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ค าปรารภ 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เป็นมหาวิทยาลัยแ ห่งคณะสงฆ์ ไทย 
ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงสถาปนาขึ้นเพื่อ
เป็นสถานศึกษาวิชาการชั้นสูง โดยมีปรัชญาว่า “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่  
พัฒนาจิตใจและสังคม” มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษาพระพุทธศาสนาแบบบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ และ
เป็นทิศทางที่คณาจารย์ นักวิจัย และนิสิตระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยได้ท าการผลิตองค์
ความรู้เพื่อเสนอสู่สาธารณะ โดยให้ความส าคัญกับการบูรณาการพระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาสังคมใน
หลากหลายด้าน   

วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เป็นส่วนงานสังกัดของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในก ากับของรัฐ มีความมุ่งมั่นที่จะเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยสู่สาธารณะ  ด้วยการตีพิมพ์ทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่  
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน จึงร่วมกับสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์, สถาบันภาษา, วิทยาลัยพุทธ
ศาสตร์นานาชาติ, ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  และภาคีเครือข่ายที่มี
บทบาทในการพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาล ๑๕ หน่วยงาน 
จัดโครงการประชุมวิชาระดับชาติ ครั้งที่ ๘ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑  เรื่อง “พระพุทธศาสนา กับ 
แนวโน้มโลกยุคใหม่ : วิถีครูบาศรีวิชัยสู่อารยธรรมร่วมสมัย” “Buddhism and New Global Trends : 
The Footprint of Khruba Sriwichai Towards Contemporary Civilization”ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกฝ่ายที่ได้ร่วมกันระดมความคิดและสติปัญญาจัดกิจกรรมโครงการ
ประชุมวิชาการวิชาการระดับชาติ  ครั้งที่ ๘ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑ เรื่อง “พระพุทธศาสนา  
กับ แนวโน้มโลกยุคใหม่ : วิถีครูบาศรีวิชัยสู่อารยธรรมร่วมสมัย” “Buddhism and New Global Trends : 
The Footprint of Khruba Sriwichai Towards Contemporary Civilization” วิทยาลัยสงฆ์ล าพูนคร้ังนี้
ส าเร็จลุล่วงไปได้ก็ด้วยอาศัยความเสียสละร่วมแรงร่วมใจของคณะกรรมการจัดงานทุกฝ่าย ทั้งยังได้รับความ
สนับสนุน อุปถัมภ์การจัดงานจากศรัทธาสาธุชน ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และประชาชนทั่วไป บุญกุศลคุณ
ความดีใดๆ ที่จะพึงเกิดมีเนื่องในการจัดงานประชุมวิชาการคร้ังนี้ ขอได้โปรดรับอนุโมทนา โดยทั่วกัน  
 

พระเทพรัตนนายก 
ประธานคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยสงฆล์ าพนู 
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ค าปรารภ 
ล าพูนหรืออดีต คือ อาณาจักรนครหริภุญชัย  เป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่เล็กและเก่าแก่ที่สุดใน

ภาคเหนือตอนบน  ถือว่าเป็นเมืองแห่งพระพุทธศาสนาตั้งแต่ยุคพระนางจามเทวีองค์ปฐมกษัตริย์  
เป็นดินแดนพระพุทธศาสนาที่มีความเจริญรุ่งเรือง  แม้แต่พระยามังรายยังเคารพยกย่องว่าเป็นเมือง
พระธาตุเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยวัดวาอาราม  ความเจริญก้าวหน้าได้พัฒนาตามกาลเวลาและตามเหตุ
ปัจจัย  โดยเฉพาะด้านการศึกษาก็เปลี่ยนไปตามค่านิยมประชาชนต้องพัฒนาตนเองด้วยการศึกษาที่
สูงขึ้น 

วันนี้ครบรอบ ๒๕ ปี ของวิทยาลัยสงฆ์ล าพูน  ที่ ได้ริเริ่มจากคนในชุมชน คณะสงฆ์  
มาตั้ งแต่ พุทธศักราช ๒๕๔๐ มุ่ ง พัฒนาองค์กรเ พ่ือสร้างอรรถประโยชน์ ให้กับชุมชนเป็น
สถาบันการศึกษาให้มีโอกาสความเสมอภาคทางด้านการศึกษาทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรม จัดการศึกษา
ตามหลักการของพระพุทธศาสนาที่เน้นการพัฒนาชีวิตมนุษย์ให้ด าเนินชีวิตอย่างมีความสุขอย่า ง
แท้จริงและอยู่ในสังคมร่วมกับคนอ่ืนได้  พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์มุ่งสร้างความสุขความส าเร็จ
ทั้งปริญญาวิชาชีพและปริญญาชีวิต  ที่นี่จึงเป็นมหาวิทยาลัยที่ยกฐานะพัฒนาร่างกายและจิตใจ  
และเป็นสถาบันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวองค์ผู้สถาปนาขึ้นเพ่ื อประสงค์ให้
การศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ควบคู่คุณธรรม 

การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๘ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เรื่อง “พระพุทธศาสนา กับ แนวโน้มโลกยุคใหม่ : วิถีครูบาศรีวิชัยสู่อารยธรรมร่วมสมัย” ได้ร่วมมือกับ
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือเป็นการเผยแพร่ผลงาน
วิชาการด้านพระพุทธศาสนาที่ได้น าองค์ความด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน 
กับ ศาสตร์สมัยใหม่ มาบูรณาการในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางพระพุทธศาสนาสู่การสร้างการ
เรียนรู้ แก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนสังคมให้เข้มแข็งต่อไป 

ในนามวิทยาลัยสงฆ์ล าพูน  จึงขออนุโมทนาขอบคุณ คณะสงฆ์ ผู้บริหาร คณาจารย์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย นิสิต ศิษย์เก่า และผู้เข้าร่วมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๘  
และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง “พระพุทธศาสนา กับ แนวโน้มโลกยุคใหม่ : วิถีครู
บาศรีวิชัยสู่อารยธรรมร่วมสมัย” และขอถวายมุทิตาชื่นชมยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับรางวัลนักวิจัยและ
ผลงานวิจัยดีเด่น มา ณ โอกาสนี้ด้วย 
 

พระครูสิริสุตานุยุต, ผศ.ดร. 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 
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Preface 

Ven. Asst. Prof. Dr. Phrakru Sirisuttanuyut 

Director of Lamphun Buddhist College,  

Mahachulalongkornrajavidyalaya University 

 Lamphun, formerly Hariphunchai Kingdom, is the oldest province in the Upper 

Northern region, with a small territory. Since the reign of Queen Camadevi, the city has 

been a land where Buddhism is flourished. Even King Mangrai, the first king of Lanna, 

praised it as a city of relics surrounded by temples. The city has evolved and advanced 

in accordance with time and conditions, particularly in education, which has changed 

in response to the trends that people require to develop themselves through higher 

education. 

 Today is the celebration of the 25th anniversary of Lamphun Buddhist College, 

which was initiated by people in the community and the Sangha in B.E. 2540 with the 

goal of benefiting the community.  The College offers opportunities and equality in 

secular and Dhamma education, with education organized according to Buddhist 

principles that emphasize the development of human life in order to live a happy life 

and be able to coexist with others in the society, as well as improving one's quality of 

life, and pursuing happiness and success on both professional and life degrees. The 

college is, therefore, a place that enhances a person's physical and mental status, and it 

is an institution founded by His Majesty King Chulalongkorn for the purpose of 

producing graduates with knowledge and morality. 

 The organization of the 8th National and the 1st International Conferences 2022/ 

B.E. 2565, with the topic “Buddhism and New Global Trends: The Footprint of Khruba 

Sriwichai Towards Contemporary Civilization” is organized by Lamphun Buddhist 

College in collaboration with Buddhist Research Institute of MCU. The conference 

seeks to disseminate academic works on Buddhism in which the body of knowledge on 

local wisdom, community identity, and modern science are integrated with the Buddhist 

innovation aimed at promoting learning, problem-solving, and development for a strong 

society. 

 On behalf of Lamphun Buddhist College, I would like to express my 

appreciation for the Sangha, administrators, teachers, experts, researchers, students, 

alumni, and conference attendees. Last but not least, I also would like to congratulate 

the researchers who have received the Outstanding Research and Researcher Award 
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ค ากล่าวต้อนรับ 

พระเทพรัตนนายก 
เจ้าคณะจังหวัดล าพูน 

 

ถวายความนับถือ พระธรรมวัชรบัณฑิต ศาสตราจารย์ ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬา-
ลงกรณาราชวิทยาลัย  ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย ฝ่ายบรรพชิต 

เจริญพร  ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย และผู้ร่วม
กิจกรรมในครั้งนี้ 
 อาตมาในนามคณะสงฆ์จังหวัดล าพูน  และผู้ส่งเสริมการพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีความ
ยินดีอย่างยิ่งที่ได้ถวายการต้อนรับ และต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย และผู้ร่วม
กิจกรรมทุกท่านในที่นี ่
 ก้าวย่างแห่งการพัฒนาจวบจนมาถึงวันนี้ ครบรอบ ๒๕ ปี ของวิทยาลัยสงฆ์ล าพูน ซึ่งเป็น
สถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ได้ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 
๒๕๔๐  มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นสถาบันการศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณร และบุคคลผู้สนใจในจังหวัด
ล าพูนและจังหวัดใกล้เคียง ได้มีโอกาสศึกษาวิชาการชั้นสูงทางพระพุทธศาสนาควบคู่กับวิชาการทาง
โลก  มีความรู้คู่คุณธรรม เสียสละอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา สังคม และประเทศชาติ 
 ตลอดระยะเวลา ๒๕ ปีที่ผ่านมา  วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน ได้จัดการศึกษา กิจกรรม โครงการที่
สนองงานคณะสงฆ์ และชุมชนมากมาย  มีบัณฑิตที่มีคุณธรรมรับใช้สังคมอันสร้างชื่อเสียงให้กับคณะ
สงฆ์มาโดยตลอด การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้งที่ ๘ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑  
พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง “พระพุทธศาสนา กับ แนวโน้มโลกยุคใหม่ : วิถีครูบาศรีวิชัยสู่อารยธรรมร่วมสมัย” 
จึงเป็นอีกเวทีวิชาการที่ได้สะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา  ที่ได้น้อม
น าเอาคุณค่าความศรัทธาของปูชนียบุคคลและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น สู่การพัฒนาชุมชนและ
สังคมตามแนววิถีพุทธที่มีความยั่งยืนต่อไป 

อาตมาขอชื่นชมและให้ก าลังใจวิทยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
และผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  และขอปวารณาในการส่งเสริมพัฒนาสถาบันการศึกษาแห่งนี้ให้เป็นที่พ่ึง
ของชุมชนและสังคมต่อไป  

ด้วยความนับถือและเจริญพร 
 

 



๗ 

Welcome Speech 
 

By Phra Thepratananayok, Lamphun Sangha Provincial Head  

Respected Most Ven. Prof. Dr. Phra Dhamvajrabundit, Rector of 

Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Lamphun Governor, Administrators, 

Lecturers, Experts, Researchers, all venerables and attendees.  

 On behalf of Lamphun Sangha, I, as the advocate for the development of 

Lamphun Buddhist College of MCU and the co- host of this conference, would like to 

extend a warm greeting to all administrators, lecturers, experts, researchers, and 

attendees.  

 On the course of Lamphun Buddhist College development to its 25th 

anniversary; the higher education institution under MCU that was established in 1997, 

with the objectives of providing higher education in Buddhism and secular academics 

for monks, novices, and those in Lamphun and surrounding provinces, as well as 

instilling knowledge and morality to sacrifice oneself for Buddhism, society, and the 

nation. 

 Throughout the past 25 years, Lamphun Buddhist College has performed 

education, activities, and projects in response to the Sangha and communities, as well 

as producing graduates to serve the society who have always brought excellent 

reputation to the Sangha.  As a result, the 8th national and 1st international conferences 

on "Buddhism and New Global Trends:  The Footprint of Khruba Sriwichai Towards 

Contemporary Civilization"  is yet another academic forum representing Buddhism's 

academic progress, which has introduced the faith by ancestors and local traditions to 

the sustainable development of communities and society in accordance with the 

Buddhist path. 

