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การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ MCU Phrae Congress II
เรื่อง 

“พุทธนวัตกรรมกับการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนยุค New Normal”

“Buddhist Innovation and Sustainable Social 

Development in New Normal”

๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

พิมพ์เผยแพร่
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ที่ปรึกษา :  พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร.   พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร.

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

  รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง  นายสุขุม กันกา

บรรณาธิการ : พระราชเขมากร,รศ.ดร.

พิมพ์ครั้งแรก  :  มิถุนายน ๒๕๖๕

จ�านวนพิมพ์ : เนื่องในงานประชุมวิชาการระดับชาติ 

  ครั้งที่ ๒ MCU Phrae Congress II เรื่อง “พุทธนวัตกรรมกับการพัฒนาสังคม 

  อย่างยั่งยืนยุค New Normal”

  “Buddhist Innovation and Sustainable Social Development in New Normal”

  วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕  

จัดรูปเล่ม : พระมหาสิทธิชัย ชยสิทฺธิ,ดร.   พระอธิการศักดิ์ดา ฉนฺทโก,ดร.   

  พระมหาฐิติพงษ์ วรทสฺสี  นายธีรวัฒน์ จันทร์จ�ารัส    

  นางสาวนพรัตน์ รัตนวงศ์  นางสาวพัชรวรรณ สวัสดี

 

จัดพิมพ์โดย : คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและสูจิบัตร การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 

  MCU Phrae Congress II เรื่อง “พุทธนวัตกรรมกับการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนยุค  

  New Normal” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร ่  

  ๑๑๑ หมู่ ๕ ต�าบลแม่ค�ามี อ�าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ ๕๔๐๐๐ หรือ 

  ติดต่อสอบถาม โทร.๐๕๔-๖๔๖๕๘๕

ตรวจทาน : พระครูโสภณกิตติบัณฑิต,ผศ.ดร.  รศ.พูนทรัพย์ เกตุวีระพงศ์

  ดร.ธาดา เจริญกุศล   

ออกแบบปก : นายกริช อินเต็ม 

พิมพ์ครั้งที่ ๑ : จ�านวน ๕๐๐ เล่ม

พิมพ์ที่  : โรงพิมพ์ ไทยอุตสาหการพิมพ์ ๑๖๔/๖ ถนนยันตรกิจโกศล ต�าบลในเวียง อ�าเภอเมืองแพร่  

  จังหวัดแพร่ ๕๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๕๔ - ๕๒๔๒๙๙
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ค�าปรารภ
 

 ในโอกาสส�าคัญที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ได้บริหารจัดการศึกษา 

ซึ่งเป็นการพัฒนาสติปัญญาของพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์มา เป็นเวลานานถึง ๓๕ ปี ในวันที่  

๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ (พ.ศ.๒๕๓๐-๒๕๖๕) ตามพระราชปณธิาน ของพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั 

รัชกาลที่ ๕ ที่ทรงสถาปนาสถาบันแห่งนี้  อีกทั้งในปี ๒๕๖๕ นี้  มหาวิทยาลัย ได้ก�าหนดให้มีโครงการประชุม

วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ เรื่อง “พุทธนวัตกรรมกับการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนยุค  New Normal”  

ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ จึงเป็นสิ่งที่ต้องอนุโมทนา และแสดงความชื่นชมยินดียิ่ง เป็นเบื้องต้น

 การบริหารจัดการศึกษา ในลักษณะการจัดกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาเขตแพร่ ที่ผ่านมานั้น ท�าให้ทราบ

ชดัเจนว่า กว่าจะด�าเนนิการบรหิารจดัการศกึษา มาถงึ ๓๕ ปีนัน้ ต้องอาศยัความสมคัรสมานสามคัค ีร่วมแรง

ร่วมใจ อีกทั้งสติปัญญาและก�าลังทรัพย์มา อย่างมากมายมหาศาล และต่อเนื่องจนเป็นผลส�าเร็จอย่างมั่นคง 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ ของผูท้ีเ่กีย่วข้องมากมาย ทัง้บรรพชติและคฤหสัถ์ ทีม่คีวามพร้อมเพรยีงและเพยีรพยายาม

ทีจ่ะร่วมกนัจรรโลงส่งเสรมิการศกึษา ทีบ่รูณาการวชิาการกบัศาสนาศลิปวฒันธรรม ในส่วนภมูภิาค อกีทัง้ยงั

เชื่อมโยงกับคณะสงฆ์ ส่วนราชการ สถานศึกษา และชุมชน ในพื้นที่ในจังหวัดแพร่ และหน่วยงานต่างๆ  

เป็นอย่างดียิ่ง เมื่อมีความพร้อมเพรียงกัน จัดให้มีโครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้วยแล้ว ย่อมแสดง 

ให้เห็นถึงความเข้มแข็งและพัฒนาการ ของวิทยาเขตแพร่ ชัดเจน อย่างเป็นรูปธรรม

 ในโอกาสอันเป็นวาระที่ส�าคัญนี้ ขออนุโมทนา ต่อผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และผู้เกี่ยวข้อง 

ทีไ่ด้ร่วมกนัสรรค์สร้างสิง่ทีด่งีาม เพือ่พฒันามหาวทิยาลยัทกุมติ ิและขออาราธนาคณุพระศรรีตันตรยั ได้โปรด

อภิบาลและประทานพร ให้ทุกท่าน เจริญรุ่งเรืองไพบูลย์ในจตุรพิธพรชัย คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ  

พร้อมทั้งปฏิภาณ ธรรมสารธนาสารสมบัติ โดยทั่วกัน เทอญฯ

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ 

กรรมการมหาเถรสมาคม

เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร

ประธานสภาวิทยาเขตแพร่
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ค�ากล่าวต้อนรับ
 พระราชเขมากร,รศ.ดร.

รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่ 
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ เรื่อง “ พุทธนวัตกรรมกับการพัฒนา

สังคมอย่างยั่งยืนยุค New Normal ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๕    
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

 

 ขอประทานกราบเรียน เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคมประธานสภา

วิทยาเขตแพร่ ที่เคารพอย่างสูง 

 กราบเรียน พระเดชพระคุณพระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร.อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 

ราชวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักวิจัยและนิสิต ฝ่ายบรรพชิตทุกรูป

 เจริญพร ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักวิจัยและนิสิตฝ่ายคฤหัสถ์ทุกท่าน

 กระผม/อาตมภาพ  ในนาม ผูบ้รหิาร คณาจารย์ เจ้าหน้าทีแ่ละนสิติของมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณ

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ ขอถวายการต้อนรับและต้อนรับทุกท่านด้วยความ

ยินดีเป็นอย่างยิ่ง

 ตามที่ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ได้จัดโครงการประชุมวิชาการ

ระดบัชาต ิครัง้ที ่๒ เรือ่ง “พทุธนวตักรรมกบัการพฒันาสงัคมอย่างยัง่ยนื ยคุ New Normal ดงัมวีตัถปุระสงค์

ดังที่ทราบแล้วนั้น คือเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยสู่สาธารณะด้วยการตีพิมพ์ผลงาน 

ทางวิชาการด้านวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นเวทีสาธารณะเสนอแนะผลงาน

วิชาการในประเด็นที่เกี่ยวกับวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประสบการณ์ มมุมองในประเดน็ทีเ่กีย่วข้องของอาจารย์ นกัวจิยั นกัวชิาการ นสิติ นกัศกึษาผ่านบทความวจิยั

และบทความทางวิชาการ อันจะเป็นบรรยายกาศให้กระตุ้นและพัฒนาทักษะทางวิชาการของบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไปอย่างเหมาะสมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรน่า ๒๐๑๙  

ผ่านช่องทางไลน์เป็นส่วนใหญ่มากกว่าทางออนไซส์

 การจดังานครัง้นี ้ส�าเรจ็ลลุ่วงไปด้วยด ีต้องขออนโุมทนาขอบคณุทกุฝ่ายทีไ่ด้มส่ีวนส�าคญัในการสนบัสนนุ

ส่งเสริมและขับเคลื่อนในเชิงเอกสารและกิจกรรมทั้งหลายให้เป็นที่ปรากฏแก่สาธารณชนอย่างเป็นรูปธรรม 

ในโอกาสพิเศษนี้ จึงขออนุญาตกล่าวต้อนรับและขอบคุณในน�้าใจไมตรี ความเสียสละและความสมัครสมาน

สามคัคขีองชาวมหาจฬุาฯและภาคเีครอืข่ายและสาธชุนทกุท่าน หากมข้ีอบกพร่องประการใด ต้องขอประทาน

อภัยมา ณ ที่นี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ 

ครั้งที่ ๒ เรื่อง “พุทธนวัตกรรมกับการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ยุค New Normal เพื่อไปบูรณาการกับ 

การปฏิบัติหน้าที่ของตน ๆ ให้มีความเข้มแข็งด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ ในปัจจุบันและอนาคตสืบไป จึงขอ

ถวายการต้อนรับและยินดีต้อนรับทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ครับ



6

ค�ากล่าวต้อนรับ
นายสมหวัง พ่วงบางโพ
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ เรื่อง “ พุทธนวัตกรรมกับการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนยุค  

New Normal ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๕    

ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

 ขอประทานกราบนมัสการ  เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธาน

สภาวิทยาเขตแพร่ ที่เคารพอย่างสูง 

 กราบนมัสการ  พระเดชพระคุณพระธรรมวัชรบัณฑิต,ศาสตราจารย์ ดร.อธิการบดี มหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู ้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักวิจัยและนิสิต ฝ่ายบรรพชิตทุกรูป  

เรียนผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักวิจัยและนิสิตฝ่ายคฤหัสถ์ทุกท่าน

 กระผม นายสมหวัง พ่วงบางโพ ในนามหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เอกชนและพทุธศาสนกิชนชาวจงัหวดัแพร่  ขอถวายการต้อนรบัและต้อนรบัทกุท่านด้วยความยนิดเีป็นอย่างยิง่

 ในการที่ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ได้จัดโครงการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ ครั้งที่ ๒ เรื่อง “ พุทธนวัตกรรมกับการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนยุค New Normal ได้จัดกิจกรรม 

ทีเ่ป็นการระดมบคุลากร โดยเฉพาะการศกึษาทัง้คณะสงฆ์และคฤหสัถ์ได้มโีอกาสแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละถ่ายทอด

องค์ความรู ้ทกัษะและประสบการณ์ทีห่ลากหลาย โดยม ีผูบ้รหิาร อาจารย์ นกัวจิยั นกัวชิาการ นสิติ นกัศกึษา

และบคุคลทัว่ไปทัว่ประเทศ นบัได้ว่าเป็นความภาคภมูใิจร่วมกนัทกุฝ่าย แสดงให้เหน็ถงึความเจรญิรุง่เรอืงทาง

ด้านการศกึษาและพระพทุธศาสนาทีบ่รูณาการร่วมกนั ภายใต้ชือ่โครงการประชมุวชิาการระดบัชาต ิครัง้ที ่๒ 

