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รายการตรวจสอบความคืบหน้าการพัฒนาบทความวิชาการ วิจัย 

อีเมลย์ คณาจารย์ นิสิต เจ้าหน้าที่ พัฒนาการบทความ ภาษาไทย 

ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร 
Update: 8-11-2016 Hrs.: 12.30 

ล าดั
บ 

ชื่อผู้เขียนบทความ ชื่ออีเมลย์ติดต่อ และสังกัด ชื่อบทความ ขั้นตอนการด าเนินงาน  
ชื่อเร่ือง  โครงร่าง เขียนร่าง

แรก 
ทบทวน 
และแก้ไข 

เสร็จ 

1.  ดร.ชยาภรณ์ สุขประเสริฐ 
 

วิทยาลัยสงฆ์ บุรีรัมย์ 
แก้วใส น าใจ
สะอาด konhin51@gmail.com 

อิทธิพลของพุทธศาสนาลังกาวงศ์ในอาณาจักรตามพร
ลิงค์ผ่านพุทธศิลป์ 
 

     

2.  พระครูปลัดนันทชัย  
นนฺทชโย (ผิวตะศาสตร์) 

 พระวินัยปิฎก; บทบาทและหน้าที่ของพระสงฆ์กับการ
แก้ไขปัญหาความยากจนของประชาคมอาเซียน 

     

3.  ดร.รุ่งโรจน์  ศิริพันธ์  "ดร.รุ่งโรจน์ ศิริพันธ์" 
<Maharoj@hotmail.com> 
สถาบันภาษา มจร 

การพัฒนาพลเมืองอาเซียนเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การในการรองรับ
ประชาคมอาเซียน 

     

4.  พระพรสวรรค์  ฐิติญาโณ
,ดร. 

อาจารย์ประจ า วิทยาลัยสงฆศ์รสีะ
เกษ  
phraponsawan_23@hotmail.
com 

จุดเริ่มต้นของอาเซียนสีเขียวด้วยแนวทาง
พระพุทธศาสนา 

     

5.  ดร.เบญจพร สอนบุญลา 
 

E – mail  :   
Benjaant@hotmail.com  

สัมมาวาจา : ความเชื่อมโยงเพ่ือรวมกันเป็นหนึ่งใน
อาเซียน 
 

     

                                                           
อาจารยป์ระจ า วิทยาลัยสงฆ์ศรสีะเกษ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

mailto:konhin51@gmail.com


2 
 

Mobile   :   (087) 813-0059                                       
ID LINE  :   antben99 

6.  พระเดชขจร ขนฺติธโร 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
สาขารัฐศาสตร์ มจร.หนองคาย 
๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
dechkhajorn 
phuthip dphuthip@hotmail.
com  
 

มาตรการของรัฐเพ่ือการรับมือภัยพิบัติในภูมิภาค
อาเซียน 
State Measuring for Natural Disasters in ASEAN 
 

     

7.  ชนันภรณ์  อารีกุล  
Kruu 
Ohha <kruuohha@gmail.co
m> 
 

การจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะข้าม
วัฒนธรรม 
ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
THE ASEAN STUDIES INSTRUCTION TO 
DEVELOP  
THE CROSS – CULTURAL SKILL OF LEARNERS  
IN THE 21st CENTURY 
 

     

8.  นางสาวสุนันทา   เอ๊า
เจริญ 
 

โรงพยาบาลสามพราน 1/1 ม.1 
ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 
73210  : โทร. 
0965649451    Email : 
superjoylr@gmail.com 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 

เครื่องมือสื่อสารอวัจนะภาษาเชิงพุทธบูรนาการเพ่ือ
จัดการความขัดแย้งในระบบบริการสาธารณสุขรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โรงพยาบาลสามพราน 
จังหวัดนครปฐม 
Communication tools for conflict 
management of AEC health care system 
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by Buddhist  integration in the samphran 
hospital 

9.  มณรัตน์ นิ่มสกุล 
Manarat Nimsakul 

 

dr.mnfirst@gmail.com 
หลักสูตรพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา  
 

