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ค าน า 

ตามที่วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  จัดการประชุมวิชาการ
ระดับชาติเรื่อง “การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นการจัด
กิจกรรมทางวิชาการที่ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  โดยเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและนักวิชาการ
จากต่างสถาบัน  การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีเป้าหมายในการขยายขอบฟ้าวิชาการในทางพระพุทธศาสนา เพ่ือ
สอดคล้องรองรับปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลัย 
 วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ได้จัดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติขึ้นเป็นครั้งที่  ๒ เพ่ือให้คณาจารย์ นิสิต 
นักศึกษา ในสถาบันเครือข่ายได้เสนอความก้าวหน้าทางวิชาการในรูปของบทความวิจัยและบทความวิชาการ
ภายใต้กรอบแนวคิดและชื่อเรื่องของการประชุมดังกล่าวข้างต้นขึ้น  เพ่ือส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัย เผยแพร่ 
ผลงานทางวิชาการให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งเป็นการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาด้วย 
 ด้วยความส าคัญดังกล่าว วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงจัดท า
รายงานสืบเนื่องการประชุม (Proceeding) ขึ้น เพ่ือเป็นหลักฐานและเป็นพ้ืนฐานทางวิชาการและให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
เพ่ือเผยแผ่ผลงานวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และเป็นเวทีให้กับนิสิตได้น าเสนอผลงานวิจัยสู่สาธารณชน  
รวมถึงเป็นการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิทยานิพนธ์ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงถือเป็นกลไกที่ส า คัญใน
การพัฒนาและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 
 ในการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ส าคัญคือ เพ่ือเผยแผ่ผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ของนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชนสู่สาธารณชน เพ่ือเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัย
และนิสิตได้น าเสนอผลงานวิจัยสู่สาธารณชน เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศการวิจัย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ผลงานวิจัยระหว่างนิสิตสาขาวิชาต่าง ๆ ระหว่างมหาวิทยาลัย และองค์กรเครือข่ายต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานวิทยานิพนธ์สู่การวิจัยที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ต่อชุมชน สังคมและประเทศต่อไป  และเพ่ือ
สนอง ต่อเกณฑ์ การ ส าเร็จการศึกษา  ตามเกณฑ์มา ตรฐานหลักสู ตรระดับอุดมศึกษา ของส านั กงา น
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  หวังว่าการจั ดประชุมวิชาการ
ระดับชาติครั้งนี้ จะเป็นแรงกระตุ้นให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิต นักศึกษา ได้ต่ืนตัวและเห็น
คุณค่าของการน าองค์ความรู้ที่ได้ศึกษาค้นคว้าเสนอต่อสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ในการจัดการความรู้สู่สังคมต่อไป 

 ขอขอบคุณบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกภาคส่วนที่ได้เสียสละ ทุ่มเท ด าเนินการจัดงานภาควิชาการ
ครั้งนี้ ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณสถาบันเรือข่ายอุดมศึกษาที่ให้ความร่วมมือการจัดประชุมครั้งนี้ 

 

