
 
 

ประกาศสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เรื่อง อนุมัติจบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 

*************** 

  ตามท่ีสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดสรรทุนอุดหนุน
โครงการวิจัยประจ าปีงบประมาณแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนา
บุคลากรมหาวิทยาลัยให้มีผลงานวิจัยตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยนั้น  
  ในคราวการประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์   ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ 
๑๒  มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒  ที่ประชุมมีมติอนุมัติจบรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จ านวน   ๑๑๘   โครงการ ดังนี้ 
 

ล ำดับ รหัสสัญญำ ชื่อโครงกำรวิจัยตำมสัญญำ ผู้วิจัย/สังกัด 
๑ ว.๐๒๐/๒๕๕๖ การศึกษารูปแบบและวิธีการสอนธรรมของพระสงฆ์ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อถือของประชาชน
ในสังคมไทย เปลี่ยนเป็น "การบริหารจัดการองค์กรเพื่อธ ารง
รูปแบบการสอนธรรมของพระสงฆ์ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือที่มี
อิทธิพลต่อสังคมไทย" 

ผศ.บรรจง โสดาด ี
วิทยาเขตสุรินทร ์

๒ ว.๑๐๖/๒๕๕๗ สัมฤทธิผลของการด าเนินการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านัก
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบรกิารสังคม 

พระสุธีวีรบัณฑิต,ดร. 
ส านักสง่เสริมพระพุทธศาสนาฯ 

๓ ว.๐๗๓/๒๕๕๗ การสร้างระบบจัดเก็บและสบืค้นข้อมูลห้องสมุดมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พระมหาศรีทนต์  สมาจาโร (สุขเกษ) 
ส านักหอสมุดและเทคโนโลยีฯ 

๔ ว.๑๐๗/๒๕๕๗ ประสิทธผิลการใชโ้ปรแกรมการให้การปรึกษากลุ่มเชิงพุทธ
จิตวิทยา ส าหรับนสิิตที่มผีลสัมทธิ์การเรียนต่ าในมหาวทิยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ผศ.ดร.ประยูร สุยะใจ 
คณะมนุษยศาสตร ์

๕ ว.๐๒๗/๒๕๕๗ รูปแบบการจัดการศึกษาสงเคราะห์วิถีพุทธ ดร.ฐานิดา มัน่คง 
วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 

๖ ว.๐๖๑/๒๕๕๗ การสร้างศักยภาพและความสามารถให้วัดเป็นศูนย์การเยียวยา
ทางจิตใจผูไ้ด้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงสาม
จังหวัดชายแดงภาคใต ้

นายไชยยทุธ์  อินบัว 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

๗ ว.๐๒๗/๒๕๕๘ อิทธิพลเร่ืองบาปกรรมในอรรถกถาธรรมบทกับสังคมไทย พระมหาดนัยพชัร์ คมฺภีรปญฺโญ ดร.  
บัณฑิตวิทยาลยั 

๘ ว.๐๐๓/๒๕๕๘ ผลการปรึกษากลุ่มเชิงพุทธจิตวทิยาต่อการพัฒนาวิธีคิดตาม
แนวปัญญาและการก ากับตนเองของนิสิตโดยใช้โปรแกรม
(NLP)ในจิตบ าบัด 

ผศ.ดร.ประยูร สุยะใจ 
คณะมนุษยศาสตร ์

๙ ว.๐๗๕/๒๕๕๘ แนวทางการพัฒนาสมรรถนะผูป้ระกอบวิชาชีพจิตวิทยา เพื่อ
เตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

พระมหาสุเทพ สุทฺธญิาโณ (ธนกิกุล) 
คณะมนุษยศาสตร ์



๑๐ ว.๐๙๖/๒๕๕๘ การเสริมสร้างทักษะการเขียนบทความภาษาอังกฤษผ่านนทิาน
อาเซียน 

พระมหาส าราญ กมฺมสุทฺโธ  
วิทยาเขตขอนแก่น 

๑๑ ว.๑๕๓/๒๕๕๘ ปัจจัยที่สง่ผลต่อความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 

ร้อยเอกหญิงรัตน์มณี สุยะใจ 
คณะมนุษยศาสตร ์

๑๒ ว.๑๑๙/๒๕๕๘ การศึกษาปัจจัยทีส่ัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษชัน้ต้น   ตามหลักสูตร พุทธศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 
2555 มหาวิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พระมหาสุริยา วรเมธ,ีผศ.ดร. 
คณะมนุษยศาสตร ์

๑๓ ว.๐๕๗/๒๕๕๙ ชื่อแผนงานวิจัย พุทธจิตวทิยาบรูณาการ : รูปแบบและ
กระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะองค์รวมของครอบครัวและ
สังคม 

พระครูสิริรัตนานุวตัร, รศ.ดร. 
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชนิราช 

๑๔ ว.๑๗๒/๒๕๕๙ โครงกำรวิจัยย่อยที่ 6 ยุทธศาสตร์การสร้างรูปแบบการ
เสริมสร้างสุขภาวะองค์รวมของครอบครัวและสังคมตามแนว
พุทธจิตวิทยาบูรณาการ 

พระครูสิริรัตนานุวตัร รศ.ดร. 
(แทน พระครูปฐมวรวฒัน,์ดร.)  

