
 
 

ประกาศสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เรื่อง อนุมัติจบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 

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

  ตามท่ีสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดสรรทุนอุดหนุน
โครงการวิจัยประจ าปีงบประมาณแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนา
บุคลากรมหาวิทยาลัยให้มีผลงานวิจัยตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยนั้น  
  ในคราวการประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๖ 
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒  ที่ประชุมมีมติอนุมัติจบรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จ านวน   ๙๐   โครงการ ดังนี้ 
 

ล ำดับ รหัสสัญญำ ชื่อโครงกำรวิจัยตำมสัญญำ ผู้วิจัย/สังกัด 
๑ ว.๐๖๐/๒๕๕๗ การสังเคราะห์การบริหารความเปลี่ยนแปลงตามหลัก

พระพุทธศาสนา 
พระมหากฤตธนินทร์ (ญาณกฤต) เสฏฐเมธ ี

วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร 
๒ ว.๑๗๑/๒๕๕๙ แผนงำนวิจัย : ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไข

ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กลางน้ า 
พระเทพปริยัติเมธ,ี รศ.ดร. 

วิทยาเขตนครสวรรค์ 
๓ ว.๑๖๙/๒๕๕๙ โครงกำรวิจัยย่อยที่ ๓ พุทธจิตวิทยาเพื่อการเยียวยา

และฟื้นฟผูู้ประสบอุทกภัย 
ดร.จิดาภา วิเชียรบุญญานนท ์

วิทยาเขตนครสวรรค์ 
๔ ว.๑๖๖/๒๕๕๙ โครงกำรวิจัยย่อยที่ ๕ ความสัมพันธ์ของภาครัฐ  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กลางน้ า
จังหวัดนครสวรรค์ 

ดร.สมบัติ นวลระออง 
วิทยาเขตนครสวรรค์ 

๕ ว.๑๖๕/๒๕๕๙ หมู่บ้ำนช่อสะอำด:  รปูแบบและกระบวนการสร้าง
ประชาคมแห่งความสุจริตตามแนวพระพุทธศาสนา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ อบสิน  
วิทยาลัยนครสวรรค์ 

๖ ว.๑๖๓/๒๕๕๙ วิเคราะห์กิจกรรมเชิงพุทธตามโครงการหมู่บ้านศีล ๕ 
กับการหนุนเนื่องค่านิยม  ๑๒ ประการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด พุ่มทุเรียน 
วิทยาลัยนครสวรรค์ 

๗ ว.๑๖๑/๒๕๕๙ พุทธศิลปะเมืองพะโค เวียงคุก: ประวัติศาสตร์
พระพุทธศาสนา และการสรา้งสรรค์พุทธศิลปกรรม 

พระราชรัตนาลงกรณ,์รศ.ดร. 
วิทยาเขตหนองคาย 

๘ ว.๑๒๕/๒๕๕๙ การอนุรักษ์และการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิน่ของคน
เลี้ยงโคในจังหวัดเลย 

นายศตวรรษ  สงกาผนั 
วิทยาลัยสงฆ์เลย 



๙ ว.๑๑๒/๒๕๕๙ วิเคราะห์แนวคิดและวิถีปฏบิัตปิรัชญาไทยตามหลัก
พระพุทธศาสนา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญญา  นามสง่า 
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชนิราช 

๑๐ ว.๐๙๔/๒๕๕๙ หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 
(บ.บส.):  ปัญหา  อุปสรรค และแนวโน้มเพื่อการ
พัฒนากิจการคณะสงฆไ์ทย 

พระครูวาทีวรวัฒน์, ดร. 
วิทยาลัยสงฆ์ราชบุร ี

๑๑ ว.๑๒๐/๒๕๕๙ ค ายืมภาษาบาลีสนัสกฤตในภาษาอีสาน 
Pali and Sanskrit Loan Words in Isan Language 

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกฉัท  จารุเมธีชน 
วิทยาเขตขอนแก่น 

๑๒ ว.๑๒๓/๒๕๕๙ การสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจงัหวัดเลย 

ดร.จ านง   วงศ์คง 
วิทยาลัยสงฆ์เลย 

๑๓ ว.๑๓๖/๒๕๕๙ โครงกำรวิจัยย่อยที่ ๖  รูปแบบการอนุรักษ์เอกสาร
คัมภีร์โบราณเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมแก่
เยาวชนในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดสุพรรณบุรี 

