
     
                                       

ประกาศสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เรื่อง อนุมัติจบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 
------------------------- 

 ตามที่สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ให้ทุนอุดหนุน
โครงการวิจัยประจ าปีงบประมาณแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริม และ
พัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยให้มีผลงานวิจัยตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย นั้น   
 ในคราวประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติอนุมัติจบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จ านวน ๕๒ โครงการ ดังนี้ 
 

ล าดับ รหัสสัญญา ชื่อรายงานการวิจัย ผู้วิจัย/ส่วนงาน 
๑ ๐๕๓/๒๕๕๑ การประยุกต์หลักธรรมร่วมกับกิจกรรมบ าบัดในการ

บ าบัดรักษาผู้ป่ วยสุ รา :  กรณีศึกษาผู้ป่ วยสุ ราในศูนย์
บ าบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่ 

นายธีรยุทธ วิสุทธ ิ
วิทยาเขตเชียงใหม่ 

๒ ๐๒๑/๒๕๕๓ การศึกษาประเพณีเข้าพรรษาในสังคมไทยภาคอีสาน พระมหาจตินเรศ วฑฺุฒิธมฺโม 
วิทยาเขตอุบลราชธาน ี

๓ ๐๕๐/๒๕๕๓ ค่านิยมการ ท าบุญทอดกฐิน ของประชาชนจังหวัดขอนแก่น นายพลเผ่า  เพ็งวิภาศ 
วิทยาเขตขอนแก่น 

๔ ว.๐๑๗/๒๕๕๕ การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการแก้ปัญหาการเล่นการ
พนันของชุมชนในจังหวัดแพร่ 

ผศ.รวีโรจน์  ศรีค าภา 
วิทยาเขตแพร ่

๕ ว.๐๕๕/๒๕๕๕ การศึกษาคุณค่าแหล่งโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาใน
จังหวัดแพร่ 

ผศ.นวัชโรจน ์ อินเต็ม 
วิทยาเขตแพร ่

๖ ว.๐๗๐/๒๕๕๕ การสร้างและพัฒนารูปแบบความคิดเชิงเหตุผลตามแนว
พระพุทธศาสนาเพื่อลดปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและ
สารเสพติดของเยาวชน 

ผศ.ดร.เริงชัย  หมื่นชนะ 
คณะมนุษยศาสตร ์

๗ ว.๐๐๒/๒๕๕๖ ศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลพระพุทธศาสนามหายานในล้านนา ดร.ไพฑูรย ์ รื่นสัตย ์
วิทยาเขตเชียงใหม่ 

๘ ว.๐๐๙/๒๕๕๖ ประสิทธิภาพการสอนของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

พระครูสตุธรรมาภรณ ์
วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร 

๙ ว.๐๑๙/๒๕๕๖ รูปแบบและกระบวนการบริหารด้านพระพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมของภาคีเครือข่ายพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม
จังหวัดแพร่ 

ผศ.รวีโรจน์  ศรีค าภา 
วิทยาเขตแพร ่



๒ 
 
๑๐ ว.๐๒๘/๒๕๕๖ การประยุกต์หลักธรรมกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเครือข่ายทางสังคมในจังหวัดแพร่ 
พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์ 

วิทยาเขตแพร ่
๑๑ ว.๐๒๙/๒๕๕๖ การสร้างเครือข่ายการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างวิถีชีวิตบน

ฐานคิดเศรษฐกิจพอเพียงของผู้สูงอายุบ้านโป่งกุ่ม ต.ป่าเมี่ยง 
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 

นางไฉไลฤดี  ยุวนะศิร ิ
วิทยาเขตเชียงใหม่ 

๑๒ ว.๐๓๘/๒๕๕๖ รูปแบบการจัดความรู้ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ
จัดการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พระครูสังฆรักษ์กิตติพงศ ์ 
กิตฺตวิฑฺฒโน 

คณะครุศาสตร ์
๑๓ ว.๐๕๗/๒๕๕๖ การอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นของวิทยาลัยหมอ

พราหมณ์เชตะวัน จังหวัดอุบลราชธานี 
ผศ.สุพิมล ศรศักดา 

วิทยาเขตอุบลราชธาน ี
๑๔ ว.๐๖๔/๒๕๕๖ การบริหารจัดการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

จังหวัดล าปาง 
พระมหาภาณุวัฒน์  ปฏิภาณเมธี 

วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง 
๑๕ ว.๐๐๒/๒๕๕๗ กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้เชิงจริยธรรมตามแนวองค์การ

ธุรกิจวิถีพุทธในจังหวัดแพร ่
พระอธกิารบุญเสริม  

กิตฺตวิณฺโณ 
วิทยาเขตแพร ่

๑๖ ว.๐๐๕/๒๕๕๗ พระพุทธศาสนากับการส่งเสริมสุขภาวะทางจิตใจของ
ผู้สูงอายุในชุมชน 

พระมหาไกรสร  โชติปญฺโญ
วิทยาเขตล าพูน 

๑๗ ว.๐๐๗/๒๕๕๗ การศกึษาวิเคราะห์ปรัชญาธรรมพื้นบ้านทางพระพุทธศาสนา
ที่ปรากฏในหนังสือใบลานของจังหวัดอุบลราชธานี 

