ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อตีพิมพ์บทความ
ในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๕
ฉบับที่ ๑
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานการประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ ค รั้ ง ที่ ๕ มหาวิ ท ยาลั ย
มหาจุ ฬ าลงกรณ ราชวิ ท ยาลั ย วิ ท ยาเขตขอนแก่ น ด าเนิ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย
มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
จึงประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัด เลื อกเพื่ อ ตี พิ มพ์ บ ทความในการประชุม วิช าการ
ระดับชาติครั้งที่ ๕ ฉบับที่ ๑ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล พรมกุล)
บรรณาธิการ การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๕ นานาชาติครั้งที่ ๓
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อตีพิมพ์บทความวิจัย/บทความวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ ๕ (ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑)
ด้านศาสนาและปรัชญา
ที่
1

ชื่อ - ฉายา/นามสกุล
นายสมศรี แก้วกิตติ

2 พระชัย ชุตินฺธโร (พลเยี่ยม)
3 พระมหาประภาส ปริชาโน (แก้วเกตุ
)
พระมหาสากล
สุภรเมธี (เดินชาบัน)
4 พงษ์
พระพุทธะมหาภาศสมจิตโต,มหามุณี
5 โพธิญาณรัตน (สมจิตฺโต)
พระครูภัทรสิริวุฒ,ิ ดร.
6
7
8

สังกัด/หน่วยงาน
มมร. วิทยาเขตร้อยเอ็ด
มมร. วิทยาเขตร้อยเอ็ด
มมร. วิทยาเขตร้อยเอ็ด
มมร. วิทยาเขตร้อยเอ็ด
มมร. วิทยาเขตร้อยเอ็ด
มจร. วิทยาเขตหนองคาย

กิตติ ภูผา

มจร. วิทยาเขตขอนแก่น

เปรียบเทียบเชิงวิเคราะห์หลักเบญจศีล ข้อที่ 3 กับ ประมวล
กฎหมาย แพ่งและพาณิชย์

มจร. วิทยาเขตขอนแก่น
มจร. วิทยาเขตหนองคาย

การพัฒนาภาวะผู้นาตามหลักพุทธจริยธรรม
การประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ใช้ในการจัดการเรียนรู้ของ
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–3 โรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษาวัดศรีสุธาทิพย์ อาเภอหนองหาน จังหวัด
อุดรธานี

Oral
Oral
Oral
Oral

Oral
Oral
Oral

เอก นาครทรรพ

มจร. วิทยาเขตหนองคาย

การศึกษาหลักคาสอนในพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในเลขยันต์
ไทย

Oral

ประดิษฐ์ โพนทอง

มจร. วิทยาเขตหนองคาย

ศึกษาการส่งเสริมพุทธจริยธรรมเพื่อสังคมผ่านพิธีกรรมบูชา
ปู่ฟ้า ของชุมชนเวียงคุก อาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

Oral

12
พระครูโกศลศาสนกิจ (อุดร ศิลาคม)

มจร. วิทยาเขตหนองคาย

ศึกษาการแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว
ตามหลักธรรมในชุมชนตาบลชุมช้าง อาเภอโพนพิสัย
จังหวัดหนองคาย

Oral

มมร. วิทยาเขตร้อยเอ็ด

การดาเนินชีวิตตามหลักสัมมาอาชีวะในมรรคมีองค์ 8 ตาม
หลักพุทธปรัชญาเถรวาท

Oral

มจร. วิทยาเขตหนองคาย

ศึกษาประเพณีสงกรานต์ : กรณีศึกษาคุณค่าของประเพณี
การสมโภชและสรงน้าหลวงพ่อพระใสที่มีต่อชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

Poster

13
พระบุญเลี้ยง โอภาโส(สุขพิพัฒน์)

พระมหาชนะชัย ภูริวฑฺฒโก (ศรีภู
15 มาตย์)
พระมหามนตรี ธมฺมวชิโร (ฝอยเงิน)
16

ประเภท

เมตตากับการระงับความโกรธตามแนวพุทธปรัชญา
ศึกษาการปฏิบัติกรรมฐานตามแนวพระเทพวิสุทธิมงคล (ศรี
Oral
มหาวีโร)
ศึกษาเปรียบเทียบความเชื่อเรื่องพระยาแถน พญานาค และ
Poster
การถือผี ของประชาชนสองฝั่งโขง : กรณีศึกษาจังหวัด
หนองคายและนครหลวงเวี
ยงจับนโมเดลของเดวิ
ทน์
การบูรณาการหลักพุทธธรรมกั
ด เอชออลซัน
Poster
เพื่อการสร้างครอบครัวเข้มแข็ง

มจร. วิทยาเขตขอนแก่น

10

14

รูปแบบการบริหารจัดการองค์กรในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัด
ภาคตะวั
นออกเฉี
ยงเหนืบอทบาทการรั
ตอนกลาง กษาสิ่งแวดล้อมตามแนว
การศึกษาเชิ
งวิเคราะห์
พุจริทยธปรั
ชญาเถรวาทของพระสงฆ์
ทย ชญาเถรวาท
ธรรมนั
กการเมืองตามแนวพุทไธปรั

พระกฤษณพล ปญฺญาธโร (อิ่มโอษฐ์)

9 ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ
พระครูสุวรรณวชิรวงศ์ (พลชัย)

11

ชื่อบทความ/วิจัย

มจร. วิทยาเขตหนองคาย

ศึกษาการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการดาเนินชีวิตหลัง
เกษียณอายุราชการ : กรณีศึกษาข้าราชการครูเกษียณอายุใน
เขตเทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

