กลุ่ม มนุษยศาสตร์
ที่

รหัส

ประกาศรายชื่อผลงานที่มีสิทธินำเสนอบทความวิจัยและบทความวิชาการ
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาจุฬาฯ สุรินทร์ ครั้งที่ 1
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ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
ชื่อบทความ

ผู้วิจยั หลัก

กระบวนการการเผยแผ่พ ระพุทธศาสนากับคริสต์ พระมหาธนกร กิตฺติปญฺโญ/
ศาสนาบนพื้นที่ราบสูง ในจังหวัดเพชรบูรณ์
สร้อยศรี

ที่ 1

BP1001

ที่ 2

หลักสังคหวัตถุ 4 เพื่อการประชาสัมพันธ์ของนักจัด พระสมเกียรติ คเวสโก
CO1010 รายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในจังหวัดสุรินทร์ (มโนบาล)

ที่ 3

CO1009

ที่ 4

CO1014

ที่ 5

CO1015

ที่ 6

BO1018

ที่ 7

BP1022

ที่ 8

BO1024

ที่ 9

BP1026

ที่ 10 CP1027
ที่ 11 BO1032
ที่ 12 BO1033
ที่ 13 BO1034

ที่ 14 BO1035

รูปแบบสามีภรรยาตามหลักสมชีวิธรรม 4 ในตำบล
เทนมีย์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
ศึกษาอินทรีย์ 5 และการเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐานใน
พระพุทธศาสนา
ศึกษาคุณค่าของศาลหลักเมืองสวาย และตาหลัก ที่
มี ต ่ อ วิ ถ ี ช ี ว ิ ต ของคนชุ ม ชนชาวพุ ท ธตำบลสวาย
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
อิทธิพลของพระพุทธศาสนามหายานต่ออารยธรรม
ขอมในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗
คำสอนและแนวการปฏิบัติกรรมฐานของหลวงปู่มั่น
ภูริทัตโต
แนวทางการสร้างสันติภาพท่ามกลางพหุวัฒนธรรม
ในสังคมไทย

แนวคิดเชิงอภิปรัชญาในมังคลัตถทีปนี
การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร ๔ เพื่อดูแลผู้ป่วยจิต
เภทในโรงพยาบาลส่งเสริมสุข ภาพตำบลบ้านโคก
เมื อ งตำบลจรเข้ ม าก อำเภอประโคนชั ย จั ง หวั ด
บุรีรัมย์
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิก ารใน
สามจังหวัดชายแดนใต้
Canang Sari สัญลักษณ์ในการเคารพและบูชาของ
ชาวบาหลี เมืองเดนปาซาร์ ประเทศ อินโดนีเซีย
การมี ส ่ ว นร่ว มของกลุ่ ม ชนชาวไทยกู ย ที ่มี ต ่อ พิธี
กรรมการแซนอาหยะ
การท่องเที่ยววิถีชีวิตวัฒนธรรมชาวกูย : กรณีศึกษา
บ้ า นอาลึ โ ฮมสะเตย์ อำเภอสำโรงทาบ จั ง หวั ด
สุรินทร์

เตือง บุญงาม
พระครูปริยตั ิบุญญาทร
(อภิปุญโญ พะนิจรัมย์)

พระสมพงษ์ ธีรวํโส
ดร.บรรพต แคไธสง
ดร.ภัฏชวัชร์ สุขเสน
พระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิ
ภาณี, ดร.

พระมหาถนอม อานนฺโท,ดร.