 Herein, I would like to express my admiration and support for Lamphun 

Buddhist College of MCU, as well as the conference attendees, and I would like to offer 

my willingness to promote the development of this educational institution so that it can 

continue to be a sanctuary for communities and society. 

With respect and best wishes to you all.  

 
 

 
 

 



๘ 

ค ากล่าวต้อนรับ 
นายวรยุทธ เนาวรัตน์ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน 
 

 

กราบนมัสการเจ้าคณะจังหวัดล าพูน  
ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และพระคุณเจ้าทุกรูป 
ขอสวัสดี รองอธิการดีฝ่ายบริหารทั่วไป ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย และผู้ร่วม

กิจกรรมในครั้งนี้ 
ผมในนามผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในครั้งนี้ ผมและหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดล าพูน มีความยินดีอย่างยิ่ง
ที่ได้ถวายการต้อนรับพระคุณเจ้า และต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย และผู้ร่วม
กิจกรรมทุกท่านในที่นี ่
  นับตั้งแต่การก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์ล าพูน จนถึงวันนี้ครบ ๒๕ ปี จึงถือว่าเป็นสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแห่งแรกและแห่งเดียวของจังหวัดล าพูน  มีการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมรับใช้สังคม 
และการขับเคลื่อนด้านวิชาการเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน จะเห็นได้จากการด าเนินการด้านการวิจัย 
การจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม และการบูรณาการกับการเรียนการสอน ตลอดจนการจัดการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๘ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง“พระพุทธศาสนา 
กับ แนวโน้มโลกยุคใหม่ : วิถีครูบาศรีวิชัยสู่อารยธรรมร่วมสมัย” ซึ่งเป็นเวทีวิชาการท่ีมีความส าคัญต่อ
การหาแนวทางร่วมกันพัฒนาในสังคมยุคใหม่ 

ผมขอชื่นชมและให้ก าลังใจวิทยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
และผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับความประทับใจ จากการต้อนรับของ
คณะผู้จัดงานเป็นอย่างดี และขอให้ท่านได้รับประโยชน์ตามที่ท่านมุ่งหวังและตั้งใจมาร่วมงานนี้ทุก
ประการ 
  

กราบนมัสการและขอบคุณครับ 

 
 



๙ 

Welcome Speech 

By Mr. Worayut Naowarat, Lamphun Governor 

Respected Lamphun Sangha Provincial Head, 

Rector of Mahachulalongkornrajavidyalaya University, and all respected venerables,  

Greetings to Vice Rector for General Affairs, Administrators, Lecturers, Experts, 

Researchers, and all attendees. 

 It is a privilege for me as Lamphun Governor, and on behalf of all sectors in 

Lamphun province, to be invited by Lamphun Buddhist College of MCU to deliver the 

welcome speech to all venerables, administrators, lecturers, experts, researchers, and 

attendees. 

 From the inception until its 25 years anniversary, Lamphun Buddhist College 

has been recognized as the first and one of the institutions of higher education in 

Lamphun that has consistently produced graduates with moral principles to serve the 

society while also pushing academic works for the development of society and 

community.  This can be seen in its research conduct, the organization of academic 

service projects for society integrated with teaching and learning, as well as the 

organization of the 8th national and 1st international conferences on "Buddhism and New 

Global Trends:  The Footprint of Khruba Sriwichai Towards Contemporary 

Civilization" , which is a significant scholarly endeavor for finding common ways for 

development in a contemporary society. 

I would like to deliver my admiration and support for Lamphun Buddhist 

College of MCU, as well as the conference attendees, and I hope that everyone is 

impressed by the organizers' reception and that the conference will benefit and serve 

your attendance objectives. 

 

With my best regards to you all. Thank you. 

 
 

 
 

 
 



๑๐ 

 

ค ากล่าวถวายรายงาน 

 
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๘ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑ 

เรื่อง “พระพุทธศาสนา กับ แนวโน้มโลกยุคใหม่ : วิถีครูบาศรีวิชัยสู่อารยธรรมร่วมสมัย” 
ณ วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 

 กราบเรียนพระเดชพระคุณ พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง-
กรณราชวิทยาลัย ที่เคารพอย่างสูง. 
 เกล้ากระผม  พระครูสิริสุตานุยุต ,ผศ.ดร. ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ล าพูน ในนามคณะ
วิทยากร ผู้เข้าร่วมการประชุม และผู้จัดกิจกรรม รู้สึกปลาบปลื้มปีติยินดี  เป็นอย่างยิ่ง ในความเมตตา
ธรรมของพระเดชพระคุณฯ ที่เมตตามาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้งที่ ๘ 
และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑ ในวันนี้ 
 เกล้ากระผมขออนุญาตเรียนรายงานความเป็นมาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม โดยสังเขป ดังนี้
ด้วยวิทยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ก าหนดการจัดประชุมวิชาการ
ทางพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๘ และระดับนานาชาติ 
ครั้งที่ ๑  พ.ศ. ๒๕๖๕  The 8th National and the 1st International Conference Year 2022 
(MCULPN - AC) เรื่อง “พระพุทธศาสนา กับ แนวโน้มโลกยุคใหม่ : วิถีครูบาศรีวิชัยสู่อารยธรรมร่วม
สมัย”“Buddhism and New Global Trends :  The Footprint of Khruba Sriwichai Towards 
Contemporary Civilization” โดยใช้ระบบการประชุม Onsite and Online ระหว่างวันที่ ๑๙ - 
๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านพระพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและ
นานาชาติของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และนักวิชาการภายนอกสถาบัน 
เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการศึกษา และเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กับองค์กรใน
ระดับชาติและนานาชาติ โดยมีกิจกรรมดังนี้ 

๑.การเสวนา“พระพุทธศาสนา กับ แนวโน้มโลกยุคใหม่ : วิถีครูบาศรีวิชัยสู่อารยธรรมร่วม
สมัย”  



๑๑ 

๒. กิจกรรม มอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น และนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ประจ าปี ๒๕๖๔ 

๓. กิจกรรม การน าเสนอผลงานบทความทางวิชาการ งานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ  
การมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น และผลงานวิจัยดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๔ 

๔. การเสวนาทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง“วิถีครูบาศรีวิชัยสู่อารยธรรมร่วมสมัย” 
บัดนี้ได้เวลาอันสมควร เกล้ากระผม ขอกราบนิมนต์พระเดชพระคุณ พระธรรมวัชรบัณฑิต

,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานในพิธีได้โปรดเมตตากล่าวเปิด
งานและปาฐกถาน า การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เรื่อง“พระพุทธศาสนากับแนวโน้ม
โลกยุคใหม”่ (Buddhism and New Global Trends) เป็นล าดับสืบไป ขอกราบนิมนต์ครับ. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



๑๒ 

 
 

 
 

 
 

 
 

วันเสาร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕ 
เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. 

 

 
 

 



๑๓ 

 
สูจิบัตร 

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ ๘ และนานาชาติ คร้ังที่ ๑ 
หัวข้อ   “พระพุทธศาสนา กับ แนวโน้มโลกยุคใหม่ : วิถีครูบาศรีวิชัยสู่อารยธรรมรว่ม

สมัย” “Buddhism and New Global Trends : The Footprint of Khruba 
Sriwichai Towards Contemporary Civilization” 

วันที่ ๑๙-๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ณ วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

..................................................................................................................... 

วันเสาร์ที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

เวลา สถานที ่ กิจกรรม 
๐๘.๐๐ – 
๐๘.๔๕ น. 

ณ  ห อ ป ร ะ ชุ ม
สม เ ด็ จพร ะม ห า
รั ช มั ง ค ล า จ า ร ย์  
วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 
มหาวิทยาลัยมหา
จุ ฬาล งกรณร าช
วิทยาลัย ต.ต้นธง 
อ.เมือง จ.ล าพูน 

ผู้ร่วมงาน ลงทะเบียน และรับเอกสาร 

๐๘.๐๐ - 
๐๘.๓๐ น. 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการลงทะเบียน ณ 
หอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 

๐๘.๓๐ - 
๐๙.๐๐ น. 

รับชมวีดีทัศน์ เรื่อง “เมืองล าพูน เมืองแห่งวิถีชีวิตยั่งยืน” 

๐๙.๐๐ - 
๑๐.๐๐ น 

- พิธีเปิดการประชุมวิชาการพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
ระดับชาติและนานาชาติ 



๑๔ 

 
ระบบออนไลน์ 
ผ่านโปรแกรม 

Zoom Meeting 
ID  

9053563163 
Passcode 2565 

 
 
 
 

-  พระเทพรัตนนายก  เจ้ าคณะจั งหวัดล า พูน , ประธาน
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยสงฆ์ล าพูน กล่าวน าบูชาพระ
รัตนตรัยและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 
- นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน กล่าวต้อนรับ
ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 
- พระครูสิริสุตานุยุต, ผศ.ดร. ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 
กล่าวรายงานต่ออธิการบดี 

๑๐.๐๐ - 
๑๑.๐๐ น. 

-พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานและปาฐกถาน า 
ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ ช า ติ แ ล ะ น า น า ช า ติ เ รื่ อ ง
“พระพุทธศาสนากับแนวโน้มโลกยุคใหม่”(Buddhism and 
New Global Trends) 

๑๑.๐๐ - 
๑๑.๓๐ น. 

-มอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น และนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจ าปี ๒๕๖๔ 

๑๑.๓๐ - 
๑๒.๓๐ น. 

 พักฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหาร 

พิธีกรช่วงเช้า 

๑. พระครูโกวิทอรรถวาที, ผศ.ดร. วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 
๒. พระครูใบฎีกาทิพยาพนากรณ์ ชยาภินนฺโท วิทยาเขต
เชียงใหม่ 
๓. ผศ.ดร.ไกรสร แสนวงค ์วทิยาลัยสงฆ์ล าพูน 

 
ภาคบ่าย : 
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. - การน าเสนอผลงานบทความทางวิชาการ งานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ  
                            การมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น และผลงานวิจัยดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๔ 
  - ภาคการน าเสนอผลงานวิชาการ/งานวิจัย 
 
 

 



๑๕ 

การน าเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
ห้องประชุมย่อยที่ ๑ ห้อง Zoom รหัส ID ๒๐๕๓๕๖๓๑๖๓ Passcode ๒๕๖๕ 

(ห้องประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์) ภาคภาษาอังกฤษ บทความละ ๗ - ๑๐ นาที 

ล ำดบั ช่ือผลงาน ช่ือ-นำมสกุล ผูท้รงคุณวฒิุ เวลำ 

๑ 

Discovery of Buddhism 

understanding of 

suffering 

A beginner's path 

 

Mr. Laurent Garcia, 

French 

พระมหำ
สมบูรณ์ วฑฺุฒิก
โร,รศ.ดร.  

.................

...... 

รศ.ดร.วโิรจน ์ 

อินทนนท ์ 

.................

......... 

ดร.พิสิฏฐ ์
โคตรสุโพธ์ิ  

.................

.... 

ด ำเนินรำยกำร
โดย 

พระครูใบฎีกำ
ทิพยำพนำกรณ์ 

ชยำภินนฺโท 

.................

....... 

๑๓.๐๐-
๑๓.๒๐ น 

๒ Education in China since 

1949. 

Yoa  Chang 

Candidate Ph.D. 

China 

๑๓.๒๑-
๑๓.๔๐ น. 

๓ 

Implementation of 

Buddhist Political 

Science-based 

Righteousness to Reduce 

Governor’s Bias 

Phramaha Somsak 

Satisampanno 

 

๑๔.๐๑-

๑๔.๒๐ น. 

๔ 

VUCA World: 

Organizational 

Management Challenges 

 

 

Assistant Professor Dr. 

