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กลุ่ม สังคมศาสตร์ 

ท่ี รหสั ช่ือบทความ ผู้วิจยัหลกั สงักดั/หน่วยงาน 

ที่ 1 CO2003 แนวทางการใช้หลักพุทธธรรมมาใช้การบำบัดโรคจิตเภท 
พระมหานำเกียรติ   
วิสุทฺโธ มจร.วิทยาเขตขอนแก่น 

ที่ 2 BO2006 หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารหน่วยงานของรัฐ ภูษิต  ปุลันรัมย ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น 

ที่ 3 BO2016 ความเชื่อพระพุทธศาสนาในปราสาทหินพิมาย ดร.สิรภพ  สวนดง 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 

ที่ 4 BP2017 

การมีส่วนรว่มของบุคลากรในการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  วิทยาเขตสุรนิทร์   นายเขมกร  อุส่าห์ดี 

ส่วนสนับสนนุวชิาการ สำนักวชิาการ
วิทยาเขตสุรนิทร ์

ที่ 5 BO2019 
การพัฒนาศักยภาพชุมชนและผู้ประกอบการด้านการ
ท่องเที่ยวทางศาสนา และวัฒนธรรมในอีสานใต ้

พระมหาโชตนพิิฐพนธ์  
สุทฺธจิตฺโต (ผลเจริญ) 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตสรุินทร ์

ที่ 6 BO2020 
การใช้อัตลักษณ์ของฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวกลุ่ม
ปราสาทขอมจังหวัดสุรินทร ์

พระมหาโชตนพิิฐพนธ์  
สุทฺธจิตฺโต (ผลเจริญ) 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตสรุินทร ์

ที่ 7 BP2021 
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริม
การท่องเที่ยวชุมชน 

พระมหาจำนงค์  
สิริวณฺโณ (ผมไผ) 

มหาวิทยามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตหนองคาย 

ที่ 8 CP2025 ธรรมาภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจ 
พระเรอืงเดช โชติธมฺ
โม (เสียงเราะ) มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 

ที่ 9 CO2028 
การมีส่วนรว่มของประชาชนต่อการจดัการขยะมูลฝอย
เทศบาลตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร ์

พระสุรพงษ์ พุทฺธสโร
(เจริญรัมย์) 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตสรุินทร ์

ที่ 10 CO2029 

ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการแจกเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 เทศบาลตำบลหมื่น
ศรี อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ven Tola Chan 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสรุินทร ์

ที่ 11 AO2031 นวัตกรรมทางการคลังท้องถิ่นของไทย 

นายกิตติคุณ   

ด้วงสงค ์
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ที่ 12 BP2038 ผู้นำเชิงพุทธ: องค์ประกอบภาวะผูน้ำทางวิชาการ 
ผศ.ดร.ธวัชชัย  สมอ
เนื้อ 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 
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กลุ่ม สังคมศาสตร์ 

ที่ 13 CP2044 

การพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP ตามหลักอิทธิบาท 4 
บ้านอ้อมแก้ว ตำบลศรีสุข  อำเภอศรณีรงค์  จังหวัด
สุรินทร ์

พระภวูนนท์  โสภณ
จิตฺโต (สมตั้ง) 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑติ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
สุรินทร ์

ที่ 14 CP2045 
ประสิทธิภาพการพัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วน
ตำบลสลักได อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรนิทร ์

พระธรรมนูญ  โชตวิํ
โส  (สุขนึก) 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑติ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
สุรินทร ์

ที่ 15 CP2046 

การศึกษาภาวะผูน้ำของผูน้ำชุมชนตามหลักพรหมวิหาร 
4: กรณีศึกษา บ้านประทุน ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ 
จังหวัดสุรินทร ์

พระอธิการไสว  
พุทฺธวโร (เครอืวัลย์) 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑติ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
สุรินทร ์

ที่ 16 CP2048 

ศึกษาความพึงพอใจการให้บริการแกน่ิสิตหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิตตามหลักพรหมวิหาร 4: กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขต
สุรินทร ์ นางสาวฐิติมา บุญศรี 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑติ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
สุรินทร ์

