
  
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 
เร่ือง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนำเสนอผลงาน 

เนื่องในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 และนานาชาติ ครั้งที่ 13 
“สหวิทยาการลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 
 

 
 

 ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาเขตนครสวรรค์ จะจัดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 1 และนานาชาติ ครั้งที่ 13 ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เพื่อเปิดพื้นที่ทางวิชาการให้แก่บัณฑิต คณาจารย์ 
นักวิชาการ และสาธารณชนที่สนใจ ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที ่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าและการวิจัยเกี ่ยวกับ
สภาวการณ์ในมิติต่าง ๆ และสนับสนุนการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางสังคม และผลงานวิจัยที่มาจากสห
วิทยาการสู่สังคมในระดับชาติ และระดับนานาชาติ นั้น 
 

 บัดนี ้ คณะกรรมการดำเนินงานได้พิจารณาและคัดเลือกผลงานวิจัยและวิชาการเป็นที ่เรียบร้อยแล้ว 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ จึงได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอ
ผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 และนานาชาติ ครั้งที่ 13  ดังนี้ 
 

1. รายชื่อผู้นิพนธ์ที่ส่งบทความเข้าร่วมการนำเสนอผลงานในระดับชาติ (ภาษาไทย) ประกอบด้วย 
  

รหัส
บทความ 

ชื่อบทความ ชื่อผู้เขียน 

781 ระบบนับจำนวนมนุษย์แบบเรียลไทม์โดยใช้กล้องวีดิทัศน์ 
ดรุณี กระจาย; สกุลรตัน์ พิรอดรตัน์  
และเศวต สมนักพงษ ์

819 
การศกึษาสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 

อ้อมทิพย์ เมืองจีน 

834 พุทธคุณธรรมในทุนมนุษย์กับการพัฒนาประเทศไทย 
ประเวศน์ มหารัตน์สกุล; สมคิด พุ่ม
ทุเรียน; ณวพงศ์ธร นิติภวูนนท์ และ
ดำรงศกัดิ ์จันทร์โททัย 

858 
พฤติกรรมการออมและการใชจ้่ายเพื่อการดำรงชพีของ
ผู้สูงอายุในอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 

ยุพิน มีใจเจริญ และสรินยา สุภัทรานนท์ 
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รหัส
บทความ 

ชื่อบทความ ชื่อผู้เขียน 

864 
การพัฒนาชุมชนตามหลกัธรรมาธิปไตยของนักการเมือง
ท้องถิ่นในอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

พระประเสริฐ ปญฺญาวโร; พรเศรษฐี 
วุฒิปัญญาอิสกุล และไพรัตน์ เอิบสำโรง 

866 
รูปแบบพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากการเกษตรบนฐานธรรม
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสู่เกษตรปลอดภัยอำเภอสันติสุข จังหวัด
น่าน 

สิทธิชัย อุ่นสวน; ฐิตพิร สะสม 
และเชษฐ์ นิมมาทพัฒน์ 

867 
คุณลักษณะผู้นำทางการเมืองตามแนวพระพุทธศาสนาของ
ผู้บริหารเทศบาลตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวดั
นครราชสีมา  

พระปิติพงษ ์ธมฺปาโล; ไพวรรณ  
ปุริมาตร และสุริยะ มาธรรม 

868 
การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการเมือง
ตามระบอบประชาธิปไตยของเทศบาลเมืองสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา 

พระมหามงคล ขนฺติธโร; พระครูขันติ
ธรรมธารี และพระอินทรน์ุช สุวณฺโณ 

869 
การตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อการเลือกตั้ง
นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดนครราชสีมา  

พระมหาเอกรินทร์ ธมฺมรํสี; พระครู
บรรพตภาวนาวิธาน และพระมหา
ปัญญาวรวัฒน์ สริิภทฺโท 

870 
การบูรณาการหลักพทุธธรรมเพื่อส่งเสริมการมีสว่นร่วม
ทางการเมืองของเยาวชนในอำเภอด่านขุนทด จงัหวัด
นครราชสีมา  

พระสมเกียรติ กติฺติโสภโณ; พระครูปลัด
นิเวช ชินวโร และชุติพนธ์ วงษ์อมรวิทย ์

871 
การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมความปรองดอง
สมานฉันท์ของประชาชน ตำบลหมูสี  

พระใบฎีกาบุญส่ง ปุญฺญภาโค; อภวิัฒน์ 
จ่าตา และประพันธ ์นึกกระโทก 

873 
การส่งเสริมจริยธรรมตามหลักฆราวาสธรรมของนักเรียน
นายสิบตำรวจ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3  

สมชาย แสงดาว; พรเศรษฐี วุฒิปัญญา
อิสกุล และเบญญาภา อจัฉฤกษ์  

874 
บทบาทสื่อออนไลน์ต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในอำเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา  

พระสัมฤทธิ์ ปริปุณฺโณ; พระครูปลัดนิ
เวช ชินวโร และพระครูศรีปริยัติยารักษ์   

877 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรปลอดภัย อำเภอสันติ
สุข จังหวัดน่าน  

สมคิด นันต๊ะ; คนงนาฎ รุณวุฒิ และ 
ปิยะฉัตร ดีสีใส   
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รหัส
บทความ 

ชื่อบทความ ชื่อผู้เขียน 

881 

การประเมินผลโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน
รากหลังโควดิดว้ยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 
กรณีศึกษา: ตำบลสร้อยละคร อำเภอลาดยาว จังหวัด
นครสวรรค ์

จาตรุงค์ สุทาวัน; ศักดา พลเข้ม และ 
พัชรินทร์ อยู่เย็น  

882 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรพัย์ 
ประเภทคอนโดมิเนียมที่มีความสูงไม่เกิน 8 ชั้นใน
กรุงเทพมหานคร ช่วงโควิด  

วรกร สิทธิลู่ตระกูล และคมกริช ถาวร
วันชัย   

883 
กระบวนการเรียนรู้ในการบริหารการศกึษาตามหลัก
ไตรสิกขา  

พระมหากฤตพิิสิฐ กิตฺตธิมฺโม (จ่าพันธ์) 

894 
ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน
การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอ
ลอง จังหวัดแพร่  

อังสุมาลิน ปัญญาแก้ว; สายัณห์ อินนัน
ใจ และสมจิต ขอนวงศ์   

895 

ทัศนคติ ความไวว้างใจ และส่วนประสมทางการตลาด
ออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซื้อสินค้าผ่านทาง
แอพพลิเคชั่น ช้อปป้ี (shopee) กรณีศกึษาตลาดนัดวัดทอง
สะอาด จังหวัดปทุมธานี  

