
 



รายงานประจําป ๒๕๖๑   ก 

คํานํา 
 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร ไดจัดทํารายงานประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือแสดงผลการดําเนินงาน
ในปท่ีผานมา เปนสื่อกลางใหทุกภาคสวนของสังคมรับรูรับทราบผลการดําเนินงานท่ีสถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตรไดปฏิบัติ เพื่อกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยที่มีการพัฒนาระบบใหมุงสูวิจัยมากขึ้น  ดวยการ
สรางวัฒนธรรมวิจัย  เพิ่มบุคลากรท่ีเชี่ยวชาญดานการวิจัย  สรรหาทรัพยากรและงบประมาณท่ี
เพียงพอ  เขารวมเครือขายมหาวิทยาลัยวิจัย  วางระบบสนับสนุนและแรงจูงใจ  การเพิ่มผลงานวิจัย  
รวมถึงวางระบบการพัฒนางานวิจัยไปสูการใชประโยชนอยางครบวงจร   

ในนามของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ขอขอบคุณ
บุคลากรทุกรูป/คนที่ใหความรวมมือรวมใจในการทํากิจกรรมตาง ๆ  รวมท้ังสนับสนุนการทําภารกิจ
ของสถาบันวิจัยพุทธศาสตรใหมีความเจริญกาวหนาสืบไป 

 
 
 
 

พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร.  
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ข

สารบัญ 
 

คํานํา  ก 
สารบัญ  ข 
สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไปของสวนงาน ๑ 
 ประวัติความเปนมาของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร ๑ 
 ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธดานการวิจัย ๑ 
 โครงสรางการแบงสวนงานสถาบันวิจัยพุทธศาสตร ๔ 
 ลําดับรายชื่อผูอํานวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร ๔ 
 รายชื่อคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยพุทธศาสตร ๕ 
 รายชื่อบุคลากรประจําสถาบันวิจัยพุทธศาสตร ๗ 
 สถิติบุคลากรประจําสถาบันวิจัยพุทธศาสตร                                       ๗ 
สวนที่ ๒ ผลการดําเนินงานประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๐ 
 การใหทุนอุดหนุนการวิจัยและการรับทุนวิจัยจากองคกรสนับสนุน ๑๐ 
 การพัฒนาบุคลากรทางการวิจัย ๑๑ 
 การติดตามและประเมินผลการวิจัย  ๑๓ 
 การเผยแพรผลงานวิจัย ๑๔ 
 การนําผลการวิจัยไปใชประโยชนและงานสรางสรรค ๑๗ 
 การเสริมสรางความรวมมือทางการวิจัย ๑๗ 
 กิจกรรมสถาบันวิจัยพุทธศาสตรและการศึกษาดูงาน 

การประชุมคณะกรรมการและบุคลากรประจําสถาบันวิจัยพุทธศาสตร 
๑๙ 
๑๙ 

 ชุดความรูจากงานวิจัย ๒๐ 
สวนที่ ๓ ภาคผนวก ๔๐ 
   
   

 
 
 
 
 
 

 
 



 ๑     

 

 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของส่วนงาน  
 
 
ประวัติความเป็นมาของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 

 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๘ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๒ เพ่ือเป็นอนุสรณ์เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราช  ได้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ครบรอบ ๙๐ปี  มีภารกิจส าคัญคือ ด าเนินการวิจัยและพัฒนางานวิชาการ  เพ่ือสร้างองค์ความรู้ควบคู่ไป
กับกระบวนการเรียนการสอน เน้นการพัฒนาองค์ความรู้ในพระไตรปิฎก โดยวิธีสหวิทยาการแล้วน าองค์
ความรู้ที่ค้นพบมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาศีลธรรมและจริยธรรมของสังคม รวมทั้งพัฒนาคุณภาพงาน
วิชาการด้านพระพุทธศาสนา 
 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  แม้จะก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๒ ก็ตาม แต่การด าเนินงานสนอง
นโยบายตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้ ได้เริ่มปฏิบัติอย่างจริงจังเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗  โดยมหาวิทยาลัยได้ออก
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา ๒ คณะ คือ คณะกรรมการนโยบายและคณะกรรมการด าเนินงาน
รวมทั้งได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานซึ่งประกอบด้วย ผู้อ านวยการ  รองผู้อ านวยการ  เจ้าหน้าที่ฝ่าย
วิชาการ  และเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ    
 การด าเนินงานในระยะแรก  ฝ่ายบริหารได้ด าเนินตามนโยบายที่ก าหนดไว้ควบคู่ไปกับ
การศึกษารูปแบบการท างาน   ดังนั้นในปี พ.ศ.๒๕๓๐ จึงได้จัดประชุมก าหนดนโยบายเร่งด่วนของสถาบัน 
คือ  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์จะต้องเน้นการวิจัยตนเองเป็นหลัก เพ่ือให้ทราบบทบาทและประสิทธิภาพ
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ต่อมาคณะอนุกรรมการยกร่างงานวิจัยจึงได้ก าหนด
โครงการวิจัยขึ้นมา ๓ โครงการ คือ  
 ๑) ประสิทธิภาพการผลิตพระพุทธศาสตรบัณฑิต   
 ๒) ศึกษาบทบาทและหน้าที่ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในทัศนะของอาจารย์ บัณฑิตพุทธ
ศาสตรบัณฑิตและพระสังฆาธิการ   
 ๓) ศึกษาติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษาพุทธศาสตรบัณฑิต ปี พ.ศ. ๒๕๒๘-๒๕๒๙   
 โดยมอบหมายให้สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จทันงานฉลอง มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยครบ ๑๐๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๓๒  
 

 