Kraisorn Sanvong 

Assistant Professor  

Paradorn Sukhphan 

Phramaha Attaphon 

Narissaro and Theeratas 

Rojkitjakul 

๑๔.๒๑-
๑๔.๔๐ น 

๕ 
The Ecosystem in 

Buddhist Perspective 

 

Thanwa Chaikaew 

Chantarat Tapuling 

Asst. Prof. Dr.Phairin Na 

wann 

๑๔.๔๑-๑๕.๐๐ 
น 

 

๖ The Belief of Bodhi Tree 

in Hindu Society 

Kundan Kumara Verma   

Indai 

Dr.Phramaha Inthawong 

Issaraphanee  Thailand 

 

 

๑๕.๐๑-
๑๕.๑๕ น 

๗ Won Buddhism and SDGs Reverand Sunmi Choi   

พธีิปิดในห้องน าเสนอ ๑๕.๓๐ น 

หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่ประจ าห้อง ๑. นายธันวา ชัยแก้ว ๒. นายสราวุฒิ วะสารชัย 

 



๑๖ 

การน าเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
ห้องประชุมย่อยที่ ๒ ห้อง Zoom รหัส ID ๓๐๕๓๕๖๓๑๖๓ Passcode ๒๕๖๕ 

(ภาคภาษาไทย บทความละ ๗ - ๑๐ นาทีและวิพากษ์ ๕ นาที) 
ล าดับ 

การเสนอ 
ชื่อผลงาน ชื่อ-นามสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ เวลา 

๑ 

รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุตามแนวทาง
พุทธบูรณาการของเทศบาลต าบล
มะเขือแจ้ อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัด
ล าพูน 

วิสุทธ์ มโนวงค ์

พระมหาบุญเลิศ 
อินฺทปฺญฺโญ,ศ.ดร. 
.......................... 
รศ.ดร.ปรุตม์ บุญ

ศรีตัน 
............................

.. 
พระครูโสภณ

ปริยัติสุธี,รศ.ดร. 
....................... 
ด าเนินรายการ

โดย 
ผศ.ดร.สามารถ    

บุญรัตน์  
(๐๘๙-

๒๙๐๙๗๗๕) 
วิทยาลัยสงฆ์

ล าพูน 

๑๓.๐๐-๑๓.๑๕ น 

๒ 

ภาวะผู้น ากับการจัดการยุคใหม่ เครือวัลย์   
มโนรัตน์ 

และพิทวฒัน์  
มโนรัตน ์

๑๓.๑๖-๑๓.๓๐ น. 

๓ 

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการแก่ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักสังคห
วัตถ ุ

สรภาคย์  
นาตะโย 

๑๓.๓๑-๑๓.๔๕ น. 

๔ 

บทวิจารณ์หนังสือ “เศรษฐศาสตร์ว่า
ด้ ว ยป ระ เทศด้ อ ยพัฒน า ”  (The 
Economics of Underdeveloped 
Countries) งานเขียนของ เจดิช ภัควา
ต ิ

กมลาสน์ รุ่งเรือง ๑๓.๔๖-๑๔.๐๐ น 

๕ 

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านนโยบาย
สาธารณะ เกี่ ยวกับการลด ความ
เหลื่อมล้ าในสังคม ระดับท้องถิ่น เชิง
พุทธบูรณาการ ของประชาชนใน
อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

สุวสันต์ จันทร์ตา
ธรรม 

๑๔.๐๑-๑๔.๑๕ น 

๖ 
บทวิจารณ์หนังสือ"เศรษฐศาสตร์ว่า
ด้วยการท่องเที่ยว" 

อลิศา  
โชคสารฤทธิ์ 

๑๔.๑๖-๑๔.๓๐ น. 



๑๗ 

๗ 

รูปแบบการจัดการทรัพยากรไฟฟ้าใน
อาคารแบบบูรณาการ ของวิทยาลัย
สงฆ์ล าพูน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

อนุชิต อินท า ๑๔.๓๑-๑๔.๔๕ น. 

๘ 
สุขภาวะผู้น ากับการสื่อสารออนไลน์
เชิงพุทธเพื่อสันติสุขในสังคม 

ปรธภร ปุระกัน ๑๔.๔๖-๑๕.๐๐ น. 

๙ 
วิกฤตช้ าง :  สภาพปัญหาและแนว
ทางการแก้ไขตามแนวพุทธศาสนา 

ชญาน์นนัท์  
อัศวธรรมานนท ์

๑๕.๐๑ -๑๕.๑๕ 
น. 
 

๑๐ 

ข้อเสนอเชิงนโยบายระดับท้องถิ่นใน
การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน เพื่อการ
พัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจดิจิทัล 
จังหวัดนครสวรรค์ 

ณัฐชัย นิ่มนวล 
คุณากร กรสิงห์ 

๑๕.๑๖ -๑๕.๓๐น. 

พิธีปิดในห้องน าเสนอ ๑๔.๐๐ น 

 
หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่ประจ าห้อง ๑. นางสาวปิ่นปินัทธ์ เหลืองพิทักษ ์๒. นายเจริญ กันทะวงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๘ 

การน าเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation)  

ห้องประชุมย่อยที่ ๓ ห้อง Zoom รหัส ID ๔๐๕๓๕๖๓๑๖๓ Passcode ๒๕๖๕ 

(ภาคภาษาไทย บทความละ ๗ - ๑๐ นาท)ี 

ล าดับ 
การ
เสนอ 

ชื่อผลงาน ชื่อ-นามสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ เวลา 

๑ 
ศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรมในการ
พัฒนาสมรรถนะครูด้านการพัฒนา
ตนเอง 

พระสุธีวชิรา
ภรณ์, ดร., พระ
ครูประโชติพชัร
พงศ์, ดร.,เครือ
วัลย์ มโนรัตน์, 

พระมหาสุรศักดิ์ 
ปจฺจนฺตเสโน ผศ.

ดร. 
....................... 
ผศ.ดร.ตระกูล 

ช านาญ 
..................... 
ผศ.ดร.ยงยุทธ    

ยะบุญธง 
................... 
ผศ.ดร.อาเดช 

อุปนันท์ 
(๐๘๖-

๖๔๙๔๙๕๙)  
วิทยาลัยสงฆ์

ล าพูน 

๑๓.๐๐-๑๓.๑๕ น 

๒ 
การเคลื่อนไหวของครูบาขาวปีในชุมชน
ชาวไทยวน รัฐกะเหรี่ยง สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา 

พระธีทัต  
ธีรภทฺโท 
 (แจ้ใจ) 

๑๓.๑๖-๑๓.๓๐ น. 

๓ 
การศึกษาจริยาวัตรของพระโพธิสัตว์ใน
ชาดกที่ส่งผลต่อการบรรลุธรรม 

พระครูปริยัติ
พัชรธรรม, นรุณ 
กุลผาย, พระมนู

ศักดิ์ ค าผา 

๑๓.๓๑-๑๓.๔๕ น. 

๔ 

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้การแสดงบทบาทสมมติแบบ
ปรกติใหม่ ในช่วงการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด๑๙ ด้วยการบูรณาการการ
เ รี ยนการสอน  รายวิ ช าหลั กกา ร
มัคคุเทศก์ ผ่าน Microsoft Teams 

ชลธิชา รุ่งสาตรา ๑๓.๔๖-๑๔.๐๐ น 

๕ 
พุทธทัศนะเพื่อการสร้างสรรค์สังคมไทย
สมัยใหม่ ของสมเด็จพระพุทธโฆษา
จารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) 

ธนภณ สมหวัง ๑๔.๐๑-๑๔.๑๕ น 

๖ 
การบูรณาการหลักพระพุทธศาสนากับ
หลั กประชาธิ ป ไตยในการพัฒนา

ไว ชึรัมย ์ ๑๔.๑๖-๑๔.๓๐ น. 



๑๙ 

จิตส านึกแห่งความเป็นพลเมืองใน
จังหวัดบุรีรัมย์ 

๗ 
การวิเคราะห์ความหลากหลายทางเพศ 
(LGBTQ) จากภาพยนตร์ เรื่อง POSE: 
SEASON ๑ 

พระมหาบุญคุ้ม  
วชิรญาโณ 
(พงษ์ฐิติภา) 

๑๔.๓๑-๑๔.๔๕ น. 

๘ 

สภาพการณ์การใช้นวัตกรรมทาง
การศึกษาในการเรียนการสอนออนไลน์
ช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโร
นา ๒๐๑๙ 

ยุพิน พิพัฒน์พวง
ทอง 

๑๔.๔๖-๑๕.๐๐ น. 

๙ 
ศึกษาวิเคราะห์หลักการรักษาพยาบาล
ตามแนวพุทธกับการรักษาพยาบาลตาม
แนวการแพทย์สมัยใหม่ 

พระศรีพัชรโรดม
, ดร., พระปลัด
เมธี เขมปญฺโญ, 
สราวุฒย์ วจิิตร

ปัญญา 

๑๕.๐๑-๑๕.๑๕ น. 

๑๐ 
ศึกษาวิเคราะห์อกุศลกรรมที่น าไปอุบัติ
เป็นอสุรกายในพระพุทธศาสนาเถรวาท 

พระครูพิพิธชยา
ภรณ์  

สิริวิชโย 
(โพธิ์กลับ) 

๑๕.๑๖-๑๕.๓๐ น. 

พิธีปิดในห้องน าเสนอ ๑๖.๐๐ น 

หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่ประจ าห้อง ๑. นางสาวพรรณวิภา อุปนันท์ ๒. นายธีรยุทธ์ โปธาพันธ์ 

 

 
 

 
 



๒๐ 

การน าเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation)  

หอ้งย่อยที่ ๔ ห้อง Zoom รหัส ID ๕๐๕๓๕๖๓๑๖๓ Passcode ๒๕๖๕ 

การน าเสนอผลงานของ นักวิจัยดีเด่น และผลงานวิจัยดีเด่น 

(อาคารส านักงาน ฯ ชั้น ๓ ห้อง ๑) 

ล าดับ 
 

ชื่อผลงาน ชื่อ-นามสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ เวลา 

๑ 
การน านวัตกรรมสู่การพัฒนาความรู้สู่
คุณภาพชีวิตชุมชน 

พระครูพิสิฐสร
ภาณ 

พระสุธีรัตนบัณฑิต
,รศ.ดร. 
.............. 

รศ.ดร.สุรพล  
สุยะพรหม 

.................... 
ผศ.ดร.เบญจมาศ  

สุขสถิต 
................... 

ด าเนินรายการโดย 
พระมหาเสรีชน 
นริสฺสโร ดร. 

๑๓.๐๐-๑๓.๑๕ น 

๒ 

พุ ท ธศ าสน ากั บ ก า รพัฒน าสั ง คม
เศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน 

Phrapalad 
Watchara 

Kerdsabai,As
st.Prof.Dr. 

๑๓.๑๖-๑๓.๓๐ น. 

๓ 

อ านาจและผลประโยชน์ทางการเมือง
ท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรน้ าและ
สิ่ งแวดล้อมพื้นที่ลุ่มน้ าสวยจั งหวัด
หนองคาย 

เกษฎา ผาทอง, 
สุทธินนัท์ 

สุวรรณวิจิตร, 
พระมหา

จ านงค์ ผมไผ 

๑๓.๓๑-๑๓.๔๕ น. 

๔ 
การพัฒนาการน านวัตกรรมเพื่อพัฒนา
ความรู้สู่คุณภาพชีวิตชุมชน 

เพ็ญพรรณ  
เฟื่องฟูลอย 

๑๓.๔๖-๑๔.๐๐ น 

๕ 
“การอยู่ร่วมกัน” สังคมพหุวัฒนธรรม: 
ก ร ณี ศึ ก ษ า อ า เ ภ อ เ มื อ ง  จั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราช 

ปริญญา นิกร
กุล 

๑๔.๐๑-๑๔.๑๕ น 

๖ 
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพือ่ลด
ความเหลื่อมล้ าของชุมชนในศตวรรษที่ 
๒๑ ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

ปัณณวิชญ์  
แสงหล้า 

๑๔.๑๖-๑๔.๓๐ น. 

พิธีปิดในห้องน าเสนอ ๑๕.๓๑ น. 

 

หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่ประจ าห้อง ๑.นายปริญญา นิกรกุล ๒.นายเดชฤทธิ์ โอฐส ู



๒๑ 

การน าเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation) 

ห้องย่อยที่ ๕ ห้อง Zoom รหัส ID ๖๐๕๓๕๖๓๑๖๓ Passcode ๒๕๖๕ การน าเสนอ

บทความวิจัย (อาคารส านักงาน ฯ ชั้น ๓ ห้อง ๒) 

ล าดับ 
 

ชื่อผลงาน ชื่อ-นามสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ เวลา 

๑ 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยุค Normal 

Phraatikarn 
Wichan Ataro พระชยานันทมุนี, 

ผศ.ดร. 
.................. 
รศ.พูนทรัพย์  
เกตุวีระพงศ์ 
................... 