พระมหาประกาศิต  สิริเมโธ 
วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวาราวดี 

๑๔ ว.๑๑๔/๒๕๕๙ การพัฒนาคุณภาพมนุษย์ตามหลักศีล ๕ พระมหาโยธิน โยธิโก, ผศ.ดร.  
วิทยาเขตขอนแก่น 

๑๕ ว.๑๒๙/๒๕๕๙ การพัฒนาจิตอาสาโดยกระบวนการฟื้นฟูแหล่งเรียนรู้
ในชุมชนของนักเรียนโรงเรียนวดัโพธินิมิตร 
กรุงเทพมหานคร 

พระศรีสิทธมุน ีดร. 
(พระมหาเฉลิมชัย  ชยเมธี) 

คณะมนุษยศาสตร ์
๑๖ ว.๐๗๖/๒๕๕๙ สถานะองค์ความรู้ด้านการบริหารกิจการคณะสงฆ์ตาม

หลักพุทธธรรมาภิบาล 
พระใบฎีกาพงษ์ศักดิ์  ขนฺติพโล  

วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร 
๑๗ ว.๑๙๗/๒๕๕๙ รูปแบบการสง่เสริมความสามัคคีของประชาชนใน

จังหวัดร้อยเอ็ด ตามหลักสาราณียธรรม 
พระพุทธิสารมุนี (สุเทพ มลูสุข) 
วิทยาลัยสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด   

๑๘ ว.๓๒๒/๒๕๖๐ การเสริมสร้างจิตส านึกแบบมีสว่นร่วมและการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติปา่ชุมชนในท้องถิ่น 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกิจจ์ อ่ าจุย้ 
วิทยาเขตนครสวรรค์ 

๑๙ ว.๑๘๔/๒๕๕๙ การศึกษาองค์ความรู้และกระบวนการของการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงพุทธของปราชญ์ชาวบา้นอีสาน 

พระครูปริยัติธรรมวงศ์, ผศ.ดร. 
วิทยาเขตขอนแก่น 

๒๐ ว.๒๔๗/๒๕๖๐ บทบาทของ "วัด" ในการสง่เสริมให้ผู้สูงอายุด าเนนิ
ชีวิตแบบอิสระและสามารถที่จะให้คุณค่ากับครอบครัว
และสังคม 

ดร.อุบลวรรณา ภวกานนัท ์
คณะมนุษยศาสตร ์

๒๑ ว.๐๓๙/๒๕๖๐ แนวทางการพัฒนาสมรรถนะดา้นการวิจัยของอาจารย์
มหาวิยาลัยในก ากับของรัฐ ภาคเหนือตอนบน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร สายทอง 
วิทยาลัยสงฆน์ครล าปาง 

๒๒ ว.๐๘๐/๒๕๖๐ รูปแบบการสง่เสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุหลังวยั
เกษียณในการด ารงชีวิตอยา่งมคีวามสุขตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาของอ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

ดร.เรียงดาว ทวะชาล ี
วิทยาเขตขอนแก่น 

 



๒๓ ว.๒๖๖/๒๕๖๐ การพัฒนาชุดการเรียนภาษาบาลีเบื้องต้นด้วย
อักษรไทย/โรมัน 

พระครูศรีอรรถศาสก์, ดร. 
วิทยาลัยสงฆ์สพุรรณบุรีฯ 

๒๔ ว.๑๑๑/๒๕๖๐ การศึกษาคุณค่าใบเสมาเพื่อสรา้งกระบวนการเรียนรู้
ด้านพุทธจริยธรรมในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

พระศรีสัจญาณมนุี  (สุมนิทร์ ยติกโร) ดร. 
วิทยาลัยสงฆช์ัยภูม ิ

๒๕ ว.๐๔๔/๒๕๖๐ โครงกำรวิจัยย่อยที่ ๑ การศึกษาแนวคิดและหลัก
ปฏิบัติอารยธรรมวิถีของสี่ครูบาในจังหวัดล าพนู 