ที่ 17 CP2049 
ประสิทธิผลการดำเนินงานตามแผนพฒันาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลสลักได อำเภอเมืองสุรินทร ์จังหวัดสุรินทร 

พระแสงดาว สุตฺตธมฺ
โม (คงสุขดี) 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑติ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
สุรินทร ์

ที่ 18 CP2050 

ศึกษาบทบาทพระสงฆ์ที่มีต่อการพัฒนาชุมชน : 
กรณีศึกษาวัดคันธารมย์ ตำบลกันทรารมย์  อำเภอกระสัง  
จังหวัดบุรีรัมย ์

พระอดิศักดิ์  อตสิกฺโก/
หล่าธรรม 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตสรุินทร ์

ที่ 19 AP2051 
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบล
โคกตะเคียน  อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร ์ ก้านเพชร  ภิลาศร ี สำนักงานเทศบาลตำบลโคกตะเคียน 

ที่ 20 AP2052 

ประสิทธิผลการให้บริการสาธารณะตามหลักสาราณีย
ธรรมแก่ประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ  
อำเภอจอมพระ  จังหวัดสุรนิทร ์ ณัฐวรี  สายบุตร องค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ 

ที่ 21 AP2053 

การพัฒนาด้านบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบ้านจานเตย หมู่ ๖ ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด สุภาพร พิกุลศร ี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าน
จานเตย  

ที่ 22 AP2054 

การนำแนวคิดปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีงมาใช้ในการ
ดำเนินชีวติของประชาชน หมู่บ้านประปืด ตำบล สลักได 
อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร ์ ภูรีภัทร หมายเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลสลักได 

ที่ 23 BP2058 
การส่งเสริมกระบวนการการมสี่วนร่วมในองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น นายกิตติคุณ ด้วงสงค ์ มจร วิทยาเขตสุรินทร ์

ที่ 24 CP2059 เศรษฐกิจไทยในกระแสโลกาภิวตัน์ 
พระเรอืงเดช โชติธมฺ
โม (เสียงเราะ) มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
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กลุ่ม สังคมศาสตร์ 

ที่ 25 AP2061 

การพัฒนาคุณภาพชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงบ้านชอ่งยางชุม หมู่ที่ ๘ ตำบลไผ่ อำเภอรตันบุรี 
จังหวัดสุรินทร ์ อโรชา  ไผ่ล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไผ่ 

ที่ 26 AP2062 

การมีส่วนรว่มของประชาชนต่อกิจกรรมทางการเมือง ใน
ระบอบประชาธิปไตยในเขตเทศบาลตำบลท่าตูม  อำเภอ
ท่าตูม  จังหวัดสุรินทร ์ พัชรพล  โสมสุข เทศบาลตำบลท่าตูม 

ที่ 27 AP2063 

การศึกษาแนวทางการพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ
ของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลเทพรักษา ตำบล
เทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรนิทร์ พรรณภา สุวรรณทอง 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล
เทพรักษา  

ที่ 28 AP2064 

การมีส่วนรว่มของประชาชนในการพฒันาแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตำบล ตำบลพระแก้ว  อำเภอสังขะ  
จังหวัดสุรินทร์      ศักรินทร์  ชยัยิ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลพระแก้ว 

ที่ 29 BP2065 
กลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มผลักดันกับการกำหนดนโยบาย
ของรัฐ นายกิตติคุณ ด้วงสงค ์ มจร วิทยาเขตสุรินทร ์

ที่ 30 BO2066 
การใช้ประโยชน์จากอัตลักษณ์ของฐานทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวของหมู่บ้านช้างจังหวัดสุรินทร์ เศรษฐพร  หนนุช ู

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตสรุินทร ์

ที่ 31 BO2067 
พฤติกรรมทางการเมืองของชุมชนบ้านนาโดน ตำบลขาม
เฒ่า  อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

นางสาวปรางทิพย์  
มั่นธร วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 

ที่ 32 AP2068 
ความเชื่อศาลเจ้าปู่คำแดงกับวิถีชีวิตของชุมชนบ้านนาอ้อ 
อำเภอเมือง จังหวัดเลย 

