
 
 
 
 
 

ประกาศสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เรื่อง อนุมัติจบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ 

*************** 
  ตามท่ีสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดสรรทุนอุดหนุน
โครงการวิจัยประจ าปีงบประมาณแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนา
บุคลากรมหาวิทยาลัยให้มีผลงานวิจัยตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยนั้น  
  ในคราวการประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์   ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑  เมื่อวันที่  
๓  ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑  ที่ประชุมมีมติอนุมัติจบรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จ านวน   ๑๔๓  โครงการ ดังนี้ 
 

ล าดับ รหัสสัญญา ชื่อโครงการวิจัยตามสัญญา ผู้วิจัย/สังกัด 
๑ ว.๐๒๑/๒๕๕๕ ศึกษาบทบาทของเจ้าอาวาสในการส่งเสริมให้อุบาสก

อุบาสิกาน าปรัชญาเศรฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ 
ผศ.ดร.อุทัย  ศิริภักดิ์ 
วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร 

๒ ว.๐๑๒/๒๕๕๖ ศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมเรื่องมุสาวาทของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนที่ตั้งในเขตเทศบาลอ าเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม 

ผศ.ดร.ณัทธีร ์ศรีดี 
คณะพุทธศาสตร์ 

๓ ว.๑๐๓/๒๕๕๗ การประยุกต์จริยธรรมเชิงพุทธในการพัฒนาเด็กในชุมชน
พหุวัฒนธรรม 

ผศ.สุชน  ประวัติด ี
คณะมนุษยศาสตร ์

๔ ว.๐๗๑/๒๕๕๗ ศึกษาการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ไปใช้ในชีวิตประจ าวนั
ของนักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสุรินทร์ 

พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม ผศ.ดร. 
ส านักทะเบียนและวัดผล 

๕ ว.๐๗๒/๒๕๕๗ การบริหารความเสี่ยงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พระมหาช านาญ  มหาชาโน,ดร. 
ส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๖ ว.๐๙๔/๒๕๕๗ การศึกษาเชิงส ารวจเมืองและพทุธสถานที่ปรากฎในอุรังค
ธาตุนิทาน (ต านานพระธาตุพนม) 

ดร.อธิเทพ  ผาทา 
คณะพุทธศาสตร์ 

๗ ว.๐๘๔/๒๕๕๗ การศึกษากระบวนการแก้ปัญหาการใช้ภาษาไทยของนิสิต
ชาวตา่งประเทศ ที่ศึกษาในระดบัอุดมศึกษา ณ 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด้วยการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเปน็หลัก 

ผศ.เกรียงศักดิ์  พลอยแสง 
คณะมนุษยศาสตร ์

๘ ว.๐๙๑/๒๕๕๗ การศึกษาเชิงวิเคราะห์คุณค่าวรรณศิลป์และหลักพุทธ
ธรรมจากวรรณคดีไทยเร่ืองสามคัคีเภทค าฉันท์ 

พระมหาเฉลิมชัย  ชยเมธ ี(ชยเมธีกุล) 
คณะมนุษยศาสตร ์

๙ ว.๑๐๒/๒๕๕๗ รัฐกับการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร) 
ส านักงานอธิการบดี/คณะสังคมฯ 

๑๐ ว.๐๕๔/๒๕๕๗ การพัฒนาวัดเป็นศนูย์สง่เสริมคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุใน
จังหวัดเชียงใหม่ 

พระมหาอัมพร ชุตินฺธโร (พันธุ์กา) 
วิทยาเขตเชียงใหม่ 

๑๑ ว.๐๔๑/๒๕๕๗ การสร้างแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษด้วย
วัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานของนสิติระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

พระมหาส าราญ กมฺมสุทฺโธ  
วิทยาเขตขอนแก่น 



ขอนแก่น 
๑๒ ว.๐๐๘/๒๕๕๗ กระบวนการสง่เสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธของโครงการ

จัดไหว้พระ ๙ วัดในจังหวัดอุบลราชธาน ี
พระสุภาพร เตชธโร  

วิทยาเขตอุบลราชธาน ี
๑๓ ว.๑๑๕/๒๕๕๗ คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของนสิิตวิทยาลัยสงฆ์นครพนม 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ปี
การศึกษา ๒๕๕๖ 

พระมหาสนอง ปจฺโจปการี ผศ.ดร. 
วิทยาลัยสงฆน์ครพนม 

๑๔ ว.๐๖๒/๒๕๕๗ รูปแบบการบริหารงานบุคคลเชงิพุทธของวิทยาลัยสงฆ์
กลุ่มภาคเหนือ 

รศ.ดร.วรกฤต เถ่ือนช้าง 
วิทยาลัยสงฆน์ครสวรรค์ 

๑๕ ว.๐๖๕/๒๕๕๗ บทบาทและความสัมพันธ์ทางวฒันธรรมของคณะสงฆ์
อนัมนิกายต่อสังคมไทย 

นายสมภพ สายหยุด 
วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร 

๑๖ ว.๐๑๙/๒๕๕๗ แนวคิดเชิงปรชัญาในคัมภีร์มังคลัตถทีปนี พระมหาถนอม อานนโฺท (ชิดรัมย์) 
วิทยาลัยสงฆบ์ุรีรัมย์ 

๑๗ ว.๐๔๐๒๕๕๗ กระบวนการสอนธรรมเพื่อเสริมสร้างพลงัทางสังคมด้วย
พิธีกรรมการส่งเคราะห์ในล้านนา 

พระครูพิศาลสรกิจ ผศ.ดร. 
(พระครูวรวรรณวิฑูรย์) 

วิทยาเขตพะเยา 
๑๘ ว.๐๖๓/๒๕๕๗ การสังเคราะห์วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ๓๐ คัมภีร์

