
การประชุมวิชาการระดับชาติคร้ังที่ 5 “ต้นทุนอารยธรรม ตามรอยวิถีครูบา และเส้นทางบุคคลสําคัญของโลก”  
วันที่ 7 เมษายน 2562 ณ  วทิยาลยัสงฆ์ลําพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

~ ก ~ 
 

 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติที่มีรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม (Proceeding) ครั้งที่ 5 
ภายใต้หัวข้อ  “ต้นทุนอารยธรรม ตามรอยวิถีครูบา และเส้นทางบุคคลสําคัญของโลก” 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์ลําพูน  ร่วมกับ 
 คณะสงฆ์จังหวัดลําพูน 
 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยแห่งชาติ ( วช ) 
 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสขุภาพ ( สสส. ) 
 สถาบันวิจัยหริภุญชัย จังหวัดลําพูน 
 มหาวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมือง 
ที่ปรึกษาโครงการ 
 พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

พระเทพรัตนนายก    เจ้าคณะจังหวัดลําพูน 
 พระวิมลมุนี   รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม ่
 พระครูสิริปริยัตยานุศาสก์  รักษาการผู้อํานวยการสํานักงานวิชาการ 
 พระสมุห์ชิดชัย ฐิตปญฺโญ  รักษาการผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตเชียงใหม่ 
 พระครูสิริปริยัตยาภิรัต, ผศ. รักษาการผู้อํานวยการวิทยาลัยเชียงใหม ่
   
บรรณาธิการ  พระครูสิริสุตานุยุต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
กองบรรณาธกิาร 
 พระครูไพศาลธรรมานุสิฐ   พระครูโกวิทอรรถวาที,ดร. 
 พระครูภาวนาโสภิต,วิ,ดร.   พระมหาไกรสร โชติปัญโญ, ผูช่้วยศาสตราจารย์ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ ใจสิทธ์ิ ดร.สามารถ  บุญรัตน์    
 ดร.ไพรินทร์ ณ วันนา  ดร.นิกร   ยาอินตา    
 นายประเด่น  แบนปิง   นายพุทธพงศ์ กันทะรส 
ศิลปะและรูปเล่ม นายกฤษดากรณ์ กองเงิน    
ปีที่พิมพ ์   วันที่ 7 เมษายน 2562  
จัดพิมพ์ในงาน   โครงการประชุมวิชาการระดับชาติที่มีรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

(Proceeding) ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัย
สงฆ์ลําพูน วันที่ 7 เมษายน 2562 

พิมพ์ที่   ณัฐพลการพิมพ์ ลําพูน 
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การประชุมวิ

วัน

 

การป
มหาวิทยาลัยม
ตามรอยวิถีค
เผยแพร่ผลงา
เอกชน สู่สาธา
เพ่ือเสริมสร้า
สาขาวิชาต่าง
วิทยานิพนธ์สู่ก
ครั้งน้ีได้รับกา
สนับสนุนการวิ
สร้างพลเมือง 
ภายใต้หัวข้อเรื
พระพุทธศาสน
นํามาเผยแผ่สั
เรื่องพ้ืนฐานใน
ธรรมทุกเรื่องล
ความสงบเรียบ

วชิาการระดับชา

ันที ่7 เมษายน 

ประชุมวิชากา
มหาจุฬาลงกร
ครูบา และเส้
านวิจัยวิทยานิ
ารณชน 2) เพื
งบรรยากาศก
ๆระหว่างมห
การวิจัยที่สาม
รสนับสนุนจา
วิจัย (สกว.) สํ
และสถาบันวิ
รื่อง “ต้นทุนอ
นาน้ันมีหลักพ
สั่งสอนบุคคลท
นการดําเนินชี
ล้วนแต่มีคุณค
บร้อยแก่สังคม