วิชชพุงศ์    วรศาสตร์
กุล  ชิต  จุลราช  พล
สยาม สุนทรสนิท 

ภาควิชามนุษยศาสาตร์  มหาวิทยาลัย
ราชภฏเลย 

ที่ 33 CP2073 ฉลากและบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติใส่ใจสิ่งแวดล้อม บงกชรัตน์ ธูปกระแจะ 
รัฐประศาสนศาตร์มหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

ที่ 34 CP2074 การพัฒนาคุณภาพชีวติผู้สูงอายตุามแนวทางพุทธธรรม ยุวดี  ระยับศร ี
รัฐประศาสนศาตร์มหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

ที่ 35 BP2075 
พฤติกรรมในการดำเนนิชีวติของชุมชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

นายบุญยืน งาม
เปรี่ยม วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 

ที่ 36 CO2076 
อิทธิพลของค่านิยมที่มีผลตอ่พฤติกรรมการเสี่ยงดวงใน
สังคมไทย ลำภู แก้วกล้า 

รัฐประศาสนศาตร์มหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

ที่ 37 CP2077 
การปลูกจิตสำนึกการจัดเก็บขยะมูลฝอยในสาธารณะตาม
แนวพุทธธรรม ทิพย์พาภรณ์ คำสุข 

รัฐประศาสนศาตร์มหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
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กลุ่ม สังคมศาสตร์ 

ที่ 38 CP2078 การจัดสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย พนิดา  คัดนาหงษ์  
รัฐประศาสนศาตร์มหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

ที่ 39 BP2082 
การบริหารเวลา : บริหารจัดการอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

ผศ.ดร.หัฏฐกรณ์ แก่น
ท้าว ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มจร 

ที่ 40 CO2083 
บทบาทการพัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด  อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร ์

พระอธิการสมบูรณ์  
อินฺทวณฺโณ (ประจวบ
สุข) 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑติ  มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขต
สุรินทร ์

ที่ 41 BP2088 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เตาเผาข้าวหลามของชุมชนใน
จังหวัดระยอง โดยความร่วมมือของพทีีที โกลบอล เคมิ
คอล จำกัด (มหาชน) ดร. สุเทพ เชื้อสมุทร 

วิทยาลัยสงฆ์ระยอง  มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ที่ 42 BP2089 
กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนต่อการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดพะเยา 

ผศ.ดร.สุเทพ  สาร
บรรณ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา  

ที่ 43 BP2090 วิเคราะห์ลักษณะนิสัยทางการเมืองของคนไทย 
พระครูปริยตัิปัญญา
โสภณ, ผศ. 

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ที่ 44 BP2091 ศีล ๕ กับการพัฒนาระบบนักการเมืองไทย ดร.รุ่งสุริยา หอมวนั 
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ที่ 45 BP2095 ยุคมืดบอดประชาธิปไตยไทยในคราบปัจเจกชน 
นายกฤษณา  เสนา
เวียง 

ึคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์
นครพนม 

ที่ 46 BP2099 
รูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะของผูสู้งอายุใน
จังหวัดสุรินทร ์ นายกิตติคุณ ด้วงสงค ์ มจร วิทยาเขตสุรินทร ์

ที่ 47 BP2101 การเข้าใจธรรมชาติของผู้ร่วมงาน 
พระสมุห์พุฒิพงษ์  
พุทฺธิวํโส วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธาน ี

ที่ 48 BP2102 
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนธรรมนูญตำบลเชิงพุทธของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิน่ในจังหวดัร้อยเอ็ด 

ดร.สุกานดา  จันทวา
รีย ์

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยจฬุาลง
กรณราชวิทยาลัย  ๒๕๒  หมู่ที่ ๔  ตำบล
นิเวศน์  อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดรอ้ยเอด็  
๔๕๑๗๐ 

ที่ 49 CP2104 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
พระเรอืงเดช โชติธมฺ
โม (เสียงเราะ) มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 

ที่ 50 BP2105 
ธรรมาธิปไตยหลักสันติภาพบนความขัดแย้งทางการ
เมืองไทย ในระบอบประชาธิปไตย ปัจจุบัน พระครูสริิคณาภิรักษ ์

คณะสังคมศาสตร์ ศรสีะเกษวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 



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

 

 