 
(พระศรีปริยัติธาดา) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 
ประธานกรรมการด าเนินงานการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
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วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดประชุมทางวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ “การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน” วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ โดย
มีจุดประสงค์หลักคือ เพ่ือเป็นเวทีน าเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  ซ่ึง
ถือเป็นการเชื่อมโยงพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคมอีกโสตหนึ่งด้วย 
 เป็นที่น่ายินดีว่า ในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ นี้ ได้มีคณาจารย์ นิสิตจากสถาบันต่าง 
ๆ ทั้งภายใน และภายนอกส่งบทความเข้าร่วมน าเสนอในการประชุมทางวิชาการครั้งนี้ จ านวนทั้งสิ้น ๘๑ 
บทความ ซ่ึงเท่ากับเป็นการให้เกียรติแก่วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์อีกโสตหนึ่งด้วย ท าให้วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์เองต้อง
ตระหนัก และให้ความส าคัญกับมาตรฐานทางวิชาการ และพยายามกลั่นกรองบทความทุกบทความเพ่ือให้
สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 อย่างไรก็ตาม จากภาพรวมของบทความซ่ึงมีหลากหลาย ผู้น าเสนอมีหลายระดับ ท าให้คุณภาพของ
บทความก็มีหลายระดับตามไปด้วย คณะผู้ จัดท าได้แบ่งกลุ่มบทความออกเป็น ๔ กลุ่มตามสาขาวิชาของ
ศาสตร์สมัยใหม่ เพ่ือให้นักวิชาการและผู้สนใจได้มองเห็นมิติต่างๆ ของบทความ  กลุ่มที่ ๑ เป็นบทความ
เก่ียวกับองค์ความรู้ในด้านพระพุทธศาสนาและปรัชญา  กลุ่มที่ ๒ เป็นบทความเก่ียวกับองค์ความรู้ ด้านครุ
ศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการศึกษา หลักสูตร การเรียนการสอนและระบบการศึกษา กลุ่มที่ ๓ เป็นบทความ
เก่ียวกับองค์ความรู้ด้านสังคมศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นสังคม เศรษฐกิจและการเมือง กลุ่มที่ ๔ เป็นบทความ
เก่ียวกับองค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นภาษา ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม  การแบ่งประเภทของ
บทความเป็นกลุ่มตามศาสตร์ต่าง ๆ ดังกล่าว เป็ นการเน้นย้ า ให้เห็นถึงปรัชญาการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในประเด็นของการบูรณาการองค์ความรู้ในพระพุทธศาสนาเข้ากับ
ศาสตร์สมัยใหม่ เพ่ือน าไปสู่กระบวนการพัฒนาจิตใจและสังคมสืบต่อไป  

 อนึ่ง แม้คณะกรรมการจะพยายามท างานจนเต็มความสามารถแล้วก็ตาม แต่ด้วยข้อจ ากัดหลาย ๆ 
ประการ ก็อาจยังท าให้มีข้อบกพร่องอยู่บ้าง ซ่ึงข้อบกพร่องเหล่านี้ คณะท างานขอน้อมรับ และจะขอยกยอด
เป็นข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงในโอกาสต่อไป  

 ท้ายที่สุดขออนุโมทนาคณะกรรมการทุกท่าน ที่ได้ร่วมแรง ร่วมใจ  ทุ่มเทท างานในครั้งนี้  หวังว่า 
ประสบการณ์คราวครั้งนี้ จะท าให้พวกเราเข้มแข็งในโอกาสต่อไป 
 

 
 
  

(พระครูศรีปัญญาวิกรม, ดร.) 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

ประธานคณะกรรมการจัดท าเอกสารทางวิชาการ 
 
 

 

 

 



ถ้อยแถลง 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งคณะสงฆ์ไทย 
ด าเนินงานการจัดการศึกษาตามแนวพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 
๕ องค์พระผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยที่มีพระราชประสงค์ให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งการศึกษาพระไตรปิฎก
และวิชาการชั้นสูงส าหรับพระภิกษุสามเณร และคฤหัสถ์  โดยมีแนวทางใน การจัดการศึกษาคือ การศึกษา

พระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ เพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม 

 การศึกษาหลักธรรมค าสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เข้าใจและเข้าถึงพร้อมทั้งน าศาสตร์
สมัยใหม่มายืนยันรับรองความเป็นมณีรัตนะแห่งพุทธธรรม แล้วเผยแผ่ต่อสังคมในรูปแบบการจัดการความรู้สู่
สาธารณะ เป็นภารกิจต้องรับผิดชอบและสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย โดยภารกิจอันส าคัญนี้มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในส่วนกลางได้ด าเนินการและถือปฏิบัติอย่างดียิ่ง ครบถ้วน  เพ่ือแบ่งเบาภารกิจนี้  

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์จึงด าริและด าเนินการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๒ ขึ้น 

 การจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่  ๒ นี้  ได้ด าเนินตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และส านักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้ให้แนวทางไว้ว่า 
“การเผยแผ่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติหมายถึงการน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ
และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceeding) ที่มีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานหรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์
หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ นอกสถาบัน
เจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ ๒๕ และต้องมีผลงานจากสถาบันภายนอกอย่างน้อยร้อยละ ๒๕” นอกจากนี้ 
มหาวิทยาลัยยังได้รับความร่วมมือจากส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการวิจัย
แห่งชาติ  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคอีสานใต้เป็นเจ้าภาพ
ด้วย 

 การจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๒ ของวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยคือ  ยุทธศาสตร์ที่  ๑ ว่าด้วยการผลิต
บัณฑิตและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพมาตรฐาน ยุทธศาสตร์ที่ ๒      ว่าด้วยการส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนาระดับชาติ กลยุทธ์ที่  ๗ ว่าด้วยการ
ส่งเสริมให้มีการเผยแผ่ผลงานวิจัยในระดับชาติและระดับนานาชาติ  ตัวบ่งชี้คณะกรรมการอุดมศึกษา
องค์ประกอบที่ ๒ ว่าด้วยการวิจัย  นอกจากนี้การจัดการประชุมครั้งนี้มีความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารวิชาการ และการ

จัดการความรู้ 

 ในนามคณะผู้จัดท าเอกสารรายงานการประชุมทางวิชาการครั้งนี้  ขอกราบขอบพระคุณ พระเดช
พระคุณพระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ มีต่อวิทยาลัยสงฆ์



บุรีรัมย์ ดุจบิดาผู้ห่วงใยลูก ๆ ทุกคนตลอดมา ขอกราบขอบพระคุณพระราชวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่าย
บริหาร ที่เป็นศูนย์รวมพลังสามัคคีของชาวมหาจุฬาฯ ตลอดมา ขอขอบพระคุณพระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. รอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการ ที่เมตตาติดตามการจัดงาน รวมทั้งให้ค าชี้แนะ วิธีการด าเนินงานที่ทรงคุณค่ายิ่ง 
ขอขอบพระคุณอาจารย์พระมหาสมบูรณ์ วุฒิกโร, ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ที่ให้การสนับสนุนงานระดั บ
บัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ด้วยเมตตาเสมอ ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  สูยะพรหม 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการงานทั่วไป ผู้ เป็นดุจคลังข้อมูลทุกเรื่อง คอยชี้แนะการท างานที่เป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพยิ่งเสมอมา 

 ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยทั้งส่วนกลางและ
ที่วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ที่เมตตาส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ ทั้งด้านก าลังความคิด ก าลังกายและก าลัง

ทรัพย์ ทั้งมวลนี้คือพลังให้การขับเคลื่อนงานวิชาการเดินหน้าต่อไปด้วยความม่ันคงยั่งยืน 

 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.เอกฉัท  จารุเมธีชน) 
ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

ที่ปรึกษาผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ด้านวิชาการ 
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กลุ่มท่ี ๑ บทความวิชาการด้านพระพุทธศาสนา 

1. อัตลักษณ์การแต่งกายเข้าสู่พิธีกรรม “แกลมอ” ของชาวไทยกูย ๑ 
พระธรรมโมลี, ดร, ดร. ยโสธารา ศิริภาประภากร, ผศ.กฤษนันท์ แสงมาศ, นายส าเริง  อินทยุง 

2. แนวทางการส่งเสริมประเพณีบวชนาคช้างท่ีมีผลตอ่วิถีชีวิตของประชาชนอ าเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ๘ 
พระครูสารธรรมประสาธน์ (แช่ม กตสาโร / คงเร่ง) 

3. การประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการจัดการศึกษาของส านักปฏิบัติธรรม ๑๘ 
พระครูภัทรจิตตาภรณ์, ดร., พระครูอัครศีลวิสุทธ์ิ 

4. พุทธจริยศาสตร์ : หลักการ ค าสอนและแนวปฏิบัติของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ๒๖ 
 ดร.บรรพต  แคไธสง, พระมหาภัฏชวัชร์ เขมทัสสี, ดร., ดร.พีระพงษ์  มาลา 