ผศ.ดร.สมหวัง  
แก้วสุฟอง 

 
ด าเนินรายการ

โดย 
พระมหานันทวิทย์ 

ธีรภทฺโท, ดร. 
สถาบนัวิจัยพุทธ

ศาสตร ์

๑๓.๐๐-๑๓.๑๕ น 

๒ 
คิดเชิงบวกช่วยเสริมการริเริ่มพัฒนาความ
งอกงามแห่งตน ให้เกิดแง่งามยามสูงวัย 

ธันยพร กริชติ
ทายาวธุ 

๑๓.๑๖-๑๓.๓๐ น. 

๓ 
การประยุกต์ใช้หลักพุทธศาสนาในบริบท
การท างานยุคดิจิทัล 4.0 

พระชยานันทมุนี 
ผศ.ดร. 

๑๓.๓๑-๑๓.๔๕ น. 

๔ 
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร: ความ
ท้ายทายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกรไทย 

พระครูอุทัยกิจจา
รักษ์, ผศ.ดร. 

๑๓.๔๖-๑๔.๐๐ น 

๕ 

เครือข่ายผู้ประกอบการแท็กซี่ไทย: การ
ต่อสู้ เพื่อความอยู่รอดและการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการของแท็กซี่ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

พระมหาเกรียง
ศักดิ์ อินฺทปญฺโญ 

๑๔.๐๑-๑๔.๑๕ น 

๖ 

สมรรถนะครูสังคมศึกษาในศตวรรษที่ 21 พิชิต เชาวช์าญ, 
ศักดิ์ดา งานหมั่น
, พระปลัดสุภัค 
วิรโช (จนัทร์โอ) 

๑๔.๑๖-๑๔.๓๐ น. 

พิธีปิดในห้องน าเสนอ ๑๕.๐๐ น. 

 

หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่ประจ าห้อง ๑.พระมหาเกรียงศักดิ์ อินฺทปฺญโญ ดร. ๒. นายวันเฉลมิ แสงกา 

 

 



๒๒ 

Poster Presentation  
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ผลงาน 
  Assoc.Prof.Dr.Phramaha Somboon Vuddhikaro, Dean of Graduate School, MCU 
  Assoc. Prof. Viroj Inthanon,   Chiang Mai University   
  Dr.Phisit Kotsupho,    MCU, Chiang Mai Campus 

(ณ ห้องประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เวลา 12.00 -13.00 น.) 
 

รหัส ช่ือผู้แต่ง ช่ือผลงาน น าเสนอ 

1 Asst.prof. Dr. 

Phrakru 

Sirisutanuyut 

The Social Paradigm For The Elderly In 

Buddhist Way 

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 

Rites of Passage: Buddhization of Innovative 

Ceremonies in Luang Prabang 

Poster 

5 Phrakhrupalad 

Watcharaphong 

Vachirapunyo 

The development of political foundations for 

local government in Thailand 

Poster 

6 Precha Srisonjai Teachers in social studies in the situation of 

the coronavirus-2019 (COVID-19) epidemic 

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 



๒๓ 

รหัส ช่ือผู้แต่ง ช่ือผลงาน น าเสนอ 

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 

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 

14 Asst. Prof. Dr. 

Phrakrukowitarttawa

tee 

Creating Culture of Mindfulness:  From 

Religion to Workplace 

Poster 

15 Phrakrubaidika 

Tippanakorn Laolee, 

Lim Hui Ling 

Propagating Buddhism in the Metaverse Age Poster 

 



๒๔ 

การน าเสนอภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) ระดับชาติคร้ังที่ ๘ 
น าเสนอ ณ ห้องประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เวลา 12.00 -13.00 น.และ

http://lpn.mcu.ac.th/mculpn/?page_id=๓๔๖๒ 

  ผู้ทรงคุณวุฒิประจ ำ Poster Presentation 
๑. ผศ.ดร.ไพศาล เครือแสง    
๒. ผศ.ดร.อนันต์ อุปสอด   
๓. รศ.ดร.ธงชัย สิงอุดม   
๔. ผศ.ดร.ไพรินทร์ ณ วันนา  
๕. ผศ.ดร.เสน่ห์ ใจสิทธิ ์   
๖. ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์   
๗. ผศ.ดร.คุณากร กรสิงห์   
๘. ผศ.ดร.ณัฐชัย นิ่มนวล  
๙. ผศ.ดร.วรวิทย์ นพแก้ว 
๑๐. รศ.ดร.อภิรมย์ สีดาค า  

 

รหัส ชื่อผู้แต่ง ชื่อผลงาน น าเสนอ 

๐๑ อัจฉราวรรณ์ ใจยะเขียว วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย โปสเตอร ์

๐๒ โชคชัย ศรีรักษา และ

พิบูลย์ เพียรพานิชกุล 

การพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย โปสเตอร ์

๐๓ เจ้าอธิการชัยวัฒน์   

อายุวฑฺฒโก (ยงดี)   

ศึกษาการปฏิบัติตามหลักทิศ ๖ ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา โปสเตอร ์

๐๔ พระครูธรรมธรศิริวัฒน์ 

สิริวฑฺฒโน, ผศ.ดร.และ

พระวิมาน คมภฺีรปญโฺญ 

ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงพุทธของพระสงฆ์สายวัดป่าใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

โปสเตอร ์

๐๕ เอกภูริทัต บรบิูรณ ์ การเมืองภาคประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โปสเตอร ์

๐๖ ปัญญา กันภยั ความเชื่อศาลปู่ตาของชาวอีสาน โปสเตอร ์

http://lpn.mcu.ac.th/mculpn/?page_id=๓๔๖๒


๒๕ 

รหัส ชื่อผู้แต่ง ชื่อผลงาน น าเสนอ 

๐๗ นเรศร์ บญุเลศิ การพัฒนาการสื่อสารตลาดการท่องเที่ยวการเกษตรของ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟดอยช้าง 

โปสเตอร ์

๐๘ พระปลดัวุฒิพงษ์  

 กิตฺติวณฺโณ, ดร. 

คุณค่าและหลักค าสอนในการสวดมนต์ ในพระพุทธศาสนา

เถรวาท 

โปสเตอร ์

๐๙ พระครสูิทธิธรรมาภรณ์ 

พระราชปรีชามุนี ดร.  

ส่งสุข ภาแก้ว  

พิทยพล กองพงษ์ 

พระพุทธศาสนากับการพัฒนาทุนมนุษย์และสังคม โปสเตอร ์

๐๑๐ พระอธิการบุญชื่น  

กลฺยาณธมฺโม (รือเรือง) 

การศึกษาเทคนิคและกุศโลบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

ของพระครูบาบุญชุ่ม ญาณส วโร 

โปสเตอร ์

๐๑๑ ทวีรัตน์ วงค์เหล็ก การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมและกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์

ของกองร้อยต ารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒๖ อ าเภอเชียงค า 

จังหวัดพะเยา 

โปสเตอร ์

๐๑๒ พระแสงธรรม  

สุปญฺโญ (นามค า) 

คัมภีร์มหาวิบากล้านนา : องค์ความรู้ และกระบวนการ

สื่อสาร เพื่อสร้างความเข้าใจในชีวิตของชาวล้านนา 

โปสเตอร ์

๐๑๓ พระอธิการเอกชัย 

อภิวฑฺฒโน (นามนวล) 

การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการด าเนินชีวิตอย่างมี

ความสุขของผู้ป่วยโรคเบาหวานในจังหวัดเชียงราย 

โปสเตอร ์

๐๑๔ พระมหาวรพันธ์  

กิตฺติสมฺปนฺโน (ขันแข็ง) 

คติการสร้างพระพุทธรูปในล้านนา THE MOTTO OF 

BUILDING BUDDHA IMAGES IN LANNA 

โปสเตอร ์

๐๑๕ ประพันธ์ แก้วเก๋ และ

สุรชัย เทพกรรณ ์

แนวทางการเผยแผ่หลักศีลธรรมผ่านการขับขานเพลงซอ

พื้นบ้านล้านนา   

โปสเตอร ์

๐๑๖ พระใบฎีกาวิสุทธิ์  

สนฺตมโน (พิณพัฒน์)   

ศึกษาความเชื่อของประชาชนท่ีมีต่อพระพุทธมหาธรรมราชา โปสเตอร ์

๐๑๗ พระมหามงคล   

ฐิตวีโร (ชนไธสง) 

ศึกษาวิมานของเทวดาในคัมภีร์พระพุทธศาสนา โปสเตอร ์

๐๑๘ พระสมุห์วทัญญู  

อคฺคปญฺโญ (ปิตภิูริ) 

ศึกษาพุทธธรรมที่ปรากฏในจิตรกรรมฝาผนังวัดราชบูรณะ โปสเตอร ์



๒๖ 

รหัส ชื่อผู้แต่ง ชื่อผลงาน น าเสนอ 

๐๑๙ วสิษฐ์พล กูลพรม 

เสน่ห์ ใจสิทธิ ์ 

พระครสูังฆรักษ์พิทยา 

ญาณธโร 

ยุทธศาสตร์เชิงพุทธกับการเสริมสร้างความปรองดอง

สมานฉันท์ในสังคมไทย 

โปสเตอร ์

๐๒๐ วรางคณา  ทิพย์สภุา การพัฒนาระบบการจัดการสหกรณ์โคนมแม่ลาว จ ากัด 

จังหวัดเชียงราย เชิงพุทธบูรณาการ 

โปสเตอร ์

๐๒๑ พระกุศล ทนฺตจติฺโต 

(จันทรา) 

ประเพณีสืบชะตา :  คติธรรม ความเช่ือ และอิทธิพลต่อ

สังคมล้านนา ในจังหวัดเชียงราย 

โปสเตอร ์

๐๒๒ พระศุภชาติ ค าจันทร์วงค์ 

(สุจิตฺโต) 

การพัฒนาชุดความรู้หลักสูตรพระสอนศีลธรรมแบบมีส่วน

ร่วม ของภาคีเครือข่ายในจังหวัดเชียงราย 

โปสเตอร ์

๐๒๓ PHRA THUKHAGAMAW การส่งเสริมการรักษาศีล ๕ ของหมู่บ้านรักษาศีล ๕                     

ของบ้านป่ายาง อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

โปสเตอร ์

๐๒๔ ปรียานุช ปานประดับ การวิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของพระ

โสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ) ในประเทศเมียนมาร์ 

โปสเตอร ์

๐๒๕ ประนอม  ปวนค า การส่งเสริมพลังเครือข่ายการพัฒนาขององค์การบริหารส่วน

ต าบล ป่าซาง อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

โปสเตอร ์

๐๒๖ พระสิทธิชัย วงค์ค า  

(ฐิตโสภโณ) 

รูปแบบและกระบวนการสื่อสารสารเชิงพุทธในประเพณีการ

ตั้งธรรมเวสสันตระของชาวไทยขืน ในจังหวัดเชียงราย 

โปสเตอร ์

๐๒๗ พระอธิการยอด  

ปญฺญาวชิโร (ค าหล้า) 

การวิเคราะห์เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวิถีพุทธในจังหวัด

เชียงราย 

โปสเตอร ์

๐๒๘ สุวัฒน์ จรจันทร ์ การพัฒนาชุดความรู้หลักสูตรมัคนายก (ปู่จารย์) แบบมีส่วน

ร่วมของภาคีเครือข่ายในจังหวัดเชียงราย 

โปสเตอร ์

๐๒๙ พระครูทิพยบญุญากร การสร้างเครือข่ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕ เพื่อการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดเชียงราย 

โปสเตอร ์

๐๓๐ พระครสูุวิชานสุตสุนทร การพัฒนาสวัสดิการเชิงพุทธของผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วมใน

จังหวัดเชียงราย    

โปสเตอร ์



๒๗ 

รหัส ชื่อผู้แต่ง ชื่อผลงาน น าเสนอ 

๐๓๑ หฤทัย อินทร์อุไร การพัฒนาหลักเกณฑ์และระบบการบริหารจัดการวัดใน

จังหวัดเชียงราย 

โปสเตอร ์

๐๓๒ ภคพร อินทร์ชัย การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงพุทธ ของบริษัท

เชียงรายโฟรเซ่นฟูดส์ จ ากัด 

โปสเตอร ์

๐๓๓ พระอักขราภิศุทธิ์  

สิริวฑฺฒโน, ดร. 

