
ที่ เลขสัญญา ชื่อโครงการวจิัย ผู้วจิัย/สังกัด เวลา

๑ ว.๒๓๓/๒๕๖๐ กระบวนการอนุรักษ์ศาสนสถานในมรดกโลกของไทย นางสาวปิยวรรณ หอมจนัทร์

คณะสังคมศาสตร์

๒ ว.๑๒๓/๒๕๖๐ ศึกษาวิเคราะห์ภาพสะท้อนทางสังคมในคัมภีร์ธัมมปทัฏฐกถาทีม่ีผลกระทบต่อค่านิยม

และวิถชีีวิตชาวอสีาน

พระมหาประทีป อภิวฑฺฒโน, ดร.

วิทยาเขตหนองคาย

๓ ว.๐๘๗/๒๕๖๐ วิเคราะห์วรรณกรรมพืน้บ้านอสีานทีใ่ช้ในการเสริมสร้างความปรองดองของประชาชน

ในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ

รศ.อดุม  บัวศรี

วิทยาเขตขอนแกน่

๔ ว.๐๐๑/๒๕๖๑ การพฒันาการส่ือสารภาษาองักฤษของชุมชนในแหล่งท่องเทีย่วในจงัหวัดบุรีรัมย์ นายนิกร พลเยี่ยม

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

๕ ว.๐๓๔/๒๕๖๑ การพฒันาคุณค่าและจริยศาสตร์การพฒันาของกลุ่มวิสาหกจิชุมชนจงัหวัดนครราชสีมา นายเกรียงไกร พนิยารัก

วิทยาเขตนครราชสีมา

๖ ว.๐๓๐/๒๕๖๑ แผนงาน กระบวนการสร้างชุนชนสัมพนัธ์วิถพีทุธ นายสุทธิพนัธ์ อรัญญวาส

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอด็

ล าดับการตรวจสอบและประเมินรายงานวิจยั (คลีนิควิจยั) ผ่านระบบออนไลน์

วันจนัทร์ที่ ๒๗ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๓

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสถาบันวิจยัพุทธศาสตร์ ชัน้ ๓  อาคารหอสมุดและเทคโนโลยสีารสนเทศ

๐๙.๐๐ น- ๑๐.๐๐ น.

๑๐.๐๐ น- ๑๑.๓๐ น.



ที่ เลขสัญญา ชื่อโครงการวจิัย ผู้วจิัย/สังกัด เวลา

๗ ว.๐๓๑/๒๕๖๑ โครงการวจิัยยอ่ยที ่๑ การพฒันาชุมชนสัมพนัธ์ตามแนวทางหลักธรรมใน

พระพทุธศาสนา

นายสนั่น ประเสริฐ

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอด็

๘ ว.๐๒๘/๒๕๖๑ โครงการวจิัยยอ่ยที ่๒ ยทุธศาสตร์การปฏิบัติงานชุมชนสัมพนัธ์วิถพีทุธ ดร.สุกานดา จนัทวารีย์

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอด็

๙ ว.๑๙๖/๒๕๖๑ โครงการวจิัยยอ่ยที ่๑ ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนตามนโยบายลด

เวลาเรียนเพิม่เวลารู้

นางสาวอนงค์นาฏ แกว้ไพฑูรย์

วิทยาเขตนครสวรรค์

๑๐ ว.๑๙๘/๒๕๖๑ โครงการวจิัยยอ่ยที ่๕ : ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงกบัการขบัเคล่ือนหน่วยอบรม

ประชาชนประจ าต าบล (อปต.) ในการพฒันาสังคมเชิงพทุธบูรณาการภายใต้การ

ขบัเคล่ือนตามแนวประชารัฐ

ผศ.ดร.อคัรเดช พรหมกลัป์

วิทยาเขตนครสวรรค์

๑๑ ว.๓๑๒/๒๕๖๑ รูปแบบการด าเนินวิถชีีวิตตามหลักเศรษฐกจิพอเพยีงของชุมชนริมน้ าจนัทบูร ดร.ศุภกจิ ภักดีเสน 

นบ.จนัทบุรี

๑๒ ว.๑๐๒/๒๕๖๑ การพฒันาฐานขอ้มูลปราชญ์ท้องถิ่นในจงัหวัดสุรินทร์ นายไชยรัตน์ ปัญญาเอก

วิทยาเขตสุรินทร์

๑๓ ว.๐๖๙/๒๕๖๑ รูปแบบการบริหารจัดการสภาพพลเมืองเชิงพุทธ จังหวัดขอนแก่น ผศ.ดร.สุวิน ทองปัน้

๑๔ ว.๓๒๔/๒๕๖๐ การจดัการมรดกโลกโดยการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์และภาคประชาชนเพือ่การ

ท่องเทีย่วเชิงพทุธ

พระศรีสุทธิพงศ์ (สมส่วน),ดร.

วิทยาเขตนครสวรรค์

๑๕ ว.๓๒๐/๒๕๖๐ ลุ่มน้ านครสวรรค์: การสร้างเครือขา่ยและการจดัการมรดกทางวัฒนธรรมแนว

พระพทุธศาสนา

พระศรีสมโพธิ (วรัญญู),ดร.