5. ความงามของพระธาตุนาดูนตามทัศนะพุทธสุนทรียศาสตร์ ๓๙ 
 พระวัฒนา ญาณวโร, ดร. พระมหาพิสิฐ วิสิฏฺฐปญฺโญ, ธงไชย สุขแสวง 

6. วิธีการบรรเทาความโลภในทรัพย์สินของผู้อ่ืนตามหลักพระพุทธศาสนา ๔๙ 
 พระครูสุจิตสุวรรณคุณ 

7. วิเคราะห์พันธุวิศวกรรมโคลนน่ิงกับความเป็นมนุษย์ตามมุมมองพระพุทธศาสนา ๖๒ 
 พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ, ดร., ดร.สราวุฒย์ วิจิตรปัญญา 

8. พุทธบริษัท 4 กับการจัดการการปรินิพพานของพระพุทธเจ้าในมหาปรินิพพานสูตร ๗๓ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญวัฒน์ โพธ์ิสาน 

9. การประยุกต์หลักไตรสิกขาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน ๘๕ 
 ผศ.ดร.อุดมพร ช้ันไพบูลย์ 

10. กลวิธีการใช้ภาษาในการเผยแผ่พุทธธรรมเร่ือง “อิทัปปัจจยตา” ของพุทธทาสภิกขุ ๙๙ 
 ดร.บรรพต  แคไธสง, นางสาวบุญมี  สุขแฉล้ม, ผศ.ดร.อุทัย  สติมั่น 

11. วิเคราะห์การพัฒนาปัญญาในพระพุทธศาสนาเถรวาท ๑๑๐ 
 พระสุทัศน์  จารุธมฺโม (เย็นใจ) 

12. เปรียบเทียบหลักอุเบกขาธรรมในพระพุทธศาสนาและหวู่-เว่ยในเต๋า ๑๑๙ 
 พระมหาพงษ์ประภากรณ์ วิสุทฺธิญาณเมธี, ดร.พระครูวรวรรณวิฑูรย์, ดร., ดร.ชูชาติ สุทธะ 

13. การสื่อสารเชิงสันติของผู้น าทางศาสนาในสังคมไทย ๑๓๐ 
 ดร.วรเวช ศิริประเสริฐศรี, พระปลัดกิตติ ยุตฺติธโร, ดร 

14. ศึกษาวิเคราะห์การบูชาพระรัตนตรัยของพุทธศาสนิกชนในอ าเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ๑๔๒ 
 เจ้าอธิการสมร สญฺญจิตฺโต 

15. การศึกษาวิเคราะห์จูฬธมัมสมาทานสตูรเพ่ือแก้ปัญหาการละเมิดศลีข้อ ๓ ในอ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ๑๕๒ 
 นายธีรนัย นพตลุง 
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เรื่อง             หน้า 
 
16. ผลการสวดมนต์เพ่ือการบรรเทาทุกข์ ; กรณีศึกษาการสวดมนต์วันอาทิตย์ ณ วัดธรรมมงคล ๑๕๙ 
 นางสาวพรพิมพ์ ลิปิวัฒนาการ 

17. การบริโภคอาหารเชิงพุทธเพ่ือสุขภาพของคนวัยท างาน ๑๖๖ 
 นางสาววิภัทรา บุษยาสกุล 

18. ไตรลักษณ์กับการพัฒนาคุณภาพมนุษย์ ๑๗๕ 
 พระครูใบฎีกาหัสดี กิตฺตินนฺโท, ผศ.ดร., ดร.มนัสพล ยังทะเล, น.ส.เบญญาภา จิตมั่นคงภักดี 

19 .การศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้หลักไตรลักษณ์เพ่ือบรรเทาทุกข์ของคนในสังคมปัจจุบัน ๑๘๓ 
 พระครูสุตจินดาภรณ์ (ญาณสมฺปนฺโน) 

