑๗ ศึกษาวิธีการปฏิบัติวิปCสสนากรรมฐานตามหลักสติปCฏฐาน ๔ ของ
วัดวิปCสสนาผาชันตําบลบ�านหม�อ อําเภอศรีเชียงใหม5 จังหวัด
หนองคาย 
� พระปริยัติจันทประโชติ (สมยศ จนฺทปชฺโชโต/เจริญศรี) 

๑๘๓๓ 

๑๘ การศึกษาวิเคราะห�เกณฑ�ตัดสินทางจริยศาสตร� เรื่อง กบฏผีบุญใน
พงศาวดารเมืองยโสธร 
� พระมหาวุฒิชัย ธมฺมเตโช )สวCางแสง(  

๑๘๔๔ 
 

๑๙ บทบาทของพระสงฆ�ในการพัฒนาวัดให�เปMนศูนย�กลางของชุมชนใน
เขตตําบลธาตุ อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
� พระประนอม โสภโณ (พนุแสง) 

๑๘๕๖ 

๒๐ ศึกษาแนวทางการปฏิบัติวิปCสสนาของสํานักปฏิบัติธรรมวัดสันติ
วนาราม ตําบลบ�านเชียง อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 
� พระธีระพงษ� สุขิโต (ไชยวัน) 

๑๘๗๐ 

๒๑ การปรับใช�หลักพุทธธรรมในการดําเนินชีวิตของผู�สูงอายุในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
� พระครูประภัสสรกิตติคุณ (ประยูร ปภากโร/ชุมโคตร) 

๑๘๘๐ 

๒๒ แนวทางการส5งเสริมการท5องเท่ียวเชิงพุทธวัดพระพุทธบาทบัวบก
อําเภอบ�านผือจังหวัดอุดรธานี 
� พระครูวิบูลภัทโรภาส (โอภาโส/การพาศ)  

๑๘๙๓ 

๒๓ พระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม : ในทัศนะของพระธรรมวิมลมุนี     
)สายพงศ� อโนมปUฺโญ /กองสินธุ�(  

� พระมหาปริญญา วรญาโณ )ทศชCวย( , ดร. 
� ดร.บุญสCง สินธุ�นอก 
� ดร.สมเดช นามเกตุ 

๑๙๐๕ 
 
 

๒๔ การศึกษาหลักธรรมที่ปรากฏในวรรณกรรมอีสานเร่ืองจําปาสี่ต�น 
� พระสุรินทร� อมโร (สิงห�คํา) 

๑๙๑๗ 
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๒๕ การประยุกต�ใช�หลักพุทธธรรมในการดูแลสุขภาพของผู�สูงอายุใน
เขตอําเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 
� พระมหาประชา ปภากโร (เสี้ยมแหลม) 

๑๙๒๓ 

๒๖ การศึกษาวิเคราะห�สุนทรียศาสตร�ในพระเวสสันดรชาดกฉบับอีสาน 
� พระบุญพา กตปุ=ฺโญ (บุญเกิด) 

๑๙๓๕ 

๒๗ การศึกษาวิเคราะห�อิทธิพลวรรณกรรมเสียวสวาสดิ์ต5อชุมชนอีสาน 
� พระพงษ�พิภักด์ิ วิสุทฺโธ (ศรีเมือง) 

๑๙๔๖ 

๒๘ การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีสํานักศาสนศึกษา วัดไว
กูลฐาราม อําเภอบ�านผือจังหวัดอุดรธานี 
� พระมหาก0องไพร สาคโร (เกตุสาคร) 

๑๙๕๗ 

๒๙ การศึกษาพิธีกรรมการต5อชะตาของพุทธศาสนิกชน ในเขตอําเภอ
หนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี 
� พระสุลิขิต คมฺภีโร 

๑๙๖๙ 

๓๐ การศึกษาความเช่ือการบูชาพระธาตุอุปมุง บ�านสร�างบุ ตําบลโพธิ์
ศรีสว5าง อําเภอโพนทอง จังหวัดร�อยเอ็ด 
� พระมงคล อคฺคธมฺโม (ดิษฐาเนตร) 

๑๙๘๒ 

๓๑ การศึกษาการใช�หลักสติปCฎฐาน ๔ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ชาวพุทธบ�านน้ําซึม ตําบลหนองแวงอําเภอน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี 
� พระสมฤทธิ์ ฉนฺทจิตฺโต )พนมทิพย�(  

๑๙๙๔ 

๓๒ การศึกษาหลักธรรมท่ีปรากฏในวรรณกรรมอีสาน เรื่อง นางแตงอ5อน 
� พระวิจิตร ฐิตสีโล (ศรีพนม) 

๒๐๐๕ 

๓๓ ศึกษาหลักธรรมท่ีปรากฏในวรรณกรรมอีสาน เรื่อง ท�าวคัชนาม 
� พระอธิการประเสริฐ ปภาโส )จันสีงาม(  

๒๐๑๒ 

๓๔ แนวทางส5งเสริมการท5องเท่ียวเชิงพุทธ กรณีศึกษา : อําเภอบ�านผือ 
จังหวัดอุดรธานี 
� พระสงกรานต� จารุธมฺโม (รูปจะโปTะ) 

๒๐๒๒ 
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๓๕ วิเคราะห�การเจริญสติตามแนวทางของติชนัทฮันห� เทียบเคียง
พระพุทธศาสนาเถรวาท 
� ดร.เบญจมาศ สุวรรณวงศ� 

๒๐๒๘ 

๓๖ หลักการใช�สัมมาวาจาเพ่ือคุณธรรมในการทําธุรกิจขายตรง
กรณีศึกษา : บริษัท โซล คอร�เปอร�เรช่ัน อินเตอร�เนช่ันแนล จํากัด 
� กัลยรัตน� คําคูณเมือง 

๒๐๓๘ 

๓๗ ศึกษาการบรรลุธรรมแบบฉับพลันของพระพุทธศาสนานิกายเซน 
สํานักรินไซ 
� มานะ จันทนยิ่งยง 

๒๐๔๙ 

๓๘ จริยศาสตร�ในปรัชญาเตaา 
� ศรุตานนท� ไรแสง 

 
๒๐๖๓ 

๓๙ ศึกษาการประยุกต�ใช�นิทานชาดก เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค�ตามหลักสูตรปฐมวัย 
� ปราณี ขCายสุวรรณ 

๒๐๗๕ 
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ระดับชาติระดับชาติระดับชาติระดับชาติ    
ด้านด้านด้านด้านมนษุยศาสตร์มนษุยศาสตร์มนษุยศาสตร์มนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์และสังคมศาสตร์และสังคมศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

ห้องประชมุยอ่ยที ่ห้องประชมุยอ่ยที ่ห้องประชมุยอ่ยที ่ห้องประชมุยอ่ยที ่๘๘๘๘    ห้อง ห้อง ห้อง ห้อง ๓๐๙๓๐๙๓๐๙๓๐๙ 

อาคาร อาคาร อาคาร อาคาร ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ปีสมเดจ็ปีสมเดจ็ปีสมเดจ็ปีสมเดจ็พระพฒุาจารย ์พระพฒุาจารย ์พระพฒุาจารย ์พระพฒุาจารย ์((((อาจ อาสภมหาเถรอาจ อาสภมหาเถรอาจ อาสภมหาเถรอาจ อาสภมหาเถร)))) 

National Conference Group 08 :  

Humanities and Social Science  

(Room 309) 

 

ผูท้รงคุณวฒุ ิผูท้รงคุณวฒุ ิผูท้รงคุณวฒุ ิผูท้รงคุณวฒุ ิ:::: 
    ๑. รองศาสตราจารย ์ดร.ภาสกร ดอกจันทร์      
     มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย     

 ๒. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.โกนิฏฐ ์ศรีทอง      

     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    
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ลําดับ บทความ / ผู�นิพนธ� หน�า 
๑ การจัดสวัสดิการสังคมแก�ผู�สูงอายุและผู�ทุพพลภาพของชุมชนใน

จังหวัดอุบลราชธานี 
� พระมหาจิตนเรศ วุฑฺฒิธมฺโม, ผศ.ดร. 

๒๐๘๙ 

๒ กระบวนการถ�ายทอดภูมิป(ญญาป(*นฝ,ายทอผ�าจุลกฐินท�องถ่ิน
ล�านนา ผ�านพิธีกรรมทางพุทธศาสนา : กรณีศึกษาบ�านสบคํา 
ตําบลเวียง อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
� เสพบัณฑิต โหน�งบัณฑิต 

๒๑๐๔ 

๓ พัฒนาการของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับผลกระทบต�อไทย 
� พระมหาแสงมะณี รูปสอาด 

๒๑๑๓ 

๔ การบริหารทัพยากรมนุษย�ในองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินตามหลัก
พุทธภาวนา ๔ 
� สมพงษ  แซ�ท$อ 

๒๑๓๒ 

๕ การประยุกต�ใช�หลักธรรมพระพุทธศาสนาในการสร�างภาวะผู�นํา
ของนักบริหาร 
� วีระพงศ  เกียรติไพรยศ 

๒๑๔๑ 

๖ หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย�ในยุค ๔.๐ 
� ชวัลวชิญ  เชื้อทอง 

๒๑๔๙ 

๗ การประยุกต�ภูมิป(ญญาพ้ืนบ�านในการจัดการน้ําเพ่ือส�งเสริม
การเกษตรของชุมชนลุ�มน้ํามูลตอนบนจังหวัดนครราชสีมา 
� มนัสพล ยังทะเล 

๒๑๖๕ 

๘ พระพุทธศาสนากับความม่ันคงของมนุษย� 
� อัญญาณี ชัยช$าง 

๒๑๗๖ 

๙ ความสัมพันธ�ระหว�างหลักสังคหวัตถุ ๔ กับประสิทธิภาพการ
บริหารงานบุคคลขององค�การบริหารส�วนจังหวัดขอนแก�น 
� ตรัยณภัทร เสาวรา 

๒๑๘๙ 

๑๐ บทบาทและภาวะผู�นําของพระสังฆาธิการในศตวรรษท่ี ๒๑ 
� พ.ต.ท.ชุมพล เพ็งศิริ 

๒๑๙๙ 

๑๑ หลักธรรมาภิบาลสู�องค�กรแห�งความสุขในศตวรรษท่ี ๒๑ 
� พระศรีปริยัติธาดา 
� พระปลัดวีระชนม  เขมวีโร 

๒๒๐๗ 
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๑๒ การพัฒนาการสร�างเครือข�ายการจัดการศึกษาของสํานักปฏิบัติ
ธรรมเพ่ือเพ่ิมพูนคุณธรรม จริยธรรมของชุมชนในภาคอีสาน 
� พระครูภัทรจิตตาภรณ  (ประสิทธิ์ ภทรฺจิตโต) 

๒๒๑๘ 

๑๓ คุณภาพการให�บริการตามหลักสังคหหวัตถุ ๔ ขององค�การบริหาร
ส�วนตําบลหนองไผ� อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
� พระครูอรุณธรรมประกาศ 

๒๒๒๙ 

๑๔ การปฏิ บัติตนตามหลักอิทธิบาทธรรมกับประสิทธิผลการ
บริหารงานของผู�บริหารเทศบาลตําบลโนนสูง อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา 
� พระมหาชุมพร อธิปุ8ฺโญ (ฝอยกลาง) 

๒๒๔๓ 

๑๕ การทํางานองค�กรภาครัฐยุคไทยแลนด� ๔.๐ ในมิติระบบ
อิเ ล็กทรอนิกส� กับการบริหารงานและการให�บริการสู�ภาค
ประชาชน 
� พระมหาไทยน$อย ญาณเมธี 
� ด.ต.ดร.สุทธิพันธ  อรัญญวาส 
� ดร.อ:อต โนนกะยอม 

๒๒๕๒ 
 

๑๖ การพัฒนาชุมชนบนมิติภูมิป(ญญาท�องถ่ิน 
� พระมหาสมศักด์ิ สติสมฺปนฺโน 
� พระสิริรัตนเมธี 
� ผศ.ดร.สมปอง สุวรรณภูมา 

๒๒๖๔ 
 

๑๗ การปฏิบัติงานตามหลักฆราวาสธรรมของผู�ใหญ�บ�านในเขตตําบล
กําป(งอําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 
� พระนพรัตน  นนฺทสาโร (บ�าพันดุง) 

๒๒๗๘ 

๑๘ ปริทรรศน�วรรณกรรมท่ีสะท�อนแนวคิดด�านสถานภาพของสตรีใน
พ้ืนท่ีทางพุทธศาสนา 
� พระสุธี สีลวิสุทฺโธ 

๒๒๘๘ 

๑๙ พระพุทธศาสนากับสังคมไทยในยุคป(จจุบัน : มิติสังคมตะวันตก 
� พระพิทยพล กองพงษ  

๒๒๙๗ 

๒๐ ฆราวาสธรรมกับประสิทธิผลการบริหารงานของผู�บริหารเทศบาล
เมืองศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก�น 
� พระไพรัตน  วิชชาธโร (พระเนียงสุข) 

๒๓๑๒ 
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๒๑ แนวทางการประยุกต�ในการใช�หลักพุทธธรรมกับภาวะผู�นําของ
นักการเมืองท�องถ่ิน 
� ผศ.ดร.ธงชัย สิงอุดม 
� ผศ.ดร.สมปอง สุวรรณภูมา 

๒๓๒๒ 

๒๒ พรรคการเมืองกับพัฒนาการทางการเมืองไทย 
� ดร.สุรพล พรมกุล 
� จีระ ศรเสนา 
� ดร.จรัญ สายป;<น 

๒๓๓๔ 
 

๒๓ ความม่ันคงด�านประชาธิปไตยของชุมชนริมฝ(*งแม�น้ําโขง 
กรณีศึกษา การปกครองส�วนท�องถ่ิน อําเภอเมืองหนองคาย 
จังหวัดหนองคาย 
� ดร.คิด วรุณดี 

๒๓๔๘ 

๒๔ การสร�างจิตสํานึกความเปDนพลเมืองตามหลักพระพุทธศาสนา 
� ดร.จํานงค  วงศ คง 
� ดร.ทัชชวัฒน  เหล�าสุวรรณ 

๒๓๕๘ 

๒๕ วัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองของผู�นําในศตวรรษท่ี ๒๑ 
� ศตวรรษ สงกาผัน 

๒๓๖๘ 

๒๖ ศรัทธาในการบริจาคทานของกลุ�มผู�ค�าตลาดพูนทรัพย� อําเภอ
เมือง จังหวัดปทุมธานี 
� กรกมล เจริญพิศุทธ  

๒๓๘๐ 

๒๗ แรงบันดาลใจในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพ่ือชีวิตท่ีงดงามของผู�
ติดเช้ือเอชไอวี 
� วันวิสาข  ทิมมานพ 

๒๓๘๙ 

๒๘ การบริหารองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินตามหลักสาราณียธรรม 
กรณีศึกษาองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในจังหวัดบุรีรัมย� 
� รุ�งสุริยา หอมวัน 
� ป;ยวัฒน  คงทรัพย  
� วีรพล พิชนาหะรี 

