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ประกาศผลงานวิชาการระดับชาติ (ประเภทการน าเสนอแบบปากเปล่า ห้องที่ ๒) 

 
ล าดับ 

การเสนอ 
ชื่อผลงาน ชื่อ-นามสกุล 

๑ 
รูปแบบกำรดูแลผู้สูงอำยุตำมแนวทำงพุทธบูรณำกำรของ
เทศบำลต ำบลมะเขือแจ้ อ ำเภอเมืองล ำพูน จังหวัดล ำพูน 

วิสุทธ์ มโนวงค ์

๒ ภำวะผู้น ำกับกำรจัดกำรยุคใหม่ เครือวัลย์   



๓ 

มโนรัตน์ และพิทวฒัน์  มโน
รัตน์ 

๓ 
แนวทำงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรแก่ประชำชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำมหลักสังคหวัตถุ 

สรภำคย์  
นำตะโย 

๔ 
บทวิจำรณ์หนังสือ “เศรษฐศำสตร์ว่ำด้วยประเทศด้อยพัฒนำ” 
( The Economics of Underdeveloped Countries)  ง ำ น
เขียนของ เจดิช ภัควำติ 

กมลำสน์ รุ่งเรือง 

๕ 
กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมด้ำนนโยบำยสำธำรณะ เกี่ยวกับกำร
ลด ควำมเหลื่อมล  ำในสังคม ระดับท้องถิ่น เชิงพุทธบูรณำกำร 
ของประชำชนในอ ำเภอเมือง จังหวัดล ำพูน 

สุวสันต์ จันทร์ตำธรรม 

๖ 
บทวิจำรณ์หนังสือ"เศรษฐศำสตร์ว่ำด้วยกำรท่องเที่ยว" อลิศำ  

โชคสำรฤทธิ์ 

๗ 
รูปแบบกำรจัดกำรทรัพยำกรไฟฟ้ำในอำคำรแบบบูรณำกำร 
ของวิทยำลัยสงฆ์ล ำพูน  มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำช
วิทยำลัย 

อนุชิต อินท ำ 

๘ 
สุขภำวะผู้น ำกับกำรสื่อสำรออนไลน์เชิงพุทธเพื่อสันติสุขใน
สังคม 

ปรธภร ปุระกัน 

๙ 
วิกฤตช้ำง: สภำพปัญหำและแนวทำงกำรแก้ไขตำมแนวพุทธ
ศำสนำ 

ชญำน์นนัท์  
อัศวธรรมำนนท ์

๑๐ 
ข้อเสนอเชิงนโยบำยระดับท้องถิ่นในกำรส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชน เพื่อกำรพัฒนำตำมแนวทำงเศรษฐกิจดิจิทัล จังหวัด
นครสวรรค์ 

ณัฐชัย นิ่มนวล 
คุณำกร กรสิงห์ 

 
 
 
 
 
 
 



๔ 

ประกาศผลงานวิชาการระดับชาติ (ประเภทการน าเสนอแบบปากเปล่า ห้องที ่๒) 

ล าดับ 
การเสนอ 

ชื่อผลงาน ชื่อ-นามสกุล 

๑ 
ศึกษำวิเครำะห์หลักพุทธธรรมในกำรพัฒนำสมรรถนะครูด้ำน
กำรพัฒนำตนเอง 

พระสุธีวชิรำภรณ์, ดร., พระ
ครูประโชติพชัรพงศ์, ดร.

,เครือวัลย์ มโนรัตน์, 

๒ 
กำรเคลื่อนไหวของครูบำขำวปีในชุมชนชำวไทยวน รัฐ
กะเหรี่ยง สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ 

พระธีทัต  
ธีรภทฺโท 
 (แจ้ใจ) 

๓ 
กำรศึกษำจริยำวัตรของพระโพธิสัตว์ในชำดกที่ส่งผลต่อกำร
บรรลุธรรม 

พระครูปริยัติพัชรธรรม, นรุณ 
กุลผำย, พระมนูศักดิ์ ค ำผำ 

๔ 

กำรพัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยใช้กำรแสดงบทบำท
สมมติแบบปรกติใหม่ ในช่วงกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด๑๙ 
ด้วยกำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอน รำยวิชำหลักกำร
มัคคุเทศก์ ผ่ำน Microsoft Teams 

ชลธิชำ รุ่งสำตรำ 

๕ 
พุทธทัศนะเพื่อกำรสร้ำงสรรค์สังคมไทยสมัยใหม่ ของสมเด็จ
พระพุทธโฆษำจำรย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) 

ธนภณ สมหวัง 

๖ 
กำรบูรณำกำรหลักพระพุทธศำสนำกับหลักประชำธิปไตยใน
กำรพัฒนำจิตส ำนึกแห่งควำมเป็นพลเมืองในจังหวัดบุรีรัมย์ 

ไว ชึรัมย ์

๗ 
กำรวิ เครำะห์ควำมหลำกหลำยทำงเพศ (LGBTQ) จำก
ภำพยนตร์ เรื่อง POSE: SEASON ๑ 

พระมหำบุญคุ้ม  
วชิรญำโณ 
(พงษ์ฐิติภำ) 

๘ 
สภำพกำรณ์กำรใช้นวัตกรรมทำงกำรศึกษำในกำรเรียนกำร
สอนออนไลน์ช่วงกำรแพร่ระบำดของโรคไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ 

ยุพิน พิพัฒน์พวงทอง 

๙ ศึกษำวิเครำะห์หลักกำรรักษำพยำบำลตำมแนวพุทธ 

พระศรีพัชรโรดม, ดร., พระ
ปลัดเมธี เขมปญฺโญ, สรำวุฒย์ 

วิจิตรปัญญำ 

๑๐ 
ศึกษำวิ เครำะห์อกุศลกรรมที่น ำไปอุบัติ เป็นอสุรกำยใน
พระพุทธศำสนำเถรวำท 

พระครูพิพิธชยำภรณ์  
สิริวิชโย 

(โพธิ์กลับ) 



๕ 

ประกาศผลงานวิชาการระดับนานาชาติ (ประเภทการน าเสนอโปสเตอร์) 

Poster Presentation  
 

รหัส ชื่อผู้แต่ง ชื่อผลงาน น าเสนอ 

1 Asst. Prof. Dr. 

Phrakrukowitarttawa

tee 

Creating Culture of Mindfulness:  From 

Religion to Workplace 

Poster 

2 PHRAMAHA 

BHATSAKORN 

PIYOBHASO 

ABHIDHAMMA  IN  CONTEMPORARY 

THAILAND 

Poster 

3 PHRAMAHA 

BHATSAKORN 

PIYOBHASO 

Buddhist Practice on Death and Bereavement Poster 

4 Dr. Silpsupa 

Jaengsawang 

Anisong Texts in Palm- leaf Manuscripts on 
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6 Precha Srisonjai Teachers in social studies in the situation of 
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Poster 

7 Asst. Prof. 

Dr.Samart Boonrat 

and Asst. Prof. Dr. 

Worapat. 

Khumpong 

CBR KM :  The concept of research 

knowledge management for local research 

teams. Lamphun Buddhist College 

Poster 

8 Assistant Professor 

Dr. Phairin na 

wanna 

Assistant Professor 

Dr.  Pakorn 

Mahakuntha 

Assistant Professor . 

Paradorn Sukhphan  

Phra Somnuek 

Carano (Tubpo) 

Bodhipakkhiya-dhamma: Buddhist Methods 

for Health Care 

Poster 



๖ 

รหัส ชื่อผู้แต่ง ชื่อผลงาน น าเสนอ 

9 Chantarat Thapuling 

Jantanee Kanto 

Yanawadee 

Klaeubmat 

 Phra Atikarn 

Somnuek Jorano 

Analysis of Women’ s Roles in Buddhism in 

Buddhist Era 

Poster 

10 Asst. Prof. Dr. 

Bursara Pothisook 

Digital fiscal system of Suthep Subdistrict 

Municipality to alleviate the economic 

impact of the 2 0 1 9  Coronavirus Epidemic 

Situation 

Poster 

11 Asst. Prof. Dr. 

Bursara Pothisook 

Tax collection through digital system 

taxation of Chiang Mai Provincial 

Administrative Organization 

Poster 

12 Kustiani, Ph.D Selling Dhamma Virtually:  A Critical 

Analysis 

Poster 

13 Ardech Upanan, 

Paradorn Sukhphan, 

Panvipar Upanan 

An Analysis of the Congruency of Buddha’s 

Way of Instruction and Modern Education 

Poster 

 

 

 
 

 
 

 



๗ 

ประกำศผลงำนวิชำกำรระดบัชำติ (ประเภทกำรน ำเสนอโปสเตอร์) 

รหัส ชื่อผู้แต่ง ชื่อผลงาน น าเสนอ 

๐๑ อัจฉรำวรรณ์ ใจยะเขียว วัฒนธรรมทำงกำรเมืองในระบอบประชำธิปไตย โปสเตอร ์

๐๒ โชคชัย ศรีรักษำ และ

พิบูลย์ เพียรพำนิชกุล 

กำรพัฒนำกำรเมืองในระบอบประชำธิปไตย โปสเตอร ์

๐๓ เจ้ำอธิกำรชัยวัฒน์   

อำยุวฑฺฒโก (ยงดี)   