นฤมล ตีระพัฒนเกียรต;ิ ชุติมา ชม
เกษร; ประภัสสร ผ่องสุขและสุภัสสรา 
บัวแดง 

899 
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาการเขียนภาษาไทย
เชิงสร้างสรรค์ ตามแนวคิดของกิลฟอรด์ สำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2  

ทัศนีย์ พรมกลิ้ง 

900 
การศกึษาออกแบบกิจกรรมนันทนาการบนฐานทรัพยากร
ประเภทถ้ำ  

คมเชษฐา จรุงพันธ ์

901 ปัญหาทางกฎหมายในการประกอบอาชพีของผู้พน้โทษ  
บุญชนะ ยี่สารพัฒน์ และสมจิตต ์เซอร์
ซันซ ี 

902 
คุณภาพการให้บริการทางด้านกฎหมายแก่ผู้มารับบริการ
ของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทาง
กฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพะเยา  

วชิราพร ร่องเสอียบ 

903 กระบวนการพัฒนาปัญญาตามแนวพระพทุธศาสนา  
เจริญ มณีจักร์; พระครูพพิิธจารุธรรม 
และพระครรูัตนสุตาภรณ์   

907 
ผู้บริหาร: สมรรถนะการบริหารจัดการองค์กรสูค่วามเป็น
เลิศ  

พระครรูัตนสตุาภรณ์  
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รหัส
บทความ 

ชื่อบทความ ชื่อผู้เขียน 

908 
การมีสว่นร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวดัน่าน  

ธีรเดช ธนานุตยกุล; พระครูปลัดวัช
รพงษ์ วชิรปญฺโญ และธติิวุฒิ หมั่นมี   

909 
รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการบรหิาร
จัดการน้ำเพื่อการเกษตรขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่
สา อำเภอเวียงสา จังหวดัน่าน  

รัชรินทร์ ธนานุตยกุล; ธรีทัศน์ โรจน์
กิจจากลุ และเกียรติศกัดิ ์สุขเหลือง   

910 
ความคาดหวังของประชาชนต่อการบริหารงานของเทศบาล
ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน  

รัตนกร อุปจักร;์ พระครปูลัดวัชรพงษ์ 
วชิรปญฺโญ และธติิวุฒิ หมั่นมี   

913 
พลวัตทางสังคมและวัฒนธรรมภายใต้ความสัมพนัธ์ชายแดน
ไทยกัมพูชา  

ธยายุส ขอเจริญ และพระครูไพโรจน์
วัฒนาทร   

917 
การบูรณาการหลักการคดิสร้างสรรคส์ู่การพัฒนาพุทธ
นวัตกรรมที่ยั่งยืน  

พระครูภาวนาธรรมโฆษติ; อนันต ์คติยะ
จันทร์; นพิิฐพนธ ์วงศ์อน ุและหัตถพร 
คำเพชรด ี

918 
แนวทางการพัฒนาสว่นประสมการตลาดเพือ่พฒันาการขาย
อาหารว่าง ในเขตจังหวัดนครปฐม  

พัชมณฑ์ ทองทวี; รชัชานนท์ สมบูรณ์
ชัย; จำเนียร บุญมาก และผานิตย์  
นาขยัน  

919 

การพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาคณติศาสตร์การจัดการเรียนรู้
แบบออนไลน์โดยใช้ Application Zoom ร่วมกบั
กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่องอัตราส่วนและร้อย
ละเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1  

สุรีรัตน ์พลาเกต ุ

926 ภาวะผู้นำของเจ้าอาวาสในการบริหารจดัการ  
พระสมุห์ชัย สนฺตกาโย และสมปอง 
ทิพย์สมบัติ  

939 

ผลการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ ด้วยเทคนิค KWDL 
ร่วมกับแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร ์เรื่อง อตัราสว่น สัดสว่น 
และร้อยละเพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1  

คนึงนิจ ยอดปานันท ์

941 
การศกึษาองค์ความรู้ทางการแพทย์ไทยเกี่ยวกับการเตรียม
ยาสมุนไพรในรูปแบบของ 
ยาต้มดื่ม  

นริศรา เนตรลือชา; ณชักร ลำ้เลิศกิจ; 
ประวิทย์ อัครเสรีนนท์ และสุกก์สลิล 
บูรณะทรัพย์ขจร 
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รหัส
บทความ 

ชื่อบทความ ชื่อผู้เขียน 

948 
การพัฒนารูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะขั้นพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2  

ธิติสุดา ตุบทา  

951 
การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการ
เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น เทศบาลตำบลสิริราช อำเภอแม่ทะ 
จังหวัดลำปาง  

จตุพล บุญเลิศ 

954 
การส่งเสริมการกล่อมเกลาทางการเมืองให้แก่ประชาชนของ
สถานีตำรวจภูธรร้องกวาง จังหวัดแพร่  

พิตตินันท ์คำศรีวาท 

964 

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องพระมหากษัตริย์ผู้
สถาปนาอาณาจักรไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์อำเภอ
เมือง จังหวัดนครสวรรค ์ 

ทรงพล ภูมิอินทร ์

969 
ภาวะผู้นำของผู้ปกครองท้องที่ในการพัฒนาชุมชนตำบล
หาดกรวด อำเภอเมืองอุตรดติถ์ จังหวดัอุตรดิตถ์  

พระนุกูล อธิวโร (บุญไทย) 

971 
การเสริมสร้างเครือข่ายการมีสว่นร่วมของประชาชนต่อตา้น
การทจุรติอย่างยั่งยืน 

พระครอูาทรวชริกิจ; พระโกศล มณิรต
นา และพระครูใบฏีกาสทุัศน์ ธมฺมปาโล  

972 
กัลยาณมิตรธรรม:หลักการเสริมสรา้งคุณลักษณะของครูที่
ทรงประสิทธิภาพ 

พระครูสทิธิวชิรโสภติ; พระครูวชิรคุณ
พิพัฒน์ และพระโกศล มณิรตนา  

973 

การพัฒนาชุดการเรียนรูแ้บบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD 
เรื่อง นโยบายการเงินการคลังกับการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนตะพานหิน 
อำเภอตะพานหิน จังหวดัพิจติร 

อชิรวิทย ์อานนท์ชัยคณุ; อาลัย จันทร์
พาณิชย ์และภราดร แก้วบุตรดี 

975 

การพัฒนาทักษะการฟังภาษาไทยเพื่อการคดิวิเคราะห์โดย
ใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการสอนแบบโฟร์แม็ทซิสเต็ม  
(4 MAT) สำหรับนักศึกษาต่างชาต ิคณะมนุษยศาสตร ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  