๒๔๐๐ 
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ระดับชาติระดับชาติระดับชาติระดับชาติ    
ด้านด้านด้านด้านมนษุยศาสตร์มนษุยศาสตร์มนษุยศาสตร์มนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์และสังคมศาสตร์และสังคมศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

ห้องประชมุยอ่ยที ่ห้องประชมุยอ่ยที ่ห้องประชมุยอ่ยที ่ห้องประชมุยอ่ยที ่๙๙๙๙    ห้อง ห้อง ห้อง ห้อง ๓๑๐๓๑๐๓๑๐๓๑๐ 

อาคาร อาคาร อาคาร อาคาร ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ปีปีปีปี    สมเดจ็พระพฒุาจารย ์สมเดจ็พระพฒุาจารย ์สมเดจ็พระพฒุาจารย ์สมเดจ็พระพฒุาจารย ์((((อาจ อาสภมหาเถรอาจ อาสภมหาเถรอาจ อาสภมหาเถรอาจ อาสภมหาเถร)))) 

National Conference Group 09 :  

Humanities and Social Science  

(Room 310) 

 

ผูท้รงคุณวฒุ ิผูท้รงคุณวฒุ ิผูท้รงคุณวฒุ ิผูท้รงคุณวฒุ ิ:::: 
    ๑. รองศาสตราจารย ์ดร.พรอัมรินทร์ พรหมเกิด       
     มหาวิทยาลัยขอนแกน่       

 ๒. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชาญชัย ฮวดศรี      

     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    
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ลําดับ บทความ / ผู�นิพนธ� หน�า 
๑ การมีส5วนร5วมในการกําหนดนโยบายสาธารณะด�านการศึกษา

พระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมของเครือข5ายชาวพุทธ จังหวัด
ลําพูน 
� พระครูสิริสุตานุยุต 

๒๔๑๒ 

๒ พระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครองของไทย 
� พระศรีสัจญาณมุนี 

๒๔๒๓ 

๓ ความสัมพันธ�ระหว5างหลักฆราวาสธรรมกับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติหน�าท่ีของบุคลากรองค�การบริหารส5วนตําบล ในเขตอําเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
� บุญมี นามพุทธา 

๒๔๓๗ 

๔ จิตสํานึก โอกาสและการมีส5วนร5วมของประชาชนในกระบวนการ
ธรรมาภิบาลท�องถ่ิน : กรณีศึกษา องค�การบริหารส5วนตําบล 
องค�กรภาคเอกชน และองค�กรวัฒนธรรม ในจังหวัดอุบลราชธานี 
� สมนึก จันทร�โสดา 

๒๔๔๘ 

๕ ความพึงพอใจต5อสภาพแวดล�อมด�านอาคารสถานท่ีของผู�สูงอายุ
ศึกษาเฉพาะกรณี : ศูนย�พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู�สูงอายุ
ขอนแก5น จังหวัดขอนแก5น 
� ดร.สิทธิพร เกษจ0อย 
� พระวรชัด ทะสา 
� พระมหาสัจจารักษ� ไรCสงวน 

๒๔๖๔ 
 
 

๖ ความสัมพันธ�ระหว5างหลักสัปปุริสธรรมกับพฤติกรรมภาวะผู�นํา
ของเจ�าอาวาสในอําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
� พระปลัดเกษฎา มหาป=ฺโญ (ผาทอง) 

๒๔๗๔ 

๗ บทบาทผู�นําในการพัฒนาท�องถ่ิน กรณีศึกษานายกองค�การบริหาร
ส5วนตําบลนาเสียว อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
� เกศสุดา โภคานิตย� 
� กีฬา หนูยศ 

๒๔๘๕ 
 

๘ ความคิดเห็นของประชาชนต5อปCญหาการจราจรในเขตเทศบาล
เมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
� เกษม สมสิน 

๒๔๙๖ 
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๙ ศึกษาการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร ๔ ของผู�บริหาร สํานักงาน
สรรพากรพ้ืนที่หนองคายอําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
� เจือจันท� วังทะพันธ� 

๒๕๐๔ 

๑๐ แนวทางการส5งเสริมการบริหารกิจการคณะสงฆ� อําเภอไชยวาน 
จังหวัดอุดรธานี 
� พระสายยันต� วิสารโท (โลหิตดี) 

๒๕๑๔ 

๑๑ การจัดการทรัพยากรดินของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู5หัวภูมิพล 
อดุลยเดช เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตด�านเศรษฐกิจแก5พสกนิกรไทย 
� พระมหาอุดร ธมฺมป=ฺโญ 
� พระวินัยธรนิรันทร� จนฺทสาโร (วรรณา) 
� พระครูปริยัติสัจจญาณ 

๒๕๒๔ 
 

๑๒ ทิศ ๖ : อารยวินัยแห5งการอยู5ร5วมกันในสังคม 
� พระครูวินัยธรวราวุฒิ มหาวโร 
� พระครูปริยัติวรเมธี 
� ผศ.ดร.สุขพัฒน� อนนท�จารย� 

๒๕๓๖ 
 

๑๓ คุณภาพการให�บริการสุขภาพของโรงพยาบาลส5งเสริมสุขภาพ
ตําบลบึงเนียม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก5น 
� พระมหาแดง คุณวีโร 

๒๕๔๗ 

๑๔ หลักอิทธิบาทธรรมกับวงจรคุณภาพเดมม่ิง ของบุคลากรองค�การ
บริหารส5วนตําบลบ�านกงอําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก5น 
� พระมหาธนากร อนคฺฆเมธี (เหลCารัตน�) 

๒๕๕๗ 

๑๕ หลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัด
เทศบาลในเขตอําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร�อยเอ็ด 
� พระระพิน ฐิตธมฺโม (วงศ�พรมมา) 

๒๕๖๗ 

๑๖ ขบวนการพุทธใหม5 : ผู�หญิงกับพ้ืนท่ีทางศาสนาในประเทศไทย 
� พระระพิน พุทธิสาโร 

๒๕๘๗ 

๑๗ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ตามหลักภาวนา ๔ ของคณะผู�บริหาร
เทศบาลตําบลบ�านโต�น อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก5น 
� พระประดิษฐ� สนฺติกโร 

๒๖๐๓ 

๑๘ ประสิทธิผลการบริหารงานของคณะผู�บริหารเทศบาลตําบลจอหอ
อําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา 
� พระเกษม ป=ฺญาวชิโร 

๒๖๑๖ 
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๑๙ การมีส5วนร5วมของประชาชนในการดําเนินงาน ของเทศบาลตําบล
บึงเนียมอําเภอเมือง จังหวัดขอนแก5น 
� พระจําลอง จนฺทโชโต (พิลาภัณฑ�) 

๒๖๒๘ 

๒๐ การใช�หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลขององค�กร
ปกครองส5วนท�องถ่ิน เทศบาลตําบลทุ5งลุยลาย จังหวัดชัยภูมิ 
� ผศ.ดร.ชาญชัย ฮวดศรี 
� พระมหาพุทธกร โสภณป=ฺโญ 

๒๖๓๘ 
 

๒๑ การพัฒนาศักยภาพมนุษย�ตามหลักพุทธธรรม 
� พล.ต.ดร.ณรัฐ สวาสด์ิรัตน� 

๒๖๕๑ 

๒๒ ความจําเปMนในการใช�มาตรา ๔๔ ของคณะรักษาความสงบ
แห5งชาติ (คสช.) 
� สยามพร พันธไชย 
� สวาท ฮาดภักดี 
� ธีร�ดนัย กับโก 
� ร.ต.ต.สนุก สิงห�มาตร 

๒๖๖๗ 

๒๓ การดําเนินงานขององค�การบริหารส5วนจังหวัดหนองคาย 
� สุรไกร ชัยสาลี 

๒๖๗๘ 

๒๔ การพัฒนาแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
� ปรธภร ปุระกัน 

๒๖๘๖ 

๒๕ ความสัมพันธ�ระหว5างความพึงพอใจในสวัสดิการกับความผูกพัน
ต5อองค�กรของพนักงาน บริษัท สิริกาญจน� อินเตอร�เทรด จํากัด 
� สุภัสสร ระงับภัย 

๒๖๙๗ 

๒๖ ภาวะผู�นําในศตวรรษที่ ๒๑ ผ5านแนวคิดทฤษฎีของอิมมานูเอิล คานท� 
� วันทณีย� พรรณศรี 
� อดิศร ปราสารทอง 
� ชูเกียรติ ผลาผล 

๒๗๐๘ 
 

๒๗ พุทธศาสนากับประชาธิปไตยในสังคมไทย 
� ณรงค� ชัยช0าง 

๒๗๑๙ 

๒๘ กระบวนการการวางแผนในยุคปCจจุบัน 
� สรรค�ชัย ไชยสกุลวงศ� 

๒๗๒๙ 
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ระดับชาติระดับชาติระดับชาติระดับชาต ิ

ด้านด้านด้านด้านมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์มนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์มนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์มนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

ห้องประชมุยอ่ยที่ห้องประชมุยอ่ยที่ห้องประชมุยอ่ยที่ห้องประชมุยอ่ยที่    ๑๐๑๐๑๐๑๐    ห้องห้องห้องห้อง    ๓๑๑๓๑๑๓๑๑๓๑๑ 

อาคาร อาคาร อาคาร อาคาร ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ปีสมเดจ็พระพฒุาจารย ์ปีสมเดจ็พระพฒุาจารย ์ปีสมเดจ็พระพฒุาจารย ์ปีสมเดจ็พระพฒุาจารย ์((((อาจ อาสภมหาเถรอาจ อาสภมหาเถรอาจ อาสภมหาเถรอาจ อาสภมหาเถร)))) 

National Conference Group 10 :  

Humanities and Social Science  

(Room 311) 

 

ผูท้รงคุณวฒุ ิผูท้รงคุณวฒุ ิผูท้รงคุณวฒุ ิผูท้รงคุณวฒุ ิ:::: 

                ๑. พระมหาบุญเลิศ อินฺทปHฺโญ, รศ.      

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     

    ๒. รองศาสตราจารย ์ดร.สัญญา เคณาภูมิ        
        มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม    
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ลําดับ บทความ / ผู�นิพนธ� หน0า 
๑ ปCจจัยท่ีส5งผลต5อภาระหนี้สินของเกษตรกรอําเภอท5าบ5อ จังหวัด

หนองคาย Factors  
� ศิรินภา โภคาพานิชย� 

๒๗๕๒ 

๒ การมีส5วนร5วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบล บ�านเดื่อ อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย  
� สุเนติลักษณ� ยกเทพ  

๒๗๖๑ 

๓ การจัดการความขัดแย�งท่ีเกิดจากการดําเนินโครงการขนาด
ใหญ5ของรัฐ 
� พระปลัดพัทธพงษ� ธมฺมนนฺโท (สอนแก0ว)  

๒๗๗๒ 

๔ การปฏิบัติงานตามหลักฆราวาสธรรมกับการปฏิบัติหน�าท่ีตาม
หลักเดมม่ิงของบุคลากรเทศบาลตําบลหนองเรือ อําเภอหนอง
เรือ จังหวัดขอนแก5น 
� พระปรเมศ รตินธโร (สําเรืองฤทธิ์) 

๒๗๙๖ 

๕ ความคิดเห็นของประชาชนต5อการกําจัดขยะมูลฝอย ศึกษา
เฉพาะกรณี  : เทศบาลตําบลพระลับ อําเภอเมืองขอนแก5น 
จังหวัดขอนแก5น 
� ดร.สิทธิพร เกษจ0อย 

๒๗๙๗ 

๖ การนําหลักความรู� เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต� ใช� ใน
ชีวิตประจําวันของเจ�าหน�าท่ีตํารวจ ศึกษาเฉพาะกรณี : สถานี
ตํารวจภูธรเชียงยืน อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 
� พระวรชัด ทะสา 

๒๘๐๖ 

๗ บทความวิชาการ เรื่อง แนวนโยบายการพัฒนาชุมชนของ
สถาบันการศึกษาสงฆ� 
� สมุทร สงวนสิน 

๒๘๑๕ 

๘ ปCญหาการบริหารงานบุคคลขององค�กรปกครองส5วนท�องถ่ิน 
� พ.อ.อ.ประพัฒน�พงษ� พรพิมล 
� สุพจน� ทรายแก0ว 
� สาธิต วงศ�อนันต�นนท� 
 

๒๘๒๔ 
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๙ นวัตกรรมการพยาบาลสุขภาพจิตชุมชนเพ่ือสร�างสังคมปลอด
ยาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนา 
� นิภาภัทร อยูCพุCม 
� พระครูปริยัติธรรมวงศ�, ผศ.ดร. 
� บุปผา แกCนชัยภูมิ 
� ธนันต�นิภา ภัคศุขนิธิวัฒน� 
� สุวรรณเพ็ญ หงษ�สระแก0ว 

๒๘๓๔ 
 
 
 

๑๐ รูปแบบและกระบวนการสร�างความเข�มแข็งของบ�าน วัด 
โรงเรียนในการจัดการปCญหายาเสพติดแนวพุทธในจังหวัด
ขอนแก5น 
� พระมหาดาวสยาม วชิรป=ฺโญ, ผศ.ดร. 
� ผศ.ดร.จรัส ลีกา 
� ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ�พรพวัณ 
� ร.ต.ดร.วสันต� ศรีสอาด 

๒๘๔๙ 

๑๑ บทบาทภาวะผู�นําของพระสังฆาธิการกับการพัฒนาชุมชนเปMน
เลิศในยุคไทยแลนด� ๔.๐ 
� พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. 
� ผศ.ดร.หอมหวล บัวระภา 

๒๘๖๐ 

๑๒ แรงจูงใจสู5ความสําเร็จ ความรัก พระ นํ้ามนต� และผ�ายันต� ?: 
กรณีศึกษาทีมฟุตบอลเลสเตอร� ชิตี้ และน�องเมย� รัชนก อินทนนท� 
� พระครูพิพิธปริยัติกิจ พุทฺธธมฺโม, ดร.  
� ธีร�ดนัย กัปโก 
� สุกาญดา เทนอิสระ 
� รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ 

๒๘๗๒ 
 
 

๑๓ บทบาทของพระสงฆ� กับการอนุรักษ� ส่ิงแวดล�อมในสังคม
อาเซียน 
� พระครูสิทธิธรรมาภรณ� 

๒๘๘๕ 

๑๔ ความสัมพันธ�และขบวนการสร�างจิตสํานึกร5วมผ5านประเพณี
สงกรานต� 
� พระมหามิตร ฐิตป=ฺโญ, ผศ.ดร. 
� ชญาภา นCาบัณฑิตย� 

๒๙๐๒ 
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๑๕ คุณค5าของการบวชในสังคมไทยปCจจุบัน 
� พระมหาโสภณ วรญาโณ 