ศึกษำกำรปฏิบัติตำมหลักทิศ ๖ ในคัมภีร์พระพุทธศำสนำ โปสเตอร ์

๐๔ พระครูธรรมธรศิริวัฒน์ 

สิริวฑฺฒโน, ผศ.ดร.และ

พระวิมำน คมภฺีรปญโฺญ 

ยุทธศำสตร์กำรท่องเที่ยวเชิงพุทธของพระสงฆ์สำยวัดป่ำใน

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

โปสเตอร ์

๐๕ เอกภูริทัต บรบิูรณ ์ กำรเมืองภำคประชำชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โปสเตอร ์

๐๖ ปัญญำ กันภยั ควำมเชื่อศำลปู่ตำของชำวอีสำน โปสเตอร ์

๐๗ นเรศร์ บญุเลศิ กำรพัฒนำกำรสื่อสำรตลำดกำรท่องเที่ยวกำรเกษตรของ

กลุ่มวิสำหกิจชุมชนกำแฟดอยช้ำง 

โปสเตอร ์

๐๘ พระปลดัวุฒิพงษ์  

 กิตฺติวณฺโณ, ดร. 

คุณค่ำและหลักค ำสอนในกำรสวดมนต์ ในพระพุทธศำสนำ

เถรวำท 

โปสเตอร ์

๐๙ พระครสูิทธิธรรมำภรณ์ 

พระรำชปรีชำมุนี ดร.  

ส่งสุข ภำแก้ว  

พิทยพล กองพงษ์ 

พระพุทธศำสนำกับกำรพัฒนำทุนมนุษย์และสังคม โปสเตอร ์

๐๑๐ พระอธิกำรบุญชื่น  

กลฺยำณธมฺโม (รือเรือง) 

กำรศึกษำเทคนิคและกุศโลบำยกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ 

ของพระครูบำบุญชุ่ม ญำณส วโร 

โปสเตอร ์

๐๑๑ ทวีรัตน์ วงค์เหล็ก กำรประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมและกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์

ของกองร้อยต ำรวจตระเวนชำยแดนที่ ๓๒๖ อ ำเภอเชียงค ำ 

จังหวัดพะเยำ 

โปสเตอร ์

๐๑๒ พระแสงธรรม  

สุปญฺโญ (นำมค ำ) 

คัมภีร์มหำวิบำกล้ำนนำ : องค์ควำมรู้ และกระบวนกำร

สื่อสำร เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจในชีวิตของชำวล้ำนนำ 

โปสเตอร ์



๘ 

รหัส ชื่อผู้แต่ง ชื่อผลงาน น าเสนอ 

๐๑๓ พระอธิกำรเอกชัย 

อภิวฑฺฒโน (นำมนวล) 

กำรประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในกำรด ำเนินชีวิตอย่ำงมี

ควำมสุขของผู้ป่วยโรคเบำหวำนในจังหวัดเชียงรำย 

โปสเตอร ์

๐๑๔ พระมหำวรพันธ์  

กิตฺติสมฺปนฺโน (ขันแข็ง) 

คติกำรสร้ำงพระพุทธรูปในล้ำนนำ THE MOTTO OF 

BUILDING BUDDHA IMAGES IN LANNA 

โปสเตอร ์

๐๑๕ ประพันธ์ แก้วเก๋ และ

สุรชัย เทพกรรณ ์

แนวทำงกำรเผยแผ่หลักศีลธรรมผ่ำนกำรขับขำนเพลงซอ

พื นบ้ำนล้ำนนำ   

โปสเตอร ์

๐๑๖ พระใบฎีกำวิสุทธิ์  

สนฺตมโน (พิณพัฒน์)   

ศึกษำควำมเชื่อของประชำชนท่ีมีต่อพระพุทธมหำธรรมรำชำ โปสเตอร ์

๐๑๗ พระมหำมงคล   

ฐิตวีโร (ชนไธสง) 

ศึกษำวิมำนของเทวดำในคัมภีร์พระพุทธศำสนำ โปสเตอร ์

๐๑๘ พระสมุห์วทัญญู  

อคฺคปญฺโญ (ปิตภิูริ) 

ศึกษำพุทธธรรมที่ปรำกฏในจิตรกรรมฝำผนังวัดรำชบูรณะ โปสเตอร ์

๐๑๙ วสิษฐ์พล กูลพรม 

เสน่ห์ ใจสิทธิ ์ 

พระครสูังฆรักษ์พิทยำ 

ญำณธโร 

ยุทธศำสตร์เชิงพุทธกับกำรเสริมสร้ำงควำมปรองดอง

สมำนฉันท์ในสังคมไทย 

โปสเตอร ์

๐๒๐ วรำงคณำ  ทิพย์สภุำ กำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรสหกรณ์โคนมแม่ลำว จ ำกัด 

จังหวัดเชียงรำย เชิงพุทธบูรณำกำร 

โปสเตอร ์

๐๒๑ พระกุศล ทนฺตจติฺโต 

(จันทรำ) 

ประเพณีสืบชะตำ :  คติธรรม ควำมเช่ือ และอิทธิพลต่อ

สังคมล้ำนนำ ในจังหวัดเชียงรำย 

โปสเตอร ์

๐๒๒ พระศุภชำติ ค ำจันทร์วงค์ 

(สุจิตฺโต) 

กำรพัฒนำชุดควำมรู้หลักสูตรพระสอนศีลธรรมแบบมีส่วน

ร่วม ของภำคีเครือข่ำยในจังหวัดเชียงรำย 

โปสเตอร ์

๐๒๓ PHRA THUKHAGAMAW กำรส่งเสริมกำรรักษำศีล ๕ ของหมู่บ้ำนรักษำศีล ๕                     

ของบ้ำนป่ำยำง อ ำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรำย 

โปสเตอร ์

๐๒๔ ปรียำนุช ปำนประดับ กำรวิเครำะห์แนวทำงกำรปฏิบัติวิปัสสนำกรรมฐำนของพระ

โสภณมหำเถระ (มหำสีสยำดอ) ในประเทศเมียนมำร์ 

โปสเตอร ์



๙ 

รหัส ชื่อผู้แต่ง ชื่อผลงาน น าเสนอ 

๐๒๕ ประนอม  ปวนค ำ กำรส่งเสริมพลังเครือข่ำยกำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบล ป่ำซำง อ ำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรำย 

โปสเตอร ์

๐๒๖ พระสิทธิชัย วงค์ค ำ  

(ฐิตโสภโณ) 

รูปแบบและกระบวนกำรสื่อสำรสำรเชิงพุทธในประเพณีกำร

ตั งธรรมเวสสันตระของชำวไทยขืน ในจังหวัดเชียงรำย 

โปสเตอร ์

๐๒๗ พระอธิกำรยอด  

ปญฺญำวชิโร (ค ำหล้ำ) 

กำรวิเครำะห์เส้นทำงกำรท่องเที่ยวเชิงวิถีพุทธในจังหวัด

เชียงรำย 

โปสเตอร ์

๐๒๘ สุวัฒน์ จรจันทร ์ กำรพัฒนำชุดควำมรู้หลักสูตรมัคนำยก (ปู่จำรย์) แบบมีส่วน

ร่วมของภำคีเครือข่ำยในจังหวัดเชียงรำย 

โปสเตอร ์

๐๒๙ พระครูทิพยบญุญำกร กำรสร้ำงเครือข่ำยหมู่บ้ำนรักษำศีล ๕ เพื่อกำรพัฒนำ

คุณภำพชีวิตของประชำชนในจังหวัดเชียงรำย 

โปสเตอร ์

๐๓๐ พระครสูุวิชำนสุตสุนทร กำรพัฒนำสวัสดิกำรเชิงพุทธของผู้สูงอำยุแบบมีส่วนร่วมใน

จังหวัดเชียงรำย    

โปสเตอร ์

๐๓๑ หฤทัย อินทร์อุไร กำรพัฒนำหลักเกณฑ์และระบบกำรบริหำรจัดกำรวัดใน

จังหวัดเชียงรำย 

โปสเตอร ์

๐๓๒ ภคพร อินทร์ชัย กำรส่งเสริมควำมรับผิดชอบต่อสังคมเชิงพุทธ ของบริษัท

เชียงรำยโฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกัด 

โปสเตอร ์

๐๓๓ พระอักขรำภิศุทธิ์  

สิริวฑฺฒโน, ดร. 

พระครูศรีรตันำกร,ผศ.ดร. 