ธรรมที่คนไทยควรอ่าน 
พระมหาไฮ้ ธมฺมเมธ ี(แซ่ฉั่ว) 

วิทยาลัยสงฆน์ครสวรรค์ 
๑๙ ว.๐๔๘/๒๕๕๗ ศึกษาความสัมพนัธ์ทางวฒันธรรมและประเพณีของ

พุทธศาสนิกชนชาวกูยในจังหวัดสุรินทร์ 
พระมหาเจริญสุข คุณวีโร (วงเวยีน) 

วิทยาเขตสุรินทร ์
๒๐ ว.๐๓๘/๒๕๕๗ การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของชุมชนตามหลักปรชัญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
พระครูฉันทเจติยานุกิจ 

แทน ชัยอนนัทร์  นวลสุวรรณ ์
วิทยาลัยสงฆน์ครน่านฯ 

๒๑ ว.๐๒๖/๒๕๕๗ ศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์ส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบนัชาติ 
ศาสนาพระมหากษัตริย์ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๐  

พระราชธรรมสารสุธี (ธีรังกูร มลูพันธ์) 
วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 

๒๒ ว.๑๐๐/๒๕๕๗ การจัดการวัฒนธรรมชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ: 
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจงัหวัดเชียงใหม่ 

พระใบฎีกาเสน่ห์ ญาณเมธ ี
วิทยาเขตเชียงใหม่ 

๒๓ ว.๐๑๔/๒๕๕๘ คัมภีร์สมันตปาสาทิกาอัตถโยชนา ภาคที่ ๑  : การแปล
และศึกษาวิเคราะห ์

พระมหาสุพัตร์ วชิราวุโธ ดร. 
วิทยาเขตนครราชสีมา 

๒๔ ว.๐๗๙/๒๕๕๘  
 

กระบวนการสรา้งอัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในจังหวัดน่าน  

นายสมคิด นันต๊ะ  
แทน ชัยอนันท ์นวลสวุรรณ์  
วิทยาลยัสงฆ์นครน่านฯ  

๒๕ ว.๐๑๐/๒๕๕๘ รูปแบบการจัดการและการอนุรกัษ์เขตพื้นที่ต้นน้ าตาม
โครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชด าริ  
จังหวัดน่าน 

ดร.วรปรัชญ์  ค าพงษ ์
วิทยาลัยสงฆน์ครน่านฯ 

๒๖ ว.๑๓๖/๒๕๕๘ ศึกษาวิเคราะห์หลักความเชื่อเรื่องพุทธ ผี และพราหมณ์ 
ในสังคมไทย 

พระมหาสมยศ สุทฺธสิิริ (คุ้มม่วง) 
สถาบนัวิจัยพุทธศาสตร ์

๒๗ ว.๐๘๖/๒๕๕๘ พุทธวิธีบริหารจัดการงานยตุิธรรมเพื่อบูรณาการกับงาน
ยุติธรรมในสังคมไทย 

ผศ.ดร.สุเทพ พรมเลิศ 
คณะพุทธศาสตร์ 

๒๘ ว.๐๖๑/๒๕๕๘ การศึกษาวิเคราะห์องค์ความรู้และสาระส าคัญของ
รายวิชาปรัชญาเบื้องต้นของนิสติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

ผศ.ดร.สุวิน  ทองปัน้ (แทน) 
วิทยาเขตขอนแก่น 



กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
๒๙ ว.๑๕๗/๒๕๕๘ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดพระธรรมวินัยของ

พระสงฆ์ที่สง่ผลต่อวิกฤติศรัทธาของชาวพุทธตามหลักนิติ
ปรัชญา 

พระมหาเสรีชน นริสฺสโร 
สถาบนัวิจัยพุทธศาสตร ์

๓๐ ว.๑๒๘/๒๕๕๘ การศึกษาวิเคราะห์บทบาทของสัมมาทิฏฐิในการสื่อสาร
เพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ 

ดร.ชญานนัท์  หนไูชยะนนัท ์
บัณฑิตวิทยาลยั 

๓๑ ว.๑๔๔/๒๕๕๘ พุทธศิลปกรรมเชียงราย : แนวคิด คุณค่า และการ
สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาจิตใจและปัญญา 

พระบุญรอด ปคุณธมฺโม 
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 

๓๒ ว.๐๓๗/๒๕๕๘ การศึกษาวิเคราะห์ภาษาบาลีกับภาษาอังกฤษเก่ียวกับ
โครงสร้างไวยากรณ ์

รศ.นิลรัตน์ กลิ่นจนัทร ์
คณะมนุษยศาสตร ์

๓๓ ว.๑๖๒/๒๕๕๘ การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มปีระสิทธผิลของ
สถาบนัการศึกษา 

ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา 
คณะสังคมศาสตร์ 

๓๔ ว.๐๘๐/๒๕๕๘ การศึกษาวิเคราะห์บทบาทของสตรีที่มีต่อการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาทีป่รากฏใน
วรรณกรรมพื้นบ้านอีสาน 

พระราชรัตนาลงกรณ์ ผศ.ดร. 
วิทยาเขตหนองคาย 

๓๕ ว.๐๓๖/๒๕๕๘ ศึกษาความรู้และกระบวนการใช้สิทธิทางมรดกของ
พระภิกษุตามกฎหมายแพ่ง เปลีย่นเป็น กระบวนการสร้าง
ความรู้ทางกฎหมายส าหรับพระภิกษุสงฆ์ (เปลี่ยนตอน
ไหน) 

นายยัง กนุอก 
วิทยาเขตอุบลราชธาน ี

๓๖ ว.๑๒๒/๒๕๕๘ รูปแบบการพฒันาสมรรถนะของพระสงฆ์ในจงัหวัด
สุรินทร ์

พระมหาวิศิต ธีรว โส (กลีบม่วง),ผศ.ดร. 
วิทยาเขตสุรินทร ์

๓๗ ว.๐๔๘/๒๕๕๘ การศึกษาวิเคราะห์จริยศาสตร์ในการอยู่ร่วมกันอย่างสนัติ
ที่ปรากฎในโลกนัยชาดก 

