
ประกาศรายชื่อนักวิจัยและโครงการวิจัยที่ได�รับทุนอุดหนุนการวิจัยประจําป� ๒๕๖๑ 
โดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร* มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
แยกตามเป/าหมายแผนการบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรมแห2งชาติ 

******************************** 
๑. เป/าหมายที่ ๑ การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย*การสร�างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ  
  
กลุ2มที่ ๑.๑ กลุ2ม อาหาร เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีการแพทย* 
 

ที่ ชื่อเรื่องโครงการวิจัย นักวิจัย ส2วนงาน งบประมาณ หมายเหตุ 

๑ การพัฒนาเครื่องมือเพื่อแก�ป�ญหาการพร�องสุขภาวะระบบ
ทางเดินหายใจ : กรณีการประดิษฐ+เครื่องมือบริหารปอด 

ดร.นิกร  ยาอินตา 
 (นวัตกรรมกลุ�ม ๑) 

วิทยาลัยสงฆ+ลําพูน ๒๐๐,๐๐๐  

๒ การพัฒนาจิตและป�ญญาแบบองค+รวมด�วยกระบวนการ BIO 
Feedback (ระยะที่ ๒) 

พระมหาบุญเลิศ อินฺทป�ฺโญ คณะสังคมศาสตร+ ๒๐๐,๐๐๐  

๓ รูปแบบการจัดการสวนยางพารา นาข�าว และสวนปาล+มน้ํามัน
ของเกษตรกรวิถีพุทธ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ดร. พีระศิลป�  บุญทอง วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช 

๑๐๐,๐๐๐  

๔ Smart Farm : เทคนิคและรูปแบบการพัฒนาเครือข�ายเกษตร
อินทรีย+วิถีพุทธจังหวัดเชียงราย 

ดร.ขวัญชนก เหล�าสุนทร วิทยาลัยสงฆ+ 
เชียงราย 

๒๐๐,๐๐๐  

๕ การบูรณาการภูมิป�ญญาท�องถิ่นในการจัดการสวนทุเรียนของ
เกษตรกร ในจังหวัดระยอง 

ดร. สุเทพ เชื้อสมุทร  นบ.ระยอง ๑๐๐,๐๐๐  

๖ กระบวนการสร�างมูลค�าเพิ่มและช�องทางการตลาดโดยใช� นายป�ณณวิชญ+  แสงหล�า  นบ.สุพรรณบุรี ๑๐๐,๐๐๐  



 ๒ 

เทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ�มเกษตรกรเชิงพุทธในจังหวัด
สุพรรณบุรี 

๗ การวิจัยแบบมีส�วนร�วมเพื่อการพัฒนาเกษตรกรสู�ความเปPน
ผู�ประกอบการ ๓-Smart เพื่อส�งเสริมอาชีพและรายได�ที่ยั่งยืนใน
จังหวัดสุพรรณบุรี 

นายเสริมศักดิ์ สุขสุชะโน นบ.สุพรรณบุรี ๑๐๐,๐๐๐  

๘ ต�นแบบและบทเรียนการพัฒนาไร�นาส�วนผสมของเกษตรกรใน
จังหวัดอํานาจเจริญ 

พระสังวาน เขมปVฺโญ  
(สายเนตร) 

วิทยาเขต
อุบลราชธานี 

๑๐๐,๐๐๐  

 รวมงบประมาณ ๑,๑๐๐,๐๐๐  

 
 
กลุ2มที่ ๑.๒ การบริการมูลค2าสูง การท2องเที่ยวเชิงสุขภาพ  การอนุรักษ*สิ่งแวดล�อมและวัฒนธรรม เพื่อส2งเสริมการผลิต พลังท�องถิ่น และชุมชนท2องเที่ยว 
  

ที่ ชื่อเรื่องโครงการวิจัย นักวิจัย ส2วนงาน งบประมาณ หมายเหตุ 

๑ การสร�างแอปพลิเคชันเพื่อการท�องเที่ยวเชิงสมาธิภาวนาสําหรับ
ชาวต�างประเทศในจังหวัดเชียงใหม� 

ดร.วิสุทธิชัย ไชยสิทธิ์ วิทยาเขตเชียงใหม� ๑๐๐,๐๐๐  

๒ การพัฒนาสื่อการเรียนรู#ด#วยตนเองเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษสําหรับผู#ประกอบธุรกิจท-องเที่ยวในชุมชน: 
กรณีศึกษา อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม- 

ดร.เดชา ตาละนึก วิทยาเขตเชียงใหม� ๑๐๐,๐๐๐  

๓ การพัฒนาหลักสูตรฝYกอบรมภาษาอังกฤษมัคคุเทศก+น�อย ตาม
รอยเส�นทางการท�องเที่ยว อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 

พระมหาสุริยัน  อุตตโร วิทยาเขต
อุบลราชธานี 

๑๐๐,๐๐๐  



 ๓ 

ที่ ชื่อเรื่องโครงการวิจัย นักวิจัย ส2วนงาน งบประมาณ หมายเหตุ 

๔ การพัฒนาระบบ GPS เพื่อส�งเสริมการท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ปราสาทโบราณจังหวัดสุรินทร+ 

ผศ.กฤษนันท+ แสงมาศ วิทยาเขตสุรินทร+ ๑๐๐,๐๐๐  

๕ การพัฒนาองค+ความรู�และทักษะการใช�ภาษาอังกฤษสําหรับ
พระสงฆ+ในวัดท�องเที่ยวจังหวัดลําพูน 

นางสาววิภาพร  สุรินทร+ธรรม วิทยาลัยสงฆ+ลําพูน ๑๐๐,๐๐๐  

๖ การพัฒนาแหล�งโบราณหริภุญชัย  เพื่อเปPนแหล�งเรียนรู�ของ
ชุมชนในจังหวัดลําพูน 

นายบุญเพลิน  ยาวิชัย วิทยาลัยสงฆ+ลําพูน ๑๐๐,๐๐๐  

๗ แผนงานวิจัยเรื่อง : การพัฒนาระบบและศักยภาพภูมิสารสนเทศ
เพื่อการท�องเที่ยวในจังหวัดอุตรดิตถ+ 

พระอุดมป]ฎก (วิจารณ+ 
มหาปVฺโญ) 

นบ.อุตรดิตถ+ ๑๐๐,๐๐๐  

๘ แผนงานวิจัยย�อยที่ ๑ การศึกษาสํารวจแหล�งการท�องเที่ยวของ
จังหวัดอุตรดิตถ+ 

พระครูสุจิตพัฒนพิธาน   
สมจิตฺโต 

นบ.อุตรดิตถ+ ๑๐๐,๐๐๐  

๙ แผนงานวิจัยย�อยที่ ๒ การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการ
จัดการแหล�งท�องเที่ยวในจังหวัดอุตรดิตถ+ 

พระครูวีรศาสน+ประดิษฐ+   
ฐานวีโร  

นบ.อุตรดิตถ+ ๑๐๐,๐๐๐  

๑๐ แผนงานวิจัยย�อยที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพแหล�งการท�องเที่ยวใน
ชุมชนของจังหวัดอุตรดิตถ+ 

พระครูวิรุฬห+สุวรรณดิษฐ+  
กนฺตธมฺโม 

นบ.อุตรดิตถ+ ๑๐๐,๐๐๐  

๑๑ แผนงานวิจัยย�อยที่ ๔ การพัฒนาเครือข�ายแหล�งการท�องเที่ยวใน
จังหวัดอุตรดิตถ+ 

เจ�าอธิการรุ�งโรจน+   
อธิปVฺโญ  

นบ.อุตรดิตถ+ ๑๐๐,๐๐๐  

 รวมงบประมาณ ๑,๑๐๐,๐๐๐  

 
 



 ๔ 

๒. เป/าหมายที่ ๒ การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล�อม 
 
กลุ2มที่ ๒.๑ สังคมสูงวัย 
 

ที่ ชื่อเรื่องโครงการวิจัย นักวิจัย ส2วนงาน งบประมาณ หมายเหตุ 

๑ การศึกษาป�จจัยเกื้อหนุนพุทธวิธีดูแลสุขภาพและรูปแบบการ
ปฏิบัติพุทธธรรมเพื่อเสริมสร�างสุขภาพของผู�สูงอายุ 