และพฒนดล พลเยีย่ม 

กำรพัฒนำกลยุทธ์กำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกลุ่ม

วิสำหกิจชุมชนกำแฟดอยช้ำง อ ำเภอแม่สรวย จังหวัด

เชียงรำย 

โปสเตอร ์

๐๓๔ พระครูอำทรวชิรกจิ, ดร.  ศูนย์ศึกษำพระพุทธศำสนำวันอำทิตย์ :องค์กรส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรมทำงพระพุทธศำสนำ หนึ่งในชุมชนที่

พระสงฆ์จัดตั งขึ น 

โปสเตอร ์

  

๐๓๕ พระครูธรีศำสนไ์พศำล กำรส่งเสริมด้ำนกิจกรรมด้ำนกำรตลำดของกำแฟดอยช้ำง 

กลุ่มวิสำหกิจชุมชนกำแฟดอยช้ำง อ ำเภอแม่สรวย จังหวัด

เชียงรำย 

โปสเตอร ์



๑๐ 

รหัส ชื่อผู้แต่ง ชื่อผลงาน น าเสนอ 

๐๓๖ อำรุณ สิทธิวงศ ์ ก ำ ร พั ฒ น ำ คุ ณ ภ ำ พ สิ น ค้ ำ ค ว ำ ม เ ป็ น อั ต ลั ก ษ ณ์                                            

ของแบรนด์กำแฟ กลุ่มวิสำหกิจชุมชนกำแฟดอยช้ำง อ ำเภอ

แม่สรวย จังหวัดเชียงรำย 

โปสเตอร ์

๐๓๗ ดุสิต ชัยวร กำรพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนรู้สำยอำชีพอย่ำงยั่งยืนวิถีพุทธ

ของ ผู้ต้องขังเรือนจ ำช่ัวครำวดอยฮำง ในจังหวัดเชียงรำย 

โปสเตอร ์

๐๓๘ พระครโูกศลวชิรกิจ,   

วีตโรโค (โทนำดี) 

กำรบูรณำกำรพุทธธรรมเพื่อกำรส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำร

ภำครัฐท่ีดี 

โปสเตอร ์

๐๓๙ วรสุดำ สุขำรมณ ์ กำรบริหำรจัดกำรศูนย์พักคอยส ำหรับผู้ป่วยไวรัสโคโรนำ 

๒๐๑๙ ตำมแนวทำงพระพุทธศำสนำ 

โปสเตอร ์

๐๔๐ พระครูปลัดปรีชำ จิรนำโค กำรบริหำรจัดกำรวัดภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ

ไวรัส Covid ๑๙ 

โปสเตอร ์

๐๔๑ พระทวีศักดิ์ ใต้ศรโีคตร สถำบันกษัตริย์กับกำรพระรำชทำนสมณศักดิ์พระสงฆ์ในยุค 

COVID-๑๙ 

โปสเตอร ์

๐๔๒ วุฒิพงษ์  สุภำ กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรของกลุ่มอ ำนวยกำรพิธีกำรศพ

ที่ได้รับพระรำชทำนที่ ๘ พะเยำ จังหวัดพะเยำ 

โปสเตอร ์

๐๔๓ อภิรมย์ สีดำค ำ รูปแบบกำรบริหำรกำรศึกษำของโรงเรียนพระปริยัติธรรมใน

จังหวัดเชียงใหม่ 

โปสเตอร ์

๐๔๔ พระครูพิศิษฏ์ธรรมนิเทศ 

(จำรุวัฒน์  จันทะพรม) 

พระพุทธศำสนำกับกำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กำร โปสเตอร ์

๐๔๕ ด ำเนิน  ปัญญำผ่องใส กำรเสริมสร้ำงเครือข่ำยกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกลุ่ม

วิสำหกิจชุมชนกำรเกษตรกำแฟดอยช้ำง  อ ำเภอแม่สรวย 

จังหวัดเชียงรำย 

โปสเตอร ์

๐๔๖ ณรงค์ เจนใจ กำรศึกษำเพื่อพัฒนำรูปแบบประเพณีตักบำตรเป็งปุ๊ดตำม

รูปแบบชีวิตวิถีใหม่ในจังหวัดเชียงรำย 

โปสเตอร ์



๑๑ 

รหัส ชื่อผู้แต่ง ชื่อผลงาน น าเสนอ 

๐๔๗ อิทธิพัทธ์ิ อินปำ 

สมหวัง อินทร์ไชย 

 

กำรพัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์ภำษำไทยตำมแนววัฏจักร

กำรเรียนรู้ ๔ MAT ส ำหรับนักเรียน ชั นมัธยมศึกษำปีที่ ๕ 

โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธำตุแช่แห้ง อ ำเภอภูเพียง 

จังหวัดน่ำน 

โปสเตอร ์

๐๔๘ ฉัตรระวี มณีขตัิย ์ มโนทัศน์เชิงพื นที่เพ่ือกำรเรียนรู้ในยุค Next Normal โปสเตอร ์

๔๙ สวัสดิ์ จริัฏฐติิกำล กำรส่งเสริมวัฒนธรรมทำงกำรเมืองในแบบประชำธิปไตย

ของประชำชน 

โปสเตอร ์

๐๕๐ พระทวีศักดิ์ ใต้ศรโีคตร

พระมหำประพันธ์ ไทย

ใหญ๋ ผศ.ดร. 

พระพุทธศำสนำกับวัฒนธรรมภูมิปัญญำไทย โปสเตอร ์

๐๕๑ พระปลดัพีระพงศ์  

ฐิตธมฺโม  (โชตินอก) 

สุพล ศิร ิ

แสนสรุิยำ รักเสมอ 

กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐแบบกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำ

สังคม 

โปสเตอร ์

๐๕๒ พระมหำธวัชชัย  

ธมฺมร สี, ดร. 

พระปริยตัิพัชรำภรณ์,ดร. 

หลักธรรมเพื่อกำรบ ำบัดจิตใจต่อภำวะซึมเศร้ำในสังคม

ปัจจุบัน 

โปสเตอร ์

๐๕๓ พระชนะวงศ์ จิตฺตทนฺโต 

(มะกอกค ำ) 

กำรบูรณำกำรพุทธจิตวิทยำในกำรสร้ำงแรงจูงใจและกำร

บ ำบัดรักษำพระสงฆ์ผู้สูบบุหรี่ ในจังหวัดเชียงรำย 

โปสเตอร ์

๐๕๔ พระสุวัชชัย ชยวุฑฺโฒ 

(กอดสะอำด) 

กำรวิเครำะห์รูปแบบกำรจัดงำนศพปลอดอบำยมุขที่มีต่อ

กำรสร้ำงค่ำนิยมทำงวัฒนธรรมของวัดและชุมชนในจังหวัด

เชียงรำย 

โปสเตอร ์

๐๕๕ พระบุญตำ ฐำนธมฺโม 

(ทองบ่อ) 

กำรประยุกต์หลักพุทธจิตวิทยำบูรณำกำรในกำรสร้ำงควำม

เข้มแข็งทำงจิตใจของญำติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื อรังในจังหวัด

เชียงรำย 

โปสเตอร ์

๐๕๖ พระอธิกำรจิตติชัย  

ปิยสีโล (วำงวงศ์) 

กำรวิเครำะห์องค์ควำมรู้และกำรส่งเสริมประเพณีเดือน ๑๒ 

เป็งเหนือ ตำนเรือสะเปำค ำ ในจังหวัดเชียงรำย 

โปสเตอร ์



๑๒ 

รหัส ชื่อผู้แต่ง ชื่อผลงาน น าเสนอ 

๐๕๗ พระจตรุงค์ วิสุทฺธสีโล  

(ชัยพล) 

 กำรวิเครำะห์อำนิสงส์ทำนข้ำวจี่ข้ำวหลำมเดือน ๔ ที่มี

คุณค่ำและอิทธิพลต่อชำวล้ำนนำ จังหวัดเชียงรำย 

โปสเตอร ์

๐๕๘ พระมหำวุฒิชัย หดไธสง 

อดิศร ทองหอม 

ขนิษฐำ แล่นโคตร 

ลดำวลัย์ ไมห้วั่น 

ธีระพนธ์ นำครินทร ์

ภูมิปัญญำท้องถิ่นสู่กระบวนกำรเรียนรู้ เพื่อปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมของผู้เรียนตำมหลักไตรสิขำ 

โปสเตอร ์

๐๕๙ พชรพงศ์ มหำวงศนันทน์ กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตตำมหลักพุทธธรรมของเจ้ำหน้ำที่

กรมรำชทัณฑ์เรือนจ ำช่ัวครำวดอยฮำง ในจังหวัดเชียงรำย      

โปสเตอร ์

๐๖๐ โฆษิต ไฝเครือ กำรบูรณำกำรหลักพุทธจิตวิทยำในกำรพัฒนำพฤตินิสัยกำร

ฝึกวิชำชีพผู้ต้องขังเรือนจ ำช่ัวครำวดอยฮำง ในจังหวัด

เชียงรำย                           

โปสเตอร ์

๐๖๑ เกรียงไกร ชำวลี แสน รูปแบบและกระบวนกำรจัดกำรสุขภำพแบบยั่งยืนวิถีพุทธ

ของผู้ต้องขัง ในเรือนจ ำช่ัวครำวดอยฮำง จังหวัดเชียงรำย 

โปสเตอร ์

๐๖๒ สุรชัย กำบศร ี กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นใจในกำรอยู่ร่วมกับสังคมของ