กลุ่ม สังคมศาสตร์ 

ที่ 51 BP2107 ผู้บริหารมืออาชพียุคใหม ่ พระครูอุทัยสุตกิจ ,ดร. วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธาน ี

ที่ 52 BP2108 
กระบวนการพัฒนาการปลูกพชืสวน ( ทุเรียน ) ของ
ประชาชน ในจังหวัดศรีสะเกษ นายธยายุส  ขอเจริญ 

วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ที่ 53 CP2109 
การพัฒนาบ้านหนังสือให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
สำนักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 

นางสาววิไลลักษณ์  
แว่นทอง 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

ที่ 54 AP2111 

หลักความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิด 
กรณีศึกษา : การชิงอาวุธสงครามจากคลังอาวุธของรัฐ
เพื่อก่ออาชญากรรมในจังหวัดนครราชสีมา 

นายจักรพงศ์ ลิ้ม
สุวรรณ 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 

ที่ 55 CP2112 
การเพิ่มสมรรถนะทุนมนษุย์ เพื่อเตรยีมพร้อมสำหรับ 
ไทยแลนด์ 4.0 วรรณนรี ไตรเนตร มจร. 

ที่ 56 AP2114 
การพัฒนากฎหมายขายฝากสู่การพฒันาสังคมอย่าง
ยั่งยืน 

ปองปรัชญ์ เกษา
สุวรรณ 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม  

ที่ 57 BP2116 
ธรรมาภิบาล: เสาหลักของมิตรภาพที่ยั่งยืนในสมาคม
อาเซียน 

พระครูปัญญาสุธรรม
นิเทศก์ 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑติ มจร วิทยาเขต
สุรินทร์  

ที่ 58 CO2120 
วิเคราะห์ "วาจาสูตร" กับ การเทศน์ของพระสงฆ์ใน
สังคมไทย    

พระอธิการนราธิป
วัฒน์ นราธีโป 
(สมชาติ) 

บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธาน ี

ที่ 59 CO2121 วิเคราะห์การให้ทานในพระพุทธศาสนา 
พระศักดา  ขนฺติโสภ
โณ 

บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธาน ี

ที่ 60 CO2128 การเที่ยวกลางคืนของวัยรุ่นในสถานบันเทิง บุหลัน  บุญมาเลิศ 
รัฐประศาสนศาตร์มหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

ที่ 61 CO2129 ความเหลือมล้ำเกี่ยวกับระบบประกนัสุขภาพของไทย อัจฉรี ชูช่วย 
รัฐประศาสนศาตร์มหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

ที่ 62 CO2132 การตกทอดพระบรมสารรีิกธาตุมาสู่ประเทศไทย นายลือชัย เลพล 

บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธาน ี

ที่ 63 BO2133 ภาวะผู้นำทีพ่ึงประสงค์ในยุคโลกาภิวฒัน์ 
นายฐาปกรณ์ 
สุปญญารัตน์ 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย  

ที่ 64 CO2137 วิเคราะห์กรรมในพระพุทธศาสนา  
แม่ชีธนพรรณ ประ
สานวรรณ 

บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธาน ี
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กลุ่ม สังคมศาสตร์ 

ที่ 65 CO2138 วิเคราะห์จิตในพระพุทธศาสนา 
พระครูใบฎีกาธรรม
วิทย์  จิตตรตฺโน 

บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธาน ี

ที่ 66 CP2146 
ปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้เคยเสพยาเสพติดกลับไปใช้ยาเสพติด
ซ้ำ สราวุธ  วรดิษฐวงษ ์

รัฐประศาสนศาตร์มหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

ที่ 67 AP2147 
การมีส่วนรว่มของประชาชนในการรบัมืออุทกภัยในพื้นที่
บ้านดอนตัน ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวงัผา จังหวัดน่าน 

การจัดการภาครัฐและ
เอกชน 639022237 

ที่ 68 BO2149 สังฆาธิปไตย : หัวใจการบริหารองค์กรของพุทธเจ้า 
พระมหายุทธพชิาญ 
โยธสาสโน วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร ์

ที่ 69 CP2150 
รูปแบบภาวะผู้นำที่พึงประสงค์ของธุรกิจเครื่องด่ืมใน
ประเทศไทย ณฐอร ถุนาพันธุ ์

คณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.อีสาน 
วิทยาเขตสุรนิทร ์

ที่ 70 CP2154 
แนวทางการคัดสรรบุคลากรที่มีประสทิธิภาพในธุรกิจ
โรงแรมยุคประเทศไทย 4.0 สิริมา ส่องแสง 

คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอสีาน วิทยาเขต
สุรินทร ์

ที่ 71 CP2156 
การจัดการทรัพยากรมนุษยข์องอตุสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวในยุคเทคโนโลยีสารสนสนเทศ 

เจษฎาภรณ์ เพิกกระ
โทก 

คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอสีาน วิทยาเขต
สุรินทร ์

ที่ 72 BP2157 

ภาวะผู้นำในการพัฒนาท้องถิน่ของกรรมการองค์การ
บริหารส่วนตำบลในพื้นทีอ่ำเภอบางระกำ จังหวัด
พิษณุโลก ดร.ประสงค์ หัสรนิทร ์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย 

ที่ 73 CP2158 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคลากรในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและบริการยุคประเทศไทย 4.0 ไอยดา กมลบูรณ์ 

คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอสีาน วิทยาเขต
สุรินทร ์

ที่ 74 CP2159 
ความรับผิดชอบต่อสังคมของอุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่องด่ืมยุคประเทศไทย 4.0 

ภัทรวรรณ เสงี่ยม
ทรัพย ์

คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอสีาน วิทยาเขต
สุรินทร์  

ที่ 75 CO2160 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสนิใจลาออกกลางคันของนักเรียน 
ระดับประกาศนียบตัรวิชาชพี วิทยาลยัอาชีวศึกษา
พระนครศรีอยุธยา มาติกา  โภชฌงค์ 

สาขาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ที่ 76 AP2161 
การพักงานลูกจ้างในประเทศไทย กรณีศึกษา
เปรียบเทียบกับประเทศมาเลเชีย นายพิทักษ์  ธรรมะ 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 
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กลุ่ม สังคมศาสตร์ 

ที่ 77 CP2162 
การพัฒนากลยุทธ์ขององค์การเพือ่ตอบสนองทัศนคตขิอง
ผู้บริโภคในอุตสาหกรรมอาหารประเทศไทย เสาวณ ี ปทุมรัตน์ 

คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอสีาน วิทยาเขต
สุรินทร ์

ที่ 78 AP2166 สิทธิชุมชนในสังคมผู้สูงอายุกับรัฐสวสัดิการ 
ชัชวรรณ์ ลีโรจนวุฒิ
กุล 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 

ที่ 79 CO2167 

การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกข้าวแบบ
เกษตรอนิทรีย์  กรณีศึกษา : กลุ่มชลนาคำ อำเภอเรณู
นคร จังหวัดนครพนม 

นางสาววรรณภา คน
หมั่น วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 

ที่ 80 CO2168 
คุณสมบัตินักบัญชีตามความต้องการของ ผู้ประกอบการ
ธุรกิจในเขตอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 

นางสาวอัญธิกา  กุล
สะ วิทยาลัยธาตุพนม  มหาวิทยาลัยนครพนม 

ที่ 81 BP2169 
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสนิใจซื้อประกนัสุขภาพของ
ผู้บริโภค ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

นางสาวจิรสุดา  ไชย
ทุม 

คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 

ที่ 82 AP2170 การหมิ่นประมาททางสื่อสังคมออนไลน์ สุธิดา ผิวขาว 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 

ที่ 83 BO2171 แนวทางการส่งเสริมสุขภาพจิตผูสู้งอายุ ดร.นพดล ดีไทยสงค์ 

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

ที่ 84 CO2172 

แนวทางการวางแผนกำลังคน การสรรหาและการคัดเลือก
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงพลังงาน นุชจรีย์  นอ้ยวานชิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ที่ 85 AP2173 
การสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ชบาไพร  ไชยหาเนตร ์

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ที่ 86 CP2174 
การมีส่วนรว่มของคณะกรรมการชุมชนในการทำแผน
ชุมชน เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 

นางสาวณาญิกา เเสน
ธรรม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

ที่ 87 AP2175 ความสำเร็จในการขับเคลื่อนสัมมาชพีชุมชน ชบาไพร  ไชยหาเนตร ์
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ที่ 88 BO2176 
การศึกษาวิเคราะห์เมืองอู่ทองในฐานะประวตัิศาสตร์ใน
การเผยแผ่ 

พระครูโสภณวีรานุ
วัตร,ดร.    