ดร.ไพรินทร์ ณ วันนา 
วิทยาลัยสงฆ์ล าพนู 

๒๖ ว.๐๔๒/๒๕๖๐ โครงกำรวิจัยย่อยที่ ๓ การเสริมสร้างเครือข่ายการ
จัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดและชุมชนใน
ล้านนา 

พระครูสิริสุตานยุุต ดร., 
วิทยาลัยสงฆ์ล าพนู 

๒๗ ว.๑๐๕/๒๕๖๐ โครงกำรวิจัยย่อยที่ ๓ นโยบายและกลไกลการจัดการ
ป่าชุมชนของภาคประชาชนและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

พระมหาไทยน้อย สลางสงิห์ 
วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 

๒๘ ว.๒๙๘/๒๕๖๐   การวิเคราะห์อัตลักษณ์ทางวฒันธรรมในการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยนืจังหวัดแมฮ่่องสอน 

พระมหาพรชัย สิริวโร, ผศ.ดร. 
บัณฑิตวิทยาลยั 

๒๙ ว.๒๙๙/๒๕๖๐ การฝึกสมาธิแนวพุทธเชิงสร้างสรรค์ในชีวิตประจ าวัน
ส าหรับเยาวชนไทย 

ดร.สุภาพรรณ เพิ่มพูน 
บัณฑิตวิทยาลยั 

๓๐ ว.๒๒๑/๒๕๖๐ การส่งเสริมประชาธปิไตยเชงิพทุธบูรณาการ 
Support Buddhism Democracy Integration 

ว่าที่ พ.ต., ผศ.ดร.สวัสดิ์ จิรัฏฐติิกาล 
คณะสังคมศาสตร ์

๓๑ ว.๑๒๕/๒๕๖๐ การสร้างเครือข่ายอนุรักษ์โบราณสถานภายในวัดของ
คณะสงฆ์จังหวัดเลย 

พระสิริรัตนเมธี (บุญเพ็ง ตน้ตุลา) 
วิทยาลัยสงฆ์เลย 

๓๒ ว.๒๓๔/๒๕๖๐ การพัฒนาโครงสร้างสวสัดิการผู้สูงอายุในสังคมไทย ดร.เอนก ใยอินทร์ 
คณะสังคมศาสตร์ 

๓๓ ว.๒๖๓/๒๕๖๐ การศึกษาคุณลักษณ์ที่พึ่งประสงค์ของพระธรรมทูตใน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกา 

พระมหาสมาน ชาตวิริโย 
วิทยาลัยพระธรรมทูต 

๓๔ ว.๒๙๑/๒๕๖๐ การใช้กิจกรรมการแนะแนวเชิงพุทธเพื่อส่งเสริมทักษะ
ชีวิตด้านการจัดการการเรียน เวลา และความสัมพนัธ์
ของนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

นางสาวสายหยุด มีฤกษ ์
คณะครุศาสตร ์

๓๕ ว.๐๙๑/๒๕๖๐ การจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาของผู้สงูอายุในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล พรมกุล 
วทิยาเขตขอนแก่น 

๓๖ ว.๓๑๗/๒๕๖๑ การลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารูส้ าหรับการจัดการเรียน
การสอน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษา 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย 
คณะครุศาสตร ์

๓๗ ว.๒๐๘/๒๕๖๑ การพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตของ
ผู้สูงอายุตามหลักไตรสิกขา 

พระครูปลัดณัฐพล จนฺทโิก 
วิทยาเขตเชียงใหม่ 



๓๘ ว.๒๒๔/๒๕๖๑ โครงกำรวิจัยย่อยที่ ๒ การสร้างรูปแบบวิถีวฒันธรรม
เชิงพุทธเพื่อการลดการฆ่าตัวตายของพระสงฆ์และ
ชุมชนในจังหวัดล าพูน 

พระครูโกวิทอรรถวาที, ดร. 
วิทยาลัยสงฆ์ล าพนู 

๓๙ ว.๒๒๖/๒๕๖๑ โครงกำรวิจัยย่อยที่ ๔ การบูรณาการหลักการเรียนรู้
และวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธในการป้องกันการฆ่าตัวตาย
ของเยาวชนในจงัหวัดล าพนู 

นายประเด่น  แบนปงิ 
วิทยาลัยสงฆ์ล าพนู 

๔๐ ว.๓๒๘/๒๕๖๑ กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่การใช้
บริการแบบองค์รวมของส านักวทิยาลัย  มจร.เขต
ภาคเหนือ 