ดร.สิงห์ค า รักป่า 
วิทยาเขตพะเยา 

๓๘ ว.๐๕๒/๒๕๕๘ การประยุกต์อัตลักษณ์เทศกาลและพิธีกรรมท้องถิ่น
นครพนมกับการเรียนการสอบรายวิชาเทศการและ
พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา 

นายหมง อภัยโส 
วิทยาลัยสงฆน์ครพนม 

๓๙ ว.๐๕๙/๒๕๕๘ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์สายครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 

พระมหาวรรณชัย ชยวณฺโณ, ดร.  
วิทยาลัยสงฆน์ครพนม 

๔๐ ว.๑๕๑/๒๕๕๘ การจัดการทุนทางวฒันธรรมกับการท่องเที่ยวของจังหวัด
นครพนม: กรณีศึกษาวัดที่มีพระธาตปุระจ าวนัเกิด ๗ วัด 
ในจังหวัดนครพนม 

นายลิขสิทธิ์ สงิห์งอย 
วิทยาลัยสงฆน์ครพนม 

๔๑ ว.๑๔๕/๒๕๕๘ ชุมชนกบัการสร้างความเข็มแข็งทางวฒันธรรมของชาว
ไทยพุทธ: ศึกษากรณีกลุ่มแสดงมโนราห์ประยุกตช์ุมชน
บ้านปากน้ าวัดเลยีบ เทศบาลเมอืงตะลุบนั อ.สายบุรี จ.
ปัตตาน ี

นายรัชชเมธ จันทนวล 
วิทยาลัยสงฆป์ัตตานี 

๔๒ ว.๐๓๐/๒๕๕๘ ประสิทธิภาพชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาโยนโิสมนสิการตาม
แบบอนุปพุพิกถาในการสรา้งสมัมาทิฏฐิให้กับเยาวชน
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

นายภูริทัต ศรีอร่าม 
วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร 

๔๓ ว.๐๓๑/๒๕๕๘ บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนามหายานของคณะสงฆ์
อนัมนิกายในสังคมไทย 
 

ดร.สมศักดิ์ สายหยุด 
วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร 



๔๔ ว.๑๔๑/๒๕๕๘ การประยุกต์ใช้ระบบคลาวด์เพือ่การบริหารงาน
มหาวิทยาลยัสงฆ์ 

พระมหาประสพสุข ปิยภาณี  
วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร 

๔๕ ว.๐๓๘/๒๕๕๘ การอยู่ร่วมกันอย่างสันติภาพบนวิถีพุทธของประชาชน
พื้นที่พิพาทชายแดนไทย-กัมพูชา 

นายสราวุฒิ งาหอม 
วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 

๔๖ ว.๑๕๐/๒๕๕๘ การเมืองกับการปกครองของไทยแนวคิดทฤษฎีและ
การบูรณาการกับการเรียนการสอน 

นายสมปอง ทิพยส์มบัต ิ
วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 

๔๗ ว.๐๘๔/๒๕๕๘ วรรณกรรมท้องถิ่นประเภทค าสอน : การศึกษาวิเคราะห์
หลักพุทธจริยธรรม 

ผศ.ดร.พรสวรรค์  สุวรรณธาดา (แทน) 
วิทยาเขตขอนแก่น 

๔๘ ว.๐๔๙/๒๕๕๘ รูปแบบการพฒันาสุขภาพจติของผู้สูงอายุตามหลักพุทธ
ธรรม: กรณีศึกษาต าบลบา้นปรอื อ าเภอกระสัง จังหวัด
บุรีรัมย์ 

พระมหาอ านาจ  พลปญฺโญ, ดร. 
วิทยาลัยสงฆบ์ุรีรัมย์ 

๔๙ ว.๑๐๔/๒๕๕๘ การเสริมสร้างเครือข่ายสถานีวทิยุพระพุทธศาสนาและ
ชุมชนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

นายบุญส่ง นาแสวง 
วิทยาเขตขอนแก่น 

๕๐ ว.๑๐๑/๒๕๕๘ อัตตากับอนัตตา :  การศึกษาค้นคว้าเชิงปรัชญาของวัด
พระธรรมกายและพระป่าสายอสีาน 

รศ.ดร.ดิปติ มหันตะ 
วิทยาเขตขอนแก่น 

 
๕๑ ว.๑๓๙/๒๕๕๘ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้

แบบฝึกทักษะวิชาวิจัยเพื่อการจดัการส าหรับผู้เรียนที่มี
ปัญหาพื้นฐานการเรียนรู้ 

ดร.ศุภณัฐ เจริญสุข 
วิทยาเขตนครราชสีมา 

๕๒ ว.๑๐๓/๒๕๕๘ กระบวนการสรา้งสรรค์คุณค่าของผ้าไหมสุรินทร์ตามแนว
พุทธศาสนา : กรณีศึกษากลุ่มผูท้อผ้าไหมบา้นท่าสว่าง 
ต าบลท่าสว่าง  อ าเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์ 

นายไชยรัตน์ ปัญญาเอก 
วิทยาเขตสุรินทร ์

๕๓ ว.๐๕๔/๒๕๕๘ การเผยแผ่ธรรมยาตรา แนวคิด หลักการและการบูรณา
การกับการเรียนการสอนในรายวิชาพระสุตตันตปิฎก 