อาจารย์ประจำหลักสตูร/ผูอ้ำนวยการ 
วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสวุรรณภูมิ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร จังหวดั
สุพรรณบุรี. 
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กลุ่ม สังคมศาสตร์ 

ที่ 89 CP2177 
แนวทางการจัดการความรู้ภายในองค์กรของอตุสาหกรรม
อาหารยุคประเทศไทย 4.0 พรรณนิดา นกนาก 

คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอสีาน วิทยาเขต
สุรินทร ์

ที่ 90 CP2179 
การผลิตแบบลีนในอุตสาหกรรมยานยนต์ยุคประเทศไทย 
4.0 ปรียาภรณ์ ศรีมาศ 

คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอสีาน วิทยาเขต
สุรินทร ์

ที่ 91 CP2180 
การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้วยการจัดการ
ห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ในธุรกิจส่งออกข้าว อัจฉรา แก่นสุข 

คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอสีาน วิทยาเขต
สุรินทร ์

ที่ 92 CP2182 
การเพิ่มสมรรถนะทุนมนษุย์ เพื่อเตรยีมพร้อมสำหรับไทย
แลนด์ 4.0 Vannaree Trainate มจร วังน้อย คณะสังคมศาสตร  

ที่ 93 CP2184 
แนวทางการพัฒนาห่วงโซอุ่ปทานและโลจิสติกส์ของธุรกิจ
ข้าวโพดในประเทศไทย อรุณรุ่ง เมืองนา 

คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอสีาน วิทยาเขต
สุรินทร์  

ที่ 94 CP2185 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพยากรณ์การผลิต
ของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย  วรรณวสิา ใยย้อย 

คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอสีาน วิทยาเขต
สุรินทร์  

ที่ 95 CP2189 
คุณภาพการให้บริการของศูนย์ให้ความช่วยเหลือและ
บริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นายณัฐวุฒิ รุ่งฤทธิ์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

ที่ 96 CO2191 
การมีส่วนรว่มทางการเมืองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่ง ในภาคกลาง กฤตภาส  เนื่องดิถ ี

สาขาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ที่ 97 CP2192 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการ สำนักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร วิภาดา  นาทันคิด 

รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต 

ที่ 98 BP2193 
แนวทางการปลูกฝังคุณลักษณะ?สันติวิถขีองครพูระสอน
ศีลธรรมสำหรับเยาวชนยุคดิจิตอล? 

พระมหาพงศธร ธมฺม
ภาณี (คลังสอน) 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา
สันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

ที่ 99 CP2194 

บทบาทในการบริหารแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดลอ้มของ
ผู้บริหาร  ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านมุฑติา  
จังหวัดนครปฐม 

ภรประสิทธิ์  แก้ว
กันยา 

นิสิต คณะสังคมศาสตร์และศึกษาศาสตร์ 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษาวิทยาลัย
ทองสุข 

ที่ 100 CP2195 
 แนวทางการประสานงานองค์กรให้เกิดสันติสขุตามหลัก
พุทธสันตวิิธี นางสาวสุทิน บางยิ้ม 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา
สันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 



ประกาศรายช่ือผลงานท่ีมีสิทธินำเสนอบทความวิจัยและบทความวิชาการ 
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาจุฬาฯ สุรินทร์ ครั้งที่ 1  
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กลุ่ม สังคมศาสตร์ 

ที่ 101 CP2197 
รูปแบบการบริหารจัดการวัดสันติสขุ: กรณีศึกษาวัด
พระธรรมกาย 

พระครูสมุห์สนิทวงศ์  
วุฑฺฒิวํโส (เจริญรัตตะ
วงศ์) 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา
สันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

ที่ 102 CP2198 
แนวทางการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้สูงวัยใน
ระดับอุดมศึกษาด้วยหลักพุทธสนัตวิิธื 