พระครูศรีรตันากร,ผศ.ดร. 

และพฒนดล พลเยีย่ม 

การพัฒนากลยุทธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนกาแฟดอยช้าง อ าเภอแม่สรวย จังหวัด

เชียงราย 

โปสเตอร ์

๐๓๔ พระครูอาทรวชิรกจิ, ดร.  ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ :องค์กรส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรมทางพระพุทธศาสนา หนึ่งในชุมชนที่

พระสงฆ์จัดตั้งข้ึน 

โปสเตอร ์

  

๐๓๕ พระครูธรีศาสนไ์พศาล การส่งเสริมด้านกิจกรรมด้านการตลาดของกาแฟดอยช้าง 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟดอยช้าง อ าเภอแม่สรวย จังหวัด

เชียงราย 

โปสเตอร ์

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

ของแบรนด์กาแฟ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟดอยช้าง อ าเภอ

แม่สรวย จังหวัดเชียงราย 

โปสเตอร ์

๐๓๗ ดุสิต ชัยวร การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้สายอาชีพอย่างยั่งยืนวิถีพุทธ

ของ ผู้ต้องขังเรือนจ าช่ัวคราวดอยฮาง ในจังหวัดเชียงราย 

โปสเตอร ์

๐๓๘ พระครโูกศลวชิรกิจ,   

วีตโรโค (โทนาดี) 

การบูรณาการพุทธธรรมเพื่อการส่งเสริมการบริหารจัดการ

ภาครัฐท่ีดี 

โปสเตอร ์

๐๓๙ วรสุดา สุขารมณ ์ การบริหารจัดการศูนย์พักคอยส าหรับผู้ป่วยไวรัสโคโรนา 

๒๐๑๙ ตามแนวทางพระพุทธศาสนา 

โปสเตอร ์

๐๔๐ พระครูปลัดปรีชา จิรนาโค การบริหารจัดการวัดภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ

ไวรัส Covid ๑๙ 

โปสเตอร ์

๐๔๑ พระทวีศักดิ์ ใต้ศรโีคตร สถาบันกษัตริย์กับการพระราชทานสมณศักดิ์พระสงฆ์ในยุค 

COVID-๑๙ 

โปสเตอร ์



๒๘ 

รหัส ชื่อผู้แต่ง ชื่อผลงาน น าเสนอ 

๐๔๒ วุฒิพงษ์  สุภา การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกลุ่มอ านวยการพิธีการศพ

ที่ได้รับพระราชทานที่ ๘ พะเยา จังหวัดพะเยา 

โปสเตอร ์

๐๔๓ อภิรมย์ สีดาค า รูปแบบการบริหารการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมใน

จังหวัดเชียงใหม่ 

โปสเตอร ์

๐๔๔ พระครูพิศิษฏ์ธรรมนิเทศ 

(จารุวัฒน์  จันทะพรม) 

พระพุทธศาสนากับการจัดการความรู้ในองค์การ โปสเตอร ์

๐๔๕ ด าเนิน  ปัญญาผ่องใส การเสริมสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนการเกษตรกาแฟดอยช้าง  อ าเภอแม่สรวย 

จังหวัดเชียงราย 

โปสเตอร ์

๐๔๖ ณรงค์ เจนใจ การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบประเพณีตักบาตรเป็งปุ๊ดตาม

รูปแบบชีวิตวิถีใหม่ในจังหวัดเชียงราย 

โปสเตอร ์

๐๔๗ อิทธิพัทธ์ิ อินปา 

สมหวัง อินทร์ไชย 

 

การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ภาษาไทยตามแนววัฏจักร

การเรียนรู้ ๔ MAT ส าหรับนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 

โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง อ าเภอภูเพียง 

จังหวัดน่าน 

โปสเตอร ์

๐๔๘ ฉัตรระวี มณีขตัิย ์ มโนทัศน์เชิงพื้นที่เพ่ือการเรียนรู้ในยุค Next Normal โปสเตอร ์

๔๙ สวัสดิ์ จริัฏฐติิกาล การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในแบบประชาธิปไตย

ของประชาชน 

โปสเตอร ์

๐๕๐ พระทวีศักดิ์ ใต้ศรโีคตร

พระมหาประพันธ์ ไทย

ใหญ๋ ผศ.ดร. 

พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย โปสเตอร ์

๐๕๑ พระปลดัพีระพงศ์  

ฐิตธมฺโม  (โชตินอก) 

สุพล ศิร ิ

แสนสรุิยา รักเสมอ 

การบริหารจัดการภาครัฐแบบการมีส่วนร่วมของภาคประชา

สังคม 

โปสเตอร ์



๒๙ 

รหัส ชื่อผู้แต่ง ชื่อผลงาน น าเสนอ 

๐๕๒ พระมหาธวัชชัย  

ธมฺมร สี, ดร. 

พระปริยตัิพัชราภรณ์,ดร. 

หลักธรรมเพื่อการบ าบัดจิตใจต่อภาวะซึมเศร้าในสังคม

ปัจจุบัน 

โปสเตอร ์

๐๕๓ พระชนะวงศ์ จิตฺตทนฺโต 

(มะกอกค า) 

การบูรณาการพุทธจิตวิทยาในการสร้างแรงจูงใจและการ

บ าบัดรักษาพระสงฆ์ผู้สูบบุหรี่ ในจังหวัดเชียงราย 

โปสเตอร ์

๐๕๔ พระสุวัชชัย ชยวุฑฺโฒ 

(กอดสะอาด) 

การวิเคราะห์รูปแบบการจัดงานศพปลอดอบายมุขที่มีต่อ

การสร้างค่านิยมทางวัฒนธรรมของวัดและชุมชนในจังหวัด

เชียงราย 

โปสเตอร ์

๐๕๕ พระบุญตา ฐานธมฺโม 

(ทองบ่อ) 

การประยุกต์หลักพุทธจิตวิทยาบูรณาการในการสร้างความ

เข้มแข็งทางจิตใจของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในจังหวัด

เชียงราย 

โปสเตอร ์

๐๕๖ พระอธิการจิตติชัย  

ปิยสีโล (วางวงศ์) 

การวิเคราะห์องค์ความรู้และการส่งเสริมประเพณีเดือน ๑๒ 

เป็งเหนือ ตานเรือสะเปาค า ในจังหวัดเชียงราย 

โปสเตอร ์

๐๕๗ พระจตรุงค์ วิสุทฺธสีโล  

(ชัยพล) 

 การวิเคราะห์อานิสงส์ทานข้าวจี่ข้าวหลามเดือน ๔ ที่มี

คุณค่าและอิทธิพลต่อชาวล้านนา จังหวัดเชียงราย 

โปสเตอร ์

๐๕๘ พระมหาวุฒิชัย หดไธสง 

อดิศร ทองหอม 

ขนิษฐา แล่นโคตร 

ลดาวลัย์ ไมห้วั่น 

ธีระพนธ์ นาครินทร ์

ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่กระบวนการเรียนรู้ เพื่อปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมของผู้เรียนตามหลักไตรสิขา 

โปสเตอร ์

๐๕๙ พชรพงศ์ มหาวงศนันทน์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักพุทธธรรมของเจ้าหน้าที่

กรมราชทัณฑ์เรือนจ าช่ัวคราวดอยฮาง ในจังหวัดเชียงราย      

โปสเตอร ์

๐๖๐ โฆษิต ไฝเครือ การบูรณาการหลักพุทธจิตวิทยาในการพัฒนาพฤตินิสัยการ

ฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังเรือนจ าช่ัวคราวดอยฮาง ในจังหวัด

เชียงราย                           

โปสเตอร ์

๐๖๑ เกรียงไกร ชาวลี้แสน รูปแบบและกระบวนการจัดการสุขภาพแบบยั่งยืนวิถีพุทธ

ของผู้ต้องขัง ในเรือนจ าช่ัวคราวดอยฮาง จังหวัดเชียงราย 

โปสเตอร ์



๓๐ 

รหัส ชื่อผู้แต่ง ชื่อผลงาน น าเสนอ 

๐๖๒ สุรชัย กาบศร ี การเสริมสร้างความมั่นใจในการอยู่ร่วมกับสังคมของ

ผู้ต้องขัง ที่พ้นโทษจากเรือนจ าช่ัวคราวดอยฮาง จังหวัด

เชียงราย 

โปสเตอร ์

๐๖๓ ถิรวัฒน์ ปกป้อง การประยุกต์ใช้พุทธบูรณาการ เพื่อส่งเสริมกระบวนการมี

ส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายด้านการประกอบอาชีพของ

ผู้ต้องขังในเรือนจ าช่ัวคราว ดอยฮาง จังหวัดเชียงราย 

โปสเตอร ์

๐๖๔ จิรพจน์ ขวัญคง ความส าคัญของการอ่านและความสามารถในการอ่าน

ภาษาอังกฤษ 

โปสเตอร ์

๐๖๕ พระคมบาง  สนตฺิกโร 

(สอนศรี) 

สุนทร สุขทรัพย์ทวีผล 

การศึกษาวิเคราะห์สุนทรียศาสตร์ในพระพุทธศาสนากับ

สุนทรียศาสตร์ของเพลโต 

โปสเตอร ์

๐๖๖ สมพงษ์  ปฤชานนท์ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในเทศบาลต าบลประตูป่า 

อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

โปสเตอร ์

๐๖๗ ธเดช ศรีสวสัดิ ์ การจัดการขององค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลใน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  

โปสเตอร ์

๐๖๘ สุวารี รวบทองศรี  

ประทีป ยศนรินทร ์

ปาณิสรา อินทราวุธ 

พุทธวิธีการจัดกิจกรรมใฝ่รู้ ในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวัน

อาทิตย์ 

โปสเตอร ์

๐๖๙ นพเก้า ณ พัทลุง การจัดการเรียนรู้โดยใช้โมเดลซิปปาที่มีต่อ ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนิสิตครูมหาวิทยาลัยทักษิณ 

โปสเตอร ์

๐๗๐ พระมหาพรีะพัฒน์ ตานุ  

เดชา ตาละนึก  

พระณัฐนนท์ ตันสุข 

 พระสุรชาติ ลาภสิรเิลิศ  

จักรพจน์ กิตติธีรญาณ  

การศึกษาแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษทางอินเทอร์เน็ต

เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน

โรงเรียนดอยสะเก็ดผดุงศาสน์ 

โปสเตอร ์



๓๑ 

รหัส ชื่อผู้แต่ง ชื่อผลงาน น าเสนอ 

๐๗๑ พระณัฐพล ค าต้น ปัจจัยที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลในการพูดภาษาอังกฤษของ

นิสิตช้ันปีที่ ๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตเชียงใหม่ 

โปสเตอร ์

๐๗๒ Pyannyar Tharmi,  

เดชา ตาละนึก  

ชัยทวัฒน์ พวงดอกแดง , 

และสญัญา บัวศรี  

เจนจิรา ลุงมา 

 Sailong tip 

การศึกษาปัญหาการอ่านภาษาอั งกฤษของนัก เรี ยน  

โรงเรียนดอยสะเก็ดผดุงศาสน์ 

โปสเตอร ์

๐๗๓ ชนัตถ์ วัฒนา 

วรลัญจก์ บุณยสุรตัน ์

การศึกษาวัฒนธรรมการสักยันต์ของวัดบางพระ อ าเภอนคร

ชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

โปสเตอร ์

๐๗๔ โชติกา ใจอักษร ความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานสาธารณะกุศล

ตามหลักอิทธิบาทธรรม ของเหล่ากาชาดจังหวัดล าพูน 

โปสเตอร ์

๐๗๕ สมุทร   สงวนสิน กฎหมายเกี่ยวกับมรดกที่พระภิกษุสงฆ์ควรทราบ โปสเตอร ์

๐๗๖ พระชลญาณมุนี, ดร. หลักการ วิธีการ การบริหารจัดการทรัพย์ตามหลักโภควิภาค โปสเตอร ์

๐๗๗ ธเดช ศรีสวสัดิ ์ ภาวะผู้น ากับหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

สถานการณ์วิกฤติ 

โปสเตอร ์

๐๗๘ กันตภณ จงงามวไิล กระบวนการส่งเสริมกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมตาม

หลักสาราณียธรรม ของวิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 

โปสเตอร ์

๐๗๙ พระครูใบฎีกาธนู   

ธนวฑฺฒโน (เนียมวงศ์) 