กายภาวนากับวิถีแห่งการตื่นตัวด้วยหฐโยคะ ใน
ชุมชนอาเซียน 

Physical Development in Hatha Yoga 
Sensuous Body in ASEAN Community 

     

10.  ณสิทธิ์ นิ่มสกุล dr.mnfirst@gmail.com ศีล 5 กับการสร้างความสุขในองค์กรอาเซียน CS. 
Shoes ประเทศไทย  

     

11.  นายศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์ 
 

อาจารย์วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง “มอดศาสนา” ภัยคุกคามที่พระสงฆ์ในอาเซียนต้อง
ระวัง 

     

12.  นายอิสรพงษ์  ไกรสินธุ์ , 
นางสาวมณฑิรา สะแก

ทอง 
   Mr. Isarapong 

Kraisin , Miss. Montira 
Sakeatong 

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 
montira_taa@hotmail.com 

เครื่องรางของขลังความเชื่อของคนในจังหวัดอีสานไต้      

13.  พระครูธรรมธรวรเดชา 
อคฺคเตโช (วรเดชา พรหม
เสนา) * 

ส านักงานอธิการบดี มจร การมีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชนเพ่ือพัฒนาอย่างยั่งยืน
แนวพุทธในอาเซียน 
The relation with communities to Buddhism 
sustainable development in ASEAN 

     

14.  ครูบานะ เมตตามุนี  <phraponsawan_23@hotmai
l.com> 

      

15.  พระครูสิทธิธรรมาภรณ์ อาจารย์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  
วิทยาลัยสงฆ์เลย 

บทบาทของพระสงฆ์กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน
สังคมอาเซียน 
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sitthidhammaporn@gmail.co
m  
เบอร์โทรศัพท์ : 084-953-1243 

Monk's Role with Environmental Conservation 
In ASEAN 

 นายศิลาวฒัน์ ชยัวงศ ์

อาจารยวิ์ทยาลยัสงฆ์
นครล าปาง 

 

 “มอดศาสนา” ภยัคกุคามท่ีพระสงฆใ์นอาเซียนต้อง
ระวงั 

 

 

     

16.          
17.          
18.          

 

รายการตรวจสอบความคืบหน้าการพัฒนาบทความวิชาการ วิจัย 

อีเมลย์ คณาจารย์ นิสิต เจ้าหน้าที่ พัฒนาการบทความ ภาษาอังกฤษ 

 

ล าดับ ชื่อผู้เขียนบทความ ชื่ออีเมลย์ติดต่อ และสังกัด ชื่อบทความ ขั้นตอนการด าเนินงาน เสร็จ 
ชื่อเร่ือง  โครงร่าง เขียนร่าง

แรก 
ทบทวน 
และแก้ไข 

 

1.   Cayaporn 
Sukprasert. 
PH.D. 
 

แก้วใส น าใจ
สะอาด konhin51@gmail.com 
วิทยาลัยสงฆ์ บุรีรัมย์ 

ศึกษาเส้นทางการเดินทางของพระแก้วมรกตในบริบท
อาเซียน 
A Study of the Route of the Emerald Buddha in 
ASEAN Context 
 

     

2.  Miss Apsorn 
Tiewcharoenkij 

polyglot_ta@yahoo.co.uk Promoting the ASEAN Creativity of Costume 
Culture and Industry 
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092-274-5339, 092-883-
9269(An English Lecturer at 
the MCU  Watpalaylai Centre 
, Suphanburi) 

3.  PhamahaKeerati  
Warakiti  
Silawat  
Chaiwong 

 The Quality of Life of the Migrant’s Workers in 
ASEAN 
 
 

     

4.  Chananporn  
Areekul 

 

The Pali Pre-University 
School, Faculty of 

Education, MCU 
โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา 

คณะครุศาสตร์ มจร. 
 

THE ASEAN STUDIES INSTRUCTION TO 
DEVELOP 

THE CROSS – CULTURAL SKILL OF LEARNERS IN 
THE 21st CENTURY 

 

     

5.           
6.          

 