นายจักรพงศ์ เพ็ญเวียง 
วิทยาลัยสงฆ์ล าพนู 

๔๑ ว.๒๒๕/๒๕๖๑ การเสริมสร้างแหล่งเรียนรู้และการจัดการแหล่ง
โบราณคดีหริภุญชัย จงัหวัดล าพูน 

นายบุญเพลิน  ยาวชิัย 
วิทยาลัยสงฆ์ล าพนู 

๔๒ ว.๒๐๙/๒๕๖๑ การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับผู้ประกอบธุรกิจ
ท่องเที่ยวในชุมชน: กรณีศึกษา อ าเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม่ 

ดร.เดชา ตาละนึก 
วิทยาเขตเชียงใหม่ 

๔๓ ว.๒๑๖/๒๕๖๑ แนวทางการบริหารจัดการภัยพบิัติทางธรรมชาติของ
ชาวบ้านในชุมชนจงัหวัดเชียงใหม่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสรฐิ ปอนถิ่น 
วิทยาเขตเชียงใหม่ 

๔๔ ว.๓๑๙/๒๕๖๑ รูปแบบการจัดการเพื่อความมั่นคงของ
พระพุทธศาสนาในระดับจังหวัด 

ดร.ปัณณธร เธียรชัยพฤกษ์ 
วิทยาลัยสงฆ์ราชบุร ี

๔๕ ว.๓๒๓/๒๕๖๑ การประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน : กรณีศึกษาบ้านทุ่งศรี 
ต าบลทุ่งศรี อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 

พระมหายุทธนา ศิริวรรณ, ดร. 
คณะพุทธศาสตร์ 

๔๖ ว.๒๑๘/๒๕๖๑ โครงกำรวิจัยย่อยที่ ๓ แนวปฏิบัติและกระบวนการ
เพิ่มรายได้เกษตรวิถีพุทธของเครือข่ายพระนักพัฒนา
บนพืน้ที่สูง: พืน้ที่ตน้แบบ เวียงป่าเปา้ แม่สรวย เมือง
เชียงราย แม่ฟ้าหลวง 

ดร.สุนทรี สุริยะรังษ ี
วิทยาเขตเชียงใหม่ 

๔๗ ว.๑๐๐/๒๕๖๑ ต้นแบบและบทเรียนการพัฒนาไร่นาส่วนผสมของ
เกษตรกรในจังหวัดอ านาจเจริญ 

พระสังวาน เขมปญฺโญ  
วิทยาเขตอุบลราชธาน ี

๔๘ ว.๓๑๖/๒๕๖๑ การพัฒนารูปแบบความเปน็ครูในศตวรรษที่ ๒๑ บน
พื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพเชิงพุทธบูรณาการ 

นางสาวชนนัภรณ์ อารีกุล 
คณะครุศาสตร ์

๔๙ ว.๑๕๗/๒๕๖๑ ระบบความเชื่อพื้นฐานของประชาชนต่อการ
เสริมสร้างความเปน็พลเมืองดีของแผ่นดิน 

พระครูอุทัยกิจจารักษ์, ดร 
วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร 

 
 



๕๐ ว.๑๘๕/๒๕๖๑ กระบวนการการเรียนรู้ข้ามวฒัธรรมของพระสงฆ์ใน
กลุ่มอารยธรรม ๕ เชียงกับการเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

พระปลัดกันทวี ฐานุตตโร,ดร. 
วิทยาเขตพะเยา 

๕๑ ว.๑๗๕/๒๕๖๑ กระบวนการการเรียนรู้ข้ามวฒัธรรมของชุมชนในกลุ่ม
อารยธรรม ๕ เชียง กับการเสริมสร้างความเปน็
พลเมืองในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

นางสาวเสาวนีย์ ไชยกุล 
วิทยาเขตพะเยา 

๕๒ ว.๒๙๓/๒๕๖๑ แผนงำนวิจัย  พระจิตอาสาคิลานธรรม  : รูปแบบ
และกระบวนการเยียวยาใจผูป้่วยด้วยธรรมะ 