าติคร้ังที่ 5 “ต้น

2562 ณ  วทิยา

ารระดับชาติที
รณราชวิทยาล
้นทางบุคคล
นิพนธ์ ของนิ
พ่ือเป็นเวทีให้น
การวิจัย และ

หาวิทยาลัยแล
มารถใช้ประโย
ากคณะสงฆ์จัง
สาํนักงานกองท
วิจัยหริภุญชัย
อารยธรรม ต
พุทธธรรมเป็น
ทั่วไป หลักพุท
ชีวิตจนกระทั่ง
ค่าต่อชีวิตและ
ม  

( พร
ผู้อําน

มหาวิทยา

นทุนอารยธรรม 

าลยัสงฆ์ลําพูน ม

~ ข ~

ที่มีรายงานสืบ
ลัย วิทยาลัยส
สําคัญของโล

นิสิตระดับบัณ
้นิสิตได้นําเสน
ะการแลกเปลี
ละองค์กรเครื
ยชน์ได้ต่อชุมช
งหวัดลําพูน ค
ทุนสนับสนุน
ย จังหวัดลําพู
ตามรอยวิถีครู
หลักการที่มีคุ
ทธธรรมในพ
งถึงเรื่องสูงสุด
ะสังคมทั้งสิ้น

 
 
 

ระครูสิรสิุตานุ
นวยการวิทยา
าลัยมหาจุฬาล

25 มีนาคม
 
 

 ตามรอยวิถีครูบ

 มหาวิทยาลัยมห

~ 
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สงฆ์ลําพูน ภา
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ระพุทธศาสน
ดที่เป็นจุดหมา
เช่นทําให้เกิด

 
นุยุต, ผศ.ดร. )
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ม 2562 
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รายชื่อผู้ทรงคณุวุฒิภายนอกมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆล์ําพูน 
พิจารณาบทความวิจัย บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ เพ่ือการตีพิมพ์เผยแพร่ในรายงานสืบเน่ืองจาก

การประชุมวิชาการวิทยาลัยสงฆ์ลําพูน 
รองศาสตราจารย์ อุเทน ปัญโญ  มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติ  บดีรัฐ  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ อินทนนท์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระ เลิศสมพร  มหาวิทยาลัยพะเยา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป พืชทองหลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
อาจารย์ ดร.ไพศาล เครือแสง   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
อาจารย์ ดร.ไพเราะ สุวภาพ   วิทยาลัยเทคนิคลําพูน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ชัยนันท์ธรณ์ ขาวงาม   มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักด์ิ พรหมดี มหาวิทยาลัยมหากมุฎราชวิทยาลัย 

รายชื่อผู้ทรงคณุวุฒิภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัวิทยาลัยสงฆ์ลําพูน 
พิจารณาบทความวิจัย บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ เพ่ือการตีพิมพ์เผยแพร่ในรายงานสืบเน่ืองจาก

การประชุมวิชาการวิทยาลัยสงฆ์ลําพูน 
พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ.   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
พระมหาสมบูรณ์ วุฒิกโร, ดร.  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
พระครุสิริสุตานุยุต,ผศ.ดร.  ผู้อํานวยการวิทยาลัยสงฆ์ลําพูน 
พระครูโกวิทย์อรรถวาที,ดร.  อาจารย์ประจําวิทยาลัยสงฆ์ลําพูน 
ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง ผู้อํานวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
รองศาสตรจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชชนันท์ อิสรเดช  อาจารย์ประจําหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เติมศักด์ิ ทองอินทร์ อาจารย์ประจําหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจิตร ขอนวงศ์ อาจารย์ประจําหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ ใจสิทธ์ิ อาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรปรัชญ์ คําพงษ์ อาจารย์ประจําวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฯ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย สิงอุดม อาจารย์ประจําวิทยาลัยสงฆ์เลย 
อาจารย์ ดร.พิสิฏฐ์  โคตรสุโพธ์ิ  อาจารย์ประจําวิทยาเขตเชียงใหม่ 
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มหาวิทยาลัย/สถาบันที่เข้าร่วมโครงการ 
 มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติที่มีรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
(Proceeding) ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ  “ต้นทุนอารยธรรม ตามรอยวิถีครูบา และเส้นทางบุคคลสําคัญ
ของโลก” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์ลําพูน จํานวน 16 องค์กร 
ประกอบด้วย 
  1.มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฏร์ธานี 
  2.มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม 
  3.มหาวิทยาลยัราชภัฎศรีสะเกษ 
  4.มหาวิทยาลยัราชภัฏสุรินทร์ 
  5.มหาวิทยาลยัราชภัฎเชียงใหม่ 
  6.มหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ์ 
  7.มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
  8.มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
  9.เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 
  10.สํานักอัยการจังหวัดลําพูน 
  11.สํานักงานจัดการกรรมสิทธ์ิที่ดิน การรถไฟแห่งประเทศไทย 
  12.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตตรัง 
  13.มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 
  14.สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี 