20.ศึกษาวิเคราะห์วิธีการดับทุกข์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาเถรวาท ๑๙๔ 
 พระเจนฑ์จันทร์  จนฺทปญฺโ (แสงค า) 

21. ศึกษาการใช้วัตถุมงคลเพ่ือการส่งเสริมศีลธรรมในทางพระพุทธศาสนาของประชาชน ๒๐๒ 
อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

 พระธรรมธรชัยสิทธ์ิ ชยธมฺโม (ศรชัย) 

22. วิเคราะห์คุณค่าธรรมทานในพระพุทธศาสนาเถรวาท ๒๑๕ 
 พระใบฎีกาก้องสยาม ทนฺตจิตฺโต (มอญไธสง) 

23. วิเคราะห์สัมมาวาจาในคัมภีร์พระพุทธศาสนา ๒๒๖ 
 พระปลัดวุฒิพงษ์   กิตฺติวณฺโณ, ดร. 

24. ศึกษาการให้ทานของคนในชุมชนบ้านคูบัว ต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ๒๓๔ 
 พระวิรุฬชิต นริสฺสโร 

25. ศึกษาการท าบุญเพ่ือส่งเสริมความสามคัคีของพุทธศาสนิกชนในเขตอ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ๒๔๓ 
 นางสมจิตร์ พยัคษา 

กลุ่มท่ี ๒ บทความวิชาการด้านครุศาสตร์ 

26. การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสงฆ์เพ่ือประชาคมอาเซียน ๒๔๗ 
 พระเมธาวินัยรส (สุเทพ  พุทธจรรยา), กล้า  ทองขาว, พิณสุดา  สิริธรังศรี 

27. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยกระบวนการวิจัย ๒๕๙ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.เอกฉัท  จารุเมธีชน, ดร.ทัศณรงค์  จารุเมธีชน 

28. การบริหารเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๗๗ 
โดยใช้หลักทุติยปาปณิกสูตร 

จิราภรณ์  ผันสว่าง และคณะ 
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29. ผลการจัดการเรียนรู้ เร่ือง มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  ๒๘๕ 
 และวัฒนธรรมชั้น ประถมศึกษาปีท่ี ๖ โดยใช้ชดุการเรียนร่วมกับวิธีการสอนด้วยกระบวนการ 
 เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอว์ 
 จุฑารัตน์  บุญเติม 

30. การบริหารงานวิชาการด้วยระบบวงจรคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ๒๙๗ 
 ตามทัศนะ ของครูผู้สอนส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  4 
 ดร.วิชัย  ราชวงศ์, ผศ.ดร.ธีระศักด์ิ  บึงมุม 

31. ผลการจัดการเรียนรู้  เร่ือง  ผู้ผลิตท่ีมีความรับผิดชอบ และผู้บริโภคท่ีรู้เท่าทัน กลุ่มสาระการเรียน ๓๐๓ 
รู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปี 6  โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป ร่วมกับการจัด  
การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มร่วมมือ Co-op Co-op 

 จอมขวัญ  พอกพูน 

32. บทบาทของโรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนตามหลักปรัชญา ๓๑๕ 
เศรษฐกิจพอเพียง 

 นายมานิตย์ อรรคชาติ, นายชินวัชร นิลเนตร 

33. แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพกระทรวงศึกษาธิการ ๓๒๗ 
 ผศ.ดร.ธีระศักด์ิ  บึงมุม 

34. การบริหารจัดการโครงพระการสอนศีลธรรมในโรงเรียนแบบ 8R Model ๓๓๓ 
 พระครูปลัดกวีวัฒน์ (ธีรวิทย์ ฉนฺทวิชฺโช), พิณสุดา  สิริธรังศรี, สินธะวา  คามดิษฐ์ 

35. ศึกษาผลส าเร็จการพัฒนาจริยธรรมตามหลักบุญกิริยาวัตถุ ๓ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น  ๓๔๔ 
โรงเรียนกระสังพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ 

 พระนคเรศ ชาคโร 

36. ศึกษาการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาเพ่ือการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตามแนวทางพระพุทธศาสนา ๓๕๕ 
เถรวาท โรงเรียนกระสังพิทยาคม ต าบลกระสัง อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 