พระเทพสุวรรณเมธี (สุชาติ) ผศ.ดร. 
วิทยาเขตบาฬึศึกษาพุทธโฆส 

๕๓ ว.๒๙๒/๒๕๖๑ บทบาลีในคัมภีร์อภิธัมมัตถวิภาวินี ปัญจิกา อัตถ
โยชนา ตามสูตรคัมภีร์สัททาวิเสส : ศึกษาเชิงวิเคราะห ์

พระมหาโกมล กมโล, ดร. 
วิทยาเขตบาฬึศึกษาพุทธโฆส 

๕๔ ว.๑๑๓/๒๕๖๑ รูปแบบการจัดการศึกษาที่พึงประสงค์ของชุมชนเพื่อ
รองรับนโยบายการพฒันาประเทศไทย ยุคไทยแลนด์ 
๔.๐ 

พระครูพิจิตรศุภการ ดร. 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

๕๕ ว๑๓๘/๒๕๖๑ เชียงรายเมืองแห่งศิลปะ : วัด โบราณสถานในเขต
อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 

พระครูสุธีสุตสนุทร, ดร. 
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 

๕๖ ว.๐๘๓/๒๕๖๑ รูปแบบการจัดการสวนยางพารา นาขา้ว และสวน
ปาล์มน้ ามนัของเกษตรกรตามหลักวิถีพุทธ ในจังหวัด
นครศรีธรรมราชและจังหวัดสงขลา 

ดร.พีระศิลป์  บุญทอง 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

 
๕๗ ว.๒๙๐/๒๕๖๑ การพัฒนาเครื่องก าเนิดพลาสมาเพื่อใช้ปรับปรุงผิว

วัสดุโลหะผสมไทเทเนียมส าหรับประยุกต์ใชง้านทาง
ชีวภาพ 

พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร. 
สถาบนัวิจัยพุทธศาสตร ์

๕๘ ว.๑๖๘/๒๕๖๑ ศึกษาวิธีการป้องกันการกระท าอัตวินิบาตกรรมของ
เยาวชน 

ดร.สุนทร  สุขทรัพย์ทวผีล 
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชนิราช 

๕๙ ว.๐๙๕/๒๕๖๑ ศึกษากระบวนการปลูกฝงัด้านคารวะธรรม สามัคคี
ธรรม และปัญญาธรรมแก่เด็กและเยาวชน ด้วยนิทาน
พื้นบา้นอิสาน 

พระครูกิตติคุโณภาส, 
วิทยาเขตอุบลราชธาน ี

๖๐ ว.๑๑๔/๒๕๖๑ แผนงำนวิจัย : ภูมิปัญญาลุ่มแม่น้ าตาปิ : 
ประวัติศาสตร์ คุณค่าและการเชื่อมต่ออารายธรรมศรี
วิชัย 

รองศาสตราจารย์ ดร.จ าเริญ ชชู่วยสุวรรณ 
ห้องเรียนจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

๖๑ ว.๓๓๘/๒๕๖๑ โครงกำรวิจัยย่อยที่ ๑ ประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน
ของชุมชนลุ่มแมน่้ าตาปี 

พระปลัดสัญญา สญฺญโต 
ห้องเรียนจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

๖๒ ว.๑๑๗/๒๕๖๑ โครงกำรวิจัยย่อยที่ ๒ การศึกษาวิถีชีวิตภูมปิัญญา
และการเชื่อมโยงอารยธรรมศรีวิชัยของลุ่มแม่น้ าตาปี 
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

นายประสิทธิ์ พันธวงษ ์
ห้องเรียนจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี



๖๓ ว.๑๑๖/๒๕๖๑ โครงกำรวิจัยย่อยที่ ๓ พลวัตภาคประชาสงัคมการ
จัดการตนเองของลุ่มแม่น้ าตาปจีังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นายสุขอุษา นุน่ทอง 
ห้องเรียนจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

๖๔ ว.๑๑๘/๒๕๖๑ โครงกำรวิจัยย่อยที่ ๔ ศึกษาเส้นทางและเครือข่าย
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ลุ่มแมน่้ าตาปี 

นางภชัลดา สุวรรณนวล 
ห้องเรียนจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

๖๕ ว.๓๔๓/๒๕๖๑ ประดับกระจก ประดับธรรมร่วมสร้างสรรค์ฐานพระ
พุทธมหาโพธปิัญญา ณ อุทยานธรรมล าน้ างาว 