อรทัย  ขันโท 

976 
แนวคิดการจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักพระพุทธศาสนาและ
ศาสตร์สมัยใหม ่

สุรพงษ์ คงสตัย์; มนัสพล ยังทะเล และ
พระครอูัครศีลวิสุทธิ์  
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ชื่อบทความ ชื่อผู้เขียน 

977 
แนวคิดเรื่องความเป็นสมัยใหม่ในรวมบทกวีนพินธ์จนกว่า
โลกจะโอบกอดเราเอาไวข้องปาลิตา ผลประดับเพ็ชร ์ 

นงนุช ยังรอด 

979 
การสร้างความร่วมมือในการจดัการปัญหาขยะทะเล
กรณีศึกษาชายหาดบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอ
เมือง จังหวัดชลบุรี  

จารุภา พรหมมงคล  

983 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพลดัตกหกล้มในผู้สูงอายุ อำเภอวัง
ทรายพูน จังหวดัพิจติร 

อรวรรณ เจือจารย์ และธนัช กนกเทศ    

989 
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่องพลเมืองดีตามวถิี
ประชาธิปไตย สาระหน้าที่พลเมืองและวัฒธรรมของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชัน้ปีที่ 2 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์  

เจษฎา กิ่งมะล ิ

991 
การพัฒนาชุดฝกึทักษะ การคดิวิเคราะห์ เรื่อง อารยธรรม
สำคัญของโลกตะวันตกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ อ.ตาคล ีจ.นครสวรรค์  

อาริษา สุ่มทา 

993 

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเผยแผ่
พระพทุธศาสนาในอาเซียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
2 โรงเรียนวดัไทรเหนือวทิยา อำเภอเมืองนครสวรรค ์
จังหวัดนครสวรรค์  

พระอนันท์ อตฺุตรวาที (อน้แจ่ม); พิสมัย 
รบชนะชัย พูลสุข และเชาวฤทธิ์ จงเกษ
กรณ์   

999 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์วิชา
ประวัติศาสตร ์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์

ทรงพล ภูมิอินทร์; สมชาย ดัดประดิษฐ์ 
และศศิกัญญา กัลป์ทอง 

1007 การบูรณาการการฝึกงานในสถานประกอบการ SMEs  
วิรัช ตั้งประดิษฐ์; วินัย ทองมั่น และวรก
ฤต เถ่ือนช้าง  

1008 วัด: ศูนยพ์ัฒนาพทุธิปัญญาประชาชนในชุมชน พระครูนวิิฐศีลขันธ์ (วรงค์ ฐิตวฑฺฒโน) 

1009 
การส่งเสริมการมีสว่นรว่มทางการเมืองของข้าราชการ
ตำรวจกองบังคับการตำรวจนครบาล 2  

ณัฐพล รัตน์สุภาพงศ์ และสมจิต  
ขอนวงค์  

1010 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตดัสนิปัจจัยที่ส่งผลต่อการตดัสินใจของ
ประชาชนในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นในเทศบาลตำบล
ช่อแฮ อำเภอเมืองแพร ่จังหวัดแพร ่ 

ศตวรรษ สวุรรณลักษณ ์และสมจิต 
ขอนวงค์  
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ชื่อบทความ ชื่อผู้เขียน 

1011 
Pixel Krungkaow: กลไกการเสริมสร้างพลังอำนาจทาง
สังคมเพื่อพัฒนาเมืองพหวุัฒนธรรมแห่งความสุข 

ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์ 

1012 
ประสิทธิผลการพัฒนาชมุชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
แพร ่

วรวัฒน์ แดนเหมือง และพระครโูสภณ
กิตติบัณฑิต 

1017 
ภาวะผู้นำของผู้ปกครองท้องที่ในการบริหารจัดการการแพร่
ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในตำบลพระ
หลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 

พรศริิ สพุล และสายัณห ์อินนันใจ 

1018 
บทบาทพระสงฆ์ในการสง่เสริมการบริหารจดัการกลุ่มสัจจะ
ออมทรัพย ์

พระสมุห์ธงชัย ขนฺติธโร (มนตรีวงศ์); 
พระมหาอัครวัฒน์ กติฺตญิาโณ (เหมือน
พันธ์) และพระพรสวรรค์ ฐิตญาโณ  
(ใจตรง)  

1020 

การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง พุทธประวัตดิ้วยเทคนิคจิ๊ก
ซอว์ ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชน
บ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณอีุทิศ) อำเภอท่าตะโก จังหวัด
นครสวรรค ์

สุพัตรา สมสุข 

1023 
ภาวะผู้นำของผู้ปกครองท้องที่ในการป้องปรามการแพร่
ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในตำบลทุ่งศรี 
อำเภอร้องกวาง จังหวดัแพร ่

อนุสรณ์ โอดเฮิง และสมจิต ขอนวงค ์

1024 
การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ปัจจัยการผลิตสินคา้และ
บริการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนอนุศิษย์
วิทยา 3 อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวดัอุทัยธาน ี

ศุภลักษณ์ ยิ้มพะ; อาลัย จันทรพ์าณิชย ์
และภาราดร แกว้บุตรด ี

1025 
บทบาทการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในจังหวัด
ศรีสะเกษ 

พระวรีะพงษ์ วิสุทฺโธ (โคษา); พระครูศรี
มงคลปริยัติกิจ (สิทฺธิวโร) และคุณวัฒน์ 
ดวงมณ ี

1028 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
ในการเลือกตั้งผู้บริหารทอ้งถิ่นองค์การบริหารสว่นตำบล
ร่องฟอง อำเภอเมืองแพร่ จังหวดัแพร ่

สาวิตรี พินทรากุล และพระครโูสภณ
กิตติบัณฑิต (บุญเสริม กติฺติวณฺโณ)  
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ชื่อบทความ ชื่อผู้เขียน 

1029 
ภาวะผู้นำทางการเมืองของผู้บริหารท้องถิ่นในการพัฒนา
ชุมชนเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ 
จังหวัดแพร ่

เบญจวรรณ ใจด ีและสมจิต ขอนวงค์  

1030 
ภาวะผู้นำทางการเมืองของผู้บริหารท้องถิ่นในการพัฒนา
ชุมชนเทศบาลตำบลปากกาง อำเภอลอง จังหวดัแพร ่