ผู้ต้องขัง ที่พ้นโทษจำกเรือนจ ำช่ัวครำวดอยฮำง จังหวัด

เชียงรำย 

โปสเตอร ์

๐๖๓ ถิรวัฒน์ ปกป้อง กำรประยุกต์ใช้พุทธบูรณำกำร เพื่อส่งเสริมกระบวนกำรมี

ส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำยด้ำนกำรประกอบอำชีพของ

ผู้ต้องขังในเรือนจ ำช่ัวครำว ดอยฮำง จังหวัดเชียงรำย 

โปสเตอร ์

๐๖๔ จิรพจน์ ขวัญคง ควำมส ำคัญของกำรอ่ำนและควำมสำมำรถในกำรอ่ำน

ภำษำอังกฤษ 

โปสเตอร ์

๐๖๕ พระคมบำง  สนตฺิกโร 

(สอนศรี) 

สุนทร สุขทรัพย์ทวีผล 

กำรศึกษำวิเครำะห์สุนทรียศำสตร์ในพระพุทธศำสนำกับ

สุนทรียศำสตร์ของเพลโต 

โปสเตอร ์



๑๓ 

รหัส ชื่อผู้แต่ง ชื่อผลงาน น าเสนอ 

๐๖๖ สมพงษ์  ปฤชำนนท์ กำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำนไฟฟ้ำตำมหลักปรัชญำ

เศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในเทศบำลต ำบลประตูป่ำ 

อ ำเภอเมือง จังหวัดล ำพูน 

โปสเตอร ์

๐๖๗ ธเดช ศรีสวสัดิ ์ กำรจัดกำรขององค์กำรภำครัฐตำมหลักธรรมำภิบำลใน

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนำ 

๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  

โปสเตอร ์

๐๖๘ สุวำรี รวบทองศรี  

ประทีป ยศนรินทร ์

ปำณิสรำ อินทรำวุธ 

พุทธวิธีกำรจัดกิจกรรมใฝ่รู้ ในศูนย์ศึกษำพระพุทธศำสนำวัน

อำทิตย์ 

โปสเตอร ์

๐๖๙ นพเก้ำ ณ พัทลุง กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้โมเดลซิปปำที่มีต่อ ผลสัมฤทธิ์

ทำงกำรเรียนของนิสิตครูมหำวิทยำลัยทักษิณ 

โปสเตอร ์

๐๗๐ พระมหำพรีะพัฒน์ ตำนุ  

เดชำ ตำละนึก  

พระณัฐนนท์ ตันสุข 

 พระสุรชำติ ลำภสิรเิลิศ  

จักรพจน์ กิตติธีรญำณ  

กำรศึกษำแรงจูงใจในกำรเรียนภำษำอังกฤษทำงอินเทอร์เน็ต

เพื่อส่งเสริมทักษะกำรเขียนภำษำอังกฤษของนักเรียน

โรงเรียนดอยสะเก็ดผดุงศำสน์ 

โปสเตอร ์

๐๗๑ พระณัฐพล ค ำต้น ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมวิตกกังวลในกำรพูดภำษำอังกฤษของ

นิสิตชั นปีที่ ๓ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

วิทยำเขตเชียงใหม่ 

โปสเตอร ์

๐๗๒ Pyannyar Tharmi,  

เดชำ ตำละนึก  

ชัยทวัฒน์ พวงดอกแดง , 

และสญัญำ บัวศรี  

เจนจิรำ ลุงมำ 

 Sailong tip 

กำรศึกษำปัญหำกำรอ่ำนภำษำอั งกฤษของนัก เรี ยน  

โรงเรียนดอยสะเก็ดผดุงศำสน์ 

โปสเตอร ์

๐๗๓ ชนัตถ์ วัฒนำ 

วรลัญจก์ บุณยสุรตัน ์

กำรศึกษำวัฒนธรรมกำรสักยันต์ของวัดบำงพระ อ ำเภอนคร

ชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

โปสเตอร ์



๑๔ 

รหัส ชื่อผู้แต่ง ชื่อผลงาน น าเสนอ 

๐๗๔ โชติกำ ใจอักษร ควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรปฏิบัติงำนสำธำรณะกุศล

ตำมหลักอิทธิบำทธรรม ของเหล่ำกำชำดจังหวัดล ำพูน 

โปสเตอร ์

๐๗๕ สมุทร   สงวนสิน กฎหมำยเกี่ยวกับมรดกที่พระภิกษุสงฆ์ควรทรำบ โปสเตอร ์

๐๗๖ พระชลญำณมุนี, ดร. หลักกำร วิธีกำร กำรบริหำรจัดกำรทรัพย์ตำมหลักโภควิภำค โปสเตอร ์

๐๗๗ ธเดช ศรีสวสัดิ ์ ภำวะผู้น ำกับหลักธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำร

สถำนกำรณ์วิกฤติ 

โปสเตอร ์

๐๗๘ กันตภณ จงงำมวไิล กระบวนกำรส่งเสริมกิจกรรมควำมรับผิดชอบต่อสังคมตำม

หลักสำรำณียธรรม ของวิทยำลัยสงฆ์ล ำพูน 

โปสเตอร ์

๐๗๙ พระครูใบฎีกำธนู   

ธนวฑฺฒโน (เนียมวงศ์) 

แนวทำงในกำรเตรียมตัวของครูประวัติศำสตร์ในยุคศตวรรษ

ที่ ๒๑ 

โปสเตอร ์

๐๘๐ สุพล  ศิริ พลวัฒน์ ชุมสุข 

และเครือวัลย์ มโนรตัน ์

พุทธศำสนำกับกำรพัฒนำควำมก้ำวหน้ำของมนุษย์ โปสเตอร ์

๐๘๑ พระพิทักษ์ อริยปุตฺโต 

(บุญทอง) 

สิ่งแวดล้อมเพื่อกำรจัดกำรกำรเรียนรู้ โปสเตอร ์

๐๘๒ ณัฏฐนนท์ เดชนภำพร กำรบริหำรโรงเรียนกำรกุศลของวัดในพระพุทธศำสนำ ตำม

หลักสังคหวัตถุ ๔ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม

กำรศึกษำเอกชน ภำคเหนือ 

โปสเตอร ์

๐๘๓ ณรัฐ สวำสดิร์ัตน ์ สันติรัฐ;บทบำทของพระสงฆ์กับกำรสร้ำงสันติธรรมในพหุ

สังคมไทย 

โปสเตอร ์

๐๘๔ วัชรกร ก ำแพงแก้ว รูปแบบและกระบวนกำรพัฒนำกิจกรรม กำรปฏิบัติศำสนกจิ 

เพื่อพัฒนำสังคม ของนิสิตวิทยำลัยสงฆ์เชียงรำย  จังหวัด

เชียงรำย 

โปสเตอร ์

๐๘๕ สุบัณฑติ  จันทร์สว่ำง วิกฤติศรัทธำต่อองค์กรท้องถิ่นไทยในท่ำมกลำงโรคระบำด

ไวรัสโคโรนำ-๒๐๑๙ 

โปสเตอร ์

๐๘๖ พระวิสิฐศักดิ์ ฐำนุตฺตโร 

(พละพล) 

วิเครำะห์โอวำทปำฏิโมกข์ในคัมภีร์พระพุทธศำสนำ โปสเตอร ์



๑๕ 

รหัส ชื่อผู้แต่ง ชื่อผลงาน น าเสนอ 

๐๘๗ พระปลดัพุฒินันท์    

ยสพโล (กันทะทิพย์) 

กำรเสริมสร้ำงศักยภำพเครือข่ำยป่ำชุมชนต ำบลศรีวิชัย  

อ ำเภอลี  จังหวัดล ำพูน 

โปสเตอร ์

๐๘๘ ศิริพร สเีทำ กำรส่ ง เสริมกำรกล่อมเกลำทำงกำรเมืองในระบอบ

ประชำธิปไตยของต ำรวจภูธรจังหวัดแพร่ 

โปสเตอร ์

๐๘๙ ธนัชพร พรหมเสนำ ประสิทธิผลกำรบริหำรจัดกำรปัญหำของประชำชนที่มำ

ร้องเรียนต่อศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดแพร่ 

โปสเตอร ์

๐๙๐ อำเดช อุปนันท์ 

วุฒิภัทร มูลศร ี

กฤษฎำกำนต์ น้อยหมอ 

พุทธนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้  : ข้อค้นพบในต ำรำสู่

ปฏิบัติกำรในชั นเรียน 

โปสเตอร ์

๐๙๑ ศักดำ วิวัฒน์ขจรศักดิ ์ กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรแก้ไขปัญหำขยะมูลฝอย

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่กรณ์ อ ำเภอเมือง จังหวัด

เชียงรำย 

โปสเตอร ์

๐๙๒ พระวรวุฒิ วรวุฑฺฒิเมธี 

(ลือโฮ้ง) 

กำรส่งเสริมวัฒนธรรมทำงกำรเมืองท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม

ของประชำชน ต ำบลช่อแฮ อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 

โปสเตอร ์

๐๙๓ ธีระพงษ์ จำตุมำ,  

อ ำนำจ ขัดวิชัย,  

ปฏิเวธ เสำว์คง  

สุวิน มักได ้

กรรมวิธีกำรผสมปูนปั้นเพื่อสร้ำงงำนประติมำกรรมปูนปั้น

ล้ำนนำ 

โปสเตอร ์

๐๙๔ พระจอม เขมจิตฺโต  

(อินตำ) 

กำรประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์ผ้ำทอ

พื นเมือง ของเทศบำลต ำบลเวียงยอง 

โปสเตอร ์

๐๙๕ พระพระนันท์จักร  

นนฺทธมฺมิกโก (ชูลำภ) 

ประสิทธิผลกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมของเทศบำลต ำบลต้นธง

อ ำเภอเมืองจังหวัดล ำพูน 

โปสเตอร ์

๐๙๖ พระครโูสภณปริยัติกิจ พุทธบ ำบัดกับโรคอุบัติใหม่ของโควิดสำยพันธ์ุโอไมครอน                                                        โปสเตอร ์

๐๙๗ ศักดำ วิวัฒน์ขจรศักดิ ์ กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรแก้ไขปัญหำขยะมูลฝอย

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่กรณ์ อ ำเภอเมือง จังหวัด

เชียงรำย 

โปสเตอร ์

๐๙๘ กิตติศักดิ์ แท่งทอง กำรจัดกำรเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นส ำคัญ โปสเตอร ์



๑๖ 

รหัส ชื่อผู้แต่ง ชื่อผลงาน น าเสนอ 

๐๙๙ อำทิตย์ บุญสินธุ ์ วิถีชุมชนล้ำนนำกับกำรบริหำรจัดกำรน  ำตำมแนวทำง

พระพุทธศำสนำ 

โปสเตอร ์

๐๑๐๐ พระมหำธนวุฒ ิ

ญำณโสภโณ (อินทนนท์) 

กำรพัฒนำกำรมีส่วนร่วมของประชำชนที่มีต่อกิจกรรมทำง

พระพุทธศำสนำ ของเทศบำลเมืองพิชัย อ ำเภอเมือง จังหวัด

ล ำปำง 

โปสเตอร ์

๐๑๐๑ ศตวรรษ สงกำผัน พุทธวิถีกับกำรมีส่วนร่วมในทำงกำรเมืองของภำคประชำชน โปสเตอร ์

๐๑๐๒ อยุษกร งำมชำต ิ ปฏิจจสมุปบำทผ่ำนแนวคิดสมเด็จพระพุทธโฆษำจำรย ์(ป.อ. 

ปยุตฺโต) 

โปสเตอร ์

๐๑๐๓ อนันต์ คติยะจันทร ์

พระสมุห์หัตถพร ปยิธมฺโม 

พระมหำนิพิฐพนธ์ จิรว

ฑฺฒโน 

พระมหำเอกชัย วิสุทฺโธ 

สมพงษ์ แสนคูณท้ำว 

ศึกษำวัฒนธรรมกำรเรียนรู้ในสภำวะวิกฤติ "โควิด-๑๙"  

โรงเรียนพระธำตุบังพวนวิทยำ จังหวัดหนองคำย 

โปสเตอร ์

๐๑๐๔ พระครูปลัดสุวัฒน

พุทธคุณ (ประมวน) 

ปัญญำ นำมสง่ำ 

ชัยรัตน์ ทองสุข 

ดอนลำร์ เสนำ 

หลักกำรแห่งควำมจริงในทัศนะพุทธศำสนำ โปสเตอร ์

๐๑๐๕ พระครภูำวนำโสภิต,ผศ.

ดร.,  

พระวิสิษฐ์ ภทฺทจำโร (ค ำ

ศักดิ์),  

นิกร ยำอินตำ 

บุญญำดำ ประภัทรสริ ิ

กระบวนทัศน์พัฒนำขีดควำมสำมำรถตำมหลักศำสนธรรม

ของผู้น ำชุมชนในพุทธศตวรรษท่ี ๒๕ 

โปสเตอร ์

๐๑๐๖ รจนำ แก้วกำศ กำรส่งเสริมกำรพัฒนำสุขภำวะตำมหลักภำวนำ ๔ ของนัก
สังคมสงเครำะห์ในจังหวัดล ำพูน 

โปสเตอร ์



๑๗ 

รหัส ชื่อผู้แต่ง ชื่อผลงาน น าเสนอ 

๐๑๐๗ ณภัทร สำวะจันทร ์ กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรเชิงพุทธของเทศบำลต ำบล
ศรีบัวบำน อ ำเภอเมือง จังหวัดล ำพูน 

โปสเตอร ์

๐๑๐๘ ประภสัสร ไชยชนะใหญ ่

กัลยรตัน์ ปันดอนตอง 

พรรณวภิำ อุปนันท์ 

ผ้ำฝ้ำยทอมือไตยอง : รำกฐำนจำกภูมิปัญญำสู่กำรสร้ำง

มูลค่ำเศรษฐกิจเชิงสร้ำงสรรค์ 

โปสเตอร ์

๐๑๐๙ ภำรดี พลูประภำ เอี่ยม

เจริญ 

พระอธิกำรสมนึก จรโณ

พระอนงค์ไชย วิลำศักดิ ์

คุณค่ำและควำมส ำคัญของกำรบิณฑบำตในพระพุทธศำสนำ โปสเตอร ์

๐๑๑๐ พระเกรยีงศักดิ์ กิตฺติธมฺโม 

(มีอำจ) 

ภำวะผู้น ำทำงกำรเมืองตำมหลักพุทธธรรมของผู้บริหำร

เทศบำลต ำบลทุ่งโฮ้ง  อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 

โปสเตอร ์

๐๑๑๑ ธิติศิริพัฒน์ รุ่งพรหมมำ บทบำทของผู้น ำท้องที่  ที่ส่งผลต่อกำรมีส่วนร่วมของ

ประชำชนในกำรพัฒนำเศรษฐกิจพอเพียงของต ำบลไทรย้อย 

อ ำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 

โปสเตอร ์

๐๑๑๒ ขจรเดช หนิ วหยิ่น กำรศึกษำงำนพุทธศิลปกรรมประดับกระจก เพื่ออนุรักษ์สืบ

สำนศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำ 

โปสเตอร ์

๐๑๑๓ พระครูปลัดสมชัย  

นิสฺสโภ, ดร. 

พระครสูุจิตธรรมสุนทร 

เนียมหอม, ดร. 

กำรบูรณำกำรสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศส ำหรับครูวิชำ

ภำษำไทยในศตวรรษท่ี ๒๑ 

โปสเตอร ์

๐๑๑๔ พระครสูุเมธจันทสิริ,ดร. 

พระอธิกำรสมพรอนำโลโย 

อิสรพงษ์ ไกรสินธุ์ 

พระสุวิจักขณิ์ โชติวโร 

วัฒนธรรมชนสู่กับกำรพัฒนำภูมิปัญญำท้องถิ่นเพื่อกำร

เรียนรู้ 

โปสเตอร ์

๐๑๑๕ พระเมธี สริปญโฺญ (วังใน) ภำวะผู้น ำทำงกำรเมืองตำมหลักพุทธธรรมของผู้ปกครอง

ท้องที่ใน ต ำบลป่ำแมต อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 

โปสเตอร ์



๑๘ 

รหัส ชื่อผู้แต่ง ชื่อผลงาน น าเสนอ 

๐๑๑๖ พิมมำลำ แก้วมำลำ กำรประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนำกำรจัดสวัสดิกำรคน

พิกำร ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะเคียนปม อ ำเภอทุ่ง

หัวช้ำง จังหวัดล ำพูน  

โปสเตอร ์

๐๑๑๗ พระศรณัยู สริิเมโธ  

(หมื่นอ้ำย) 

กำรประยุกต์หลักพุทธธรรมกำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำย

ชุมชนผลิตโคมของเทศบำลเมืองล ำพูน จังหวัดล ำพูน 

โปสเตอร ์

๐๑๑๘ ไพศำล เครือแสง พุทธวิธีกำรบริหำรจัดกำรทักษะควำมสุข : บนควำมทุกข์

ภำยใต้สถำนกำรณ์โควิด -๑๙  

โปสเตอร ์

๐๑๑๙ พระสมพงษ์ ณฏฺฐิโก  

เฒ่ำเง้ำ 

กำรสอนสังคมศึกษำตำมหลักเมตตำเพื่อสันติภำพ โปสเตอร ์

๐๑๒๐ สุขำวดี วังค ำ กำรส่งเสริมวัฒนธรรมทำงกำรเมืองระบอบประชำธิปไตยใน

กำรเลือกตั งของประชำชนต ำบลเวียงทอง อ ำเภอสูงเม่น 

จังหวัดแพร่ 

โปสเตอร ์

๐๑๒๑ ภัทรำวรรณ กวำวสำม

พระสรุิยวงศ์ ชยำนนฺโท / 

ยวงแก้ว 

รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษเพื่อกำร

สื่อสำรของนักเรียนโรงเรียนบ้ำนโป่งเกลือ 

โปสเตอร ์

๐๑๒๒ พระมหำภำนุวัฒน์ ลุใจค ำ กำรเรียนรู้ค ำศัพท์ภำษำอังกฤษในพระพุทธศำสนำโดยกำร

ใช้กำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ นักเรียนชั นมัธยมศึกษำปีท่ี 