    ๒ รายงานประจ าปี ๒๕๖๑ 

 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยมีประกาศเรื่องภารกิจ อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
ส่วนงานสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ให้มีภารกิจเกี่ยวกับงานวางแผนและพัฒนางานวิจัย และนักวิจัยของ
มหาวิทยาลัย ประสานงานจัดหาทุนสนับสนุนงานวิจัย รับรอง เผยแพร่และน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดย
แบ่งเป็น ๒ ส่วนงาน ดังนี้ 
 ๑) ส่วนงานบริหาร มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารและงานสารนิเทศ
และเผยแพร่งานวิจัยของสถาบัน และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม
งาน ดังนี้ 
  ๑.๑ กลุ่มงานบริหาร ปฏิบัติงานด้านธุรการ ประสานงานด้านงบประมาณ การเงิน การ
บัญชี พัสดุ นโยบายและแผนพัฒนา และปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
  ๑.๒ กลุ่มงานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย ปฏิบัติงานด้านการให้บริการระบบ
สารสนเทศ วารสารวิจัย ชุดความรู้จากงานวิจัย เพ่ือน ามาเผยแพร่ในการเรียนการสอน งานพัฒนา
มหาวิทยาลัยและกิจการคณะสงฆ์ที่เก่ียวข้อง และปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 ๒) ส่วนงานวางแผนและส่งเสริมการวิจัย มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน
วางแผนและพัฒนางานวิจัย สนับสนุนงานวิจัย พัฒนานักวิจัย รวมทั้งเป็นศูนย์กลางข้อมูลและการ
ประสานงานการวิจัย และปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่มงาน ดังนี้ 
  ๒.๑ กลุ่มงานวางแผน วิจัยและพัฒนา ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผนด้านการวิจัย 
ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานและรวบรวมข้อมูลงานวิจัย พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ด้านงานวิจัย รวมทั้งพัฒนา ติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยต่างๆ และปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับ
มอบหมาย 
  ๒.๒ กลุ่มงานจัดหาทุนสนับสนุนงานวิจัย ปฏิบัติงานจัดหาทุนสนับสนุนงานวิจัยทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือจัดสรรทุนวิจัยให้แก่บุคลากรและส่วนงานของมหาวิทยาลัย งานวิจัย
มนุษย์ พัฒนาห้องปฏิบัติการวิจัย งานประสานภาคีวิจัย และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
 จากนั้นสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ได้ด าเนินการพัฒนาโครงการวิจัยอย่างต่อเนื่องเพ่ือสนับสนุน
พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย คือ การพัฒนาการวิจัยทางพระพุทธศาสนาควบคู่กับศาสตร์สมัยใหม่เพ่ือ
การพัฒนาจิตใจและสังคม 
 

 



 ๓     

 

 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ปณิธาน กลยุทธ์ด้านการวิจัย 
 จากการด าเนินการที่ผ่านมาสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์การวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยให้มียุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ยุทธศาสตร์การวิจัยของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยในระยะต่างๆ โดยในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ ดังนี้ 
 

 
 

 ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย  
 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนาใน

ระดบัชาติและนานาชาติ 
 
 เป้าประสงค์ 
 มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยทางพระพุทธศาสนาที่ได้รับการเผยแพร่ ประยุกต์ใช้ในการพัฒนา

จิตใจและสังคมท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
 
 ปณิธาน 
 ศูนย์กลางการวิจัยพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ เพ่ือพัฒนาจิตใจและปัญญา 
 

 กลยุทธ์ 
 ๑. พัฒนานักวิจัย ผลิตผลงานวิจัยด้านพระพุทธศาสนาที่ครอบคลุมทุกกลุ่มความรู้และสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือนักวิจัยและการวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 

 ๒. ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 
 ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการน าองค์ความรู้จากการวิจัยไปใช้ในการเรียนการสอน การพัฒนา

บุคคลและสังคมและกิจการคณะสงฆ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 



    ๔ รายงานประจ าปี ๒๕๖๑ 

 ๔. ส่งเสริมให้ผลการวิจัยได้รับการอ้างอิง การน าเสนอ การน าไปใช้ การตีพิมพ์ และได้รับ
รางวัลระดับชาติและนานาชาติ 

 ๕. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 
 
 พันธกิจ 
           ๑. ก าหนดระบบและกลไกท่ีสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์การวิจัยและงานสร้างสรรค์ของ
มหาวิทยาลัย 
            ๒. ศูนย์กลางการบริหารจัดการงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย 
            ๓. ส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยและเสริมสร้างจรรยาบรรณแก่นักวิจัย 
           ๔. สนับสนุนการด าเนินงานเครือข่ายงานวิจัยเพ่ือพัฒนาโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ 
           ๕. เผยแพร่องค์ความรู้จากผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์สู่ท้องถิ่น ชุมชน สังคมและนานาชาติ 
            ๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 
 
 วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์และนักวิชาการของมหาวิทยาลัยท าการวิจัยพ้ืนฐาน
สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อความเข้มแข็งและเป็นเลิศทางวิชาการพระพุทธศาสนา 
 ๒. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์และนักวิชาการของมหาวิทยาลัยท าวิจัยเชิงประยุกต์
สู่การปฏิบัติและพัฒนางานสร้างสรรค์แก่สังคมทั้งในระบบจุลภาคและมหภาค 

 ๓. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์น าผลของการวิจัยมาใช้สอนนิสิตและพัฒนางาน
วิชาการ 

 ๔. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกับบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศและเป็นศูนย์บริการข้อมูลเพ่ือการวิจัยและพัฒนาด้านพระพุทธศาสนา 
 ๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจัยร่วมกันระหว่างบุคลากรและองค์กรทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ 
 ๖. ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและฝึกอบรมการน าผลการวิจัยไปใช้สู่
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ทางวิชาการและการพัฒนาที่มีคุณภาพแก่มนุษย์และสังคม 
 

 



 ๕     

 

 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

โครงสร้างการแบ่งส่วนงานสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  
 การบริหารงานของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ประกอบด้วยคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร์ ซึ่งมีอธิการบดีเป็นประธาน  ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ  ดังนี้ 

 
 

ล าดับรายชื่อผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน ตามล าดับดังนี้ 
ล าดับที่ ชื่อ – ฉายา ปี พ.ศ. 