เรื่อง “ พุทธนวัตกรรมกับการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนยุค New Normal ตามที่ทราบแล้วนั้น

 กระผมในนามส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชนและพุทธศาสนิกชน 

ชาวจงัหวดัแพร่ทกุคน  ขอถวายการต้อนรบัและต้อนรบัทกุท่านด้วยความยนิดเีป็นอย่างยิง่ ทีไ่ด้มโีอกาสพเิศษ

และส�าคัญนี้ โดยมีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ เป็นเจ้าภาพหลักในการบริหาร

จัดการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ ด้วยความประทับใจแก่ทุกฝ่าย และหวังใจ 

เป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะได้มีโอกาสมาเยือนจังหวัดแพร่อีกในครั้งต่อ ๆ ไป ไม่ว่าจะเป็นมิติทางด้าน 

พระพุทธศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การท่องเที่ยวหรือแม้แต่การศึกษาก็ตาม จึงขอถวายการต้อนรับและ 

ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความเต็มใจอย่างยิ่งครับ  

ขอขอบคุณครับ
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ค�ากล่าวถวายรายงาน
พระราชเขมากร,รศ.ดร.รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่
ต่อ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม,

ประธานสภาวิทยาเขตแพร่

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ เรื่อง “ พุทธนวัตกรรมกับการพัฒนาสังคมอย่าง
ยั่งยืนยุค New Normal ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๕    

ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

 

 ขอประทานกราบเรียน เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคมประธานสภา

วิทยาเขตแพร่ ที่เคารพอย่างสูง

 เกล้าฯ พระราชเขมากร,รศ.ดร.เจ้าคณะจังหวัดแพร่ และรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ในนามผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และผู้มีเกียรติทุกท่านทั้งส่วนกลาง

และส่วนภูมิภาคที่พร้อมเพรียงกันจัดพิธีเปิดงานผ่านระดับออนไลน์อยู่ ณ ขณะนี้ รู้สึกซาบซึ้งยินดีและ 

กราบขอบพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้โปรดเมตตาเป็นองค์ประธานในพิธี

เปิดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ เรื่อง “ พุทธนวัตกรรมกับการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 

ยุค  New Normal ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ในวันนี้

 มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั วทิยาเขตแพร่ ได้บรหิารจดัการศกึษาเป็นไป ตามพระราชปณธิาน

ของพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั รชักาลที ่๕ ทีท่รงสถาปนาสถาบนัแห่งนี ้อกีทัง้พระราชบญัญตัิ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ที่ครอบคลุมพันธกิจ ทั้ง ๔ ด้าน คือ  

๑.การผลิตบัณฑิต ๒.การวิจัยและพัฒนา ๓.การบริการวิชาการแก่สังคม และ ๔.การทะนุบ�ารุงศิลปะ 

และวัฒนธรรม ส�าหรับในปี ๒๕๖๕ นี้ ทางมหาวิทยาลัยได้ก�าหนดให้มีโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครั้งที่ ๒ เรื่อง “ พุทธนวัตกรรมกับการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนยุค New Normal ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

เพื่อให้เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์  

ตลอดถึงนักวิชาการทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 ๑.เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยสู่สาธารณะด้วยการตีพิมพ์ทางวิชาการด้านวิจัย

และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

 ๒.เพือ่เป็นเวทสีาธารณะเสนอแนะผลงานวชิาการในประเดน็ทีเ่กีย่วกบัวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันา

สังคมอย่างยั่งยืน

 ๓.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ มุมมองในประเด็นที่เกี่ยวข้องของอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ 

นิสิต นักศึกษาผ่านบทความวิจัยและบทความทางวิชาการ
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 ส�าหรับการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ ในครั้งนี้ ยังอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ จึงได้ด�าเนินการจัดกิจกรรมโดยผ่านระบบออนไซส์บางส่วนและออนไลน์

ตามความเหมาะสม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จ�านวน ๕๐๐ รูป/คน ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทุก 

ภาคส่วนและทกุฝ่ายด้วยด ีท�าให้จดังานบรรลวุตัถปุระสงค์และด�าเนนิไปด้วยความเรยีบร้อย จงึขออนโุมทนา

ขอบคุณมา ณ ที่นี้

 บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแลว้ เกล้าฯของกราบอาราธนาเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการ

มหาเถรสมาคม ประธานสภาวิทยาเขตแพร่ ได้โปรดเมตตาเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวิชาการ 

ระดับชาติ ครั้งที่ ๒ เรื่อง “ พุทธนวัตกรรมกับการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนยุค New Normal และให้โอวาท

เพื่อเป็นสิริมงคลสืบไป

ขอประทานกราบเรียนด้วยความเคารพอย่างสูง
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วันเสาร์ ที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕

 เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.
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เวลา สถานที่ กิจกรรม

๐๘.๐๐ –
๐๙.๐๐ น.

-อาจารย์ นิสิต วิทยากร และเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วม
กิจกรรม

หอประชุมนวมินทราชูทิศ
โกศัยนคร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตแพร่

๐๙.๐๐ - 
๐๙.๓๐ น.

พระราชเขมากร,รศ.ดร. รองอธกิารบดวีทิยาเขตแพร่ จดุธปูเทยีน 
และกล่าวน�าบชูาพระรตันตรยั พร้อมให้โอวาทและเปิดกจิกรรม

๐๙.๓๐ - 
๑๑.๓๐ น.