พระครูสังวราภิรักษ+,ผศ.ดร. วิทยาเขต
นครราชสีมา 

๑๐๐,๐๐๐  

๒ การประยุกต+หลักพุทธธรรมมาใช�ในการดําเนินชีวิตของผู�สูงอายุ
ในจังหวัดนครราชสีมา 

นายประสพฤกษ+  รัตนยงค+ วิทยาเขต
นครราชสีมา 

๑๐๐,๐๐๐  

๓ การพัฒนารูปแบบและกิจกรรมการเสริมสร�างสุขภาวะผู�สูงอายุ" : 
กรณีศึกษากลุ�มศูนย+เรียนรู�สุขภาวะผู�สูงอายุ วัดสันติวิเวก ตําบล
ตะเคียน อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร+ 

พระมหาวิศิต ธีรวโํศ,ผศ.ดร. วิทยาเขตสุรินทร+ ๑๐๐,๐๐๐  

๔ รูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมสร�างสุขภาวะของผู�สูงอายุ นายกิตติคุณ ด�วงสงค+ วิทยาเขตสุรินทร+ ๑๐๐,๐๐๐  

๕ การพัฒนาศักยภาพการออมและการประกอบอาชีพของผู�สูงวัย
เพื่อการดํารงชีวิตอย�างยั่งยืนในภาคเหนือตอนบน  

 รศ.พูนทรัพย+  เกตุวีระพงศ+   
วิทยาเขตแพร�  

วิทยาเขตแพร� ๑๐๐,๐๐๐  

๖ การวิเคราะห+สถานการณ+สุขภาพภายใต�หลักภาวนา ๔ ใน
ผู�สูงอายุที่นอนติดเตียง 

พระราชปริยัติ ดร. 
วิทยาเขตพะเยา 

วิทยาเขตพะเยา ๑๐๐,๐๐๐  

๗ โรงเรียนผู�สูงอายุ: องค+ประกอบ รูปแบบและการพัฒนาหลักสูตร
เพื่อการเสริมสร�างสุขภาวะผู�สูงอายุ 

ผศ.มงคลกิตต+ โวหาร
เสาวภาคย+   

วิทยาเขตพะเยา ๑๐๐,๐๐๐  



 ๕ 

ที่ ชื่อเรื่องโครงการวิจัย นักวิจัย ส2วนงาน งบประมาณ หมายเหตุ 

๘ การพัฒนาชุดความรู�และกิจกรรมสร�างสุขภาวะองค+รวมเชิงพุทธ
บูรณาการสําหรับผู�สูงอายุ 

พระเทพปริยัติมุนี วิทยาเขตบาฬึศึกษา
พุทธโฆส 

๑๐๐,๐๐๐  

๙ การพัฒนาต�นแบบเครือข�ายผู�สูงอายุในการสร�างสุขภาวะองค+รวม
เชิงพุทธบูรณาการ 

พระศรีสุทธิเวที วิทยาเขตบาฬึศึกษา
พุทธโฆส 

๑๐๐,๐๐๐  

๑๐ โรงเรียนผู�สูงอายุ : รูปแบบและการจัดสวัสดิการของวัดและ
ชุมชนจังหวัดลําพูน 

พระครูสิริสุตานุยุต,ดร. วิทยาลัยสงฆ+ลําพูน ๑๐๐,๐๐๐  

๑๑ รูปแบบการออกกําลังกายด�วยการเจริญสติของผู�สูงอายุในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

วุฒิชัย อ่ําบํารุง วิทยาลัยสงฆ+ 
พุทธโสธร 

๑๐๐,๐๐๐  

๑๒ การพัฒนานวัตกรรมการดูแลสุขภาพผู�สูงอายุของโรงเรียน
ผู�สูงอายุจังหวัดลําปาง 

ดร.สมจันทร+ ศรีปรัชยานนท+ วิทยาลัยสงฆ+ลําปาง ๑๐๐,๐๐๐  

๑๓ โครงการวิจัยย�อยที่ ๑ รูปแบบและกระบวนการจัดการโรงเรียน
ผู�สูงอายุในจังหวัดลําปาง 

นายณรงค+ ป�ดแก�ว วิทยาลัยสงฆ+ลําปาง ๑๐๐,๐๐๐  

๑๔ โครงการวิจัยย�อยที่ ๒ พัฒนานวัตกรรมการดูแลผู�สูงอายุของ
โรงเรียนผู�สูงอายุในจังหวัดลําปาง 

นางสาวณภัสสรณ+  
เหมาะประสิทธิ์ 

วิทยาลัยสงฆ+ลําปาง ๑๐๐,๐๐๐  

๑๕ โครงการวิจัยย�อยที่ ๓ การส�งเสริมเครือข�ายโรงเรียนผู�สูงอายุ
จังหวัดลําปาง 

นางสาวชลิดา แย�มศรีสุข วิทยาลัยสงฆ+ลําปาง ๑๐๐,๐๐๐  

๑๖ นโยบายประชารัฐกับการส�งเสริมการพึ่งพาตนเองได�ของผู�สูงอายุ 
จังหวัดนครปฐม 

   ดร.อุบล วุฒิพรโสภณ      วิทยาลัยสงฆ+พุทธ
ป�ญญาศรีทวารวดี 

๑๐๐,๐๐๐  



 ๖ 

ที่ ชื่อเรื่องโครงการวิจัย นักวิจัย ส2วนงาน งบประมาณ หมายเหตุ 

๑๗ ป�จจัยที่ส�งผลต�อการเพิ่มพฤฒพลังของผู�สูงอายุในสังคมไทย ว�าที่ร.ต.หญิง ดร.สุทธญาณ+  
โอบอ�อม (โครงการย�อย/ชุด) 

วิทยาลัยสงฆ+พุทธ
ป�ญญาศรีทวารวดี 

๑๐๐,๐๐๐  

๑๘ กระบวนการพัฒนาพฤฒพลังของผู�สูงอายุด�วยการใช�ชุดกิจกรรม
ภาวนา ๔ 

พระครูใบฎีกาอภิชาติ ธมฺมสุทฺ
โธ, ดร. 

วิทยาลัยสงฆ+พุทธ
ป�ญญาศรีทวารวดี 

๑๐๐,๐๐๐  

๑๙ การพัฒนาตัวชี้วัดพฤฒพลังวิถีพุทธของผู�สูงอายุกลุ�มผู�เกษียน
ราชการ 

พระปลัดสมชาย ปโยโค วิทยาลัยสงฆ+พุทธ
ป�ญญาศรีทวารวดี 

๑๐๐,๐๐๐  

๒๐ รูปแบบการส�งเสริมบทบาทของผู�สูงอายุในกิจกรรม
พระพุทธศาสนาในจังหวัดชัยภูมิ  

อ.ปรธภร ปุระกัน วิทยาลัยสงฆ+ชัยภูมิ ๑๐๐,๐๐๐  

๒๑ การพัฒนารูปแบบและเครือข�ายการจัดการเรียนรู�ตลอดชีวิตของ
โรงเรียนผู�สูงอายุ 

พระครูพิสุทธิป�ญญาภิวัฒน+ นบ.พิจิตร ๑๐๐,๐๐๐  

๒๒ การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพของผู�สูงอายุตามหลักพุทธรรม
ของวัดในจังหวัดสุพรรณบุรี 

พระมหานพรักษ+  ขนฺติโสภโณ นบ.สุพรรณบุรี ๑๐๐,๐๐๐  

๒๓ รูปแบบการส�งเสริมโรงเรียนผู�สูงอายุวัดหนองไม�แก�น พระครูกิตติชัยกาญจน+ ห�องเรียนกาญจนบุรี ๑๐๐,๐๐๐  
 รวม   ๒,๓๐๐,๐๐๐  

 
 
 
 
 
 



 ๗ 

กลุ2มที่ ๒.๒ คนไทยในศตวรรษที่ ๒๑ 
 

ที่ ชื่อเรื่องโครงการวิจัย นักวิจัย ส2วนงาน งบประมาณ หมายเหตุ 

๑ แผนงาน พระธรรมทูตสุขภาวะ พระมหาบุญเลิศ 
อินฺทป�ฺโญ 

คณะสังคมศาสตร+ ๒๕๐,๐๐๐  

๒ รูปแบบการพัฒนาวิทยากรพระธรรมทูตสุขภาวะต#นแบบเพื่อเสริมสร#าง
นวัตกรรมพระสงฆ7ไทยโรคา 

พระครูสังฆรักษ7เกียรติ
ศักดิ์ 

คณะสังคมศาสตร+ ๒๐๐,๐๐๐  

๓ การพัฒนาวัดต#นแบบในการจัดการสุขภาวะโดยกลไกการทํางานของพระธรรม
ทูตสุขภาวะ 

พระมหาสม กลฺยาโณ
,ดร. 