15.เทศบาลตําบล อุโมงค์ 
16.สถาบันวิจัยหริภุญชัย 
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การประชุมวิ

วัน

 

โครงก
ภายใต้ห

 
1.ชื่อโครงการ

 
2. ชื่อหน่วยง
3. ชื่อแผนงา
จริยธรรมเตรีย
4. ผู้รับผิดชอ
5. โครงการเชื
6. หลักการแล

มหาวิ
ถึงความสําคัญ
แท้จริงน้ันจะ
พัฒนาวัตถุมา
แข็งแรงและมี
จริยธรรมคว
พระพุทธศาส
เหมาะสมกับยุ

วิทยา
ทางวิชาการมี
ทางพระพุทธ
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วัตถุประสงค์เจตนารมณ์ตามความในมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยพ.ศ.2540 ที่กําหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาและวิจัยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาวิจัย
ส่งเสริมและให้บริการทางวิชาการพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ รวมทั้งทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและมีนโยบายในการดําเนินการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เป็นไปตามปรัชญาของ
มหาวิทยาลัยคือ “ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่พัฒนาจิตใจและ
สังคม” นอกเหนือจากกิจกรรมการเรียนการสอนแล้ววิทยาลัยสงฆ์ลําพูนมีความมุ่งมั่นที่จะเผยแพร่
ความรู้สู่สังคมให้หลากหลายและต่อเน่ืองเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและเป็นการจัด
ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 

ด้วยความสําคัญในด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการวิจัย
วิทยาลัยสงฆ์ลําพูนจึงสนับสนุนให้มีการจัดประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) ขึ้นใน
ประเด็น“ต้นทุนอารยธรรม ตามรอยวิถีครูบา และเส้นทางบุคคลสําคัญของโลก” อันเป็นพ้ืนฐาน
ทางวิชาการให้แก่คณาจารย์นิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปในจังหวัดลําพูน และใกล้เคียง เพ่ือให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ประกาศโดยสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการเพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและเป็นเวทีให้กับ
นิสิตได้นําเสนอผลงานวิจัยสู่สาธารณชนรวมถึงเป็นการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานวิทยานิพนธ์ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 2558 ของสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยให้นําไปสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพต่อไป 
 
7. วัตถุประสงค์ 

7.1 เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั้ง
ของรัฐและเอกชนสู่สาธารณชน 

7 .2  เ พ่ือ เผยแพร่ผลงานวิจัย  และบทความวิชาการของคณาจารย์  นัก วิจั ยจาก
สถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนสู่สาธารณชน 

7.3 เพ่ือเป็นเวทีให้นิสิตได้นําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสู่สาธารณชน 
7.4 เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศการวิจัยและการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นผลงานวิจัย

ระหว่างนิสิตสาขาวิชาต่างๆระหว่างมหาวิทยาลัยและองค์กรเครือข่ายอ่ืนๆ 
7.5 เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิทยานิพนธ์สู่การวิจัยที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ต่อชุมชน