๑ พระสุธีวรญาณ (ณรงค์ จิตฺตโสภโณ), รศ.ดร. ๒๕๒๒ - ๒๕๓๒ 
๒ พระมหาวิเชาว์ ปญฺญาวชิโร, ดร.  ๒๕๓๓ - ๒๕๓๕ 
๓ พระมหาเจิม สุวโจ  ๒๕๓๖ - ๒๕๔๑ 
๔ พระเมธีรัตนดิลก (จรรยา ชินว โส), ดร. ๒๕๔๒ - ๒๕๔๖ 
๕ พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) ๒๕๔๖ - ๒๕๕๔ 
๖ พระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย์ อาภากโร), รศ.ดร. ๒๕๕๔ - ปัจจุบัน 

 
 
 
 

ส่วนงานวางแผน 
และส่งเสริมงานวิจัย 

ส่วนงานบริหาร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

คณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
บริหารงาน 

รองผู้อ านวยการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย 



    ๖ รายงานประจ าปี ๒๕๖๑ 

รายช่ือคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 

ล าดับที่ ชื่อ – ฉายา/นามสกุล ต าแหน่ง 
๑ พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. ประธานกรรมการ 
๒ พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร. กรรมการจากคณาจารย์ประจ า 
๓ พระเมธีธรรมาจารย์, ดร. กรรมการจากคณาจารย์ประจ า 
๔ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  สุยะพรหม กรรมการจากคณาจารย์ประจ า 
๕ พระเทพปริยัตโมลี, ดร. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗ รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘ ดร.อ านาจ บัวศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙ ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐ พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. กรรมการและเลขานุการ 
๑๑ นายธนันท์รัฐ ประเสริฐศิลป์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
รายช่ือบุคลากรสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

ล าดับที่ ชื่อ – ฉายา / นามสกุล ต าแหน่ง 

๑. พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อ านวยการ 
๒. นายธนันท์รัฐ  ประเสริฐศิลป์ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
๓. พระมหาเสรีชน  นริสฺสโร ผู้อ านวยการส่วนงานบริหาร 
๔. พระมหาชุติภัค  อภินนฺโท ผู้อ านวยการส่วนวางแผนและส่งเสริมการวิจัย 
๕. พระมหานันทวิทย์  ธีรภทฺโท นักวิจัย 
๖. พระมหาสมยศ  สุทฺธิสิริ นักวิจัย 
๗. พระมหาเกรียงศักดิ์ อินฺทปญฺโญ, ดร. นักวิจัย 
๘. นายบดินทร์ภัทร์  สายบุตร นักวิจัย 
๙. นายเดชฤทธิ์ โอฐสู นักจัดการงานทั่วไป 

๑๐. นายสุรัตน์ ค าโสภา นักจัดการงานทั่วไป 
๑๑. นายวันเฉลิม แสงก๋า นักจัดการงานทั่วไป (ลูกจ้างชั่วคราว) 

 
สถิติบุคลากรสถาบันวิจัยพุทธศาสตร ์

บุคลากร ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ 
ประจ า ๑๒ ๑๒ ๑๐ ๑๑ ๙ ๑๐ 
ผู้เชี่ยวชาญ ๒ ๑ ๒ ๑ ๑ - 
ลูกจ้างชั่วคราว ๒ ๒ ๒ ๑ ๑ ๑ 



 ๗     

 

 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

สถานที่ตั้ง  

 ตั้งอยู่  ณ อาคารส านักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ๓  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย อยุธยา ต าบลล าไทร  อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๓๑๗๐  หมายเลขติดต่อ
ภายใน  ๘๐๗๓, ๘๑๕๔, ๘๑๕๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เว็บไซต์ส่วนงาน  
 www.bri.mcu.ac.th 

 



  
 

รายงานประจ าปี ๒๕๖๑ ๘ 

ส่วนที่ ๒ ผลการด าเนินงานประจ าปี  ๒๕๖๑  
 
 

 ในส่วนนี้เป็นรายงานผลการด าเนินการของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ในรอบปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมี
ขั้นตอนการด าเนินการในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 ๑. การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและการรับทุนวิจัยจากองค์กรสนับสนุน  
 ๒. การพัฒนาบุคลากรทางการวิจัย 

 ๓. การติดตามและประเมินผลการวิจัย 

 ๔. การเผยแพร่ผลงานวิจัย 
 ๕. การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์และงานสร้างสรรค์ 
 ๖. การเสริมสร้างความร่วมมือทางการวิจัย 
 ๗. การประชุมคณะกรรมการและบุคลากรประจ าสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
 ๘. ชุดความรู้จากงานวิจัย 

 

๑. การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและการรับทุนวิจัยจากองค์กรสนับสนุน  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้รับงบประมาณเพ่ือด าเนินการตาม
พันธกิจและยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ทั้งสิ้น ๓๐,๓๕๐,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านสามแสนห้า
หมื่นบาทถ้วน)  จ าแนกเป็นเงินในงบประมาณ ๒๓,๕๙๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบสามล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาท
ถ้วน)   นอกงบประมาณมหาวิทยาลัย (เงินรายได้มหาวิทยาลัย) ๖,๗๖๐,๐๐๐ บาท (หกล้านเจ็ดแสนหก
หมื่นบาทถ้วน) งบประมาณดังกล่าว สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ด าเนินการจัดการออกเป็นส่วนต่างๆ คือ 
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (สร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี ๕ ส) จ านวน ๙,๙๓๙,๐๐๐ บาท 

๑) ค่าใช้จ่ายเป็นทุนอุดหนุนการวิจัย 
๒) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพทางการวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต 
๓) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา เผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
๔) ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลงานวิจัย 
๕) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการภายในสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เช่น การประชุม/กิจกรรม

วิจัย เป็นต้น  
 ๑) การจัดสรรทุนอุดหนุนโครงการการวิจัยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   ตามที่ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี ได้จัดท าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในมาตรา ๔๖ เรื่องงบประมาณรายจ่ายส าหรับแผนงานบูรณาการวิจัย
และนวัตกรรม นั้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒๐,๓๓๓,๒๐๐ 
บาท  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ท าบันทึกข้อความแจ้งหัวหน้าส่วนงานทุกส่วนเพ่ือให้จัดสรรงบประมาณของ
ส่วนงานในการให้ทุนวิจัย แต่กระบวนการวิจัยให้ผ่านการพิจารณาจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
 

 

 



    
 

 

 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๙ 

๒) การท าสัญญาให้ทุนการวิจัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับงบประมาณรายจ่ายส าหรับแผนงานบูรณาการ
วิจัยและนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นจ านวนเงิน ๑๙,๖๐๑,๒๐๐ บาท ในการนี้ 
สถาบันวิจัยวิจัยพุทธศาสตร์ได้ท าสัญญาให้ทุนการวิจัยแล้ว จ านวน ๖๐ โครงการ  และสถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร์ได้ท าบันทึกข้อความแจ้งหัวหน้าส่วนงานทุกส่วนเพ่ือให้จัดสรรงบประมาณของแต่ละส่วนงานใน
การจัดสรรทุน อุดหนุนการวิจัย อีกด้วยเพ่ือรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการ ศึกษา โดย
กระบวนการวิจัยให้ผ่านการพิจารณาและรับรองจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 