พระศิวสินธุ์ ฐานสมฺปนฺโน (กันทะเรียน)  
และสมจิตร ขอนวงค ์ 

1031 
การส่งเสริมการมีสว่นรว่มทางการเมืองภาคประชาชนตาม
วิถีประชาธิปไตยในชุมชนบ้านดง ตำบลสวนเขื่อน อำเภอ
เมืองแพร่ จังหวัดแพร ่

พระมหาหน่อทราย รตนเมธี และ
สายัณห์ อินนันใจ 

1033 
ภาวะผู้นำของผู้ปกครองท้องที่ต่อการป้อ2019 ตำบลวังหงส ์
อำเภอเมืองแพร่ จังหวดัแพร ่ 

สุรวุฒิ มตุตะศริิ และพระครูโสภณกิตติ
บัณฑิต 

1034 

การพัฒนาบทเรียนโปรแกรมการ์ตูน เรื่อง ชวีิตกบัความ
พอเพียงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรยีน
นครสวรรค์ปัญญานุกูล อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค ์

ธนิดา ศรีบรรเทา 

1035 

การพัฒนาชุดการเรียนรูอ้ิเล็กทรอนิกส์ เรื่องพฤตกิรรมการ
ดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่3 โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานกุูล อำเภอ
เมืองนครสวรรค ์จังหวดันครสวรรค์ 

ชลธิชา ราชพรม; อาลัย จันทร์พาณิชย์ 
และภาราดร แกว้บุตรด ี

1036 
บทบาทของนักการเมืองท้องถ่ินในการพัฒนาชุมชนองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น จังหวดัแพร ่

ธนดล ขยันการ และสมจิต ขอนวงค์  

1040 

การพัฒนาชุดการเรียนรูอ้ิเล็กทรอนิกส์ เรื่องวันสำคัญทาง
พระพทุธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 โรงเรียน
นครสวรรค์ปัญญานุกูล อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค ์

เขมพิชญ์ กางแก้ว; พิศมยั รบชนะชัย 
พูลสุข และอัครเดช พรหมกัลป์ 

1041 

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง บทบาทหน้าที่ของ
เยาวชนที่มีต่อสังคม โดยใช้รูปแบบการสอนซิปปา ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลวดัไทรใต้ 
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ์

ปิยนุช ยิ้มสาระ; อาลัย จนัทร์พาณิช 
และภาราดร แกว้บุตรด ี
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1042 
ภาวะผู้นำทางการเมืองของผู้บริหารท้องถิ่น ในการแก้ไข
ปัญหาของการแพร่ระบาดของโรคตดิต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 ในเขตพื้นที่ตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 

วรฉัตร  เป๊กทอง และพระครูโสภณกติติ
บัณฑิต 

1044 
การพัฒนามัลติมีเดียเรื่อง มุ่งมั่นและศรัทธาของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านดอนกระชาย อำเภอพยุหะ
คีรี จังหวดันครสวรรค์  

รุจิกาญจน์ ไชยสุนันท ์

1046 
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พลเมืองดตีามวิถี
ประชาธิปไตย ของนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
บ้านสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 

อรญา นรพงษ์; อาลัย จนัทร์พาณิชย์ 
และภาราดร แกว้บุตรด ี

1047 

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง มองดธูรรมชาต ิโดย
ใช้ Google Earth ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนบ้านดอนกระชาย อำเภอพยุหะคีรี จังหวดั
นครสวรรค์  

กิจพัฒน์ ไชยสุนันท ์

1049 

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ต้นกลา้คนดี โดยใช้
การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสวนแตงและโรงเรียน
วัดฆะมัง อำเภอเมือง จังหวัดพิจติร  

นฤเบศร์ สนปี; อาลัย จนัทร์พาณิชย์ 
และภาราดร แกว้บุตรด ี

1050 
บทบาทของนักการเมืองท้องถ่ินในการพัฒนาชุมชนของ
เทศบาลตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  

อรรถกรณ ์จิณโสต และสายัณห์ อินนัน
ใจ  

1051 
การพัฒนาศักยภาพชุมชนและผู้ประกอบการด้านการ
ท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมในอีสานใต้  

พระครูเมธรีัตนบัณฑิต; พระมหากติต ิ
กิตฺติเมธี และพระมหาณฐัพันธ์ สุทสฺสน
วิภาณ ี

1052 หลักการบริหารชีวติในอนาคตอย่างยั่งยืน  
อนันต์ จิตอารี; สุรเชษฐ ์คำใจ และเด่น
ภูมิ อินต๊ะวัง 

1053 
การพัฒนาบทเรียนการต์นู เรื่อง หน้าที่พลเมืองของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 
อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์  

ชัญญา ศรีงาม; พิศมัย รบชนะชัย พูล
สุข และอัครเดช พรหมกลัป์ 
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ชื่อบทความ ชื่อผู้เขียน 

1054 

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู ้
(5E) เรื่อง การศกึษาประวัติศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัยใน
ดินแดนไทย ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียนรัตนปัญญาวิชชา
ลัย อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์   

ธนากร นะเริงหาย; อาลยั จันทร์
พาณิชย ์และภาราดร แก้วบุตรดี 

1058 
การศกึษาบริบทแวดล้อมทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ ในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

รุ่งนภา เลิศพัชรพงศ์; กญัญทอง หรดาล 
และพรภัทร อินทรวรพฒัน์ 

1061 
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการจดัการโลจิสติกส์การท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพในพื้นที่เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) 

กัญญทอง หรดาล; รุ่งนภา เลิศพัชรพงศ ์
และประศาสน์ นิยม   

1070 
การบริหารโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ของ มจร. ที่มี
ประสิทธิภาพเพือ่เสริมสร้างการเผยแผ่พุทธธรรมสู่ชุมชน 

ณวพงศ์ธร นติิภูวนนท์; ประเวศน์ มหา
รัตน์สกุล และสมคดิ พุ่มทุเรียน  

1071 
กรณียเมตตสตูร และธัมมจักกัปปวัตตนสูตร: จากคำสวดสู่
คำสอนวิปัสสนากรรมฐาน 

ณวพงศ์ธร นติิภูวนนท์; สยาม ดำปรีดา 
และประเวศน์ มหารัตนส์กุล 

1072 
การพัฒนาชุดการเรียนรูรู้ปแบบห้องเรียนกลับด้าน เรื่อง 
อำนาจอธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
ตะพานหิน  อำเภอตะพานหิน จังหวัดพจิิตร 