คณะสังคมศาสตร+ ๑๒๐,๐๐๐  

๔ การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการส-งเสริมการเผยแผ-สุขภาวะของพระธรรมทูตสุข
ภาวะในสังคมไทย 

ผศ.ดร.ธัชชนันท7 อิศร
เดช 

คณะสังคมศาสตร+ ๑๒๐,๐๐๐  

๕ องค7ประกอบและรูปแบบการเชื่อมโยงการบริหารการศึกษาเพื่อการพัฒนาคน
อย-างยั่งยืน 

พระครูกิตติญาณวิสิฐ.
ดร. 

คณะครุศาสตร+ ๑๐๐,๐๐๐  

๖ รูปแบบการพัฒนาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของคนขับแท็กซี่
ในประเทศไทย 

บุญมี  พรรษา   
วนิดา จันทิมา 

คณะครุศาสตร+ ๑๐๐,๐๐๐  

๗ การพัฒนาทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนในจังหวัดสุรินทร7โดยใช# 
กระบวนการทฤษฎี CLT 

นางสาวณัชปภา โพธิ์พุ-ม วิทยาเขตสุรินทร+ ๑๐๐,๐๐๐  

๘ แผนงานวิจัย  พระจิตอาสาคิลานธรรม  : รูปแบบและกระบวนการเยียวยาใจ
ผู�ปhวยด�วยธรรมะ 

พระเทพสุวรรณเมธี วิทยาเขตบาฬึกศึกษา
พุทธโฆส 

๒๐๐,๐๐๐  

๙ โครงการวิจัยย�อยที่ ๑ รูปแบบและกระบวนการเยียวยาใจผู�ปhวยด�วยธรรมะ 
ของกลุ�มพระจิตอาสาคิลานธรรม 

พระเทพสุวรรณเมธี วิทยาเขตบาฬึกศึกษา
พุทธโฆส 

๑๘๐,๐๐๐  



 ๘ 

ที่ ชื่อเรื่องโครงการวิจัย นักวิจัย ส2วนงาน งบประมาณ หมายเหตุ 

๑๐ โครงการวิจัยย�อยที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพและกิจกรรมการเยียวยาใจผู�ปhวย
ด�วยธรรมะของกลุ�มพระจิตอาสาคิลานธรรม 

ดร.สุพิชฌาย+ พรพิช
ณรงค+ 

วิทยาเขตบาฬึกศึกษา
พุทธโฆส 

๑๘๐,๐๐๐  

๑๑ กระบวนการกลุ�มที่มีผลต�อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู�ผ�านสื่อโซเซียลเน็ตเวิร+ค
ของโรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย+ 

อาจารย+มณทิรา  
สะแกทอง 

วิทยาลัยสงฆ+บุรีรัมย+ ๑๐๐,๐๐๐  

๑๒ Meditation Centre : รูปแบบการพัฒนาวัดให�เปPนศูนย+กลางการปฏิบัติ
วิป�สสนากัมมัฏฐาน 

พระครูปริยัติป�ญญาธร, 
ดร. 

วิทยาลัยสงฆ+ 
พุทธโสธร 

๑๐๐,๐๐๐  

๑๓ รูปแบบการใช� Active learning ในการเสริมสร�างการเรียนรู�ของนิสิตนักศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

อ.ศิตภัทร  
ศิริฉัตรเดชา 

วิทยาลัยสงฆ+ 
พุทธโสธร 

๑๐๐,๐๐๐  

๑๔ ภัยคุกคามรูปแบบใหม� : องค+ประกอบ ตัวบ�งชี้ และผลกระทบต�อ  
ความมั่นคงของสังคมไทย 

นายนพ เฟtuองฟู นบ.เพชรบุรี ๑๐๐,๐๐๐  

๑๕ ขบวนการพัฒนากฎหมายวิชาชีพด#านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล#อมในการทํางานของไทย 

ดร.มนตรี วรภัทรทรัพย7 วิทยาลัยสงฆ7ราชบุรี ๑๐๐,๐๐๐  

๑๖ กายภาพบําบัดเชิงพุทธ : รูปแบบและวิธีการบําบัดด#วยธรรมโอสถ พระครูสมุห7วรวิทย7 ผาสุ
โก, ดร. 

วิทยาลัยสงฆ7ราชบุรี ๑๐๐,๐๐๐  

๑๗ Knowledge Center : กระบวนการจัดการวัดให#เปLนศูนย7การเรียนรู#ของ
ชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

พระครูอรรถธรรมภานี วิทยาเขตนครสวรรค7 ๑๐๐,๐๐๐  

๑๘ รูปแบบการจัดการศึกษาที่พึงประสงค+ของชุมชนเพื่อรองรับนโยบายการพัฒนา
ประเทศไทย ยุคไทยแลนด+ ๔.๐ 

พระครูพิจิตรศุภการ ดร. ห�องเรียนสงขลา ๑๐๐,๐๐๐   



 ๙ 

ที่ ชื่อเรื่องโครงการวิจัย นักวิจัย ส2วนงาน งบประมาณ หมายเหตุ 

๑๙ พฤติกรรมและปMญหาการใช#อินเตอร7เน็ตในสถานศึกษาในยุค Internet of 
Things (IOT) 

นายอรรถพล  
อิ่มวิไลวรรณ 

 

ส-วนเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

๗๕,๐๐๐  

 รวม   ๒,๔๒๕,๐๐๐  

 
กลุ2มที่ ๒.๓ สุขภาพและคุณภาพชีวิต 
 

ที่ ชื่อเรื่องโครงการวิจัย นักวิจัย ส2วนงาน งบประมาณ หมายเหตุ 

๑ พฤติกรรมกลุ-มเชิงพุทธของแรงงานต-างด#าวชาวพม-ากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามแนววัฒนธรรม 

พระมหาอดิเดช สติวโร
,ดร. 

บัณฑิตวิทยาลัย ๑๐๐,๐๐๐  

๒ การส�งเสริมสันติภาพของประชาคมอาเชียนตามหลักศาสนา พระครูภาวนากิจสุนทร 
.ว ิ

วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช 

๑๐๐,๐๐๐  

๓ การจัดการเชิงสังเคราะห+องค+ความรู�งานวิจัยสู�การบริการวิชาการ
ผู�ประกอบการวิสาหกิจชุมชน 

นายกิตติพัฒน+  สุวรรณ
สิริเมธี 

วิทยาเขต
นครราชสีมา 

๑๐๐,๐๐๐  

๔ การพัฒนาคุณค�าและจริยศาสตร+การพัฒนาของกลุ�มวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
นครราชสีมา 

นายเกรียงไกร พินยา
รักษ+ 

วิทยาเขต
นครราชสีมา 

๑๐๐,๐๐๐  

๕ แนวทางการจัดการแรงงานต�างด�าวของภาครัฐในจังหวัดอุบลราชธานี ว�าที่ ร.ต.ส�งศักดิ์ บุญ
จํารูญ 

วิทยาเขต
อุบลราชธานี 

๑๐๐,๐๐๐  



 ๑๐ 

ที่ ชื่อเรื่องโครงการวิจัย นักวิจัย ส2วนงาน งบประมาณ หมายเหตุ 

๖ กระบวนการเผยแพร�พระพุทธศาสนาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ทางวัฒนธรรม
ในสังคมพหุนิยมอาเซียน 

พระครูวุฒิธรรมบัณฑิต
,ผศ.ดร. 