การสัมมนาบรรยายพิเศษ โดย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รอง
อธกิารบดฝ่ีายกจิการทัว่ไป ผูอ้�านวยการหลกัสตูรบณัฑติศกึษา 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวทิยาลยั เรือ่ง “นวตักรรมการสือ่สารทางการเมอืง”

๑๑.๓๐ - 
๑๒.๓๐ น. พักฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวัน

๑๒.๓๐ - 
๑๔.๓๐ น.

บรรยายพเิศษ เรือ่ง “ภาวะผูน้�าด้านพทุธนวตักรรมการบรหิาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

๑๔.๓๐ - 
๑๕.๐๐ น. พักฉันน�้าปานะ/รับอาหารว่าง

๑๕.๐๐ - 
๑๖.๓๐ น.

เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาซักถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปองค์ความรู้ร่วมกัน

๑๖.๓๐ –
๑๗.๐๐ น.

พระราชเขมากร,รศ.ดร. รองอธกิารบดวีทิยาเขตแพร่ มอบของ
ที่ระลึกแก่วิทยากร ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันและกล่าวปิดกิจกรรม

ก�าหนดการ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ MCU Phrae Congress II

หัวข้อ “พุทธนวัตกรรมกับการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนยุค New Normal”
“Buddhist Innovation and Sustainable Social Development in New Normal”

วันที่ ๓- ๔ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

วันศุกร์ ที่ ๓ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
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เวลา สถานที่ กิจกรรม

๐๘.๐๐ –
๐๘.๓๐ น.

- ผูท้รงคณุวฒุ ิผูบ้รหิาร ผูร่้วมประชมุวชิาการลงทะเบยีน และ
รับเอกสาร ณ หอประชุมนวมินทราชูทิศโกศัยนคร

หอประชุมนวมินทราชูทิศ
โกศัยนคร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตแพร่

ระบบออนไลน์
ผ่านโปรแกรม 

Zoom Meeting
ID 5895154875

และออนไซส์

๐๘.๓๐ - 
๐๙.๐๐ น.

-ผูว่้าราชการจงัหวดัแพร่ เป็นประธานถวายราชสกัการะพระบรม
ราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕
-พระราชเขมากร,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่ ถวายสัก
การะรูปเหมือนหลวงปู่พระมหาโพธิวงศาจารย์ อดีตประธาน
สภาฯ/อดตีรองอธกิารบดวีทิยาเขตแพร่และเปิดนทิรรศการทาง
วิชาการ
- รับชมวีดีทัศน์ แนะน�ามหาวิทยาลัย  
  ชมการแสดงฟ้อนร�า ชุดพระไตรรัตน์ประทานพร

๐๙.๐๐ น.

- พิธีเปิดการประชุมวิชาการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 
๒ MCU Phrae Congress II
หวัข้อ “พทุธนวตักรรมกบัการพฒันาสงัคมอย่างยัง่ยนืยคุ New 
Normal”
- เจ้าประคณุสมเดจ็พระมหาธรีาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม, 
ประธานสภาวิทยาเขตแพร่ กล่าวน�าบูชาพระรัตนตรัย
- พระราชเขมากร,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่
กล่าวถวายรายงาน
- เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถร 
สมาคม, ประธานสภาวิทยาเขตแพร่ กล่าวเปิดโครงการ และ
ให้โอวาทแก่ผู้เข้าโครงการ 
- พระราชเขมากร,รศ.ดร. เจ้าคณะจังหวัดแพร่,
รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ
- นายสมหวงั พ่วงบางโพ ผูว่้าราชการจงัหวดัแพร่ กล่าวต้อนรบั
ผู้เข้าร่วมโครงการ

๐๙.๓๐ –
๑๑๐๐ น.

- พระเทพปวรเมธ,ีรศ.ดร. รองอธกิารบดฝ่ีายบรหิาร มหาวทิยาลยั
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปาฐกถาน�าการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ ๒ เรื่อง “พุทธนวัตกรรมกับการพัฒนาสังคม
อย่างยั่งยืนยุค New Normal”

๑๑.๓๐ –
๑๒.๐๐ น.

- พักฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหาร

วันเสาร์ ที่ ๔ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
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๑๓.๐๐ –
๑๕.๐๐ น.

- พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร. ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร์ บรรยายพเิศษ เรือ่ง “การพฒันางานวจิยัและนวตักรรม
สร้างสรรค์”

ระบบออนไลน์
ผ่านโปรแกรม 

Zoom Meeting
ID 5895154875

และออนไซส์

๑๓.๐๐ –
๑๗.๐๐ น.

- การน�าเสนอผลงานบทความทางวชิาการ งานวจิยัระดบัชาติ
- การน�าเสนอผลงานวิชาการ/งานวิจัย

ระบบออนไลน์
ผ่านโปรแกรม 

Zoom Meeting
ID 8927995547

และ ID 4250764933

พิธีกรด�าเนินรายการ   ๑. พระครูโฆษิตสังฆพิทักษ์,ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
                       ๒. รศ.ดร.รวีโรจน์ ศรีค�าภา อ.ประจ�าหลักสูตร พธ.ม.
    ๓. ดร.เขมิกา วริทธิ์วุฒิกุล อ.ประจ�าหลักสูตร รบ.
    ๔. อ.สุพิชญา กันกา อ.ประจ�าหลักสูตร นบ.