 
๒.  การพัฒนาบุคลากรทางการวิจัย  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้าน
การวิจัยโดยได้ด าเนินการดังนี้ 
 ๑) โครงการฝึกอบรม“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)  
  ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนา
นักวิจัย” (Training for the trainers) ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กับส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” 
(ลูกไก่) ดังนี้ 
 เมื่อวันที่ ๑๖ – ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดย
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และวิทยาเขตเชียงใหม่  ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้
จัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ ๘ ณ โบทานิครีสอร์ท อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดย
จัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการวิจัย ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือเพ่ือ
ขยายผลการฝึกอบรมนักวิจัยอย่างมีคุณภาพ มีผู้ผ่านโครงการ จ านวน ๖๕ รูป/คน โดยเป็นการอบรมทั้ง
ภาคทฤษฎีประกอบด้วยเนื้อหา เช่น ปรัชญาและจรรยาบรรณการวิจัย การก าหนดโจทย์การวิจัยแบบ
บูรณาการที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของประเทศตามบริบทของชุมชน และงานตามภารกิจหลัก 
การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดงานวิจัย การสังเคราะห์วรรณกรรม เป็นต้น และภาคปฏิบัติ
ประกอบด้วยเนื้อหา เช่น ก าหนดโจทย์และบูรณาการความคิดร่วมกับสมาชิกในกลุ่มเพ่ือก าหนดปัญหา
วิจัยในแต่ละพ้ืนที่ และสรุปการก าหนดโจทย์วิจัย ค าถามวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย เป็นต้น ผลการ
ด าเนินการดังกล่าว มีผู้ผ่านการอบรม จ านวน ๖๑ รูป/คน  
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 ๒) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย และพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยหัวข้อการพัฒนา
โครงการวิจัยเพ่ือขอทุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยแบ่งเป็น ๒ ช่วง คือ ช่วงที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๕-๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ปรายฟ้า การ์เด้นฮิลล์ รีสอร์ท  ต าบลแคมป์สน อ าเภอเขา
ค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  ผู้มี เข้าอบรมจ านวน ๔๘ รูป/คน จาก ๑๗ ส่วนงานภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และ ช่วงที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องปฏิบัติการ
วิจัย ชั้น G  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ต.ล าไทร อ.วัง
น้อย  จ. พระนครศรีอยุธยา มีเข้าอบรมจ านวน ๖๔ รูป/คน จาก ๒๖ ส่วนงานภาคกลางและปริมณฑล 
พระราชวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานมอบวุฒิบัตรและปิดโครงการ เนื้อหาการ
อบรมประกอบด้วยภาคบรรยายเรื่อง การบริหารงานวิจัยตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์และ
การบริหารงานวิจัย การบริหารจัดการงานวิจัยของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และภาคปฏิบัติการเขียนและ
การพัฒนาโครงการวิจัย มีหัวข้อโครงการที่ได้รับการพัฒนาแล้ว จ านวน ๘๐ โครงการ 

 
 

๓) โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านการวิจัย 
 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มีภารกิจในการก ากับดูแลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ให้ด าเนินการไป
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณและจัดหาแหล่งทุนการวิจัยให้แก่บุคลากร
ของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งอบรมพัฒนาบุคลากรให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งส่วนกลางและวิทยา
เขต เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติภาระหน้าที่ ในด้านการวิจัยให้ตอบสนองพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย ความต้องการของประเทศชาติ และพระศาสนาสืบไป 
 ในการนี้  จึงก าหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักจัดการงานวิจัย” ภายใต้โครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านการวิจัยเพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการบริหาร
จัดการงานวิจัยในหน่วยงานตั้งแต่ก่อนด าเนินงาน ระหว่างด าเนินงาน และหลังสิ้นสุดโครงการวิจัย จนถึง
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์จากงานวิจัย 
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 ๔) การร่วมสัมมนาทางวิชาการ “การจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ” 
 ตามที่มหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ด าเนินโครงการการจัดการความรู้ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศโดย
ก าหนดด าเนินการฝึกอบรมผู้ประสานงานจัดการความรู้ สัมมนาทางวิชาการการจัดการความรู้และจัดงาน
วันแห่งความรู้ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  โดยพระมหาเกรียงศักดิ์ อินฺทปญฺโญ และพระมหานันทวิทย์ 
ธีรภทฺโท ได้เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ “การจัดการความรู้เพ่ือมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ” เมื่อวันที่ 
๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารส านักงานอธิการบดี และน าเสนอผลงานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๑-๔ อาคาร 
มวก ๔๘ พรรษา ได้รับผลการคัดเลือกผ่านระดับดีเด่น และร่วมจัดนิทรรศการน าเสนอผลงานในวัน
บุรพาจารย์ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา อีกด้วย 

 
 
 ๕) อบรมหลักสูตรโครงการ "พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย” (Research Manager: RM) รุ่นที่ 15 
 เมื่อวันที่ ๒๑-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ พระมหาเสรีชน นริสฺสโร ผู้อ านวยการส่วนงานบริหาร ได้ 
เข้าฝึกอบรมหลักสูตรโครงการ “พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย” (Research Manager: RM) รุ่นที่ ๑๕ ณ ชั้น ๓ 
ห้ อ งบุ ห ลั น พิ ทั กษ์ พ ล  อาค ารอมรภู มิ รั ตน  สถ าบั น ค้ น คว้ าและ พั ฒ น าผลิ ตภั ณ ฑ์ อ าห าร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจัดโดยภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  คณะอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เนื้อหาหลักสูตร
ประกอบด้วย ๑) การจัดการงานวิจัยอย่างมืออาชีพ ๒) เทคนิคการจัดท าข้อก าหนดขอบเขตของงาน 
(TOR) ๓) การบริหารข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการวิจัย ๔) กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดการ
งานวิจัยที่ควรรู้ ๕) การน าผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และเชิงสังคม ๖) จริยธรรมการวิจัย 
และ ๗) การเขียนสรุปรายงานการวิจัยและรูปแบบมาตรฐานการเขียนรายงานการวิจัย วิธีการฝึกอบรม
เป็นการบรรยาย อภิปราย ฝึกปฏิบัติและท ากิจกรรมร่วมกัน มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน 
 
