
 
 

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

เรื่อง รายช่ือผลงานที่ได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๔  
และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑  

The 4th National and the 1st International Academic Conference  
(MCU.RK.2022) 

------------------------------------------ 
ด้วยวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ก าหนดจัดการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๔ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑ ในหัวข้อ “พุทธศาสนาเพ่ือการเยียวยาโลก
แห่งอนาคต” The 4th National and the 1st International Academic Conference On Buddhism for 
Healing the World of the Future (MCU.RK.2022) ในวันเสาร์ที่  ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ สู่การน าไปใช้
ประโยชน์เชิงบูรณาการในสังคมเพ่ือรับมือสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในโลกยุคปัจจุบันและ
อนาคต นั้น  

บัดนี้ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกองบรรณาธิการได้พิจารณากลั่นกรองผลงานที่เสนอขอรับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งระดับชาติและนานาชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศ รายชื่อผลงานที่ได้รับรางวัลในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้งที่  ๔  และระดับนานาชาติ  ครั้งที่  ๑  The 4Th National and the 1St 
International Academic Conference (MCU.RK.2022) ดังต่อไปนี้ :- 

 ๑. ผลงานที่ได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการระดับชาติ 

 ๑) ผลงานด้านพระพุทธศาสนา และศิลปวัฒนธรรม  
ที ่ ชื่อผลงาน ผู้เขียน  ประเภทรางวัล 
๑ การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพ่ือเยียวยาผู้ป่วย

ระยะสุดท้าย 
เขมจิรา พิทักราษฎร์ 

และคณะ 
ดีเยี่ยม 

๒ คติการสร้างพระพุทธรูปไม้โบราณในวัดบ้านเมือง
จันทร์ อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 

ธันยพงศ์ สารรัตน์ และ
คณะ 

ดี 

 ๒) ผลงานด้านมนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสหวิทยาการศึกษา 
ที ่ ชื่อผลงาน ชื่อผู้เขียน ประเภทรางวัล 
๑ แนวทางเพ่ือการเยียวยาผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าด้วย

ธรรมะ : ธรรมชาติตามแนววิถีพุทธ 
พระปลัดมนู ฐานจาโร 

และคณะ 
ดีเยี่ยม 

๒ การพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ 
OTOP เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวของบ้านห้วย
ห้อม อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ศิวดล  อมาตยกุล 
และคณะ 

 

ดี 

๓ แนวทางการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาในศตวรรษ
ที่ ๒๑ กรณีศึกษา : วิชาพระพุทธศาสนา 

พลพีระ วงศ์พรประทีป ดี 
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 ๓) ผลงานระดับบัณฑิตศึกษา  
ที ่ ชื่อผลงาน ชื่อผู้เขียน ประเภทรางวัล 
๑ พุทธวิธีตื่นรู้เพ่ือจัดการความเครียดของนักเรียน

มัธยมศึกษาชั้นปีที่  ๖ โรงเรียนสมุทรสาคร
วิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

พระครูสังฆรักษ์ศิริวัฒน์ 
รกฺขิโต (ปานน้อย) และ

คณะ 

ดีเยี่ยม 

๒ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่เพ่ือ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือ ตอนบน ๒ 

ว่าที่ร้อยตรี สงกรานต์ 
ใจปินตา และคณะ 

ดีเยี่ยม 

 ๔) ผลงานด้านทวารวดีศึกษา   
ที ่ ชื่อผลงาน ชื่อผู้เขียน ประเภทรางวัล 
๑ วิเคราะห์ลัทธิความเชื่อและศาสนาสมัยทวารวดี

ในเมืองโบราณศรีเทพ 
พระมหากิตติณัฏฐ์ สุกิตฺ

ติเมธี, และคณะ 
ดีเยี่ยม 

๒ ศิลปวัฒ นธรรมทวารวดี เข้ าสู่ ดิ น แดนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของไทยได้อย่างไร 

พระครูวินัยธรภาณุมาศ 
ภาณุปาโณ และคณะ 

ดี 

๓ นครปฐม:ศูนย์กลางพุทธเถรวาทในอาณาจักร
ทวารวดี 

พระมหาปริทัศน์ วรกิจฺ
โจ และคณะ 

ดี 

๔ สังคมและศิลปะวัฒนธรรมยุคทวารวดีที่เมืองจัน
เสน                                

พระสมุห์นพดล อตฺถยุตฺ
โต และคณะ 

ดี 

๕ ตามรอยทวารวดีจากการศึกษาอักษรโบราณ                                      พระครูสมุห์อานนท์  
อานนฺโทและคณะ 

ดี 

 ๒. ผลงานที่ได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
ที ่ ชื่อผลงาน ชื่อผู้เขียน ประเภทรางวัล 
๑ Integration of Buddhist and Western 

Reconciliations and Psycho-trauma 
Healing   

Banpot Thontiravong 
et al.  

(Thailand) 

Excellence 

๒ The Kālāmasutta Conviction John Thomas 
Giordano (USA) 

Good 

๓ A Behavioural Study on The Relationship 
between Mindfulness and Cognitive 
Flexibility  

Chatwiboon Peijsel 
et al. (Singapore) 

Good 

๔ Monk Healthcare Development in 
Nakhon Pathom Province 

Suphat Chaiwan et 
al. (Thailand) 

Good 

๕ Buddhism for the ethnic coexistence in 
Thailand 

Phrapalad Sura 
Charnatharo and 

Punvalee Sermsupt 
(Thailand) 

Good 
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 ทั้ งนี้  ให้ผู้ที่ มีผลงานได้รับรางวัลในแต่ละประเภทต้องน าเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral 
Presentation) ตามก าหนดการของการจัดงาน 

   ประกาศ ณ วันที่  ๒๔  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 

(พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโ , ศ.ดร.) 
บรรณาธิการงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๔ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑  
วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 