การน�าเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation)
ห้องประชุมย่อยที่ ๑ ห้อง Zoom รหัส ID : 8927995547 

(บทความละ ๕ นาที และวิพากษ์ ๕ นาที)

ล�าดับ
การ
เสนอ

ชื่อผลงาน ชื่อผู้แต่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ เวลา

๑

การศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลของปฐมสังคี 
ติกถาที่มีต่อการเทศน์แจง ๓ ธรรมาสน์ ใน
สังคมไทย

พระมหาอุดมศักดิ์ 
อริยว�โส (ศรเพ็ชร)

๑.พระชยานันทมุนี, 
ผศ.ดร. 
๒.พระโสภณปริยัติสุธี, 
รศ.ดร. 
๓.ผศ.ดร .สมหวั ง  
แก้วสุฟอง

๑๓.๐๐-
๑๓.๑๐ น.
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ชื่อผลงาน ชื่อผู้แต่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ เวลา

๒

กลวธิกีารพฒันาทกัษะการฟังภาษาองักฤษ
ส�าหรบันสิติวทิยาลยัสงฆ์เชยีงรายโดยใช้สือ่
ดิจิทัล

ภทัราวรรณ  กวาวสาม
พระถริวฒุ ิโชตปัิญโณ/
กาวิราวรรณ์

๑๓.๑๐-
๑๓.๒๐ น.

๓

จรยิธรรมการบรหิารองค์กรอย่างมส่ีวนร่วม
ในระดบัชมุชน : ประวตัศิาสตร์ คณุค่า และ
การประกอบสร้างทางวฒันธรรมในจงัหวดั
ล�าปาง

พระมหาบวรวิทย ์ 
รตนโชโต (อายุมั่น) 
พระมหากรีต ิวรกติตฺ ิ
(ฉัตรแก้ว) 

๑๓.๒๐-
๑๓.๓๐ น.

๔

ศกึษาวเิคราะห์รปูแบบภาวะผูน้�าในวรรณกรรม
สามก๊กในทางพระพุทธศาสนา

กริชชัย ธรรมสอน
พระมหาพงษ์ ประภากรณ์
วิสุทฺธิญาณเมธี

๑๓.๓๐-
๑๓.๔๐ น.

๕

การศกึษาทศันคตขิองบคุลากรทางการศกึษา
ทีม่ต่ีอการปกครองในระบอบประชาธปิไตย 
ในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร

สุธิดา ประมล               
สุกิจ  ชัยมุสิก 

๑๓.๔๐-
๑๓.๕๐ น.

๖

การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนทัศน์เกี่ยวกับ
ทฤษฎีสัมพัทธภาพของ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน ์
และหลกัปฏจิจสมปุบาทในพระพทุธศาสนา
เถรวาท

สมเดช นามเกตุ 
พระครพูศิาลสารบณัฑติ 
พระครูจิรธรรมธัช 
อภินันท ์  จันตะนี 
บุญส่ง สินธุ์นอก

๑๓.๕๐-
๑๔.๐๐ น.

๗
วิ เคราะห ์การบรรลุ ธรรม เพื่ อความ 
เป็นโสดาบันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

พระครปูระทปีธรีวฒัน์ 
(แสวง งามดี)

๑๔.๐๐-
๑๔.๑๐ น.

๘
ศึกษาพุทธวิธีป ้องกันมิจฉาสั งกัปปะ 
ในพระพุทธศาสนาเถรวาท

พระครวูริฬุห์ปัญญารตั 
(สมบูรณ์ บัวเฟือง)

๑๔.๑๐-
๑๔.๒๐น.

๙

ศึกษาวิเคราะห์การด�าเนินกิจกรรมทาง
พระพทุธศาสนาของชาวพทุธในชวีติวถิใีหม่ 
: กรณศีกึษาชมุชนวดัวงฆ้อง อ�าเภอพรหมพริาม 
จังหวัดพิษณุโลก

พระพทิกัษ์พล เตชพโล 
(คล้ายวรรณ)  

๑๔.๒๐-
๑๔.๓๐ น.



14

ล�าดับ
การ
เสนอ
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๑๐

ศึกษาสัมมาทิฏฐิกับการพัฒนาการศึกษา
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาของ
โรงเรียนสัพพัญญูวิทยา

พระยอด คมภฺโีร (เสมอด)ี 
วิโรจน์ วิชัย
พระบุญทรง ปุญฺญธโร 

๑๔.๓๐-
๑๔.๔๐ น.

๑๑

สติ : พุทธธรรมแห่งการตื่นรู้เพื่อการครอง
ตนในยุคดิจิทัล

พระอธกิารศกัดธิชั ส�วโร 
พระราชเขมากร 
พระครสูนุทรธรรมนทิศัน์ 

๑๔.๔๐-
๑๔.๕๐น.

๑๒

ศึกษาการบริหารงานกิจการคณะสงฆ์ 
ด้านสาธารณสงเคราะห์ของพระราชโพธวิรคณุ 
(พายัพ ฐิตปุญฺโญ)

พระครสูริเิจตยิบรรพต 
(จ�าปา) เทพประวิณ 
จันทร์แรง

๑๔.๕๐-
๑๖.๐๐น.

๑๓

การพฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความส�าคญั
ภาษาองักฤษของนกัเรยีนโรงเรยีนบวรวชิชาลยั 
วัดร่องฟอง

พระมหาณัฐวัฒน ์ 
เหมืองอุ่น 
ปัญญา สุนันตา

๑๖.๐๐-
๑๖.๑๐น.

๑๔

การศึกษาความรู้ความเข้าใจและแนวทาง
การพฒันาของผูน้�าชมุชน ในเรือ่งกฎหมาย
มรดก :  กรณีศึกษาในต�าบลป ่าแดง  
อ�าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

สุพิชญา กันกา 
สุขุม กันกา  
ศรศักดิ์ อินทะกันฑ์

๑๖.๑๐-
๑๖.๒๐น.