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชนิราช 
๑๕ ว.๑๙๒/๒๕๕๙ การศึกษาวิเคราะห์การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสันติภาพ

ตามหลักพระพุทธศาสนา 
พระพรสวรรค์  ฐิติญาโณ ดร. 

วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
๑๖ ว.๐๐๔/๒๕๕๙ การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารงานภาครัฐเพื่อ

ความปรองดองในสังคมไทย 
พระมหาสันติ  ธีรภทฺโท ดร. 

บัณฑิตวิทยาลยั 
๑๗ ว.๐๐๕/๒๕๕๙ แบบแผนการสื่อสารของสหกรณ์ออมทรัพย์ในการส่งเสริม

พฤติกรรมการออมทรัพย์ที่พึงประสงค์ของสมาชิกเพื่อการ
ด ารงชีวิตที่มั่นคงและยั่งยนื 

รศ. บ ารุง  สุขพรรณ์ 
บัณฑิตวิทยาลยั 

๑๘ ว.๐๘๒/๒๕๕๙ โครงกำรวิจัยย่อยที่ ๑ การสืบค้น และการอนุรักษ์คัมภีร์ใบ
ลานล้านนาของวัดเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นภาคเหนือ 

พระชยานันทมุน,ี ผศ.ดร. 
วิทยาลัยสงฆน์่าน 

๑๙ ว.๐๕๓/๒๕๕๙ โครงกำรวิจัยย่อยที่ ๒  การสืบค้น และจัดระบบการอนุรักษ์
เอกสารคัมภีร์โบราณของวัดและการถ่ายทอดภูมิปัญญาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นของกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ดร.เสฐียร ทั่งทองมะดัน  
วิทยาเขตนครราชสีมา 

๒๐ ว.๐๓๘/๒๕๕๙ โครงกำรวิจัยย่อยที่ ๓ การสืบค้น และจัดระบบการอนุรักษ์
เอกสารคัมภีร์โบราณของวัดและการถ่ายทอดภูมิปัญญาภาค
กลาง เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถิ่นของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง 

พระครูพิพิธวรกิจจานุการ ดร. 
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส 

๒๑ ว.๐๗๘/๒๕๕๙ โครงกำรวิจัยย่อยที่ ๔  การสืบค้น และจัดระบบการอนุรักษ์
เอกสารคัมภีร์โบราณของวัดและการถ่ายทอดภูมิปัญญาภาคใต้ 
เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ 

นายภูริทัต  ศรีอร่าม  และคณะ 
วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร 

๒๒ ว.๑๐๙/๒๕๕๙ วิเคราะห์ผลกระทบ  สถานะ  บทบาทและองค์ความรู้ของ
ประเพณีฮีตสบิสองคองสบิสี่ 

ผศ.พลเผ่า  เพ็งวิภาศ 
วิทยาเขตขอนแก่น 

๒๓ ว.๑๐๖/๒๕๕๙ วิเคราะห์ลักษณะการใช้ภาษาตัง้ชื่อพระเคร่ืองเพื่อสร้าง
อุดมการณ์ทางความเชื่อในสังคมไทย 

พระครูคัมภีร์ธรรมานุวัตร ดร. 
วิทยาเขตขอนแก่น 

๒๔ ว.๑๖๒/๒๕๕๙ การเสริมสร้างเครือข่ายชุมชนในการจัดการแหล่งโบราณคดี
จังหวัดนครสวรรค์ 

ผศ.ดร. ศิริโรจน์  นามเสนา 
วิทยาเขตนครสวรรค์ 

๒๕ ว.๑๓๔/๒๕๕๙ ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม : ประวัติศาสตร์ เส้นทางการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาและหลักพุทธธรรมในสมัยอยุธยา 

ผศ.ดร.ธนู ศรีทอง 
วิทยาเขตสุรินทร ์



๒๖ ว.๐๕๘/๒๕๕๙ การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนโดยใช้ทนุ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

พระศรีรัตนมุนี ดร. 
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชนิราช พษิณโุลก 

๒๗ ว.๒๑๗/๒๕๕๙ กลยุทธ์การขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศลี ๕ จังหวัด
นครราชสีมา 

พระครูวิริยธรรมานุศาสก,์ ดร. 
วิทยาเขตนครราชสีมา 

๒๘ ว.๑๐๓/๒๕๕๙ โครงกำรวิจัยย่อยที่ ๒ ศึกษาการเสริมสร้างสุขภาวะองค์รวมใน
การด าเนินชีวิตอย่างสมดุลตามหลักพุทธจิตวิทยา 

