


รวมบทความวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติและเขตลุ่มแม่นํ้าโขง ครั้งที่ 2
“Buddhist Education: The Education for Socio-Sustainable Development”

(การศึกษาตามแนวพุทธ:การศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน)

สำ�นักง�นว�รส�รวิช�ก�รแสงอีส�น มห�วิทย�ลัยมห�มกุฏร�ชวิทย�ลัย วิทย�เขตอีส�น

บ้านโนนชัย ตำาบลในเมือง อำาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ 043-241495 โทร. 085-4082638, แฟกซ์ 043-242389 Email: www.mbuisc.ac.th

เจ้�ของ

 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ที่ปรึกษ�

1. พระธรรมดิลก,ดร. เจ้าคณะภาค 9(ธ)

2. พระเทพพุทธิมุนี,ดร. เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น(ธ)

3. พระเทพบัณฑิต,รศ. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

4. พระเมธาวินัยรส,รศ.,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

5. พระครูสุธีจริยวัฒน์,ดร. รองอธิการบดี

 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

6. ผศ.สุริวัฒน์ จันโสภา รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา

 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

7. พระครูธรรมาภิสมัย,ดร. ผู้อำานวยการศูนย์บริการวิชาการ วิทยาเขตอีสาน

8. พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำานวยการสำานักงานวิทยาเขตอีสาน

9. พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ,ดร. ผู้อำานวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน

10. นายเอกชาตรี สุขเสน ผู้ช่วยอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน

กองบรรณ�ธิก�ร

ผู้ทรงคุณวุฒิภ�ยใน

1. พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย,ผศ.ดร.   

2. พระมหามฆวิทนทร์ ปุริสุตฺตโม,ผศ.,ดร. 

3. พระมหาสมพงษ์ สุขุมาโล,ผศ.,ดร.

4. พระสุขุม สุขวฒฺฑโก,ผศ.   

5. พระมหาบุญนา ฐานวีโร,ดร.  

6. รศ.ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ   

7. รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข 

8. รศ.ดร.บุญร่วม คำาเมืองแสน 

9. รศ.ดร.เดชชาติ ตรีทรัพย์ 

10. ผศ.ดร.สำาราญ ศรีคำามูล 

11. ผศ.ทรงวุฒิ ศรีวิไล 

12. ผศ.ดร.วิทูล ทาชา

13. ผศ.ดร.เสงี่ยม ศิริวัฒน์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิภ�ยนอก

1. ศ.ดร.ประยงค์ แสนบุราณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. รศ.ดร.ผจญ คำาชูสังข์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3. รศ.ดร.พุทธรักษ์ ปราบนอก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4. รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

5. รศ.ดร. ณรงค์ฤทธิ์ โสภา มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

6. รศ.ดร.สมบัติ ท้ายเรือคำา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

7. ผศ.ดร.ลดาวัลย์ วัฒนบุตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

8. ผศ.ดร.ประมุข ศรีชัยวงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

9. ผศ.ดร.สุนทร ปัญญพงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

10. ผศ.ดร.อาสนะ เชิดชู มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ

11. ผศ.ดร.ปัญญา คล้ายเดช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

12. ผศ.ดร.หอมหวล บัวระภา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

13. ผศ.ดร.สุรพล พรมกุล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

14. ผศ.ดร.วิวัฒน์ ทองวาด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

15. ผศ.โกเมนทร์ ชินวงศ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

16. ผศ.เชิดชาย บุตรดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

17. ดร.ธวัชชัย ธะราศี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

18. ดร.บารมี อริยเลิศเมตตา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

19. ดร.วิเชียร แสนมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

20. ดร.พรหมมินทร์ กองแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

21. ดร.ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

22. ดร.ปรีดี ทุมเมฆ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

23. ดร.นิศานาจ โสภาพล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

24. Prof. Dr. B.T. Lawani Bharatividayapeeth University, India.

25. Prof. Dr. Uttam B. Bhoite University of Pune, India.

26. Prof.Dr. Ashok Thorat Institute of Advanced Studies in English, 

  Pune, India

27. Prof. Dr. Pradeep Khokale University of Pune, India

28. Assoc.Prof. Dr.Kirtiraj Daradap Bharatividayapeeth University, India.

บรรณ�ธิก�ร

 ดร.สิทธิพร เกษจ้อย

ผู้ช่วยบรรณ�ธิก�ร

 อ.คัมภีรภาพ คงสำารวย

 ดร.จักรี ศรีจารุเมธีญาณ

 พระมหาสัจจารักษ์ ไร่สงวน

 พระครูวินัยธรวรชัด ปยุตฺโต

ฝ่�ยคอมพิวเตอร์และก�รพิมพ์

 อ.คัมภีรภาพ คงสำารวย

 นายจตุพล สุวรรณราช

สม�ชิกสัมพันธ ์ 

 พระมหาชัชวาล จารย์คูณ

 ดร.อภิชิต เหมือยไธสง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแผ่ผลการวิจัยทางพระพุทธศาสนาปรัชญา สังคมศาสตร์ 

 ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา

2. เพื่อเผยแผ่หลักธรรมคำาสอนทางพระพุทธศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

อีสานและในเขตลุ่มแม่นำ้าโขง

3. เพื่อนำาเสนอข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของ มมร.วิทยาเขตอีสาน 

ติดต่อประส�นง�น

สำ�นักง�นว�รส�รวิช�ก�รแสงอีส�น

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน (อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร 

ห้อง 413) บ้านโนนชัย ตำาบลในเมือง อำาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 

โทรศัพท์ 043-241495 โทร.085-4082638, แฟกซ์ 043-242389

email: piakealexander@yahoo.com