สังคมและประเทศต่อไป 
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8. ลักษณะโครงการ 
กิจกรรมประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เพ่ือพัฒนาความรู้และพัฒนาผลงานวิจัยของนิสิต

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
9. เป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 

9.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ผู้เข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัยเป็นคณาจารย์ นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาโทและ

ปริญญาเอกจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเอกชนและนักวิจัยทั่วไป  จํานวน 500 รูป/คน 
9.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
คณาจารย์นิสิตนักศึกษาและนักวิจัย ทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมี

ความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับขั้นตอนการดําเนินการผลิตเอกสารการวิจัยอย่างถูกต้องพัฒนาตนเอง
ให้เป็นผู้รู้รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

9.3 เป้าหมายเชิงเวลา 
วันอาทิตย์ ที่ 7 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 

10. การดําเนินงาน 
10.1 รูปแบบการจัดสัมมนาวิชาการ 

 10.1.1 ประชุมคณะกรรมการบริหารเพ่ือกําหนดโครงการการจัดประชุมวิชาการและจัดทํา
โครงการเสนอเพ่ือความเห็นชอบและอนุมัติโครงการ 

10.1.2 แต่งต้ังคณะทํางานและมอบหมายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่กําหนด 
10.1.3 จัดพิมพ์หนังสือรวบรวมบทความวิจัย 
10.1.4 การจัดทํารายงานสืบเน่ืองจากการประชุม (Proceeding)  
10.1.5ระยะเวลาดําเนินการและกิจกรรม 

  ต้ังแต่บัดน้ี-20 มีนาคม 2562 
 10.2 อัตราค่าลงทะเบียน(อัตรานี้รวมค่าอาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องด่ืมเอกสารการ
สัมมนาซึ่งรวมผลงานเรื่องเต็มของผู้นําเสนอผลงานวิชาการ)  

10.2.1 สําหรับผู้นําเสนอบทความ 
-  บทความวิจัย/โปสเตอร์   1,500  บาท 
-  นิสิตระดับปริญญาตรี 500 บาท 

  10.2.2 ผู้เข้าร่วมประชุมทั่วไป(ไม่มีค่าใช้จ่าย) 
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10.3วิธีชําระค่าลงทะเบียน 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์ลําพูนเลขที่  192  หมู่ 2 ตําบลต้นธง  

อําเภอเมือง  จังหวัดลําพูน  51000โทร. 0–5356-3163โทรสาร. ต่อ 105หรือ โอนผ่านบัญชีธนาคาร  
ธนาคารกรุงไทย  สาขาลําพูน  ชื่อบัญชี บัณฑิตวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์ลําพูน เลขที่บัญชี 511 – 0 – 
72529 –2  

 
11. สถานที่ดําเนินโครงการ 
 -หอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  วิทยาลัยสงฆ์ลําพูน 
 -ห้องประชุม (เธียเตอร์)  ช้ัน 3  อาคารเรียนรวม วิทยาลัยสงฆ์ลําพูน 
 
12. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

12.1 ผลผลิต (Product)  
12.1.1 หนังสือรวบรวมบทความวิจัยจํานวน 500 เล่ม 
12.1.2 จํานวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์จํานวนไม่น้อยกว่า 50 บทความ 

12.2 ผลลัพธ์ (Outcome)  
 12.2.1 จํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการสามารถแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ประสบการณ์ในทางวิชาการร่วมกัน 
  12.2.2 การจัดทํารายงานสืบเน่ืองจากการประชุม (Proceeding) 
 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

13.1ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั้ง
ของรัฐและเอกชนสู่สาธารณชน 

13 .2 เ พ่ือ เผยแพร่ผลงานวิ จัย  และบทความวิชาการของคณาจารย์  นัก วิจัยจาก
สถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนสู่สาธารณชน 

13.3ได้เป็นเวทีให้นิสิตได้นําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสู่สาธารณชน 
13.4ได้เสริมสร้างบรรยากาศการวิจัยและการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นผลงานวิจัย