วิทยาเขต
อุบลราชธานี 

๑๐๐,๐๐๐  

๗ พระพุทธศาสนากับการส�งเสริมการพัฒนาตนเอง ตามหลักป�ญญาภาวนาของ
ชุมชนในจังหวัดสุรินทร+ 

พระมหาธนรัฐ รฏwฐเมโธ วิทยาเขตสุรินทร+ ๑๐๐,๐๐๐  

๘ บทบาทของสภาองค+กรชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดสุรินทร+ พระปลัดสุระ ญาณธโร วิทยาเขตสุรินทร+ ๑๐๐,๐๐๐  

๙ แผนงานวิจัย  การพัฒนารูปแบบการเสริมสร�างสุขภาวะของพระสงฆ+ตามแนว
วิถีพุทธกับการบูรณาการด�านสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาอย�างยังยืนของ
ภาคเหนือตอนบน 

พระครูสังฆรักษ+บุญเสริม  
กิตฺติวณฺโณ 

วิทยาเขตแพร� ๑๐๐,๐๐๐  

๑๐ โครงการย�อยที่ ๑ การพัฒนารูปแบบการเสริมสร�างสุขภาวะของพระสงฆ+ตาม
แนววิถีพุทธกับการบูรณาการด�านสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาอย�างยังยืนของ
จังหวัดลําปาง 

ผศ.ชลธิชา จิรภัคพงศ+ วิทยาเขตแพร� ๑๐๐,๐๐๐  

๑๑ โครงการย�อยที่ ๒ การพัฒนารูปแบบการเสริมสร�างสุขภาวะของพระสงฆ+ตาม
แนววิถีพุทธกับการบูรณาการด�านสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาอย�างยังยืนของ
จังหวัดพะเยา 

ผศ.รวีโรจน+ ศรีคําภา วิทยาเขตแพร� ๑๐๐,๐๐๐  

๑๒ โครงการย�อยที่ ๓ การพัฒนารูปแบบการเสริมสร�างสุขภาวะของพระสงฆ+ตาม
แนววิถีพุทธกับการบูรณาการด�านสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาอย�างยังยืนของ
จังหวัดเชียงราย 

ผศ.ฉวีวรรณ สุวรรณา
ภา 

วิทยาเขตแพร� ๑๐๐,๐๐๐  



 ๑๑ 

ที่ ชื่อเรื่องโครงการวิจัย นักวิจัย ส2วนงาน งบประมาณ หมายเหตุ 

๑๓ รูปแบบและกระบวนการทางพระพุทธศาสนาในการลดการฆ�าตัวตายของ
ประชาชนจังหวัดลําพูน 

ผศ.ดร.เสน�ห+  ใจสิทธิ์ วิทยาลัยสงฆ+ลําพูน ๑๐๐,๐๐๐  

๑๔ การศึกษาแนวคิดและกระบวนการทางพระพุทธศาสนาในการลดการฆ�าตัวตาย นายจันทรัสมิ์  ตาปูลิง วิทยาลัยสงฆ+ลําพูน ๑๐๐,๐๐๐  

๑๕ การสร�างรูปแบบวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธเพื่อการลดการฆ�าตัวตายของพระสงฆ+
และชุมชนในจังหวัดลําพูน  

พระครูโกวิทอรรถวาที
,ดร. 

วิทยาลัยสงฆ+ลําพูน ๑๐๐,๐๐๐  

๑๖ กระบวนการเสริมสร�างการเรียนรู�และสุขภาวะเพื่อการลดการฆ�าตัวตายของ 
อปท. ในจังหวัดลําพูน 

ดร.สามารถ  บุญรัตน+ วิทยาลัยสงฆ+ลําพูน ๑๐๐,๐๐๐  

๑๗ การบูรณาการหลักการเรียนรู�และวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธในการปxองกันการฆ�า
ตัวตายของเยาวชนในจังหวัดลําพูน  

นายประเด�น  แบนป]ง วิทยาลัยสงฆ+ลําพูน ๑๐๐,๐๐๐  

๑๘ การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนโดยใช�กระบวนการPLC ชุมนการเรียนรู�แห�งวิชาชีพ 
เพื่อส�งเสริมการเรียนรู�ทางวิชาชีพของชุมชนอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก 

นางสาวสริญญา จําปา
วอ 

วิทยาลัยสงฆ+ 
พุทธชินราช 

๑๐๐,๐๐๐  

๑๙ การพัฒนาศักยภาพและเครือข�ายการเรียนรู�เศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัด
พิษณุโลก 

นายไสว แก�วเกตุ วิทยาลัยสงฆ+ 
พุทธชินราช 

๑๐๐,๐๐๐  

๒๐ การจัดการศึกษาตลอดชีวิตของกลุ�มชาติพันธุ+ในเขตภาคเหนือตอนล�าง พระศรีสวรรค+ อมรธมฺโม วิทยาลัยสงฆ+ 
พุทธชินราช 

๑๐๐,๐๐๐  

๒๑ บูรณาการองค+ความรู�และวิถีปฏิบัติทางพระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคมใน
อาเซียน 

พระครูสุมณฑ+ธรรม
ธาดา, ดร. 

วิทยาลัยสงฆ+ 
พุทธชินราช 

๑๐๐,๐๐๐  



 ๑๒ 

ที่ ชื่อเรื่องโครงการวิจัย นักวิจัย ส2วนงาน งบประมาณ หมายเหตุ 

๒๒ การสร�างเสริมสุขภาวะทางป�ญญาของหมู�บ�านรักษาศีล ๕ ในจังหวัดบุรีรัมย+ พระอัครวินท+ อภิชาโต วิทยาลัยสงฆ+บุรีรัมย+ ๑๐๐,๐๐๐  

๒๓ การพัฒนาชุดความรู�กฎหมายสิ่งแวดล�อมสําหรับผู�นําชุมชน ดร.ณัฐพงศ+ธัช กุรัตน+ธรร
มา 

วิทยาลัยสงฆ+บุรีรัมย+ ๑๐๐,๐๐๐  

๒๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพระพุทธศาสนาของพนักงานในนิคม
อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 

เจตนิพัทธ+ พิธิยานุวัฒน+ วิทยาลัยสงฆ+ 
พุทธโสธร 

๑๐๐,๐๐๐  

๒๕ ยุทธศาสตร+การคุ�มครองพระพุทธศาสนาด�านกฎหมายของสังคมไทย ผศ.ดร.สวัสดิ์ คําชาย วิทยาลัยสงฆ+ 
พุทธโสธร 

๑๐๐,๐๐๐  

๒๖ การเสริมสร�างเครือข�ายองค+กรพระพุทธศาสนาในการพัฒนาสังคมอย�างยั่งยืน พระมหาสหาย กนฺตธมฺ
โม 

วิทยาลัยสงฆ+ 
พุทธโสธร 

๑๐๐,๐๐๐  

๒๗ การขับเคลื่อนประชาธิปไตยของประชาชนในภาคตะวันออก ศิลปะ หินไชยศรี วิทยาลัยสงฆ+ 
พุทธโสธร 

๑๐๐,๐๐๐  

๒๘ การพัฒนาภาวะผู�นําชุมชนตามหลักพุทธธรรมต�อการปxองกันทุจริตในจังหวัด
ชัยภูมิ 

พล.ต.ดร.ณรัฐ  สวาสดิ์ 
รัตน+ 

วิทยาลัยสงฆ+ชัยภูมิ ๑๐๐,๐๐๐  

๒๙ วิเคราะห+การเสริมสร�างจิตสาธารณะของสภาส�งเสริมการเรียนรู�และพัฒนา
ทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ (สรช.) ตามกระบวนทรรศน+หลังนว
ยุค 

พระมหาวิรย+ สิทฺธิเมธี วิทยาลัยสงฆ+ชัยภูมิ ๑๐๐,๐๐๐  

๓๐ การจัดสวัสดิการทางสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาในจังหวัดเพชรบูรณ+ พระสมุห+ชาญชัย ญาณ
ชาโต 

วิทยาลัยสงฆ+พ�อขุน
ผาเมือง 

๑๐๐,๐๐๐  



 ๑๓ 

ที่ ชื่อเรื่องโครงการวิจัย นักวิจัย ส2วนงาน งบประมาณ หมายเหตุ 

๓๑ การพัฒนาองค+กรแห�งการเรียนรู�ของวัดและชุมชนในจังหวัดเพชรบูรณ+  พระครูประโชติพัชรพงศ+ วิทยาลัยสงฆ+พ�อขุน
ผาเมือง 