๑๕

ความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษ 
ของนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ โดยใช้
กลวิธี KWL PLUS

ปัญญา สุนันตา 
สายพิน รุ่งวัฒนะกิจ 
สุมณเฑียร แก่นมณี

๑๖.๒๐-
๑๖.๓๐น.

๑๖

การมีส่วนร่วมของนิสิตต่อการถ่ายทอด 
องค์ความรูส้มัมาชพีแก่เยาวชน และผูส้งูอายุ 
บ้านวังปึ้ง จังหวัดแพร่

อรอนงค์ วูวงศ์ ๑๖.๓๐-
๑๖.๔๐ น.

๑๗
พทุธธรรมกบัการบรหิารบ้านเมอืงทีด่ใีนยคุ
ดิจิทัล

ด�าเนิน หมายดี  
วิไลวรรณ หมายดี

๑๖.๔๐-
๑๖.๕๐ น.

๑๘
ศึกษาความเชื่อและการบูชาพระสิวลีของ
ชาวพุทธในสังคมไทย

พระชัยธัช  อคฺควโร  
(กันจู)

๑๖.๕๐-
๑๗.๐๐ น.
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ชื่อผลงาน ชื่อผู้แต่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ เวลา

๑๙
การจัดการเรียนรู ้กลุ ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรมกบัการพฒันาหลกัสตูร
ท้องถิ่น

พระสมพงษ์  ณฏฺฐโิก 
(เฒ่าเง้า)

๑๗.๐๐-
๑๗.๑๐ น.

๒๐
พุทธวิธีการสอน : การสอนที่เปลี่ยนไป 
กับโลกที่เปลี่ยนแปลง

พระพทิกัษ์ อรยิปตุโฺต 
(บุญทอง)

๑๗.๑๐-
๑๗.๒๐ น.

๒๑
การจดัการเรยีนรูส้งัคมศกึษาโดยใช้ปรากฏการณ์
เป็นฐานส�าหรับห้องเรียนแบบไฮบริด

เชาวฤทธิ ์จงเกษกรณ์ ๑๗.๒๐-
๑๗.๓๐ น.

๒๒

ความเหลื่อมล�้าทางการศึกษาในการเข้าถึง
เทคโนโลยีดิจิทัล

สุรชัย แก้วคูณ
ชวาล ศิริวัฒน์
พระมหาตุ๋ย ขนฺติธมฺโม 
(ค�าหน่อ) 
ศักดิ์ดา งานหมั่น

๑๗.๓๐-
๑๗.๔๐ น.

หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่ประจ�าห้อง  ๑. ผศ.ดร.อรอนงค์ วูวงศ์,   ๒. ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ฟองค�า   
  ๓. ผศ.ปัญญา สุนันตา
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๑
ศกึษาวเิคราะห์คณุธรรมของเทวดาในคมัภร์ี
พระพุทธศาสนา

พระมหาปณตพล 
กนตฺวณโฺณ (ทองศร)ี

๑. รศ.ดร.สรุพล สยุะพรหม
๒.รศ.ดร.โชติ บดีรัฐ
๓.รศ.ดร.วรวทิย์ นเิทศศลิป์

๑๓.๐๐-
๑๓.๑๐ น.

๒

การจดัการเรยีนรูป้ระวตัศิาสตร์ในยคุศตวรรษ
ที ่๒๑ บนหลักการพืน้ฐานแนวคดิ “ผูเ้รยีน
เป็นส�าคัญ”
of Thai education that is not wasted

พระครใูบฎกีาธน ูธนวฑฒฺโน 
(เนียมวงศ์)

๑๓.๑๐-
๑๓.๒๐ น.

๓
นิราศหนองคายกับการล่าอาณานิคมของชาติ
มหาอ�านาจตะวันตกและสงครามปราบฮ่อ

วัฒนา มุลเมืองแสน ๑๓.๒๐-
๑๓.๓๐ น.

๔

กระบวนการเรยีนรูแ้ละถ่ายทอดวฒันธรรม
ท้องถิ่นให้กับเยาวชนและผู้สูงอายุ

ฉวีวรรณสวุรรณาภา
พระครูปริยัติวรากร 
(สิมรัตน ์บุญเขื่อง) 
สายสมร วิทยศิริ

๑๓.๓๐-
๑๓.๔๐ น.

๕

การจดัประสบการณ์การเรยีนรูโ้ดยใช้นทิาน
อสีปเพือ่เสรมิสร้างคณุธรรม จรยิธรรมของ
เด็กระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ โรงเรียนในกลุ่ม
เครอืข่ายชะอวด ๓ สงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษานครศรธีรรมราช เขต ๓

ณัฐกานต์ พูลนวล 
เฉลิมชัย มนูเสวต
ประภาศ ปานเจี้ยง

๑๓.๔๐-
๑๓.๕๐ น.

๖

ศึกษาการปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์ 
ในชีวิตวิถีใหม่ : กรณีศึกษาวัดท่าหมื่นราม   
อ�าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

พระครูมานัสวรดิตถ์ 
(มณู ใจทน)  

๑๓.๕๐-
๑๔.๐๐ น.

๗

กระบวนการสร้างนวัตกรรมบนฐานของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแนวทางการส่งเสริม
การเรยีนรูเ้พือ่พฒันานวตักรรม : กรณศีกึษา
กลุม่อาชพีหนึง่ต�าบลหนึง่ผลติภณัฑ์ (OTOP)

ทวิชากร ขุนภักดี ๑๔.๐๐-
๑๔.๑๐ น.