ระหว่างนิสิตสาขาวิชาต่างๆระหว่างมหาวิทยาลัยและองค์กรเครือข่ายอ่ืนๆ 
13.5ได้พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิทยานิพนธ์สู่การวิจัยที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ต่อชุมชน

สังคมและประเทศต่อไป 
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ลําดับรายชื่อ หน้า 

ภาคนาํเสนอดว้ยวาจา (Oral Presentation)
1. ดร.สุพัฒพงศ์  แย้มอ่ิม ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ เผือกคง และดร.พสิิฐ นลิเอก

: ทัศนคติของประชาชนในการเลือกต้ังท้องถิ่น กรณีศึกษาพ้ืนที่ตําบลขุนทะเล
อําเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

2 

2. พระครูสังฆรักษ์พิทยา ญาณธโร
: ศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศไทยยุคดิจิทลั 

12 

3.อรไท  ปราบปราม  
: การบริหารการพัฒนาเพ่ือการท่องเที่ยวประเทศไทยเชิงสร้างสรรค์ 

23 

4. กันต์กวินต์ ทัดทาน  
: ศึกษาความเช่ือเรื่องเทวดาท่ีมีอิทธิพลต่อสังคมล้านนา 

39 

5. จันทนา จิตวิริยานนัท ์ 
: การบูรณาการพุทธธรรมในโครงการชีววิถี เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืนของการ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง 
48 

6. อ้อมตะวัน  สารพันธ์  
: การศึกษาประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตเทศบาลเมือง

เมืองแกนพัฒนาอําเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 

60 
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ลําดับรายชื่อ หน้า 
7. นิตยา  ปาระโมงค์ คณะสาธารณสุขศาสตร์  

: การประเมินผลโปรแกรมปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพในผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูง ตําบลอุโมงค์  อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 

71 

8. กันตภณ  จงงามวิไล  
: ปลุกสํานึก สร้างพลัง พัฒนาเยาวชนลําพูนสู่พลเมืองในอุดมคติใหม่ 

81 

9. ธัญญารัตน์ มะลาศรี และสุชนา หลงเจริญ
: การศึกษาทรัพยากรเชิงนิเวศวัฒนธรรมในหมู่บ้านลาว ตําบลเทวราช อําเภอไชโย 

จังหวัดอ่างทองเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีน 
90 

รูปแบบโปสเตอร์ (poster Presentation)
10.พระสมคิด สิริปุญฺโญ  

: วิเคราะห์อกุศลกรรมที่นําสตัว์ไปเกิดเป็นเปรตในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
100 

11.พระมหาธมัมจารี  ปุญฺญธมฺโม (จารนิทร์)
:ศึกษาวิเคราะห์การบริหารงานคณะสงฆ์ด้านสาธารณูปการของพระเทพปริยัติ

(สอาด ขนฺติโก) 
109 

12. ดร. สรวิชญ์ วงษ์สะอาด พระมหาธีรวัฒน์ ถิรจิตฺโต และพระครูปลัดทนง ชยาภาร
โณ 

: แนวคิดทางสุนทรียศาสตร์ของเพลโต 
120 

13.ศตวรรษ สงกาผัน ดร.สามารถ บุญรัตน์ และวิภาพร สุรินธรรม 
:การอนุรักษ์และการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนเลี้ยงโคในจังหวัดเลย 

136 

14.พระชวลิต ปญฺญาวชิโร (แสงบุญเรือง)
: การพัฒนาพลเมืองเชิงพุทธบูรณาการของหมู่บ้านสามขา อําเภอแม่ทะ จังหวัด

ลําปาง 
149 

15.พระครูวิชยัวุฒิคุณ (ภาณุภัทร)เพ็ชรนารถ และพระครูพิพธิจารธุรรม,ดร.  
:ศึกษาวิเคราะห์โรคในตําราแพทย์แผนไทยกับโรคในพระพุทธศาสนา 