Oral

ที่

ชื่อ - ฉายา/นามสกุล

สังกัด/หน่วยงาน

ชื่อบทความ/วิจัย

ประเภท

พระมหานพดล นวตลปญฺโญ (ยมสีดา) มจร. ส่วนกลาง

การวิเคราะห์หลักการครองคนตามแนวทางพุทธจริยศาสตร์

อสมินทร์ ตันวัฒนานนท์

มมร. วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ศึกษาเชิงวิเคราะห์การปฏิบัติสมาธิของสถาบันพลังจิตตานุ
ภาพ สาขาที่ 83 วัดวิมลนิวาส จังหวัดร้อยเอ็ด

Oral

พระอรรนพ โกวิโท (ยุทธเลิศ)

มมร. วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ศึกษาวิเคราะห์หลักกาลามสูตรในพุทธปรัชญาเถรวาท เพื่อ
ประยุกต์ใช้ในสังคมปัจจุบัน

Oral

พระปลัดชัยยะ โกมโล (แก้วมะไฟ)

มมร. วิทยาเขตร้อยเอ็ด

พระสมเพชร อตฺตทีโป (มาตวังแสง)

มมร. วิทยาเขตร้อยเอ็ด

การศึกษาวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดตาม
หลักพุทธธรรม
การศึกษาวิเคราะห์เรื่องธรรมชาติของมนุษย์ตามหลักพุทธ
ปรัชญาเถรวาท

พระปัญญา ฐานิสสโร (บุญโสม)

มมร. วิทยาเขตร้อยเอ็ด

พระมหาอรรถพงษ์ สิริโสภโณ (ศรีระ
23 วงษ์)

มมร. วิทยาเขตร้อยเอ็ด

24 ทองเปลือง อภัยวงศ์
พระมหารุ่งชัย ยสินฺธโร

มมร. วิทยาเขตร้อยเอ็ด
มจร. วิทยาเขตขอนแก่น

17
18
19
20
21
22

25
พระมหาเข็มทอง ตนฺติปาโล,ดร.
26 สมชาย หานนท์

มจร. วิทยาลัยสงฆ์เลย

27 พระอภิชาติ อภิญาโณ (แก้วเกตุพงษ์) มมร. วิทยาเขตร้อยเอ็ด
พระครูไพบูลเจติยาภิรักษ์ (ธตมโล/บุญ มจร. วิทยาเขตพะเยา
28 แก้ว)
พระครูภาวนาโพธิคุณ, ผศ.ดร.

มจร. วิทยาเขตขอนแก่น

29
30
31

พระทนงชัย อภิชโย (ศิริเคน)

มมร. วิทยาเขตร้อยเอ็ด

พระอธิการสุวิท เตชธโร (วิบูรณ์)

มมร. วิทยาเขตร้อยเอ็ด

พระครูใบฎีกาบุญเพ็ง สุตธมโม (จาปา มมร. วิทยาเขตร้อยเอ็ด
32 สุข)
33
34

การศึกษาหลักฆราวาสธรรมเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการ
ดารงชีวิต ตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท
การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยปัจจุบันด้วย
หลักพุทธธรรม
สถานการณ์พระพุทธศาสนาในยุคไทยแลนด์ 4.0
การนาหลักอิทธิบาท 4 มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนานักเรียน
โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิว์ ิทยา ตาบลในเมือง อาเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น

Oral

Oral
Oral
Oral
Oral
Oral
Poster

ศึกษาเปรียบเทียบหลักวิปัสสนากรรมฐานในพระไตรปิฎกกับ
แนวปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของโคเอ็นก้า

Oral

การพัฒนามนุษย์ด้วยหลักศีล 5 ตามแนวพุทธปรัชญา

Oral

หลักพุทธธรรมกับชุมชนวิถีพุทธตามแนวชายแดน อาเภอ
เชียงแสน จังหวัดเชียงราย

Oral

การเสริมสร้างจิตสาธารณะเพื่อการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว
เชิงพุทธของวัดในเขตอาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

Oral

ศึกษาการพัฒนามนุษย์ตามหลักฆราวาสธรรมในพุทธปรัชญา
เถรวาท
การศึกษาวิเคราะห์หลักสังคหวัตถุเพื่อการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งภายในครอบครัวตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท

Oral
Oral

ศึกษาหลักสัปปุริสธรรม 7 เพื่อพัฒนาพฤติกรรมของมนุษย์ใน
สังคมตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท

Oral

พระอัศวิน วฑฺฒโน (กุยวาปี)

มมร. วิทยาเขตร้อยเอ็ด

การศึกษาวิเคราะห์สัมมาทิฏฐิในการสร้างสันติสุขใน
สังคมไทยตามหลักปรัชญาเถรวาท

Oral

พระพิเชษฐ์ ปภสฺสโร (ชิณฤทธิ)์

มมร. วิทยาเขตร้อยเอ็ด

การศึกษาหลักสาราณียธรรมเพื่อลดความรุนแรงในพุทธ
ปรัชญาเถรวาท

Oral

ที่
35

ชื่อ - ฉายา/นามสกุล
พระวีระศักดิ์ อินทรวิเศษ (วีรปฺญโญ)

36 ดร.จิรกิตต์ภณ พิริยสุวัฒน์
นายจรูญ เวชกามา
37
38
39

พระครูสิทธิธรรมาภรณ์ (สุวัฒน์ เชิด
พานิชย์)
นายภาวิทย์ โพธิต์ าทอง

สังกัด/หน่วยงาน

ชื่อบทความ/วิจัย

มมร. วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ศึกษาวิเคราะห์การดาเนินชีวิตด้วยเบญจธรรมตามหลักพุทธ
ปรัชญาเถรวาท