แม่ชีกันตินนัท์ เจริญ
รุ่งฤทธิ ์

THE MODEL OF THE 
ORGANIZATION MANAGEMENT IN 
BUDDHIST TEMPLES FOR PEACE:  
A CASE STUDY OF WAT PHRA 
DHAMMAKAYA 

ที่ 103 CP2200 
พุทธสันตวิิธีการให้การปรึกษาของสามเณรเพื่อนที่
ปรึกษา กรณีศึกษา: โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา 

พระมหาพงศกร  
ฐานงฺกโร (สิมพา) 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา
สันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

ที่ 104 CP2201 
ครอบครวัสันติสุข: แนวทางการประยกุต์ใช้หลักพุทธสันติ
วิธีการสื่อสารในครอบครัว 

นางสาวกันยารัตน์  
คอนกรตี 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา
สันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

ที่ 105 CP2206 
แนวทางการแก้ปัญหาการใช้เฟซบุ๊กที่ไม่พึงประสงค์ของ
เยาวชนไทยดว้ยพุทธสนัติวิธ ี

พระอรรถชาติ อตถฺชา
โต (เดชดำรง) 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา
สันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

ที่ 106 BO2207 
พนมดงรักศึกษา : พื้นที่หลากหลายทางภาษาและ
วัฒนธรรม 

พระธรรมโมลี (ทองอยู่  
ญาณวิสุทฺโธ) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตสรุินทร ์

ที่ 107 CO2209 

ความสัมพันธ์ระหว่างวงจรเงินสดกับราคาตลาดต่อราคา
ตามบัญชี  ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย กนกภรณ์ พลโลก วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 

ที่ 108 AP2210 

แนวทางการดำเนินโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชน  ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง ในพื้นที่อำเภอชนแดน 
จังหวัดเพชรบูรณ ์ ชงโค  เกตุทิพย ์

นักศึกษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต วิทยาลัยการจัดการและ
พัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎพบิูล
สงคราม 

ที่ 109 AP2211 

การพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล
สามเรือน  อำเภอศรสีำโรง จังหวัดสุโขทัย ดาวนภา  เกตุทอง 

นักศึกษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตร์
มหาบัณฑิต  วิทยาลัยการจัดการท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 

ที่ 110 AP2212 

ความคาดหวังของผู้ถูกคุมความประพฤติที่มตี่อการ
ให้บริการของพนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุม
ประพฤติจังหวัดพษิณุโลก 

นวลอนงค์ กมลรัตนา
นันท ์

วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิน่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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กลุ่ม สังคมศาสตร์ 

ที่ 111 AP2213 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพยีง  
กรณีศึกษาหมู่บ้านย่านใหญ่และหมู่บ้านยมราช ตำบลท่า
นางงาม  อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ปรารถนา อินทวงศ ์

นักศึกษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตร์
มหาบัณฑิต  วิทยาลัยการจัดการท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 

ที่ 112 AP2214 
การเตรียมความพรอ้มเพื่อก้าวเข้าสู่สงัคมผู้สูงอายุ  ใน
เขตอำเภอเมืองพษิณุโลก จังหวัดพิษณุโลก พรณรงค์ อยู่คง 

นักศึกษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตร์
มหาบัณฑิต  วิทยาลัยการจัดการท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 

ที่ 113 AP2215 
การนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปปฏิบัติขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น ในเขตอำเภอเมอืง จังหวัดพิษณุโลก รัตนช์นก แสงอว่ม 

นักศึกษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต วิทยาลัยการจัดการและ
พัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎพบิูล
สงคราม 

ที่ 114 AP2216 

บทบาทของคณะกรรมการพัฒนาสตรใีนการส่งเสริมความ
เข้มแข็ง ของสตรีในชุมชน อำเภอวังโป่ง จังหวัด
เพชรบูรณ ์ ศศิธร ยี่ภู่ศร ี

นักศึกษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต วิทยาลัยการจัดการและ
พัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎพบิูล
สงคราม 