๖ โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยำกร 

โปสเตอร ์

๐๑๒๓ ธนัช ปำลีกุย กระบวนกำรส่งเสริมกำรเลือกตั งแบบมีส่วนร่วมทำงกำร

เมืองในกำรเลือกตั งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด

อุตรดิตถ์ของประชำชนในเขตเทศบำล ต ำบลบ้ำนแก่ง 

อ ำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 

โปสเตอร ์

๐๑๒๔ อภิรัตน์ แก้วเจริญ กำรส่งเสริมวัฒนธรรมทำงกำรเมืองแบบมีส่วนร่วมตำม

ระบอบประชำธิปไตยของนักเรียนมัธยมศึกษำตอนปลำยใน

โรงเรียนสำธิตเทศบำลบ้ำนเชตวัน อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัด

แพร่ 

โปสเตอร ์



๑๙ 

รหัส ชื่อผู้แต่ง ชื่อผลงาน น าเสนอ 

๐๑๒๕ ภูวเดช สินทับศำล กำรจัดกำรมรดกทำงวัฒนธรรมของเครือข่ำยประชำรัฐใน

อุทยำนประวัติศำสตร์สุโขทัย 

โปสเตอร ์

๐๑๒๖ พระวชิรวิทย์ ปญฺญำกำโม 

(ร่องเสอียบ) 

กำรสื่อสำรทำงกำรเมืองของผู้สมัครรับเลือกตั งสมำชิก

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแพร่ที่มีผลต่อกำรไปใช้สิทธิ

เลือกตั ง ต ำบลแดนชุมพล อ ำเภอสอง จังหวัดแพร่ 

โปสเตอร ์

๐๑๒๗ ศรำวุฒิ คัณทักษ์ กำรเผยแผ่ธรรมยำตรำ แนวคิด หลักกำรและกำรเรียนกำร

สอนในรำยวิชำพระสุตตันตปิฎก 

โปสเตอร ์

๐๑๒๘ พัชนียำ มโนสมุทร กำรเสริมสร้ำงกำรให้บริกำรตำมหลักพละธรรม ของ

บุคลำกรเทศบำลต ำบลเวียงยอง อ ำเภอเมืองล ำพูน จังหวัด

ล ำพูน 

โปสเตอร ์

๐๑๒๙ ศักดิ์ชัย นำลัย พฤติกรรมกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองของประชำชนในกำร

เลือกตั งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแพร่ ในเขต

ต ำบลทุ่งน้ำว อ ำเภอสอง จังหวัดแพร่ 

โปสเตอร ์

๐๑๓๐ กำญจนำ ชลศิร ิ อัตลักษณ์แห่งพุทธศิลป์ล้ำนนำ กำรเช่ือมโยงมิติของลวดลำย

เครื่องปั้นดินเผำเวียงกำหลงโบรำณ สู่ศิลปะกำรแสดงร่วม

สมัย 

โปสเตอร ์

๐๑๓๑ เอกพจน์  อุดดี กำรส่งเสริมวัฒนธรรมทำงกำรเมืองแบบมีส่วนร่วมของ

ประชำชนในกำรเลือกตั งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วน

จังหวัดแพร่ ในเขตต ำบลแม่ค ำมี อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัด

แพร่ 

โปสเตอร ์

๐๑๓๒ วิชัย โยธำวงศ์ กำรพัฒนำคุณภำพจิตใจผู้ต้องขังในเรือนจ ำโดยกิจกรรม 

“ปั้นดิน”สู่โลกหลังก ำแพง 

โปสเตอร ์

๐๑๓๓ อัตสิทธ์ิ  ช้ำงเชื อวงษ์ กำรขับเคลื่อนแนวคิดระบอบประชำธิปไตยของโรงเรียน

มัธยมศึกษำในอ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 

โปสเตอร ์



๒๐ 

รหัส ชื่อผู้แต่ง ชื่อผลงาน น าเสนอ 

๐๑๓๔ พระครูปลัดณัฐพล จนฺทิโก

, ส ม บู ร ณ์  ต ำ ส น ธิ , 

บัวสวรรค์ จันทร์พันดำว, 

สมถวิล บุญญำสุภำ, และ

กรรณิกำร์ สุวรรณอำภำ 

พุทธศิลปะศำสตร์แห่งกำรด ำเนินชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำสูงสุด โปสเตอร ์

๐๑๓๕ ณภัทรฐนัน มังกรณ ์ กระบวนกำรส่งเสริมกำรเลือกตั งแบบมีส่วนร่วมทำงกำร

เมืองในกำรเลือกตั งสมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแพร่

ของประชำชนในเขตเทศบำลต ำบลห้วยหม้ำย อ ำเภอสอง 

จังหวัดแพร่ 

โปสเตอร ์

๐๑๓๖ ส ำเริง โกมุทศิริกุล ประสิทธิผลกำรจัดกำรระบบกำรช ำระค่ำไฟฟ้ำเชิงพุทธ

บูรณำกำรตำมนโยบำย กำรผ่อนปรนของรัฐบำล ในช่วง

สถำนกำรณ์กำรระบำดโรคไวรัสโควิด-๑๙  ของกำรไฟฟ้ำ

ส่วนภูมิภำค อ ำเภอแม่ทำ จังหวัดล ำพูน 

โปสเตอร ์

๐๑๓๗ ชลนดำ  เมฆอำกำศ กำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองของประชำชนในกำรเลือกตั ง

สมำชิกองค์กำรบริหำร ส่วนจังหวัดแพร่ในเขตเทศบำลต ำบล

เด่นชัย อ ำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 

โปสเตอร ์

๐๑๓๘ อำรยำ ยอดโอวำท บทบำทของนักกำรเมืองท้องถิ่นที่มีต่อกำรพัฒนำชุมชน 

ต ำบลวังธง อ ำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 

โปสเตอร ์

๐๑๓๙ สมบูรณ์ ตำสนธิ, พระบญุ

สม ปุญฺญำสำมิ, 

พระเอกพล ถิรปญฺุโญ, 

พระสิทธิชัย อตฺตทนฺโต, 

พระบุญทรง ปุญญฺธโร, 

กำรศึกษำเบญจขันธ์เพื่อควำมเป็นอิสรภำพ โปสเตอร ์

๐๑๔๐ พระหลำว ฐำนวโร 

(ปู่ำเลำ) 

กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของแรงงำนข้ำมชำติที่อยู่อำศัยใน

พื นที่ ต ำบลเวียงยอง  อ ำเภอเมือง จังหวัดล ำพูน 

โปสเตอร ์



๒๑ 

รหัส ชื่อผู้แต่ง ชื่อผลงาน น าเสนอ 

๐๑๔๑ นวลฉว ีค ำฝั้น นโยบำยทำงกำรเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีต่อ

กำรส่งเสริมสวัสดิกำรชุมชนของประชำชนอ ำเภอสอง 

จังหวัดแพร่ 

โปสเตอร ์

๐๑๔๒ สมบูรณ์ ตำสนธิ, พระครู

ปลัดณัฐพล จนฺทิโก, 

พระปลดัธัชชดล ยตโิก, 

พระทิวธวัช กุสฺลจิโต, 

พุทธวรรณ มลิวัลย ์

มังคลัตถทีปนี : วิถีแห่งกำรด ำเนินชีวิตจำกโลกิยะสู่โลกุตตร

ธรรม 

โปสเตอร ์

๐๑๔๓ พระครูพสิุทธ์ิชยำนุศำสก์, 

พระจักรินทร์ จรณธมฺโม, 

พุทธวิธีกำรตัดกรรมและสังสำรวัฏ โปสเตอร ์

๐๑๔๔ วัชระ กว้ำงไชย์ พุทธศิลปกรรม จิตรกรรมฝำผนัง ควำมงำมเชิงศิลปะที่อยู่

ร่วมกับชุมชน  

โปสเตอร ์

๐๑๔๕ วิรำช ธันยพัฒน์กุล บทบำทของสมำชิกสภำเทศบำลในกำรพัฒนำชุมชนของ

เทศบำลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 

โปสเตอร ์

๐๑๔๖ พระมหำอินทร์วงค ์

อิสฺสรภำณี, ดร. 