นายสี สร้อยสน 
วิทยาเขตอุบลราชธาน ี

๑๘ ว.๐๑๐/๒๕๕๗ สมุนไพรในคัมภีร์พระพุทธศาสนา พระมหาสมพาน ชาคโร,ดร. 
วิทยาเขตสุรินทร ์

๑๙ ว.๐๒๘/๒๕๕๗ พุทธวิธีการจัดการความรู้สู่การพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์ในเขต
ภาคเหนือตอนบน 

พระราชธรรมาลังการ 
ดร.สุทธิพร   สายทอง 

วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง 
๒๐ ว.๐๓๓/๒๕๕๗ การวิเคราะห์ระบบอุปถัมภ์ของพระสงฆ์กับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
ดร.ฤทธิชัย  แกมนาค 

นางสุภัชชา  พันเลิศพาณิชย์ 
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 

๒๑ ว.๐๔๒/๒๕๕๗ ศึกษาเชิงส ารวจและอนุรกัษ์แหล่งโบราณคดีทาง
พระพทุธศาสนาจังหวดัหนองคาย 

พระราชรตันาลงกรณ์, ดร. 
วิทยาเขตหนองคาย 

๒๒ ว.๐๔๔/๒๕๕๗ การบริหารจัดการแหล่งประวัติศาสตร์เมืองเวียงคุก จังหวดั
หนองคาย 

นายทองค า ดวงขันเพ็ชร 
วิทยาเขตหนองคาย 

๒๓ ว.๐๔๗/๒๕๕๗ ศึกษาบทบาทการเสริมสร้างสุขภาวะเชิงพทุธของส านัก
ปฏิบัติธรรมประจ าจังหวดัขอนแก่น 

พระครูภาวนาโพธคิุณ, ดร. 
วิทยาเขตขอนแก่น 

๒๔ ว.๐๕๐/๒๕๕๗ การบูรณาการหลักการดแูลสุขภาพตามหลักพระพุทธศาสนา
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าจังหวัด 

ดร.ยุทธนา พูนเกิดมะเริง 
วิทยาเขตนครราชสีมา 

๒๕ ว.๐๕๕/๒๕๕๗ รูปแบบการพัฒนาส านั กปฏิบั ติ ธ รรมประจ าจั งหวั ด
นครราชสีมา 

พระเมธีสุตาภรณ,์ ดร. 
วิทยาเขตนครราชสีมา 



๓ 
 
๒๖ ว.๐๗๙/๒๕๕๗ การวิเคราะห์พุทธวธิีการบริหารการศึกษาในพระพุทธศาสนา

เถรวาท 
ผศ.ดร.สิน งามประโคน 

คณะครุศาสตร ์
๒๗ ว.๐๘๕/๒๕๕๗ การมีสว่นร่วมในการจัดการแหล่งโบราณคดีพระพุทธศาสนา

ในจังหวัดพะเยา 
พระครศูรีวรพินิจ 
วิทยาเขตพะเยา 

๒๘ ว.๐๘๙/๒๕๕๗ การพัฒนาองค์ความรู้เกีย่วกับแหล่งโบราณคดีต าบลนครชุม 
อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร 

พระราชวชิรเมธ,ีดร. 
หน่วยวิทยาบริการ            

จ.ก าแพงเพชร 
๒๙ ว.๐๙๓/๒๕๕๗ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหาความรุนแรงใน

การเมืองท้องถ่ินในจังหวัดปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยา 
ผศ.ดร.เติมศกัดิ์  ทองอินทร ์

คณะสังคมศาสตร ์
๓๐ ว.๑๑๒/๒๕๕๗ ทศชาตชิาดก : แนวคิดและกระบวนการสร้างจริยธรรมทาง

สังคม 
พระสุธธีรรมานุวตัร,ผศ.ดร. 

คณะพุทธศาสตร ์
๓๑ ว.๑๑๘/๒๕๕๗ การศกึษาบทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะ

สงฆ์ จังหวัดสมุทรปราการ 
ผศ.ดร.สมศกัดิ ์บุญปู่ 

คณะครุศาสตร ์
๓๒ 2557A 

1226202 
สนัติวิถีเริ่มต้นที่ชุมชน : กรณีศึกษาภูมิปัญญาท้องถ่ินในการ
สร้างสันติสุข ภาคเหนือของประเทศไทย 

พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ 
คณะสังคมศาสตร ์

๓๓ ว.๐๐๖/๒๕๕๘ 
 

ปัจจัยสาเหตุต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุขตามหลักอิทธิบาท 
๔ ของนิสิตหลักสูตร พุทธศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

ดร.สุภกจิ   โสทัต 
คณะสังคมศาสตร ์

 

๓๔ ว.๐๒๕/๒๕๕๘ 
 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการปลูกข้าวอินทรีย์ของ
เกษตรกร ในอ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 
 