มจร. วิทยาลัยสงฆ์เลย
มมร. วิทยาเขตร้อยเอ็ด

พุทธธรรมกับนิเวศวิทยา
ศึกษาวิเคราะห์พุทธกิจการประกาศพระพุทธศาสนาใน
พรรษาที่ 7
การสื่อความหมายการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมของจังหวัดเลย
นักจิตอาสาสมัยพุทธกาล และหลักพุทธธรรมในงานจิตอาสา

มจร. วิทยาลัยสงฆ์เลย
มจร. วิทยาลัยสงฆ์เลย

ประเภท
Poster
Oral
Oral
Oral
Poster

พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ, ผศ.ดร. มจร. วิทยาเขตขอนแก่น

การศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมเรื่องรามายณะกับทสรถ
ชาดก

พระยงค์ยุทธ เทวธมฺโม

การศึกษาวิเคราะห์ปริศนาปรัชญาธรรมในพิธีกรรมงานศพ
ของชาวพุทธ ตาบลบ้านฝางอาเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ด

Oral

การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการพัฒนาวัด ในเขต
อาเภอเมืองจังหวัดหนองคาย

Oral

การจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัด
อุดรธานี

Oral

มจร. วิทยาเขตหนองคาย

ศึกษาแนวทางการดาเนินการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕
ของคณะสงฆ์อาเภอศรีวิลัย จังหวัดบึงกาฬ

Oral

45 ดร.ประวิทย์ บุญใจ

มจร. วิทยาเขตนครราชสีมา

การสร้างเครือข่ายกับปัญหาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

Oral

46 ดร. เสรี ศรีงาม

มจร. วิทยาเขตนครราชสีมา

ตานานพระเครื่องในเมืองสยาม

Oral

มจร. วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

แนวคิดเรื่องหน้าที่ของพุทธทาสภิกขุกับการส่งเสริมจิตอาสา
ในสังคม

Poster

ศึกษาการจัดการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาตามหลัก
ไตรสิกขาเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ นักเรียน
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 เขตจังหวัดอุดรธานี

Oral

40

มจร. ขอนแก่น

41

42

พระมหาประยูร ฐิตวิริโย (วงษาบุตร)

มจร. วิทยาเขตหนองคาย

พระอธิการเดชา อิทฺธิเตโช (แก้วไชย) มจร. วิทยาเขตหนองคาย
43
44

47

พระเดช ธมฺมสโร(ดอกขาวรัมย์)

นายกิตติพัทธ์ เทศกาจร
พระนาพล พลญาโณ (พลภักดี )

มจร. วิทยาเขตหนองคาย

48

49
50
51

พระครูอุดมประชานุกูล

มจร. วิทยาเขตขอนแก่น

Phrasayyanh Suriyo (Kietsaksy)

มจร. วิทยาเขตขอนแก่น

พระณัฐวุฒิ วิริยธโร (เสน่หา)

มจร. วิทยาเขตขอนแก่น

ศึกษาหลักพุทธปรัชญาเถรวาทเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ชาวพุทธ
ตามทัศนะของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

Oral

มจร. วิทยาเขตขอนแก่น

วิเคราะห์สังคมพระสงฆ์ในอุดมคติทางพระพุทธศาสนา

Oral

52 พระอุทิพย์ ตาลอาพร

ศึกษาคาสอนเรื่องการเห็นธรรมของพระมงคลเทพมุนี (สด
จนฺทสโร)
ความเชื่อของประชาชนลาวที่มีต่อการบูชาพระธาตุหลวง
เวียงจันทน์

Poster

Oral
Oral

ที่

ชื่อ - ฉายา/นามสกุล
พระเรืองศักดิ์ ตปสีโล

สังกัด/หน่วยงาน
มจร. วิทยาเขตขอนแก่น

53

ชื่อบทความ/วิจัย

ประเภท

ศึกษาความนิยมในการฟังรายการวิทยุ เผยแพร่
พระพุทธศาสนาวัดป่าหนองคูของประชาชนในเขต อาเภอนา
เชือก จังหวัดมหาสารคาม

Oral

พระมหาโยธิน โยธิโก

มจร. วิทยาเขตขอนแก่น

การจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาในการอนุรักษ์
ระบบนิเวศวิทยาเชิงพุทธ

Oral

พระครูสุตวรธรรมพินิจ

มจร. วิทยาเขตขอนแก่น

การศึกษาความเชื่อและวิธีการปฏิบัติต่อศพของชนเผ่าญ้อใน
อาเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

Oral

56 ดร.อุทัย วรเมธีศรีสกุล
พระอนันต์ ชยาภรโณ(จีนจิง)
57

มจร. วิทยาเขตขอนแก่น

การควบคุมกามคุณด้วยหลักอสุภกัมมัฏฐาน

Oral

มจร. วิทยาเขตขอนแก่น

ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในบทขับร้อง
สรภัญญ์อีสาน ของชาวอาเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

Oral

54
55

58
59
60

พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ,ผศ.ดร.

มจร. วิทยาเขตขอนแก่น

สิกขาบทปริทัศน์: ศึกษาข้อถกเถียงและการตีความศีลใน
พระพุทธศาสนา

Oral

พระครูประทีปรัตนคุณ

มจร. วิทยาเขตขอนแก่น

ศึกษาประโยชน์การกินมังสวิรัติที่มีต่อชาวพุทธในตาบลวัง
สามหมอ อาเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

Oral

การส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของผู้สูงอายุชาว
จังหวัดชัยภูมิ : กรณีศึกษาการเจริญอาณาปานสติ

Oral

ภาวะผู้นาของเจ้าอาวาส ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ใน
เขตการปกครองคณะสงฆ์ อาเภอเมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคาย

Oral

พระอนนต์ อคฺคปญฺโญ

มจร.วิทยาเขตขอนแก่น

61 พระมหาประภาส ปภสฺสโร วงค์ประชุมมร.
ม วิทยาเขตศรีล้านช้าง

รับรองตามนี้

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล พรมกุล)
บรรณาธิการ การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๕ นานาชาติครั้งที่ ๓
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น
หมายเหตุ: รายชื่อ/บทความวิจัย/บทความวิชาการ ที่ไม่ปรากฏมีสาเหตุ ๒ ประการคือ
๑. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความนัน้ ๆ แล้วไม่สามารถให้ตีพิมพ์ได้ เนือ่ งจากคุณภาพของบทความยังไม่ถึงเกณฑ์ หรือ
๒. เจ้าของบทความยังไม่ชาระค่าตีพิมพ์บทความ
สอบถามข้อมูลได้ที่กลุ่มงานวิจัยและคุณภาพการศึกษา
โทรศัพท์. ๐๘๒-๘๕๕-๘๙๖๒, ๐๙๔-๓๙๒-๙๓๒๖

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อตีพิมพ์บทความวิจัย/บทความวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ ๕ (ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑)

ด้านการศึกษา
ที่

ชื่อ - ฉายา/นามสกุล

สังกัด/หน่วยงาน

ชื่อบทความ/วิจัย

ประเภท

๑ พระครูสิริปญญาภรณ (สุธีร ตันโห) มจร ขอนแก่น

การศึกษาเชิงวิเคราะห์สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามทัศนะของ
ครูผู้สอนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2

Oral

๒ สมบัติ เจนสระคู

มจร ขอนแก่น

การบริหารโรงเรียนของผู้บริหารตามหลักอปริหานิยธรรม 7
โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนา ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด

Oral

๓ ไชยยา เมืองแทน

มจร.ส่วนกลาง

การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมในการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียนมัธยมตอนต้นโรงเรียนธรรมบวรวิทยา

Poster

๔ กรรณิกา ละอองทอง

มจร.ขอนแก่น

การประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 เพื่อการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก
ในเขตอาเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

Oral

มจร.ขอนแก่น

การบริหารการจัดการศึกษาของคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอเมืองสรวง จังหวัด
ร้อยเอ็ด

Oral

มจร.ขอนแก่น

การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาในอาเภอวาปี
ปทุม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม
เขต 2

Oral

๗ ฐาปนีย์ สมพงษ์ผึ้ง

มจร.ขอนแก่น

การบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนประถมศึกษา ในอาเภอ
เกษตรวิสัย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 2

Oral

๘ ทองมุข ปารมีชัย

มจร.ขอนแก่น

การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2

Oral

๙ ศิริพร ศรีขาวรส

มจร.ขอนแก่น

การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

Oral

๑๐ พิพัฒน์ ปารมีชัย

มจร.ขอนแก่น

การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2

Oral

๑๑ ปริชาติ น้าคา

มจร.ขอนแก่น

รูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
สังกัดสหวิทยาเขตสาเกตนคร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 27

Oral

๑๒ สาวิตรี บุตรศรีภูมิ

มจร.ขอนแก่น

การบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง โรงเรียน
อนุบาลโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

Oral

๕ ชุติเดช ทิพยวิชิน

๖ กนกวรรณ เกิดพระจีน

ที่

ชื่อ - ฉายา/นามสกุล

สังกัด/หน่วยงาน

ชื่อบทความ/วิจัย

ประเภท

มจร.ขอนแก่น

การประเมินการใช้หลักสูตรจุฬาลักษณ์ในระดับอนุบาล ของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

Oral

มจร.ขอนแก่น

การบริหารหลักสูตรท้องถิ่นในโรงเรียนประถมศึกษากลุ่มพัฒนา
คุณภาพ การศึกษาโพธิช์ ัยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3

Oral

มจร.ขอนแก่น

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ในศูนย์
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 16 โคกนาคา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2

Oral

๑๖ นิวัฒน์ ทรหาญ

มจร.ขอนแก่น

ภาวะผู้นาเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการศึกษา
กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาม่วงสว่าง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

Oral

๑๗ ดร.ศุภสิทธิ์ ลินทมาตย์

มมร. วิทยาเขตร้อยเอ็ด

การปลูกฝังจริยธรรมขั้นพื้นฐานในเยาวชนด้วยหลักภาวนา ๔

Oral

๑๘ เกษร ขันธะบูรณ์

มจร.ขอนแก่น

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารกับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มหาสารคาม เขต 2

Oral

๑๙ ดร.เครือวัลย์ มาลาศรี

ม.ราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
ขอนแก่น

ทักษะการคิดวิเคราะห์ การสังเกต การบูรณาการในการจัดการ
เรียนรู้

Oral

๒๐ นายเอกลักษณ์ คงทิพย์

มจร. วิทยาลัยสงฆ์เลย

การพัฒนาตนเองเพื่อความเป็นผู้มีจิตอาสาของนิสิตนักศึกษาครู

Poster

มมร.

การบริหารงานวิชาการตามหลักไตรสิกขาของผู้บริหารสถานศึกษา
อาเภอเมืองร้อยเอ็ด สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต ๑

Poster

๒๒ พระจิรานุวัฒน์ สนฺติกาโย อนันตภูมิ มมร. วิทยาเขตร้อยเอ็ด

รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด
เขต 1

Oral

๒๓ พระอธิการโสภณ ปิยธมฺโม (กิ่งแก้ว) มจร.ขอนแก่น

ประสิทธิผลการบริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ตาม
หลักอิทธิบาท ๔สังกัดสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอานาจเจริญ

Oral

๒๔ พระกีต้าร์ กิตฺติวุฑฺโฒ / วิไลวงศ์

มจร.ขอนแก่น

การบริหารแบบมีส่วนร่วมตามหลักอิทธิบาท ๔ ของโรงเรียนมัธยม
สงฆ์ แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว

Oral

๒๕ พระสมุห์ประสิทธิ์ ปสิทฺธิโก / แสนด้วมจร.ขอนแก่
ง
น

การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

Oral

๑๓ นันทกา ภูผา

๑๔ วิจิตรา จันทะแดง

๑๕ ไพรบูรณ์ วิสีปัต

๒๑ พระอภิชิต อธิจิตฺโต/โชติกาล

ที่

ชื่อ - ฉายา/นามสกุล

สังกัด/หน่วยงาน

ชื่อบทความ/วิจัย
การบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศตามหลักอิทธิบาท ๔ ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๕

ประเภท

๒๖ นางยุพิน ขุนทอง

มจร.ขอนแก่น

๒๗ พระครูปริยัติคุณรังษี,ผศ.ดร.