๑๐๐,๐๐๐  

๓๒ รูปแบบการจัดการเพื่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในระดับจังหวัด ดร.ป�ณณธร เธียร
ชัยพฤกษ+ 

วิทยาลัยสงฆ+ราชบุรี ๑๐๐,๐๐๐  

๓๓ การเสริมสร�างความร�วมมือและการควบคุมทุจริตคอร+รัปชั่นขององค+กร
ปกครองส�วนท�องถิ่นภาคประชาชนร�วมกับพระสงฆ+จังหวัดเพชรบุรี 

พระครูอุดมเจติยารักษ+ นบ.เพชรบุรี ๑๐๐,๐๐๐  

๓๔ แผนงานวิจัย : กระบวนการสร�างชุมชนสัมพันธ+วิธีพุทธ         ดร.สุทธิพันธ+ อรัญญวาส วิทยาลัยสงฆ+
ร�อยเอ็ด 

๑๐๐,๐๐๐  

๓๕ โครงการวิจัยย�อยที่ ๑ การพัฒนาชุมชนสัมพันธ+ตามแนวทางหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนา                      

นายปรเมธ ศรีภิญโญ วิทยาลัยสงฆ+
ร�อยเอ็ด 

๑๐๐,๐๐๐  

๓๖ โครงการวิจัยย�อยที่ ๒ ยุทธศาสตร+การปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ+วิถีพุทธ  ดร.สุกานดา จันทวารีย+, วิทยาลัยสงฆ+
ร�อยเอ็ด 

๑๐๐,๐๐๐  

๓๗ โครงการวิจัยย�อยที่ ๓ การพัฒนาการมีส�วนร�วมและการสร�างเครือข�ายชุมชน
สัมพันธ+วิถีพุทธ 

นายสยามพร พันธไชย วิทยาลัยสงฆ+
ร�อยเอ็ด 

๑๐๐,๐๐๐  

๓๘ การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ�มแปรรูปโดยการร�วมมือของบริษัทเอกชนใน
จังหวัดระยอง 

พระครูรัตนากรวิสุทธิ์ นบ.ระยอง ๑๐๐,๐๐๐  

๓๙ รูปแบบชุมชนเข�มแข็งเชิงพุทธบูรณาการ:กรณีศึกษาโครงการหมู�บ�านต�นแบบ
ประชาธิปไตยในภาคตะวันออกของประเทศไทย 

พระครูสุนทรเขมา
ภินันท+, ดร. 

นบ.จันทบุรี ๑๐๐,๐๐๐  



 ๑๔ 

ที่ ชื่อเรื่องโครงการวิจัย นักวิจัย ส2วนงาน งบประมาณ หมายเหตุ 

๔๐ รูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ+ชุมชนโดยใช�ภูมิป�ญญาท�องถิ่น:กรณีศึกษา
รัฐวิสาหกิจชุมชนกลุ�มเสื่อบ�านท�าแฉลบจังหวัดจันทบุรี * 
 

พระใบฏีกาทวี อาจิณฺโณ นบ.จันทบุรี ๑๐๐,๐๐๐  

๔๑ การสร�างนิสัยการออมอย�างยั่งยืนเพื่อความมั่นคงของชุมชนในจังหวัดเชียงใหม� พระมหาอัมพร ชุตินฺธโร
,ดร. 

วิทยาเขตเชียงใหม� ๑๐๐,๐๐๐  

๔๒ การสื่อความหมายของการอธิบายเหตุผลของเยาวชนจังหวัดเลย นางพวงเพชร  พลวิเศษ วิทยาลัยสงฆ+เลย ๑๐๐,๐๐๐ เพิ่มเติม 

 รวม   ๔,๒๐๐,๐๐๐  
 
 
กลุ2มที่ ๒.๔ การบริหารจัดการน้ํา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล�อม 
 

ที่ ชื่อเรื่องโครงการวิจัย นักวิจัย ส2วนงาน งบประมาณ หมายเหตุ 

๑ การพัฒนารูปแบบการมีส-วนร-วมของชุมชนสําหรับการดูแลระบบนิเวศอย-าง
ยั่งยืนตามหลักพุทธธรรมในวัด 

พระมหาสุขสันติ์ สุขว
ฑฺฒโน,ดร. 

คณะพุทธศาสตร+ ๑๐๐,๐๐๐  

๒ แนวทางการบริหารจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติของชาวบ#านในชุมชนจังหวัด
เชียงใหม- 

ผศ.ดร.ประเสริฐ ปอน
ถิ่น 

วิทยาเขตเชียงใหม� ๑๐๐,๐๐๐  

๓ การจัดการพื้นที่ลุ�มน้ําตามแนวพระพุทธศาสนาของชุมชนในจังหวัด
นครราชสีมา 

พระไพรัตน+  เอิบสําโรง วิทยาเขต
นครราชสีมา 

๑๐๐,๐๐๐  



 ๑๕ 

ที่ ชื่อเรื่องโครงการวิจัย นักวิจัย ส2วนงาน งบประมาณ หมายเหตุ 

๔ นวัตกรรมเพื่อจัดการผักตบชวาแบบบูรณาการร�วมกับชุมชนเพื่อพัฒนากวzาน
พะเยาอย�างยั่งยืน  

ว�าที่ ร.ท.นิกรณ+  โปธา
ฤทธิ์ 

วิทยาเขตพะเยา ๑๐๐,๐๐๐  

๕ การบริหารจัดการน้ําเพื่อแก�ป�ญหากลุ�มเกษตรกรลุ�มน้ําลี้ นายวสิษฐ+พล  กูลพรม วิทยาลัยสงฆ+ลําพูน ๑๐๐,๐๐๐  
๖ หมู�บ�านพุทธเกษตร:รูปแบบการจัดการปhาและการส�งเสริมสัมมาชีพของ

เกษตรกรวิถีพุทธสู�ความยั่งยืน ในจังหวัดน�าน 
พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร.  วิทยาลัยสงฆ+นคร

น�านฯ 
๑๐๐,๐๐๐  

๗ ศึกษาวิธีคิดและการจัดการปhาของชุมชนหมู�บ�านพุทธเกษตรในจังหวัดน�าน พระมหากิตติ กิตฺติเมธี วิทยาลัยสงฆ+นคร
น�านฯ 

๑๐๐,๐๐๐  

๘ การพัฒนากิจกรรมและการประกอบสัมมาชีพของหมู�บ�านพุทธเกษตรใน
จังหวัดน�าน 

นายธนวัฒน+  ศรีลา  วิทยาลัยสงฆ+นคร
น�านฯ 

๑๐๐,๐๐๐  

๙ การพัฒนารูปแบบการจัดการปhาและการส�งเสริมสัมมาชีพของเกษตรกรวิถี
พุทธสู�ความยั่งยืน ในจังหวัดน�าน 

นายสิทธิชัย  อุ�นสวน  วิทยาลัยสงฆ+นคร
น�านฯ 

๑๐๐,๐๐๐  

๑๐ การสร�างเครือข�ายหมู�บ�านเกษตรในการจัดการปhาและพัฒนาสัมมาชีพในพื้นที่
จังหวัดน�าน 

นายประทีป  ยศนรินทร+  วิทยาลัยสงฆ+นคร
น�านฯ 

๑๐๐,๐๐๐  

๑๑ การบริหารการจัดการทรัพยากรน้ําตามแนวเทือกเขาพนมดงรักในจังหวัดศรีสะ
เกษ สุรินทร+ และบุรีรัมย+ 

พระแพนษณุ อนุตฺตโร  วิทยาลัยสงฆ+ 
ศรีสะเกษ 

๑๐๐,๐๐๐  

๑๒ การบริหารจัดการน้ําเทือกเขาพนมดงรักขององค+การปกครอง ส�วนท�องถิ่นใน
จังหวัดศรีสะเกษ สุรินทร+ และบุรีรัมย+ 

พระสมุห+สราวุฒิ อาสโภ วิทยาลัยสงฆ+ 
ศรีสะเกษ 

๑๐๐,๐๐๐  

๑๓ การฟt|นฟูระบบนิเวศและแหล�งน้ําเทือกเขาพนมดงรักตามแนวพุทธของ
ประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ สุรินทร+ และบุรีรัมย+ 