สังกัด/หน่ วยงาน
วส.พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์, 91
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาชาวิชา
พระพุ ท ธศาสนา มหาวิ ท ยาลัย มหาจุ ฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาชาวิชา
พระพุ ท ธศาสนา มหาวิ ท ยาลัย มหาจุ ฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
หลั ก พุ ท ธศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
พระพุทธศาสนา
มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตสุรินทร์
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น
สาขาวิ ช าพระพุ ท ธศาสนา วิ ท ยาลั ย สงฆ์
บุร ีร ัมย์ มหาวิทยาลัย มหาจุฬ าลงกรณราช
วิทยาลัย

รังสรรค์ วัฒนาชัยวณิช

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี

ดร.ยโสธารา ศิริภาประภากร

รัฐศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ดร.ยโสธารา ศิริภาประภากร

รัฐศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ดร.ยโสธารา ศิริภาประภากร

รัฐศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ราตรี วาลีประโคน

กลุ่ม มนุษยศาสตร์

ที่ 15 BO1036

ที่ 16 CO1037
ที่ 17 AO1039

ที่ 18 BP1040
ที่ 19 BP1041
ที่ 20 BP1042
ที่ 21 BP1047

ที่ 22 CP1060
ที่ 23 AO1069

ที่ 24 AO1070

ที่ 25 CP1072
ที่ 26 BO1079
ที่ 27 BO1080

ที่ 28 AP1081
ที่ 29 BP1086
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ข้อ โต้แย้งเรื่อ ง "ศาสนาและจริย ธรรม" ของคาร์ ล
มาร์กซ์
รูปแบบการบริหารจัดการตามหลักอปริหานิยธรรม
ขององค์ ก ารบริ ห าร ส่ ว นตำบลประทั ด บุ อำเภอ
ปราสาท จังหวัดสุรินทร์
ประเพณีบุญข้าวสาก บ้านคกมาด ต.ปากตม อ.เชียง
คาน จ.เลย
ศึ ก ษาการปฏิ บ ั ต ิ ต นตามหลั ก ศี ล 5 ไปใช้ ใ น
ชีว ิต ประจำวัน ของนักเรีย น โรงเรีย นวิถ ีพ ุทธ ใน
จังหวัดสุรินทร์
วิเคราะห์ ศรัทธาในระบบความเชื่อจากคำสอนของ
พระพุทธศาสนา
*บายศรีส ูข วัญ ปริศ นาธรรมในพิ ธี กรรมเสริ ม ดวง
ชะตา
พระพุทธศาสนากับกระแสวัฒนธรรมนิยมในสังคม
ปัจจุบัน
ศึกษาสุขภาวะผู้สูงอายุเชิงพุทธ: กรณีศึกษาชมรม
ผู้สูงอายุ ชุมชนวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม จังหวัดศรี
สะเกษ
พลวัตประเพณีการทำบุญกฐินของชาวภูไทในตำบล
บุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

พระสมุห์อดิเรก อาทิจฺจพโล,
ดร.

เขมานันท์ ขบวนฉลาด
พลสยาม สุนทรสนิท
พระครูวนิ ัยธรสมุทร ถาวรธมฺ
โม
พระอธิการสมพร อนาลโย
พระมหาเชษฐา ฐานจาโร /อัง
โครัมย์
พระครูสุเมธจันทรสิริ,ดร

พระสันติภาพ โกวิโท
พระสมุห์สุรพล สุทฺธญาโณ
(ดอนเต่าเหล็ก)

การประยุ ก ต์ ห ลั ก พุ ท ธธรรมในการแก้ ป ั ญ หา
เศรษฐกิจยุคบริโภคนิยม
ผศ.ดร.สุชาติ บุษย์ชญานนท์
บทบาทการอนุร ัก ษ์ ทรัพ ยากรป่ า ไม้ ของพระครู
พิทักษ์นันทคุณ (สงวน จารุวณฺโณ) วัดอรัญญาวาส
อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
นางพวงผกา กองมงคล
รำแม่มด : ดนตรีบำบัดด้านความเชื่อและวัฒนธรรม
ของกลุ่มชาติพันธ์เขมร ในจังหวัดศรีสะเกษ
ดร.สุทัศน์ ประทุมแก้ว
พุทธจิตวิทยา : ความรับผิดชอบต่อสังคม
ผศ.ดร.ทิพย์ ขันแก้ว
การเสริมสร้างสัน ติภ าพในสังคมด้วยหลักกตัญญู
กตเวทิตาธรรม
ประภาส แก้วเกตุพงษ์
ออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างไรให้ถูกต้องและฟั งรู้
เรื่อง
นาย จิรพจน์ ขวัญคง

มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิ ท ยาลั ย สงฆ์ น ครพนม อำเภอธาตุ พ นม
จังหวัดนครพนม
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย
คณะพุทธศาสตร์ ภาควิชาศาสนาและปรัชญา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัง
น้อย อยุธยา
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย
คณะครุศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
คณะครุศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย
สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี
คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยย
พุทธศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะ
ม น ุ ษ ย ศ า ส ต ร ์ แ ล ะ ส ั ง ค ม ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ;วิทยาลัยสงฆ์พุทธชิน
ราช จ.พิษณุโลก
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บทบาทพระธรรมทูตในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ที่ 30 CP1087 ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
พระบรรพต กิตตฺ ิโก (จำปาไท)

ที่ 31 CO1092

ที่ 32 CO1093

ที่ 33 CO1094
ที่ 34 CO1096
ที่ 35 BO1097

ที่ 36 BP1103
ที่ 37 BO1110

ศึกษาคุณค่าของปราสาทศีขรภูมิที่มีต่อวิถีชีวิตชาว
พุทธ ในอำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
ศึกษาสภาพการบริหารจัดการปัจจัยพื้นฐานสำคัญ
ของแหล่งท่อ งเที่ ย วทางพระพุท ธศาสนา วัดไพร
พัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีษะเกษ
คุณค่าของปราสาทบ้านพลวง ที่มีต่อวิถีชีวิตชุมชน
ชาวพุทธ ตำบลบ้านพลวง อำเภอปราสาท จังหวัด
สุรินทร์
ศึกษาประติมากรรมพญานาคที่ปรากฏในปราสาท
ขอม ในเขตพื้นที่อีสานใต้
สำรวจคัม ภีร ์ ใบลานวัด มณี จ ัน ทร์ อ.พุ ท ไธสง จ.
บุรีรัมย์
ก า ร ด ู แ ล ส ุ ข ภ า ว ะ ข อ ง ผ ู ้ ส ู ง อ า ย ุ ต า ม ห ลั ก
พระพุ ท ธศาสนาในโรงเรี ย นผู ้ ส ู ง อายุ จั ง หวั ด
เพชรบูรณ์
สารธรรมจากหนังตะลุง: อารยธรรมแดนใต้ส ู่แดน
ธรรม
สัญลักษณ์อารยธรรมขอมยุคทวารวดีในแหล่งอารย
ธรรมโบราณอีสานใต้ ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนอง
หงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ และ ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน
จังหวัดนครราชสีมา

HEAK LINH
พระภัทรชัยญกรณ์ ขนฺติยตุ ฺโต
(อูดสวย)

นาย นิยม ก้านอินทร์

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
พระพุ ท ธศาสนา มหาวิ ท ยาลัย มหาจุ ฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
หลั ก สู ต รพุ ท ธศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขา
พระพุ ท ธศาสนา มหาวิ ท ยาลัย มหาจุ ฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
พระพุ ท ธศาสนา มหาวิ ท ยาลัย มหาจุ ฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
พระพุ ท ธศาสนา มหาวิ ท ยาลัย มหาจุ ฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

พระมนต์รัก รกฺขิโต/ กุลครรชิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระครูศรีปัญญาวิกรม, ผู้ชว่ ย
ศาสตราจารย์ ดร.
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
พระปลัดวุฒิพงษ์ กิตตฺ ิวณฺโณ
,ดร.
นายประสิทธิ์ ศรีสมุทร