ผศ.ดร.สานุ มหัทธนาดุลย์  
วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ 

๒๙ ว.๐๘๐/๒๕๕๙ คัมภีร์อุตรวินิจฉยฎีกา: การแปลและศึกษาวิเคราะห์ ดร.ช านาญ  เกิดช่อ 
วิทยาลัยสงฆน์ครน่าน 

๓๐ ว.๐๙๒/๒๕๕๙ พุทธจริยธรรมกับแนวทางแก้ปญัหาการอุ้มบุญในสังคมไทย พระมหานันทกรณ์  ปิยภาณี ,ดร. 
วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ  

๓๑ ว.๐๗๓/๒๕๕๙ โครงการวิจัยย่อยที่ ๑ พุทธรัฐศาสตร์: กระบวนทัศน์และพลวัต
ของแนวคิดทางการเมือง 

นายกรกต  ชาบัณฑติ 
คณะสังคมศาสตร์ 

๓๒ ว.๐๗๐/๒๕๕๙ โครงการย่อยที่ ๔ ธรรมาธิปไตย:  อุดมคติเพื่อการสร้างความ
สมดุลแห่งอ านาจในการปกครองรัฐ 

ดร.สุริยา  รักษาเมือง 
คณะสังคมศาสตร์ 

๓๓ ว.๑๖๐/๒๕๕๙ การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาใน
อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 

พระมหานิพิฐพนธ์  จิรวฑฺฒโน,ดร. 
วิทยาเขตหนองคาย 

๓๔ ว.๑๗๗/๒๕๕๙ การบูรณาการหลักโยนิโสมนสิการกับหลักกัลยาณมิตรในการ
เสริมสร้างการเรียนรู้ของเยาวชนในอ าเภอเมือง จังหวัด
หนองคาย 

พระครูสมุห์หัตถพร  ปิยธมฺโม 
วิทยาเขตหนองคาย 

๓๕ ว.๐๐๙/๒๕๕๙ โครงกำรวิจัยย่อยที่ ๒ เกณฑ์ชี้วัดความส าเร็จเก่ียวกับ
กระบวนการสรา้งสนัติภาพขององค์กรและนักสันติภาพโลก 

ดร.พูนสุข  มาศรังสรรค์ 
บัณฑิตวิทยาลยั 

๓๖ ว.๑๐๕/๒๕๕๙ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลกัเบญจศีลของบุคลากรทาง
การศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การมัธยมศึกษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

ผศ.ดร.วิทยา  ทองดี 
วิทยาเขตขอนแก่น 

๓๗ ว.๐๖๑/๒๕๕๙ โครงกำรวิจัยย่อยที่ ๓ การบริหารอ านาจตามแนวพทุธใน
ระบบการปกครองแบบธรรมรัฐ 

พระครูวิบูลย์เจิตยานุวัตร ดร. 
คณะสังคมศาสตร์ 

๓๘ ว.๐๘๖/๒๕๕๙ กระบวนการปลูกฝังจิตอาสาเพือ่สังคมส าหรับเยาวชนตามแนว
พุทธ 

ผศ.ดร.เสน่ห์  ใจสิทธิ์ 
วิทยาลัยสงฆ์ล าพนู 

๓๙ ว.๒๐๖/๒๕๕๙ สุญญตา : แนวคิด การตีความ และการวิเคราะห์ เพื่อบูรณา
การกับการสร้างความสมดุลของชีวิตและสังคม 

พระมหาสมยศ สุทฺธสิิร ิ
สถาบนัวิจัยพุทธศาสตร ์

๔๐ ว.๐๖๔/๒๕๕๙ กระบวนการการจัดการกองทนุสวัสดิการชุมชนเพื่อความมัน่คง
ของชุมชน 

พระคมสัน  ฐิตเมโส, ผศ. 
คณะสังคมศาสตร์ 

๔๑ ว.๐๘๗/๒๕๕๙ รูปแบบและกระบวนการสร้างจติส านึกสาธารณะเพื่อการ
จัดการท่องเที่ยวเชิงพุทธของแหล่งท่องเที่ยวทาง
พระพุทธศาสนาในลา้นนา 

พระทิพย์พนากรณ์ ชยาภินนโฺท 
วิทยาเขตเชียงใหม่ 

๔๒ ว.๐๖๖/๒๕๕๙ มรดกโลกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา:  ปัญหา  อุปสรรค และ
กระบวนการจัดการของภาคีเครือข่ายในพื้นที่ 

ดร.นพดล  ดีไทยสงค ์
คณะสังคมศาสตร์ 

๔๓ ว.๑๑๗/๒๕๕๙ การเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนิสิตบรรพชิต 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ตามหลักพุทธจิตวิทยา โดยใช้แบบจ าลองข้ามทฤษฎ ี
 

ผศ.อนุสรณ์  นางทะราช 
วิทยาเขตขอนแก่น 



๔๔ ว.๐๘๔/๒๕๕๙ โครงกำรวิจัยย่อยที่ ๑  "ภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม : 
ประวัติศาสตร์  เส้นทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและหลัก
พุทธธรรมในสมัยทวารวดี และศรีวิชัย" 