นายศราวฒุิ  คัณทักษ ์
วิทยาลัยสงฆน์ครพนม 

๕๔ ว.๐๔๕/๒๕๕๘ กระบวนการสบืสานเครือข่ายทางสังคมของพระสงฆ์ใน
การสร้างชุมชนเข้มแข็ง 

ดร. บูรกรณ์ บริบูรณ์ 
วิทยาลัยสงฆน์ครพนม 

๕๕ ว.๑๑๐/๒๕๕๙ พระวิปัสสนาจารย์:  วิถีค าสอนและแนวปฏิบัติเพื่อการตื่น
รู้ของชาวพุทธไทยและเมียนมาร์  Meditation Masters 
of Thailand and Myanmar: Their Teachings and 
Methods of Practice for Awakening 

รศ.ดร.ดิปติ  วิสุทธางกูร 
Assoc. Prof. Dr. Dipti Mahanta 

Khonkaen Pampus 

๕๖ ว.๑๖๗/๒๕๕๙ โครงการย่อยที่ ๔ การบริหารจัดการน้ าอย่างยั่งยนืตาม
แนวพระราชด าริในพืน้ที่ลุ่มน้ าแม่วงก์ 

พระครูนิวิฐสีลขนัธ,์ ผศ.ดร. 
วิทยาเขตนครสวรรค์ 

๕๗ ว.๐๓๗/๒๕๕๙ การสร้างพื้นที่ทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มการเมือง
ท้องถิ่นในจังหวัดพิษณโุลก 

ดร.วรพล   วรสุวรรณโรจน ์
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชนิราช 

๕๘ ว.๑๙๙/๒๕๕๙ โครงการย่อยที่ ๗ การสืบค้นและจัดระบบการอนุรักษ์
เอกสารคัมภีร์โบราณของวัดและการถ่ายทอดภูมิปัญญา
ภาคใต้เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ินของกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ 

นายสทิธิโชค  ปาณะศรี 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

๕๙ ว.๐๑๖/๒๕๕๙ สมณสารปูของพระสงฆไ์ทยในมมุมองของพุทธปรัชญา นางสาวอัญชลี ปิยปัญญาวงศ ์
(น.ส.วิรัญจ์ณภัค  พรหมวิปัศยา) 

คณะพุทธศาสตร์ 



๖๐ ว.๐๒๕/๒๕๕๙ จริยศาสตร์การพัฒนา: หลักการและแนวปฏบิัติทางจริย
ศาสตร์เพื่อความโปร่งใสและการพัฒนาที่ยั่งยนืของ
ประชาคมอาเซียน 

พระมหาสุทิตย์ อาภากโร ดร. 
สถาบนัวิจัยพุทธศาสตร ์

๖๑ ว.๒๐๐/๒๕๕๙ อัตลักษณ์ทางศาสนา : รูปแบบการสื่อความหมายเพื่อ
สร้างสนัติภาพของประชาคมอาเซียน 

พระมหาสุทิตย์  อาภากโร,ดร. 
สถาบนัวิจัยพุทธศาสตร ์

๖๒ ว.๑๒๖/๒๕๕๙ ชื่อแผนงานวิจัย : ภูมิศาสตร์
วัฒนธรรม:  ประวัติศาสตร์  เส้นทางการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาและหลักพุทธรรมในประเทศไทย 

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ ทองทิพย์  
วิทยาเขตสุรินทร ์

 
๖๓ ว.๐๓๑/๒๕๕๙ The City of Art: กระบวนการสร้างเมืองด้วยศิลปะ ของ

จังหวัดเชียงราย 
นายมานิตย์ กนัทะสัก   
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 

๖๔ ว.๑๔๕/๒๕๕๙ แนวคิดและหลักการการปฏบิัตวิิปัสสนากรรมฐานใน
ล้านนา 

พระครูปริยัติยานุศาสน ์
วิทยาเขตเชียงใหม่ 

๖๕ ว.๐๕๖/๒๕๕๙ โครงการย่อยที่ ๔ การปฏิบัติและการสอบอารมณ์
กรรมฐานตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศลาว 

ผศ.ดร.ชัยชาญ  ศรีหาน ู
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส 

๖๖ ว.๑๐๘/๒๕๕๙ จารึกวัดสุทัศน์: ที่มา  หลักพุทธธรรม และคุณค่าทาง
สังคม 

ดร.บูรกรณ์  บริบูรณ์ และคณะ 
วิทยาลัยสงฆน์ครพนม 

๖๗ ว.๑๐๐/๒๕๕๙ สัมฤทธิผลการใชชุ้ดกิจกรรมเพื่อพัฒนาโยนโิสมนสิการ
ตามแบบเบญจศีลเบญจธรรมในการสร้างสัมมาทิฏฐิให้กับ
ประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทรา 

พระครูปริยัติวรรณาภรณ์ (ปรัชนันท์) 
วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร 

๖๘ ว.๐๙๕/๒๕๕๙ โครงการย่อยที่ ๓ ศึกษากระบวนการเสริมสร้างความ
มั่นคงของครอบครัวตามแนวพทุธจิตวิทยาบูรณาการ 

พระครูสังวรสุตกิจ (อนนัต์), ดร.  
วิทยาลัยสงฆน์ครล าปาง 

๖๙ ว.๐๖๕/๒๕๕๙ การพัฒนาภาวะผู้น าของพระสงฆ์เพื่อเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน 

ผศ.ดร.ธัชชนนัท์  อิศรเดช 
คณะสังคมศาสตร์ 

๗๐ ว.๐๗๔/๒๕๕๙ โครงการย่อยที่ 4 การบูรณาการหลักพุทธจิตวิทยากับภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ในการส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมของ
ครอบครัวและชุมชน 