มจร.วิทยาลัยสงฆ์เลย

การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
แห่งศตวรรษที่ ๒๑

Oral

๒๘ ณัฐพล คูณหลาย

ม.ราชภัฏมหาสารคาม

การศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาตามความ
คิดเห็นของครูในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองมหาสารคาม

Poster

๒๙ ดร.ธีรภัทร์ ถิ่นแสนดี

มมร. วิทยาเขตร้อยเอ็ด

การพัฒนา M-Learning สาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

Poster

๓๐ รัตติพร ทองสาร

ม.ราชภัฏมหาสารคาม

การศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาตามความ
คิดเห็นของนักเรียนในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองมหาสารคาม

Poster

๓๑ ดร.ศุภสิทธิ์ ลินทมาตย์

มมร. วิทยาเขตร้อยเอ็ด

รูปแบบกิจกรรมพลศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัย เพื่อปลูกฝังจริยธรรม
ขั้นพื้นฐาน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๓๒ ดร.สมควร นามสีฐาน

มจร. วิทยาเขตขอนแก่น

กลยุทธ์การสอนสังคมศึกษาแนวพุทธโดยใช้การสอนแบบ
สร้างสรรค์เป็นฐาน

มจร. วิทยาเขตขอนแก่น

การบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามหลัก
พรหมวิหารธรรม ๔ สังกัดสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
จังหวัดขอนแก่น

Oral

๓๔ พระมหาศรัณญู อุทยวโร/ปิ่นอาคา มจร. วิทยาเขตขอนแก่น

ภาวะผู้นาตามหลักพละ ๔ ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕

Oral

๓๕ พระปลัดธนา ชินทตฺโต (ชินทนาม) มจร. วิทยาเขตขอนแก่น

การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

Oral

๓๖ พระปลัดบัวศรี ฐิตวีริโย (ผ่านสาแดง) มจร. วิทยาเขตขอนแก่น

การส่งเสริมพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้บริหารตามหลักสังคห
วัตถุ ๔ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒

Oral

๓๗ พระสุวรรณ สุวณฺโณ วงศ์ดาลา

มจร. วิทยาเขตขอนแก่น

การบริหารเชิงกลยุทธ์ตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ในโรงเรียนมัธยม
สงฆ์ นครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐ ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

Oral

๓๘ นางสาวอัจฉรา สอนโว

ประสิทธิผลการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามหลักสังคห
รร.น้าพองพัฒนศึกษา รัชมังคลา
วัตถุ ๔ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
ภิเษก
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

๓๓ พระนิรันดร์ จรณธมฺโม/บัวทา

Oral

Oral
Poster

Oral

ที่

ชื่อ - ฉายา/นามสกุล

สังกัด/หน่วยงาน

ชื่อบทความ/วิจัย

ประเภท

๓๙ พระอธิการธีระพล โคตมสิสฺโส/บุญกลาง
มจร.ขอนแก่น

ภาวะผู้นาตามหลักพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
นครราชสีมา

Oral

๔๐ นางสาวภิญญาดา ชนะเสภา

การบริหารสถานศึกษาตามหลักโยนิโสมนสิการ ในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น
เขต ๑

Oral

๔๑ พระภัทรพงษ์ ฐิตญาโณ (ปิดตาระโพธิม์) จร.วิทยาเขตขอนแก่น

การบริหารสถานศึกษาตามหลักพรหมวิหาร ๔ ในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสานักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต
๑

Oral

๔๒ พระธวัชชัย ถาวโร/กันยา

มจร.วิทยาเขตขอนแก่น

การบริหารตามหลักพรหมวิหาร ๔ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒

Oral

๔๓ สมศักดิ์ พรหมเมตตา

มจร.ส่วนกลาง

การบริหารงานบุคลากรตามหลักพรหมวิหาร 4 ในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 5

Oral

๔๔ นายศุภกิจ ภูโอบ

รร.ถนนสุรนารายณ์คุรุรัฐประชา
สรรค์

การบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักธรรม
คุ้มครองโลกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๕

Oral

๔๕ พระมหาบันทอน ทองสว่าง

มจร.วิทยาเขตขอนแก่น

ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
สังกัดสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี

Oral

๔๖ นายบุญมี วิทยาสิทธิ์

มจร.วิทยาเขตขอนแก่น

การประยุกต์หลักอิทธิบาท ๔ ในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

Oral

๔๗ พระมหาศุพชัย สุภชโย (บุญพร้อม) มจร.วิทยาเขตขอนแก่น

ประสิทธิผลการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๙ สังกัดมหาเถรสมาคม สานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Oral

๔๘ พระนที สิริปญฺโญ

มจร.วิทยาเขตขอนแก่น

การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนพระปริยัติธรรม สังกัด
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น

Oral

๔๙ นางสาวพันทิวา ทับภูมี

ม.ขอนแก่น

การพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ รายวิชา
มนุษย์กับสังคม (000101) สาหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยใช้การเรียนการ
สอนแบบห้องเรียนกลับด้าน ร่วมกับสื่อออนไลน์โปรแกรม
Edmodo