นายชนิศร์  ชูเลื่อน 
วิทยาลัยสงฆป์ัตตาน ี

๔๕ ว.๐๗๐/๒๕๕๙ รูปแบบการด าเนินงานของเศรษฐกิจชุมชนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงในภาคเหนือตอนบน 

ผศ.ดร.ภัทรพล  ใจเย็น 
คณะสังคมศาสตร์ 

๔๖ ว.๐๑๔/๒๕๕๙ วิเคราะห์การพัฒนามนุษย์ตามหลักพุทธธรรม ผศ.ไกรวุฒิ  มะโนรัตน ์
คณะพุทธศาสตร์ 

๔๗ ว.๐๑๕/๒๕๕๙ มโนทัศน์เร่ืองแม่ในพุทธศาสนา:  กรณีศึกษากระบวนการ
ก าเนิดโดยใช้วธิีการตั้งครรภ์แทน 

พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ 
คณะพุทธศาสตร์ 

๔๘ ว.๑๗๐/๒๕๕๙ โครงการวิจัยย่อยที่ ๕ การพัฒนาและทดลองรูปแบบการ
เสริมสร้างสุขภาวะองค์รวมของครอบครัวและสถาบนัทางสังคม
ตามแนวพุทธจิตวิทยาบูรณาการ 

ผศ.ดร.ประยูร  สุยะใจ และคณะ 
คณะมนุษยศาสตร ์

๔๙ ว.๑๘๖/๒๕๕๙ พุทธศิลปะในลา้นช้าง:  แนวคิด พัฒนาการ คุณค่าทางศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ผศ.ดร.สุวิน  ทองปั้น 
วิทยาเขตขอนแก่น 

๕๐ ว.๑๒๒/๒๕๕๙ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายจุังหวัดขอนแก่นตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

นายบุญส่ง  นาแสวง 
วิทยาเขตขอนแก่น 

๕๑ ว.๑๓๐/๒๕๕๙ ปัจจัยและกระบวนการสร้างหมูบ่้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
ในจังหวัดแพร่ 

นายภูพาน  แก้วอัคฮาด 
วิทยาเขตแพร่ 

๕๒ ว.๐๔๙/๒๕๕๙ โครงการวิจัยย่อยที่ ๓ การปฏิบัติและการสอบอารมณ์
กรรมฐานตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศกัมพูชา 

พระมหาวิจิตร  กลฺยาณจติฺโต 
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส 

๕๓ ว.๐๔๒/๒๕๕๙ การพัฒนาสื่อภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด
พิษณุโลก 

นายจุมพต  อ่อนทรวง 
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชนิราช 

๕๔ ว.๐๗๙/๒๕๕๙ มิติแห่งศรัทธาของชาวพุทธที่มตี่อองค์หลวงพ่อทวดวัดช้างให้ พระครูสุวรรณสุตาลงัการ 
วิทยาลัยสงฆป์ัตตาน ี

๕๕ ว.๑๔๘/๒๕๕๙ ประวัติพระพุทธศาสนาในล้านนา : การวิเคราะห์จากคัมภีร์และ
หลักฐานทางโบราณคด ี

ผศ.ดร.เทพประวิณ จันทร์แรง 
วิทยาเขตเชียงใหม่ 

๕๖ ว.๒๐๗/๒๕๕๙ การศึกษาภูมิปัญญาและอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน: เมืองนา่น พระชยานันทมุน,ีผศ.ดร.  
วิทยาลัยสงฆน์ครน่าน 

๕๗ ว.๑๕๒/๒๕๕๙ การส่งเสริมวัดเป็นศนูย์กลางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุในชุมชนเมือง 

พระธีรยุทธ  จนฺทูปโม  
วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวาราวดี 

๕๘ ว.๒๑๐/๒๕๕๙ โครงการวิจัยย่อยที่ ๕การสืบคน้และจัดระบบการอนุรักษ์
เอกสารคัมภีร์โบราณของวัดและการถ่ายทอดภูมิปัญญา
ภาคเหนือตอนล่างเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นของกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 

พระมหาธนกร กิตฺติปญฺโญ 
วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง 

เพชรบูรณ์ 

๕๙ ว.๑๕๖/๒๕๕๙ ความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ใน
จังหวัดนครสวรรค์ 

นายทวีศักดิ์ ชูมา 
วิทยาเขตนครสวรรค์ 

๖๐ ว.๒๑๑/๒๕๕๙ กระบวนการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ตามหลักพุทธธรรม 

พระพีระพงศ์  ฐิตธมฺโม,ดร. 
วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง 

เพชรบูรณ์ 
๖๑ ว.๐๐๘/๒๕๖๐ การศึกษาแนวคิดวิธีการปฏิบัตแิละการสื่อสารทางพทุธิปัญญา

ของส านักปฏบิัติธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ 
นายบุญมี แก้วตา 
วิทยาเขตเชียงใหม่ 



๖๒ ว.๓๐๕/๒๕๖๐ ดุซงญอประวัติศาสตร์ความขัดแย้ง: การเยียวยาบาดแผลทางใจ
ด้วยกระบวนการสาธารณสุขและศาสนา 