ไชโย อ่อนสกุล; อาลัย จนัทร์พาณิชย์ 
และภาราดร แกว้บุตรด ี

1073 การบริหารจัดการองค์กรตามหลักพุทธธรรม 
ษิญาภา บัวศรี พระมหาอุดร อุตฺตโร 
(มากดี)   

1082 ผู้นำการเปลี่ยนแปลงวิถีพุทธในยุคปัจจุบัน อนงค์นาฏ แก้วไพฑูรย ์

1092 
การจดัวางแนวคิดตุลาการภิวัฒน์ในความรับรู้ของสังคมไทย
ผ่านบทสะท้อนทางการเมืองในภาพยนตร์ “The trial of 
Chicago 7” ของแอรอน ซอร์กิ้น (Aaron Sorkin)  

จาตรุงค์ สุทาวัน และวสกุิจจ์ เหล่าอินทร์ 

1093 
ประเทศไทยยุค 4.0 กับการพัฒนาทุนมนุษย์แบบ : Inside 
Out Development Approach 

วสุกิจจ ์เหล่าอินทร์; พงศพัศ พวงทอง; 
ศักดา พลเข้ม และพัชรนิทร์ อยู่เย็น 
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ชื่อบทความ ชื่อผู้เขียน 

1094 
การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ 
ส่งเสริมการบริหารงานภาครัฐในศตวรรษที ่21 

วสุกิจจ ์เหล่าอินทร์; จาตรุงค์ สุทาวัน; 
ศักดา พลเข้ม; พงสภัค พวงทอง และ
พัชรินทร์ อยู่เย็น 

1096 
รูปแบบการสื่อสารทางการเมืองเชิงพุทธของผู้บรหิาร
เทศบาลนครเพื่อส่งเสริมการมีสว่นร่วมทางการเมอืงของ
ประชาชนในภาคเหนือตอนล่าง 

วสุกิจจ ์เหล่าอินทร ์

1100 
การสำรวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการ
เลือกซ้ือสินค้าที่ระลึกประเภทวัตถุแบบจำลองสามมิติที่
ประสานความเป็นพุทธศลิป์ 

คมกฤช จิระบุตร; ธาดา ธิติภัทรกุล และ
เศรษฐชัย ใจฮึก   

1107 
การประยุกต์หลักสัปปุริสธรรมเพื่อการบริหารในภาวะวิกฤต
การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ของเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว จังหวดันครสวรรค ์

รัตนาวรรณ จินดาหอม; สุกัญญาณัฏฐ 
อบสิน และอัครเดช พรหมกัลป์ 

1118 
การพัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชนตามแนวศาสตร์พระราชา
ของเทศบาลตำบลคลองพิไกร อำเภอพรานกระตา่ย  
จังหวัดกำแพงเพชร                    

พระคณาธิป สุทธฺิวิญฺญ ู(ตะติยะ); สมคิด 
พุ่มทุเรียน และอัครเดช พรหมกัลป์ 

1122 
พุทธบูรณาการเพื่อการพฒันาจริยธรรมของนักเรยีนนายสิบ
ตำรวจศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6 

กาญจนา ศิริ; พระครูนิวฐิศีลขันธ์  
และสมคิด พุ่มทุเรียน 

1123 
การประยุกต์หลักภาวนาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชวีิต
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลย่านมทัรี อำเภอ
พยุหะคีรี จังหวดันครสวรรค์ 

ชุลีรัตน์ เชื้อนุ่น; สมคดิ พุ่มทุเรียน  
และสุกัญญาณัฏฐ อบสิน 

1124 
การพัฒนาศักยภาพการบริหารการปกครองคณะสงฆ์อำเภอ
คลองลานจังหวัดกำแพงเพชรตามหลักภาวนา 4                  

พระครูปลัดสทิธิกรณ์ วรญาโณ,  
พระเทพปริยัติเมธี และอคัรเดช พรหม
กัลป ์

1133 การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแนวพุทธ                                       
บุญสืบ ยังเจริญ และพระมหาอุดร  
อุตฺตโร (มากดี) 

1134 

การมีสว่นร่วมของประชาชนในการดูแลฟื้นฟูแรงงานคืนถิ่น
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 
2019 (COVID-19) ในเขตองค์การบริหารสว่นตำบลคลอง
คะเชนทร์ อำเภอเมือง จงัหวัดพิจติร 

พระครูสังฆรักษ์สมพงศ์ จิรสุโภ  
(สืบเหล่ารบ); พระเทพปริยัติเมธี และ
อัครเดช พรหมกัลป์ 
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ชื่อบทความ ชื่อผู้เขียน 

1135 
ความปลอดภัยในสถานศกึษากับการพัฒนาปัญญาและ
คุณธรรม  

พระสุรชัย สรุชโย; พระครูโอภาสนนท
กิตติ ์และบุญเชิด ชำนิศาสตร์ 

1136 
กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยหลัก
พุทธธรรมในสถานศึกษา  

บุญเชิด ชำนิศาสตร์; พระครูโอภาสนนท
กิตติ ์และพระสรุชัย สรุชโย 

1137 ต้นแบบและวิธีการศึกษาปรัชญาการเมืองตามแนวโสเครตีส 
พระสิรริัตนเมธี; ธงชัย สงิอุดม และ
ประสงค์ หัสรินทร ์

1143 การสื่อสารภายในองค์กรยุคดิสรัปชั่น  
ประวิทย์ ชัยสุข; ระวิง เรืองสังข์ และ
เกษม แสงนนท์ 

1144 การบริหารจัดการศึกษาของชุมชนสัมพันธ์โดยใชห้ลักบวร 
พระมหาพนมเทียร ปุญฺญชาโต (ฉํตร
โชติกมาก) 

1154 
ศึกษาผลการออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรูเ้ชิงรุก
สมรรถนะด้านการจดัการและการทำงานเป็นทีมในโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดอุทยัธาน ี

พระครอูุทิตปริยตัิสุนทร; พระครูอุทิศ
ธรรมพินัย และสมบุญ ทพิรังศรี 

1177 
วาทกรรมว่าด้วย “แม่ศรเีรือน” กับค่านิยมของสังคมไทยที่
เปลี่ยนแปลงไป 

สุนิสา แก้วนิ่ม และอรอมุา ซ่อนกลิ่น 

1178 
พลังสื่อ: บทบาทสื่อสารมวลชนต่อการพัฒนาการเมือง
ท้องถิ่น 

พัชรีญา ฟองจันตา และเพ็ญภัค  
รัตนคำฟ ู

1180 รูปแบบการสอนสังคมศึกษาในยุค Next normal  เชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ ์