๒๙๑๓ 

๑๖ บทบาทพระสงฆ�ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตําบล   
ปะโค อําเภอกุดจับจังหวัดอุดรธานี 
� พระมหาวันชัย สุจิณฺโณ (วงษ�มา) 

๒๙๒๐ 
 

๑๗ การปฏิบัติงานตามหลักไตรสิกขาของบุคลากรเทศบาล ตําบล
เมืองเก5า อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก5น 
� พระวิทยา กวิวํโส 

๒๙๓๒ 

๑๘ การปฏิ บัติ งานตามหลักพรหมวิหารธรรมของบุคลากร
โรงพยาบาลวาปFปทุม อําเภอวาปFปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
� พระอธิการก0องกิดากร ป=ฺญาธโร 

๒๙๔๐ 

๑๙ ประสิทธิภาพการบริหารโครงการฝnกอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตอําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัด
ร�อยเอ็ด 
� เจ0าอธิการธวัช ติกขฺวีโร (ประดิษจา) 

๒๙๔๘ 

๒๐ ประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรมของบุคลากร
เทศบาลตําบลโคกสูง อําเภออุบลรัตน� จังหวัดขอนแก5น 
� พระวิจิตร ญาณวโร 

๒๙๕๘ 

๒๑ ปCจจัยท่ีมีผลต5อความสมัครใจในการเสียภาษีอากร : กรณีศึกษา
ประชาชนผู�เสียภาษีในเขตพ้ืนท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา
โกสุมพิสัย อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
� วCาท่ีร0อยตรีมาณพ เนตรภักดี 

๒๙๗๑ 

๒๒ การรับรู� เ ก่ียวกับดิจิตอลทีวีก5อนการยุติการรับส5งสัญญาณ
โทรทัศน�ระบบแอนะล็อกของประชาชนในเขตอําเภอโพนทราย 
จังหวัดร�อยเอ็ด  
� วรพจน� พรหมจักร 
� ประภาภรณ� รัตโน 
� ธิดารัตน� สาระพล 

๒๙๘๓ 
 
 

๒๓ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทของข�าราชการ
ตํารวจสังกัด สถานีตํารวจภูธรเมืองขอนแก5น 
� ดาบตํารวจณรงค� สุขเจริญ 

๒๙๙๔ 
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๒๔ ศึกษากิจกรรมของวัดกับการส5งเสริมสุขภาพจิตผู�สูงอายุในเขต
เทศบาลตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพจังหวัดขอนแก5น 
� แมCชีอัญ=ุมา อCอนจันทร�  

๓๐๐๕ 

๒๕ การให�บริการตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของบุคลากรสํานักงาน
ทะเบียนท�องถ่ิน เทศบาลนครขอนแก5น อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก5น 
� ณรงค�รัชช� วัชรชัยตระกูล 

๓๐๑๘ 

๒๖ การปฏิบัติหน�าท่ีตามบทบาทหน�าท่ีของคณะกรรมการหมู5บ�าน
ในเขตอําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
� รัฐติพร ศิริศรี 

๓๐๓๐ 

๒๗ การศึกษามาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค�การบริหารส5วนตําบล
ด5านศรีสุข อําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย  
� เพ็ญพักตร� ศรีบุดดา 

๓๐๔๐ 

๒๘ ความคิ ด เ ห็ นของประชาชนต5 อคุณ ลั กษณะ ผู� นํ า ขอ ง
นายกเทศมนตรีตําบลยางตลาดอําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ� 
� ภัทรพิชญ� เกตุคํา 

๓๐๕๐ 

๒๙ บทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆ�ของพระสังฆาธิการ
อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
� พระวิศาสตร� วิโรจโน (อุปโท) 

๓๐๖๓ 
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ระดับชาติระดับชาติระดับชาติระดับชาติ    
ด้านการศกึษาด้านการศกึษาด้านการศกึษาด้านการศกึษา 

 

ห้องประชมุยอ่ยที ่ห้องประชมุยอ่ยที ่ห้องประชมุยอ่ยที ่ห้องประชมุยอ่ยที ่๑๑ ๑๑ ๑๑ ๑๑ ห้อง ห้อง ห้อง ห้อง ๓๑๒๓๑๒๓๑๒๓๑๒----๓๑๓๓๑๓๓๑๓๓๑๓ 

อาคาร อาคาร อาคาร อาคาร ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ปีสมเดจ็พระพฒุาจารย ์ปีสมเดจ็พระพฒุาจารย ์ปีสมเดจ็พระพฒุาจารย ์ปีสมเดจ็พระพฒุาจารย ์((((อาจ อาสภมหาเถรอาจ อาสภมหาเถรอาจ อาสภมหาเถรอาจ อาสภมหาเถร)))) 

National Conference Group 11 :  

Education  

(Room 312-313) 

 

ผูท้รงคุณวฒุ ิผูท้รงคุณวฒุ ิผูท้รงคุณวฒุ ิผูท้รงคุณวฒุ ิ:::: 
    ๑. รองศาสตราจารย ์ดร.สมศักดิ ์บุญปู่       

     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     
 ๒. รองศาสตราจารย ์ดร.วิเชียร ชิวพิมาย       

     วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 
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ลําดับ บทความ / ผู�นิพนธ� หน0า 

๑ การศึกษาวิเคราะห�การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรท�องถ่ินของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จังหวัดเลย 
� พระครูปริยัติคุณรังษี, ดร. (ลิขิต คําหงษา) 
� ดร.จิราภรณ� ผันสวCาง 

๓๐๗๘ 

๒ การบริหารท่ัวไปของสถานศึกษา ในสหวิทยาเขตพระธาตุขาม
แก5น สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ 
� เมวดี สุรนันท� 

๓๐๙๐ 

๓ กระบวนการบริหารจัดการโครงการอบรมวิปCสสนากัมมัฏฐานของ
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดในประเทศไทย 
� พระครูภาวนาวิริยานุโยค 

๓๑๐๒ 

๔ บทบาทของพระนิสิตท่ีมีต5อการส5งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต�นในอําเภอเมืองหนองคาย 
จังหวัดหนองคาย 
� อนันต� คติยะจันทร� 

๓๑๑๔ 

๕ การนําหลักสติสัมปชัญญะมาใช�ในระดับอุดมศึกษาตามหลักพุทธ
ธรรม 
� พวงเพชร พลวิเศษ 

๓๑๒๖ 

๖ การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย 
� ประสงค� หัสรินทร� 

๓๑๓๘ 

๗ การพัฒนาแบบฝnกทักษะวิเคราะห�ข�อมูลงานวิจัยเชิงปริมาณทาง
พระพุทธศาสนา 
� วุฒิชัย อัตถาพงศ� 

๓๑๕๓ 

๘ การประยุกต�หลักพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต ๑ อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 
� พระตุลา โสภณเมโธ (แสนกุล) 

๓๑๖๕ 

๙ ศึกษาความศรัทธาท่ีส5งผลต5อการปฏิบัติธรรมและการบําเพ็ญกุศล
ของพุทธศาสนิกชน ณ วัดลานสัก อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 
� พระอธิการพิบูลย� ฐานธมฺโม 

๓๑๗๒ 
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๑๐ ศึกษาความสัมพันธ�ระหว5างพฤติกรรมจากการปฏิบัติสมาธิภาวนา
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนเทพศิรินทร�ลาดหญ�ากาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
� พระสุภกิจ สุป=ฺโญ (ธํารงค�ธนกิจ) 

๓๑๗๙ 

๑๑ ประ สิทธิ ภ าพการ พัฒนานิ สิ ตตามกรอบนว ลั กษณ�ขอ ง
มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก5น 
� พระอธิการบุญชCวย โชติวโํส, ดร. 
� ดร.นาคพล เกินชัย 
���� ดร.ทวีศิลปW สารแสน 

๓๑๘๘ 
 

๑๒ ประ สิทธิผลการ พัฒนานิ สิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห5งชาติของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก5น 
� ดร.นาคพล เกินชัย 
� ดร.สมปอง ชาสิงห�แก0ว 
� พระครูสโมธานเขตคณารักษ�, ดร. 
� ดร.ธีรภัทร โคตรบรรเทา 

๓๒๐๑ 
 
 

๑๓ การบริหารงานบุคคลตามหลักพรหมวิหาร ๔ ของศูนย�พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองค�กรปกครองส5วนท�องถ่ิน อําเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ� 
� เนตรนภา เนตรมุข 

๓๒๑๔ 

๑๔ การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก5น เขต ๑ 
� พระชวลิต ธีรธมฺโม (ชัยสุวรรณ) 

๓๒๒๑ 

๑๕ การบริหารงานบุคคลตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ในสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต ๓ 
� ปXยชาติ คําภูมี 

๓๒๒๙ 

๑๖ การศึกษาบทบาทของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนวัด
ประชาโฆสิตาราม 
� พระเสริมชัย ปBญญาวโร (ทองกัลยา) 

๓๒๔๒ 
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ระดับชาติระดับชาติระดับชาติระดับชาติ    
ด้านการศกึษาด้านการศกึษาด้านการศกึษาด้านการศกึษา 

 

ห้องประชมุยอ่ยที่ห้องประชมุยอ่ยที่ห้องประชมุยอ่ยที่ห้องประชมุยอ่ยที่    ๑๑๑๑๒๒๒๒    ห้อง ห้อง ห้อง ห้อง ๓๐๑๓๐๑๓๐๑๓๐๑ 

อาคาร อาคาร อาคาร อาคาร ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ปีสมเดจ็พระพฒุาจารย ์ปีสมเดจ็พระพฒุาจารย ์ปีสมเดจ็พระพฒุาจารย ์ปีสมเดจ็พระพฒุาจารย ์((((อาจ อาสภมหาเถรอาจ อาสภมหาเถรอาจ อาสภมหาเถรอาจ อาสภมหาเถร)))) 

National Conference Group 12 :  

Education  

(Room 301) 

 

ผูท้รงคุณวฒุ ิผูท้รงคุณวฒุ ิผูท้รงคุณวฒุ ิผูท้รงคุณวฒุ ิ:::: 
    ๑. รองศาสตราจารย ์ดร.สมชัย ศรีนอก       

     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     
 ๒. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ณัฐพัชญ ์อนันต์ธีระกุล       
     มหาวิทยาลัยขอนแกน่       
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ลําดับ บทความ / ผู�นิพนธ� หน0า 
๑ ศึกษาบุคลิกภาพ อัตมโนทัศน�และการคบเพ่ือนของนักเรียนท่ี

ปฏิบัติสมาธิภาวนาในโรงเรียนบ�านทับใหม5 อําเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก�ว 
� พระอธิการมานะ ป=ฺ=วุฑฺโฒ (พงษ�สุข) 

๓๒๙๗ 

๒ การมีส5วนร5วมในการบริหารงานวิชาการของครู ผู� สอนใน
สถานศึกษาสหวิทยาเขตพระธาตุขามแก5น สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ 
� กานติมา มุลทากุล 

๓๓๐๖ 

๓ แนวทางการส5งเสริมพฤติกรรมทางจริยธรรมตามหลักไตรสิกขา
ของผู�บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอภูเขียว สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ 
� พระมหาพัฒนา สีลเตโช (ชยะภูสิทธิ์) 

๓๓๑๗ 

๔ การพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธตามหลักบวรแบบมีส5วนร5วมของ
ผู�ปกครองในโรงเรียนบ�านโนนสัง อําเภอสีดา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖ 
� พระมหาธนภัทร อุตฺตมป=ฺโญ 

๓๓๒๖ 

๕ แนวทางการส5งเสริมการมีส5วนร5วมของผู�ปกครองในการบริหาร
การศึกษาของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองตูม อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก5น 
� พันงา โนนทิง 

๓๓๓๕ 

๖ การบริหารการศึกษาตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ แบบมีส5วนร5วมของ
โรงเรียนเทศบาลตําบลโนนสะอาด สังกัดองค�กรปกครองส5วน
ท�องถ่ิน อําเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 
� ดวงดาว เย็นไธสง 

๓๓๔๕ 

๗ ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต5อการใช�ตําราวิชาการจัดการ
ผลิตภัณฑ�และราคาในการจัดการเรียนการสอน 
� ดร.ณฐาพัชร� วรพงศ�พัชร� 
� ณรงค�ฤทธ� ธีระเวช 
� อชิตพล พลเขต 
� แก0วตา ผิวพรรณ 

๓๓๕๔ 
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๘ การส5งเสริมการบริหารสถานศึกษาตามหลักพรหมวิหาร ๔ ใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอวังสามหมอ สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 
� พระมหาสมภาร สารทโร (วรรณพราหมณ�) 

๓๓๖๐ 

๙ การส5งเสริมการบริหารสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ใน
สถานศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน อําเภอศรีธาตุ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต ๒ 
� พระจิตกร กิตติป=ฺโญ (สินอินแก0ว) 

๓๓๗๐ 

๑๐ การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม ๔ ในสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน อําเภอโกสุมพิสัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ 
� พระยีวัน ญาติโก (คอนสะหวัน) 

๓๓๘๐ 

๑๑ การบริหารความขัดแย�งของผู�บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก5น เขต ๔ 
� ผศ.ดร.ธีระศักดิ์ บึงมุม 

๓๓๙๑ 

๑๒ ศึกษาสัมพันธภาพระหว5างนักเรียนกับผู�ปกครองท่ีร5วมปฏิบัติ
วิปCสสนาภาวนา ณ วัดหนองแวง ตําบลหนองแวง อําเภอโคกสูง 
จังหวัดสระแก�ว 
� พระครูวาปIธรรมาจาร (สม) ลมงคล 

๓๓๙๙ 

๑๓ แนวทางการส5งเสริมการบริหารสถานศึกษาตามหลักสัปปุริสธรรม 
๗ ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอโพนพิสัย สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ 
� พระมนตรี ธมมฺวโร (พุทธิรักษ�) 

๓๔๑๐ 

๑๔ การใช�สังคหวัตถุ ๔ ในการสร�างความสัมพันธ�ท่ีดีระหว5างครูกับ
นักเรียน 
� พระมหาประจวบ ป=ฺญาทีโป 

๓๔๑๘ 

๑๕ การบริหารจัดการศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามหลักสังคหวัตถุ ๔ สังกัด
องค�กรปกครองส5วนท�องถ่ิน อําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู 
� ฐาปนา ศรีหะ 

๓๔๓๐ 

๑๖ วิสัยทัศน�ผู�บริหารการศึกษาตามหลักธรรมในทุติยปาปณิกสูตร 
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สังกัดสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห5งชาติ จังหวัดอุดรธานี 
� พระเอกพงษ� เอกวชิโร (เพ็ชรลือชัย) 

๓๔๔๑ 
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ระดับชาติระดับชาติระดับชาติระดับชาติ    
ด้านการศกึษาด้านการศกึษาด้านการศกึษาด้านการศกึษา 

 