นพ.บรรพต ตันธีรวงศ ์
บัณฑิตวิทยาลยั 

๖๓ ว.๐๙๐/๒๕๖๐ การเสริมสร้างจิตสาธารณะเพื่อการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวเชิง
พุทธของวัดในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

พระครูภาวนาโพธิคุณ, ผศ.ดร. 
วิทยาเขตขอนแก่น 

๖๔ ว.๑๒๙/๒๕๖๐ การจัดการเชิงนโยบายภาครัฐเพื่อดูแลผู้สูงอายุในภาค
ครอบครัวและชุมชนในจังหวัดเลย 

พระมหาสุภวิชญ์ ปภสฺสโร ดร. 
วิทยาลัยสงฆ์เลย 

๖๕ ว.๐๔๗/๒๕๖๐ โครงกำรวิจัยย่อยที่ ๔ การบูรณาการหลักอารยธรรมวิถีของสี่
ครูบากับการจัดการศึกษาในโรงเรียนจังหวัดล าพนู 

นายปรีชา ศรีสอนใจ 
วิทยาลัยสงฆ์ล าพนู 

๖๖ ว.๑๗๙/๒๕๖๐ แผนงำนวิจัย การบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนา : การปฏิรูปการ
จัดการศึกษาคณะสงฆ์รองรับการพัฒนาสังคมไทยในศตวรรษที่ 
๒๑ 

ผศ.ดร.พิชิต ปุริมาตร 
วิทยาเขตนครราชสีมา 

๖๗ ว.๑๗๘/๒๕๖๐ โครงกำรวิจัยย่อยที่ ๑ รูปแบบและกระบวนการจัดการศึกษา
คณะสงฆ์เพื่อรองรับการพัฒนาสังคมไทย 

ดร.ไพวรรณ  ปุริมาตร   
วิทยาเขตนครราชสีมา 

๖๘ ว.๑๗๗/๒๕๖๐ โครงกำรวิจัยย่อยที่ ๓ กลยุทธ์และองค์ประกอบการจัด
การศึกษาของคณะสงฆ์เพื่อรองรับการพัฒนาสังคมไทยใน
ศตวรรษที่ ๒๑ 

ผศ.ดร.ยุทธนา พนูเกิดมะเริง  
วิทยาเขตนครราชสีมา 

๖๙ ว.๑๗๒/๒๕๖๐ โครงกำรวิจัยย่อยที่ ๓ การเสริมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและ
การพัฒนาสังคมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจงัหวัดนครราชสีมา 
(เล่มเป็น กระบวนการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายของกลุ่ม
วิสาหกิจชุน จังหวัดนครราชสีมา) 

ผศ.ดร.พรเศรษฐี วุฒิปัญญาอิสกุล 
วิทยาเขตนครราชสีมา 

๗๐ ว.๓๖๐/๒๕๖๐ แผนงาน : การพัฒนาจติและปญัญาแบบองค์รวมด้วย
กระบวนการ Bio Feedback 

พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ,รศ.ดร. 
คณะสังคมศาสตร์ 

๗๑ ว.๑๗๗/๒๕๖๐ การเสริมสร้างและปลูกฝังจิตส านึกและค่านิยมสุจริตใน
การเมืองภาคประชาชน 

ผศ.ดร.เติมศักดิ ์ทองอินทร์ 
คณะสังคมศาสตร์ 

๗๒ ว.๐๖๕/๒๕๖๐ โครงกำรวิจัยย่อยที่ ๑ รูปแบบและกระบวนการสร้างสังคม
ปลอดยาเสพตดิตามหลักพระพทุธศาสนาในภาคเหนือ 

ผศ.ดร.สหัทยา วิเศษ 
วิทยาเขตพะเยา 

๗๓ ว.๐๐๕/๒๕๕๙ แผนงำนวิจัย : บทบาทความเชือ่มโยงภูมิภาคของพระมหา
เถระในล้านนา 

พระครูโกศัยพัฒนบัณฑิต 
วิทยาเขตแพร่ 

๗๔ ว.๒๗๘/๒๕๖๐ โครงกำรวิจัยย่อยที่ ๓ การสังเคราะห์องค์ความรู้ กระบวนการ
สร้างและพัฒนาเครือข่ายกองทุนแม่ของแผนดินในการป้องกัน
ปัญหายาเสพติดตามหลักพระพทุธศาสนาในประเทศไทย 

รศ.ดร.กาญจนา บุญสง่ 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

๗๕ ว.๒๔๑/๒๕๖๐ โครงกำรวิจัยย่อยที่ ๔ การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมพหุ
วัฒนธรรมไทยในประเทศไทย: กรณีศึกษาสังคมพหุวัฒนธรรม
ในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

พระมหามงคลกานต์ ฐิตธมฺโม,ผศ.ดร. 
คณะพุทธศาสตร์ 

๗๖ ว.๓๐๔/๒๕๖๐ วิถีวัฒนธรรมแบบเอ้ืออาทรเชิงพุทธในประชาคมอาเซียน : 
กรณีศึกษาประเทศไทยและประเทศกัมพูชา 