Oral

๕๐ นางสาวทัศนีย์ เสถียรภัทรนันท์

ม.ขอนแก่น

มรร.ส่วนกลาง

การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยใช้โปรแกรมเกม
การตอบคาถามออนไลน์ (Kahoot) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Oral

ที่

ชื่อ - ฉายา/นามสกุล

สังกัด/หน่วยงาน

๕๑ นางสาวชลิดา ชาติมนตรี

ม.ขอนแก่น

๕๒ นางสาวสุกัญญา จาปาแดง

ม.ขอนแก่น

๕๓ นางสาวศิริพร ศรีภูทอง

ม.ขอนแก่น

ชื่อบทความ/วิจัย
การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเอ็กซ์พลิซิท (Explicit Teaching
Model) ร่วมกับการใช้บทเรียนออนไลน์ Google Apps รายวิชา
สังคมศึกษา สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยการจัดการเรียนรู้
ด้วยเทคนิค KWL-Plus ร่วมกับเทคนิคการใช้คาถาม 5W1H
รายวิชา ส 21103 สังคมศึกษา สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
การพัฒนาความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โดยใช้รูปแบบการสอน Synectics ร่วมกับเทคนิค
ระดมสมอง รายวิชา ส 16101 สังคมศึกษา สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6

รับรองตามนี้

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล พรมกุล)
บรรณาธิการ การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๕ นานาชาติครั้งที่ ๓
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น
หมายเหตุ: รายชื่อ/บทความวิจัย/บทความวิชาการ ที่ไม่ปรากฏมีสาเหตุ ๒ ประการคือ
๑. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความนัน้ ๆ แล้วไม่สามารถให้ตีพิมพ์ได้ เนือ่ งจากคุณภาพของบทความยังไม่ถึงเกณฑ์ หรือ
๒. เจ้าของบทความยังไม่ชาระค่าตีพิมพ์บทความ
สอบถามข้อมูลได้ที่กลุ่มงานวิจัยและคุณภาพการศึกษา
โทรศัพท์. ๐๘๒-๘๕๕-๘๙๖๒, ๐๙๔-๓๙๒-๙๓๒๖

ประเภท

Oral

Oral

Oral

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อตีพิมพ์บทความวิจัย/บทความวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ ๕ (ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑)

ด้านสังคมศาสตร์
ที่

ชื่อ - ฉายา/นามสกุล

สังกัด/หน่วยงาน

ชื่อบทความ/วิจัย

ประเภท

1 นางสาวประภาพรรณ ภู่สกุล

มจร. วิทยาเขตขอนแก่น

แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองกุงธนสาร อาเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

Poster

2 นางณิชมาศ ภูจันทรศรี

มจร. วิทยาเขตขอนแก่น

แนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองกุงธนสาร อาเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

Poster

3 พระอัชยา ฉนฺทสุโภ

มจร. วิทยาเขตขอนแก่น

บทบาทของพระสงฆ์ต่อการพัฒนาวัดเป็นศูนย์กลางชุมชนในตาบลบึง
เนียม อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

Poster

4 พระมหาธนาวุฒิ จตฺตมโล

มจร. วิทยาเขตขอนแก่น

แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนของ
Poster
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกุงธนสาร อาเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

มจร. วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

พุทธนวัตกรรมเครื่องตรวจสอบไฮเท็กซ์เพื่อคัดกรองผู้ที่จะเข้ามาบวช
โดยการมีส่วนร่วมของสานักงานตารวจแห่งชาติและชุมชนท้องถิ่นใน
จังหวัดเชียงราย

Oral

มมร. วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิ
บาลขององค์การบริหารส่วนตาบลกาแพง อาเภอเกษตรวิสัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด

Oral

มจร. วิทยาเขตขอนแก่น

การปฏิบัติงานตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรมของพนักงาน
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่น อาเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น

8 นายศุภวิชญ์ โรมแพน

ม. ราชภัฎชัยภูมิ

การนาหลักศีลธรรมไปใช้ในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายของครูโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม อาเภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

Oral

9 พระอักขราภิศุทธิ์ ลูนละวัน,ดร.

พุทธนวัตกรรม : การมีส่วนร่วมและการบริการวิชาการแก่สังคม โดย
มจร. วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย สร้างเครื่องตรวจสอบไฮเท็กซ์เพื่อคัดกรองผู้ที่จะเข้ามาอุปสมบท ของ
คณะสงฆ์ในจังหวัดเชียงราย

Oral

10 นายอารุณ สิทธิวงศ์

มจร. วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

พระสงฆ์ยุค 4.0 โลกวัชชะจับพระลาสิกขาได้ด้วยหรือไม่ ! : สิทธิและ
หน้าที่ของพระสงฆ์อยู่ตรงไหน

Oral

11 ธนวรรธน์ ตรีศูนย์

มมร. วิทยาเขตศรีล้านช้าง

การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในเขต องค์การ
บริหารส่วนตาบลชุมแพ อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

Oral

12 พระนิทัศน์ ธีรปญฺโญ,ดร. (วงศ์วังเพิ่ม)

มมจร. วิทยาเขตศรีล้านช้าง

กฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพย์สินของพระสงฆ์

Oral

13 นางนิ่มนวล โม้ชัย

มจร. วิทยาเขตขอนแก่น

การปฏิบัติตนตามหลักพรหมวิหารธรรม กับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลาการฝ่ายปกครองจังหวัดขอนแก่น

Poster

14 พระระพิน พุทธิสาโร

มจร.