ห้องประชมุยอ่ยที ่ห้องประชมุยอ่ยที ่ห้องประชมุยอ่ยที ่ห้องประชมุยอ่ยที ่๑๑๑๑๓๓๓๓    ห้อง ห้อง ห้อง ห้อง ๔๐๑๔๐๑๔๐๑๔๐๑ 

อาคาร อาคาร อาคาร อาคาร ๑๐๑๐๑๐๑๐๐ ๐ ๐ ๐ ปีสมเดจ็พระพฒุาจารย ์ปีสมเดจ็พระพฒุาจารย ์ปีสมเดจ็พระพฒุาจารย ์ปีสมเดจ็พระพฒุาจารย ์((((อาจ อาสภมหาเถรอาจ อาสภมหาเถรอาจ อาสภมหาเถรอาจ อาสภมหาเถร)))) 

National Conference Group 13 :  

Education  

(Room 401) 

 

ผูท้รงคุณวฒุ ิผูท้รงคุณวฒุ ิผูท้รงคุณวฒุ ิผูท้รงคุณวฒุ ิ::::    
    ๑. รองศาสตราจารย ์ดร.สุทธิพงษ ์ศรีวิชัย       

     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     
 ๒. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วิทยา ทองดี     
     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ลําดับ บทความ / ผู�นิพนธ� หน�า 
๑ ความรู�ความเข�าใจของนักเรียนท่ีมีต5อค5านิยม ๑๒ ประการ : 

กรณีศึกษาโรงเรียนธรรมราชศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม5 
� พระครูวิทิตศาสนาทร, ดร. 
� ดร.อุเทน ลาพิงค� 
� ดร.ณรงค�ศักด์ิ ลูนสําโรง 
� ปพิชญา พรหมกันธา 
� พระมหาชนมกร ปภากโร 

๓๔๕๓ 
 
 
 
 

๒ การใช�หลักพรหมวิหาร ๔ เพ่ือการบริหารจัดการท่ีดีของโรงเรียน 
� ดร.จักรกฤษณ� โพดาพล 

๓๔๖๒ 

๓ การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก5น เขต ๑ 
� ธีรเมศร� เมธีวุฒิพิทักษ� 

๓๔๗๔ 

๔ บทบาทของผู�บริหารโรงเรียนในการส5งเสริมการวิจัยในช้ันเรียน
ของครูผู�สอน ในสหวิทยาเขตประโคนชัย สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๒ 
� เชิดพงศ� คงประโคน 

๓๔๘๕ 

๕ แนวทางการแก� ไขปCญหาทางอารมณ�ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหามหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
อีสาน 
� พระมหาประสงค� กิตฺติญาโณ (พรมศรี) 

๓๔๙๗ 

๖ การบริหารงานอนามัยโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสหวิทยาเขต
กัลยาณมิตร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
๒๕ 
� ชรินรัตน� ทัพขวา 

๓๕๐๗ 

๗ ภาวะผู� นําเหนือผู� นําของผู�บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอําเภอ     
นํ้าพอง สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก5น เขต ๔ 
� ดร.วิจิตร แพงโสภา 

๓๕๒๑ 

๘ กลยุทธ�การขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ี มี
ประสิทธิผลในโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ� จังหวัดอุดรธานี 
� ดร.ธีระเดช จิราธนทัต 

๓๕๓๐ 
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๙ การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามหลักฆราวาสธรรม ๔ สังกัด
องค�การปกครองส5วนท�องถ่ิน อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 
� พงษ�นที ศรีสมบูรณ� 

๓๕๔๐ 

๑๐ การบริหารสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ในสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน อําเภอสมเด็จ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ�เขต ๓ 
� พระมหาอาทร สุเมธี (แดงนา) 

๓๕๔๘ 

๑๑ ศึกษาการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามหลักอิทธิ
บาท ๔ ของครูในโรงเรียนบาลีสาธิตวัดศรีษะเกษ อําเภอเมือง
จังหวัดหนองคาย 
� พระครูประพัฒน�ธรรมาภรณ� (ประพันธ� วรธมฺโม) 

๓๕๕๘ 

๑๒ การบริหารสถานศึกษาตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ในสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ 
� พระมหาเชษฐไชย ป=ฺญาวุฑฺโฒ 

๓๕๖๗ 

๑๓ แนวทางการใช�ตัวช้ีวัดเพ่ือการประเมินการดําเนินงานโรงเรียน
วิถีพุทธภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
� พระมหาไพฑูรย� เหลาเคน (พระครูสุตศาสนการ) 

๓๕๗๕ 

๑๔ กลยุทธ�การบริหารโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
� พระถวิล อามาตร (พระครูพิสัยสารคุณ) 

๓๕๘๒ 

๑๕ รูปแบบการบริหารโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ�ท่ีมีประสิทธิผล 
� ดร.ธีระเดช จิราธนทัต 

๓๕๙๖ 

๑๖ ยุทธศาสตร�ภาวะผู�นําเชิงจริยธรรมของผู�บริหารโรงเรียนขยาย
โอกาสในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
� พระบัญชา รกฺขิตธมฺโม (สาชํานาญ) 

๓๖๐๓ 

๑๗ การบริหารสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ในสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน อําเภอพล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก5น เขต ๓ 
� พระต0อม จิรธมฺโม (มะวงค�) 

๓๖๑๖ 

๑๘ อิทธิพลของภาษาบาลีท่ีมีต5อภาษาไทย 
� พระครูศรีอรรถศาสก� 

๓๖๒๔ 
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โครงการประชุมวิชาการระดับชาติคร้ังท่ี ๔ และระดับนานาชาติ คร้ังท่ี ๒ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก5น 

NIC2017 Project Information (Thai Version)  

 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกCน มีนโยบายดําเนินการจัดการเรียน

การสอน เพ่ือให0เปYนไปตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย คือ “ศูนย�กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการ
กับศาสตร�สมัยใหมC พัฒนาจิตใจและสังคม” นอกเหนือจากกิจกรรมการเรียนการสอนแล0ว วิทยาเขต
ขอนแกCน มีความมุCงมั่นท่ีจะเผยแพรCความรู0สูCสังคมให0หลากหลายและตCอเน่ือง โดยอาศัยความรCวมมือจาก
องค�กรในวิทยาเขตขอนแกCนเองเปYนตัวขับเคลื่อน และสํานักวิชาการก็เปYนองค�กรหน่ึงท่ีดําเนินบทบทและ
หน0าท่ีเก่ียวกับข0อมูลภูมิปBญญา แหลCงคดีศึกษาค0นคว0าวิจัย เผยแพรC เวทีทางวิชาการ เพ่ือให0เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู0ทางวิชาการและเปYนการจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา  

ด0วยความสําคัญในด0านการสCงเสริมการวิจัยและพัฒนาองค�ความรู0เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการวิจัย สํานัก
วิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกCน จึงสนับสนุนให0มีการจัดโครงการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี  และระดับนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ ในประเด็น “พุทธนวัตกรรมเพ่ือพัฒนา
ประเทศไทย” ด0วยความสําคัญท่ีวCา ความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ�ใหมCๆ ท่ียังไมCเคยมีใช0มากCอน 
หรือเปYนการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมท่ีมีอยูCแล0ว ให0ทันสมัยและใช0ได0ผลดียิ่งข้ึน โดยเฉพาะนวัตกรรม
การวิจัยทางพระพุทธศาสนา เมื่อนํานวัตกรรมมาใช0จะชCวยให0การทํางานน้ันได0ผลดีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงกวCาเดิม ท้ังยังชCวยประหยัดเวลาและแรงงานได0ด0วย ดังน้ัน เพ่ือเปYนพ้ืนฐานทางวิชาการ
ให0แกCนิสิต นักศึกษา เพ่ือเผยแพรCผลงานวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และเปYนเวทีให0กับนิสิตได0
นําเสนอผลงานวิจัยสูCสาธารณชน รวมถึงเปYนการสร0างองค�กรเครือขCายการวิจัยในประเทศและตCางประเทศ
อีกด0วย ซ่ึงทําให0สอดคล0องกับเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ๒๕๕๘ ของสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการถือเปYนกลไกท่ีสําคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยไปสูCการเปYนมหาวิทยาลัยวิจัยท่ีมีคุณภาพ 

๒. วัตถุประสงค� 
๒.๑ เพ่ือเผยแพรCผลงานวิจัย งานวิชาการ และวิทยานิพนธ�ของคณาจารย�และนิสิตระดับบัณฑิต 

ศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา ท้ังของรัฐและเอกชน สูCสาธารณชน 
๒.๒ เพ่ือสร0างองค�กรเครือขCายการวิจัย แลกเปลี่ยนความรู0 ระหวCางคณาจารย� นิสิต จาก

มหาวิทยาลัยตCางๆ ในประเทศและตCางประเทศ 
๒.๓ เพ่ือพัฒนาคุณภาพงานวิจัย งานวิชาการ และวิทยานิพนธ�ให0ได0ตามเกณฑ�มาตรฐานของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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๒.๔ เพ่ือสCงเสริมการนําองค�ความรู0จากงานวิจัย งานวิชาการ และวิทยานิพนธ�ไปใช0ประโยชน�ตCอ
การพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

๓. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
๓.๑  เชิงปริมาณ 

  ๑) จํานวนผลงานวิจัยระดับชาติจาํนวน ๓๐๐ เรื่อง ระดับนานาชาต ิจํานวน ๕๐ เรื่อง  
  ๒) มีผลงานวิจัยท่ีถูกนําไปใช0 ๑๐ เรื่อง 
 ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
  ๑) คณาจารย� นิสิต ท้ังภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย มีความรู0และความเข0าใจเก่ียว
การผลิตเอกสารวิจัยอยCางถูกต0องพัฒนาตนเองให0เปYนผู0รู0รวมท้ังปฏิบัติงานได0อยCางมีประสิทธิภาพอันจะสCง
ให0องค�กร มีความสามารถในการแขCงขันสูงสุด 
  ๒) บทความ ถูกอ0างอิงในฐาน TCI 
  ๓) มีบทความท่ีนํามาเสนอได0รบัรางวัลพุทธนวัตกรรม   

๔. กลุ5มเปEาหมาย/ผู�เข�าร5วมโครงการ 
 คณาจารย� นิสิต นักวิจัย และนักวิชาการในประเทศและตCางประเทศ  จํานวน ๓๐๐ คน 
 
๕. ระยะเวลาดําเนินโครงการ(ระบุวันเริ่มต0น และวันสิ้นสุดโครงการ) 
 วันเริ่มต0นโครงการ วันท่ี ๓๐ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐วันสิ้นสุดโครงการ วันท่ี ๓๑ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
๖. สถานท่ีดําเนินโครงการ 
 หอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแกCนและ อาคาร ๑๐๐ ป� สมเด็จพระพุฒาจารย# (อาจ อาสภมหาเถร) 
 
๗. ผลท่ีคาดว5าจะได�รับ 
 ๗.๑ มีบทความพุทธนวัตกรรมเกิดข้ึนสูCสังคมไทย 
 ๗.๒ มีองค�กรเครือขCายการวิจัยในประเทศและตCางประเทศ 
 ๗.๓ งานวิจัย งานวิชาการ และวิทยานิพนธ�ได0คุณภาพตามเกณฑ�มาตรฐานของสํานักงานคณะ 
กรรมการการอุดมศึกษา 
 ๗.๔ งานวิจัย งานวิชาการ และวิทยานิพนธ�ได0ถูกนําไปใช0ประโยชน�ตCอการพัฒนาชุมชน สังคม 
และประเทศ 
 
๘. การประเมินผลโครงการ 
 แบบสอบถามปลายปXดและปลายเปXด 
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๙. การติดตามผล 
 ๙.๑ จํานวนบทความพุทธนวัตกรรม ๕๐ บทความ  
 ๙.๒ แบบสอบถามหัวหน0างาน, ผู0รCวมงานผู0ใต0บังคับบัญชาของผู0เข0าโครงการ 
 ๙.๓ บัณฑิตนําความรู0จากผลงานทางวิชาการไปประยุกต�ใช0ในชีวิตประจําวัน
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กําหนดการ 
NIC2017 Confrence Schedule (Thai Version)  

การประชมุวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี ๔ ระดับนานาชาติครั้งท่ี ๒ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก�น 

วันท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 

วันศุกร�ท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.  ลงทะเบียนและรับเอกสาร ณ ห0องประชุมช้ัน ๒  
   อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา  
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.  พระพรหมบัณฑิต, ศาสตราจารย� ดร.  
   อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
   จุดธูปเทียน กลCาวนําบูชาพระรัตนตรัย และประจําบนแทCนพิธี 
    - ถวายสักการะอธิการบดี 
    - ลําดับท่ี ๑ พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแกCน  
    - ลําดับท่ี ๒ นายพงษ�ศักด์ิ ปรีชาวิทย� ผู0วCาราชการจังหวัดขอนแกCน 

 - พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแกCน 
   กลCาวรายงานตCอประธานพิธี 
 - นายพงษ�ศักด์ิ ปรีชาวิทย� ผู0วCาราชการจังหวัดขอนแกCน  
   กลCาวต0อนรับผู0เข0ารCวมประชุม 
 - พระพรหมบัณฑิต, ศาสตราจารย� ดร.  
   อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
   มอบโลCและเกียรติบัตรตามลําดับ คือ 
 - นายพงษ�ศักด์ิ ปรีชาวิทย� ผู0วCาราชการจังหวัดขอนแกCน 
 - กงสุลใหญCสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําจังหวัดขอนแกCน 
 - เอกอัครราชทูตกัมพูชาประจําประเทศไทย 
 - กงสุลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 - กงสุลสาธารณรัฐเวียดนาม 
 - มหาวิทยาลัยขอนแกCน และสถาบันเจ0าภาพรCวม  

    - พระพรหมบัณฑิต, ศาสตราจารย� ดร.  
      อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กลCาวเปXดงาน 
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.  - พระพรหมบัณฑิต, ศาสตราจารย� ดร.  
     ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “พุทธนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาประเทศไทย” 
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    - พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแกCน  
   ถวายเครื่องไทยธรรม 

 - บันทึกภาพรCวมกัน 
 

เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.  ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหาร 
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  นําเสนอบทความวิชาการ  

 
ห�องประชุมย5อยท่ี ๑ ห�อง ๑๐๑ อาคาร ๑๐๐ ปI สมเด็จพระพุฒาจารย�  
(อาจ อาสภมหาเถร)  
ระดับนานาชาติ ด�านพุทธศาสนาและปรัชญา 
ผู�ทรงคุณวุฒิ : 
๑. พระมหาสมบูรณ� วุฑฺฒิกโร, ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. Prof. Dr. R. Gopalakrishnan  University of Madras 
พิธีกร/ผู�ประสานงาน 
๑. ดร.นิรัช เรืองแสน   อาจารย� 
๒. นางสาวประภาพรรณ ภูCสกุล  นักวิเทศสัมพันธ� 
๓. น.ส.ธัญญารัตน� ประนางรอง  นิสิตช้ันปIท่ี ๔ สาขาภาษาอังกฤษ 
๔. น.ส.ทิฆัมพร ประมะคัง  นิสิตช้ันปIท่ี ๔ สาขาภาษาอังกฤษ 
 
