รายชื่อผู้นาเสนอบทความ ระดับบัณฑิตศึกษา แบบปากเปล่า (oral presentation)
งานประชุมวิชาการ การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคมระดับชาติ ครั้งที่ 17 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 CSD สัมพันธ์
“คุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในระหว่างวันที่ 28 - 31 มกราคม 2561
ณ หอประชุม มวก 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ห้องที่ 3 ระดับบัณฑิตศึกษา
ลาดับ

เวลา

1.

13.00 – 13.15 น.

ชื่อบทความ

ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การจั ด การของเสี ย อั น ตรายตามกฎหมายของโรงงาน สมพล ศุณะมาลัย
อุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 1 อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
เศรษฐกิจไทยในยุคดิจิทัล

2.

13.15 – 13.30 น.

3.

13.30 – 13.45 น.

4.

13.45 – 14.00 น.

5.

14.00 – 14.15 น.

ผู้นาเสนอ

มหาวิทยาลัย/
หน่วยงานที่สังกัด
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช

พระวิทวัส ปภสฺสรญาโณ
ไสว แก้วเกตุ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กิตติศักดิ์ แท่งทอง
กรณราชวิทยาลัย
กนกวรรณ ขอบทอง
สริญญา มารศรี

กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการใช้ทุนชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนของบ้านกอไผ่โทน อริศราวรรณ นิยมรัตน์จรูญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ตาบลกกดู่ อาเภอเมืองจังหวัดเลย
การด าเนิ น งานด้านความรับ ผิ ด ชอบต่ อ สั งคมของโรงพยาบาลรัฐ และเอกชน ในเขต ณัฐมา รองมาลี
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
กรุงเทพมหานคร
ธรรมาธิราช
ขบวนการขับเคลื่อนประชารัฐภายใต้วิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ

สมมาตร์ พึ่งพวง

สนง.ตารวจแห่งชาติ

ลาดับ
6.

เวลา
14.15 – 14.30 น.

ชื่อบทความ

ผู้นาเสนอ

วิถีพุทธ วิถีวัฒนธรรม ของจังหวัดน่าน : ขบวนการพัฒนาสู่การจัดการตนเองอย่างยั่งยืน

ดนธนี ฟองคา

ธรรมาภิบาลกับนิติธรรม

วรพล สิทธิจิตต์

การวิเคราะห์คุณค่าและพัฒนารูปแบบในการแสดงละครโนราร่วมสมัย เรื่อง สังข์ทอง

สุนารีย์ พันธุเมฆ

7.

14.30 – 14.45 น.

8.

14.45 – 15.00 น.

9.

15.00 – 15.15 น.

ขบวนการสื่อสารเชิงพุทธ: รูปแบบการเผยแผ่กับการสร้างพลังทางสังคม

นภัสสรณ์ ศิริวสุพันธ์

10.

15.15 – 15.30 น.

โรงพระหลักเมืองกับวิถีความเชื่อชุมชนจีนสงขลา

เตชธร ตันรัตนพงศ์

มหาวิทยาลัย/
หน่วยงานที่สังกัด
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ

ตอน “รจนาเลือกคู่”

ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม 2561

(พระสุธีรัตนบัณฑิต)
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
กรรมการและเลขานุการฝ่ายวิชาการฯ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ

International oral presentation
CSD the 17th National Conference and the 1st International Conference
“Ethics and Sustainable Development” January 28-31, 2018 at the 48th Birthday of the Crown Prince Maha Vajiralongkorn Conference Hall
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Wangnoi, Ayutthaya, Thailand
Room 4 International
No.

Time

1.

1:00 - 1:15 p.m.

2.

1:15 - 1:30 p.m.

3.

1:30 - 1:45 p.m.

4.

5.

6.

1:45 - 2:00 p.m.

Article name
Presenter Name
Estimations of Methane Emission from Assoc.Prof. Sirikorn
Rice Fields in Suphanburi Province
KANJANASUNTORN

University / Affiliations
Kasetsart University

Poverty eradication in Nepal

Nepal

Mr. Pravakar
Pradhan

Inclusive Rural Development in Punjab, Mr. Masood ur
Pakistan
Rehman Azhar
Thailand 4.0: Identity and Creativity of Mr.Sarot KANKOON
youth culture In the midst of digital
online

Pakistan

Poverty Reduction in Lao PDR

Lao

Mr. Sengkham Inthiratvongsy

MCU

2:00 - 2:15 p.m.

2:15 - 2:30 p.m.

Community Development in Thailand: Falun Krasang
A Case Study of Songsalueng-Rayong,
Bangphra-Chonburi, and ThaisongdamKanchanaburi Community.

Rangsit University

No.

Time

7.

2:30 - 2:45 p.m.

8.

9.

10.

11.