แนวทางในการเตรียมตัวของครูประวัติศาสตร์ในยุคศตวรรษ

ที่ ๒๑ 

โปสเตอร ์

๐๘๐ สุพล  ศิริ พลวัฒน์ ชุมสุข 

และเครือวัลย์ มโนรตัน ์

พุทธศาสนากับการพัฒนาความก้าวหน้าของมนุษย์ โปสเตอร ์

๐๘๑ พระพิทักษ์ อริยปุตฺโต 

(บุญทอง) 

สิ่งแวดล้อมเพื่อการจัดการการเรียนรู้ โปสเตอร ์



๓๒ 

รหัส ชื่อผู้แต่ง ชื่อผลงาน น าเสนอ 

๐๘๒ ณัฏฐนนท์ เดชนภาพร การบริหารโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ตาม

หลักสังคหวัตถุ ๔ สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชน ภาคเหนือ 

โปสเตอร ์

๐๘๓ ณรัฐ สวาสดิร์ัตน ์ สันติรัฐ;บทบาทของพระสงฆ์กับการสร้างสันติธรรมในพหุ

สังคมไทย 

โปสเตอร ์

๐๘๔ วัชรกร ก าแพงแก้ว รูปแบบและกระบวนการพัฒนากิจกรรม การปฏิบัติศาสนกจิ 

เพื่อพัฒนาสังคม ของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย  จังหวัด

เชียงราย 

โปสเตอร ์

๐๘๕ สุบัณฑติ  จันทร์สว่าง วิกฤติศรัทธาต่อองค์กรท้องถิ่นไทยในท่ามกลางโรคระบาด

ไวรัสโคโรนา-๒๐๑๙ 

โปสเตอร ์

๐๘๖ พระวิสิฐศักดิ์ ฐานุตฺตโร 

(พละพล) 

วิเคราะห์โอวาทปาฏิโมกข์ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา โปสเตอร ์

๐๘๗ พระปลดัพุฒินันท์    

ยสพโล (กันทะทิพย์) 

การเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายป่าชุมชนต าบลศรีวิชัย  

อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

โปสเตอร ์

๐๘๘ ศิริพร สเีทา การส่ ง เสริมการกล่อมเกลาทางการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยของต ารวจภูธรจังหวัดแพร่ 

โปสเตอร ์

๐๘๙ ธนัชพร พรหมเสนา ประสิทธิผลการบริหารจัดการปัญหาของประชาชนที่มา

ร้องเรียนต่อศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดแพร่ 

โปสเตอร ์

๐๙๐ อาเดช อุปนันท์ 

วุฒิภัทร มูลศร ี

กฤษฎากานต์ น้อยหมอ 

พุทธนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  : ข้อค้นพบในต าราสู่

ปฏิบัติการในช้ันเรียน 

โปสเตอร ์

๐๙๑ ศักดา วิวัฒน์ขจรศักดิ ์ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์ อ าเภอเมือง จังหวัด

เชียงราย 

โปสเตอร ์

๐๙๒ พระวรวุฒิ วรวุฑฺฒิเมธี 

(ลือโฮ้ง) 

การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม

ของประชาชน ต าบลช่อแฮ อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 

โปสเตอร ์



๓๓ 

รหัส ชื่อผู้แต่ง ชื่อผลงาน น าเสนอ 

๐๙๓ ธีระพงษ์ จาตุมา,  

อ านาจ ขัดวิชัย,  

ปฏิเวธ เสาว์คง  

สุวิน มักได ้

กรรมวิธีการผสมปูนปั้นเพื่อสร้างงานประติมากรรมปูนปั้น

ล้านนา 

โปสเตอร ์

๐๙๔ พระจอม เขมจิตฺโต  

(อินตา) 

การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ผ้าทอ

พื้นเมือง ของเทศบาลต าบลเวียงยอง 

โปสเตอร ์

๐๙๕ พระพระนันท์จักร  

นนฺทธมฺมิกโก (ชูลาภ) 

ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลต้นธง

อ าเภอเมืองจังหวัดล าพูน 

โปสเตอร ์

๐๙๖ พระครโูสภณปริยัติกิจ พุทธบ าบัดกับโรคอุบัติใหม่ของโควิดสายพันธ์ุโอไมครอน                                                        โปสเตอร ์

๐๙๗ ศักดา วิวัฒน์ขจรศักดิ ์ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์ อ าเภอเมือง จังหวัด

เชียงราย 

โปสเตอร ์

๐๙๘ กิตติศักดิ์ แท่งทอง การจัดการเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ โปสเตอร ์

๐๙๙ อาทิตย์ บุญสินธุ ์ วิถีชุมชนล้านนากับการบริหารจัดการน้ าตามแนวทาง

พระพุทธศาสนา 

โปสเตอร ์

๐๑๐๐ พระมหาธนวุฒ ิ

ญาณโสภโณ (อินทนนท์) 

การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อกิจกรรมทาง

พระพุทธศาสนา ของเทศบาลเมืองพิชัย อ าเภอเมือง จังหวัด

ล าปาง 

โปสเตอร ์

๐๑๐๑ ศตวรรษ สงกาผัน พุทธวิถีกับการมีส่วนร่วมในทางการเมืองของภาคประชาชน โปสเตอร ์

๐๑๐๒ อยุษกร งามชาต ิ ปฏิจจสมุปบาทผ่านแนวคิดสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย ์(ป.อ. 

ปยุตฺโต) 

โปสเตอร ์

๐๑๐๓ อนันต์ คติยะจันทร ์

พระสมุห์หัตถพร ปยิธมฺโม 

พระมหานิพิฐพนธ์ จิรว

ฑฺฒโน 

พระมหาเอกชัย วิสุทฺโธ 

สมพงษ์ แสนคูณท้าว 

ศึกษาวัฒนธรรมการเรียนรู้ในสภาวะวิกฤติ "โควิด-๑๙"  

โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา จังหวัดหนองคาย 

โปสเตอร ์



๓๔ 

รหัส ชื่อผู้แต่ง ชื่อผลงาน น าเสนอ 

๐๑๐๔ พระครูปลัดสุวัฒน

พุทธคุณ (ประมวน) 

ปัญญา นามสง่า 

ชัยรัตน์ ทองสุข 

ดอนลาร์ เสนา 

หลักการแห่งความจริงในทัศนะพุทธศาสนา โปสเตอร ์

๐๑๐๕ พระครภูาวนาโสภิต,ผศ.

ดร.,  

พระวิสิษฐ์ ภทฺทจาโร (ค า

ศักดิ์),  

นิกร ยาอินตา 

บุญญาดา ประภัทรสริ ิ

กระบวนทัศน์พัฒนาขีดความสามารถตามหลักศาสนธรรม

ของผู้น าชุมชนในพุทธศตวรรษท่ี ๒๕ 

โปสเตอร ์

๐๑๐๖ รจนา แก้วกาศ การส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะตามหลักภาวนา ๔ ของนัก
สังคมสงเคราะห์ในจังหวัดล าพูน 

โปสเตอร ์

๐๑๐๗ ณภัทร สาวะจันทร ์ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงพุทธของเทศบาลต าบล
ศรีบัวบาน อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

โปสเตอร ์

๐๑๐๘ ประภสัสร ไชยชนะใหญ ่

กัลยรตัน์ ปันดอนตอง 

พรรณวภิา อุปนันท์ 

ผ้าฝ้ายทอมือไตยอง : รากฐานจากภูมิปัญญาสู่การสร้าง

มูลค่าเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 

โปสเตอร ์

๐๑๐๙ ภารดี พลูประภา เอี่ยม

เจริญ 

พระอธิการสมนึก จรโณ

พระอนงค์ไชย วิลาศักดิ ์

คุณค่าและความส าคัญของการบิณฑบาตในพระพุทธศาสนา โปสเตอร ์

๐๑๑๐ พระเกรยีงศักดิ์ กิตฺติธมฺโม 

(มีอาจ) 

ภาวะผู้น าทางการเมืองตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหาร

เทศบาลต าบลทุ่งโฮ้ง  อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 

โปสเตอร ์

๐๑๑๑ ธิติศิริพัฒน์ รุ่งพรหมมา บทบาทของผู้น าท้องที่  ที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงของต าบลไทรย้อย 

อ าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 

โปสเตอร ์



๓๕ 

รหัส ชื่อผู้แต่ง ชื่อผลงาน น าเสนอ 

๐๑๑๒ ขจรเดช หนิ้วหยิ่น การศึกษางานพุทธศิลปกรรมประดับกระจก เพื่ออนุรักษ์สืบ

สานศิลปวัฒนธรรมล้านนา 

โปสเตอร ์

๐๑๑๓ พระครูปลัดสมชัย  

นิสฺสโภ, ดร. 

พระครสูุจิตธรรมสุนทร 

เนียมหอม, ดร. 

การบูรณาการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครูวิชา

ภาษาไทยในศตวรรษท่ี ๒๑ 

โปสเตอร ์

๐๑๑๔ พระครสูุเมธจันทสิริ,ดร. 

พระอธิการสมพรอนาโลโย 

อิสรพงษ์ ไกรสินธุ์ 

พระสุวิจักขณิ์ โชติวโร 

วัฒนธรรมชนสู่กับการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการ

เรียนรู้ 

โปสเตอร ์

๐๑๑๕ พระเมธี สริปญโฺญ (วังใน) ภาวะผู้น าทางการเมืองตามหลักพุทธธรรมของผู้ปกครอง

ท้องที่ใน ต าบลป่าแมต อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 

โปสเตอร ์

๐๑๑๖ พิมมาลา แก้วมาลา การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาการจัดสวัสดิการคน

พิการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียนปม อ าเภอทุ่ง

หัวช้าง จังหวัดล าพูน  

โปสเตอร ์

๐๑๑๗ พระศรณัยู สริิเมโธ  

(หมื่นอ้าย) 

การประยุกต์หลักพุทธธรรมการบริหารจัดการเครือข่าย

ชุมชนผลิตโคมของเทศบาลเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 

โปสเตอร ์

๐๑๑๘ ไพศาล เครือแสง พุทธวิธีการบริหารจัดการทักษะความสุข : บนความทุกข์

ภายใต้สถานการณ์โควิด -๑๙  

โปสเตอร ์

๐๑๑๙ พระสมพงษ์ ณฏฺฐิโก  

เฒ่าเง้า 

การสอนสังคมศึกษาตามหลักเมตตาเพื่อสันติภาพ โปสเตอร ์

๐๑๒๐ สุขาวดี วังค า การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองระบอบประชาธิปไตยใน

การเลือกตั้งของประชาชนต าบลเวียงทอง อ าเภอสูงเม่น 

จังหวัดแพร่ 

โปสเตอร ์

๐๑๒๑ ภัทราวรรณ กวาวสาม

พระสรุิยวงศ์ ชยานนฺโท / 

ยวงแก้ว 

รูปแบบการบริหารจัดการการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารของนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งเกลือ 

โปสเตอร ์



๓๖ 

รหัส ชื่อผู้แต่ง ชื่อผลงาน น าเสนอ 

๐๑๒๒ พระมหาภานุวัฒน์ ลุใจค า การเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษในพระพุทธศาสนาโดยการ

ใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 

๖ โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร 

โปสเตอร ์

๐๑๒๓ ธนัช ปาลีกุย กระบวนการส่งเสริมการเลือกตั้ งแบบมีส่วนร่วมทาง

การเมืองในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

อุตรดิตถ์ของประชาชนในเขตเทศบาล ต าบลบ้านแก่ง 

อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 

โปสเตอร ์

๐๑๒๔ อภิรัตน์ แก้วเจริญ การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วมตาม

ระบอบประชาธิปไตยของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใน

โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัด

แพร่ 

โปสเตอร ์

๐๑๒๕ ภูวเดช สินทับศาล การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมของเครือข่ายประชารัฐใน

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 

โปสเตอร ์

๐๑๒๖ พระวชิรวิทย์ ปญฺญากาโม 

(ร่องเสอียบ) 

การสื่อสารทางการเมืองของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่มีผลต่อการไปใช้สิทธิ