ห�องประชุมย5อยท่ี ๒ ห�อง ๑๑๐ อาคาร ๑๐๐ ปI สมเด็จพระพุฒาจารย�  
(อาจ อาสภมหาเถร) 
ระดับนานาชาติ ด�านพุทธศาสนาและปรัชญา 
ผู�ทรงคุณวุฒิ : 
๑.พระครูภาวนาโพธิคุณ, ผศ.ดร.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. Asst.Prof.Dr.Rana Purushottan Kumarsingh Nava Nalanda     
    Mahavihara India 
พิธีกร/ผู�ประสานงาน 
๑. พระมหามิตร ฐิตป=ฺโญ, ผศ.ดร. อาจารย� 
๒. รศ .ดร.ดิปติ วิสุทธางกูร   อาจารย� 
๓. พระยาย พันทองไหล  นิสิตช้ันปIท่ี ๔ สาขาภาษาอังกฤษ 
๔. พระภัทรพล ป=ฺญาวชิโร  นิสิตช้ันปIท่ี ๔ สาขาภาษาอังกฤษ 
 
ห�องประชุมย5อยท่ี ๓ ห�อง ๒๐๑ อาคาร ๑๐๐ ปI สมเด็จพระพุฒาจารย�  
(อาจ อาสภมหาเถร) 
ระดับนานาชาติ ด�านมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  
ผู�ทรงคุณวุฒิ :  
๑. ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พิธีกร/ผู�ประสานงาน 
๑. นายณัฐพงศ� ขจรแสงเจริญ  อาจารย� 
๒. พระรตนะ รตนสีโล  อาจารย� 
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๓. นางสาวทิฆัมพร ประมะคัง   นิสิตช้ันปIท่ี ๔ สาขาภาษาอังกฤษ 
๔. นางสาวยุวดี แสนสีมนต�  นิสิตช้ันปIท่ี ๔ สาขาภาษาอังกฤษ 

 
ห�องประชุมย5อยท่ี ๔ ห�อง ๓๐๘ อาคาร ๑๐๐ ปI สมเด็จพระพุฒาจารย�  
(อาจ อาสภมหาเถร) 
ระดับนานาชาติ ด�านการศึกษา  
ผู�ทรงคุณวุฒิ : 

  ๑. รศ.ดร.กนกอร สมปราชญ�  มหาวิทยาลัยขอนแกCน 
  ๒. ผศ.ดร.ประยูร แสงใส มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พิธีกร/ผู�ประสานงาน 
๑. พระมหาดาวสยาม วชิรป=ฺโญ, ผศ .ดร.   อาจารย�  
๒. พระมหาปพน กตสาโร   อาจารย�  
๓. Ven.Somsavanh Sanpaseuth นิสิตช้ันปIท่ี ๔ สาขาภาษาอังกฤษ  
๔. Ven.Sovannbanha sam  นิสิตช้ันปIท่ี ๔ สาขาภาษาอังกฤษ 
 
ห�องประชุมย5อยท่ี ๕ ห�อง ๔๐๗ 
ระดับชาติ ด�านพุทธศาสนาและปรัชญา 
ผู�ทรงคุณวุฒิ : 
๑. ศ.ดร.ประยงค� แสนบุราณ  มหาวิทยาลัยขอนแกCน 
๒. ผศ.ดร.ฉลอง พันธ�จันทร�  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
พิธีกร/ผู�ประสานงาน 
๑. ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ�พรพวัณ อาจารย� 
๒. พระธีรพงษ� นรินฺโท  นักจัดการงานท่ัวไป 
๓. นางสาวปาณจิตร สุกุมาลย�  นักวิชาการศึกษา 
 
ห�องประชุมย5อยท่ี ๖ ห�อง ๓๐๒-๓๐๓ อาคาร ๑๐๐ ปI สมเด็จพระพุฒาจารย�  
(อาจ อาสภมหาเถร) 
ระดับชาติ ด�านพุทธศาสนาและปรัชญา 
ผู�ทรงคุณวุฒิ : 
๑. ผศ.ดร.สมหวัง แก0วสุฟอง   มหาวิทยาลัยเชียงใหมC 
๒. ผศ.ดร.ธีระพงษ� มีไธสง   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
พิธีกร/ผู�ประสานงาน 
๑. ผศ .ดร.จรัส ลีกา    อาจารย� 
๒. นายอดุลย� หลานวงษ�  อาจารย� 
๓. นายธีร�ดนัย กัปโก   อาจารย� 
 
 
 
 
 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

87

ห�องประชุมย5อยท่ี ๗ ห�อง ๔๐๘ อาคาร ๑๐๐ ปI สมเด็จพระพุฒาจารย�  
(อาจ อาสภมหาเถร) 
ระดับชาติ ด�านพุทธศาสนาและปรัชญา 
๑. รศ.ดร.โสวิทย� บํารุงภักด์ิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๒. รองศาสตราจารย� อุดม บัวศรี  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พิธีกร/ผู�ประสานงาน 
๑. ผศ.ประกอบ มีโคตรกอง  อาจารย� 
๒. พระสํารอง ส=ฺญโม  นักวิชาการศึกษา 
๓. อาจารย�ชัยภัทร ประทุมทา  อาจารย� 
 
ห�องประชุมย5อยท่ี ๘ ห�อง ๓๐๙ อาคาร ๑๐๐ ปI สมเด็จพระพุฒาจารย�  
(อาจ อาสภมหาเถร) 
ระดับชาติ ด�านมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
ผู�ทรงคุณวุฒิ : 
๑. รศ.ดร.ภาสกร ดอกจันทร�  มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 
๒. ผศ.ดร.โกนิฎฐ� ศรีทอง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พิธีกร/ผู�ประสานงาน 
๑. ร.ต.ดร.วสันต� ศรีสอาด  อาจารย� 
๒. นายชัยรัตน� มาสอน  นักจัดการงานท่ัวไป 
๓. นางสาววรรณนิภา ด5านซ�าย นักจัดการงานท่ัวไป 
 
ห�องประชุมย5อยท่ี ๙ ห�อง ๓๑๐ อาคาร ๑๐๐ ปI สมเด็จพระพุฒาจารย� ง 
(อาจ อาสภมหาเถร) 
ระดับชาติ ด�านมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
๑. รศ.ดร.พรอัมรินทร� พรหมเกิด มหาวิทยาลัยขอนแกCน 
๒. ผศ.ดร.ชาญชัย ฮวดศรี  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พิธีกร/ผู�ประสานงาน 
๑. ผศ.ดร.ปBญญา คล0ายเดช  อาจารย� 
๒. นายทรงพล โชติกเวชกุล  อาจารย�  
๓. นางสาวลักคณา อาจมนตรี  นักวิชาการศึกษา  
 
ห�องประชุมย5อยท่ี ๑๐ ห�อง ๓๑๑ อาคาร ๑๐๐ ปIสมเด็จพระพุฒาจารย�  
(อาจ อาสภมหาเถร) 
ระดับชาติ ด�านมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
ผู�ทรงคุณวุฒิ : 
๑. พระมหาบุญเลิศ อินฺทป=ฺโญ, รศ. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
พิธีกร/ผู�ประสานงาน 
๑. ดร.อุทัย วรเมธีศรีสกุล  อาจารย� 
๒. นางประกายเพชร ชารินทร�  นักวิชาการศึกษา   
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๓. นางสาววรรณอรุณ ศรีชมพู  นักวิชาการศึกษา 
 
ห�องประชุมย5อยท่ี ๑๑ ห�อง ๓๑๒-๓๑๓ อาคาร ๑๐๐ ปIสมเด็จพระพุฒาจารย�  
(อาจ อาสภมหาเถร) 
ระดับชาติ ด�านการศึกษา 
ผู�ทรงคุณวุฒิ : 
๑. รศ.ดร.สมศักด์ิ บุญปู�  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. รศ.ดร.วิเชียร ชิวพิมาย   วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 
พิธีกร/ผู�ประสานงาน 
๑. พระอธิการบุญชCวย โชติวํโส, ดร. อาจารย�  
๒. นายบุญสCง นาแสวง  อาจารย�   
๓. นายธนรัฐ อดทน   นักวิชาการศึกษา 
 
ห�องประชุมย5อยท่ี ๑๒ ห�อง ๓๐๑ อาคาร ๑๐๐ ปI สมเด็จพระพุฒาจารย�  
(อาจ อาสภมหาเถร) 
ระดับชาติ ด�านการศึกษา 
ผู�ทรงคุณวุฒิ : 
๑. รศ.ดร.สมชัย ศรีนอก  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. ผศ.ดร.ณัฐพัชญ� อนันต�ธีระกุล มหาวิทยาลัยขอนแกCน 
พิธีกร/ผู�ประสานงาน 
๑. ดร.สมปอง ชาสิงห�แก0ว  อาจารย� 
๒. นายสิทธิพล เวียงธรรม  อาจารย� 
๓. นางสาวธิดารัตน� วรจักร  นักวิชาการศึกษา 
 
ห�องประชุมย5อยท่ี ๑๓ ห�อง ๔๐๑ อาคาร ๑๐๐ ปI สมเด็จพระพุฒาจารย�  
(อาจ อาสภมหาเถร) 
ระดับชาติ ด�านการศึกษา 
ผู�ทรงคุณวุฒิ : 
๑. รศ.ดร.สุทธิพงษ� ศรีวิชัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. ผศ.ดร.วิทยา ทองดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พิธีกร/ผู�ประสานงาน 
๑. ผศ.ดร.พรสวรรค� สุวรรณธาดา อาจารย� 
๒. พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก อาจารย� 
๓. นางสาวสุทธพา อินทรศิลปW  อาจารย� 
 

๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.  - พระราชวรเมธี, ดร. รองอธิการบดีฝ�ายบริหาร 
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานพิธี ประจําบนแทCนพิธี 
- พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแกCน  
- ถวายสักการะรองอธิการบดี 
- กลCาวสรุปผลการดําเนินงาน 
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- พระราชวรเมธี, ดร. 
- มอบโลCและเกียรติบัตรแดCผู0ได0รับรางวัลบทความดีเดCน 
- มอบเกียรติบัตรแดCผู0ทรงคุณวุฒิประจําห0องประชุมกลุCมยCอย 
- มอบเกียรติบัตรแดCผู0นําเสนอบทความ (ตัวแทนแตCละกลุCม) 
- มอบโลCและเกียรติบัตรแดCผู0ได0รับรางวัล Show & Share 
- ให0โอวาทและปXดการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี ๔ และนานาชาติครั้งท่ี ๒ 
- ถCายรูป เสร็จพิธี
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คําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ท่ี ๕๐/๒๕๖๐ 

เร่ือง แต5งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานการประชุมวิชาการ 
ระดับชาติคร้ังท่ี ๔ และระดับนานาชาติ คร้ังท่ี ๒ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก5น 
University Appoinment of NIC2017 Organizing Committee (Thai Version) 

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

 เพ่ือให0การดําเนินงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี ๔ และระดับนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกCน เรื่อง “พุทธนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาประเทศไทย”    
ในวันท่ี ๓๐ -๓๑ มีนาคม พ .ศ  .๒๕๖๐ เปYนไปด0วยความเรียบร0อย  

 อาศัยอํานาจตามความมาตรา ๓๐ ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ  .ศ .
๒๕๔๐  จึงแตCงต้ังผู0มีรายนามตCอไปน้ีเปYนคณะกรรมการดําเนินงานการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกCน โดยมีหน0าท่ีรับผิดชอบดังตCอไปน้ี 

 คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร.  อธิการบดี ประธานกรรมการ 
พระธรรมวิสุทธาจารย�, ดร. ท่ีปรึกษาเจ0าคณะภาค ๙ รองประธานกรรมการ 
พระเทพกิตติรังษี, ดร. ท่ีปรึกษาเจ0าคณะจังหวัดขอนแกCน รองประธานกรรมการ 
พระเทพเมธี  เจ0าคณะภาค ๙ รองประธานกรรมการ 
พระราชปริยัติโสภณ, ดร. เจ0าคณะจังหวัดขอนแกCน รองประธานกรรมการ 
พระราชประสิทธิคุณ, ดร. รองเจ0าคณะจังหวัดขอนแกCน รองประธานกรรมการ 
พระราชวรเมธี, ดร. รองอธิการบดีฝ�ายบริหาร รองประธานกรรมการ 
พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ�ายวิชาการ รองประธานกรรมการ 
พระสุวรรณเมธาภรณ� รองอธิการบดีฝ�ายวางแผนและพัฒนา รองประธานกรรมการ 
พระราชวรมุนี, ดร.  รองอธิการบดีฝ�ายกิจการนิสิต รองประธานกรรมการ 
พระโสภณวชิราภรณ� รองอธิการบดีฝ�ายตCางประเทศ รองประธานกรรมการ 
พระเมธีธรรมาจารย� รองอธิการบดีฝ�ายประชาสัมพันธ� รองประธานกรรมการ 
พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแกCน รองประธานกรรมการ 
พระมหาสมบูรณ� วุฑฺฒิกโร, ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
พระราชปริยัติมุนี, ผศ.ดร. คณบดีคณะพุทธศาสตร� กรรมการ 
พระครูปริยัติกิตติธํารง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร� กรรมการ 
พระครูสังฆรักษ�เอกภัทร อภิฉนฺโท, ผศ.ดร. คณบดีคณะมนุษยศาสตร� กรรมการ 
พระครูโสภณพุทธิศาสตร�, ผศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร� กรรมการ 
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พระเทพสิทธาจารย� ผู0อํานวยการหนCวยวิทยบริการ   
วิทยาเขตขอนแกCน วัดอภิสิทธ์ิ จังหวัด
มหาสารคาม 

กรรมการ 

พระเทพปBญญาเมธี เจ0าคณะจังหวัดกาฬสินธุ� กรรมการ 
พระราชพรหมจริยคุณ เจ0าคณะจังหวัดร0อยเอ็ด กรรมการ 
พระสุธีรัตนบัณฑิต, ดร. ผู0อํานวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร� กรรมการ 
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร. ผู0ชCวยอธิการบดีฝ�ายวิชาการ กรรมการ 
พระมหาบุญเลิศ อินฺทป=ฺโญ, รศ. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร� กรรมการ 
รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ�ายกิจการท่ัวไป กรรมการ 
ศ.ดร.ประยงค� แสนบุราณ มหาวิทยาลัยขอนแกCน กรรมการ 
รศ.ดร.กนกอร สมปราชญ� มหาวิทยาลัยขอนแกCน กรรมการ 
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กรรมการ 
รศ.ดร.พรอัมรินทร� พรหมเกิด มหาวิทยาลัยขอนแกCน กรรมการ 
รศ.ดร.สุกัญญา เอมอิ่มธรรม มหาวิทยาลัยขอนแกCน กรรมการ 
รศ.ดร.วิเชียร ชิวพิมาย วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย กรรมการ 
ผศ.ดร.หอมหวล บัวระภา มหาวิทยาลัยขอนแกCน กรรมการ 
ผศ.ดร.พุทธรักษ� ปราบนอก มหาวิทยาลัยขอนแกCน กรรมการ 
ผศ.ดร.ณัฐพัชญ� อนันต�ธีระกุล มหาวิทยาลัยขอนแกCน กรรมการ 
ผศ.ดร.อภิญวัฒน� โพธ์ิสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กรรมการ 
ผศ.ดร.ธีระพงษ� มีไธสง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กรรมการ 
ผศ.ดร.ฉลอง พันธ�จันทร� มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กรรมการ 
ผศ.ดร.รัชนี จรุงศิรวัฒน� มหาวิทยาลัยขอนแกCน กรรมการ 
ดร.ประยุทธ� ชูสอน มหาวิทยาลัยขอนแกCน กรรมการ 
ดร.ทวีศิลปW สารแสน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 
กรรมการ 

