กลุ่ม ศึกษาศาสตร์
ที่

รหัส

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

ชื่อบทความ

AP3023
ที่ 1

ผู้วิจยั หลัก
นายพงษ์กฤตย์ นามปพน
อังกูร

ที่ 2

BP3030

ธรรมาภิบาล : หัวใจของการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
การเปิดรับข่าวสาร และความคิดเห็นเกีย่ วกับพฤติกรรมจิตอาสา
ของวัยรุ่น ในจังหวัดฉะเชิงเทรา

ที่ 3

BP3043

พระสงฆ์กบั ภาวะผู้นำทางจิตวิญญาณในประชาคมอาเซียน

พระสุวิจักษ์ โชติวโร,ดร

ที่ 4

BP3055

อุดมการณ์และจิตวิญญาณของครู

พระมหาสมบัติ ฐานวโร

ที่ 5

BP3056

เส้นทางสูค่ วามเป็นครูมืออาชีพ

พระครูวิรยิ ปัญญาภิวัฒน์, ดร.

ที่ 6

BP3057

ที่ 7

BO3071

พระครูสาธุกิจโกศล,ดร.
ผศ.ดร.พระมหาสนอง ปจฺ
โจปการี

ที่ 8

AO3084

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษาของสังคมไทย
สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาข้อสอบกลาง
วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ปีการศึกษา 2561
ศึกษาพัฒนาการเรียนรู้ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ทักษะย่อยการนั่ง
เนื้อหาการนั่งทรงตัวอยูก่ ับทีบ่ นพืน้ ของเด็กพิการตามโครงการ
เปลีย่ นบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู ศูนย์การศึกษา
พิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์ หน่วยบริการอำเภอกาบเชิง

ที่ 9

BO3085

ที่ 10

CO3098

แนวทางการปฏิรปู การศึกษา 4.0 ในศตวรรษที่ 21
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรูด้ ้วยบทเรียนออนไลน์

ที่ 14

AP3125

ที่ 15

CP3130

การสร้างแบบวัดทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่
11
โรงเรียนผูส้ ูงอายุ : องค์ประกอบ รูปแบบ การพัฒนาหลักสูตร
และกิจกรรมเพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ
มหาวิทยาลัยสงฆ์กบั การศึกษาในอนุภาคเทือกเขาพนมดงรัก:
แนวโน้มและทิศทาง
การพัฒนาโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วย
คอมพิวเตอร์ สาหรับการจัดสอบ Pre O-NET ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต
2
การพัฒนาสรีรวิทยาเพื่อการฝึกซ้อมและการแข่งขันของนักใน
กีฬาว่ายน้ำ

ที่ 16

AO3141

การเสริมสร้างคุณลักษณะเยาวชนต้นแบบตามนโยบายปฏิรูป
การศึกษา

ที่ 11

CO3100

ที่ 12

BP3106

ที่ 13

BP3122

พระดนัย ทองบุญมา

นาฏยา อินพานิช
พระวิระพันธ์ ติกฺขปญฺโญ
(เสียงเย็น)

สังกัด/หน่ วยงาน
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
คณะครุศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์
บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยวิทยาเขตสุรนิ ทร์
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยวิทยาเขตสุรนิ ทร์
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยวิทยาเขตสุรนิ ทร์
วิทยาลัยสงฆ์นครนม

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด
สุรินทร์ หน่วยบริการอำเภอกาบเชิง
คณะครุศาสตร์ มจร. วิทยาลัยสงฆ์
นครพนม

นางสาวอิสสิรยิ ากรณ์ เกียรติ
กุลรัตน์

พระครูสงั ฆรักษ์เอกพันธ์
มะเดื่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มงคล
กิตติ์ โวหารเสาวภาคย์,
พระครูศรีสุนทรสรกิจ, ผศ.ดร.

จิราพร ยายิรัมย์
ประสบชัย แก้วรุง่ เรือง

ปาณิภรณ์ ธีระวงศนันท์

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาวิจยั และประเมินผล
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สังคมศึกษา มจร วิทยาเขตสุรินทร์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
บุรีรัมย์
รัฐประศาสนศาตร์มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

กลุ่ม ศึกษาศาสตร์

ที่ 17

BP3151

ที่ 18

BP3153

ที่ 19

AO3186

ที่ 20

AP3190

ที่ 21

CP3196

ที่ 22

AP3203

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

ความสำคัญของวิชาสังคมศึกษาและพัฒนาการของวิชาสังคม
ศึกษา

การพัฒนาและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้สงั คมศึกษา
รูปแบบถ่ายทอดความรู้ในอุตสาหกรรมสิง่ ทอเพื่อเสริมสร้างการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบมีส่วนร่วมตามหลักความ
พอเพียง โรงเรียนเทศบาล ๑ เทศบาลเมืองหนองสำโรง จังหวัด
อุดรธานี
ความต้องการพัฒนาสมรรถนะเชิงบริหารของ นักวิชาการอบรม
และฝึกวิชาชีพ สถานพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน จังหวัด
กาญจนบุรี
การพัฒนาระบบการคำนวณค่าตอบแทนสอนเกินภาระงานสอน
โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปกรณีศึกษาคณะเทคโนโลยีการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

ที่ 24

AP3205

ที่ 25

CO3230

ที่ 26

CP3235

ความเชื่อและทัศนคติด้านการถวายอาหารแด่พระสงฆ์ของคน
เจนเนอร์เรชั่น ?Z? : กรณีศกึ ษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีและทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 7E และการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก
การวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ภูมิศาสตร์น่ารู้
ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหนองโตง ?สุรวิทยา
คม? โดยใช้วิธีการสอนแบบร่วมมือ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระภูมิศาสตร์เรื่อง เครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหนอง
โตง ?สุรวิทยาคม? โดยใช้ ชุดการเรียนรู้

ที่ 27

BP3241

การศึกษาสร้างคน คนสร้างประเทศชาติ

ที่ 23

AP3204

นิสสรณ์ บำเพ็ญ

สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร
คณะศึกษาสาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคำแหง

นายจักร์กฤษ ทองมี

โรงเรียนเทศบาล ๑ เทศบาลเมือง
หนองสำโรง จังหวัดอุดรธานี

อภิชาต ซาเซียง

นิสิต คณะสังคมศาสตร์และ
ศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยทองสุข

พระฉลวย เทวสโร(บุญม่วง)
นางสาวรวีวรรณ วงค์เด
ชานันทร์

ปิยะ แก้วบัวดี

ผศ.ดร.เตชภณ ทองเติม

นางสาวณัฐณิชากร
ศรีบริบูรณ์

นางสาวแพรวนภา กลิน่ กล้า

นางสาวอัมรา ตอรบรัมย์
นายอุทัย ภู่เจริญ

รับรองตามนี้

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

คณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.อีสาน
วิทยาเขตสุรินทร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

457 หมู่ 4 โรงเรียนบัวเชดวิทยา
อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรนิ ทร์
นิสิตหลักสูตรการสอนสังคมศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
นิสิตหลักสูตรการสอนสังคมศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
มจร วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรี
สุวรรณภูมิ จังหวัดสุพรรณบุรี