พระมหาไกรสร  โชตปิญฺโญ, ผศ. 
วิทยาลัยสงฆ์ล าพนู 

๗๑ ว.๑๐๔/๒๕๕๙ การประดิษฐานพระพทุธศาสนาลังกาวงศ์ในอาณาจักร
ตามพรลิงค ์

พระมหาพจน์  สวุโจ, ผศ.ดร. 
วิทยาลัยสงฆบ์ุรีรัมย์ 

๗๒ ว.๑๘๙/๒๕๕๙ การเรียนรู้และแนวทางการปฏบิัติเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งด้านศีลธรรมของชุมชนในจังหวัดแพร่ 

ผศ.นวัชโรจน์ อินเต็ม 
วิทยาเขตแพร่ 

๗๓ ว.๐๙๑/๒๕๕๙ กลยุทธ์การบริหารจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย รศ.พิเศษ ดร.อินถา ศิริวรรณ 
คณะครุศาสตร ์

๗๔ ว.๒๔๐/๒๕๖๐ แผนงานวิจัย : การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมพหุ
วัฒนธรรมไทยในประเทศไทย 

พระมหายุทธนา นรเชฏฺโฐ,ดร. 
คณะพุทธศาสตร์ 

๗๕ ว.๑๓๙/๒๕๖๐ เกษตรวิถีพุทธ : แนวคิดและการจัดการบนพืน้ฐานของ
พลังชุมชน กรณีศึกษาจงัหวัดอุดรธาน ี

พระมหาปริญญา วรญาโณ  
วิทยาเขตหนองคาย 

๗๖ ว.๐๑๓/๒๕๖๐ น่าน: การมสี่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนภาคเหนือ 

นายธีรทัศน์ โรจน์กิจจากุล 
วิทยาลัยสงฆน์ครน่านฯ 

๗๗ ว.๐๕๕/๒๕๖๐ โครงการย่อยที่ ๓ เส้นและสี : คุณค่า อารมณ์ ความรู้สึก 
ในงานจิตรกรรมล้านนา 
 

นายวาทิตย์ เสมบุตร 
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 



๗๘ ว.๐๘๔/๒๕๖๐ โครงการย่อยที่ ๔ การจัดการความรู้การป้องกันยาเสพติด
ของพระสงฆ์กลุ่มสังฆพฒันาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ผศ.ดร.สุรพล  พรมกุล 
วิทยาเขตขอนแก่น 

 
๗๙ ว.๐๔๕/๒๕๖๐ โครงการย่อย ๒ กระบวนการพฒันาสังคมตามหลักอารย

ธรรมวิถีของสี่ครูบาในจังหวัดล าพูน 
พระนฤพันธ์ ญาณิสสฺโร  

วิทยาลัยสงฆ์ล าพนู 
๘๐ ว.๒๒๖/๒๕๖๐ พุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัด

ในพระพุทธศาสนา 
พระมหาสุนนัท์ สนุนโฺท, ดร. 

คณะสังคมศาสตร์ 
๘๑ ว.๓๐๖/๒๕๖๐ ศึกษาวิเคราะห์วิธีการฝึกปฏิบตัใินสติปัฏฐานเพื่อ

เสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุ 
พระสันต์ทัศน์ คมฺภีรปญฺโญ 
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชนิราช 

๘๒ ว.๐๕๔/๒๕๖๐ โครงการย่อยที่ ๒ พุทธจักรวาลวิทยา : แนวคิด คติความ
เชื่อ ระบบสัญลักษณ์แบบอุดมคติไทย สู่การสร้างสรรค์ใน
งานพทุธศิลปกรรมไทยร่วมสมัย 

นายวชัระ กว้างไชย ์
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 

๘๓ ว.๒๓๑/๒๕๖๐ สถานภาพทางกฏหมายของพระสังฆาธิการใน
พระพุทธศาสนา ศึกษากรณี พระสังฆาธิการในประเทศ
ไทย 

ดร.ประเสริฐ ลิ่มประเสริฐ 
คณะสังคมศาสตร์ 

๘๔ ว.๓๙๖/๒๕๖๐ ภาวะผูน้ าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หม่ันม ี
คณะสังคมศาสตร์ 

๘๕ ว.๒๑๕/๒๕๖๐ การเสริมสร้างสัมมาชีพของผูป้ระกอบการค้าขายประค า
ในจังหวัดสุรินทร ์

พระมหาสมพาน ชาคโร,ดร. 
วิทยาเขตสุรินทร ์

๘๖ ว.๐๐๖/๒๕๖๐ การเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาลในวิถีประชาธิปไตยของ
ผู้น าในต าบลศรีเตี้ย อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพนู 

นายพลัลภ หารุค าจา 
วิทยาเขตเชียงใหม่ 

๘๗ ว.๑๑๙/๒๕๖๐ โครงการย่อยที่ ๕ อัตลักษณ์กับการท่องเที่ยว: ศึกษาการ
น าอัตลักษณ์มาใช้เพื่อการท่องเที่ยว  เชิงวัฒนธรรมของ
เมืองหลาวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว 

พระมหาชุติภัค แหมทอง 
สถาบนัวิจัยพุทธศาสตร ์

 

๘๘ ว.๐๗๑/๒๕๖๐ โรงเรียนผู้สูงอายุ : หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ผศ.มงคลกิตติ์ โวหารเสาวภาคย ์
วิทยาเขตพะเยา 

๘๙ ว.๑๑๔/๒๕๖๐ แผนงานวิจัย อัตลักษณ์กับการท่องเที่ยว: การน าอัต
ลักษณ์มาใช้เพื่อการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรมอาเซียน 

ดร.บูรกรณ์ บริบูรณ์ 
วิทยาลัยสงฆน์ครพนม 

๙๐ ว.๑๑๓/๒๕๖๐ โครงการย่อยที่ ๑ อัตลักษณ์กับการท่องเที่ยว : ศึกษาการ
น าอัตลักษณ์มาใช้เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
อยุธยา ประเทศไทย 