 

มีหน�าท่ี : ดังน้ี 
๑. ควบคุมดูแล ให0คําปรึกษา แนะนําในการดําเนินงาน 
๒. อํานวยความสะดวกในการจัดโครงการให0ดําเนินไปด0วยความเรียบร0อย 

คณะกรรมการฝDายอํานวยการ 
พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแกCน ประธานกรรมการ 
พระเมธีธรรมาจารย� รองอธิการบดีฝ�ายประชาสัมพันธ� รองประธานกรรมการ 
พระครูปริยัติธรรมวงศ�, ผศ.ดร ผู0ชCวยอธิการบดีฝ�ายบริหาร รองประธานกรรมการ 
พระครูสุตธรรมภาณี ผู0อํานวยการสํานักวิชาการ รองประธานกรรมการ 
พระมหาดาวสยาม วชิรป=ฺโญ, ผศ.ดร. รองผู0อํานวยการวิทยาลัยสงฆ�ขอนแกCน รองประธานกรรมการ 
ผศ.พลเผCา เพ็งวิภาศ ผู0ชCวยอธิการบดีฝ�ายกิจการนิสิต รองประธานกรรมการ 
นายจีระ ศรเสนา ผู0ชCวยอธิการบดีฝ�ายกิจการท่ัวไป รองประธานกรรมการ 
นายบุญมา ทวิภักด์ิ ผู0ชCวยอธิการบดีฝ�ายวางแผนและพัฒนา

วิทยาเขตขอนแกCน 
รองประธานกรรมการ 
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ผศ.ดร.วิทยา ทองดี รักษาการผู0อํานวยการสํานักงาน 
วิทยาเขตขอนแกCน 

กรรมการ 

พระมหาภิรัฐกรณ� อํสุมาลี  รองผู0อํานวยการสํานักวิชาการ 
วิทยาเขตขอนแกCน 

กรรมการ 

พระครูปริยัติคุณรังษี, ดร. รองผู0อํานวยการวิทยาลัยสงฆ�เลย กรรมการ 
นายบุญหนา จิมานัง รองผู0อํานวยการสํานักงานวิทยาเขต

ขอนแกCน 
กรรมการ 

ดร.นิเทศ สน่ันนารี รองผู0อํานวยการวิทยาลัยสงฆ�ขอนแกCน กรรมการ 
นางสุพัตรา นาทัน ผู0อํานวยการสCวนคลังและทรัพย�สิน กรรมการ 
นายศักธินันท� ศรีหาบงค� ผู0อํานวยการสCวนงานบริหาร กรรมการ 
นางอมรินทร� แก0วทาสี ผู0อํานวยการสCวนสนับสนุนวิชาการ กรรมการ 
พระมหาประกาศ อาภากโร ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ กรรมการ 
พระมหาโยธิน โยธิโก, ผศ. ประธานสาขาวิชาพระพุทธศาสนา  กรรมการ 
พระมหาพิสิฐ วิสิฏDฐป=ฺโญ เลขานุการบัณฑิตศึกษาวิทยาเขต

ขอนแกCน 
กรรมการ 

ดร.สุนทร สายคํา ผู0ชCวยเลขานุการหลักสูตร พธ.ม. 
สาขาวิชาบริหารการศึกษา 

กรรมการ 

ผศ.ชอบ ดีสวนโคก หัวหน0าสถานีวิทยุ กรรมการ 
ผศ.ดร.บุรินทร� ภูCสกุล อาจารย�ผู0เช่ียวชาญ กรรมการ 
ดร.นาคพล เกินชัย อาจารย�ผู0เช่ียวชาญ กรรมการ 
ดร.สมปอง ชาสิงแก0ว อาจารย�ผู0เช่ียวชาญ กรรมการ 
ดร.สุรพล พรมกุล ประธานสาขาวิชารัฐศาสตร� กรรมการและเลขานุการ 

นายชัยภัทร ปทุมทา อาจารย� กรรมการและผช.เลขานุการ 

นางสาวอมรรัตน� เตชะนอก นักวิชาการศึกษา กรรมการและผช.เลขานุการ 

นางสาวจารุวรรณ ประวันเน นักวิชาการศึกษา กรรมการและผช.เลขานุการ 

มีหน�าท่ี : ควบคุมดูแล ให0คําปรึกษา อํานวยการ สั่งการติดตCอประสานงานอํานวยการกํากับดูแล ชCวยแก0ไข
ปBญหาและอุปสรรค�ท่ีเกิดข้ึนแกCคณะกรรมการฝ�ายตCางๆ เพ่ือให0งานดําเนินไปด0วยความเรียบร0อยทุกประการ 

 
คณะกรรมการฝDายอาคารสถานท่ี 

ผศ.ดร.วิทยา ทองดี รักษาการผู0อํานวยการสํานักงานวิทยา
เขตขอนแกCน 

ประธานกรรมการ 

พระรชต กตปุ=ฺโญ อาจารย� รองประธานกรรมการ 
นายศักธินันท� ศรีหาบงค� ผู0อํานวยการสCวนงานบริหาร รองประธานกรรมการ 
นายมานะ แก0วจุฑา นักวิชาการคอมพิวเตอร� กรรมการ 
นายทองพัด สุวรรณภักดี นายชCางเทคนิค กรรมการ 
นายเสาวชาติ ประชานันท� นักจัดการงานท่ัวไป กรรมการ 
นายยุทธศาสตร� นักร0อง นักจัดการงานท่ัวไป กรรมการ 
นายสถิต จันมะณีย� คนสวน กรรมการ 
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นายชัยอนันต� อัศวภูมิ คนสวน กรรมการ 
นางวาท เก0งโทน นักการภารโรง กรรมการ 
นางสําภาค ร0อยพรหมา นักการภารโรง กรรมการ 
นางคํากอง เคนนู นักการภารโรง กรรมการ 
นางวิระกุล หลานวงษ� นักการภารโรง กรรมการ 
นางศิริวัฒน� พาพรม นักการภารโรง กรรมการ 
นางบังใบ ใยแก0ว นักการภารโรง กรรมการ 
นางสมปอง สิมารักษ� นักการภารโรง กรรมการ 
นายสุรศักด์ิ ปBกเหนือ พนักงานขับรถ กรรมการ 
องค�กรนิสิตวิทยาเขตขอนแกCน  กรรมการ 
สโมสรนิสิตวิทยาเขตขอนแกCน  กรรมการ 
นายสุรพร ตุCนป�า นักวิชาการศึกษา กรรมการ 
นายตะวัน พรมบุตร นักจัดการงานท่ัวไป กรรมการและเลขานกุาร 

นายรัศมี กรุงสินชัย พนักงานขับรถ กรรมการและผช.เลขานุการ 

นายไชยา กรุงสินชัย พนักงานขับรถ กรรมการและผช.เลขานุการ 

นายประดิษฐ� สังฆพงษ� นายชCางเทคนิค กรรมการและผช.เลขานุการ 

 
มีหน�าท่ี : ดังน้ี  

๑. จัดสถานท่ีประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประกอบด0วย 
๑.๑ ห0องประชุมใหญC 
๑.๒ ห0องประชุมกลุCมยCอย 
๑.๓ ห0องรับรองวิทยากร ผู0มีเกียรติ ท้ังในประเทศและตCางประเทศ 

๒. จัดสถานท่ีรับประทานอาหารกลางวันและอาหารวCาง 
๓. ประดับตกแตCงห0องประชุมใหญCและห0องประชุมยCอย 
 

คณะกรรมการฝDายพิธีการ/พิธีกร 
พระมหาประกาศ อาภากโร ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประธานกรรมการ 
ผศ.ดร.วิทยา ทองดี รก.ผู0อํานวยการสํานักงานวิทยาเขต

ขอนแกCน 
รองประธานกรรมการ 

ดร.นิเทศ สน่ันนารี รองผู0อํานวยการวิทยาลัยสงฆ�ขอนแกCน รองประธานกรรมการ 
ดร.นิรัช เรืองแสน ผู0อํานวยการสถาบันภาษา รองประธานกรรมการ 
นางสาวนภกนก เมืองโคตร อาจารย� กรรมการ 
พระมหาสมพงษ� ป=ฺญาธโร อาจารย� กรรรมการ 
รศ.ดร.ดิปติ วิสุทธางกูร อาจารย� กรรมการ 
นายชยันต� บุญพิโย อาจารย� กรรมการ 
นายณัฐพงษ� ขจรแสงเจริญ อาจารย� กรรมการและเลขานุการ 
พระรัตนะ รตฺนสีโล นักวิชาการศึกษา กรรมการและผช.เลขานุการ 

พระตู เหวียน นักวิชาการศึกษา กรรมการและผช.เลขานุการ 

นางสาวจารุวรรณ ประวันเน นักวิชาการศึกษา กรรมการและผช.เลขานุการ 

นางสาวประภาพรรณ ภูCสกุล นักวิชาการศึกษา กรรมการและผช.เลขานุการ 
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มีหน�าท่ี : ดังน้ี 
๑. ลําดับพิธีการตามกําหนดการ 
๒. เปYนพิธีกรในการประชุม 
๓. กํากับดูแลด0านศาสนพิธี 
 

คณะกรรมการฝDายประชาสัมพันธ�และวิเทศสัมพันธ� 
พระครูปริยัติธรรมวงศ�, ผศ.ดร ผู0ชCวยอธิการบดีฝ�ายบริหาร ประธานกรรมการ 
ผศ.ดร.ชาญชัย ฮวดศรี อาจารย�ผู0เช่ียวชาญ รองประธานกรรรมการ 
ดร.นิรัช เรืองแสน ผู0อํานวยการสถาบันภาษา รองประธานกรรรมการ 
ผศ.ชอบ ดีสวนโคก หัวหน0าสถานีวิทยุ กรรมการ 
พระมหาดาวสยาม วชิรป=ฺโญ, ผศ.ดร. รองผู0อํานวยการวิทยาลัยสงฆ�ขอนแกCน กรรมการ 
พระมหาสําราญ กมฺมสุทโธ, ผศ.ดร. อาจารย� กรรมการ 
พระมหาสมพงษ� ป=ฺญาธโร อาจารย� กรรมการ 
รศ.ดร.ดิปติ วิสุทธางกูร อาจารย� กรรมการ 
นางสาวนภกนก เมืองโคตร อาจารย� กรรมการ 
นายชยันต� บุญพิโย อาจารย� กรรมการ 
นายชะรม สีผาย เจ0าหน0าท่ีสถานีวิทยุ กรรมการ 
นายมานะ แก0วจุฑา นักวิชาการคอมพิวเตอร� กรรมการ 
นายนิรันดร เลิศวีรพล นักวิเคราะห�นโยบายและแผน กรรมการ 
พ.อ.ทองดี ทองล0น นักประชาสัมพันธ� กรรมการ 
ดร.สุนทร สายคํา ผู0ชCวยเลขานุการหลักสูตร พธ.ม. 

สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
กรรมการและเลขานุการ 

นายณัฐพงษ� ขจรแสงเจริญ อาจารย� กรรมการและผช.เลขานุการ 

นางสาวจารุวรรณ ประวันเน นักวิชาการศึกษา กรรมการและผช.เลขานุการ 

นางสาวสาริกา ไสวงาม นักจัดการงานท่ัวไป กรรมการและผช.เลขานุการ 

นายวัชรพงษ� ผาบจันดา นักจัดการงานท่ัวไป กรรมการและผช.เลขานุการ 

นายอภิวัฒน� สาระบัน นักประชาสัมพันธ� กรรมการและผช.เลขานุการ 

นางสาวมาริสา ไสวงาม นักจัดการงานท่ัวไป กรรมการและผช.เลขานุการ 

นางสาวอนุธิดา บุญตะวัน นักจัดการงานท่ัวไป กรรมการและผช.เลขานุการ 

นางสาวประภาพรรณ ภูCสกุล นักวิชาการศึกษา กรรมการและผช.เลขานุการ 

 
มีหน�าท่ี : ดังน้ี 

๑. จัดสCงหนังสือเชิญนักวิชาการท้ังภายในประเทศและตCางประเทศ 
๒. ประสานงานสถาบันอุดมศึกษาท้ังภายในประเทศและตCางประเทศ  
๓. จัดทําโปสเตอร�ประชาสัมพันธ� 
๔. ออกแบบและจัดทําป�ายประชาสัมพันธ�ตามจุดตCางๆ 
๕. จัดทําป�ายวิทยากรในห0องประชุมใหญCและห0องประชุมยCอย 
๖. จัดทําป�ายคัตเอาท�บนเวที  
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๗. ออกแบบประชาสมัพันธ�ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
๘. นําบทความวิจัยเผยแพรCผCานทางเวปไซด� 
๙. ควบคุมระบบการสื่อสารท้ังในห0องประชุมใหญCและประชุมยCอย 
๑๐. จัดทําวีดีทัศน�แนะนํามหาวิทยาลัยท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
๑๑. บันทึกภาพน่ิง/วีดีโอ/เสยีง ตลอดงาน 
 

คณะกรรมการฝDายเอกสารวิชาการ 
พระครูภาวนาโพธิคุณ, ผศ.ดร. ประธานสาขาปรัชญา  ประธานกรรมการ 
พระครูปริยัติธรรมวงศ�, ผศ.ดร. ผู0ชCวยอธิการบดีฝ�ายบริหาร รองประธานกรรมการ 
พระครูสุธีคัมภีรญาณ,วิ. ผศ.ดร. อาจารย� รองประธานกรรมการ 
พระมหามิตร ฐิตป=ฺโญ, ผศ.ดร. ประธานสาขาพระพุทธศาสนา  กรรมการ 
พระมหาบรรจง สิริจนฺโท, ดร. ประธานสาขาปรัชญา  กรรมการ 
พระมหาโยธิน โยธิโก, ผศ. ประธานสาขาพระพุทธศาสนา  กรรมการ 
พระมหาประกาศ อาภากโร ประธานสาขาภาษาอังกฤษ กรรมการ 
ผศ.ดร.วิทยา ทองดี รก.ผู0อํานวยการสํานักงานวิทยาเขต