พระครูปริยตั ิกิตติวรรณ(กิตฺ
ติวณฺโณ)/ได้ทุกทาง

วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์
วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ที่ 38 CO1113
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
พระพุ ท ธศาสนา มหาวิ ท ยาลัย มหาจุ ฬาลง
ที่ 39 BP1115 ความสุขในมุมมองของพระพุทธศาสนาเถรวาท
พระราชวิมลโมลี, ผศ.ดร.
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
การศึกษาสงฆ์กับความยั่งยืนในอนุภาคเทือกเขา
สาขาวิ ช าพระพุ ท ธศาสนา มจร วิ ท ยาเขต
ที่ 40 BP1117 พนมฎองแหรก: ไทย กัมพูชา และลาว
พระครูปริยตั ิวิสุทธิคุณ, รศ.ดร. สุรินทร์
คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
ศึกษาคุณค่าของกลุ่มปราสาทตาเมือนที่มีต่อวิถีชีวิต
มหาบัณฑิตมจรสุรินทร์
ที่ 41 CO1118 ชาวพุทธ ในอำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
พระสมยศ สุจิตฺโต
รูปแบบการดูแลสุข ภาวะผู้สูงอายุในยุคไทยแลนด์
ที่ 42 CO1119 ๔.๐: กรณีศึกษาผู้สูงอายุอำเภอเมืองสุรินทร์
พระเอกชัย วงศ์เทวา
บัณฑิตศึกษา

กลุ่ม มนุษยศาสตร์
ที่ 43 BP1123

ที่ 44 CO1126

ที่ 45 CO1127
ที่ 46 BO1131

ที่ 47 CP1134

ประกาศรายชื่อผลงานที่มีสิทธินำเสนอบทความวิจัยและบทความวิชาการ
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาจุฬาฯ สุรินทร์ ครั้งที่ 1
the 1st MCUSR National Conference วันที่ 3 เมษายน 2563
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

ปลูกฝังจิตสำนึกทางสังคมใหม่ ส่งผลกระทบให้การ
กระทำที่ดีงาม โดยทำตามทิศหกของพระพุทธเจ้า
การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาเพื่อส่งเสริมการเรียน
ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนลำ
ปลายมาศ ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์
ศึกษาวิเคราะห์การเตรียมตัวก่อนตายตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาเถรวาท ของพุทธศาสนิกชน ตำบล
บ้านไทร อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
การสร้างวัค ซีน สังคมเพื่อ แก้ไ ขปัญหาจริ ย ธรรม:
กรณีทหารคลั่งกราดยิงในห้าง Terminal 21
ศึกษาความเชื่อเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนาของ
พุทธศาสนิกชน ตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง
จังหวัดสระแก้ว

ปั ญ หาในการสื ่ อ สารข้ า มวั ฒ ธรรมของนั ก ศึ กษา
ที่ 48 CP1135 กัมพูชาในจังหวัดสุรินทร์
การพัฒนาภาวะผู้น ำตามหลักพุทธธรรมของพระ
สั ง ฆาธิ ก ารในเขตตำบลสาหร่ า ย อำเภอชุ ม พวง
ที่ 49 CP1136 จังหวัดนครราชสีมา
วิ เ คราะห์พ ุ ทธจริ ย ศาสตร์เ รื่ อ งความกตั ญ ญูผ ่าน
ที่ 50 CP1139 ประเพณีผีปู่ตาของชาวอีสาน

ผศ. ดร. อภิพัธน์ วิศิษฏ์ใจงาม

910299709

พระมหาศิริพงษ์ จนฺทปาโมชฺ
โช(ไกรสรพันธ)

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย

พระมหาวัชรินทร์ วชิรวํโส
(ชาวสวน)

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตพะเยา

พระมหาสุรชัย ชยาภิวฑฺฒโน

ทองแดง ผลอ้อ

Chaiyaphum Permngam
พระสมุห์ธีระ ชวนปญฺโญ
(ชื่นตา)
พระพัชรพล ปญฺญาธโร
(วาสรส)

พระใบฎีกาสุวรรณ อธิปญฺโญ

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย
นิ ส ิ ต หลั ก สู ต รบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา สาขาวิ ช า
พระพุ ท ธศาสนา มหาวิ ท ยาลัย มหาจุ ฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
นิ ส ิ ต หลั ก สู ต รบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา สาขาวิ ช า
พระพุ ท ธศาสนา มหาวิ ท ยาลัย มหาจุ ฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