ดร.บูรกรณ์ บริบูรณ์ 
วิทยาลัยสงฆน์ครพนม 

๙๑ ว.๑๒๔/๒๕๖๐ โครงการย่อยที่ ๒ อัตลักษณ์กับการท่องเที่ยว : ศึกษาการ
น าอัตลักษณ์มาใช้เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
เมืองพุกาม ประเทศพม่า 

พระอธิการทัศเทพ ฐานกโร 
วิทยาลัยสงฆน์ครพนม 

๙๒ ว.๑๒๐/๒๕๖๐ โครงการย่อยที่ ๓ อัตลักษณ์กับการท่องเที่ยว : ศึกษาการ
น าอัตลักษณ์มาใช้เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรร๔ของ
เมืองพระนคร ประเทศกัมพูชา 

พระมหาคาวี ญาณสาโร  
วิทยาลัยสงฆน์ครพนม 

๙๓ ว.๑๑๒/๒๕๖๐ โครงการย่อยที่ ๔ อัตลักษณ์กับการท่องเที่ยว : ศึกษาการ
น าอตัลักษณ์มาใช้เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
เมืองฮอยอัน ประเทศเวียดนาม 

นางสาวอรทัย ศรีทองธรรม 
วิทยาลัยสงฆน์ครพนม 



๙๔ ว.๑๖๑/๒๕๖๐ แผนงานวิจัย : การเสริมสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง
ของชุมชนในจงัหวัดศรีสะเกษตามแนวพระพทุธศาสนา 

พระครูไพโรจน์วฒันาทร 
วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 

๙๕ ว.๐๔๙/๒๕๖๐ โครงการย่อยที่ ๔ การพัฒนารปูแบบพฤติกรรมเชิงพุทธ
ของครอบครัวในสังคมไทย 

นายอานุรักษ์  สาแก้ว 
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 

 
๙๖ ว.๐๔๑/๒๕๖๐ การพัฒนากระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลัก

พุทธธรรม ของเทศบาลต าบลตน้ธง อ าเภอเมือง จังหวัด
ล าพูน 

นายวสิษฐ์พล กลูพรม 
วิทยาลัยสงฆ์ล าพนู 

๙๗ ว.๐๑๕/๒๕๖๐ แผนงานวิจัย: อาหารพืน้บา้น : กระบวนการจัดการเพื่อ
คุณภาพชีวิตและจริยธรรมทางสังคม 

พระราชเขมากร ,ผศ.ดร. 
วิทยาเขตแพร่ 

๙๘ ว.๑๔๓/๒๕๖๐ พระพุทธศาสนาในเส้นทางสายไหม, ประวัติศาสตร,์ 
หลักฐานทางโบราณคดีและพัฒนาการการสร้างอารย
ธรรมของมนุษยชาต ิ

พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญวทิยาเขต
ขอนแก่น 

๙๙ ว.๓๕๐/๒๕๖๐ โครงการย่อยที่ ๔ โรงเรียนผู้สงูอายุ : การจัดการสุขภาวะ
และสวัสดิการผู้สงูอายุในภาคใต้ 

รศ.สมบูรณ์  บุญฤทธิ์  
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

๑๐๐ ว.๓๕๑/๒๕๖๐ โครงการย่อยที่ ๔ อาหารพื้นบา้น:กระบวนการจัดการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและจริยธรรมทางสงัคมในชุมชน
ภาคใต้ 

รศ.สมบูรณ์  บุญฤทธิ์  
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

๑๐๑ ว.๑๓๕/๒๕๖๐ โครงการย่อยที่ ๓ อาหารพื้นบา้น : กระบวนการจัดการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและจริยธรรมทางสังคมในชุมชน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

พระมหาสังเวช จนฺทโสภ,ี ผศ.ดร. 
วิทยาลัยสงฆ์เลย 

 ๑๐๒ ว.๐๕๒/๒๕๖๐ แผนงานวิจัย  พทุธศิลปกรรมล้านนา : แนวคิด คุณคา่
และการสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างจิตวิญญณและการ
เรียนรู้ของสังคม 

นายมานิตย์ กนัทะสัก   
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 

๑๐๓ ว.๐๕๓/๒๕๖๐ โครงการย่อยที่ ๑ พระพุทธรูปพร้าโต้ : แนวคิด คุณค่า 
ภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ของกระบวนการสร้างสรรค์ 
พระพุทธรูปไม้ในลา้นนาสู่การเรียนรู้ของสังคม 

นายมานิตย์ กนัทะสัก   
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 

๑๐๔ ว.๒๒๓/๒๕๖๐ กลไลการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนผา่นมิติ
ศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

พระครูวินัยธรเอก ชนิว โส ดร. 
คณะสังคมศาสตร์ 

๑๐๕ ว.๐๒๘/๒๕๖๐ โครางการย่อยที่ ๓ บทบาทการเชื่อมโยงภูมิภาคของครู
บาศรีวิชัย 

ผศ.นวัชโรจน์ อินเต็ม 
วิทยาเขตแพร่ 

 
๑๐๖ ว.๓๑๕/๒๕๖๐ การจัดการพุทธศิลปกรรมแบบมีส่วนร่วมของวัดศรีชุม 

อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสโุขทัย 
ดร.เสถียร  สระทองให้ 

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชนิราช 
๑๐๗ ว.๓๕๔/๒๕๖๐ วิเคราะห์กระบวนการใช้จา่ยงบประมาณตามนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง 

นายรังสรรค์ วัฒนาชัยวณชิ 
วิทยาลัยสงฆป์ัตตานี 

๑๐๘ ว.๒๐๖/๒๕๖๐ การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการส่งเสริมจัดการเรียนรู้
ทางพระพทุธศาสนาและวฒันธรรมแก่ประชาชนในนิคม
อุตสาหกรรมภาคตะวันออก 
 