ขอนแกCน 
กรรมการ 

ผศ.ดร.พรสวรรค� สุวรรณธาดา ประธานสาขาการสอนภาษาไทย กรรมการ 
รศ.อุดม บัวศรี อาจารย�ผู0เช่ียวชาญ กรรมการ 
รศ.ดร.โสวิทย� บํารุงภักด์ิ อาจารย� กรรมการ 
ผศ.ดร.ชาญชัย ฮวดศรี อาจารย�ผู0เช่ียวชาญ กรรมการ 
ผศ.ชอบ ดีสวนโคก หัวหน0าสถานีวิทยุ กรรมการ 
ผศ.ดร.บุรินทร� ภูCสกุล อาจารย�ผู0เช่ียวชาญ กรรมการ 
ผศ.ดร.สุวิน ทองปB�น อาจารย� กรรมการ 
ผศ.ดร.จรัส ลีกา อาจารย� กรรมการ 
ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ�พรพวัณ อาจารย� กรรมการ 
ผศ.ประกอบ มีโคตรกอง อาจารย� กรรมการ 
ดร.สมปอง ชาสิงห�แก0ว อาจารย�ผู0เช่ียวชาญ กรรมการ 
ดร.สุภาพร บัวชCวย อาจารย�ผู0เช่ียวชาญ กรรมการ 
ดร.เยาวนิตย� เพียงเกษ อาจารย�ผู0เช่ียวชาญ กรรมการ 
ดร.ธวัลรัตน� แดงหาญ อาจารย�ผู0เช่ียวชาญ กรรมการ 
ดร.สุรพล พรมกุล ประธานสาขาวิชารัฐศาสตร� กรรมการและเลขานุการ 
ร.ต.ดร.วสันต� ศรีสอาด อาจารย�  กรรมการและผู0ชCวยเลขานุการ 
ดร.นิรัช เรืองแสน ผู0อํานวยการสถาบันภาษา กรรมการและผู0ชCวยเลขานุการ 
นางสาวนภกนก เมืองโคตร อาจารย� กรรมการและผู0ชCวยเลขานุการ 
นางสาวสาริกา ไสวงาม นักจัดการงานท่ัวไป กรรมการและผู0ชCวยเลขานุการ 
นางสาวจารุวรรณ ประวันเน นักวิชาการศึกษา กรรมการและผู0ชCวยเลขานุการ 
นางสาวมาริสา ไสวงาม นักจัดการงานท่ัวไป กรรมการและผู0ชCวยเลขานุการ 
นางสาวอนุธิดา บุญตะวัน นักจัดการงานท่ัวไป กรรมการและผู0ชCวยเลขานุการ 
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มีหน�าท่ี : ดังน้ี 
๑. จัดทําต0นฉบับบทความและจัดพิมพ�หนังสือบทความ 
๒. ประสานงานกับคณะกรรมการกลั่นกรองบทความ 
๓. จัดทํารายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceeding) 
๔. แปลเอกสารทางวิชาการและเอกสารการประชุมในระดับนานาชาติ 

คณะกรรมการฝDายปฏิคม  
งานต�อนรับท่ีท5าอากาศยานขอนแก5น 
ต�อนรับผู�ทรงคุณวุฒิภายในประเทศ 
ผศ.ดร.วิทยา ทองดี รก.ผู0อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตขอนแกCน ประธานกรรมการ 
ผศ.ดร.สุวิน ทองปB�น อาจารย� กรรมการ 
ดร.สุนทร สายคํา ผช.เลขานุการหลักสูตรการบริหารการศึกษา กรรมการ 
ดร.สมปอง ชาสิงแก0ว อาจารย� กรรมการ 
นายสิทธิพล เวียงธรรม อาจารย� กรรมการ 
  
ต�อนรับผู�ทรงคุณวุฒิจากต5างประเทศ 
พระมหาประกาศ อาภากโร 

 
ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประธานกรรมการ 

พระมหามิตร ฐิตป=ฺโญ  ,ผศ.ดร.  ประธานสาขาพระพุทธศาสนา ป.โท ป.เอก รองประธานกรรมการ 
ผศ.ดร.ประยูร แสงใส ประธานสาขาการบริหารการศึกษา ป.โท กรรมการ 
ผศ.ดร.จรัส ลีกา อาจารย� กรรมการ 
อาจารย�สุทธภา อินทรศิลปW อาจารย� กรรมการ 
พระรัตนะ รตนสีโล นักวิชาการศึกษา กรรมการ 
พระตู เหวียน นักวิชาการศึกษา กรรมการ 
  

มีหน�าท่ี : ดังน้ี 
๑. ต0อนรับและอํานวยความสะดวกวิทยากร และผู0ทรงคุณวุฒิ  
๒. จัดหารถรับ-สCง วิทยากรและผู0ทรงคุณวุฒิระหวCางมหาวิทยาลัยกับสนามบิน 
 
งานต�อนรับท่ีห�องประชุมชัน้ ๒ อาคารเฉลิมพระชนมพรรา ๘๐ พรรษา  

ผศ.ดร.วิทยา ทองดี รก.ผู0อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตขอนแกCน ประธานกรรมการ 
ผศ.พลเผCา เพ็งวิภาศ ผู0ชCวยอธิการบดีฝ�ายกิจการนิสิต รองประธานกรรมการ 
นายอนุสรณ� นางทะราช อาจารย� ประธานกรรมการ 
พระครูสุนทรกิตติธรรมคุณ นักจัดการงานท่ัวไป กรรรมการ 
นางสุพัตรา นาทัน ผู0อํานวยการสCวนคลังและทรัพย�สิน กรรมการ 
นางปXยะนุช วรินทร� นักวิชาการการเงินและบัญชี กรรมการ 
นางจิตรลดา แก0วมงคล นักวิชาการการเงินและบัญชี กรรมการ 
นางศุนิษฐา งาสงCา นักวิชาการการเงินและบัญชี กรรมการ 
ดร.เรียงดาว ทวะชาลี ผู0อํานวยการสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวยุภาพร เงาะเศษ นักวิชาการการเงินและบัญชี กรรมการและผู0ชCวยเลขานุการ 
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นางลําไพ จันทร�แดง เจ0าหน0าท่ีฝ�ายประสานงานฝ�กอบรม กรรมการและผู0ชCวยเลขานุการ 
นายอภิรัตน� เวียงสีมา นักจัดการงานท่ัวไป กรรมการและผู0ชCวยเลขานุการ 

 
มีหน�าท่ี : ดังน้ี 

๑. กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการต0อนรับ 
๒. กํากับติดตามประเมินผลกลุCมงานตCางๆ ในฝ�ายปฏิคม 
๓. ประสานงานกับฝ�ายท่ีเก่ียวข0อง  

 
งานต�อนรับท่ีอาคารหอพักอาคันตุกะ สมเด็จพระพุฒาจารย� )เกี่ยว อุปเสณมหาเถร(  
ดูแลผู�ทรงคุณวุฒิและผู�ร5วมประชุมภายในประเทศและต5างประเทศ 
ดร.เรียงดาว ทวะชาลี ประธานสาขารัฐประศาสนศาสตร� ป.โท 
ดร.นิเทศ สน่ันนารี รองผู0อํานวยการวิทยาลัยสงฆ�ขอนแกCน 
ผศ.ดร.สุวิน ทองปB�น อาจารย� 
ผศ.ดร.จรัส ลีกา อาจารย� 
นายอภิรัตน� เวียงสีมา นักจัดการงานท่ัวไป 
นางสาวยุภาพร เงาะเศษ นักวิชาการการเงินและบัญชี 
พระรัตนะ รตนฺสีโล นักวิชาการศึกษา 
พระตู เหวียน นักวิชาการศึกษา 
พระประเสริฐ สนฺตจิตฺโต นิสิตสาขาภาษาอังกฤษ 
Novice Somsavanh Sanpaseuth นิสิตสาขาภาษาอังกฤษ 
พระราชวุธ ป=ฺญาวชิโร นิสิตสาขาภาษาอังกฤษ 
Phra Sovannbanha Sam นิสิตสาขาภาษาอังกฤษ 
นายชัยยุทธ� ศรีบุญเรือง นิสิตช้ันปIท่ี ๔ สาขาสังคมศึกษา 
นายภัทรพล น0อยฤทธ์ิ นิสิตช้ันปIท่ี ๔ สาขาสังคมศึกษา 
นายรชานนท� มงคะวิระ นิสิตช้ันปIท่ี ๔ สาขาสังคมศึกษา 
นายวิรัตน� ป�องเรือ นิสิตช้ันปIท่ี ๔ สาขาสังคมศึกษา 
นายสุทธิรักษ� สุทธศิริ นิสิตช้ันปIท่ี ๔ สาขาสังคมศึกษา 

มีหน�าท่ี : ดังน้ี 
๑. จัดท่ีพักและให0การต0อนรับสําหรับผู0ทรงคุณวุฒิ-นักวิชาการ ผู0รCวมประชุมสัมมนาท้ังในประเทศและ

ตCางประเทศ 
๒. จัดอาหาร-นํ้าด่ืม สําหรับผู0ทรงคุณวุฒิ-นักวิชาการ ท้ังในประเทศและตCางประเทศ 
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งานน้ําด่ืม รับผิดชอบน้ําด่ืม -อาหารว5าง อาคารหอประชุมชัน้ ๒  อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ 
พรรษา 
นิสิตปF ๔ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

รับผิดชอบน้ําด่ืม-อาหารว5าง กลุ5มย5อยท่ี ๑ 
นางสาวปXยธิดา แสงท0าว นิสิตปI ๑ สาขาการสอนภาษาไทย  
นางสาวปฏิญญา นิลชา นิสิตปI ๑ สาขาการสอนภาษาไทย  
นางสาวดุสิตา แก0วด0วน นิสิตปI ๑ สาขาการสอนภาษาไทย  

รับผิดชอบน้ําด่ืม-อาหารว5าง กลุ5มย5อยท่ี ๒ 
นางสาวพิชามล ชัยวงศ� นิสิตช้ันปIท่ี ๒ สาขาการสอนภาษาไทย 

นิสิตช้ันปIท่ี ๒ สาขาการสอนภาษาไทย 
นิสิตช้ันปIท่ี ๒ สาขาการสอนภาษาไทย 

นางสาวจุฬาลักษณ� ศรีคราม 
นางสาววิชุดา ทรงสังขาร 

รับผิดชอบน้ําด่ืม-อาหารว5าง กลุ5มย5อยท่ี ๓ 
นางสาวกรกนก พาลี นิสิตช้ันปIท่ี ๓ สาขาการสอนภาษาไทย 

นิสิตช้ันปIท่ี ๓ สาขาการสอนภาษาไทย 
นิสิตช้ันปIท่ี ๓ สาขาการสอนภาษาไทย 

นางสาวสุวนันท� ชุมพล 
นางสาวเจษฎาพร หงส�คง 

รับผิดชอบน้ําด่ืม-อาหารว5าง กลุ5มย5อยท่ี ๔ 
นายชินกร หูตาชัย นิสิตช้ันปIท่ี ๔ สาขาการสอนภาษาไทย 

นิสิตช้ันปIท่ี ๔ สาขาการสอนภาษาไทย 
นิสิตช้ันปIท่ี ๔ สาขาการสอนภาษาไทย 

นางสาวปXยะมาศ แก0วลือชัย 
นางสาวสรินยา ราชมนตรี 

รับผิดชอบน้ําด่ืม-อาหารว5าง กลุ5มย5อยท่ี ๕ 
นายเจษฎา กงลา นิสิตช้ันปIท่ี ๒ สาขารัฐศาสตร�  
นางสาวธีรนันท� มีเถาวัลย� นิสิตช้ันปIท่ี ๒ สาขารัฐศาสตร�  
นายกลวัชร ตรงธิ นิสิตช้ันปIท่ี ๒ สาขารัฐศาสตร�  

รับผิดชอบน้ําด่ืม-อาหารว5าง กลุ5มย5อยท่ี ๖ 
นางสาวอรวรรณ สุวรรณภักดี นิสิตช้ันปIท่ี ๓ สาขารัฐศาสตร�  
นางสาวนิชดา คํามูล นิสิตช้ันปIท่ี ๓ สาขารัฐศาสตร�  
นายกัลยกร สุวรรณี นิสิตช้ันปIท่ี ๓ สาขารัฐศาสตร�  

รับผิดชอบน้ําด่ืม-อาหารว5าง กลุ5มย5อยท่ี ๗ 
นางสาวพิทยารัตน� คCอมสิงห� นิสิตช้ันปIท่ี ๒ สาขารัฐศาสตร�  
นางสาวพัชริดา ใจหยุด นิสิตช้ันปIท่ี ๒ สาขารัฐศาสตร�  
นางสาวนันทวรรณ พันธ�เทพ นิสิตช้ันปIท่ี ๒ สาขารัฐศาสตร�  
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รับผิดชอบน้ําด่ืม-อาหารว5าง กลุ5มย5อยท่ี ๘ 
นางสาวกรรณิการ� นาเลา นิสิตช้ันปIท่ี ๔ สาขารัฐศาสตร� 
นางสาวศิรลิักษณ� อัคฮาต นิสิตช้ันปIท่ี ๔ สาขารัฐศาสตร� 
นางสาวสุภาพร อินอาจ นิสิตช้ันปIท่ี ๔ สาขารัฐศาสตร� 

รับผิดชอบน้ําด่ืม-อาหารว5าง กลุ5มย5อยท่ี ๙ 
นางสาวจรัญญา จันดา นิสิตช้ันปIท่ี ๒ สาขาสังคมศึกษา 
นายธนวัชร เสนาเมือง นิสิตช้ันปIท่ี ๒ สาขาสังคมศึกษา 
นางสาวมนฤดี ดีแป�น นิสิตช้ันปIท่ี ๒ สาขาสังคมศึกษา 

รับผิดชอบน้ําด่ืม-อาหารว5าง กลุ5มย5อยท่ี ๑๐ 
นายอดิศักดิ์ อุปนันท� นิสิตช้ันปIท่ี ๓ สาขาสังคมศึกษา 
นายดิเรกรัตน� ขุนจร นิสิตช้ันปIท่ี ๓ สาขาสังคมศึกษา 
นายวุฒิพงษ� ศรีอํารุง นิสิตช้ันปIท่ี ๓ สาขาสังคมศึกษา 

รับผิดชอบน้ําด่ืม-อาหารว5าง กลุ5มย5อยท่ี ๑๑ 
นายพงศธร จันทรเสนา นิสิตช้ันปIท่ี ๒ สาขาสังคมศึกษา 
นางสาวนิราวรรณ บุตรจันทร� นิสิตช้ันปIท่ี ๒ สาขาสังคมศึกษา 
นางสาวรุCงนภา โยนดัน นิสิตช้ันปIท่ี ๒ สาขาสังคมศึกษา 