การน�าเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation)
ห้องประชุมย่อยที่ ๒ ห้อง Zoom รหัส ID : 4250764933

 (บทความละ ๕ นาที และวิพากษ์ ๕ นาที)
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๘

การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย 
เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของค�าในประโยค ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑  

วิราพร มาสกลาง ๑๔.๑๐-
๑๔.๒๐ น.

๙

การถอดรหสัค�าว่า“โพชฌงค์ ๗” การถอดรหสั
ค�าว่า“โพชฌงค์ ๗” ตามหลักการมหาสติ
ปัฏฐานสูตร

สรัญญา โชติรัตน์ 
อลิษา อินจันทร์ 
วิลาสีนี บุญธรรม 
วัชรี  เลขะวิพัฒน ์ 
ประไพพรรณ กิว้เกษม 
พระครสูงัฆรกัษ์บญุเสรมิ 
กติตฺวิณโฺณ (บญุเสรมิ 
ศรีทา)

๑๔.๒๐-
๑๔.๓๐ น.

๑๐

การถอดบทเรียน : การจัดการความรู้ 
จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติศาสนกิจ

เขมิกา วริทธิ์วุฒิกุล 
พระธงชยั วชริญาโณ (พชิยั), 
ธนนันท์ คุ้มถิ่นแก้ว 
นพรัตน์ รัตนวงศ์

๑๔.๓๐-
๑๔.๔๐ น.

๑๑

การสร้างจิตสาธารณะของนิสิตสาขาวิชา
พระพุทธศาสนาผ่านโครงการส่งเสริมและ
พัฒนากิจกรรมนิสิตจิตอาสา

อภิชา สุขจีน 
พระอนสุรณ์ กติตฺวิณโฺณ 
ปัญญา สุนันตา

๑๔.๔๐-
๑๔.๕๐ น.

๑๒

การสร้างแรงจูงใจการปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานในการสร้างสุขของนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตแพร่

พระมหาสทิธชิยั ชยสทิธฺ ิ
อภิชา สุขจีน 
พระอนสุรณ์ กติตฺวิณโฺณ

๑๔.๕๐-
๑๖.๐๐ น.

๑๓

ผลการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานต่อ
ทักษะศตวรรษที่ ๒๑ ของนักศึกษา
พยาบาล

กลุพชิฌาย์ เวชรชัต์พมิล 
ละเอียด แจ่มจันทร์

๑๖.๐๐-
๑๖.๑๐ น.

๑๔

เจตคติและความสามารถในการอ่านคิด
วิเคราะห์ภาษาไทยโดยใช้เทคนิค SQ4R 
ร่วมกับแบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๕

วรพร นุชสมบูรณ์
เกต็ถวา บญุปราการ 
จุฑารัตน์ คชรัตน์

๑๖.๑๐-
๑๖.๒๐ น.
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๑๕

การพฒันาชดุการสอนทกัษะการเขยีนสะกด
ค�าตามมาตราตัวสะกด ร่วมกับเทคนิคการ
จัดกิจกรรมแบบ TGT กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ภาษาไทย ส�าหรบันกัเรยีนชัน้ ประถมศกึษา
ปีที่ ๓ โรงเรียนผังปาล์ม ๓ ส�านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

สกีน๊ะ เสมอภพ 
ประภาศ ปานเจี้ยง 
สุดาพร ทองสวัสดิ์

๑๖.๒๐-
๑๖.๓๐ น.

๑๖

สมัมาทฐิเิหตทุ�าให้เกดิความสงบสขุแห่งชวีติ
และสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต

เจริญ มณีจักร    
พระครรูตันสตุาภรณ์   
พระครพพูธิจิารธุรรม

๑๖.๓๐-
๑๖.๔๐ น.

๑๗

มรณานุสติ: บั้นปลายแห่งชีวิต พระครสูนุทรธรรมนทิศัน์, 
รวีโรจน์  ศรีค�าภา
พรหมเรศ แก้วโมลา

๑๖.๔๐-
๑๖.๕๐ น.

๑๘
การจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษาใน
ศตวรรษที่ ๒๑  

กิตติศักดิ์ แท่งทอง ๑๖.๕๐-
๑๗.๐๐ น.

๑๙

ศึกษาวิเคราะห์ปรัชญาความรักในบทเพลง
ของปัญจสิขะคันธรรพบุตรผ่านพุทธปรัชญา
เถรวาท 

ส่งสุข ภาแก้ว
พระประเจน ทองเหมะ 

๑๗.๐๐-
๑๗.๑๐ น.

๒๐
หลักสูตรฐานสมรรถนะห้องเรียนสายอาชีพ
ทางออกของการศึกษาไทยที่ไม่สูญเปล่า

ประไพวรรณ ละอินทร ์
 

๑๗.๑๐-
๑๗.๒๐ น.

๒๑
เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ศาสตร์พระราชาสู่การ
บริหารงานต�ารวจ

อังกูร ทวีเกตุ ๑๗.๒๐-
๑๗.๓๐ น.