158 

16. วิสุทธิชัย ไชยสิทธิ์ และ วรวิทย์ นิเทศศิลป์
:แนวปฏิบัติและกระบวนการสื่อสารวัฒนธรรมเพ่ือการเรียนรู้ของเครือข่ายพระ

นักพัฒนาบนพ้ืนที่สูง: พ้ืนที่ต้นแบบ สบเมย แม่ลาน้อย ขุนยวม เมืองแม่ฮ่องสอน 
164 

17. พันตํารวจโท ไกรสร ไชยอินทร์
: การพัฒนาตนตามหลักฆราวาสธรรมของพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรเมือง

ลําปาง 
175 
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ลําดับรายชื่อ หน้า 
18. พระอนุชิต โอวาทกฺขโม (นาก้อนทอง) และชูชาติ สุทธะ, วิโรจน์ วิชัย 
: วิเคราะห์สมณสัญญาในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ตามหลักพุทธจริยศาสตร์ 

186 

19. กัญจนพรรษณ์ จุพรมณ ี 
: การพัฒนาชุมชนเข้มแข็งเชิงพุทธบูรณาการของหมู่บ้านศาลาเม็ง  ตําบลท่าผา  อําเภอ
เกาะคา  จังหวัดลําปาง 

197 

20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ ใจสิทธิ์ ดร.ทักษิณ ประชามอญ และพระมหาอินทะ
วงศ์ อิสสระภาณี 

: กระบวนการปลูกฝังจิตอาสาเพ่ือสังคมสําหรับเยาวชนตามแนวพุทธ 
208 

21. พระครูสุสีลสถาพร  
: การบูรณาการหลักธรรมมงคลสูตรเป็นฐานการพัฒนาตน 

220 

22. พระครูเกษมอินทเขต   
: ชุมชนกับการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพตามวิถีพุทธแก่ผู้สูงอายุบ้านล้อง 

หมู่ ๒ ตําบลหนองหล่ม อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง 
227 

23.พระมหาธีรวัฒน์ ญาณธีโร (หมายคอย)  
: สังฆพัฒนา : การพัฒนาชุมชนเข้มแข็งของพระสงฆ์นักพัฒนาจังหวัดลําปาง 

235 

24.พระฉัตรมงคล ฐานิสฺสโร (พรหมเสน)
: ประเพณีตานต๊อด: การสร้างเสบียงบุญของพุทธศาสนิกชนชุมชนศรีดอนชัย

อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 
250 

25. รินทร์ลภัส เลิศศรีชัยกุล 
: นิเวศวิทยาเชิงพุทธ: การพัฒนาวิถีชีวิตที่ย่ังยืน 

263 

26.พระศรีนรินทร ธนปาโล  
: วิเคราะห์หลักพุทธธรรมที่ปรากฏในบทเพลงของจรัล มโนเพ็ชร 

274 

27.อัจฉริยา ด้ายมูล  และ ทิพวรรณ ทั่งม่ังมี
:การอนุรักษ์และพัฒนางานหัตถกรรมเครื่องเขิน ชุมชนศรีปันครัว ตําบลท่าศาลา

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
282 

28.ณิชมน  อุ่นดอนตอง, วิสิทธิ์  ฐิตวิสิทโธ และพูนชัย  ปันธิยะ  
: วิเคราะห์ปัญหาและทางออกของธุรกิจแบบเครือข่ายเชิงพุทธจริยศาสตร์ 

294 

29.พระครูสิริสุตานุยุต, ผศ.ดร., พระใบฎีกาธวัชชัย  ชยวุฑฺโฒ
: การเสริมสร้างเครือข่ายการจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของวัดและชุมชนใน

ล้านนา 
307 
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30.พระมหาสนอง  ปจฺโจปการี , ดร.ประยูร  เทพพิทักษ์ศักด์ิ ,ประกาศิต  จันทศ , เอ้ือ 
มูลสิงห์  

: คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครพนมตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2556 
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31.พระสมุห์อดิเรก  อาทิจฺจพโล และ พระมหาวิเชียร  วชิรเมธี, ดร.
:มุทรา : รหัสยนัยของพุทธปรัชญายุคต้น 

333 

32.พระครูภาวนาโสภิต วิ.,ดร.  (บุญญวิศิษฏ์ เมืองวงศ์)
: มัชฌิมาปฏิปทากับเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 

343 

33.สุขสันต์ เขียวพลอย และณัฐชยา  วงษา
: การบริหารจัดการองค์กรชุมชนแบบภาคีเครือข่ายเชิงพุทธ 

351 

34.พระครูวินัยธรปัญญา ปญฺญาวโร (ศรีสมุทร) และอํานาจ สาเขตร์
: การบริหารจัดการวัดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ชุมชน 

361 

35. ดร.วีระ จุฑาคุปต์ และบุญเตือน ทรัพย์เพชร
: วิทยาการการบริหารสมัยใหม่ เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 

374 

36. พระครูโกวิทอรรถวาที,ดร. และดร.ไพรินทร์  ณ วันนา
: คุณธรรม : แนวคิดและกระบวนการพัฒนาจิตอาสาของพระสงฆ์ 

383 

37. พระพัฒสา ปวฑฺฒโน (ไชยพันโท)
: ศึกษาประโยชน์และคุณค่าของเวทนานุปัสสนาในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

ตามแนวสติปัฏฐาน 4 
393 

38. พศุพัลลภ ทิพย์เลิศ ปิ่นปินัทธ์ เหลืองพิทักษ์ และพระครูปลัดวัชรพงษ์ วชิรปัญฺโญ
,ผศ.,ดร. , 

: การพัฒนาศักยภาพของตนเองตามหลักนาถกรณธรรม 
403 

39. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา บุญทวี
: เจ้าราชครูหลวงโพนสะเม็ก (ญาครูขี้หอม) :นักปรัชญาการเมืองแห่งอาณาจักร

ล้านช้าง 
414 

40. พระวิระพนัธ์  ติกฺขปญฺโญ (เสียงเย็น)
: สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาคนในยุค Thailand 4.0 เป็นขุมปัญญาของ

ประเทศ 
427 

41. พระทัศเทพ โลสนัตา และทวีวรรณ ศรีสุขคํา
: แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเมืองพุกาม ประเทศเมียนมาร ์

444 
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42. ธนรัฐ สะอาดเอ่ียม พระครูปริยัติวิสทุธิคณุ และวาสนา แก้วหลา้

: ทาสเจดีย์: สญัลักษณร์ัฐศาสนาที่เมืองพุกาม ประเทศเมยีนมา 
455 

43. บูรกรณ์ บริบูรณ์  
: จารึกวัดสุทัศน์: ที่มา หลักพุทธธรรมและคณุค่าทางสังคม 

470 

44. บูรกรณ์ บริบูรณ์ ผศ.ดร.ณกมล ปุญชเขตต์ทิกุล และรศ.ดร.ณัฐฑิตา โรจประศาสน์ 
:อัตลักษณ์กับการท่องเที่ยว : ศึกษาการนําอัตลักษณ์มาใช้กับการท่องเท่ียวเชิง

วัฒนธรรม 
481 

45. บูรกรณ์ บริบูรณ์  
:กระบวนการสืบสานเครือข่ายทางสังคมของพระสงฆ์ในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง 

490 

46. พระมหาคาวี ญาณสาโร/สร้อยสาคํา และบัญชา พร้อมดิษฐ์
: อัตลักษณ์กับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของปราสาทนครวัด ราชอาณาจักร

กัมพูชา 
498 

47. หมง อภัยโส
: การประยุกต์อัตลักษณ์เทศกาลและพิธีกรรมท้องถิ่นนครพนมกับการเรียนการ

สอนรายวิชาเทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา 
511 
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