 พระใบฎีกาธีรศักด์ิ  สุธีโร/น้อยอ่อน 

37. การศึกษาทางพระพุทธศาสนาเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน: การศึกษาโดยการมีส่วนร่วม ๓๖๕ 
 พระมหาจินดา  ถิรเมธี, ดร., เอกลักษณ์  คงทิพย์ 

38. ศึกษาการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทธรรม ๔ ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โรงเรียน ๓๗๔ 
ปริยัติคุณรสวิทยา อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

 พระมหาบรรจง ติสรโณ (ศรีสุข) 

39 .การสอนสังคมศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ๓๘๑ 
 พระเอกรัตน์ มหามงฺคโล(มาพะดุง), พระปรัชญา ชยวุฑโฒ (ถ่ินแถว), พระวีรศักด์ิ จนฺทว โส(สุขน้อย) 

40. การปลูกฝังคุณธรรมในโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนบ้านชุมแสง ต าบลชุมแสง อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๘๙ 
 นายวัชรพล  มะลิซ้อน 
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41. การศึกษาวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอหนองก่ี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ๔๐๒ 

ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ 
 อนุศาสน์  วรบูรณ์ภูมิสุข, รังสิทธิ วิหกเหิน, ดร.บุญถึง ประเมินมงคลกุล 

กลุ่มท่ี ๓ บทความวิชาการด้านสังคมศาสตร์ 

42. ระบอบประชาธิปไตยกับการพัฒนาจิตอาสาเชิงพุทธ ๔๑๐ 
 ดร.จ านง  วงศ์คง 

43. วิธีการอนุรักษ์ป่าไม้ของพระครูวิมลสารวิสุทธิ์ (แก่น อนงฺคโณ) ๔๑๗ 
 ดร.ประสพฤกษ์ รัตนยงค์, ดร.ชุติมา นาคประสิทธ์ิ 

44. กลยุทธ์การตลาดด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือการท่องเท่ียวโดยชุมชน จังหวัดชัยภูมิ ๔๒๔ 
 ดร.อัญชลี ชัยศรี, ผศ.ดร.สุนทร ปัญญะพงษ์, ดร.ทัศไนยวรรณ ดวงมาลา 

45. ผลของการใช้กระบวนการพยาบาลเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเชิงบวกของผู้ติดเชื้อเอชไอวี  ๔๓๑ 
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

 นางวันวิสาข์ ทิมมานพ, นางสาวพักตร์วไล เจริญศักด์ิ, นางสาวกูล โพธ์ิทอง 

46. พฤติกรรมการท าบุญตักบาตรของวัยรุ่นในเขตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ ๔๔๑ 
 นางสาวบุญรัตน์ อุตส่าห์ 

47. แนวทางการพัฒนาสังคมน่าอยู่ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ๔๕๓ 
 นายสมคิด สุขจิต 

48. ภูมิปัญญาท้องถ่ินกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนชายแดนไทย – กัมพูชา ๔๖๘ 
 นายอิสรพงษ์ ไกรสินธ์ุ 

49. การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านตามหลักธรรมาภิบาล : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านช่อระกา  ๔๗๕ 
ต าบลนาฝาย อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

 ผศ.ดร.สุนทร ปัญญะพงษ์ และคณะ 

50. รูปแบบการจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธี ขององค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดชลบุรี ๔๘๓ 
 ผศ.สุชน ประวัติดี 

51. การวิเคราะห์หลักเศรษฐกิจพอเพียงของนายผาย สร้อยสระกลางกับเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักพุทธธรรม ๔๙๖ 
 พระครูนิมิตวรธรรม (พรม ธมฺมวโร – หมั่นนึก) 

52. แรงจูงใจในการท างานจิตอาสาตามหลักการทางพระพุทธศาสนา ๕๐๕ 
 พระครูใบฎีกาทวีศักด์ิ  ใต้ศรีโคตร, ภาวิทย์  โพธ์ิตาทอง 

53. ศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ : กรณีศึกษานิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ ๕๑๖ 
 พระครูปริยัติปัญญาโสภณ (ชัย บูรณะ) และคณะ 
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54. การปกครองคณะสงฆ์ไทยในยุคปฏิรูปไทยแลนด์ ๔.๐ ๕๒๘ 
 พระครูปริยัติวิสุทธิคุณ, ผศ.ดร. 

