
 

 

     
                                       

ประกาศสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เรื่อง อนุมัติจบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ 
------------------------- 

 ตามที่สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดสรรทุนอุดหนุน
โครงการวิจัยประจ าปีงบประมาณแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริม และ
พัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยให้มีผลงานวิจัยตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย นั้น   
 ในคราวประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๓ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติอนุมัตจิบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จ านวน ๒๖ โครงการ ดังนี้ 
 
 
 

ล าดับ 
 

รหัสสัญญา 
 

ชื่อรายงานการวิจัย 
 

ผู้วิจัย/ส่วนงาน 
 

๑ ว.๐๘๓/๒๕๕๒ 
การศึกษาเชิงวิเคราะห์รูปแบบการเผยแผ่พุทธธรรมของ
วัดปัญญานันทาราม 

ดร.แสวง  นิลนามะ 
คณะพุทธศาสตร์ 

๒ 
 

ว.๐๒๓/๒๕๕๕ 
ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

ดร.ยุทธนา  ปราณีต 
คณะสังคมศาสตร์ 

๓ สกอ/๒๕๕๖ 
การจัดการเรียนรู้ด้านสุขภาวะของผู้สูงอายุตามแนว
พระพุทธศาสนา 

พระมหาสังเวช  จนฺทโสภี,ผศ.ดร. 
วิทยาลัยสงฆ์เลย 

๔ ว.๐๑๖/๒๕๕๖ 
การศึกษาวิเคราะห์บทบาลีในคัมภีร์บาลีพระพุทธศาสนา
เถรวาท 

ผศ.เวทย์ บรรกรกุล 
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส 

๕ ว.๐๓๔/๒๕๕๖ 
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม กรณีศึกษา 
กลุ่มชาติพันธุ์ จังหวัดนครพนม 

นายทนงศักดิ์  ใจสบาย 
วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 

๖ ว.๐๓๖/๒๕๕๖ 
พระพุทธศาสนาในมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย : 
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และความสัมพันธ์ทางสังคม 

พระครูพิพิธสุตาธร (บุญช่วย) 
วิทยาเขตเชียงใหม่ 

๗ ว.๐๓๙/๒๕๕๖ 
พัฒนาการความเชื่อและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อ
เรื่องบุญและบาปในบทเพลงลูกทุ่งอีสานของครูสลา
คุณวุฒิ 

รศ.ดร.สมชัย  ศรนีอก 
คณะครุศาสตร์ 

๘ ว.๐๕๒/๒๕๕๖ 
ปัจจัยจิตสังคมที่เกี่ยวกับการปรับพฤติกรรมต่อวิถีชีวิต
ของผู้สูงอายุ 

พระครูปฐมวรวัฒน์ (ทองศรี) 
คณะมนุษยศาสตร์ 



๒ 
 

 

 

ล าดับ 
 

รหัสสัญญา 
 

ชื่อรายงานการวิจัย 
 

ผู้วิจัย/ส่วนงาน 
 

๙ ว.๐๕๓/๒๕๕๖ 

ศึกษาวิธีการสอนภาษาอังกฤษแบบตอบสนองด้วย
ท่าทางและเล่าเรื่องที่มีต่อทักษะการฟังภาษาอังกฤษ
ของนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา     
ลงกรณราชวิทยาลัย 

ดร.วีระกาญจน์ กนกกมเลศ 
คณะมนุษยศาสตร์ 

๑๐ ว.๐๖๕/๒๕๕๖ 
ผลกระทบของการดื่มแอลกอฮอล์ต่อการด าเนินชีวิตของ
ประชาชนในสังคมไทย 

พระครูปริยัติกิตติธ ารง, ผศ.ดร. 
คณะสังคมศาสตร์ 

๑๑ ว.๐๗๑/๒๕๕๖ 
พระพุทธศาสนาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว  : ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และความสัมพันธ์ทาง
สังคม 

พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.  
วิทยาเขตขอนแก่น 

๑๒ ว.๐๑๘/๒๕๕๘ 
รูปแบบการรักษาและป้องกันยาเสพติดตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา : กรณีศึกษา วัดพุทธเกษม อ าเภอน้ า
พอง จังหวัดขอนแก่น 

ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น 
วิทยาเขตขอนแก่น 

๑๓ ว.๐๓๔/๒๕๕๘ 
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ผศ.ดร.วิทยา ทองดี 
วิทยาเขตขอนแก่น 

๑๔ ว.๑๐๙/๒๕๕๘ 
การศึกษาวิเคราะห์เชิงปรัชญาในมหาปรินิพพานสูตร ดร.ประยงค์ จันทร์แดง 