เฟชบุ๊กพื้นที่ทางความเชื่อและเพศ : การแสดงอัตลักษณ์ทางเพศของ
ภิกษุ สามเณรไทย

Oral

5 พระอักขราภิศุทธิ์ ลูนละวัน,ดร.

6 พระสมศักดิ์ โฆสวโร (ผดุงรัตน์)

7 พระอัจฉริยะ อรุโณ

Poster

ที่

ชื่อ - ฉายา/นามสกุล

สังกัด/หน่วยงาน

ชื่อบทความ/วิจัย

ประเภท

15 นายเกษม ประพาน

มมร. วิทยาเขตศรีล้านช้าง

การใช้หลักสัปปุริสธรรมในการบริหารงานของเทศบาล ตาบลภูเรือ
อาเภอภูเรือ จังหวัดเลย

Oral

16 พระมหาสมพงษ์ เกษานุช

มจร. วิทยาเขตหนองคาย

บทบาทและอิทธิพลของพุทธศิลป์ต่อความศรัทธาในพุทธศาสนา ของ
พุทธศาสนิกชนจังหวัดหนองคาย

Poster

17 พระมหาอนุชา พุทฺธสโร (อาษากิจ)

มมร. วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาล ขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอจตุรพักตรพิมาน
จังหวัดร้อยเอ็ด

Poster

18 พระมหาไทยน้อย ญาณเมธี

มจร. วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

รัฐกับการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยไทย

Poster

19 พิษณุ บุญนิยม

ม.ราชภัฏกาแพงเพชร

การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนสู่เศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดกาแพงเพชร
พิจิตร และสุโขทัย

Oral

20 บุญส่ง นาแสวง,มานิตา ชูช่วย

มจร. วิทยาเขตขอนแก่น

การบริหารความเสี่ยงในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตาม
ทัศนะของบุคลากรมหาวิทยาลัย

Oral

21 พระไชยณรงค์ ปุญฺญกาโม (ชนะภูมิ)

มจร. วิทยาเขตขอนแก่น

ภาวะผู้นาการบริหารงานตามหลักสัปปุริสธรรมของคณะผู้บริหารในเขต
เทศบาลเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู

Oral

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลทุ่ม อาเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

Oral
Oral

22 พระเกียรติศักดิ์ กนฺตสีโล (พรหมประดิษฐ์)มมร. วิทยาเขตร้อยเอ็ด
23 พระทัน ธมฺมสโร (แฝงสะโด)

มมร.วิทยาลัย วิทยาเขต
ศรีล้านช้าง

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลตาบล
โนนคูณ อาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

24 พระมหาสุดใจ ชยวุฑฺโฒ

มจร. วิทยาลัยสงฆ์เลย

อาสามองมุมเดียวกัน

25 พระประกาศิต ฉนฺทกโร (นมัสการ)

มมร. วิทยาเขตศรีล้านช้าง

บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารจัดการสงฆ์ตามระบอบ
ประชาธิปไตย อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

26 พิทยพล กองพงษ์

มจร. วิทยาลัยสงฆ์เลย

จิตอาสากับการให้ในมิติทางพระพุทธศาสนา

27 ดร.ปดิษฐ์ คาดี

มมร. วิทยาเขตศรีล้านช้าง

ขีดความสามารถในการจัดการสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอ วังสะพุงจังหวัดเลย

Oral

28 พระครูปริยัติสารการ, ดร.

มจร. วิทยาเขตขอนแก่น

การจัดการปัญหาหนี้สินของประชาชน

Oral

29 พระครูปริยัติธรรมวงศ์, ผศ.ดร.

มจร. วิทยาเขตขอนแก่น

รูปแบบและกระบวนการสร้างสังคมจิตอาสาป้องกันปัญหายาเสพติดใน
ประเทศไทย

Oral

Poster
Oral
Poster

30 พระมหาประภาส ปภสฺสโร วงค์ประชุม มมร. วิทยาเขตศรีล้านช้าง ภาวะผู้นาของเจ้าอาวาส ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ในเขตการปกครอง
คณะสงฆ์ อาเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

Oral

31 พระสุริยา จารุธมฺโม (หงษ์ชุมแพ)

มมร. วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ์
ของพระสังฆาธิการในเขตอาเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

Oral

32 ดร.พิชิต กันยาวรรณ

มมร. วิทยาลัยศาสน
ศาสตร์ยโสธร

ผลกระทบจากร่างกฎหมายการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Poster

ที่

ชื่อ - ฉายา/นามสกุล

สังกัด/หน่วยงาน

ชื่อบทความ/วิจัย

ประเภท

33 ดร.นวลวรรณ พูนวสุพลฉัตร

มจร.

การศึกษากลไกของรัฐในการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมทาง
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย

Oral

34 พรครูวุฒิธรรมบัณฑิต,ผศ.ดร.

มจร. วิทยาเขต
อุบลราชธานี

จริยศาสตร์การพัฒนา : ตัวชี้วัดและกระบวนการสร้างความโปร่งใสใน
องค์กรปกครองท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี

Oral

35 ผศ.ดร.ธงชัย สิงอุดม

มจร. วิทยาลัยสงฆ์เลย

จิตอาสาสู่การพัฒนาประชาธิปไตยในสังคม

Oral

36 นายธนรัฐ อดทน

มจร. วิทยาเขตขอนแก่น

การมีส่วนร่วมของประชาชนด้านทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม : โครงการ
บุญกุ้มข้าวใหญ่ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา
เขตขอนแก่น

Oral

37 พระชนินทร์ มหาญาโณ (วะชุม)

มจร. วิทยาเขตหนองคาย บทบาทของประชาชนที่มีต่อพระสงฆ์ในตาบลบ้านถ่อน อ.ท่าบ่อ จ.
หนองคาย