ผศ.ดร.จตุพล พรหมมี 
วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร 



๑๐๙ ว.๐๓๗/๒๕๖๐ การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารราชการของกลุ่ม
ประเทศสามเหลี่ยมทองค า 

ผศ.ดร.อนันต์ อุปสอด 
วิทยาลัยสงฆน์ครล าปาง 

๑๑๐ ว.๑๔๙/๒๕๖๐ โครงการย่อยที่ ๒ การวิเคราะห์รูปแบบ กระบวนการ 
และยุทธศาสตร์การสร้างสังคมปลอดยาเสพตดิตามหลัก
พระพุทธศาสนาในภาคกลาง 

ผศ.ดร.ภูริวัจน์  ปุณยวุฒปิรีดา 
วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาฯ 

๑๑๑ ว.๒๙๓/๒๕๖๐ ศึกษาวิเคราะห์แก่นธรรมจากชาดก พระราชปริยัติกวี ,ศ.ดร. 
กองวิชาการ ส านักงานอธิการบดี 

๑๑๒ ว.๒๐๔/๒๕๖๐ การเสริมสร้างสัมมาชีพของผูป้ระกอบการเกษตรอินทรีย์
ในจังหวัดสุรินทร ์

นายเมฆไท ละมา้ยวรรณ ์
วิทยาเขตสุรินทร ์

๑๑๓ ว.๐๓๕/๒๕๖๐ การพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ OTOP สู่ตลาดอาเซียน
ตามแนวพุทธ 

นางสาวอณิษฐา หาญภักดีนิยม 
วิทยาลัยสงฆน์ครล าปาง 

๑๑๔ ว.๐๒๙/๒๕๖๐ โครางการย่อยที่ ๔ บทบาทการเชื่อมโยงภูมิภาคของครูบา
บุญชุ่ม 

พระศักดิธัช ส วโร (แสงธง) 
วิทยาเขตแพร่ 

๑๑๕ ว.๒๕๖/๒๕๖๐ การส่งเสริมกระบวนการแห่งสัมมาชีพของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนในจังหวัดพิจิตร 

พระราชสทิธิเวที (วิรัติ วะสะศิริ) 
หน่วยวิทยาบริการจังหวดัพิจิตร 

๑๑๖ ว.๐๒๖/๒๕๖๐ โครางการย่อยที่ ๑ บทบาทการเชื่อมโยงภูมิภาคของพระ
สิริมังคลาจารย์  

พระอนุสรณ์ กิตฺติวณฺโณ 
วิทยาเขตแพร่ 

๑๑๗ ว.๒๘๗/๒๕๖๐ การศึกษาคุณลักษณะและการบวนการเสริมสร้างความ
เป็นพลเมืองดีของเยาวชนโดยพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน  

พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโญ 
คณะครุศาสตร ์

๑๑๘ ว.๐๖๙/๒๕๖๐ โครงการย่อยที่ ๒ สภาประชาชนลุ่มน้ าอิง : พลวัตภาค
ประชาสังคมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้ าอิง 

ดร.สหัทยา วิเศษ 
วิทยาเขตพะเยา 

๑๑๙ ว.๒๐๙/๒๕๖๐ การพัฒนาหลักสูตรและการสอนวิปัสสนากัมมัฎฐาน
ส าหรับการปฏบิัติระยะสั้น 

พระครูปริยัติปัญญาธร,ดร. 
วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร 

๑๒๐ ว.๐๗๔/๒๕๖๐ รูปแบบการสรา้งสุขในผู้สูงอายตุามแนววิถีพุทธบริบท
วัฒนธรรมอิสาน 

ดร.สรัญญา วิภัชชวาท ี
วิทยาเขตขอนแก่น 

 
๑๒๑ ว.๒๖๕/๒๕๖๐ การพึ่งพาปา่ชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนบริเวณเขตรักษา

พันธุ์สัตวป์่าห้วยขาแข้ง 
นายปริญญา  นิกรกุล 

หน่วยวิทยบริการจังหวัดอุทัยธานี 
 ๑๒๒ ว.๐๑๔/๒๕๖๐ การเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อ

การอนุรักษ์และฟื้นฟปู่าตน้น้ า จังหวัดน่าน 
นายธชัพล ยรรยงค ์

วิทยาลัยสงฆน์ครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ 
๑๒๓ ว.๑๕๙/๒๕๖๐ การศึกษาเชิงวิเคราะห์คัมภีร์พุทธานปุริวัตต์ พระราชรัตนมนุี (บุญเทียม มุสุ)

(เปลี่ยนเปน็ นายธานี สุวรรณประทีป) 
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส 

๑๒๔ ว.๓๐๒/๒๕๖๐ ภาวะผูน้ าดา้นการปกครองคณะสงฆ์ในประชาคมอาเซียน นายธานี สุวรรณประทปี 
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส 

๑๒๕ ว.๓๒๖/๒๕๖๑ การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปโดยการร่วมมือของ
บรษิัทเอกชนในจังหวัดระยอง 

พระครูรัตนากรวิสุทธิ์ ดร. 
นบ.ระยอง 

๑๒๖ ว.๓๑๘/๒๕๖๑ การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการสวนทุเรียน
ของเกษตรกร ในจังหวัดระยอง 
 

ดร.สุเทพ เชื้อสมุทร 
นบ.ระยอง 



๑๒๗ ว.๑๖๖/๒๕๖๑ การเสริมสร้างเครือข่ายทางการศึกษาในประชาคม
อาเซียน 

พระครูสิริรัตนานุวตัร, รศ.ดร. 
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชนิราช 

๑๒๘ ว.๐๓๙/๒๕๖๑ การศึกษาปัจจัยเก้ือหนุน พุทธวธิีดูแลสุขภาพ และรูปแบบ
การปฏิบัติพุทธธรรม เพื่อเสริมสร้างสุขภาพของผูสู้งอายุ 