รับผิดชอบน้ําด่ืม-อาหารว5าง กลุ5มย5อยท่ี ๑๒ 
นายกิตติพันธ� พลลาภ นิสิตช้ันปIท่ี ๓ สาขาสังคมศึกษา 
นายฐิติพงศ� สิมยางคํา นิสิตช้ันปIท่ี ๓ สาขาสังคมศึกษา 
นายศตวรรา พลตื้อ นิสิตช้ันปIท่ี ๓ สาขาสังคมศึกษา 

รับผิดชอบน้ําด่ืม-อาหารว5าง กลุ5มย5อยท่ี ๑๓ 
นางสาวนํ้าค0าง ไชยปราบ นิสิตช้ันปIท่ี ๓ สาขาสังคมศึกษา 
นางสาวอาภาศิริ สิมยางคํา นิสิตช้ันปIท่ี ๓ สาขาสังคมศึกษา 
นางสาววรกมล แก0วประเสริฐ นิสิตช้ันปIท่ี ๓ สาขาสังคมศึกษา 

มีหน�าที่ : ดังนี ้
๑. ต0อนรับผู0ทรงคุณวุฒิ-นักวิชาการ ผู0รCวมประชุมสัมมนาท้ังภายในประเทศและตCางประเทศ 
๒. บริการนํ้าดื่ม-อาหารวCาง สําหรับผู0ทรงคุณวุฒิ-นักวิชาการ ผู0รCวมประชุมท้ังภายในประเทศและ

ตCางประเทศ 
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คณะกรรมการประสานงานการประชุมกลุ5มย5อย 
ห�องประชุมย5อยท่ี ๑ ระดับนานาชาติ ด�านพระพุทธศาสนา/ปรัชญา 

๑. ดร.นิรัช เรืองแสน    ผู0อํานวยการสถาบันภาษา 
๒. นางสาวประภาพรรณ ภูCสกุล   นักวิชาการศึกษา 
๓. น.ส.ธัญญารัตน� ประนางรอง   นิสิตช้ันปIท่ี ๔ สาขาภาษาอังกฤษ  
๔. น.ส.มัชฌิมากร พงษ�ประเสริฐ   นิสิตช้ันปIท่ี ๔ สาขาภาษาอังกฤษ 

ห�องประชุมย5อยท่ี ๒ ระดับนานาชาติ ด�านพระพุทธศาสนา/ปรัชญา 
๑. พระมหามิตร ฐิตป=ฺโญ, ผศ.ดร.  อาจารย� 
๒. รศ.ดร.ดิปติ วิสุทธางกูร   อาจารย� 
๓. พระยาย พันทองไหล   นิสิตช้ันปIท่ี ๔ สาขาภาษาอังกฤษ 
๔. พระภัทรพล ป=ฺญาวชิโร   นิสิตช้ันปIท่ี ๔ สาขาภาษาอังกฤษ 

ห�องประชุมย5อยท่ี ๓ ระดับนานาชาติ ด�านมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
๑. นายณัฐพงศ� ขจรแสงเจริญ   อาจารย� 
๒. พระรัตนะ รตนสีโล    นักวิชาการศึกษา 
๓. นางสาวทิฆัมพร ประมะคัง   นิสิตช้ันปIท่ี ๔ สาขาภาษาอังกฤษ 
๔. นางสาวยุวดี แสนสีมนต�   นิสิตช้ันปIท่ี ๔ สาขาภาษาอังกฤษ 

ห�องประชุมย5อยท่ี ๔ ระดับนานาชาติ ด�านการศึกษา 
๑. พระมหาดาวสยาม วชิรป=ฺโญ, ผศ.ดร.   รองผู0อํานวยการวิทยาลัยสงฆ�ขอนแกCน 
๒. พระมหาปพน กตสาโร   อาจารย� 
๓. Novice Somsavanh Sanpaseuth  นิสิตช้ันปIท่ี ๔ สาขาภาษาอังกฤษ 
๔. Ven.Sovannbanha Sam    นิสิตช้ันปIท่ี ๔ สาขาภาษาอังกฤษ 

ห�องประชุมย5อยท่ี ๕ ระดับชาติ ด�านพุทธศาสนา/ปรัชญา 
๑. ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ�พรพวัณ   อาจารย�  
๒. พระธีรพงษ� นรินฺโท    นักจัดการงานท่ัวไป 
๓. นางสาวปาณจิตร สุกุมาลย�   นักวิชาการศึกษา 

ห�องประชุมย5อยท่ี ๖ ระดับชาติ ด�านพุทธศาสนา/ปรัชญา 
๑. ผศ.ดร.จรัส ลีกา    อาจารย� 
๒. อาจารย�อดุลย� หลานวงษ�   อาจารย� 
๓. นายธีร�ดนัย กัปโก    อาจารย� 

ห�องประชุมย5อยท่ี ๗ ระดับชาติ ด�านพุทธศาสนา/ปรัชญา 
๑. ผศ.ประกอบ มีโคตรกอง   อาจารย� 
๒. พระสํารอง ส=ฺญโม    นักวิชาการศึกษา 
๓. นายชัยภัทร ปทุมทา    อาจารย� 
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ห�องประชุมย5อยท่ี ๘ ระดับชาติ ด�านสังคมศาสตร� 
๑. ร.ต.ดร.วสันต� ศรีสอาด   อาจารย� 
๒. นายชัยรัตน� มาสอน    นักจัดการงานท่ัวไป 
๓. นางสาววรรณนิภา ดCานซ0าย   นักจัดการงานท่ัวไป 

ห�องประชุมย5อยท่ี ๙ ระดับชาติ ด�านสังคมศาสตร� 
๑. ผศ.ดร.ปBญญา คล0ายเดช   อาจารย� 
๒. นายทรงพล โชติกเวชกุล   อาจารย�  
๓. นางสาวลักคณา อาจมนตร ี   นักวิชาการศึกษา  

ห�องประชุมย5อยท่ี ๑๐ ระดับชาติ ด�านสังคมศาสตร� 
๑. ดร.อุทัย วรเมธีศรีสกุล   อาจารย� 
๒. นางประกายเพชร ชารินทร�    นักวิชาการศึกษา 

๓. นางสาววรรณอรุณ ศรีชมพู   นักวิชาการศึกษา  

ห�องประชุมย5อยท่ี ๑๑ ระดับชาติ ด�านการศึกษา 
๑. พระอธิการบุญชCวย โชติวํโส, ดร.  อาจารย�  
๒. อาจารย�บุญสCง นาแสวง   อาจารย�  
๓. นายธนรัฐ อดทน    นักวิชาการศึกษา 

ห�องประชุมย5อยท่ี ๑๒ ระดับชาติ ด�านการศึกษา 
๑. ดร.สมปอง ชาสิงห�แก0ว   อาจารย� 
๒. อาจารย�สิทธิพล เวียงธรรม   อาจารย 
๓. นางสาวธิดารัตน� วรจักร   นักวิชาการศึกษา 

ห�องประชุมย5อยท่ี ๑๓ ระดับชาติ ด�านการศึกษา  
๑. ผศ.ดร.พรสวรรค� สุวรรณธาดา  อาจารย� 
๒. พระมหาศรายุทธ ปสนฺตจิตฺโต  อาจารย� 
๓. นางสาวสุทธพา อินทรศิลปW   อาจารย� 

คณะกรรมการฝDายประสานงานการประชุมกลุ5ม มีหน0าท่ีดังน้ี 
๑. ประสานงานผู0ทรงคุณวุฒิประจํากลุCมและผู0เข0ารCวมประชุมกลุCม 
๒. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ�เพ่ือใช0ในการประชุมกลุCมยCอย 
๓. จัดเตรียมใบสําคัญรับเงิน เอกสารสําคัญอ่ืนๆ และคCาตอบแทนผู0ทรงคุณวุฒิ 
๔. สรปุประเด็นในการประชุมกลุCม 

 
คณะกรรมการฝDายจัดทําของท่ีระลึก 

นางสาวจารุวรรณ ประวันเน  นักวิชาการศึกษา  ประธานกรรมการ 
นางประกายเพชร ชารินทร�  นักวิชาการศึกษา  กรรมการ 
นางสาวพรศิลปW ชมพูทิพย�  นักวิชาการศึกษา  กรรมการ 
นางสาวอัญญาดา ตาเสาร�  นักทรัพยากรบุคคล  กรรมการ 
นางสาววรรณนิภา ดCานซ0าย  นักจัดการงานท่ัวไป  กรรมการ 
นางสาวสาริกา ไสวงาม  นักวิชาการศึกษา  กรรมการและเลขานุการ 
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นางสาวพันทิวา ทับภูมี  เจ0าหน0าท่ีบรรณาคาร กรรมการและผู0ชCวยเลขานุการ 
นางสาวสุภาวดี อดทน  เจ0าหน0าท่ีบรรณาคาร กรรมการและผู0ชCวยเลขานุการ 

 
มีหน�าท่ี : ดังน้ี 

๑. จัดหากระเป�าสําหรับบรรจุเอกสาร วัสดุ 
 ๒. จัดหากระดาษ ปากกา สําหรับผู0เข0าประชุม 

๓. จัดของท่ีระลึกสําหรับวิทยากร 
 

คณะกรรมการฝDายการเงิน 
นางสุพัตรา นาทัน  ผู0อํานวยการสCวนการคลังและทรัพย�สิน  ประธานกรรมการ 
นางศุนิษฐา งาสงCา  นักวิชาการการเงินและบัญชี   รองประธานกรรมการ 
นางจิตรลดา แก0วมงคล  นักวิชาการการเงินและบัญชี   รองประธานกรรมการ 
นางสาวยุภาพร เงาะเศษ  นักวิชาการการเงินและบัญชี   กรรมการ 
นางปXยะนุช วรินทร�   นักวิชาการการเงินและบัญชี   กรรมการและเลขานุการ 
 
 
มีหน�าท่ี : ดังน้ี 
 ๑. ประสานงานกับฝ�ายตCาง ในการวางแผนงบประมาณ 
 ๒. ดําเนินการเก่ียวกับการรับเงินคCาลงทะเบียน การเบิก-การจCายทุกหมวดรายการ 
 ๓. จัดเตรียมออกใบเสร็จคCาลงทะเบียนแกCผู0เข0ารCวมประชุม 
 ๔. จัดซ้ือจัดจ0างวัสดุท่ีเก่ียวข0องกับการจัดประชุม 
 

คณะกรรมการฝDายยานพาหนะและจราจร 
นายจีระ ศรเสนา   ผู0ชCวยอธิการบดีฝ�ายกิจการท่ัวไป  ประธานกรรมการ 
นายศักธินันท� ศรีหาบงค�  ผู0อํานวยการสCวนงานบริหาร   รองประธานกรรมการ 
นายตะวัน พรมบุตร   นักจัดการงานท่ัวไป    รองประธานกรรมการ 
นายบุญโฮม จันทวัน   พนักงานขับรถ    กรรมการ 
นายเกรียงศักด์ิ สีหานาม  พนักงานขับรถ    กรรมการและเลขานุการ 
นายไชยา กรุงสินชัย   พนักงานขับรถ    กรรมการและผู0ชCวยเลขานุการ 
นายพาย พรมบุตร  พนักงานขับรถ    กรรมการและผู0ชCวยเลขานุการ 
 
มีหน�าท่ี : ดังน้ี 
 ๑. จัดเตรียมยานพาหนะและพนักงานขับรถให0พร0อมใช0ในการดําเนินกิจการ 
 ๒. จัดเตรียมป�ายบอกสถานท่ีจอดรถ 
 ๓. จัดรถรับสCงวิทยากร 
 ๔. ประสานงานรักษาความปลอดภัย อํานวยการความสะดวกการจราจรและสถานท่ีจอดรถ 

 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 
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คณะกรรมการฝDายประเมินผล 
ดร.นิเทศ สน่ันนารี   รองผู0อํานวยการวิทยาลัยสงฆ�  ประธานกรรมการ 
นางสาวอมรรัตน� เตชะนอก นักวิชาการศึกษา    รองประธานกรรมการ 
นายทรงพล โชติกเวชกุล  อาจารย�     กรรมการ 
นางสาววรรณนิภา ดCานซ0าย นักจัดการงานท่ัวไป   กรรมการ 
นายชัยภัทร ประทุมทา อาจารย�    กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวพิมพ�วดี คํามูล  นักวิชาการศึกษา    กรรมการและผู0ชCวยเลขานุการ 
นางสาวประภาพรรณ ภูCสกุล นักวิเทศสัมพันธ�   กรรมการและผู0ชCวยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี : ดังน้ี 
๑. จัดทําแบบสอบถามประเมินการประชุม 
๒. เก็บรวบรวมและวิเคราะห�ข0อมลู  
๓. รายงานผลการประเมินเสนอคณะกรรมการ 

คณะกรรมการฝDายลงทะเบียน 
นางรพีพร มณีวรรณ   นักจัดการงานท่ัวไป    ประธานกรรมการ 
นางสาวอมรรัตน� เตชะนอก นักวิชาการศึกษา   รองประธานกรรม  
นางฤดี แสงเดือนฉาย นักวิชาการศึกษา   กรรมการ 
นางสาวพิมวดี คํามูล  นักวิชาการศึกษา    กรรมการ 
นางสาวพรศิลปW ชมพูทิพย�  นักวิชาการศึกษา    กรรมการ 
นายธนรัฐ อดทน   นักวิชาการศึกษา    กรรมการ 
นางสาววรรณอรุณ ศรีชมพู  นักวิชาการศึกษา    กรรมการ 
นางประกายเพชร ชารินทร�  นักวิชาการศึกษา    กรรมการ 
นางสาวธิดารัตน� วรจักร  นักวิชาการศึกษา    กรรมการ 
นางสาวแพรทอง ประจักโก  นักวิชาการศึกษา    กรรมการ 
นิสิตช้ันปIท่ี ๔ สาขาสังคมศึกษา     กรรมการ 
นายนัฐพงศ� หม่ืนแก0ว นักจัดการงานท่ัวไป   กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวอัญญาดา ตาเสาร�  นักทรัพยากรบุคคล   กรรมการและผู0ชCวยเลขานุการ 
นางสาววรรณนิภา ดCานซ0าย นักจัดการงานท่ัวไป   กรรมการและผู0ชCวยเลขานุการ 
 
มีหน�าท่ี : ดังน้ี 
 ๑. จัดทํารายช่ือผู0เข0ารCวมประชุมให0พร0อมกCอนวันประชุมวิชาการ 
 ๒. รับผิดชอบการลงทะเบียนในวันประชุม 
 ๓. จัดเตรียมป�ายช่ือผู0เข0ารCวมประชุม 
 ๔. จัดทําและจัดลําดับการเข0ารับเกียรติบัตรให0กับผู0นําเสนอบทความและผู0เจ0าของบทความท่ี
ได0รับการพิจารณาตีพิมพ� 
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ท้ังน้ี ตั้งแตCบัดน้ีเปYนต0นไป จนกวCาจะสิ้นสุดโครงการ 
 
   สั่ง ณ วันท่ี  ๑๐ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

 

(พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร.) 
รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแกCน ปฏิบัติหน0าท่ีแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 