55. หมู่บ้านรักษาศีล 5 ชุมชนหมู่บ้านเมืองลีง ๕๔๐ 
 พระชยุต ชยากโร (เข็มพะมัย) 

56. พุทธวิธีบรรเทาทุกข์ผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ ๕๕๒ 
 พระทวี  ปญฺญาทีโป (ส ารวมรัมย์) 

57. การศึกษาหลักสาราณียธรรมเพ่ือส่งเสริมสังฆสามัคคีของพระสงฆใ์นจังหวัดบุรีรัมย์ ๕๖๑ 
 พระใบฎีกาอุดม สุตธมฺโม (ศรีสร้างคอม) 

58. หลักสัปปุริสธรรมเพ่ือการบริหารจัดการชุมชน ๕๗๒ 
 พระปลัดวัชระ วชิรญาโณ, พระมหาโชตินิพิฏฐ์พนธ์  สุทฺธจิตฺโต, พระมหาเชษฐา  ฐานจาโร 

59. กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัด ๕๗๙ 
เพชรบูรณ์ 

 พระพีระพงศ์  ฐิตธมฺโม, ดร. (โชตินอก) และคณะ 

60. ศึกษารูปแบบการด าเนินงานขับเคลื่อนโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ” ของคณะสงฆ์  ๕๙๑ 
จังหวัดหนองคาย 

 พระราเชนทร์ วิสารโท, ผศ.ดร. 

61. กฎและการฝ่าฝืนกฎ: กระบวนการต่อสู้ทางอ านาจเชิงโครงสร้าง ๕๙๙ 
 พระวิชาญ   อาทโร และคณะ 

62. การพัฒนาจิตส านึกสาธารณะตามหลักไตรสิกขา ๖๐๘ 
 พระสันต์ทัศน์  ฐิตาจาโร (ปรีดาศักด์ิ) 

63. หลักอปริหานิยธรรม : ช่วยบูรณาการเพ่ือการบริหารประเทศอย่างไร ๖๑๗ 
 พระสุเทิด  ทีปงฺกโร และคณะ 

64. ศึกษาการประยุกต์ใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ ส าหรับชีวิตการครองเรือนของคู่สมรส 
 แม่ชีสุชมศิริ จุ้ยมณี ๖๒๘ 

65. ภูมิปัญญาท้องถ่ินกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของจังหวัดชัยภูมิ ๖๓๘ 
 วิทัญญู ข าชัยภูมิ, วิมลศิลป์ ปรุงชัยภูมิ, ณัฐปราย์ ชัยสินคุณานนต์ 

 
กลุ่มท่ี ๔ บทความวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ 

 
6๖. เสมา : ประวัติศาสตร์ คุณค่าและการจัดการการอนุรักษ์ขององค์กรพระพุทธศาสนาในจังหวัดบุรีรัมย์ ๖๔๕ 
 ดร.ชยาภรณ์ สุขประเสริฐ, พระครูศรีปัญญาวิกรม, ดร.  พระมหาถนอม อานนฺโท และนายไว ชึรัมย์ 
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6๗. นาคและบาดาลโลก: พัฒนาการทางความเชื่อในโลกทัศน์ของชาวพุทธ ๖๕๘ 
 ดร.วรเดช มีแสงรุทรกุล 

6๘. เหลียวหลังแลหน้าบ้านเมืองตะลุงเก่า อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ๖๖๗ 
 ธงชัย  สีโสภณ 

๖๙. ประเพณีสังคมจังหวัดสุรินทร์ภายใต้อิทธิพลพระพุทธศาสนา ๖๗๕ 
 ธงไชย  สุขแสวง, พระวัฒนา  ญานวโร, ดร. 

