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61. แรงงานต่างด้าวในจังหวัดเชียงราย : นโยบายมาตรการและการเข้าถึงการบริการสาธารณสุข
ดําเนิน ปัญญาผ่องใส
62. วิเคราะห์การใช้หลักสัมมาอาชีวะของแพทย์อาชีวะเวชศาสตร์
พระมหาธนกร กิตติปญฺโญ
63. การศึกษาวิเคราะห์ความร่วมมือทางศาสนาและวัฒนธรรมภาคีเครือข่ายอาเซียน
พระมหาผดุงศักดิ์ เสสปุญฺโญ
64. นวัตกรรมแหล่งเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมล้านนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
พระมหาผดุงศักดิ์ เสสปุญฺโญ
65. ศึกษาแนวทางการส่งเสริมการเรียนการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บํารุง จังหวัดศรีสะเกษ
พระวีระพงษ์ โคษา,
พระพรสวรรค์ ใจตรง, ดร. ,
ดร.สุทัศน์ ประทุมแก้ว
66. ศึกษาคติการสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ในสังคมไทย : กรณีศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
พระครูสารภัทรกิจ,
พระกัญจน์ กนฺตธมฺโม, ดร.
พระพรสวรรค์ ใจตรง, ดร.
67. หลักอบายมุขในพระพุทธศาสนาเถรวาทเพื่อนําไปประยุกต์ในชีวิตประจําวัน
พระชัยยนต์ สิริปุญฺโญ
68. การปกครองส่วนภูมิภาคและการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย
สมุทร สงวนสิน
69. บทความทางวิชาการเรื่องแนวโน้มการจัดการศาสนสมบัติในอนาคต
ดร.สุวิบูลย์ จํารูญศิริ,
ดร.อุดร จันทะวัน
70. การศึกษาหลักสัปปายะที่เกื้อกูลต่อการปฏิบัติธรรมของสํานักปฏิบัติธรรมในเขตจังหวัดสุรินทร์
พระพรชาติ พุทฺธสโร/ภาคพรม,
พระมหาสมพาน ชาคโร,ดร.,
พระอธิการเวียง กิตติวณโณ,ดร.

71. บทบาทของพระสงฆ์ในการเปลี่ยนความเชื่อของคนไทยให้ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา
พล.ต.ดร.ณรัฐ สวาสดิ์รัตน์
72. บทบาทของพระสงฆ์ต่อการเมืองไทย
กิตติคุณ ด้วงสงค์,
เศรษฐพร หนุนชู ,
พระครูปัญญาสุธรรมนิเทศ ญาณธีโร,
พระครูสุธรรมกิจโกศล สุภทฺโท ,
พระปลัดสุระ ญาณธโร ดร.
73. พระพุทธศาสนาเพื่อสังคมตามแนวทางวัดเขาตะเงาะอุดมสมพร อําเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
พระครูวรเจติยาภิรักษ์, ดร.
74. หลักการบริโภคปัจจัย ๔ ตามแนวทางของพระพุทธศาสนา
ดร.ทิพย์ภวิษณ์ ใสชาติ
75. การศึกษาไทยกับมารยาทเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
พวงเพชร พลวิเศษ,
ประสงค์ หัสรินทร์
76. คุณค่าและอิทธิพลของปราสาทขอมที่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมทั้ง ๒ ประเทศ
: กรณีปราสาทตาควาย ตําบลบักได อําเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
ดร.ยโสธารา ศิริภาประภากร,
ผู้ช่วยศาสตราจารย์. กฤษนันท์ แสงมาศ
ดร.อทิตยาวดี อินทรางกูร,
พระมหาขุนทอง เขมสิริ,ดร
77. ความเชื่อของชุมชนด้านการประกอบพิธีกรรม “แซนโฎนตา” อําเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
พระครูโกศลสุตคุณ มหาปญฺโญ (นามคํา) ,
ดร.สุทัศน์ ประทุมแก้ว,
พระกัญจน์ กนฺตธมฺโม ดร.
78. แรงจูงใจในการดําเนินชีวิตตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เกษม ประอาง
79. การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมการบําบัดและลดปัญหาการกระทําผิดซ้ําของเยาวชนผู้ติดยาเสพติด
: กรณีศึกษา วัดโนนสูงวนาราม อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
พระอธิการสุพิศ ทรงจิตร,
ดร. สุทัศน์ ประทุมแก้ว,
พระกัญจน์ แสงรุ่ง,
80. การบริโภคนิยมส่งผลอย่างไรกับไทยแลนด์ ๔.๐
พระครูสมุห์ วีระพงษ์ อธิจิตฺโต (บุญคง)