 
 



  
 

รายงานประจ าปี ๒๕๖๑ ๑๒ 

๖) ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย  
 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ได้เสนอตั้งกรรมการจริยธรรมการวิจัยประกอบด้วย พระสุวรรณเมธา
ภรณ์, ผศ.ดร. เป็นประธานกรรมการ พระราชวรมุนี,ดร. และพระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร เป็นรองประธาน
กรรมการ ศ.นพ.เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์ ดร.จุฑามาศ วารีแสงทิพย์ ดร.ทายาท ศรีปลั่ง ดร.ธวัชชัย สมอ
เนื้อ ดร.กมลาศ ภูวชนาธิพงศ์ พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ ศ.ดร.จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ พ.ต.ท. ดร.
ปราโมทย์ จันทร์ดวงแก้ว และดร.อ านาจ บัวศิริ เป็นกรรมการ พระสุธีรัตนบัณฑิต , รศ.ดร. เป็นกรรมการ
และเลขานุการ พระมหาสมยศ สุทฺธิสิ ริ  และพระมหานันทวิทย์  ธีรภทฺ โท เป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ที่
จ าเป็นต้องมีการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยเพ่ือคุ้มครองสิทธิ ศักดิ์ศรี ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่
ดีของผู้ที่เกี่ยวข้องในการวิจัย รวมทั้งเพ่ือให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น และหลักสากล  

 
 ๗) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
 เพ่ือให้การพิจารณาและกลั่นกรองผลงานวิชาการรับใช้สังคมของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ด าเนิน
ไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ได้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองผลงาน
วิชาการรับใช้สังคมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยมีพระราชวรมุนี, ดร. เป็นประธานกรรมการ 
และให้ใช้งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนวิจัยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  
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๓. การติดตามและประเมินผลการวิจัย  
 การติดตามและประเมินผลการวิจัยเป็นภารกิจที่ส าคัญของกระบวนการพัฒนานักวิจัยและ
โครงการวิจัยเพ่ือให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  มุมมองที่มีต่อการวิจัยและการพัฒนาจากกิจกรรมการวิจัย  
ดังนั้น  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์จึงได้มีการติดตามและประเมินผลการวิจัยของนักวิจัยอย่างต่อเนื่อง  โดยมี
ผลการด าเนินการในปี ๒๕๖๑  ดังนี้  
 ๑) การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยท่ีได้รับทุนอุดหนุน (ประชุมตรวจงานวิจัย) 
 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ได้จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการด าเนินโครงการวิจัย โดยได้เชิญ
นักวิจัยที่ได้ท าสัญญามาน าเสนอรายงานการวิจัยทั้งฉบับความก้าวหน้า และฉบับร่างสมบูรณ์ เพ่ือรับฟัง
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิและปรับปรุงแก้ไขเป็นรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อไป โดยได้มีการจัด
ประชุมตรวจรายงานวิจัยทั้งในส่วนกลางและวิทยาเขต 

 
 ๒) การอนุมัติจบโครงการวิจัย 
 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดสรรงบประมาณให้
ทุนอุดหนุนการวิจัยและตรวจสอบความสมบูรณ์ของรายงานผลการวิจัยตามขั้นตอน  ในปี ๒๕๖๑ มี
โครงการวิจัยที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจบจากคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑/
๒๕๖๑ จ านวน ๔๙  โครงการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ จ านวน ๗๔  โครงการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ จ านวน ๑๔๓  
โครงการ และครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ จ านวน ๗๔ โครงการ รวมทั้งสิ้น ๓๔๐ โครงการ และมีการถอดบทเรียน
หรือจัดท ารายงานการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยโดยการตั้งคณะกรรมการพิจารณาแล้วน าเสนอไปยัง ครม. 
เพ่ือเสนอนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติต่อไป 

 



  
 

รายงานประจ าปี ๒๕๖๑ ๑๔ 

๔. การเผยแพร่ผลงานวิจัย  
 การเผยแพร่การวิจัยเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในกระบวนการวิจัยที่จะน าความรู้จากงานวิจัย
ไปสู่การรับรู้ของสาธารณชนหรือการน าไปใช้ทั้งในเชิงวิชาการ การน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพ้ืนที่ การใช้
ประโยชน์ในระดับนโยบาย โดยในรอบปี ๒๕๖๑ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้ด าเนินการเผยแพร่
ผลงานวิจัยใน ๓ ลักษณะ คือ ๑) การน าเสนอผลงานวิจัย/การจัดการสัมมนาผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 
๒) การน าเสนอผลงานวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษา องค์กรด้านการวิจัยในระดับประเทศ ๓) การน าเสนอ
ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ดังนี้ 
  ๑) โครงการสัมมนาผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ ๙ 
  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ และมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้จัด
โครงการสัมมนาผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ ๙ และการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ เรื่อง 
“วัฒนธรรมเชิงพุทธกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” (Buddhist Culture and Sustainable Development) 
ระหว่างวันที่ ๒-๓ เมษายน ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ต.น้ าค า อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ โดยมีการ
มอบรางวัลผลงานวิจัยและนักวิจัยดีเด่นประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการสัมมนาด้วย โดยก าหนดระดับรางวัล
เป็น ๔ ระดับ ได้แก่ ๑) ระดับดีเยี่ยม ๒) ระดับดีเด่น ๓) ระดับดีมาก และ ๔) ระดับดี จากผลงานวิจัยเด่น 
๓ กลุ่ม คือ ๑) กลุ่มวิจัยประเภทคัมภีร์ ๒) กลุ่มวิจัยประเภทโบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม และ ๓) กลุ่มวิจัย
ประเภทพัฒนาชุมชนและสังคม  