พระสุริยนต+ ทฺสสฺนีโย วิทยาลัยสงฆ+ 
ศรีสะเกษ 

๑๐๐,๐๐๐  



 ๑๖ 

ที่ ชื่อเรื่องโครงการวิจัย นักวิจัย ส2วนงาน งบประมาณ หมายเหตุ 

๑๔ การส�งเสริมศักยภาพของเครือข�ายประชาชนในการบริหารจัดการน้ําตามแนว
เทือกเขาพนมดงรัก 

พระครูโกศลศาสนวงศ+ วิทยาลัยสงฆ+ 
ศรีสะเกษ 

๑๐๐,๐๐๐  

๑๕ การจัดการระบบนิเวศแบบพหุภาคีในอําเภอหล�มสัก จังหวดัเพชรบูรณ+  นายป]ยวัช ละคร วิทยาลัยสงฆ+พ�อขุน
ผาเมือง 

๑๐๐,๐๐๐  

๑๖ การสร�างพื้นที่สีเขียวของชุมชนในจังหวัดอุทัยธานี (หุปปhาตาด) พระราชอุทัยโสภณ,ดร. นบ.อุทัยธานี ๑๐๐,๐๐๐  

๑๗ แผนงานวิจัย ..การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพื่ออุตสาหกรรมและการ
ท�องเที่ยว  ในจังหวัดชลบุร ี

พระมหาสุชาติ  ธมฺมกา
โม  
    

นบ.ชลบุร ี ๑๐๐,๐๐๐  

๑๘ โครงการวิจัยย2อยชุดที่ ๑    การศึกษานโยบายการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ําเพื่ออุตสาหกรรมและการท�องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี 

ดร.วรพจน+  ก�องเสนาะ นบ.ชลบุร ี ๑๐๐,๐๐๐  

๑๙ โครงการวิจัยย2อยชุดที่  ๒  กระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพื่อ
อุตสาหกรรมและการท�องเที่ยวขององค+กรปกครองส�วนท�องถิ่นในจังหวัดชลบุรี 

นายสุขสรร  ทองที นบ.ชลบุร ี ๑๐๐,๐๐๐  

๒๐ โครงการวิจัยย2อยชุดที่  ๓ การเสริมสร�างเครือข�ายของรัฐ เอกชน และภาค
ประชาชน ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพื่ออุตสาหกรรมและการ
ท�องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี 

พระปลัดมนู  ฐานจาโร นบ.ชลบุร ี ๑๐๐,๐๐๐  



 ๑๗ 

ที่ ชื่อเรื่องโครงการวิจัย นักวิจัย ส2วนงาน งบประมาณ หมายเหตุ 

๒๑ โครงการวิจัยย2อยชุดที่  ๔ การวิเคราะห+สภาพป�ญหาและอุปสรรคของการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพื่ออุตสาหกรรมและการท�องเที่ยว ในจังหวัดชลบุรี 

อาจารย+ณรงค+  เชื้อบัว
เย็น 

 

นบ.ชลบุร ี ๑๐๐,๐๐๐  

๒๒ การจัดการขยะตามหลักนิเวศเชิงพุทธของวัดและชุมชน พระครูสิริกาญจนาภิ
รักษ+ 

ห�องเรียนกาญจนบุรี ๑๐๐,๐๐๐  

๒๓ การบริหารจัดการขยะอย�างครบวงจรเพื่อสิ่งแวดล�อมที่ดีในชุมชน พระปริญญา ฐิตธมฺโม วิทยาเขตเชียงใหม� ๑๐๐,๐๐๐  
 รวม   ๒,๓๐๐,๐๐๐  

 
 
กลุ2มที่ ๒.๕ การกระจายความเจริญและเมืองน2าอยู2  
 

ที่ ชื่อเรื่องโครงการวิจัย นักวิจัย ส2วนงาน งบประมาณ หมายเหตุ 

๑ การพัฒนาและเสริมสร�างเครือข�ายการเรียนรู�ข�ามวัฒนธรรมของกลุ�มอารย
ธรรม ๕ เชียง กับการเสริมสร�างความเปPนพลเมืองในภูมิภาคลุ�มน้ําโขง  

รศ.ดร.วันชัย พลเมืองดี วิทยาเขตพะเยา ๑๐๐,๐๐๐  

๒ กระบวนการการเรียนรู�ข�ามวัฒธรรมของพระสงฆ+ในกลุ�มอารยธรรม ๕ เชียงกับ
การเสริมสร�างความเปPนพลเมืองในภูมิภาคลุ�มน้ําโขง  

พระปลัดกันทวี ฐานตต
โร,ดร 

วิทยาเขตพะเยา ๑๐๐,๐๐๐  



 ๑๘ 

ที่ ชื่อเรื่องโครงการวิจัย นักวิจัย ส2วนงาน งบประมาณ หมายเหตุ 

๓ กระบวนการการเรียนรู�ข�ามวัฒธรรมของชุมชนในกลุ�มอารยธรรม ๕ เชียง กับ
การเสริมสร�างความเปPนพลเมืองในภูมิภาคลุ�มน้ําโขง 

นางเสาวนีย+ ไชยกุล วิทยาเขตพะเยา ๑๐๐,๐๐๐  

๔ การเสริมสร�างเครือข�ายการเรียนรู�ข�ามวัฒนธรรมของกลุ�มอารยธรรม ๕ เชียง
กับการเสริมสร�างความเปPนพลเมืองในภูมิภาคลุ�มน้ําโขง  

ผศ.จักรแก�ว นามเมือง  วิทยาเขตพะเยา ๑๐๐,๐๐๐  

๕ แผนงาน ภูมิป�ญญาลุ�มแม�น้ําตาป} : ประวัติศาสตร+ คุณค�าและการเชื่อมต�ออา
รายธรรมศรีวิจัย  

รศ.ดร.จําเริญ  ชูช�วย
สุวรรณ 

ห�องเรียน 
สุราษฎร+ธานี 

๑๐๐,๐๐๐  

๖ ประวัติศาสตร+การตั้งถิ่นฐานของชุมชนลุ�มแม�น้ําตาป}  นายณาณพนธ+ ตรัยรวร
ยุตก+ 

ห�องเรียน 
สุราษฎร+ธานี 

๑๐๐,๐๐๐  

๗ การศึกษาวิถีชีวิตภูมิป�ญญาและการเชื่อมโยงอารยธรรมศรีวิชัยของลุ�มแม�น้ําตา
ป} จังหวัดสุราษฎร+ธานี โครงการย�อยที่ ๒ 

นายประสิทธิ์ พันธวงษ+ ห�องเรียน 
สุราษฎร+ธานี 

๑๐๐,๐๐๐  

๘ พลวัตภาคประชาสังคมการจัดการตนเองของลุ�มแม�น้ําตาป}จังหวัดสุราษฎร+ธานี 
โครงการย�อยที่ ๓  

นายสุขอุษา นุ�นทอง ห�องเรียน 
สุราษฎร+ธานี 

๑๐๐,๐๐๐  

๙ ศึกษาเส�นทางและเครือขายการท�องเที่ยวเชิงอนุรักษ+ลุ�มแม�น้ําตาป} โครงการ
ย�อยที่ ๔  

นางภัชลดา สุวรรณนวล ห�องเรียน 
สุราษฎร+ธานี 

๑๐๐,๐๐๐  

 รวม   ๙๐๐,๐๐๐  

 
 
 
 



 ๑๙ 

๓. เป/าหมายที่ ๓ การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร�างองค*ความรู�พื้นฐานของประเทศ 
 

กลุ2มที่ ๓.๑ องค*ความรู�พื้นฐานทางสังคมและความเปAนมนุษย* 
ที่ ชื่อเรื่องโครงการวิจัย นักวิจัย ส2วนงาน งบประมาณ หมายเหตุ 

๑ การศึกษาองค7ความรู#และจัดทําปทานุกรมคัมภีร7ธรรมบท พระราชปริยัติกวี IBSC ๒๐๐,๐๐๐  
๒ ศึกษาวิเคราะห7แนวคิดเรื่องจิตในคัมภีร7พระพุทธศาสนาเถรวาท แม-ชีกฤษณา รักษาโฉม บัณฑิตวิทยาลัย ๑๐๐,๐๐๐  
๓ การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ7การเก็บรักษาน้ําผึ้งและเนยข#นตาม