38 พระอภิสิทธิ์ ภูริปญฺโญ (สุภาษิต)

มจร. วิทยาเขตหนองคาย

ทัศนคติของนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชารัฐศาสตร์คณะ
Oral
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
หนองคาย

39 พระมหาอนุพันธ์ มหาวีโร (ภูคาวงค์)

มจร. วิทยาเขตหนองคาย

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการเทศบาลตาบลเฝ้าไร่
อาเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

Oral

40 จุรีรัตน์ แก้วปัญญา

มจร. วิทยาเขตขอนแก่น

การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ
ของบุคลากรฝ่ายสารบบคดี สานักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น

Poster

41 จีรนุช นันท์ดี

มจร. วิทยาเขตขอนแก่น

เส้นทางการท่องเที่ยวในเขตอาเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

Poster

42 พัชรี สายบุญเยื้อน

มจร. วิทยาลัยสงฆ์เลย

เครือข่ายจิตอาสากับการพัฒนาสังคมเชิงรุก

43 อรนุช กบรัตน์

มจร. วิทยาเขตขอนแก่น

สมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรสานักงานคดีศาลสูงภาค ๔

44 พระเทพมงคล พรหมสโร พรมมาแข้

มจร. วิทยาเขตขอนแก่น

Oral

45 พระภัทรวุฒิ ชาคโร

มจร. วิทยาเขตขอนแก่น

ความสัมพันธ์ระหว่างหลักพรหมวิหารธรรมกับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลอาเภอนาดูน
ประสิทธิผลการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตาบลเชียงยืน อาเภอ
เชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

46 พระอธิการทองสา กลฺยาโณ(สืบสิงห์)

มจร. วิทยาเขตขอนแก่น

การบริหารจัดการสมัยใหม่เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระ
สังฆาธิการ ในอาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู

Oral

47 นางนภารัตน์ เหมียดไธสง

มจร. วิทยาเขตขอนแก่น

คุณภาพชีวิตในการทางานกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
สานักงานอัยการภายในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

48 สัญญารัตน์ มอไธสง

กลยุทธ์การขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อความยั่งยืน
มจร.หน่วยวิทยฯ มหาสารคาม ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
วัดและบทบาทหน้าที่ของเจ้าอาวาส ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.
2505
มจร

49 ดร.วิศร์ อัครสันตติกุล
50

ดร.ปรัชญา มีโนนทองมหาศาล

มจร. วิทยาเขตขอนแก่น

Oral

Oral
Poster

Oral

Poster
Oral
Oral
Oral

ที่

ชื่อ - ฉายา/นามสกุล

สังกัด/หน่วยงาน

ชื่อบทความ/วิจัย

รับรองตามนี้

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล พรมกุล)
บรรณาธิการ การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๕ นานาชาติครั้งที่ ๓
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น
หมายเหตุ: รายชื่อ/บทความวิจัย/บทความวิชาการ ที่ไม่ปรากฏมีสาเหตุ ๒ ประการคือ
๑. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความนัน้ ๆ แล้วไม่สามารถให้ตีพิมพ์ได้ เนือ่ งจากคุณภาพของบทความยังไม่ถึงเกณฑ์ หรือ
๒. เจ้าของบทความยังไม่ชาระค่าตีพิมพ์บทความ
สอบถามข้อมูลได้ที่กลุ่มงานวิจัยและคุณภาพการศึกษา
โทรศัพท์. ๐๘๒-๘๕๕-๘๙๖๒, ๐๙๔-๓๙๒-๙๓๒๖

ประเภท

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อตีพิมพ์บทความวิจัย/บทความวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ ๕ (ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑)

ด้านมนุษยศาสตร์
ที่

ชื่อ - ฉายา/นามสกุล

สังกัด/หน่วยงาน

๑ พระสิทธิศักดิ์ พรมสิทธิ์

มจร. วิทยาเขตนครราชสีมา

๒ ดร.กัมพล นะวัน

๓ ผศ.ดร.พยุงพร ศรีจันทวงษ์
๔

รัชนีฉาย เฉยรอด

ชื่อบทความ/วิจัย
โครงสร้างภาษาไทยถิ่นโคราชในอาเภอขามสะแกแสง จังหวัด
นครราชสีมา

ประเภท
Poster

มจร. วิทยาเขตหนองคาย

พฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาที่สองเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียน
หนองคายวิทยาคาร อาเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

Poster

ม. ราชภัฏเลย

จิตอาสากับบทบาทการอนุรักษ์และการจัดการป่าชุมชน :
กรณีศึกษาภูเตาโปงป่าชุมชนบ้านบุ่งกุ่ม ต.นาหอ อ.ด่านซ้าย จ.
เลย

Oral

วิเคราะห์ประโยคและความสัมพันธ์ระหว่างประโยคในวารสาร
สารสุขผู้สูงวัย

Oral

ม. ยสงขลานครินทร์

รับรองตามนี้

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล พรมกุล)
บรรณาธิการ การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๕ นานาชาติครั้งที่ ๓
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น
หมายเหตุ: รายชื่อ/บทความวิจัย/บทความวิชาการ ที่ไม่ปรากฏมีสาเหตุ ๒ ประการคือ
๑. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความนัน้ ๆ แล้วไม่สามารถให้ตีพิมพ์ได้ เนือ่ งจากคุณภาพของบทความยังไม่ถึงเกณฑ์ หรือ
๒. เจ้าของบทความยังไม่ชาระค่าตีพิมพ์บทความ
สอบถามข้อมูลได้ที่กลุ่มงานวิจัยและคุณภาพการศึกษา
โทรศัพท์. ๐๘๒-๘๕๕-๘๙๖๒, ๐๙๔-๓๙๒-๙๓๒๖