วิทยาเขตนครสวรรค์

๑๐.๐๐ น- ๑๑.๓๐ น.

๑๓.๐ น- ๑๔.๐๐ น.



ที่ เลขสัญญา ชื่อโครงการวจิัย ผู้วจิัย/สังกัด เวลา

๑๖ ว.๒๕๒/๒๕๖๑ การพฒันารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนส าหรับการดูแลระบบนิเวศอยา่งยั่งยนื

ตามหลักพทุธธรรมในวัด

พระมหาสุขสันต์ิ สุขวฑฺฒโน,ดร.

คณะพทุธศาสตร์

๑๗ ว.๒๙๑/๒๕๖๑ การพฒันารูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้แนวพทุธสู่การเปล่ียนแปลงภายใน พระราชปริยติัมุนี (เทียบ มาลัย)

คณะพทุธศาสตร์

๑๘ ว.๒๙๐/๒๕๖๐ การบูรณาการหลักพทุธธรรมเพือ่ส่งเสริมและพฒันาค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ 

ประการ อยา่งยั่งยนื

พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ, ผศ.ดร.

คณะครุศาสตร์

๑๙ ว.๓๖๗/๒๕๖๐ รูปแบบการส่งเสริมและการปฏิบัติต่อศาสนาของรัฐในประเทศไทยและสิงคโปร์ พระมหาเกรียงศักด์ิ  อนิฺทปญฺโญ  

สถาบันวิจยัพทุธศาสตร์

๒๐ ว.๐๘๐/๒๕๖๑ ประเพณีบุญสารเดือนสิบ : สารัตถธรรมและวิถชีุมชนของคนภาคใต้ พระครูจติตสุนทร (พชิิต)

วข.นครศรีธรรมราช

๒๑ ว.๐๘๑/๒๕๖๑ ต านานพระครูส่ีกา : ประวัติศาสตร์ การรักษาและการพฒันาสู่มรดกโลกของพระบรม

ธาตุเจดียน์ครศรีธรรมราช

ดร.สิทธิโชค  ปาณะศรี

วข.นครศรีธรรมราช

๒๒ ว.๓๐๑/๒๕๖๑ โครงการวจิัยยอ่ยที ่๓ การประกอบสัมมาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

เพือ่การอยู่ร่วมกนัอยา่งสันติของกลุ่มชาติพนัธุใ์นภาคตะวันตก

พระครูสังฆรักษท์รงพรรณ ชยทตฺโต, ผศ.ดร. 

วทิยาลัยสงฆ์ราชบรีุ

๒๓ ว.๓๐๐/๒๕๖๑ โครงการวจิัยยอ่ยที ่๕ กระบวนการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเพือ่การอยู่

ร่วมกนัอยา่งสันติของกลุ่มชาติพนัธุใ์นภาคตะวันตก

พระพรหมเวที

วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

๒๔ ว.๐๘๕/๒๕๖๑ กระบวนการสร้างความสุขด้วยจติอาสาของชุมชนบ้านปะโอ อ าเภอสิงหนคร  จงัหวัด

สงขลา

พระครูโฆสิตวัฒนานุกลู (อนุกลู)

วข.นครศรีธรรมราช

๑๔.๐๐ น- ๑๕.๐๐ น.

๑๕.๐๐ น- ๑๖.๐๐ น.



ที่ เลขสัญญา ชื่อโครงการวจิัย ผู้วจิัย/สังกัด เวลา

๒๕ ว.๓๔๐/๒๕๖๑การส่งเสริมสันติภาพของประชาคมอาเชียนตามหลักศาสนา พระครูวุฒิสาครธรรม (สาคร)

วข.นครศรีธรรมราช

๒๖ ว.๒๑๑/๒๕๖๑ การพฒันาหลักสูตรปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานส าหรับการเสริมสร้างพทุธิปัญญาส าหรับ

แกนน าชาวพทุธเชียงใหม่

พระบุญทรง ปุญญธโร (หมีด า)

วิทยาเขตเชียงใหม่

หมายเหตุ                ขอให้นักวิจยัที่มีรายชือ่ดังกล่าว สแตนบายด์รอน าเสนอรายงานการวิจยัด้วยตัวเอง อยา่งน้อยก่อนเวลา ๓๐ นาที - ๖๐ 
นาที เพราะบางโครงการอาจจะมีการเสนอแนะไม่มาก หากว่ารายงานการวิจยัเรื่องน้ัน สมบูรณ์พร้อมแล้ว
               ในกรณีที่นักวิจยัไม่ได้ส่งเล่มรายงานการวิจยัมาล่วงหน้า แต่น ามาเสนอด้วยตัวเองในวันตรวจสอบรายงานการวิจยัน้ัน ให้
รอน าเสนอต่อท่านผู้อ านวยการสถาบันวิจยัพุทธศาสตร์ ภายหลังจากผู้ที่มีรายชือ่ในบัญชีแล้วเท่าน้ัน/ หรืออยู่ที่ดุลยพินิจของ
ผู้อ านวยการ, ผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๕.๐๐ น- ๑๖.๐๐ น.

(พระมหาชุติภัค   อภินนฺโท)

ผู้อ านวยการส่วนวางแผนและส่งเสริมการวิจัย