261222 
การพัฒนาอัตลกัษณ์บุคลากรทางดา้นการท่องเทีย่วใน
สภาวะวิฤตโควิด 19 กรณีศึกษาจังหวดัชัยนาท 

จันทรัตน์ มั่นวิเชียร และสันติภูมิ  
ราชวิชา 

261474 
การสื่อสารทางการเมืองของสหภาพโซเวียตเพื่อการต่อตา้น
พระพทุธศาสนาในประเทศช่วงทศวรรษที่ 1920-1930  

ปริตต์ อรุณโอษฐ ์

261487 
การยกระดับนวัตกรรมชมุชนและพัฒนาชุมชนตน้แบบการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนดว้ยผลงานวิจัยและนวัตกรรม  

ชญาดา เข็มเพชร และวริัช วทัญญ ู

261534 
พุทธเกษตร สูว้ิกฤต COVID-19 กับการเสริมสร้างความ
มั่นคงทางอาหารของชุมชนในจังหวัดอุทัยธานี 

ประคอง มาโต; พระราชอุทัยโสภณ  
และพระครูอุทัยสตุกิจ 



-13- 

รหัส
บทความ 

ชื่อบทความ ชื่อผู้เขียน 

261540 
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากวิถีพุทธเชิงสรา้งสรรค์ของ
ชุมชนวัดหาดมูลกระบือ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวดัพิจติร 

พระครพูิพัฒน์สตุคุณ; พระราชสิทธิเวที;  
พระครใูบฎีกาสุวินทร์; พระมหาศุภฤกษ์ 
สุภทฺทจารี; วิชิต ไชยชนะ และนพวรรณ์ 
ไชยชนะ 

261558 
รูปแบบวิสาหกิจชุมชนกับแนวทางการวิจัยเชิงอนาคต 
กรณีศึกษา: การเพิ่มมูลค่าสมุนไพรและศักยภาพหมอ
พื้นบ้าน ในจังหวัดลำปาง  

พระครูสตุชยาภรณ์ และจิรัฐิตกิาล ศิลป
สุวรรณ    

1182  
แนวทางในการอนุรักษ์ภมูิปัญญาท้องถิ่นการทำนำ้ตาล
โตนด ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 

สุพจน์ สุนา; ไพเลิศ โมฮมัหมัด; อาษา 
โมฮัมหมัด และชิตพล คุม้สุพรรณ 

1183  
คุณภาพการให้บริการของสถานธนานุบาลในสังกดัเทศบาล
นครนครสวรรค ์จังหวดันครสวรรค์                  

ยุพดี บัวแดง; พงศธร บัวแดง; นนท์
ปวิชย์ ศรีจันทวงศ์ และชนุตย์ คงประชา 

 1184 
การอนรุักษ์ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นเหยียบฉ่า วัดเกาะหงษ์อำเภอ
เมือง จังหวัดนครสวรรคบ์นฐานการมีส่วนร่วม 

ฉัตรชัย รุ่งจิรารตัน์; วรรณนิภา เป่ียม
สุก; ณาศสิ แดงจันทกึ; กันดิส พุ่มอ้น 
และณัฐฐา ทองเงิน  

1188 
บทบาทพระสงฆ์ในการสงเคราะห์ผู้ประสพอุทกภยัจังหวัด
นครสวรรค ์

ศิริโรจน ์นามเสนา 

1201 
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น: ตลาดท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชน
คลอง 6 อำเภอวังน้อย จงัหวัดพระนครศรีอยธุยา 

ปริญญา นิกรกุล; ภาราดร แก้วบุตรดี; 
ณฐยา ราชสมบัต ิและจา่มยุ้น ลุงเฮือง 

1204 
การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานตามหลักพละ 4 ของ
บุคลากรเทศบาลตำบลวงัหว้า อำเภอศรีประจันต ์จังหวัด
สุพรรณบุรี   

ปริญญา วราสินธุ์; พระครูโสภณวรีานุ
วัตร; วิชชุกร นาคธน และพระครู
ใบฎีกาสุวินท์ สวุิชาโน 

1208 
การพัฒนาการให้บริการประชาชน ตามหลักสังคหวัตถุธรรม
ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางปลาม้า จังหวดัสุพรรณบุรี   

วิทวัส พงศ์กรเกียรต;ิ วชิชุกร นาคธน 
และนพดล ดีไทยสงค ์
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2. รายชื ่อผู ้นิพนธ์ที ่ส ่งบทความเข้าร่วมการนำเสนอผลงานในระดับนานาชาติ (ภาษาอังกฤษ) 
ประกอบด้วย 

 

รหัส
บทความ 

ชื่อบทความ ชื่อผู้เขียน 

N1 
Perspectives of Education Management to 
Promote Professional Competencies in the 
21st Century 

Kanokwan Songsomboon 

N2 Secondary schools in the digital age Sugunya Suksomboon 

N3 Education Management for Disabled person  Natthawat Siritachaphat 

N5 
Smart school directors: Smartly survive in the 
digital world 

Chonlachai Sreechiang 

N6 
Development of Temples Along the Sappaya 
Line for Vipassana Meditation Center 

Phrakruniramitsangkakit 

N7 
Theravada Buddhism and the Caste System in 
India 

Phrakhru Niwutprachakorn 

N8 Academic Administration to Quality Schools Pimpra Panpipat  

N9 Practice Mindfulness in Daily Activities Tran Le Phat 

N10 
The Investigation of the Desirable 
Characteristics of Lao Youth in the 21st 
Century 

Phra Sounthone Vonelayvanh; Vijittra 
Vonganusith;  
Brendan D. McKell;  
Yatawee Chaiyamat;  
Sumran Gumjudpai;  
Thananan Kulapaiboot; Buntarika 
Noinon and Potchaman Chamnankrit 

N11 

A Study of the Context and Community 
Participation in the Upper Wang River Basin 
Management Leading to Community-based 
Non-formal Education 

Patthara Manoi 



-15- 

รหัส
บทความ 

ชื่อบทความ ชื่อผู้เขียน 

N12 
Are The ‘Original’ Teachings of The Buddha 
Knowable? Otherwise, How Do Buddhists 
Determine What Teaching Is Authoritative? 

