
     
                                                        

ประกาศสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เรื่อง อนุมัติจบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ 
------------------------- 

 ตามที่สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ให้ทุนอุดหนุน
โครงการวิจัยประจ าปีงบประมาณแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริม และ
พัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยให้มีผลงานวิจัยตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย นั้น   
 ในคราวประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติอนุมัติจบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จ านวน ๔๐ โครงการ ดังนี้ 
 

ล าดับ รหัสสัญญา ชื่อรายงานการวิจัย ผู้วิจัย/ส่วนงาน 
๑ 

๐๓๖/๒๕๕๒ 
การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชุมชน 
บนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

พระครพูิพธิสุตาทร  
วิทยาเขตเชียงใหม่ 

๒ 
๐๔๔/๒๕๕๒ 

การศึกษาวิเคราะห์มัชฌิมาปฏิปทาที่ปรากฏในสัจจสังยุต นายเดชา  กัปโก 
วิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโฆส 

๓ 
๐๔๙/๒๕๕๓ 

การศึกษาภาระหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษานิสิตปริญญาตรี  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแก่น 

นายอนุสรณ ์นางทะราช 
วิทยาเขตขอนแก่น 

๔ 
๐๕๗/๒๕๕๓ 

การเปรียบเทียบจริยศาสตร์ในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับ
แนวคิดของเพลโต 

พระครูปริยตัิธรรมวงศ์, ดร.  
 วิทยาเขตขอนแก่น 

๕ 
๐๔๑/๒๕๕๔ 

การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพลังอ านาจด้านจิตใจแก่
บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ผศ.ดร.วิทยา  ทองด ี
วิทยาเขตขอนแก่น 

๖ 
 ว.๐๕๒/๒๕๕๕  

การศึกษารูปแบบและคุณค่าของเหตุผลในการสอนธรรมของ
พระสงฆ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีอิทธิพลต่อศรัทธาของ
ประชาชน 

ผศ.บรรจง  โสดาด ีและคณะ
วิทยาเขตสุรินทร ์

๗ 
ว.๐๕๘/๒๕๕๕ 

กระบวนการพัฒนาจิตอาสาตามแนวพระพุทธศาสนา ผศ.ดร.ประพันธ ์ ศุภษร
บัณฑิตวิทยาลัย 

๘ 
 ว.๐๑๐/๒๕๕๖  

การศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรท้องถิ่นกับการส่งเสริมภูมิปัญญา
ล้านนา 

นายนไพรินทร ์ ณ  วันนา 
วิทยาสงฆ์ล าพูน 

๙ 
ว.๐๑๕/๒๕๕๖ 

การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการแก้ปัญหาความยากจน
ของพระสงฆ์ในจังหวัดอุดรธานี 

พระราเชนทร์ วิสารโท  
วิทยาเขตหนองคาย 

๑๐ 
 ว.๐๔๖/๒๕๕๖  

การประยุกต์ใช้หลักค าสอนด้านนิเวศวิทยาในพระไตรปิฎก 
เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของพระสงฆ์ในจัวหวัดอุดรธานี 

ดร.เจษฎา มูลยาพอ 
วิทยาเขตหนองคาย 



๒ 
 
๑๑ 

 ว.๐๖๒/๒๕๕๖  
พระพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชา :  ประวัติศาสตร์  
วัฒนธรรม และความสัมพันธ์ทางสังคม 

พระศรวีิสุทธคิุณ, ดร. 
วิทยาเขตสุรินทร ์

๑๒ 
 ว.๐๗๗/๒๕๕๖  

กลยุทธ์การพัฒนาสังคมของปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดขอนแก่น นายบุญส่ง   นาแสวง 
วิทยาเขตขอนแก่น 

๑๓ 
ว.๐๑๒/๒๕๕๗ 

การศึกษาวิเคราะห์แนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาภาวะ
มลพิษ ตามแนวทางพระพุทธศาสนา 

พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ 
วิทยาเขตขอนแก่น 

๑๔ 

ว.๐๒๕/๒๕๕๗ 

ศึกษาผลสัมฤทธิ์การใช้ เอกสารประกอบการสอนวิชา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ส าหรับ
นิสิตชั้นปีที่ ๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตอุบลราชธานี 

นายทว ี เทศมาศ 
วิทยาเขตอุบลราชธาน ี

๑๕ 
 ว.๐๓๗/๒๕๕๗  

แนวทางการอนุรักษ์ป่าตามหลักค าสอนพระพุทธศาสนาเถร
วาท 

พระครพูิพธิจารุธรรม, ดร. 
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 

๑๖ 
ว.๐๓๙/๒๕๕๗ 

รูปแบบการปฏิบัติธรรมที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
พุทธศาสนิกชนจังหวัดร้อยเอ็ด 

ดร.ไพฑูรย ์ สวนมะไฟ 
ห้องเรียนจังหวดร้อยเอ็ด 

๑๗ 
ว.๐๔๓/๒๕๕๗ 

ความเชื่อเรื่อง ขันหมากเบ็ง ในวัฒนธรรมชาวอีสาน : 
กรณีศึกษาอ าเภอเมืองจังหวัดหนองคาย 

ดร.คดิ วรุณด ี
วิทยาเขตหนองคาย 

๑๘ 
ว.๐๕๓/๒๕๕๗ 

การศึกษาความสัมพันธ์ความเชื่อเรื่องพิธีกรรมเจ้าแม่สองนาง
กับการส่งเสริมจริยธรรมทางสังคมของชุมชนริมฝั่งแม่น้ าโขง
จังหวัดหนองคาย 

พระครจูิรธรรมธัช,ดร. 
วิทยาเขตขอนแก่น 

๑๙ 
 ว.๐๖๘/๒๕๕๗  

รูปแบบการด าเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของชาวอีสาน 

ผศ. พลวัฒน์  ชุมสุข 
คณะสังคมศาสตร ์

๒๐ 
 ว.๐๗๐/๒๕๕๗  

การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของพระภิกษุสามเณร
ในวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว อ.เมือง จ.เชียงใหม ่

ผศ.ดร.ส าราญ ขันส าโรง 
วิทยาเขตเชียงใหม่ 

๒๑ 
ว.๐๗๕/๒๕๕๗ 

การเตรียมความพร้อมของสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, 
รศ.ดร. 

สถาบันภาษา 
๒๒ 

ว.๐๘๑/๒๕๕๗ 
พจนานุกรมพระไตรปิฎภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 

พระศรคีัมภีรญาณ รศ.ดร. 
กองวิชาการ 

๒๓ 
ว.๐๙๐/๒๕๕๗ 

แ น ว ท า ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ: ปัญหา อุปสรรค การแก้ไขและ
แนวทางการพัฒนา 

พระมหาสุทัศน ์ ติสฺสรวาที  
กองวิชาการ 

๒๔ 
ว.๑๑๗/๒๕๕๗ 

สถานภาพทางกฎหมายของวัดที่มิ ได้ รับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาและส านักสงฆ์ 

พระสิทธินติิธาดา, ดร. 
คณะสังคมศาสตร ์

๒๕ 2557 
A12262003 

สืบชะตาล้านนา : แนวคิดและการเสริมสร้างความสัมพันธ์
ทางสังคมและจิตวิญญาณของชุมชนในล้านนา 

รศ.พูนทรัพย ์เกตุวรีะพงศ์ 
 วิทยาเขตแพร ่

๒๖ 
ว.๐๐๘/๒๕๕๘ 

การพัฒนาชุมชนแบบพหุภาคีภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ของชุมชนในจังหวัดล าปาง 

พระครูสังวรสตุกิจ, ผศ.ดร. 
วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง 



๓ 
 
๒๗ 

ว.๐๑๒/๒๕๕๘ 
เครือข่ายการเรียนรู้ : กระบวนการสร้างและการใช้ความรู้
จากวรรณกรรมเรื่องสินไซ สู่การพัฒนาสังคมของชาวจังหวัด
ขอนแก่น 