จุลกฐิน : วิถีพุทธ วิถีเส้นฝ้ำย และวิถีแห่งชีวิต โปสเตอร ์

๐๑๔๗ พระครูปริยัตริัตนสุนทร กำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำนสะกดค ำศัพท์ภำษำอังกฤษทำง

พระพุทธศำสนำโดยใช้บทบำทสมมติ 

โปสเตอร ์

๐๑๔๘ พระมหำธรีวัฒน์ เสสปุญฺ

โญ,(สันยศติทัศน์) 

สวนสำธำรณะ:กำรพัฒนำสู่พื นที่สร้ำงสรรค์เพื่อส่งเสริมกำร

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  

โปสเตอร ์

๐๑๔๙ นฤพันธ์ สมเจรญิ 

อนันต์ จิตอำรีย ์

วิถีทัศน์ วิถีธรรม วิถีครูบำ สู่แนวคิดกำรพัฒนำสังคมอย่ำงมี

ส่วนร่วม 

โปสเตอร ์

๐๑๕๐ พระอำดลุย์   

ปสนฺนจิตโฺต (แสนดี) 

กำรประยุกต์หลักไตรสิกขำในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตชำว

ไทยใหญ่ของหน่วยงำนจัดหำงำนในอ ำเภอเมืองล ำพูน 

จังหวัดล ำพูน 

โปสเตอร ์

๐๑๕๑ นริศรำ เรืองวงษ์  

อำทิตยำ วังวนสินธ์ 

คุณภำพชีวิตในมิติสุขภำพช่องปำกของผู้สูงอำยุในอ ำเภอ

โกสัมพีนคร จังหวัดก ำแพงเพชร 

โปสเตอร ์



๒๒ 

รหัส ชื่อผู้แต่ง ชื่อผลงาน น าเสนอ 

๐๑๕๒ พระศุภกฤษ ปริปณฺุโณ 

(ไชยหมอน) 

กำรประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อเสริมสร้ำงกำรจัดกำร

สำธำรณูปโภคในตลำดหนองดอก ของเทศบำลเมืองล ำพูน 

โปสเตอร ์

๐๑๕๓ พระครูปลัดวัชรพงษ์ 

วชิรปญฺโญ (ปล้องขัน) 

วิกฤติภำพลักษณ์ของนักกำรเมืองไทยในยุคโรคระบำดไวรัส

โคโรนำ-๒๐๑๙(COVID-๑๙) 

โปสเตอร ์

๐๑๕๔ นพดล มโนแสง กำรเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนในกำร

ป้องกันและแก้ไขหมอกควันไฟป่ำตำมหลักอปริหำนิยธรรม 

ในพื นที่อ ำเภอแม่ทำ จังหวัดล ำพูน 

โปสเตอร ์

๐๑๕๕ มณีรตัน์  ปัญญำกำศ กำรประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำร

ปฏิบัติงำนของบุคลำกรศูนย์เรียนรู้กำรพัฒนำสตรีและ

ครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษำ บรมรำชินีนำถ 

จังหวัดล ำพูน 

โปสเตอร ์

 
 

๐๑๕๖ ศุภณัฐ  เจริญสุข กำรรับรู้และบทบำทของพลเมืองในกำรพัฒนำประเทศไทย โปสเตอร ์

๐๑๕๗ วรำพร รำชเนตร กำรศึกษำวิเครำะห์สุขภำวะเชิงพุทธของญำติผู้ป่วยสมอง

เสื่อมในรพ.ประสำทเชียงใหม่ 

โปสเตอร ์

๐๑๕๘ พระสมุห์กิตติพงษ์  

กิตฺติว โส (สมณะ) 

กำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองระดับท้องถิ่นของก ำนันและ

ผู้ใหญ่บ้ำน ในอ ำเภอแม่ทะ จังหวัดล ำปำง 

โปสเตอร ์

๐๑๕๙ พระครสูังฆรักษ์ณัฏฐ์ฐิ

ภัทร ณฏฺฐกโร 

ศึกษำกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำของพระเทพปริยัติ (สอำด 

ขนฺติโก) 

โปสเตอร ์

๐๑๖๐ ภูวเดช สินทับศำล กำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรมรดกทำงวัฒนธรรมแบบมี

ส่วนร่วมของเครือข่ำยประชำรัฐในอุทยำนประวัติศำสตร์

สุโขทัย 

โปสเตอร ์

๐๑๖๑ เสถียร สระทองให้ กำรเสริมสร้ำงเครือข่ำยกำรจัดกำรมรดกทำงวัฒนธรรมแบบ

มีส่วนร่วมของเครือข่ำยประชำรัฐในอุทยำนประวัติศำสตร์

สุโขทัย 

โปสเตอร ์

๐๑๖๒ บุญเพลิน ยำวิชัย ประเพณีลอยโขมด : สืบสำนวัฒนธรรมสู่กำรเสริมสร้ำง

ควำมเข้มแข็งของชุมชนในจังหวัดล ำพูน 

โปสเตอร ์



๒๓ 

รหัส ชื่อผู้แต่ง ชื่อผลงาน น าเสนอ 

๐๑๖๓ ปำริชำติ สำยค ำ  กำรประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในกำรพัฒนำประสิทธิภำพ

กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร ในสังกัดส ำนักงำนเขตพื นที่

กำรศึกษำประถมศึกษำล ำพูน เขต ๒ 

โปสเตอร ์

๐๑๖๔ สรวิชญ์ วงษ์สอำดและ

จันทรัสม์ ตำปูลิง 

อัตถิภำวนิยมกับปรำกฏกำรณ์วิทยำ โปสเตอร ์

๐๑๖๕ สุบิน  วันนันตำ ค่ำนิยมทำงกำรเมืองของชุมชนกะเหรี่ยงไทยภำคเหนือ โปสเตอร ์

๐๑๖๖ พระครสูมุห์อุทัย อุทยเมธี 

(มะโนรตัน์) และเด่นภูมิ 

อินต๊ะวัง 

กำรศึกษำไทยในยุค New Normal โปสเตอร ์

๐๑๕๗ พีระณฏัฐ์ สังข์สอน  ประสิทธิภำพกำรจัดท ำประมำณกำรรำคำปรับปรุงซ่อมแซม

ของโรงเรียน ในสังกัดส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำล ำพูน เขต ๑ 

โปสเตอร ์

๐๑๖๘ วำทินี ขันธิกุล กำรประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อเสริมสร้ำงแรงจูงใจในกำร

ปฏิบัติงำนของบุคลำกรส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดล ำพูน 

โปสเตอร ์

๐๑๖๙ พระมหำฉันทัช อจลมโน 

และคณะ 

กำรปลูกฝังทัศนคติและค่ำนิยมสู่กำรพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน โปสเตอร ์

๐๑๗๐ พระครสูิรสิตุำนุยตุ,ผศ.ดร. 

พัลลภ หำรุค ำจำ  

สรำวุฒิ วะสำรชัย 

กำรพัฒนำชุมชนตำมแนวทำงพระพุทธศำสนำ โปสเตอร ์

๐๑๗๑ พระญำณะ สจฺจญำโณ  

(คล้ำยสุข) และพัลลภ  

หำรุค ำจำ 

สังคมแบบฐำนวิถีชีวิตใหม่กับกำรปฏิบัติตนตำมหลักพุทธ

บ ำบัด 

โปสเตอร ์

๐๑๗๒ สุภเชษฐ์ จงธนำกร กำรวิเครำะห์กำรตีควำมพระสูตรคัมภีร์วัชรปรัชญำปำรมิตำ

สูตร เรื่อง “ไม่ควรยึดมั่นในทำน” 

โปสเตอร ์

๐๑๗๓ สำมเณรอดิพงษ์ ปุกค ำ 

และพระธวัชชัย  ชยวุฑฺโฒ 

(ไชยวุฒิ) 

อัตลักษณ์กำรสร้ำงงำนพุทธศิลปกรรมในสมัยหริภุญชัย โปสเตอร ์



๒๔ 

รหัส ชื่อผู้แต่ง ชื่อผลงาน น าเสนอ 

๐๑๗๔ พระชโนทัย จิรวฑฺฒโน 

สำมเณรอภิสิทธ์ิ แสงเมือง 

สำมเณรมนตรี ใจปิง 

กำรออกแบบนโยบำยสำธำรณะในองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

โปสเตอร ์

๐๑๗๕ ไพรินทร์ ณ วันนำ  

พระครโูกวิทอรรถวำท ี

นฤพันธ์ สมเจรญิ 

พุทธศำสนำกับกำรตีควำมเชิงจริยศำสตร์ โปสเตอร ์

๐๑๗๖ ธนกร โภคินวัฒนำกุล กำรประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำร

ปฏิบัติงำนของบุคลำกรเทศบำลต ำบลประตูป่ำ อ ำเภอเมือง 

จังหวัดล ำพูน 

โปสเตอร ์

๐๑๗๗ ทวีศักดิ์ ศรีศฤงคำร กำรบูรณำกำรหลักพุทธธรรมเพื่อกำรป้องกันกำรกระท ำผิด

ซ  ำต่อผู้ต้องขังเรือนจ ำจังหวัดล ำพูน 

โปสเตอร ์

๐๑๗๘ ดรุณี อุตเจรญิ กำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตตำมหลักไตรสิกขำของบุคลำกร 