พระฐิตะวงษ ์อนุตฺตโร  
คณะมนุษยศาสตร ์

 
๓๕ ว.๐๒๙/๒๕๕๘ การศึกษาวิ เคราะห์ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาจาก

พงศาวดารกรุงศรีอยุธยา 
พระครศูรีปัญญาวกิรม 
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย ์

๓๖ ว.๐๓๓/๒๕๕๘ การจัดการสิ่งแวดล้อมของวัดตามหลักนิเวศวิทยาเชิงพุทธ
บูรณาการของคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี 

ดร.อนุวตั กระสังข์ 
คณะสังคมศาสตร ์

๓๗ ว.๐๓๘/๒๕๕๘ การส่งเสริมความรู้สุขภาพของผู้สูงอายุตามแนวภูมิปัญญา
ล้านนา 

นายนเรศร์  บุญเลิศ 
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 

๓๘ ว.๐๔๑/๒๕๕๘ 
 

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตภาคเหนือ 

นางสาวพัฒน์นร ีอัฐวงศ ์
วิทยาเขตแพร ่

๓๙ ว.๐๔๓/๒๕๕๘ 
 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการเขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่าห้วยขาแข้ง 

นายปริญญา  นิกรกุล 
หน่วยวิทยบริการอุทัยธาน ี

๔๐ ว.๐๕๐/๒๕๕๘ ศึกษากระบวนการพัฒนาชาวพุทธต้นแบบและคุณค่าที่มีต่อ
ชุมชน 

นายบุญหนา  จิมานัง 
วิทยาเขตขอนแก่น 

๔๑ ว.๐๕๓/๒๕๕๘ 
 

การใช้หลักพุทธจริยธรรมเพื่อสร้างแรงจูงใจในการบ าบัดและ
ป้องกันน่ิวในถุงน้ าดี  

ดร.สมจติรา กิตติมานนท์  
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค ์



๔ 
 
๔๒ ว.๐๖๐/๒๕๕๘ รูปแบบการเรียนการสอนรายวิชา การวิจัยในชั้นเรียนของ

นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
แพร่ โดยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

ผศ.ชลธิชา  จิรภัคพงศ ์
วิทยาเขตแพร ่

๔๓ ว.๐๖๒/๒๕๕๘ 
 

รูปแบบการ เรี ยนการสอนรายวิ ชา  การจั ดการงาน
สาธารณูปการ ตามหลักนิเวศวิทยาเชิงพุทธ 

นายประคอง มาโต 
หน่วยวิทยบริการอุทัยธานี 

๔๔ ว.๐๖๕/๒๕๕๘ 
 

การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนรายวิชาความรู้
เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

พระมหาจตินเรศ วุฑฺฒิธมฺโม  
วิทยาเขตอุบลราชธาน ี

๔๕ ว.๐๖๗/๒๕๕๘ 
 

การพัฒนากระบวนยุติธรรมตามแนวพุทธ 
 

ดร.สวัสดิ ์ จิรัฏฐิติกาล 
คณะสังคมศาสตร ์

๔๖ ว.๐๘๗/๒๕๕๘ 
 

ศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรมที่ปรากฏในคัมภีร์ปฐมสมโพธิ
กถาอักษรธรรมอีสาน 

นายโสรัจ นามอ่อน  
วิทยาเขตอุบลราชธาน ี

๔๗ ว. ๐๙๑/๒๕๕๘ 
 

พุทธบริหารการศึกษา : แนวคิดทฤษฎีและการบูรณาการ 
 

ผศ.ดร.สิน งามประโคน  
คณะครุศาสตร ์

๔๘ ว.๐๙๔/๒๕๕๘ 
 

การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาพของ
ผู้สูงอายุ โดยกลุ่มพระสังฆพัฒนาในจังหวัดนครราชสีมา 
 

ผศ.ดร.ปฏิภาณ ์ 
มหรรธนาธิบด ี

วิทยาเขตนครราชสีมา 
๔๙ ว.๑๑๑/๒๕๕๘ 

 
การบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาประชากรศึกษากับ
การพัฒนาพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

ดร.อรอนงค ์ วูวงศ ์
วิทยาเขตแพร ่

๕๐ ว.๑๑๓/๒๕๕๘  
 

รูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองไทยด้วย
หลักอริยสัจของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ 

ดร.ธงชัย   สิงอุดม 
 วิทยาลัยสงฆ์เลย 

๕๑ ว.๑๕๕/๒๕๕๘ การบริหารเชิงพุทธบูรณราการ เพื่อสร้างความเข้มแข้งของ
สถาบันครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองเลย 

ดร.สามารถ บุญรตัน ์
วิทยาลัยสงฆ์เลย 

๕๒ ว.๑๖๔/๒๕๕๘ พุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท ,ดร. 
คณะสังคมศาสตร ์

   
ประกาศ ณ วันที ่๒๙ เดอืน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
                                       

(พระมหาสุทิตย ์อาภากโร) 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 

 