81. สถาบันพระมหากษัตริย์กับความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในสหภาพเมียนมาร์
พระสมเกียรติ คเวสโก(มโนบาล) ,
พระมหาธนรัฐ รฏฺฐเมโธ (สะอาดเอี่ยม),ดร .
ธีรทิพย์ พวงจันทร์,
พระมหาโชตนิพิฐพนธ์ สุทฺธจิตฺโต (ผลเจริญ)
82. บทบาทพระสงฆ์กับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น วัดพระธาตุเรืองรอง อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
พระพงศ์พิสิฐ สุระ,
พระกัญจน์ แสงรุ่ง,
พระมหาขุนทอง เแก้วสมุทร์
83. ชนบทอีสานกับความพอเพียงที่หายไป
พระมหาดีรัตน์ อุทยปุตฺโต,
พระแพนษณุ อนุตโร
84. ความสัมพันธ์ของหลักธรรมกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
พระครูไพโรจน์วัฒนาทร ,
พระพรสวรรค์ ฐิติญาโณ,ดร
85. การศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์
พระครูโกศลศาสนวงศ์ ,
ธยายุส ขอเจริญ
86. กระบวนการในการฝึกอบรมในยุคศตวรรษที่ ๒๑
วีร์สุดา พันธุ์โสภณ
87. สมุนไพร : การดูแลสุขภาพเบื้องต้นในพระไตรปิฎก
พระกัญจน์ กนฺตธมฺโม ,
พระมหาธงชัย ฐิตโสภโณ
88. นิเวศวิทยาทางวัฒนธรรมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
พระปลัดมนู ฐานจาโร,
เขมจิรา พิทักราษฎร์,
ประสาน เจริญศรี
89. โจลมะลุ๊บ: ประเพณีเตรียมตัวก่อนออกเรือนของหญิงสาวชาวกัมพูชา จากอดีตถึงปัจจุบัน
Ven. Sam Ath Suon ,
พระอธิการคําผง ขนฺติโก,
พระมหาธนรัฐ รฏฺฐเมโธ.ดร.
90. เจดีย์ชเวดากอง : สัญลักษณ์แห่งวิมุตติผ่านศาสนสถาน
พระประจวบ ปริปุญฺโญ ,
พระมหาธนรัฐ รฏฺฐเมโธ ดร.
พระมหาโชตนิพิฐพนธ์ สุทฺธจิตฺโต,
พระมหาสมพงษ์ ฐิตจิตฺโต

91. พนมกุเลน : ศูนย์กลางแห่งไสยศาสตร์ศรัทธาระหว่างพุทธกับพราหมณ์
พระสีหา อินฺทปญฺโญ,
พระบรรพต กิตฺติโก,
พระมหาธนรัฐ รฏฺฐเมโธ,ดร.
92. หลวงพ่อนาน (พระครูพิพิธประชานาถ) พระผู้เป็นที่พึ่งของปวงประชา
พระครูสุมทรศีลวัฒน์(บุญปลอด),
พระมหาธนรัฐ รฏฺฐเมโธ(สะอาดเอี่ยม)ดร.
พระมหาโชตนิพิฐพนธ์ สุทฺธจิตฺโต(ผลเจริญ),
ธีรทิพย์ พวงจันทร์
93. ศึกษาพฤติกรรมการนําศีล ๕ ไปใช้ในชีวิตประจําวันของประชาชนบ้านกทม อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
พระมหาคณิตฐพล สุนทรรํสี (ขบวนงาม) ,
พระครูปริยัติวิสุทธิคุณ ผศ.ดร.
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ ทองทิพย์,
ธีรทิพย์ พวงจันทร์
94. การประยุกต์หลักอิทธิบาท ๔ ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร เทศบาลตําบล อําเภอบ้านม่วง
จังหวัดสกลนคร
สมัย พ่อไชยราช,ดร.ไพรัช พื้นชมภู
95.รูปแบบการบริหารจัดการโครงการศูนย์พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดศรีสะเกษ
พระครูสุตภัทราภรณ์, ดร.
96. การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในตําบลอิสาณ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
พระศุภัช ปญฺญาวโร (เลิศธนลาภ),
ดร.ไพรัช พื้นชมภู
97. การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารจัดการเทศบาลตําบล อําเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ
พระสามารถ อธิจิตฺโต (ศรีธนต์)
98. พระธาตุเรืองรอง : ประติมากรรมปูนปั้นสอนธรรม
พระพรสวรรค์ ฐิติญาโณ,ดร.
99. การบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ยุคปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
พระครูปริยัติวีราภรณ์
100. การศึกษาวิเคราะห์เวทนาวิปัสสนาภาวนาในสติปัฏฐาน ๔ ของสํานักปฏิบัติธรรมวัดป่าโยธาประสิทธิ์ (ธ)
ตําบลนอกเมือง อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
พระอธิการประเสริฐ ปุญฺญกาโม (ภรรยาทอง),
พระมหาสมพาน ชาคโร,
ดร.,พระศรีวิสุทธิคุณ, ผศ.ดร.