พระครูสังวราภิรักษ์ ดร. 
วิทยาเขตนครราชสีมา 

๑๒๙ ว.๒๖๐/๒๕๖๑ กลยุทธ์การปลูกฝังจิตส านึกดา้นคุณธรรมจริยธรรมสู่การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของสังคมไทย 

ผศ.ดร.บุษกร วัฒนบตุร 
คณะสังคมศาสตร์ 

๑๓๐ ว.๑๐๑/๒๕๖๑ คุณค่าทางจริยธรรมเกี่ยวกับสุจริต ทุจริตธรรมที่ปรากฏใน
เร่ืองท้าวคด ท้าวซื่อ 

ผศ.ดร.บุญเลิศ ราโชต ิ
วิทยาเขตอุบลราชธาน ี

๑๓๑ ว.๒๖๕/๒๕๖๑ การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้สงูอายุที่ได้เข้าร่วมโครงกา๗
การปฏิบัติวปิัสสนากัมมัฏฐาน 

ดร.จุฑามาศ วารีแสงทิพย ์
บัณฑิตวิทยาลยั 

๑๓๒ ว.๒๖๒/๒๕๖๑ พฤติกรรมกลุ่มเชิงพุทธของแรงงานตา่งดา้วชาวพมา่กับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนววัฒนธรรม 

พระมหาอดิเดช สติวโร,ดร. 
บัณฑิตวิทยาลยั 

๑๓๓ ว.๑๔๓/๒๕๖๑ สมาร์ทฟาร์ม : เทคนิคและรูปแบบการพฒันาเครือข่าย
เกษตรอินทรีย์วิถีพุทธจังหวัดเชียงราย 

พระรัตนมุนี (ปุณณมี) ผศ.ดร. 
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 

๑๓๔ ว.๒๕๔/๒๕๖๑ การศึกษาโครงสร้างคัมภีร์ทีฆนกิาย สีลขันธวรรคในแง่
ของศีลและพรต 

พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ,ดร. 
คณะพุทธศาสตร์ 

๑๓๕ ว.๒๔๘/๒๕๖๑ ปัจจัยทางจิตวิทยาองค์การเชิงบวกที่มีอิทธิพลต่อการ
น าไปสู่องค์การแห่งความเปน็เลศิ : กรณีศึกษาบริษัทใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ผศ.ดร.สมโภช ศรีวิจิตรรวรกุล 
คณะมนุษยศาสตร ์

๑๓๖ ว.๒๕๐/๒๕๖๑ การพัฒนาต้นแบบการปรับสภาพที่อยู่อาศัยเพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ

ดร.พุทธชาติ แผนสมบุญ 
คณะมนุษยศาสตร ์

 
๑๓๗ ว.๒๕๙/๒๕๖๑ การพัฒนาต้นแบบวิทยากรพระธรรมทูตสุขภาวะเพื่อการ

ส่งเสริมสุขภาวะและป้องกันกลุม่อาการอ้วนลงพุงใน
พระสงฆ์จังหวัดน่าน 

พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ 
(ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง) 

คณะสังคมศาสตร์ 
๑๓๘ ว.๒๙๖/๒๕๖๑ โครงการวิจัยย่อยที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพและกิจกรรม

การเยียวยาใจผู้ป่วยด้วยธรรมะของกลุ่มพระจิตอาสาคิ
ลานธรรม 

ดร.สุพิชฌาย์ พรพชิณรงค ์
วิทยาเขตบาฬึศึกษาพุทธโฆส 

๑๓๙ ว.๐๑๗/๒๕๖๑ การพัฒนาภาวะผู้น าชุมชนตามหลักพุทธธรรมต่อการ
ป้องกันทุจริตในจังหวัดชัยภูม ิ

พลตรี ณรัฐ สวาสดิ์รัตน ์
วิทยาลัยสงฆช์ัยภูม ิ

๑๔๐ ว.๓๑๑/๒๕๖๑ รูปแบบชุมชนเข้มแข็งเชิงพุทธบรูณาการ:กรณีศึกษา
โครงการหมู่บ้านตน้แบบประชาธิปไตยในภาคตะวนัออก
ของประเทศไทย 

พระครูสุนทรเขมาภินันท,์ ดร. 
นบ.จันทบุร ี

๑๔๑ ว.๐๒๓/๒๕๕๗ การศึกษาการบริหารการศึกษาโรงเรียนเอกชนในจังหวัด
อุบลราชธานี : กรณีศึกษา การบริหารจัดการโรงเรียน
เอกชนการกุศลและการศึกษาสงเคราะห์ 

นายไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ่อน 
(แทน เฉลิมสุข บุญค าภา) 
วิทยาเขตนอุบลราชธานี 

๑๔๒ ว.๐๒๐/๒๕๕๗ รูปแบบการสรา้งเสริมสุขภาวะในองค์กรที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานของหนว่ยงานภาครัฐ : 
กรณีศึกษา มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์ 
(แทน นายสุธีกิติ์ ฝอดสูงเนนิ) 

วิทยาเขตนครสวรรค์ 



๑๔๓ ว.๐๔๒/๒๕๕๘ การพัฒนาศักยภาพวัดพระธาตหุม่ืนคร้ืน อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง เปน็แหล่งท่องเทีย่วเชิงประวัติศาสตร์                                         

พระมหานันทวิทย์ ธีรภทฺโท 
(แทน นายนพดล อินทรเสนา) 

สถาบนัวิจัยพุทธศาสตร์    
 
  
 

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

ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย พร้อมไฟล์ข้อมูล (CD) แนบหลังเล่มงานวิจัยทุกเล่ม พร้อมบันทึกข้อความเพ่ือขอเบิก
งบประมาณงวดที่เหลือส่งสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 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     ๘   เดอืน  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
 

 

(พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.ดร.) 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 