ดร.สมคิด เศษวงศ์   
บัณฑิตวิทยาลยั 

๗๗ ว.๐๙๗/๒๕๖๐ การป้องกันและลดความพิการผูป้่วยโรคเร้ือรังด้วยนวัตกรรมภูมิ
ปัญญาชาชงสมนุไพรตามแนวพทุธศาสนา 

ดร.ทักษิณาร์  ไกรราช 
วิทยาเขตขอนแก่น 

๗๘ ว.๐๘๕/๒๕๖๐ โครงกำรวิจัยย่อยที่ ๕ รูปแบบและกระบวนการสร้างความ
เข้มแข็งของบ้าน วัด โรงเรียนในการจัดการปัญหายาเสพติด
แนวพุทธของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ผศ.ดร.จรัส  ลีกา 
วิทยาเขตขอนแก่น 



๗๙ ว.๓๓๔/๒๕๖๐ การศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การพฒันาทรัพยากรมนุษย์
ตามหลักพุทธจริยศาสตร์ในระดบัชุมชน จังหวัดนครสวรรค์ 

ดร.สมจิตรา กิตติมานนท ์
วิทยาเขตนครสวรรค์ 

๘๐ ว.๐๗๓/๒๕๖๐ กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนต่อการสง่เสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดพะเยา 

ผศ.ดร.สุเทพ สารบรรณ 
วิทยาเขตพะเยา 

๘๑ ว.๓๓๖/๒๕๖๐ พุทธวิธีการพัฒนาระบบการจัดการเครือข่ายของวิสาหกิจชุมชน
ในท้องถิ่น 

นางสาวอนงค์นาฎ แก้วไพฑูรย ์
วิทยาเขตพะเยา 

๘๒ ว.๐๘๑/๒๕๖๐ การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 

นางสาวอมรรัตน์ เตชะนอก 
วิทยาเขตขอนแก่น 

๘๓ ว.๐๙๒/๒๕๖๐ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของพระสงฆ์ที่เปน็ผูน้ าต่อการ
พัฒนาชุมชนในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย 

ร.ต.ดร.วสันต์ ศรีสะอาด 
วิทยาเขตขอนแก่น 

๘๔ ว.๒๓๐/๒๕๖๐ นิติปรัชญาแนวพุทธ นายสมศักดิ์ สุกเพ็ง 
คณะสังคมศาสตร์ 

๘๕ ว.๐๐๗/๒๕๖๑ การพัฒนาชุดความรู้กฎหมายสิง่แวดล้อมส าหรับผูน้ าชุมชน ดร.ณัฐพงศ์ธัช กุรัตน์ธรรมา 
วิทยาลัยสงฆบ์ุรีรัมย์ 

๘๖ ว.๑๕๕/๒๕๖๑ การพัฒนารูปแบบการบริหารจดัการเครือข่ายกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนของการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนในจังหวัดแพร่ 

ดร.ธาดา เจริญกุศล 
วิทยาเขตแพร่ 

๘๗ ว.๐๐๕/๒๕๖๑ ปัจจัยทางพุทธจติวิทยาที่มีผลตอ่ความรับผิดชอบต่อองค์กรของ
บุคลากร สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจงัหวัดบุรีรัมย์ 

ผศ.ดร.ทิพย์ ขันแก้ว 
วิทยาลัยสงฆบ์ุรีรัมย์ 

๘๘ ว.๐๔๕/๒๕๖๑ กระบวนการสง่เสริมคุณภาพชีวติของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษ์
ทางวฒันธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ 

พระราชธรรมสารสุธ,ี ดร. 
วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 

๘๙ ว.๑๗๒/๒๕๖๑ สติปัฏฐานกับการป้องกันภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ พระสันต์ทัศน์ คมฺภีรปญฺโญ 
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชนิราช 

๙๐ ว.๐๔๖/๒๕๖๑ การบูรณาการกระบวนการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมส าหรับ
ผู้สูงอายุในจังหวัดศรีสะเกษ 

พระครูปริยัติคณานุรักษ์, ดร.  
วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 

๙๑ ว.๐๓๓/๒๕๖๑ การพัฒนาระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผ้าไหมของชุมชนใน
กลุ่มนครชัยบุรนิทร ์

ดร.ไพวรรณ ปุริมาตร 
วิทยาเขตนครราชสีมา 

๙๒ ว.๑๓๓/๒๕๖๑ โครงกำรวิจัยย่อยที่ ๓ การพัฒนารูปแบบการจัดการป่าและ
การส่งเสริมสัมมาชีพของเกษตรกรวิถีพุทธสู่ความยั่งยนื ใน
จังหวัดน่าน 