นายมานิตย์  กนัทะสัก 
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 

๖๖ ว.๓๖๑/๒๕๖๑ แผนงำนวิจัย : รูปแบบและวิธกีารดับทุกข์เชิงพุทธ
บูรณาการส าหรับผู้พิการในสังคมไทย 

พระใบฎีกาสุพจน์ ตปสีโล, ผศ.ดร. 
วิทยาเขตอุบลราชธาน ี

๖๗ ว.๑๑๕/๒๕๖๑ การจัดการความรู้การแพทย์แผนไทยของพระภิกษุใน
ภาคใต้ (ของพระสงฆ์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี) 

นายประสิทธิ์ พันธวงษ ์
ห้องเรียนจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

๖๘ ว.๓๓๙/๒๕๖๑ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจงัหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยนื 

นายสุเทพ สุดเอ่ียม 
ห้องเรียนจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

๖๙ ว.๐๘๙/๒๕๖๑ โครงกำรวิจัยย่อยที่ ๔ การสร้างรูปแบบ มาตรการ 
และวิธีการดับทุกข์ของผู้พิการในสังคมไทย 

นายพลูศักดิ์ หอมสมบัต ิ
วิทยาเขตอุบลราชธาน ี

๗๐ ว.๐๙๖/๒๕๖๑ ศึกษาเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสรา้งสรรค์เพื่อการพัฒนา
สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษาจังหวัดมหาสารคาม 

พระมหาไสว สิริปญฺโญ (เถาว์ยา) 
วิทยาเขตอุบลราชธาน ี

๗๑ ว.๑๕๘/๒๕๖๑ แผนงำนวิจัย : การพัฒนาระบบและศักยภาพภูมิ
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดอุตรดิตถ์ 

พระอุดมปิฎก (วิจารณ์ ทองมา) ดร. 
หน่วยวิทยบริการจังหวัดอุตรดิตถ ์

๗๒ ว.๑๖๐/๒๕๖๑ โครงกำรวิจัยย่อยที่ ๑ การศึกษาส ารวจแหล่งการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดอุตรดิตถ์ 

พระครูสุจิตพัฒนพิธาน (สมพงษ์) 
หน่วยวิทยบริการจังหวัดอุตรดิตถ ์

๗๓ ว.๑๖๑/๒๕๖๑ โครงกำรวิจัยย่อยที่ ๔ การพัฒนาเครือข่ายแหล่งการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดอุตรดิตถ์ 

เจ้าอธิการรุ่งโรจน์  อธิปญฺโญ 
หน่วยวิทยบริการจังหวัดอุตรดิตถ ์

๗๔ ว.๒๘๒/๒๕๖๑ การศึกษารูปแบบการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางการ
ปฏิบัติวปิัสสนากัมมัฏฐาน  

พระครภูาวนาวิริยานโุยค  
วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร 

๗๕ ว.๓๑๐/๒๕๖๑ การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายตุาม
หลักพุทธรรมของวัดในจังหวัดสุพรรณบุรี 

พระครูโสภณวีรานวุัตร 
วิทยาลัยสงฆ์สพุรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ 

๗๖ ว.๒๘๗/๒๕๖๑ พฤติกรรมและปัญหาการใช้อินเตอร์เน็ตในสถานศึกษา
ในยุค Internet of Things (IOT) 

นายอรรถพล อิ่มวิไลวรรณ 
ส่วนเทคโนโลยสีารสนเทศ 

๗๗ ว.๑๑๒/๒๕๖๑ การพัฒนาทักษะสื่อสารภาษาองักฤษของนักเรียนใน
จังหวัดสุรินทร์โดยใช้ กระบวนการทฤษฎี CLT 

นางสาวณชัปภา โพธิ์พุ่ม 
วิทยาเขตสุรินทร ์

๗๘ ว.๒๓๙/๒๕๖๑ โครงกำรวิจัยย่อยที่ ๓ การพัฒนากระบวนการขัด
เกลาเชิงวัฒนธรรมของวัดและชมุชนในจงัหวัดล าปาง 
ตามหลักค าสอนในคัมภีร์โบราณนครล าปาง 

นางสาวอณิษฐา หาญภักดีนิยม 
วิทยาลัยสงฆน์ครล าปาง 

 
 