รศ.ดร.โสวิทย ์บ ารุงภักดิ ์
วิทยาเขตขอนแก่น 

๒๘ 
ว.๐๒๒/๒๕๕๘ 

การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมเกี่ยวกับข้าวของเษตกรในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ผศ.ประกอบ มีโคตรกอง 
วิทยาเขตขอนแก่น 

๒๙ 
ว.๐๒๓/๒๕๕๘ 

วิเคราะห์เน้ือหาและหลักธรรมที่ปรากฏในวรรณกรรมล้านนา
ค่าวสี่บทพระยาพรหมโวหาร 

พระครวูิมลศิลปกิจวทิยาลัย
สงฆ์เชียงราย 

๓๐ 
ว.๐๕๘/๒๕๕๘ 

การพัฒนาเครือข่ายการบริหารงานของเทศบาลนครนนทบุรี ดร.อภิษฎาข ์ ศรีเครือดง 
คณะสังคมศาสตร ์

๓๑ 
ว.๐๗๒/๒๕๕๘ 

รูปแบบการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองเชิงพุทธของผู้น า
ชุมชนจังหวัดขอนแก่น 

ผศ.ดร.ชาญชัย ฮวดศร ี
วิทยาเขตขอนแก่น 

๓๒ 
ว.๑๐๘/๒๕๕๘ 

การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตตามหลักปรัชญา
การศึกษาทางพระพทุธศาสนา 

ดร.พิมลพรรณ  เพชรสมบัติ 
คณะครุศาสตร ์

๓๓ 
 ว.๑๑๔/๒๕๕๘  

รูปแบบการเรียนการสอน รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยตามหลัก
อริยสัจ ๔ 

พระครูสริิรตันานุวตัร รศ.ดร. 
วิทยาสงฆ์พุทธชินราช  

๓๔ 
ว.๑๑๗/๒๕๕๘ 

ศึกษาวิเคราะห์องค์ความรู้และสาระส าคัญของรายวิชา
ขบวนการพุทธใหม่ในโลกปัจจุบันของนิสิตมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 

พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ 
วิทยาเขตขอนแก่น 

๓๕ 
ว.๑๔๙/๒๕๕๘ 

การบริหารจัดการเชิงพุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ
แนวพุทธของพระสงฆ์ในจังหวัดล าปาง 

ดร.สมจันทร ์ศรีปรัชญานนท์ 
วิทยาลัยสงฆ์ล าปาง 

๓๖ 

 ว.๑๕๒/๒๕๕๘  

รูปแบบการเรียนการสอน รายวิชาจิตวิทยาส าหรับครู (๒๐๐ 
๒๐๔) โดยใช้การสอนแบบมีส่วนร่วมของนิสิตปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขต
ขอนแก่น 

ดร.เมษ  ทรงอาจ 
วิทยาเขตขอนแก่น 

๓๗ 
 ว.๑๕๙/๒๕๕๘  

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสาระการเรียนรู้หลักสูตรธรรม
ศึกษาและหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน 

ดร.กมลาศ  ภูวชนาธิพงศ์ 
สถาบันวิจันพุทธศาสตร ์

๓๘ 
ว.๑๖๕/๒๕๕๘ 

การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ด้วยการขับเคลื่อน
โครงการหมู่บ้านศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ 
คณะสังคมศาสตร ์

๓๙ 2558 
A12262004 

การบูรณาการภูมิปัญญาพรพุทธศาสนากับการสร้างความ
สมดุลในระบบนิเวศวิทยาชุมชน 

ผศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง
สังคมศาสตร ์

๔๐ 2558 
A12262003 

น้ าพุร้อน (Onen) : นวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวเพื่อ
สุขภาพและบ าบัดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

รศ.ดร.เอื้อมทิพย ์ศรีทอง 
คณะสังคมศาสตร ์

   
ประกาศ ณ วันที ่๒๙ เดอืน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
                                       

(พระมหาสุทิตย ์อาภากโร) 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 