Adhisila Bhikkhu  

N13 
Community Economic Development with 
Buddhist Agricultural Society 

Phrachayanantamunee; Thitiporn Sasom 
and Sittichai Unsaun 

N14 
The Benefits of Recollection (Anussati) For 
Patients 

Phra Somsakdi Kittidhammo  

N15 
Development of human resources potential 
according to buddhist principles in Thai 
society 

Porathaphorn Purakan 

N16 
Buddhism and the development of Thai 
society 

Chet Nimmatapat; Theeratas Rojkitjakul 
and Thatchaphon Yanyong  

N18 
English Reading Skill Development Through 
Short Stories of Senior High School in 
Doisaket Phadungsassana School 

Samran Khansamrong; Weerapong 
Banphotrungrat; Khamporn Lungpao; 
Mallika Tamee and Wang Shuzhen 

N19 
Typical Phenomenon of The Mind by Bio 
Feedback  

Samart Sukhuprakarn and Nukul 
Sukhuprakarn 

N20 
Loving Kindness (Metta) in The Learning 
Process in Modern Education 

Mae Chee Supaporn Tongsupachok 

N21 
Agriculture, Ban Nong Sarai Farming Enterprise 
Group, Phanom Thuan District, Kanchanaburi 
Province 

Falun Krasang 

N22 

The Development of Instructional Package on 
Guitar skills Based on Davies’ Instructional 
Model for Psychomotor Domain and 
Cooperative Learning for Music Students of 
Janokrong Secondary School, Phitsanulok 

Noppasit Srinitiphat; Sujitra Lertsem 
Boonyanant and Klen Boonyanant 
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รหัส
บทความ 

ชื่อบทความ ชื่อผู้เขียน 

N23 
Vocational Learner Skills in the 21st century: 
The Emphasis on Professional Competence  

Chumphol Khamthien 

N24 Theravada Buddhism And Good Governance Pakphathai Pakasagulwong 

N25 
The Development of Learning to Develop 
Social Skills in Thailand 4.0 Era 

PhraSrisutthipong 

N26 
The creating a happiness community statute 
to support the aging society at sub-district 

Rattiya Nua-amnat; Sayam Dampreda 
and Pharadon Keawbudde 

N27 
Buddhist Social protection for the aging 
society at sub-district in Nakhon Sawan 
Province 

Somkid Phumturian; Prawet 
Maharatsakul; Phrakrusamu Narong 
Kositadhammo and Sombat Nuanlaong 

N28 
Development of a Buddhist community 
saving system to support the aging society at 
sub-district level 

Phrakhrunivitsinlakhan; Jaroonsak 
Soonthondachar and Navapongthorn 
Nitiphuvanon 

N29 
Importance of practicing meditation in 
children's mindset 

Srihan Ariyasinghe 

N30 
Environmental Sustainability: Area 
Development Case Study of Singapore 

Lim Hui Ling 

N31 
Human rights and theravada buddhist 
perspective in the present world  

Phrakhru Niwutprachakorn 

N32 Tao: the way of self-awareness 
Kittiphat Morasuk and PhraJaturong 
Choosri 

N33 
The Law of morality judgement in Theravada 
Buddhist Philosophy 

Kittiphat Morasuk and PhraJaturong 
Choosri 

N34 Overview theravada buddhism in vietnam Ruci Dhamma 
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3. รายชื่อผู้นิพนธ์ที่ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานในห้องประชุมกลุ่มย่อย จำนวน 4 ห้อง 
ประกอบด้วย 

ห้องที่ 1 ห้องนำเสนอบทความภาษาไทย 
(Onsite ห้อง 202 & Online @Zoom meeting ID : 9320472636) 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย 
1. พระสุธีรตันบัณฑิต รศ.ดร.           มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 
2. รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง        มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 
3. ผศ.ดร.สุกัญญาณัฐ อบสิน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 
4. รศ.ดร.โชติ บดรีัฐ                  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

ดำเนินรายการโดย     ผศ.ดร.ปฏิธรรม สำเนียง 
ผู้ประสานงานประจำห้อง นางสาวรสรินทร์ อยู่เย็น  
 

รายชื่อผู้นำเสนอผลงาน 
 

รหัส
บทความ 

ชื่อบทความ ชื่อผู้เขียน 
ลักษณะการ

นำเสนอ 

1-261540 
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากวิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์ของ
ชุมชนวัดหาดมูลกระบือ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัด
พิจิตร 

พระครูพิพัฒน์สุตคุณ; พระราชสิทธิ
เวที; พระครูใบฎีกาสุวินทร์; พระ
มหาศุภฤกษ์ สุภทฺทจาร;ี วิชิต ไชย
ชนะ และนพวรรณ์ ไชยชนะ 

onsite 

1-261558 
รูปแบบวิสาหกิจชุมชนกับแนวทางการวิจัยเชิงอนาคต 
กรณีศึกษา: การเพิม่มูลค่าสมุนไพรและศักยภาพหมอ
พื้นบ้าน ในจังหวัดลำปาง  

พระครูสุตชยาภรณ์ และจิรัฐิติกาล 
ศิลปสุวรรณ    

onsite 

1-1011 
Pixel Krungkaow: กลไกการเสริมสร้างพลังอำนาจทาง
สังคมเพื่อพัฒนาเมืองพหุวัฒนธรรมแห่งความสุข 

ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์ online 

1-979 
การสร้างความร่วมมือในการจัดการปัญหาขยะทะเล
กรณีศึกษาชายหาดบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข 
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  

จารุภา พรหมมงคล  online 

1-261222 
การพัฒนาอัตลักษณ์บุคลากรทางด้านการท่องเท่ียวใน
สภาวะวิฤตโควิด 19 กรณีศกึษาจังหวัดชัยนาท 

จันทรัตน์ มั่นวิเชียร และสันติภูมิ 
ราชวิชา 

online 

1-975 

การพัฒนาทักษะการฟังภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห์
โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการสอนแบบโฟร์แม็ท
ซิสเต็ม (4 MAT) สำหรับนักศึกษาต่างชาติ คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  

อรทัย  ขันโท online 

 

 



-18- 

ห้องที่ 2 ห้องนำเสนอบทความภาษาไทย 
(Onsite ห้อง 203 & Online @Zoom meeting ID : 8716138324) 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย 
1. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 
2. พระชยานันทมุนี, รศ.ดร.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 
3. รศ.ดร.วรกฤต  เถ่ือนช้าง  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 
4. รศ.ดร.สชุาต ิแสงทอง        มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 

ดำเนินรายการโดย     ผศ.อนงค์นาฏ แก้วไพทูรย์ 
ผู้ประสานงานประจำห้อง นายกิตตพิัทธ ์โมราสุข  
 

รายชื่อผู้นำเสนอผลงาน 
 

รหัส
บทความ 

ชื่อบทความ ชื่อผู้เขียน 
ลักษณะการ

นำเสนอ 

2-867 
คุณลักษณะผู้นำทางการเมืองตามแนว
พระพุทธศาสนาของผู้บริหารเทศบาลตำบลเมืองคง 
อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา  