Article name
Measuring Value Impact for Social
Integration and Social Development

Presenter Name
Prof. Dr. Tan Ngoh Tiong

University/ Affiliations
Vietnam

From fragmented to cohesive
community: From fragmented to
cohesive community: A community
development story of KorKok
Community,Rayong province
The Role and Significance of Interfaith
Chaplain in Japan: Based on Shinran’s
Views of Death and Great Compassion

Mr. Somchai

Thailand

Ms. Siwaphorn T.

3:30 - 3:45 p.m.

Guidelines for Occupation of Elderly: A
case study of BanNa-muang,
Srisongrak District, Loei Province

3:45 - 4:00 p.m.

Dhamma Thipatai Principle VS
Dictatorship “Which One is a Real
Benefit for Administrators and
Public”

MISS APSORN
TIEWCHAROENK IJ

2:45 - 3:00 p.m.

3:00 - 3:15 p.m.

Wangwattanapanich

Professor.Dr.Kanazawa Yutaka

Department of Shin
Buddhist Studies, Faculty
of Letters, Ryukoku
University Japan.
Thailand

and team

Phra Sutheerattanabundit
Director of Buddhist Research Institute, MCU
Director and Secretary of Academic Affairs

Faculty of Humanities
MCU

รายชื่อผู้นาเสนอบทความ ระดับอาจารย์ / นักวิจัย แบบปากเปล่า (oral presentation)
งานประชุมวิชาการ การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคมระดับชาติ ครั้งที่ 17 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 CSD สัมพันธ์
“คุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในระหว่างวันที่ 28 - 31 มกราคม 2561
ณ หอประชุม มวก 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ห้องที่ 5 ระดับอาจารย์ / นักวิจัย
ลาดับ

เวลา

1.

13.00 – 13.15 น.

2.

13.15 – 13.30 น.

3.

13.30 – 13.45 น.

4.

13.45 – 14.00 น.

ชื่อเรื่องภาษาไทย
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน ตาบลดงมะดะ
อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

เบญจมาศ เมืองเกษม
จามรี พระสุนิล
ณัฐทิยา วัฒนศิริศาสตร์
การจั ด การชุ ม ชนพื้ น ที่ ก ลางน้ าเชิ งกลยุ ท ธ์ กั บ การป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หา อัครเดช พรหมกัลป์
อุทกภัย
การพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วมในอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชน ภายใต้ยุทธศาสตร์ สุวัฒชัย พ่อเกตุ
สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา กรณีศึกษา บ้านบะหว้า ตาบลบะหว้า
อาเภออากาศอานวย จังหวัดสกลนคร
การศึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน ตาบลคลองสาม อาเภอคลองหลวง อัจฉราวรรณ สุขเกิด
จังหวัดปทุมธานี
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อการดูแล

5.

14.00 – 14.15 น.

ชื่อผู้นาเสนอ

ผู้สูงอายุระยะยาว กรณีศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อ.อภิรดี ดอนอ่อนเบ้า
และคณะ

มหาวิทยาลัย/
หน่วยงานที่สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ลาดับ
6.

7.
8.
9.

10.

เวลา
14.15 – 14.30 น.

14.30 – 14.45 น.
14.45 – 15.00 น.
15.00 – 15.15 น.

15.15 – 15.30 น.

ชื่อเรื่องภาษาไทย

ชื่อผู้นาเสนอ

การประเมินสภาวะชุมชนด้านความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวโดยชุมชน
กรณีศึกษา : อาเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

เดโช แขน้าแก้ว
บุญยิ่ง ประทุม
พงศ์ประสิทธิ์ อ่อนจันทร์
กลยุทธ์การทางานกับคนไร้บ้าน กรณีศึกษา: กลุ่มคนไร้บ้านในเขตเทศบาลนคร คณิน เชื้อดวงผุย
ขอนแก่น
พระพุทธศาสนาการกระจายเศรษฐกิจที่ซ้อนเร้น

พระคัมสัน ฐิตเมธโส

มหาวิทยาลัย/
หน่วยงานที่สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย

การออกแบบนวัตกรรมพื้นที่สีเขียวส่งเสริมสภาพแวดล้อมเพื่อการจัดการเรียนรู้ พัสตราภรณ์ ทิพยโสธร
ตลอดชีวิต ในเขตชุมชนหนาแน่นกรุงเทพมหานคร

สถาบันเทคโนโลยีเจ้า
คุณทหาร ลาดกระบัง

ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นากลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนบน 2 เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง กฤตเมธ บุญนุ่น

มห าวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ

สภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์ เชื่อมอนุภูมิภาค

เชียงราย

ลุ่มน้าโขงและเตรียมพร้อมรับความร่วมมือประชาคมอาเซียน
ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม 2561

(พระสุธีรัตนบัณฑิต)
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
กรรมการและเลขานุการฝ่ายวิชาการฯ