เลือกตั้ง ต าบลแดนชุมพล อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ 

โปสเตอร ์

๐๑๒๗ ศราวุฒิ คัณทักษ์ การเผยแผ่ธรรมยาตรา แนวคิด หลักการและการเรียนการ

สอนในรายวิชาพระสุตตันตปิฎก 

โปสเตอร ์

๐๑๒๘ พัชนียา มโนสมุทร การเสริมสร้างการให้บริการตามหลักพละธรรม ของ

บุคลากรเทศบาลต าบลเวียงยอง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัด

ล าพูน 

โปสเตอร ์

๐๑๒๙ ศักดิ์ชัย นาลัย พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ในเขต

ต าบลทุ่งน้าว อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ 

โปสเตอร ์

๐๑๓๐ กาญจนา ชลศิร ิ อัตลักษณ์แห่งพุทธศิลป์ล้านนา การเช่ือมโยงมิติของลวดลาย

เครื่องปั้นดินเผาเวียงกาหลงโบราณ สู่ศิลปะการแสดงร่วม

สมัย 

โปสเตอร ์



๓๗ 

รหัส ชื่อผู้แต่ง ชื่อผลงาน น าเสนอ 

๐๑๓๑ เอกพจน์  อุดดี การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดแพร่ ในเขตต าบลแม่ค ามี อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัด

แพร่ 

โปสเตอร ์

๐๑๓๒ วิชัย โยธาวงศ์ การพัฒนาคุณภาพจิตใจผู้ต้องขังในเรือนจ าโดยกิจกรรม 

“ปั้นดิน”สู่โลกหลังก าแพง 

โปสเตอร ์

๐๑๓๓ อัตสิทธ์ิ  ช้างเชื้อวงษ์ การขับเคลื่อนแนวคิดระบอบประชาธิปไตยของโรงเรียน

มัธยมศึกษาในอ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 

โปสเตอร ์

๐๑๓๔ พระครูปลัดณัฐพล จนฺทิโก

, ส ม บู ร ณ์  ต า ส น ธิ , 

บัวสวรรค์ จันทร์พันดาว, 

สมถวิล บุญญาสุภา, และ

กรรณิการ์ สุวรรณอาภา 

พุทธศิลปะศาสตร์แห่งการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าสูงสุด โปสเตอร ์

๐๑๓๕ ณภัทรฐนัน มังกรณ ์ กระบวนการส่งเสริมการเลือกตั้งแบบมีส่วนร่วมทางการ

เมืองในการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลห้วยหม้าย อ าเภอสอง 

จังหวัดแพร่ 

โปสเตอร ์

๐๑๓๖ ส าเริง โกมุทศิริกุล ประสิทธิผลการจัดการระบบการช าระค่าไฟฟ้าเชิงพุทธ

บูรณาการตามนโยบาย การผ่อนปรนของรัฐบาล ในช่วง

สถานการณ์การระบาดโรคไวรัสโควิด-๑๙  ของการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน 

โปสเตอร ์

๐๑๓๗ ชลนดา  เมฆอากาศ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้ง

สมาชิกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดแพร่ในเขตเทศบาลต าบล

เด่นชัย อ าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 

โปสเตอร ์

๐๑๓๘ อารยา ยอดโอวาท บทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นที่มีต่อการพัฒนาชุมชน 

ต าบลวังธง อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่ 

โปสเตอร ์



๓๘ 

รหัส ชื่อผู้แต่ง ชื่อผลงาน น าเสนอ 

๐๑๓๙ สมบูรณ์ ตาสนธิ, พระบญุ

สม ปุญฺญาสามิ, 

พระเอกพล ถิรปญฺุโญ, 

พระสิทธิชัย อตฺตทนฺโต, 

พระบุญทรง ปุญญฺธโร, 

การศึกษาเบญจขันธ์เพื่อความเป็นอิสรภาพ โปสเตอร ์

๐๑๔๐ พระหลาว ฐานวโร 

(ปู่าเลา) 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานข้ามชาติที่อยู่อาศัยใน

พื้นที่ ต าบลเวียงยอง  อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

โปสเตอร ์

๐๑๔๑ นวลฉว ีค าฝั้น นโยบายทางการเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีต่อ

การส่งเสริมสวัสดิการชุมชนของประชาชนอ าเภอสอง 

จังหวัดแพร่ 

โปสเตอร ์

๐๑๔๒ สมบูรณ์ ตาสนธิ, พระครู

ปลัดณัฐพล จนฺทิโก, 

พระปลดัธัชชดล ยตโิก, 

พระทิวธวัช กุสฺลจิโต, 

พุทธวรรณ มลิวัลย ์

มังคลัตถทีปนี : วิถีแห่งการด าเนินชีวิตจากโลกิยะสู่โลกุตตร

ธรรม 

โปสเตอร ์

๐๑๔๓ พระครูพสิุทธ์ิชยานุศาสก์, 

พระจักรินทร์ จรณธมฺโม, 

พุทธวิธีการตัดกรรมและสังสารวัฏ โปสเตอร ์

๐๑๔๔ วัชระ กว้างไชย์ พุทธศิลปกรรม จิตรกรรมฝาผนัง ความงามเชิงศิลปะที่อยู่

ร่วมกับชุมชน  

โปสเตอร ์

๐๑๔๕ วิราช ธันยพัฒน์กุล บทบาทของสมาชิกสภาเทศบาลในการพัฒนาชุมชนของ

เทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 

โปสเตอร ์

๐๑๔๖ พระมหาอินทร์วงค ์

อิสฺสรภาณี, ดร. 

จุลกฐิน : วิถีพุทธ วิถีเส้นฝ้าย และวิถีแห่งชีวิต โปสเตอร ์

๐๑๔๗ พระครูปริยัตริัตนสุนทร การพัฒนาทักษะการอ่านสะกดค าศัพท์ภาษาอังกฤษทาง

พระพุทธศาสนาโดยใช้บทบาทสมมติ 

โปสเตอร ์

๐๑๔๘ พระมหาธรีวัฒน์ เสสปุญฺ

โญ,(สันยศติทัศน์) 

สวนสาธารณะ:การพัฒนาสู่พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  

โปสเตอร ์



๓๙ 

รหัส ชื่อผู้แต่ง ชื่อผลงาน น าเสนอ 

๐๑๔๙ นฤพันธ์ สมเจรญิ 

อนันต์ จิตอารีย ์

วิถีทัศน์ วิถีธรรม วิถีครูบา สู่แนวคิดการพัฒนาสังคมอย่างมี

ส่วนร่วม 

โปสเตอร ์

๐๑๕๐ พระอาดลุย์   

ปสนฺนจิตโฺต (แสนดี) 

การประยุกต์หลักไตรสิกขาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาว

ไทยใหญ่ของหน่วยงานจัดหางานในอ าเภอเมืองล าพูน 

จังหวัดล าพูน 

โปสเตอร ์

๐๑๕๑ นริศรา เรืองวงษ์  

อาทิตยา วังวนสินธ์ 

คุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุในอ าเภอ

โกสัมพีนคร จังหวัดก าแพงเพชร 

โปสเตอร ์

๐๑๕๒ พระศุภกฤษ ปริปณฺุโณ 

(ไชยหมอน) 

การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อเสริมสร้างการจัดการ

สาธารณูปโภคในตลาดหนองดอก ของเทศบาลเมืองล าพูน 

โปสเตอร ์

๐๑๕๓ พระครูปลัดวัชรพงษ์ 

วชิรปญฺโญ (ปล้องขัน) 

วิกฤติภาพลักษณ์ของนักการเมืองไทยในยุคโรคระบาดไวรัส

โคโรนา-๒๐๑๙(COVID-๑๙) 

โปสเตอร ์

๐๑๕๔ นพดล มโนแสง การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ

ป้องกันและแก้ไขหมอกควันไฟป่าตามหลักอปริหานิยธรรม 

ในพื้นที่อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน 

โปสเตอร ์

๐๑๕๕ มณีรตัน์  ปัญญากาศ การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและ

ครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ 

จังหวัดล าพูน 

โปสเตอร ์

 
 

๐๑๕๖ ศุภณัฐ  เจริญสุข การรับรู้และบทบาทของพลเมืองในการพัฒนาประเทศไทย โปสเตอร ์

๐๑๕๗ วราพร ราชเนตร การศึกษาวิเคราะห์สุขภาวะเชิงพุทธของญาติผู้ป่วยสมอง

เสื่อมในรพ.ประสาทเชียงใหม่ 

โปสเตอร ์

๐๑๕๘ พระสมุห์กิตติพงษ์  

กิตฺติว โส (สมณะ) 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นของก านันและ

ผู้ใหญ่บ้าน ในอ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 

โปสเตอร ์

๐๑๕๙ พระครสูังฆรักษ์ณัฏฐ์ฐิ

ภัทร ณฏฺฐกโร 

ศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระเทพปริยัติ (สอาด 

ขนฺติโก) 

โปสเตอร ์



๔๐ 

รหัส ชื่อผู้แต่ง ชื่อผลงาน น าเสนอ 

๐๑๖๐ ภูวเดช สินทับศาล การพัฒนารูปแบบการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมแบบมี

ส่วนร่วมของเครือข่ายประชารัฐในอุทยานประวัติศาสตร์

สุโขทัย 

โปสเตอร ์

๐๑๖๑ เสถียร สระทองให้ การเสริมสร้างเครือข่ายการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมแบบ

มีส่วนร่วมของเครือข่ายประชารัฐในอุทยานประวัติศาสตร์

สุโขทัย 

โปสเตอร ์

๐๑๖๒ บุญเพลิน ยาวิชัย ประเพณีลอยโขมด : สืบสานวัฒนธรรมสู่การเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของชุมชนในจังหวัดล าพูน 

โปสเตอร ์

๐๑๖๓ ปาริชาติ สายค า  การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการพัฒนาประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของบุคลากร ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต ๒ 

โปสเตอร ์

๐๑๖๔ สรวิชญ์ วงษ์สอาดและ

จันทรัสม์ ตาปูลิง 

อัตถิภาวนิยมกับปรากฏการณ์วิทยา โปสเตอร ์

๐๑๖๕ สุบิน  วันนันตา ค่านิยมทางการเมืองของชุมชนกะเหรี่ยงไทยภาคเหนือ โปสเตอร ์

๐๑๖๖ พระครสูมุห์อุทัย อุทยเมธี 

(มะโนรตัน์) และเด่นภูมิ 

อินต๊ะวัง 

การศึกษาไทยในยุค New Normal โปสเตอร ์

๐๑๕๗ พีระณฏัฐ์ สังข์สอน  ประสิทธิภาพการจัดท าประมาณการราคาปรับปรุงซ่อมแซม

ของโรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาล าพูน เขต ๑ 

โปสเตอร ์

๐๑๖๘ วาทินี ขันธิกุล การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดล าพูน 

โปสเตอร ์

๐๑๖๙ พระมหาฉันทัช อจลมโน 

และคณะ 

การปลูกฝังทัศนคติและค่านิยมสู่การพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน โปสเตอร ์

๐๑๗๐ พระครสูิรสิตุานุยตุ,ผศ.ดร. 