พระปิติพงษ์ ธมฺปาโล; ไพวรรณ  
ปุริมาตร และสุริยะ มาธรรม 

onsite 

2-873 
การส่งเสริมจริยธรรมตามหลักฆราวาสธรรมของ
นักเรียนนายสิบตำรวจ ศูนยฝ์ึกอบรมตำรวจภูธร
ภาค 3  

สมชาย แสงดาว; พรเศรษฐี วุฒิ
ปัญญาอิสกุล และเบญญาภา  
อัจฉฤกษ ์ 

onsite 

2-261534 
พุทธเกษตร สู้วิกฤต COVID-19 กับการเสริมสร้าง
ความมั่นคงทางอาหารของชุมชนในจังหวัดอุทัยธาน ี

ประคอง มาโต; พระราชอุทัยโสภณ 
และพระครูอุทัยสุตกิจ 

onsite 

2-837 
พุทธคุณธรรมในทุนมนุษย์กบัการพัฒนาประเทศ
ไทย 

ประเวศน ์มหารัตน์สกุล; สมคิด พุ่ม
ทุเรียน; ณวพงศ์ธร นิติภูวนนท์ และ
ดำรงศักดิ ์จันทร์โททัย 

onsite 

2-858 
พฤติกรรมการออมและการใช้จ่ายเพื่อการดำรงชีพ
ของผู้สูงอายุในอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 

ยุพิน มีใจเจริญ และสรินยา สุภัทรา
นนท์ 

online 

2-1100 
การสำรวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อ
การเลือกซื้อสินค้าท่ีระลึกประเภทวัตถุแบบจำลอง
สามมิติที่ประสานความเป็นพุทธศิลป์ 

คมกฤช จิระบุตร; ธาดา ธิติภัทรกุล 
และเศรษฐชัย ใจฮึก   

online 
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ห้องที่ 3 ห้องนำเสนอบทความภาษาไทย 
(Onsite ห้องประชุมเธียร์เตอร์ & Online @Zoom meeting ID : 8854197011) 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย 
1. รศ.ดร.สรุพล สุยะพรหม           มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 
2. รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง        มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 
3. รศ.ดร.วิทยา ชินบุตร   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 
4. ผศ.ดร.กฤษณะ ดาราเรือง             มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 
 

ดำเนินรายการโดย     ผศ.ดร.วสุกิจจ ์เหล่าอินทร์ 
ผู้ประสานงานประจำห้อง นายจาตรุงค์ สทุาวัน  
 

รายชื่อผู้นำเสนอผลงาน 
 

รหัส
บทความ 

ชื่อบทความ ชื่อผู้เขียน 
ลักษณะการ

นำเสนอ 

3-874 
บทบาทสื่อออนไลน์ต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในอำเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา  

พระสัมฤทธิ์ ปริปุณฺโณ; พระครูปลัดนิ
เวช ชินวโร และพระครูศรีปริยัติยา
รักษ์   

onsite 

3-870 
การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของเยาวชนในอำเภอด่านขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา  

พระสมเกียรติ กิตฺติโสภโณ; พระครู
ปลัดนิเวช ชินวโร และชุติพนธ์ วงษ์อม
รวิทย์ 

onsite 

3-1118 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตามแนวศาสตร์
พระราชาของเทศบาลตำบลคลองพิไกร อำเภอพราน
กระต่าย  จังหวัดกำแพงเพชร                    

พระคณาธิป สุทฺธิวิญฺญู (ตะติยะ); 
สมคิด พุ่มทุเรียน และอัครเดช พรหม
กัลป ์

onsite 

3-881 

การประเมินผลโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม
ฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 
กรณีศึกษา: ตำบลสร้อยละคร อำเภอลาดยาว จังหวัด
นครสวรรค ์

จาตุรงค ์สุทาวัน; ศักดา พลเข้ม และ
พัชรินทร์ อยู่เย็น  

onsite 

3-261487 
การยกระดับนวัตกรรมชุมชนและพัฒนาชุมชนต้นแบบ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยผลงานวิจัยและนวัตกรรม  

ชญาดา เข็มเพชร และวิรัช วทัญญ ู online 

3-261474 
การส่ือสารทางการเมืองของสหภาพโซเวียตเพื่อการ
ต่อต้านพระพุทธศาสนาในประเทศช่วงทศวรรษท่ี 
1920-1930  

ปริตต์ อรุณโอษฐ์ online 

 
 
 
 
 



-20- 

ห้องที่ 4 ห้องนำเสนอบทความอังกฤษ 
(Onsite ห้อง 205 & Online @Zoom meeting ID : 2860040855) 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย 
1. พระมหาสมบูรณ์  วุฑฒฺิกโร รศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 
2. รศ.ดร.พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 
3. ผศ.ดร.สุดากาญจน์ ปัทมดิลก       มหาวิทยาลัยนเรศวร 
4. ผศ.ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์       มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
 

ดำเนินรายการโดย     ดร.ภัคภพ์ไผทท์ ภคสกุลวงศ์ 
ผู้ประสานงานประจำห้อง นางสาวมุกรว ี ฉิมพะเนาว์ และนายจกัร ีบัวยา  
 

รายชื่อผู้นำเสนอผลงาน 
 

รหัส
บทความ 

ชื่อบทความ ชื่อผู้เขียน 
ลักษณะการ

นำเสนอ 

N29 
Importance of practicing meditation in 
children's mindset 

Srihan Ariyasinghe onsite 

N30 
Environmental Sustainability: Area 
Development Case Study of Singapore 

Lim Hui Ling onsite 

N34 
Overview theravada buddhism in 
vietnam 

Ruci Dhamma onsite 

N14 
The Benefits of Recollection (Anussati) For 
Patients 

Phra Somsakdi Kittidhammo onsite 

N18 
English Reading Skill Development Through 
Short Stories of Senior High School in Doisaket 
Phadungsassana Shool 

Samran Khansamrong; 
Weerapong Banphotrungrat; 
Khamporn Lungpao; Mallika 
Tamee and Wang Shuzhen 

onsite 

N11 

A Study of the Context and Community 
Participation in the Upper Wang River Basin 
Management Leading to Community-based 
Non-formal Education 

Patthara Manoi Online 
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ประกาศ  ณ  วันที่ 15 มกราคม 2566 
 
 
 

(พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร.) 
รองอธิการบดวีิทยาเขตนครสวรรค์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 
วิทยาเขตนครสวรรค ์