หลักพระพุทธศาสนา 
ดร.ตวงเพชร สมศรี บัณฑิตวิทยาลัย ๑๐๐,๐๐๐  

๔ การส-งเสริมความมั่นคงแห-งพระพุทธศาสนาด#วยอุบาสกธรรมใน
สังคมไทย 

พระมหาทวี ละลง บัณฑิตวิทยาลัย ๑๐๐,๐๐๐  

๕ การสืบทอดภูมิปMญญาจากชาดกผ-านวิถีวัฒนธรรมท#องถิ่นใน
ประชาคมอาเซียน ศึกษากรณีประเทศไทยและประเทศลาว 

ผศ.ดร.ประพันธ7 ศุภษร บัณฑิตวิทยาลัย ๑๐๐,๐๐๐  

๖ ศึกษาการปฏิบัติวิปMสสนากัมมัฏฐานตามแนวทางของศูนย7
วิปMสสนามูลนิธิโพธิวัณณา 

พระเจริญ วฑฺฒโน คณะพุทธศาสตร+ ๑๐๐,๐๐๐  

๗ การศึกษาวิเคราะห7คัมภร7สัทธรรมปุณทรีกสูตร: สารแห-ง
สันติภาพและการอยู-ร-วมกันอย-างกลมเกลี่ยว 

พระมหานพดล ปุญญสุวฑฺฒ
โก,ดร. 

 คณะพุทธศาสตร+ ๑๐๐,๐๐๐  

๘ ศึกษาวิเคราะห7การให#การแนะแนวด#วยพุทธวิธีในพระ
สุตตันตป[ฎก 

พระครูปลัดมารุต วรมงฺคโล คณะครุศาสตร+ ๑๐๐,๐๐๐  

๙ การศึกษาพัฒนาการทางความคิดตามหลักโยนิโสมนสิการของ
ปราชญ+พื้นบ�านล�านนา 

ดร.วิโรจน+ วิชัย วิทยาเขตเชียงใหม� ๑๐๐,๐๐๐  



 ๒๐ 

ที่ ชื่อเรื่องโครงการวิจัย นักวิจัย ส2วนงาน งบประมาณ หมายเหตุ 

๑๐ การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร+ช�วยสอนวิชาพระอภิธรรมเพื่อ
การเรียนรู�ด�วยตนเอง 

ผศ. (พิเศษ) สมบูรณ+ ตาสนธิ วิทยาเขตเชียงใหม� ๑๐๐,๐๐๐  

๑๑ การพัฒนาหลักสูตรปฏิบัติวิป�สสนากรรมฐานสําหรับการ
เสริมสร�างพุทธิป�ญญากับแกนนํายุวพุทธเชียงใหม� 

พระบุญทรง ปุVฺญธโร,ดร. วิทยาเขตเชียงใหม� ๑๐๐,๐๐๐  

๑๒ การประยุกต+ใช�หลักพุทธธรรมเพื่อเยียวยาผู�ปhวยระยะสุดท�าย  สังวรณ+ สมบัติใหม� วิทยาเขตเชียงใหม� ๑๐๐,๐๐๐  
๑๓ การเสริมสร�างแนวทางปฏิบัติในการสังคมสงเคราะห+ของวัดใน

จังหวัดเชียงใหม� 
พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ+, ดร. วิทยาเขตเชียงใหม� ๑๐๐,๐๐๐  

๑๔ การอยู�ร�วมกันอย�างสันติของชุมชนชาวพุทธ-มุสลิมในจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ผศ.ดร.ดิเรก  นุ�นกล่ํา วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช 

๑๐๐,๐๐๐  

๑๕ มรดกโลกมรดกธรรม : ประวัติศาสตร+  หลักธรรมและหลักฐาน
โบราณทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

พระครูโสภณรัตนบัณฑิต ดร. วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช 

๑๐๐,๐๐๐  

๑๖ กระบวนการสร�างความสุขด�วยจิตอาสาของชุมชนบ�านปะโอ 
อําเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา 

พระครูโฆสิตวัฒนานุกูล วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช 

๑๐๐,๐๐๐  

๑๗ ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ : สารัตถธรรมและวิถีชุมชนของคน
ภาคใต� 

พระครูจิตตสุนทร วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช 

๑๐๐,๐๐๐  

๑๘ ตํานานพระครูสี่กา : ประวัติศาสตร+ การรักษาและการพัฒนาสู�
มรดกโลกของพระบรมธาตุเจดีย+นครศรีธรรมราช 

ดร.สิทธิโชค  ปาณะศรี วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช 

๑๐๐,๐๐๐  

๑๙ คุณค�าของการฝYกโยคะสมาธิตามแนวทางพุทธปรัชญา  ดร.เสร ี ศรีงาม วข.นครราชสีมา ๑๐๐,๐๐๐  



 ๒๑ 

ที่ ชื่อเรื่องโครงการวิจัย นักวิจัย ส2วนงาน งบประมาณ หมายเหตุ 

๒๐ ศึกษากระบวนการปลูกฝ�งด�านคารวธรรม สามัคคีธรรม และ
ป�ญญาธรรมแก�เด็กและเยาวชน ด�วยนิทานพื้นบ�านอิสาน 

พระครูกิตติคุโณภาส วิทยาเขต
อุบลราชธานี 

๑๐๐,๐๐๐  

๒๑ การพัฒนาฐานข�อมูลปราชญ+ท�องถิ่นในจังหวัดสุรินทร+ นายไชยรัตน+ ป�ญญาเอก วิทยาเขตสุรินทร+ ๑๐๐,๐๐๐  

๒๒ บทบาลีในคัมภีร+อภิธัมมัตถวิภาวินี ป�ญจิกา อัตถโยชนา ตามสูตร
คัมภีร+สัททาวิเสส : ศึกษาเชิงวิเคราะห+ 

พระมหาโกมล กมโล วิทยาเขตบาฬึก
ศึกษาพุทธโฆส 

๑๐๐,๐๐๐  

๒๓ วิเคราะห+รูปแบบ พัฒนาการ และคุณค�าเชิงจรยิธรรมสญัลักษณ+ทาง
พระพุทธศาสนาในจังหวัดกลุ�มอีสานใต� 

พระครูศรีป�ญญาวิกรม,ดร. วิทยาลัยสงฆ+บุรีรัมย+ ๑๐๐,๐๐๐  

๒๔ ป�จจัยทางพุทธจิตวิทยาที่มีผลต�อความรับผดิชอบต�อองค+กรของบุคลากร 
สังกัดองค+กรปกครองส�วนท�องถิ่นจังหวัดบุรีรมัย+ 

ดร.ทิพย+ ขันแก�ว วิทยาลัยสงฆ+บุรีรัมย+ ๑๐๐,๐๐๐  

๒๕ ความเชื่อมโยงของภาษาศาสตร+บนพื้นฐานภาษาถิ่นของนิสิต
วิทยาลัยสงฆ+ ลุ�มแม�น้ํามูล 

พระมหานิกร ญาณมุนี วิทยาลัยสงฆ+บุรีรัมย+ ๑๐๐,๐๐๐  

๒๖ การอนุรักษ+และฟt|นฟูการใช�ภาษาไทหล�มของวัดและชุมในจังหวัด
เพชรบูรณ+  

พระครูสิริพัชรากร (พงศกร) วิทยาลัยสงฆ+พ�อขุน
ผาเมือง 

๑๐๐,๐๐๐  

๒๗ การมีส�วนร�วมของวัดและชุมชนในการอนุรักษ+โบราณสถานพื้นที่
อุทยานประวัติศาสตร+ศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ+ 

นายนรุณ กุลผาย วิทยาลัยสงฆ+พ�อขุน
ผาเมือง 

๑๐๐,๐๐๐  

๒๘ การวิเคราะห+รูปแบบสถาป�ตยกรรมเรือนไทยพื้นถิ่น : กรณีศึกษา
เรือนไทยจังหวัดเพชรบุรี 