7๐. ภูมิปัญญาผ้าทอมือหัวซ่ินชาวกูย  จังหวัดสุรินทร์ ๖๘๑ 
 นางบุญมี  สันทาลุนัย 

7๑. การศึกษาคติค าสอนท่ีปรากฏเป็นค า “ผญา” ท่ีใช้เป็นสื่อการสอนของชาวไทยกูยกรณีวัดกูยตะเคียน  ๖๙๐ 
อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 

 ผศ.กฤษนันท์ แสงมาศ, พระครูสุเมธจนฺทสิริ, ดร. 

7๒. วิเคราะห์คติธรรมจากประเพณีสารทเดอืนสบิของชาวไทยเชื้อสายเขมรในต าบลสระเยาว์อ าเภอศรีรัตนะ  ๗๐๑ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

 พระจักรพงศ์  จกฺกว โส (สียา) 

7๓. ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ๗๑๑ 
 พระมหาสมพาน  ชาคโร, ดร. 

7๔. ศึกษาคติธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีปรากฏอยู่ในพิธีกรรมบายศรีสู่ขวัญของชุมชน ต าบลนอกเมือง   ๗๒๓ 
อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

 พระสมชิด  กตธมฺโม (อินธน)ู 

7๕. ศึกษาประเพณีแซนพนมของชาวพุทธบ้านตะโก ต าบลโคกย่าง  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ ๗๓๒ 
 พระส าเริง  โกวิโท (อินทยุง) 

7๖. วิเคราะห์คุณค่าของหลักพุทธธรรมในประเพณีบุญเดือนสิบ ๗๔๑ 
 พระอธิการทองภาส  กิตฺติปาโล / ผาปรางค์ 

7๗. วัฒนธรรมข้าวปุ้นในบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด ๗๕๓ 
 มณฑิรา  ทักขินัย 

7๘. คุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ในการพัฒนาสังคม: กลองก่ิง จังหวัดชัยภูมิ ๗๖๑ 
 วิมลศิลป์ ปรุงชัยภูมิ, ผศ.ดร.สุนทร ปัญญะพงษ์ 

๗๙. “ผญา” วรรณกรรมมุขปาฐะในจังหวัดชัยภูมิ ๗๖๘ 
 อรอนุตร ธรรมจักร, วิมลศิลป์ ปรุงชัยภูมิ, ประกายเพชร กุลหินต้ัง 

8๐. ศึกษาคุณค่าของการรู้แจ้งในไตรลักษณ์ตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาท ๗๗๓ 
 พระอธิการบรรยง  ปิยธโร (ทุมขันธ์) 

 
 



สารบัญ 

เรื่อง             หน้า 
 
8๑. การศึกษาวิเคราะห์ปริศนาธรรมในพุทธท านายพระสุบินนิมิต ๑๖ ข้อ ของพระเจ้าปเสนทิโกศล ๗๗๙ 

กับเหตุการณ์ในปัจจุบัน 
 พระปลัดกิตติ ยุตฺติธโร, ดร., พระมหาอิศเรศ ฐิตจิตฺโต, ดร., ดร.วรเวช ศิริประเสริฐศรี 

๘๒. การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางสมัมาทิฏฐิ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท : ศึกษา ๗๘๙ 
 เฉพาะกรณี มูลนิธิข้าวขวัญ (มขข.)จังหวัดสุพรรณบุรี 
  พระณรงค์ จนฺทธมฺโม 

๘๓. ศึกษาหลักสัปปุริสธรรม ๗ ท่ีส่งเสริมการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ใหญ่บ้านในต าบลศรีณรงค์ อ าเภอชุมพลบุรี  ๘๐๐ 
จังหวัดสุรินทร์ 

  พระครูโกสุมสมณวัตร 

 
ภาคผนวก 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี ๒ ๘๐๗ 
 ค าสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความวิชาการ (Peer Review)  ๘๑๗ 
 ในการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี ๒ 
 
 