101. บทบาทของราชวงศ์อลองพญากับความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในยุคล่าอาณานิคม
: เน้นพระเจ้ามินดงกับพระเจ้าสีป่อ
พระอภิสิทธิ์ อภิสิทฺธิโก (อ่อนคํา) ,
พระมหาธนรัฐ รฏฺฐเมโธ, (สะอาดเอี่ยม) ดร.
102. เข็มทิศพุทธนวัตกรรม : ทิศทางนวัตกรรมไทยในมุมมองพุทธศาสนา
พระสันต์ทัศน์ คมฺภีรปญฺโญ (สินสมบัติ)
103. หลักอปริหานิยธรรมกับการส่งเสริมประชาธิปไตยแบบยั่งยืน
อภิชญา พรรณศรี,
พระครูปริยัติวรเมธี,
กิตติพันธ์ เทศกําจร
104. แนวทางการพัฒนาชุมชนวิถีพุทธ
ดร.สุกานดา จันทวารีย์,
ดร.สุทธิพันธ์ อรัญญวาส
105. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการดําเนินการตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในจังหวัดขอนแก่น
ผศ.ดร.ประยูร แสงใส,
พระมหาไชยพร อิทฺธิวโร,ดร.,
พระครูปริยัติปัญญารัตน์,ดร.
106. ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่สายตรวจรถยนต์ของข้าราชการตํารวจ สถานีตํารวจภูธร
ธวัชชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ดต.สมพงษ์ แก้วภูมิแห่,
ดร.ไพรัช พื้นชมภู
107. “ลงข่วง” : คุณค่าจากความเชื่อในพิธีกรรมที่เสี่ยงอาจจะลืมเลือน
ชิตวัตน์ ยอดแก้ว,
คมสันต์ พิมพา
108. ผลของโปรแกรมโยคะสมาธิ ต่อพฤติกรรมสุขภาพและระดับน้ําตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ประเภทที่ 2 โรงพยาบาลพาน จังหวัดเชียงราย
พระบุญรอด ปคุณธมฺโม (บุญมีประเสริฐ) ชมพร สีเงิน
109. การนําหลักทศพิธราชธรรมไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ
รัตนวิโรจน์ พรมขันธ์,
ดร.ไพรัช พื้นชมภู
110. ศึกษาการสร้างความสามัคคีโดยใช้หลักศีล 5 ของหมู่บ้านปรือคันตะวันออก อําเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
พระครูสังฆรักษ์เอกพันธ์ แพงาก,
พระราชธรรมสารสุธี,ดร.,
พระมหาขุนทอง แก้วสมุทร์,ดร.

111. พุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน: การบริหารจิตและเจริญปัญญา
พระครูโพธิสีลคุณ เป้งไชยโม,
พระครูสุตวรธรรมกิจ
112. การพัฒนามนุษย์ตามหลักไตรสิกขา
ดร.ฐานิดา มั่นคง

รับรองตามนี้

(พระราชธรรมสารสุธี, ดร.)
ผู้อํานวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