พระครูวัชรสุวรรณาทร นบ.เพชรบุรี ๑๐๐,๐๐๐  

๒๙ การส�งเสริมการพัฒนาแหล�งอารยธรรมสมัยทวาราวดี ชุมชน
หมู�บ�านสุวรรณภูมิ   

เอกมงคล  เพ็ชรวงษ+ นบ.สุพรรณบุรี ๑๐๐,๐๐๐  



 ๒๒ 

ที่ ชื่อเรื่องโครงการวิจัย นักวิจัย ส2วนงาน งบประมาณ หมายเหตุ 

๓๐ กลยุทธ+และภาวะผู�นําในการบริหารกิจการคณะสงฆ+จังหวัด
บุรีรัมย+ 

พระสุเชษฐ+ จนฺทธมฺโม วิทยาลัยสงฆ+บุรีรัมย+ ๑๐๐,๐๐๐  

 รวม   ๓,๑๐๐,๐๐๐  
 
กลุ2มที่ ๓.๒ การวิจัยเพื่อความเปAนเลิศทางวิชาการ 
 

ที่ ชื่อเรื่องโครงการวิจัย นักวิจัย ส2วนงาน งบประมาณ หมายเหตุ 

๑ แผนงานวิจัย รูปแบบกระบวนการให�การปรึกษาเพื่อลดป�จจัย
เสี่ยงสุขภาพเชิงพุทธจิตวิทยา (คลินิกพุทธจิตวิทยา) 

ผศ.ดร.สิริวัฒน+ ศรีเครือดง 
คณะมนุษยศาสตร+ 

คณะมนุษยศาสตร+ ๑๐๐,๐๐๐  

๒ โครงการวิจัยย2อยที่ ๑  การวิเคราะห+สังเคราะห+องค+ความรู� และ
กระบวนการให�คําปรึกษาเชิงพุทธจิตวิทยา  

  ดร. นวลวรรณ พูนวสุพลฉัตร คณะมนุษยศาสตร+ ๑๐๐,๐๐๐  

๓ โครงการวิจัยย2อยที่ ๒ การพัฒนาคลินิกพุทธจิตวิทยาการให�การปรกึษา
ต�นแบบเพื่อลดป�จจัยเสี่ยงเชิงพุทธจิตวิทยา  

ดร.วิชชุดา ฐิติโชตริัตนา คณะมนุษยศาสตร+ ๑๐๐,๐๐๐  

๔ โครงการวิจัยย2อยที่ ๓  การพัฒนา รูปแบบ กิจกรรม และการให�
คําปรึกษาเพื่อลดป�จจัยเสี่ยงเชิงพุทธจิตวิทยา 

พระใบฎีกากิตติพงษ+ สีลสุทฺโธ, ดร. คณะมนุษยศาสตร+ ๑๐๐,๐๐๐  

๕  ศึกษารูปแบบพฤติกรรมการเรียนรู�ภาษาอังกฤษจากเทคโนโลยีห�องคลีนิค
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีต�อ
ทักษะการใช�ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                     

ผศ.ดร.วีระกาญจน+  กนกกมเลศ คณะมนุษยศาสตร+ ๑๐๐,๐๐๐  



 ๒๓ 

ที่ ชื่อเรื่องโครงการวิจัย นักวิจัย ส2วนงาน งบประมาณ หมายเหตุ 

๖ ป�จจัยทางจิตวิทยาองค+การเชิงบวกที่มีอิทธิพลต�อการนําไปสู�องค+การแห�ง
ความเปPนเลิศ : กรณีศึกษาบริษัทในเขตนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  

ดร.สมโภช ศรีวิจิตรวรกุล คณะมนุษยศาสตร+ ๑๐๐,๐๐๐  

๗ รูปแบบความสัมพันธ+เชิงสาเหตุป�จจัยด�านสภาพแวดล�อมและ
จิตวิทยาเชิงบวกที่มีต�อสุขภาวะองค+รวมแนวพุทธของครอบครัว
ในชุมชนอาคารสูง เขตกรุงเทพมหานคร 

ดร.กมลาศ ภูวชนาธิพงศ+ 
คณะมนุษยศาสตร+ 

คณะมนุษยศาสตร+ ๑๐๐,๐๐๐  

๘ การบริหารหารศึกษา : แนวคิด ทฤษฎี และรูปแบบการบริหาร
จัดการ 

ดร.สิน งามประโคน คณะครุศาสตร+ ๑๐๐,๐๐๐  

๙ การลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู#สําหรับการจัดการเรียนการสอน 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษา 

ดร.สุทธิพงษ7 ศรีวิชัย คณะครุศาสตร+ ๑๐๐,๐๐๐  

๑๐ การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู�เรียน สํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา 
สุราษฏร+ธานี เขต ๓ 

ดร.มลิวัลย+  โยธารักษ+ วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช 

๑๐๐,๐๐๐  

๑๑ ศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยี ๔.๐ ในการเรียนการสอนของ
เครือข�ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

นายพีระพล  สงสาป วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช 

๑๐๐,๐๐๐  

๑๒ สุขภาวะทางป�ญญาที่มีอิทธิพลต�อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรยีนชั้น
มัธยมศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย+ 

พระครสูุนทรวีรบัณฑิต,ดร. วิทยาลัยสงฆ+บุรีรัมย+ ๑๐๐,๐๐๐  

๑๓ ป�จจัยทางจิตสังคมและความสุขใจที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนอย�างมี
ประสิทธิภาพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา จังหวัดบุรีรัมย+ 

ดร.วิรตัน+ ภูทองเงิน วิทยาลัยสงฆ+บุรีรัมย+ ๑๐๐,๐๐๐  



 ๒๔ 

ที่ ชื่อเรื่องโครงการวิจัย นักวิจัย ส2วนงาน งบประมาณ หมายเหตุ 

๑๔ การวิเคราะห+ต�นทุนค�าใช�จ�ายต�อหน�วยในการผลิตบัณฑิต มจร.
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

นางสาวอัจจิรา  จงละเอียด วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช 

๗๕,๐๐๐  

๑๕ Register Reminder: แอพพิเคชั่นการให�บริการแจ�งเตือนงาน
ทะเบียน 

นายพิษณุชัย ชูชื่น วิทยาลัยสงฆ+ 
พุทธชินราช 

๗๕,๐๐๐  

๑๖ กระบวนการเสริมสร�างศักยภาพการให�การบริการแบบองค+รวม
ของสํานักงานวิทยาลัย ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเขต
ภาคเหนือ   

นายจักรพงศ+  เพ็ญเวียง วิทยาลัยสงฆ+ลําพูน ๗๕,๐๐๐  

๑๗ การบริหารงานบุคคลในทศวรรษหน�า กรณีมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ 

นางสาวณภาส+ณัฐ พิมพิลาลัย  กองกลาง ๗๕,๐๐๐  

 รวมงบประมาณ ๑,๖๐๐,๐๐๐  

 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

 
(พระสุธีรัตนบัณฑิต) 

ผู�อํานวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร+ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 



 ๒๕ 

 
คําชี้แจงท�ายประกาศ 
 ๑. โครงการวิจัยทั้งหมดจัดอยู�ในเปxาหมายที่ ๑-๓ ตามเปxาหมายแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรมแห�งชาติของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห�งชาติ  

๒. ให�นักวิจัยปรับปรุงโครงการวิจัย โดยให�มีตัวชี้วัดความสําเร็จ คือ  การให�ข�อเสนอแนะหรือแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ชุมชนและสังคมไม�น�อยกว�าร�อยละ ๕๐ 
ของผลงานทั้งหมด 

๓. ปรับปรุงแนวทางการดําเนินการ โดยให�มีการจัดการความรู�วิจัย เพื่อนําไปสู�การพัฒนาชุมชนและสังคมและเพื่อความความเปPนเลิศทางวิชาการในทุก
โครงการวิจัย 

๔. ให�นักวิจัยปรับงบประมาณของโครงการวิจัยให�สอดคล�องกับงบอุดหนุนการวิจัยที่ได�รับการจัดสรร 
๕. มหาวิทยาลัยจะหักค�าสาธารณูปโภค บํารุงน้ํา ไฟฟxา ระหว�างร�อยละ ๗- ๑๐ ของงบประมาณที่ได�รับ 
๖. ในการทําสัญญาให�ทุนอุดหนุนการวิจัยให�ประสานกับสถาบันวิจัยพุทธศาสตร+ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 