วิทยาเขตพะเยา 

๑๕ 
ว.๒๑๒/๒๕๕๙ การศึกษาผลของการปฏิบัติอานาปานสติกรรมฐานที่มี

ต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้อง 
ดร.จุฑามาศ  วารีแสงทิพย์ 

บัณฑิตวิทยาลัย 

๑๖ 
ว.๒๐๘/๒๕๕๙ ภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการกับการส่งเสริมการ

ประสิทธิภาพการบริหารตามหลักพุทธจริยธรรมาภิบาล  
พระมหาชุติภัค  อภินนฺโท 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 

๑๗ 
ว.๐๖๗/๒๕๕๙ การจัดการทุนมนุษย์เพ่ือส่งเสริมจริยธรรมของบุคลากร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ดร.ธิติวุฒ ิ หมั่นม ี
คณะสังคมศาสตร์ 

๑๘ 
ว.๑๗๙/๒๕๕๙ การจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการทุพพล

ภาพของชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี 
พระมหาจิตนเรศ วุฑฺฒิธมฺโม,ผศ.ดร. 

วิทยาเขตอุบลราชธานี 

๑๙ 
ว.๐๙๑/๒๕๕๙ กระบวนการสร้างหลักประกันชีวิตตามหลักศีล ๕ ใน

จังหวัดล าปาง 
นายสมจันทร์  ศรีปรัชยานนท์ 

วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง 

๒๐ 
ว.๑๘๗/๒๕๕๙ ยุทธศาสตร์การจัดการตลาดน้ าแบบมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในอ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุร ี
พระมหาเกรียงศักดิ์ ภูริวฑฺฒโก 

วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี 

๒๑ 
 

ว.๐๙๓/๒๕๕๙ 
บทบาทวัดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ: 
กรณีศึกษาวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ าเภอด าเนิน
สะดวก  จังหวัดราชบุรี 

พระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ  ชยทตฺโต 
วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี 

๒๒ 
ว.๑๕๐/๒๕๕๙ คัมภีร์สุตตะสังคหะ:  การปริวรรต การแปล และการ

วิเคราะห์ 
ดร.วิโรจน ์ คุ้มครอง 

วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส 

๒๓ 
ว.๒๐๕/๒๕๕๙ รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนชาวพุทธ

และมุสลิมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
นายประสิทธิ์  พันธวงษ์ 

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  



๓ 
 

 

 

ล าดับ 
 

รหัสสัญญา 
 

ชื่อรายงานการวิจัย 
 

ผู้วิจัย/ส่วนงาน 
 

๒๔ 
ว.๐๐๖/๒๕๕๙ การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางอารมณ์ของวิชาชีพ

พยาบาล:  หลักการและตัวแบบเชิงพุทธ 
ดร.อรชร   ไกรจักร ์

บัณฑิตวิทยาลัย 

๒๕ 
 

ว.๐๐๑/๒๕๕๙ 
รูปแบบและกระบวนการสร้างจิตสาธารณะเพ่ือการ
จัดการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวทาง
พระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืน 

ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม 
บัณฑิตวิทยาลัย 

๒๖ 
ว.๒๑๖/๒๕๕๙ สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขการด าเนินงานตาม

นโยบายคืนผืนป่า 
ดร.ภูริวัจน ์ ปุณยวุฒิปรีดา 

วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
 
  ทั้งนี ้ ให้ผู้วิจัยด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑. ส่งร่ายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จ านวน ๒๕ เล่ม บทความวิจัย และเอกสารตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย พร้อมบันทึกข้อความเพ่ือขอเบิกงบประมาณงวดที่เหลือส่งสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ภายใน ๓๐ วัน 
 ๒. กรณีท่ีส่งรายงานฉบับสมบูรณ์อย่างเดียว ให้นักวิจัยจัดท าบทความวิจัย และตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI หรือน าเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติขึ้นไป เพ่ือประกอบการ
เบิกจ่ายงบประมาณงวดที่เหลือ ภายใน ๔๕ วัน 
 ๓. นักวิจัยที่ต้องการน าผลงานวิจัยไปขอต าแหน่งทางวิชาการให้แจ้งมายังสถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร์เพ่ือออกหนังสือรับรองและแก้ไขในกรณีที่ให้มีการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ภายใน ๔๕ 
วัน 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๙  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 
                                       

(พระมหาสุทิตย์ อาภากโร) 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 

 