หมายเหตุ :  เจ้าหน้าที่ประจ�าห้อง  ๑. นายอภิชา สุขจีน   ๒. นายธนนันท์ คุ้มถิ่นแก้ว              
  ๓.นายปุณญวีย์ มงคลพิพัฒน์พร
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รหัส ชื่อผลงาน ชื่อผู้แต่ง น�าเสนอ

๑

การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากผลิตผล
ทางการเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ภายใต้การมีส่วนร่วมของ
สมาชิกชุมชน ต�าบลทุ่งแล้ง อ�าเภอลอง 
จังหวัดแพร่

ชัยวัฒน์  สมศรี 
วิยะณี ดังก้อง 
กรรณิการ์ เศวตปวิช 
จุฬาภรณ์ ดวงตาด�า

โปสเตอร์

๒

การถอดบทเรียนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
โดยการใช้ทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน
ต�าบลพระหลวง อ�าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

มนัส  จันทร์พวง
วิระยะณี ดังกล้อง 
ปาริฉัตร กุลเกลี้ยง 
จุฬาภรณ์ ดวงตาด�า 
จอมขวัญ  เวียงเงิน
นุชนาฏ ชาวปลายนา

โปสเตอร์

๓
ศึกษาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบ
การสอนวิชาศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต

นุชนาฏ ชาวปลายนา
โปสเตอร์

๔
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษไม้สัก 
ในชุมชนต�าบลพระหลวงจังหวัดแพร่

นุชสิริ ภาคยุทธ 
ศุภลักษณ์ มูดยะ 
รัตติกาล สังข์ประเสริฐ

โปสเตอร์

๕
การพัฒนาหลักสูตรด้านอาหารเพื่อรองรับ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพชุมชน ต�าบลแม่ยม 
อ�าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

จจุฬาภรณ์ ดวงตาด�า
ปาริฉัตร กุลเกลี้ยง โปสเตอร์

๖

การศึกษากระบวนการพัฒนาจิตอาสา : 
กรณีศึกษาสถานปฏิบัติธรรมสวนพุทธ
ธรรม จังหวัดล�าพูน

ชมภูนุช  ต๊ะชุมภู 
ไพรินทร์ ณ วันนา 
พระครูสิริสุตานุยุต

โปสเตอร์

๗

แนวทางการบริหารนโยบายสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่นของ
เทศบาลต�าบลแม่ค�ามี อ�าเภอเมืองแพร่ 
จังหวัดแพร่

สมจิต ขอนวงค์  ธนนันท์ 
คุ้มถิ่นแก้ว

โปสเตอร์

การน�าเสนอภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) ระดับชาติครั้งที่ ๒
น�าเสนอ ณ ศูนย์วิจัยเวียงโกศัย เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.

ผู้ทรงคุณวุฒิประจ�า Poster Presentation
๑. ผศ.ดร.สมจิต ขอนวงศ์ วิทยาเขตแพร่

๒. ผศ.ดร.สายัณห์ อินนันใจ  วิทยาเขตแพร่
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๘ กระบวนการสร้างชุมชนสัมพันธ์วิถีพุทธ นวัชโรจน์ อินเต็ม โปสเตอร์

๙
การศึกษาปฐมวัยในสถาบันวิทยาลัยชุมชน นรินทร์ รินพนัสสัก 

นพรัตน์ พิมพ์สุข 
นัสวรรณ ใจมั่น

โปสเตอร์

๑๐
ศึกษาวิเคราะห์หลักการพูดในพุทธปรัชญา
เถรวาทเพื่อสร้างผู้น�า

พวงเพชร พลวิเศษ
โปสเตอร์

๑๑
มโนทัศน์เกี่ยวกับภาษาและความหลากหลาย
ของภาษา

เอกลักษณ์  คงทิพย์  
พระมหาจินดา  ถิรเมธี
(ไชยนาน)

โปสเตอร์

๑๒
การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอน วิทยาลัยการอาชีพฝาง 
อ�าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

มณีกานต์ สุพงษ์
โปสเตอร์

๑๓
การมส่ีวนร่วมทางการเมอืงของชมุชนวดัหลวง 
อ�าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

พรสวรรค์  สุขไมตรี
โปสเตอร์

๑๔

การส่งเสรมิพฒันาการเมอืงภาคพลเมอืงกบั
กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน : 
กรณีศึกษาพื้นที่ต�าบลป่าแมต อ�าเภอเมือง
แพร่ จังหวัดแพร่

กิตติศักดิ์ วิมล

โปสเตอร์

หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่ประจ�าห้อง  ๑. นางสาวพัฒน์นรี อัฐวงศ์   ๒. นางสาวพรสวรรค์ สุขไมตรี              

สรุปสัดส่วน บทความวิจัย และบทความวิชาการ
ตีพิมพ์เผยแพร่การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

ที่ ประเภทบทความ ภายใน ภายนอก รวม

1 บทความวิจัย ๒๕ ๑๔ ๓๙

2 บทความวิชาการ ๑๕ ๓ ๑๘

รวม ๔๐ ๑๗ ๕๗

คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๑๘ ๒๙.๘๒ ๑๐๐
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ประกาศ 

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒  

(MCU Phrae Congress ll)

ประกาศ แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์บทความวิจัยและบทความวิชาการ 

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความวิจัยและบทความวิชาการ 

และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจ�าโปสเตอร์

เอกสารทางวิชาการ
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เอกสารทางวิชาการ

ดาวน์โหลด หนังสือปริวรรตคัมภีร์ใบลาน เรื่องต�านานพระธาตุตะโค้ง

 

ดาวน์โหลด หนังสือปริวรรตคัมภีร์ใบลาน เรื่องลักษณะรักษาศีล

ดาวน์โหลด หนังสือ ๓๕ ปี วัฒนาการวิทยาเขตแพร่

สถาบันที่ส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับภาค ครั้งที่ ๒

๑.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒.  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

๓.  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ๔.  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

๕.  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ๖.  วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

๗.  วิทยาลัยชุมชนน่าน ๘.  วิทยาลัยชุมชนแพร่

๙.  ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ๑๐.  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

๑๑.  โรงเรียนบวรวิชาลัย