๗๙ ว.๓๒๗/๒๕๖๑ ศึกษาวิเคราะห์แก่นธรรมจากทฆีนิกาย พระมหาวัฒนพ์ร อภิวฑฺฒโน  
สถาบนัพระไตรปิฎกศึกษา 

๘๐ ว.๑๗๗/๒๕๖๑ การพัฒนาและเสริมสรา้งเครือข่ายการเรียนรู้ข้าม
วัฒนธรรมของกลุ่มอารยธรรม ๕ เชียง กับการ
เสริมสร้างความเปน็พลเมืองในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย พลเมืองดี 
วิทยาเขตพะเยา 

 
๘๑ ว.๓๒๒/๒๕๖๑ การพัฒนาสมรรถนะการสรา้งเครือข่ายการบริหาร

จัดการองค์ความรู้ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร 

พระมหาสม ติสสฺเทโว (อินตะ๊) 
คณะครุศาสตร ์

๘๒ ว.๑๕๐/๒๕๖๑ โครงการวิจัยย่อยที่ ๒ สุขภาวะพระสงฆ์ : การพัฒนา
รูปแบบการเสริมสร้างสุขภาวะแนววิถีพุทธโดยการบูร
ณาการสาธารณสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของจังหวัด
พะเยา 

รองศาสตราจารย์รวีโรจน์ ศรีค าภา 
วิทยาเขตแพร่ 

๘๓ ว.๐๑๔/๒๕๖๑ การพัฒนาทุนทางวฒันธรรมตามพุทธศาสนากับการ
สร้างพลเมืองด ี

ดร.จิรกิตต์ภณ พิริยสุวัฒน ์
วิทยาลัยสงฆ์เลย 

๘๔ ว.๐๖๔/๒๕๖๑ การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชน
ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี : 
กรณีศึกษาเยาวชนไทยในจังหวดัขอนแก่น 

พระครูภาวนาโพธิคุณ, ผศ.ดร. 
วิทยาเขตขอนแก่น 

๘๕ ว.๐๙๔/๒๕๖๑ โครงการวิจัยย่อยที่ ๒ การพัฒนามาตรการและวิธีทาง
สังคมในการดูแลผู้พิการในสังคมไทย 

นายกวีพล ศรีหะมงคล 
วิทยาเขตอุบลราชธาน ี

๘๖ ว.๐๗๐/๒๕๖๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตบนความหลากหลายวัฒนธรรม
ของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวกูยในภาคอีสานตอนล่างของ
ประเทศไทย 

พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ (วันยาว) ผศ.ดร. 
วิทยาเขตขอนแก่น 

๘๗ ว.๑๒๘/๒๕๖๑ โครงการวิจัยย่อยที่ ๔ สร้างเครือข่ายหมู่บ้านพุทธ
เกษตรในการจัดการป่าและพัฒนาสัมมาชีพในพื้นที่
จังหวัดน่าน 

นายประทีป  ยศนรินทร ์
วิทยาลัยสงฆน์ครน่านฯ 

๘๘ ว.๐๓๘/๒๕๖๑ การพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายของเกษตรกรผู้ปลูก
พริกในอ าเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 

นายภูดิศ นอขุนทด 
วิทยาเขตนครราชสีมา 

๘๙ ว.๐๒๕/๒๕๕๙ 
สกอ 

รูปแบบการมีสว่นร่วมในการสร้างเสิรมสุขภาพ
ผู้สูงอายุวัดหัวฝาย ต าบลสนักลาง อ าเภอพาน จังหวัด
เชียงราย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย  แกมนาค 
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 

๙๐ ว.๐๓๐/๒๕๕๙ 
สกอ. 

ปัจจัยที่สง่ผลต่อความเชื่อในพิธกีรรมแฝงทางพุทธ
ศาสนา : กรณีศึกษาเขตเทศบาลเมืองเชียงราย อ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย 

นายพสักร อุ่นกาศ 
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 

 
 
  



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 ให้แจ้งมายังสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์เพ่ือออก
หนังสือรับรองและแก้ไขในกรณีท่ีให้มีการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไป ภายใน ๓๐ วัน 

 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๒ 

 
 

 

(พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.ดร.) 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 