เทศบำลต ำบลเวียงยอง อ ำเภอเมืองล ำพูน จังหวัดล ำพูน 

โปสเตอร ์

๐๑๗๙ พระมหำอภิสิทธ์ิ พินิจ 

พระมหำธวัชชัย มิ่งแก้ว 

สำมเณรอำทติย์ บุตรศรี 

สำมเณรวรีวัฒน์ ตั งตรง  

ทฤษฎีเสริมแรงเพื่อพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ให้ไปสู่องค์กำร

แห่งกำรเรียนรู้ 

โปสเตอร ์

๐๑๘๐ ทีฆทัศน์ ภัสรจ์ิระวิทยำ รูปแบบและกระบวนกำรอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมข้ำวล้น

บำตร ของบ้ำนหนองหวำย อ ำเภอสันป่ำตอง จังหวัด

เชียงใหม ่

โปสเตอร ์

๐๑๘๑ พระมหำสงกรำนต์  

จิรวฑฺฒโน (จันทำพูน) 

กำรศึกษำองค์ควำมรู้และกำรส่งเสริมประเพณีหกเป็งล่องฟ้ำ

ไหว้สำพระธำตุดอยตุง ในจังหวัดเชียงรำย 

โปสเตอร ์

๐๑๘๒ พระครูปลัดสุวัฒน์  

สุวฑฺฒโน และพระปลัด

มำนะ ฐิตสิีโล 

หลักกำรปฏิบัติวิปัสสนำกรรมฐำนเพื่อกำรพัฒนำบุคลิกภำพ โปสเตอร ์



๒๕ 

รหัส ชื่อผู้แต่ง ชื่อผลงาน น าเสนอ 

๐๑๘๓ ธัชพล ยรรยง 

พระครสูมุห์อุทัย อุทยเมธี

ธีรทัศน์ โรจน์กิจจำกุล 

อนันต์ จิตอำร ี

กำรพัฒนำกลยุทธ์และช่องทำงกำรตลำดผลิตภัณฑ์ผ้ำทอ

โบรำณเมืองน่ำน สู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ของวิสำหกิจชุมชน

ผ้ำทอ จังหวัดน่ำน 

โปสเตอร ์

๐๑๘๔ ชัชชัย ชัยปัญญำ  ประสิทธิผลกำรบริหำรงบประมำณของที่ท ำกำรปกครอง

อ ำเภอเมืองล ำพูน จังหวัดล ำพูน 

โปสเตอร ์

๐๑๘๕ พระเอกชัย กันทะทอน ประวัติศำสตร์ทำงพระพุทธศำสนำที่ปรำกฏในคัมภีร์จำมเทวี

วงศ์ 

โปสเตอร ์

๐๑๘๕ ไกรสร แสนวงค์ พุทธพงษ์ 

กันทะรส พระมหำอรรถ

พล นริสสฺโร และพระครู

สมุห์อุทัย อุทยเมธ ี

กำรพัฒนำกระบวนกำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถของ

องค์กรทำงพระพุทธศำสนำในกำรลดปัจจัยเสี่ยงตำมแนว

พระพุทธศำสนำ  จังหวัดล ำพูน 

โปสเตอร ์

๐๑๘๖ พระวรรณสิร ิ  กำรศึกษำควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรกำรเรียนกำรสอน

รำยวิชำภำษำอังกฤษเบื องต้นของนิสิตชั นปีที่ ๑ วิทยำลัย

สงฆ์ล ำพูน มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

โปสเตอร ์

๐๑๘๗ ประเด่น แบนปิง พระพุทธศำสนำกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมและ

วัฒนธรรมไทย 

โปสเตอร ์

๐๑๘๘ ทองศรี จินะ กำรนิเทศ SBY s ๖ Steps Model โปสเตอร ์

๐๑๘๙ พระครูปรีชำวรพิพัฒน์ กำรพัฒนำถนนศิลปวัฒนธรรมเชิงสร้ำงสรรค์ของเทศบำล

ต ำบลสันทรำย อ ำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย  

โปสเตอร ์

๐๑๙๐ พระมหำเอกพจน์ รตฺนจนฺ

โท 

กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบำลนคร

เชียงรำย อ ำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย  

โปสเตอร ์

๐๑๙๑ พระไพรสณฑ์ มหำวโีร 

(ใหม่วงค์) 

กำรจัดกำรทรัพยำกรวัฒนธรรมด้ำนโคมล้ำนนำของชุมชน

ต ำบลห้วยสัก อ ำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย 

โปสเตอร ์

๐๑๙๒ พระครูใบฏีกำวีระชัย 

มณีรตัน์ (มณริตโน) 

รูปแบบและกระบวนสร้ำงชุดควำมรู้หลักสูตรโรงเรียน

ผู้สูงอำยุแบบวิถีพุทธโดยกำรมีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำยใน

จังหวัดเชียงรำย 

โปสเตอร ์



๒๖ 

รหัส ชื่อผู้แต่ง ชื่อผลงาน น าเสนอ 

๐๑๙๓ พระครสูุปุญญำภริม 

วงค์เพ็ญ (อธิปุญฺโญ) 

รูปแบบและกระบวนกำรใช้หลักสติปัฏฐำน ๔ ในกำรบ ำบัด

ทำงด้ำนจิตใจผู้ต้องขังเรือนจ ำกลำง จังหวัดเชียงรำย 

โปสเตอร ์

๐๑๙๔ พระครูใบฎีกำสุทัศน์ 

ธมฺมปำโล (โพธิ์ทรง) 

ภำวะผู้น ำเชิงพุทธกับกำรสร้ำงทีมงำน โปสเตอร ์

๐๑๙๕ พระอักขรำภิศุทธิ์ สิริวฑฺฒ

โน,ดร.,.นรินทร ชมชื่น 

และพระครูกิตติพัฒนำนุ

ยุต,ผศ.ดร. 

กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกลุ่มวิสำหกิจ

ชุมชนกำรเกษตรกำแฟดอยช้ำง อ ำเภอแม่สรวยจังหวัด

เชียงรำย 

โปสเตอร ์

๐๑๙๖ พระใบฎีกำณัฏต์ฐนันท์ 

คุณวีโร (ปันสุพฤกษ์) 

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงภำษำกับค่ำนิยมเกี่ยวกับสื่อรณรงค์

โฆษณำ: กำรศึกษำวำทกรรมในผู้น ำของ โจ ไบเดน , บำรัค 

โอบำมำ และโดนัลด์ ทรัมป์ ในกำรเลือกตั งประธำนำธิบดี

สหรัฐอเมริกำ 

โปสเตอร ์

๐๑๙๗ พระโซน เขมปญฺโญ 

(ฮักวิหล้ำเดช) 

ศึกษำวิเครำะห์กำรใช้อุปมำอุปไมยและกำรกล่ำวอ้ำงถึงใน

เพลงของเคที เพอร์รี่ 

โปสเตอร ์

๐๑๙๘ พระวิรำซะ ฐิตวีโร 

(เรืองสิทธ์ิ) 

ทัศนคติ แรงจูงใจ และพฤติกรรมกำรเรียนภำษำอังกฤษของ

นิสิตสำขำวิชำภำษำอังกฤษ ชั นปีท่ี ๓-๔ วิทยำลัยสงฆ์ล ำพูน 

มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย  

โปสเตอร ์

๐๑๙๙ ณิชชำ มณีวรรณ กำรบริหำรจัดกำรกองทุนสวัสดิกำรชุมชนตำมหลักสังคห

วัตถุธรรม ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน  ำดิบ อ ำเภอป่ำ

ซำง จังหวัดล ำพูน 

โปสเตอร ์

๐๒๐๐ มนู ติ๊บมโน กำรประยุกต์หลักปัญญำวุฒิธรรม เพื่อส่งเสริมกำรจัดกำร

ควำมรู้ของผู้น ำท้องที่ในอ ำเภอป่ำซำง จังหวัดล ำพูน 

โปสเตอร ์

๐๒๐๑ พระหนั่นต่อภำษะ 

ธมฺมำนนฺโท (ค ำสอน) 

ปัจจัยที่มีผลต่อกำรพูดภำษำอังกฤษในชีวิตประจ ำวันของ

นักเรียนชั นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ โรงเรียนเมธีวุฒิกรวัดพระธำตุ

หริภุญชัยวรมหำวิหำร  

โปสเตอร ์



๒๗ 

รหัส ชื่อผู้แต่ง ชื่อผลงาน น าเสนอ 

๐๒๐๒ พระรำชรตันำลงกรณ์,ดร. กำรศึกษำวิเครำะห์บทบำทของสตรีที่มีต่อกำรส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรมตำมแนวพระพุทธศำสนำที่ปรำกฏใน

วรรณกรรมอีสำน 

โปสเตอร ์

 
ประกำศ ณ วันที่ ๑๒ มีนำคม ๒๕๖๕ 

 

 
(พระครูสิริสุตานุยุต,ผศ.ดร.) 

บรรณาธิการประชุมวิชาการะดับชาติครั้งท่ี ๘ และระดับนานาชาติครั้งท่ี ๑ 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 

 

 