นายสทิธิชัย  อุ่นสวน 
วิทยาลัยสงฆน์ครน่านฯ 

๙๓ ว.๓๐๒/๒๕๖๑ กายภาพบ าบัดเชิงพุทธ : รูปแบบและวิธีการบ าบัดด้วยธรรม
โอสถ 

พระครูสมุห์วรวิทย์ ผาสโุก, ดร. 
วิทยาลัยสงฆ์ราชบุร ี

๙๔ ว.๒๖๔/๒๕๖๑ การพัฒนารูปแบบผลติภัณฑ์การเก็บรักษาน้ าผึ้งและเนยขน้ตาม
หลักพระพุทธศาสนา 

ผศ.ดร.ตวงเพชร สมศรี 
บัณฑิตวิทยาลยั 

๙๕ ว.๐๙๓/๒๕๖๑ นวัตกรรม : การพัฒนากิจกรรมและสร้างเครือข่าย
ศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาสู่การจัดการท่องเที่ยวเชงิ
สร้างสรรค์ในอีสานตอนใต ้

นายไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ่อน 
วิทยาเขตอุบลราชธาน ี

๙๖ ว.๓๑๕/๒๕๖๑ การบริหารการศึกษา : แนวคิด ทฤษฎี และรูปแบบการบริหาร
จัดการ 

รศ.ดร.สิน งามประโคน 
คณะครุศาสตร ์

๙๗ ว.๐๕๕/๒๕๖๑ การขับเคลื่อนระบบสุขภาพ โดยใช้ธรรมนูญสุขภาพชุมชนวิถี
พุทธ 
 

พระโสภณพฒันบัณฑิต,รศ.ดร. 
วิทยาเขตขอนแก่น 



๙๘ ว.๐๘๗/๒๕๖๑ การใช้นโยบายและการจัดสวัสดกิารส าหรับผู้พิการในสังคมไทย พระใบฏีสุพจน์ ตปสโีล 
วิทยาเขตอุบลราชธาน ี

๙๙ ว.๑๓๒/๒๕๖๑ การวิเคราะห์วาทกรรมโน้มนา้วใจทางสุขภาพ:กรณีศึกษาการ
รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาของหน่วยงานภาครัฐในอ าเภอเมือง
นาน จังหวัดนา่น 

นางสาวบัณฑิกา  จารุมา 
วิทยาลัยสงฆน์ครน่านฯ 

๑๐๐ ว.๓๐๙/๒๕๖๑ การวิเคราะห์รูปแบบสถาปัตยกรรมเรือนไทยพื้นถิน่ : 
กรณีศึกษาเรือนไทยจังหวัดเพชรบุรี 

พระครูวัชรสุวรรณาทร (ลูกชุบ) 
นบ.เพชรบุร ี

๑๐๑ ว.๒๕๘/๒๕๖๑ รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุค
ใหม่ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิก
คุณธรรมของพระธรรมวิทยากร 

พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ, ผศ.ดร. 
คณะสังคมศาสตร์ 

๑๐๒ ว.๑๔๔/๒๕๖๑ การบริหารจัดการผ้าทอพืน้เมืองเพื่ออัตลักษณ์ที่โดดเด่นใน
อาเซียน 

ดร.สุภางค์พิมพ์  คล้ายธาน ี
วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร 

๑๐๓ ว.๑๕๓/๒๕๖๑ โครงกำรวิจัยย่อยที่ ๑ สุขภาวะพระสงฆ์ : การพฒันารูปแบบ
การเสริมสร้างสุขภาวะแนววิถีพทุธโดยการบูรณาการ
สาธารณสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดขีองจังหวัดล าปาง 

ผศ.ชลธิชา จิรภัคพงศ ์
วิทยาเขตแพร่ 

๑๐๔ ว.๑๕๖/๒๕๖๑ การส่งเสริมและการพฒันาศักยภาพของครอบครัวในการดูแล
ผู้สูงอายุในจังหวัดแพร่ 

นายอภิชา สุขจีน 
วิทยาเขตแพร่ 

๑๐๕ ว.๑๕๒/๒๕๖๑ โครงการวิจัยย่อยที่ ๓ สุขภาวะพระสงฆ์ : การพัฒนารูปแบบ
การเสริมสร้างสุขภาวะแนววิถีพทุธโดยการบูรณาการ
สาธารณสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดขีองจังหวัดเชียงราย 

ผศ.ฉวีวรรณ  สุวรรณาภา 
วิทยาเขตแพร่ 

๑๐๖ ว.๑๔๙/๒๕๖๑ การพัฒนาศักยภาพการออมและการประกอบอาชพีของผู้สูงวัย
เพื่อการด ารงชีวิตอย่างยัง่ยืนในภาคเหนือตอนบน 

รศ.พูนทรัพย์ เกตุวีระพงศ์ 
วิทยาเขตแพร่ 

๑๐๗ ว.๑๕๑/๒๕๖๑ การส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นในการจัดการลุ่มน้ า
ยม ๑๖ สาขา จังหวัดแพร ่