 
 ๒) โครงการสัมมนาผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ ๑๐ 
 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ  และภาคีเครือข่ายที่มี
บทบาทในการพัฒนาการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาล  ๑๔  หน่วยงาน  ได้
จัดประชุมวิชาการวิชาการระดับชาติ ครั้งที่  ๓ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑๐ ภายใต้หัวข้อเรื่อง  “นคร
น่าน : นครพระพุทธศาสนา สู่มรดกธรรม มรดกโลก” (NAN : The City of Buddhism Towards 
Dhamma and World Heritage) เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  เฉลิมพระ
เกียรติฯ ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน มีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะด้วยการ
ตีพิมพ์ทางวิชาการด้านวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืน และเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์  มุมมองในประเด็นที่เกี่ยวข้องของนักวิชาการและนิสิตผ่านบทความเชิงวิชาการและ
งานวิจัย ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเพทรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดงานประชุม ดังกล่าว 
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๓) การจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ  ๒๕๖๑ (Thailand Research expo 2018)”  

 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยในงาน 
“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ (Thailand Research Expo 2018) ระหว่างวันที่ ๙-๑๓ สิงหาคม 
๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์  เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ โดยน าเสนอโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลาน
อัตโนมัติส าหรับการถ่ายภาพดิจิทัลเพื่ออนุรักษ์คัมภีร์ธรรมทางพระพุทธศาสนา”  
 
 ๔) การประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม(CSD สัมพันธ์) ระดับชาติ ครั้งที่ 
๑๗ และนานาชาติ ครั้งที่ ๑ 
   สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ร่วมกับ สมาคมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม มูลนิธิมั่นพัฒนา วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้จัดงานประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม (CSD 
สัมพันธ์) ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๗ และนานาชาติ ครั้งที่ ๑ “คุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ขึ้น
ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ล าไทร อ.วัง
น้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในด้านกิจกรรม การพัฒนา
พ้ืนที่และงานวิชาการ และเพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ นิสิต นักศึกษาสาขาพัฒนา
ชุมชน/สังคมและสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้องทั่วประเทศ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน ๑,๕๐๐ คน จาก ๔๕ 
มหาวิทยาลัย และ ๑๐ ประเทศ 
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 ๕) การน าเสนอผลการวิจัยท่ีประเทศอินเดีย 
 เมื่อวันที่ ๗-๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์โดยพระสุธีรัตนบัณฑิต ผู้อ านวยการ ได้
เดินทางไปร่วมประชุมสัมมนานานาชาติเรื่อง "The Changing Status of Women: Myth and Reality 
with Special Reference to Northeast India " และชมการแสดงทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งจัดขึ้นโดย
วิทยาลัยในก ากับของรัฐคอคราชาร์ (Kokrajhar) ณ เมืองคอคราชาร์ รัฐอัสสัม ประเทศอินเดีย จากนั้น ได้
เดินทางไปโบโดแลนด์ (Bodoland) มีสถานที่ส าหรับกิจกรรมทางพุทธศาสนาที่บริจาคโดยรัฐบาล และ
เข้าเยี่ยมบ้านเรือนและร้านค้าชาวโบโดที่ถูกโจมตีบ่อยครั้งจากกลุ่มแบ่งแยกดินแดน 'แนวร่วม
ประชาธิปไตยแห่งชาติโบโดแลนด์' (NDFB) เนื่องจากพวกเขาพยายามต่อสู้เพ่ือแยกดินแดนของชาวเผ่าโบ
โด ซึ่งมีจ านวนประมาณ ๓.๓ ล้านคน หรือราว ๑๐% ของประชากรทั้งหมดของรัฐอัสสัมออกจากรัฐนี้มา
นานหลายสิบปีแล้ว อย่างไรก็ตามทางการมีความประสงค์จะให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
จัดหาคนมาเรียนโดยจะยกพ้ืนที่ส่วนหนึ่งให้เป็นสถานที่เรียนและประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนา 
 
 ๖) การมอบรางวัลผลงานวิจัยและนักวิจัยดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๐ 
 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ได้ด าเนินการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
การวิจัยให้กับคณาจารย์และนักวิจัย และเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักวิจัย การสร้างสรรค์
ผลงานวิจัย และยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัย ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยและนักวิจัย
ดีเด่น ได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยและนักวิจัยดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และมีการมอบรางวัลผลงานวิจัยและนักวิจัยดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวน 
๒๔ รางวัล ในการประชุมสัมมนาผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ ๙ และการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 
๑  เรื่ อ ง  “วัฒ นธรรม เชิ ง พุ ท ธกั บ ก าร พั ฒ น าที่ ยั่ งยื น ” (Buddhist Culture and Sustainable 
Development) ระหว่างวันที่ ๒-๓ เมษายน ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ต.น้ าค า อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 
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๗) การปฏิบัติศาสนกิจ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุ่น 
 เมื่อวันที่ ๑๕-๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร์ ได้เป็นคณะติดตามพระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม วัดยานนาวา เพ่ือเดินทางไป
ปฏิบัติศาสนกิจ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุ่น ผลการปฏิบัติศาสนกิจสรุปได้ ดังนี้ 
 ๑. ได้มีการศึกษาดูงานเพ่ือสร้าง Museum of Buddhist Art ที่วัดนวมินทรราชูทิศ เมืองเรย์
แฮม บอสตัน โดยจะมีการวาดภาพและประติมากรรมพุทธศิลป์ร่วมสมัย รวมทั้งภาพในหลวงรัชกาลที่ ๙ 
เพ่ือไว้ที่วัดเป็นการเฉลิมพระเกียรติสถานที่ประสูติของในหลวง  
  ๒. หารือความร่วมมือในการเรียนการสอนและการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และผู้
ที่ท างานด้านวัฒนธรรมของไทยกับวิทยาลัยในเมืองบอสตัน โดยทางวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยสนใจด้าน
การฝึกสมาธิ เอเชียศึกษา ให้วัดนวมินทรราชูทิศ เป็นแหล่งเรียนรู้ 
  ๓. ให้มีความร่วมมือนานาชาติ ของคนไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา จีน และอ่ืน โดยใช้วัดนว     
มินทรราชูทิศ เป็นสถานที่จัดกิจกรรมของคนเอเชีย เพ่ือก้าวไปสู่การพัฒนาตามเป้าหมายของ UN  
  ๔. การปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศญี่ปุ่น ได้ประสานกับพระสงฆ์ญี่ปุ่นเพ่ือให้มาร่วมงานกับ มจร 
และการสร้างวัดญี่ปุ่นในประเทศไทย  
  ๕. ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรมเพ่ือประยุกต์ในการวิจัยและการเรียนการสอนของ มจร 
และวัดไทย  
  