พัลลภ หารุค าจา  

สราวุฒิ วะสารชัย 

การพัฒนาชุมชนตามแนวทางพระพุทธศาสนา โปสเตอร ์



๔๑ 

รหัส ชื่อผู้แต่ง ชื่อผลงาน น าเสนอ 

๐๑๗๑ พระญาณะ สจฺจญาโณ  

(คล้ายสุข) และพัลลภ  

หารุค าจา 

สังคมแบบฐานวิถีชีวิตใหม่กับการปฏิบัติตนตามหลักพุทธ

บ าบัด 

โปสเตอร ์

๐๑๗๒ สุภเชษฐ์ จงธนากร การวิเคราะห์การตีความพระสูตรคัมภีร์วัชรปรัชญาปารมิตา

สูตร เรื่อง “ไม่ควรยึดมั่นในทาน” 

โปสเตอร ์

๐๑๗๓ สามเณรอดิพงษ์ ปุกค า 

และพระธวัชชัย  ชยวุฑฺโฒ 

(ไชยวุฒิ) 

อัตลักษณ์การสร้างงานพุทธศิลปกรรมในสมัยหริภุญชัย โปสเตอร ์

๐๑๗๔ พระชโนทัย จิรวฑฺฒโน 

สามเณรอภิสิทธ์ิ แสงเมือง 

สามเณรมนตรี ใจปิง 

การออกแบบนโยบายสาธารณะในองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

โปสเตอร ์

๐๑๗๕ ไพรินทร์ ณ วันนา  

พระครโูกวิทอรรถวาท ี

นฤพันธ์ สมเจรญิ 

พุทธศาสนากับการตีความเชิงจริยศาสตร์ โปสเตอร ์

๐๑๗๖ ธนกร โภคินวัฒนากุล การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบลประตูป่า อ าเภอเมือง 

จังหวัดล าพูน 

โปสเตอร ์

๐๑๗๗ ทวีศักดิ์ ศรีศฤงคาร การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อการป้องกันการกระท าผิด

ซ้ าต่อผู้ต้องขังเรือนจ าจังหวัดล าพูน 

โปสเตอร ์

๐๑๗๘ ดรุณี อุตเจรญิ การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามหลักไตรสิกขาของบุคลากร 

เทศบาลต าบลเวียงยอง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 

โปสเตอร ์

๐๑๗๙ พระมหาอภิสิทธ์ิ พินิจ 

พระมหาธวัชชัย มิ่งแก้ว 

สามเณรอาทติย์ บุตรศรี 

สามเณรวรีวัฒน์ ตั้งตรง  

ทฤษฎีเสริมแรงเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ไปสู่องค์การ

แห่งการเรียนรู้ 

โปสเตอร ์



๔๒ 

รหัส ชื่อผู้แต่ง ชื่อผลงาน น าเสนอ 

๐๑๘๐ ทีฆทัศน์ ภัสรจ์ิระวิทยา รูปแบบและกระบวนการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมข้าวล้น

บาตร ของบ้านหนองหวาย อ าเภอสันป่าตอง จังหวัด

เชียงใหม ่

โปสเตอร ์

๐๑๘๑ พระมหาสงกรานต์  

จิรวฑฺฒโน (จันทาพูน) 

การศึกษาองค์ความรู้และการส่งเสริมประเพณีหกเป็งล่องฟ้า

ไหว้สาพระธาตุดอยตุง ในจังหวัดเชียงราย 

โปสเตอร ์

๐๑๘๒ พระครูปลัดสุวัฒน์  

สุวฑฺฒโน และพระปลัด

มานะ ฐิตสิีโล 

หลักการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพ โปสเตอร ์

๐๑๘๓ ธัชพล ยรรยง 

พระครสูมุห์อุทัย อุทยเมธี

ธีรทัศน์ โรจน์กิจจากุล 

อนันต์ จิตอาร ี

การพัฒนากลยุทธ์และช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าทอ

โบราณเมืองน่าน สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของวิสาหกิจชุมชน

ผ้าทอ จังหวัดน่าน 

โปสเตอร ์

๐๑๘๔ ชัชชัย ชัยปัญญา  ประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของที่ท าการปกครอง

อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 

โปสเตอร ์

๐๑๘๕ พระเอกชัย กันทะทอน ประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในคัมภีร์จามเทวี

วงศ์ 

โปสเตอร ์

๐๑๘๕ ไกรสร แสนวงค์ พุทธพงษ์ 

กันทะรส พระมหาอรรถ

พล นริสสฺโร และพระครู

สมุห์อุทัย อุทยเมธ ี

การพัฒนากระบวนการเสริมสร้างขีดความสามารถของ

องค์กรทางพระพุทธศาสนาในการลดปัจจัยเสี่ยงตามแนว

พระพุทธศาสนา  จังหวัดล าพูน 

โปสเตอร ์

๐๑๘๖ พระวรรณสิร ิ  การศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการการเรียนการสอน

รายวิชาภาษาอังกฤษเบื้องต้นของนิสิตช้ันปีที่ ๑ วิทยาลัย

สงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

โปสเตอร ์

๐๑๘๗ ประเด่น แบนปิง พระพุทธศาสนากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ

วัฒนธรรมไทย 

โปสเตอร ์

๐๑๘๘ ทองศรี จินะ การนิเทศ SBY s ๖ Steps Model โปสเตอร ์



๔๓ 

รหัส ชื่อผู้แต่ง ชื่อผลงาน น าเสนอ 

๐๑๘๙ พระครูปรีชาวรพิพัฒน์ การพัฒนาถนนศิลปวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ของเทศบาล

ต าบลสันทราย อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  

โปสเตอร ์

๐๑๙๐ พระมหาเอกพจน์ รตฺนจนฺ

โท 

การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลนคร

เชียงราย อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  

โปสเตอร ์

๐๑๙๑ พระไพรสณฑ์ มหาวโีร 

(ใหม่วงค์) 

การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมด้านโคมล้านนาของชุมชน

ต าบลห้วยสัก อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

โปสเตอร ์

๐๑๙๒ พระครูใบฏีกาวีระชัย 

มณีรตัน์ (มณริตโน) 

รูปแบบและกระบวนสร้างชุดความรู้หลักสูตรโรงเรียน

ผู้สูงอายุแบบวิถีพุทธโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายใน

จังหวัดเชียงราย 

โปสเตอร ์

๐๑๙๓ พระครสูุปุญญาภริม 

วงค์เพ็ญ (อธิปุญฺโญ) 

รูปแบบและกระบวนการใช้หลักสติปัฏฐาน ๔ ในการบ าบัด

ทางด้านจิตใจผู้ต้องขังเรือนจ ากลาง จังหวัดเชียงราย 

โปสเตอร ์

๐๑๙๔ พระครูใบฎีกาสุทัศน์ 

ธมฺมปาโล (โพธิ์ทรง) 

ภาวะผู้น าเชิงพุทธกับการสร้างทีมงาน โปสเตอร ์

๐๑๙๕ พระอักขราภิศุทธิ์ สิริวฑฺฒ

โน,ดร.,.นรินทร ชมชื่น 

และพระครูกิตติพัฒนานุ

ยุต,ผศ.ดร. 

การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนการเกษตรกาแฟดอยช้าง อ าเภอแม่สรวยจังหวัด

เชียงราย 

โปสเตอร ์

๐๑๙๖ พระใบฎีกาณัฏต์ฐนันท์ 

คุณวีโร (ปันสุพฤกษ์) 

ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับค่านิยมเกี่ยวกับสื่อรณรงค์

โฆษณา: การศึกษาวาทกรรมในผู้น าของ โจ ไบเดน , บารัค 

โอบามา และโดนัลด์ ทรัมป์ ในการเลือกตั้งประธานาธิบดี

สหรัฐอเมริกา 

โปสเตอร ์

๐๑๙๗ พระโซน เขมปญฺโญ 

(ฮักวิหล้าเดช) 

ศึกษาวิเคราะห์การใช้อุปมาอุปไมยและการกล่าวอ้างถึงใน

เพลงของเคที เพอร์รี่ 

โปสเตอร ์

๐๑๙๘ พระวิราซะ ฐิตวีโร 

(เรืองสิทธ์ิ) 

ทัศนคติ แรงจูงใจ และพฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษของ

นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ช้ันปีท่ี ๓-๔ วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

โปสเตอร ์



๔๔ 

รหัส ชื่อผู้แต่ง ชื่อผลงาน น าเสนอ 

๐๑๙๙ ณิชชา มณีวรรณ การบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตามหลักสังคห

วัตถุธรรม ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าดิบ อ าเภอป่า

ซาง จังหวัดล าพูน 

โปสเตอร ์

๐๒๐๐ มนู ติ๊บมโน การประยุกต์หลักปัญญาวุฒิธรรม เพื่อส่งเสริมการจัดการ

ความรู้ของผู้น าท้องที่ในอ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 

โปสเตอร ์

๐๒๐๑ พระหนั่นต่อภาษะ 

ธมฺมานนฺโท (ค าสอน) 

ปัจจัยที่มีผลต่อการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนเมธีวุฒิกรวัดพระธาตุ

หริภุญชัยวรมหาวิหาร  

โปสเตอร ์

๐๒๐๒ พระราชรตันาลงกรณ์,ดร. การศึกษาวิเคราะห์บทบาทของสตรีที่มีต่อการส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาที่ปรากฏใน

วรรณกรรมอีสาน 

โปสเตอร ์

๐๒๐๓ ป่ินปินัทธ์ เหลอืงพิทักษ์

และปิยธดิา วงศ์ใหญ ่

แนวคิดการบริหารโครงการตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ส าหรับ

ผู้บริหารโครงการ 

โปสเตอร ์
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วันอาทิตย์ท่ี ๒๐ มนีาคม ๒๕๖๕ 
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๔๖ 

 
Program 

The 1st International and the 8th National Conferences Year 2022 

Theme: “Buddhism and New Global Trends: The Footprint of 

Khruba Sriwichai Towards Contemporary Civilization” 

Date:  20 March 2022  

Organized by 

Lamphun Buddhist College of Mahachulalongkornrajavidyalaya 

University (MCU) 

(Online and On-site Conference) 

Sunday, 20 March 2022 

Morning Session 

08:00 – 09:00 

hours 
• Arrival of Administrators, Lecturers, Staff at Somdej 

Phramaharajamankalajarn Hall, Lamphun Buddhist College 

• Online participants join the Zoom Meeting Room (ID: 905-

356-3163 | Passcode: 2565) 

09:00 – 09:30 

hours 

Paying homage to the Triple Gem and Opening of the panel 

discussion by Ven. Asst. Prof. Dr. Phrakru Sirisuttanuyut, 

Director of Lamphun Buddhist College, MCU 

09:30 – 11:00 

hours 

Thai panel discussion on “The Footprint of Khruba Sriwichai 

Towards Contemporary Civilization” by the following scholars: 

1) Ven. Phra Palad Boonprakob Siriano , Abbot of Wat 

Mahawan Temple, Lamphun 

2) Dr. Pensupa Sukkata, Independent Scholar     

3) Dr. Chainarong Na Lamphun, Independent Scholar 

4) Dr. Suwipa Jampawan, Chiang Mai University      

5) Asst. Prof. Dr. Pailin Na Wanna, Lamphun Buddhist 

College, MCU 



๔๗ 

 

Masters of Ceremony (MCs) 

19th March 2022 

1) Asst. Prof. Dr. Phrakru Kowit Arttawatee, Lamphun Buddhist College, MCU 

2) Phrakrubaideeka Tippanagorn Chayapinandho, MCU, Chiang Mai Campus 

3) Asst. Prof. Dr Kraisorn Saenwong, Lamphun Buddhist College, MCU 

20th March 2022 

Moderator: Asst. Prof.  Dr. Kraisorn Saenwong, Lamphun 

Buddhist College, MCU  

11:00 – 12:00 

hours 

Luncheon  

Afternoon Session 

13:00 – 14:00 

hours 

Keynote Speech on “The Footprint of Khruba Sriwichai 

Towards Contemporary Civilization” (English speech) by Prof. 

Dr. Volker Grabowsky, Head of Department of Thai Study, Asia-

Africa Institute, University of Hamburg, Germany  

14:00 – 16:00 

hours 

English panel discussion on “Buddhism and New Global 

Trends” by the following scholars: 

1) Most Ven. Prof. Dr. Khammai Dhammasami, Founder and 

Rector of Shan State Buddhist University, Myanmar  

2) Prof. Gabor Karsai, Rector of Dharma Gate Buddhist 

College, Hungary 

3) Dr. Upali M Sedere, Rector of Sri Lanka International 

Buddhist Academy (SIBA), Sri Lanka 

Q&A session (20 minutes) 

Moderator: Asst. Prof. Dr. Phramaha Surasak Pachantaseno, 

Director of Language Institute, MCU 

16:00 – 16:30 

hours 

Closing remark by Most Ven. Assoc. Prof. Dr. Phra 

Theppavaramethi, Vice Rector for Administration Affairs, MCU 



๔๘ 

1) Assoc. Prof. Dr. Samran Khansamrong, MCU, Chiang Mai Campus 

2) Asst. Prof. Paradorn Sukkhaphan, Lamphun Buddhist College, MCU 

3) Dr. Chanthanee  Kantho, Lamphun Buddhist College, MCU 

 

Contact: 

1) Asst. Prof. Dr. Phrakru Kowit Arttawatee (Tel. 063-992-9932) 

2) Asst. Prof. Dr. Sanae Jaisith (Tel. 095-664-4256) 

3) Asst. Prof. Dr. Samart Boonrat (Tel. 089-290-9775) 
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