ที่ 115 AP2217 

แนวทางการพัฒนาและการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิ
บาลของกลุ่มออมทรพัย์เพื่อการผลิตเพื่อการพัฒนาชุมชน
อำเภอนครไทย จังหวัดพษิณุโลก สารัช จำรัสฤกษ ์

นักศึกษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตร์
มหาบัณฑิต  วิทยาลัยการจัดการท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม1 

ที่ 116 AP2218 
การศึกษาคุณภาพชีวติของผูสู้งอายุในเขตอำเภอชาติ
ตระการ จังหวัดพิษณุโลก พีระวัฒน์ จิโน 

นักศึกษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต วิทยาลัยการจัดการและ
พัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎพบิูล
สงคราม 

ที่ 117 AP2219 

การศึกษาคุณภาพการให้บริการในการจัดเก็บภาษีบำรุง
ท้องที่ของเทศบาลนครพษิณุโลก  อำเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก นพณัฐ แดงแสงทอง 

นักศึกษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต วิทยาลัยการจัดการและ
พัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎพบิูล
สงคราม 

ที่ 118 CP2220 
พุทธสันตวิิธีการสร้างสันติภายในของผู้ป่วยโรคมะเร็งชาว
พุทธ 

พญ.สุธิดา สุวรรณ
เวโช 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
สันตืศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

ที่ 119 BP2221 
การสังเคราะห์การบริหารความเปลี่ยนแปลงตามหลัก
พระพุทธศาสนา 

พระมหากฤษณ์ธนินต์ 
เสฏฺฐเมธี (เดชจักร์
บดินทร์) ดร. มจร วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร 

ที่ 120 CP2222 
การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติหน้าทีข่องเจ้าหน้าที่
ตำรวจสายตรวจ สถานีตำรวจภูธรเมอืงอุตรดิตถ์ นพฤทธิ์ สรอ้ยสาย 
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ประกาศรายช่ือผลงานท่ีมีสิทธินำเสนอบทความวิจัยและบทความวิชาการ 
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กลุ่ม สังคมศาสตร์ 

ที่ 121 CP2223 
แนวทางการจัดการขยะในวัดและชุมชนด้วยหลักพุทธ
สันตวิิธี: กรณีศึกษาวัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

นางพิชชาภา เป้าศรี
วงษ ์

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
สันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

ที่ 122 BP2224 

นโยบายและกลไกการส่งเสริมการปลูกพืชสวน (ทุเรียน) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาครัฐในจังหวัดศรี
สะเกษ ผศ.ดร.ฐานิดา ม่ันคง 

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาการ
จัดการเชิงพุทธ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

ที่ 123 CP2225 

การศึกษาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการคัดแยกขยะ
แบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ภาวิณี เรือนคำ 

นักศึกษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต  วิทยาลัยการจัดการท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 

ที่ 124 CP2226 

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคโ์ดยใช้ภูมิปัญญา
เป็นฐาน บ้านท่าม่วง  ตำบลท่าม่วง  อำเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด ภานุ  พิมพ์บูรณ ์

สาขาวิชารัฐศาสตร์  คณะนติิรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด 

ที่ 125 CP2231 
การบริหารจัดการกิจการสาธารณะขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลแม่เล่ย์  อำเภอแม่วงก์  จังหวัดนครสวรรค ์ กันยารัตน์  โพธิ์ทอง 

นักศึกษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต วิทยาลัยการจัดการและ
พัฒนาท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูล
สงคราม 

ที่ 126 CP2232 

รูปแบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืนโดย
ชุมชน กรณีศึกษาบ้านรักไทย อำเภอเนินมะปราง  
จังหวัดพิษณุโลก ศุภลักษณ์ พงษ์พุก 

นักศึกษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต วิทยาลัยการจัดการและ
พัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎพบิูล
สงคราม 

ที่ 127 CP2239 

การมีส่วนรว่มของประชาชนในการพฒันาด้านการศึกษา
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลท่าทอง อำเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก ศุภนิจ โตสุข 

นักศึกษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต วิทยาลัยการจัดการและ
พัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎพบิูล
สงคราม 

 

รับรองตามนี้ 
 

 
 

(รศ.ดร.ทวีศักดิ์ ทองทิพย์) 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ 
บรรณาธิการ 

 

 