ผศ.ดร.สมจิต ขอนวงค์ 
วิทยาเขตแพร่ 

๑๐๘ ว.๒๒๙/๒๕๖๑ การพัฒนาเครื่องมือบริหารปอดเพื่อแก้ปัญหาสุขภาวะพร่อง
ของระบบทางเดินหายใจ 

ดร.นิกร  ยาอินตา 
วิทยาลัยสงฆ์ล าพนู 

๑๐๙ ว.๐๗๓/๒๕๖๑ นิเวศวิทยาเชิงพุทธกับแนวคิด คุณค่า และการเสริมสร้างการ
อนุรักษ์ป่าชุมชนในจังหวัดขอนแก่น 

ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ 
วิทยาเขตขอนแก่น 

๑๑๐ ว.๐๖๒/๒๕๖๑ พุทธจริยศาสตร์เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ
ชุมชนในจังหวัดขอนแก่น 

ผศ.ดร.จรัส ลีกา 
วิทยาเขตขอนแก่น 

๑๑๑ ว.๒๒๓/๒๕๖๑ โรงเรียนผู้สูงอำยุ : รูปแบบและการจัดสวัสดิการผู้สงูอายุของ
วัดและชุมชนจงัหวัดล าพูน 

พระครูสิริสุตานยุุต (สมาน),ดร. 
วิทยาลัยสงฆ์ล าพนู 

๑๑๒ ว.๑๓๑/๒๕๖๑ การพัฒนากิจกรรมและการประกอบสัมมาชีพของหมู่บา้นพุทธ
เกษตรในจังหวัดน่าน 

นายธนวัฒน์ ศรีลา 
วิทยาลัยสงฆน์่าน 

๑๑๓ ว.๑๒๗/๒๕๖๑ โครงกำรวิจัยย่อยที่ ๑ ศึกษาวิธีคิดและการจัดการปา่ของ
ชุมชนหมูบ่้านพุทธเกษตรในจังหวัดน่าน 

พระมหากิตติ กิตฺตเมธ ี 
วิทยาลัยสงฆน์ครน่านฯ 

๑๑๔ ว.๒๒๑/๒๕๖๑ โครงกำรวิจัยย่อยที่ ๕ แนวปฏิบัติและกระบวนการสื่อสาร
วัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้ของเครือข่ายพระนักพัฒนาบนพื้นที่
สูง: พื้นที่ตน้แบบ สบเมย แม่ลาน้อย ขุนยวม เมืองแม่ฮ่องสอน 

ผศ.ดร.วิสุทธิไชย ไชยสิทธิ ์
วิทยาเขตเชียงใหม่ 

๑๑๕ ว.๐๕๐/๒๕๖๑ ศึกษาภูมิปัญญาด้านการผสมผสานความเชื่อและการประกอบ
พิธีกรรมของชุมชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ 

ดร.สุทัศน์ ประทุมแก้ว 
วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 



๑๑๖ ว.๐๓๐/๒๕๕๙ 
สกอ. 

ปัจจัยที่สง่ผลต่อความเชื่อในพิธกีรรมแฝงทางพุทธศาสนา : 
กรณีศึกษาเขตเทศบาลเมืองเชียงราย อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย 

นายพสักร อุ่นกาศ 
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 

๑๑๗ ว.๐๒๙/๒๕๕๗ การพัฒนาศักยภาพของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนในจงัหวัด
ล าปาง 

พระมหาเกรียงศักดิ์ อินฺทปญฺโญ ดร. 
สถาบนัวิจัยพุทธศาสตร ์

(ยกเลิกสัญญา นพดล อินทรเสนา) 
๑๑๘ ว.๑๓๘/๒๕๕๘ การจัดการเครือข่ายวัฒนธรรมเชิงพุทธของคณะสงฆ์จังหวัด

นครพนมเพื่อการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางวฒันธรรมกับ
ประชาคมอาเซียน 

พระมหาชุติภัค  อภินนโฺท และคณะ 
สถาบนัวิจัยพุทธศาสตร ์

(ยกเลิกสัญญา พระเทวา รตนโชโต) 
  

ทั้งนี้  ให้ผู้วิจัยด าเนินการดังนี้ 
๑.ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ๒๕ เล่ม หรือ ๓๐ เล่ม ตามท่ีระบุในสัญญา บทความวิจัย และเอกสาร

ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย พร้อมบันทึกข้อความเพ่ือขอเบิกงบประมาณงวดที่เหลือส่งสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
ภายใน ๑๕ วัน  

๒.กรณีที่ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์อย่างเดียว ให้นักวิจัยจัดท าบทความวิจัย และตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการที่อยู่ในฐาน TCI หรือน าเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติขึ้นไป เพ่ือประกอบการเบิกจ่าย
งบประมาณงวดที่เหลือ ภายใน ๓๐ วัน 

๓.นักวิจัยที่ต้องการน าผลงานวิจัยไปขอต าแหน่งทางวิชาการ ให้แจ้งมายังสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์เพื่อออก
หนังสือรับรองและแก้ไขในกรณีท่ีให้มีการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไป ภายใน ๓๐ วัน 

 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

 
 
 

(พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.ดร.) 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 