๕. การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์และงานสร้างสรรค ์ 
 ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ได้ส่งเสริมเผยแพร่ผลงานวิจัย ซึ่งมีนักวิจัยส่งบทความ
วิจัยเพื่อน าเสนอในงานประชุมวิชาการ และตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการทั้งระดับชาติ และนานาชาติ 
จ านวน  ๖๐ เรื่อง ดังนี้ ๑) บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ จ านวน ๒๙ เรื่อง ๒) 
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จ านวน ๗ เรื่อง ๓) บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑ จ านวน ๒๐ เรื่อง และ ๔) บทความวิจัยที่
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๒ จ านวน ๑๔ เรื่อง  

 



  
 

รายงานประจ าปี ๒๕๖๑ ๑๘ 

๖. การเสริมสร้างความร่วมมือทางการวิจัย  
 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  ได้มีการเสริมสร้างความร่วมมืองานวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษา
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  โดยมีการพัฒนาความร่วมมือในด้านการด าเนินงานวิจัย  การจัดอบรม
สัมมนาและการจัดประชุมวิชาการ เป็นต้น ดังนี้ 
 ๑) โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (สร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี ๕ ส) 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้จัดท าโครงการ
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (สร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี ๕ ส) ร่วมกับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-
ญี่ปุ่น), ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดย
ตั้งเป้าหมายเชิญองค์กรทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการเพ่ือจับคู่องค์กร วัดและชุมชน ร่วมกันพัฒนาวัดให้
เป็นสถานที่สัปปายะมีพ้ืนที่เหมาะสม พระสงฆ์ สามเณรและพุทธศาสนิกชนสามารถใช้งานพ้ืนที่ต่างๆ ได้
อย่างสะดวกและปลอดภัย เหมาะแก่การศึกษาหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา เพ่ือน าไปใช้พัฒนา
จิตใจให้มีคุณธรรมและจริยธรรมอันจะส่งผลให้สังคมและประเทศชาติมีความผาสุกต่อไป ใช้ระยะเวลา
ด าเนินโครงการ ๑๘ เดือน จ านวนงบประมาณ  ๙,๙๓๙,๐๐๐ บาท โดยมีพระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการ และพระมหาชุติภัค อภินนฺโท ผู้อ านวยการ
ส่วนงานวางแผนและส่งเสริมการวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์เป็นผู้อ านวยการโครงการ 

 
  ๒) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีศึกษาดูงานที่สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
  เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดย ดร.
พรศิริ กองนวล ผู้อ านวยการ และคณะ จ านวน ๙ คน ได้เดินทางมาศึกษาดูงานที่สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วยด้านการบริหารจัดการวิจัย การจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย การประกันคุณภาพ
การศึกษาและการสร้างเครือข่าย และได้หารือเพ่ือจัดประชุมวิชาการระดับชาติร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย 
 
 



    
 

 

 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑๙ 

 ๓) ทุนโครงการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพุทธบูรณาการ  
 ด้วยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้รับทุนโครงการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลด
ปัจจัยเสี่ยงเชิงพุทธบูรณาการ ภายใต้การสนับสนุนของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.)  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และกระบวน การเสริมสร้างสุขภาวะในการลดปัจจัย
เสี่ยงเชิงพุทธบูรณาการ และเพ่ือเสริมสร้างเครือข่ายสุขภาวะทางสังคมโดยให้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา  
 ทุนโครงการดังกล่าว เป็นการเชื่อมโยงการท างานระหว่างโครงการวิจัยและพัฒนาหมู่บ้านสุข
ภาวะโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพ่ือเปิดพ้ืนที่ให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ภาคีเครือข่าย อาทิ โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
“หมู่บ้านรักษา  ศีล ๕” คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่และสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ และคณะสงฆ์ในพ้ืนที่ ๒๖ จังหวัด ได้พัฒนาองค์ความรู้ และกิจกรรมพัฒนาสุข
ภาวะภายใต้กรอบการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา และเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้จัดสรรทุนในการด าเนินการแล้ว ๑๘ โครงการ โดยแบ่งเป็นประเภท
โครงการวิจัย จ านวน ๑๒ โครงการ และประเภทโครงการพัฒนา จ านวน ๖ โครงการ รวมเงินจ านวน
ทั้งสิ้น ๖,๗๖๐,๐๐๐ บาท 

 
  
 ๔) การปฏิบัติศาสนกิจ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุ่น 
 พระสุธีรัตนบัณฑิต , รศ.ดร. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  ได้เป็นคณะติดตามพระ
พรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม วัดยานนาวา เพ่ือเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ ประเทศ
สหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุ่น ผลการปฏิบัติศาสนกิจสรุปได้ ดังนี้คือ ได้มีการศึกษาดูงานเพ่ือสร้าง 
Museum of Buddhist Art ที่วัดนวมินทรราชูทิศ เมืองเรย์แฮม บอสตัน โดยจะมีการวาดภาพและ
ประติมากรรมพุทธศิลป์ร่วมสมัย รวมทั้งภาพในหลวงรัชกาลที่ ๙ เพ่ือไว้ที่วัดเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
สถานที่ประสูติของในหลวง ได้หารือความร่วมมือในการเรียนการสอนและการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 
อาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่ท างานด้านวัฒนธรรมของไทยกับวิทยาลัยในเมืองบอสตัน โดยทางวิทยาลัยและ



  
 

รายงานประจ าปี ๒๕๖๑ ๒๐ 

มหาวิทยาลัยสนใจด้านการฝึกสมาธิ เอเชียศึกษา ให้วัดนวมินทรราชูทิศ เป็นแหล่งเรียนรู้ได้สร้างความ
ร่วมมือระดับนานาชาติของคนไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา จีน และอ่ืน โดยใช้วัดนวมินทรราชูทิศ เป็น
สถานที่จัดกิจกรรมของคนเอเชีย เพ่ือก้าวไปสู่การพัฒนาตามเป้าหมายของ UN  
 การปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศญี่ปุ่น ได้ประสานกับพระสงฆ์ญี่ปุ่นเพ่ือให้มาร่วมงานกับ มจร และ
การสร้างวัดญี่ปุ่นในประเทศไทย และได้เรียนรู้เกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรมเพ่ือประยุกต์ในการวิจัยและการ
เรียนการสอนของ มจร และวัดไทย 
 

๕) การประชุมวิชาการระดับชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี    
เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ พระมหาเสรีชน นริสฺสโร ผู้อ านวยการส่วนงานบริหาร และพระ 

มหาสมยศ สุทฺธิสิริ นักวิจัย ได้เข้าร่วมประชุมหารือเรื่องการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมนพมาศ อาคาร ๓ ชั้น ๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และหน่วยงานเครือข่าย ที่ประชุมมีมติด าเนินการจัดประชุมวิชาการและ
น าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ“การวิจัยรับใช้ชุมชน เสริมสร้างสังคมฐานความรู้” พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวันศุกร์
ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีหัวข้อในการน าเสนอผลงานวิชาการและ
งานวิจัย ๔ กลุ่ม ประกอบด้วย ๑) การศึกษา ๒) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๓) วิทยาการจัดการ และ 
๔) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
  ๖) การร่วมงานเสวนา เรื่อง "กระทรวงใหม่: โอกาสและความท้าทายส าหรับมหาวิทยาลัย" 
  เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ พระมหาเสรีชน นริสฺสโร ผู้อ านวยการส่วนงานบริหารสถาบันวิจัย
พุทธศาสตร์ และนายบดินทร์ภัทร์ สายบุตร นักวิจัย ได้เข้าร่วมเสวนา เรื่อง "กระทรวงใหม่: โอากาสและ
ความท้าทาย ส าหรับมหาวิทยาลัย" ณ ห้องประชุมสุ ธรรม อารีกุล ชั้น ๑ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ในการเสวนาดังกล่าว มี ดร.สุวิทย์ เมษิทรีย์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และ ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากร 

 



    
 

 

 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๑ 

๗) การสัมมนาเรื่องการให้บริการดีโอไอกับสารสนเทศการวิจัยดิจิทัล 
 เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายเดชฤทธิ์ โอฐสู และนายวันเฉลิม แสงก๋า ได้เข้าร่วมอบรม
สัมมนา เรื่อง การให้บริการดี โอไอกับสารสนเทศการวิจัยดิจิทัล   ณ  โรงแรมมารวยการ์ เด็น 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งการประชุมดังกล่าว มีการบรรยายถึงการใช้งานระบบ DOI และแนวโน้วระบบ DOI 
ที่จะเข้ามามีบทบาทในการใช้งานกับงานวิจัย 
 
๗. การประชุมคณะกรรมการและบุคลากรประจ าสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  
  กิจกรรมการวิจัยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้มีการการจัดประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัย
พุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง โดยในปี ๒๕๖๑ ได้มีการประชุมคณะกรรมการจ านวน ๓ ครั้ง และมีการ
ประชุมบุคลากรประจ าสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์เพ่ือติดตามผลการด าเนินการของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
จ านวน ๗ ครั้ง และกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 ๑) การประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
 คณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์มีหน้าที่ในการก าหนดก าหนดแผน ยุทธศาสตร์ และ
แนวทางการด าเนินงานของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มีการประชุมคณะกรรมการ จ านวน ๓ ครั้ง มีวาระส าคัญ เช่น เรื่อง การจัดงานสัมมนา
ผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ ๙ เรื่อง การประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม (CSD 
สัมพันธ์) ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๗ และนานาชาติ ครั้งที่ ๑ เรื่อง โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (สร้างสัป
ปายะสู่วัดด้วยวิถี ๕ ส) เรื่อง การจัดสัมมนาผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ ๙ เรื่อง โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัย
คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา เรื่อง โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านการวิจัย  เรื่อง การ
พิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยและนักวิจัยดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๐ เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการวิจัย และพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ขออนุมัติจบโครงการวิจัย  
เรื่อง การจัดสรรทุนอุดหนุนโครงการการวิจัยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และเรื่อง การท าสัญญาให้ทุน
การวิจัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้น       

  



  
 

รายงานประจ าปี ๒๕๖๑ ๒๒ 

  ๒) การประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ประจ าเดือน 
  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ก าหนดประชุมบุคลากรเดือนละ ๑ ครั้ง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการประชุม
จ านวน ๗ ครั้ง มีวาระส าคัญ เช่น อบรมหลักสูตรโครงการ "พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย” (Research  
Manager: RM)  เรื่อง โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านการวิจัย เรื่อง การตรวจประเมิน
การปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ
วิจัย และพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ผลตรวจประเมินการปฏิบัติงาน 
ส่วนงานสนับสนุน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เรื่อง โครงการฝึกอบรม“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) เรื่อง การ
จัดสรรทุนอุดหนุนโครงการการวิจัยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง การจัดงานร่วมน าเสนอในงาน 
"มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑  เรื่อง การจัดสรรทุนอุดหนุนโครงการวิจัยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย และพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ เรื่อง ประชุมแนวทางการบริหารงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
เรื่อง การป้อนข้อมูลในระบบ NRMS เรื่อง เร่งรัดการรายงานผลการด าเนินงานด้านการวิจัยและ
นวัตกรรมของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๕๑-ปัจจุบัน เรื่อง การจัดท ารายงานประจ าปี เรื่อง 
การจัดการความรู้ KM เรื่อง ปฎิทินปฏิบัติงานประจ าปี เรื่อง การจัดท าชุดความรู้จากงานวิจัย และเรื่อง  
การจัดงานสัมมนาวิจัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ครั้งที่ ๑๐ เป็นต้น 

 
  
๘. ชุดความรู้จากงานวิจัย  
 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ได้จัดท าชุดความรู้จากงานวิจัย จ านวน ๔ ชุด ดังนี้ 

๑. ผลงานวิจัยเด่นสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ๒๐ โครงการ 
๒. วัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสัปปายะด้วยวิถี ๕ ส 
๓. แผนยุทธศาสตร์และแนวทางปฏิบัติโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
๔. Journal of International Buddhist Studies (JIBS) ฉบั บที่  ๑  มกราคม -มิ ถุ น ายน 

๒๕๖๑ และฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑ 



สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย|  
 

คณะจัดท ำรำยงำนประจ ำปี ๒๕๖๑  
สถำบันวิจัยพุทธศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
 

 พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร.   ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
 นายธนันท์รัฐ ประเสริฐศิลป์  รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
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