นายสมคิด สุขจิต

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

พระศักดิเดชน์ นิตริ ัฐการ
พระครูสริ ิธรรมวรคุณ

มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตสุรินทร์
มจร วิทยาเขตสุรินทร์

บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของหลวงปู่สุ ข
ที่ 51 CP1140 ยโสธโร (บัวแก้ว)
พระครูขันติธรรมรักษ์
ศึกษาหลักธรรมที่เกี่ย วกับพิธีกรรมการบูชาปู่ตา
ที่ 52 CP1142 ของชาวบ้านสงยาง
แนวคิด คติความเชื่อ สู่การสร้างสรรค์ในงานพุทธ
ศิลปกรรมพระพุทธรูปร่วมสมัยในเขตท้องถิ่นบริเวณ
ที่ 53 BP1143 ลุ่มลำแม่น้ำชี
ศึกษาสภาพการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทาง
พระพุทธศาสนา วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร ตำบล
ที่ 54 CP1148 จรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ที่ 55 CP1152 พระเจ้าปเสนทิโกศลกับพระพุทธศาสนา

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย
Linguistic
Department,Faculty
of
Management Technology,Rajamangala
University of Technology Isan,Surin
Campus

กลุ่ม มนุษยศาสตร์
ที่ 56 AO1155

ที่ 57 BP1163
ที่ 58 BO1164

ที่ 59 BP1165

ที่ 60 BO1178
ที่ 61 AO1181

ที่ 62 BP1183
ที่ 63 AO1187

ที่ 64 CO1188
ที่ 65 BP1199

ที่ 66 CP1202

ประกาศรายชื่อผลงานที่มีสิทธินำเสนอบทความวิจัยและบทความวิชาการ
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาจุฬาฯ สุรินทร์ ครั้งที่ 1
the 1st MCUSR National Conference วันที่ 3 เมษายน 2563
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

ศึ ก ษาผลงานและปรั ช ญาของนั ก คิ ด สำคั ญ ใน
พระพุทธศาสนานิกายมหายาน
อุ ป ลั ก ษณ์ เ ชิง มโนทั ศ น์ข องสถานที ่ ใ นภาษิ ต คำ
พั ง เพย และสำนวนไทย ฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสภา
พุทธศักราช 2561
?กาลทานสูตร? กับความเชื่อเรื่อง?กาลทาน? ของ
สังคมชาวพุทธ
ทุเรียน:กระบวนการพัฒนาพืชสวนและความมั่นคง
ทางอาชีพตามแนวพุทธของประชาชนในจังหวัดศรี
สะเกษ
กระบวนการสื่อ สารทางภาษาและวั ฒนธรรมเพื่ อ
ส่ ง เสริม พลัง ทางสั ง คมของกลุ่ ม ชาติพ ั น ธุ์ ในกลุ่ ม
จังหวัดสนุก
ชุดความรู้เกี่ยวกับอดีตทางวัฒนธรรมในพิพิธภัณฑ์
จังหวัดศรีสะเกษ
พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา แนวคิด หลักการกับ
การบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชา
พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา
แนวคิ ด ความยุ ต ิ ธ รรมที ่ พ ึ ง ประสงค์ ต ามหลั ก
พระพุทธศาสนา
อิทธิพ ลของสิน ทรัพย์ดำเนินงานกับมูล ค่าเพิ่มใน
อนาคต บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
จินตนาการ : สิ่งสรรค์สร้างความเป็นอัตลักษณ์
ศึ ก ษาแบบอย่ า งภู ม ิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ ่ น ของพระครู
พิน ิต ศาสนการ (ลี อุต ฺต โม) ที่มีต ่อ ชุมชนหนองงู
เหลือม อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะสะเกษ

พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตตฺ โม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา
พุทธมณฑล นครปฐม

เอกลักษณ์ คงทิพย์

มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์เลย

ผศ.ดร.สิปป์มงคล ป้องภา

ม.มจร.วข.อุบลราชธานี

พระมหาขุนทอง เขมสิริ,ดร.

บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา วิ ท ยาลั ย สงฆ์ ศ รี ส ะเกษ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

นางสาวศศิธรร ล่องเลิศ
นายธันยพงศ์ สารรัตน์

วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
สาขาวิ ช าสั ง คมศึ ก ษา คณะครุ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

นายพิบูลย์ศักดิ์ เมืองโคตร

วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

พระราชปริยตั ิวิมล, ดร.,

มมร ร้อยเอ็ด
สาขาวิ ช าการบั ญ ชี วิ ท ยาลั ย ธาตุ พ นม
มหาวิทยาลัยนครพนม

รัตนาวดี ปรีสงค์
พระประเจน กรุตตฺ โม

มจร วส เลย

พระใบฎีกาอนุวัฒน์ ฐานธมฺโม นิสิตบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
(ฤกษ์สว่าง)
กรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
พระสุขุม สุขวฑฺฒโก
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนาเถรวาทและ
ที่ 67 AO1208 มหายาน

ที่ 68 BP1227

การประยุก ต์ ใช้ ห ลั กสติป ั ฏฐาน ๔ ในการบริห าร พระมหาสมพงษ์ ฐิตจิตฺโต
องค์กร
(ดาศรี)

หลวงพ่อ นาน: พระต้นแบบสงบนิ่งสร้างสรรค์เพื่อ พระครูสุนทรสีลวัฒน์ (บัญญัติ
ที่ 69 CP1229 การพัฒนาจังหวัดสุรินทร์
สีลสาโร)

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาชาวิชา่
พระพุ ท ธศาสนา มหาวิ ท ยาลัย มหาจุ ฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
พระพุ ท ธศาสนา มหาวิ ท ยาลัย มหาจุ ฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

กลุ่ม มนุษยศาสตร์

ประกาศรายชื่อผลงานที่มีสิทธินำเสนอบทความวิจัยและบทความวิชาการ
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาจุฬาฯ สุรินทร์ ครั้งที่ 1
the 1st MCUSR National Conference วันที่ 3 เมษายน 2563
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

การเสริมสร้างสัมมาชีพของผู้ประกอบการค้าขายผ้า
ที่ 70 BO1233 ไหมในจังหวัดสุรินทร์
พระปลัดวัชระ วชิรญาโณ
พระอธิการธวัชชัย คมฺภีรโต
(แสงโสภณ)

ที่ 71 CP1234 การบริหารจัดการความโลภเชิงพุทธบูรณาการ

เปรียบเทียบหลักการบริหารองค์กรเชิงพุทธกับการ พระอธิการธวัชชัย คมฺภีรโต
ที่ 72 CP1236 บริหารองค์กรตามแนวคิดทฤษฎีตะวันตก
(แสงโสภณ)

ที่ 73 CP1237 หลักสัปปุริสธรรมเพื่อการบริหารจัดการชุมชน

พระปลัดวัชระ วชิรญาโณ

ที่ 74 CP1238 บทวิจารณ์หนังสือเรื่องชีวิตคืออะไร
พระปลัดวัชระ วชิรญาโณ
ประเพณีสู่ขวัญข้าว : ความกตัญญูของชาวนาต่อแม่
ที่ 75 CP1240 โพสพ
พระครูประภัศจริยาภรณ์
ที่ 76 BP1242

คิหิสุข : การบริหารความสุขของฆราวาสเชิงพุทธ

ภัชลดา สุวรรณนวล

มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตสุรินทร์
นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี บัณฑิต สาขา
การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการ
จัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัย มหาจุ ฬ าลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัย มหาจุ ฬ าลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาชา
วิชาพระพุทธศาสนา วิทยาเขตสุรินทร์
วิทยาลัยสงฆ์สุราษฏร์ธานี มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

รับรองตามนี้

(รศ.ดร.ทวีศักดิ์ ทองทิพย์)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
บรรณาธิการ

