
ล ำดับกำรน ำเสนอรำยงำนผ่ำนระบบออนไลน์  
วันพฤหัสบดีท่ี ๒ เมษำยน ๒๕๖๓ 

 

รำยงำนร่ำงสมบูรณ์ ฉบับแก้ไข ช่วงบ่ำย 

ที่ ชื่อ-ฉายา-นามสกุล เลขที่สัญญา ชื่อโครงการ เวลา 

๑ ผศ.อนุสรณ์ นางทะราช 
วิทยาเขตขอนแก่น 

ว.๐๘๒/๒๕๖๐ 
 

การพัฒนาจิตส านึกความเป็นพลเมืองของนักเรียนในจังหวัดขอนแก่นตามหลักพุทธ
ธรรม 

13.00 น.-14.00 น. 

๒ นายทวีศักดิ์ ชูมา 
วิทยาเขตนครสวรรค์ 

ว.๓๒๖/๒๕๖๐ 
 

การสร้างคลังค าศัพท์ภาษาอังกฤษภายในแหล่งโบราณสถานที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
ในจังหวัดนครสวรรค์ 

๓ พระเจริญ วฑฺฒโน (มันจะนา) 
คณะพุทธศาสตร์ 

ว.๒๕๑/๒๕๖๑ 
 

ศึกษาการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานตามแนวทางของศูนย์วิปัสสนามูลนิธิโพธิวัณณา 

๔ พระครูปริยัติธรรมวงศ์, ผศ.ดร. 
 

ว.๐๗๙/๒๕๖๐ แผนงานวิจัย รูปแบบและกระบวนการสร้างสังคมปลอดยาเสพติดตามหลัก
พระพุทธศาสนา 

๕ นางสาวนิภาภัทร อยู่พุ่ม 
 

ว.๐๗๗/๒๕๖๐ โครงการวิจัยย่อยที่ ๖ เรื่อง ยุทธศาสตร์บูรณาการเชิงพุทธเพ่ือสร้างสังคมปลอดยา
เสพติดในประเทศไทย 

๖ นายอภิวัฒชัย พุทธจร 
วิทยาเขตหนองคาย 

ว.๑๕๗/๒๕๖๐ แนวทางการสร้างจิตส านึกสาธารณะในการพัฒนาชุมชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 



ที่ ชื่อ-ฉายา-นามสกุล เลขที่สัญญา ชื่อโครงการ เวลา 

๗ พระพีระพงศ์ ฐิตธมฺโม, ดร. 
วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง 

ว.๒๗๑/๒๕๖๐ แผนงานวิจัย : การจัดการนิเวศวิทยาวัฒนธรรมของเครือข่ายวัฒนธรรมและกลุ่ม
ชาติพันธุ์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

14.00 น.-15.00 น. 
 

๘ พระครูสุมณฑ์ธรรมธาดา, ดร. 
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 

ว.๑๖๓/๒๕๖๑ บูรณาการองค์ความรู้และวิถีปฏิบัติทางพระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคมใน
อาเซียน 

๙ นายสมคิด นันต๊ะ 
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฯ 

ว.๐๓๔/๒๕๖๒ โครงการร่วม ๒  เรื่อง  การศึกษาผ้าลายน้ าไหลและวัฒนธรรมไทยลื้อจังหวัดน่าน 

๑๐ พระมหาประยูร โชติวโร  ว.๒๙๖/๒๕๖๐ สุขภาวะองค์รวมเชิงพุทธของพระสงฆ์ : นโยบาย สิทธิประโยชน์ และรูปแบบการ
เกื้อกูลต่อชุมชนในสังคมไทย 

๑๑ นายด าเนิน ปัญญาผ่องใส 
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 

ว.๑๓๗/๒๕๖๑ แรงงานต่างด้าวในจังหวัดเชียงราย : นโยบาย มาตรการ และการเข้าถึงการบริการ
สาธารณสุข 

๑๒ น.ส.ภัคสิริ แอนิหน 
วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี 

ว.๒๖๐/๒๕๖๐ โครงการวิจัยย่อยท่ี ๒ เรื่อง กระบวนการสร้างค่านิยมของวัดและชุมชน 

๑๓ นายสมชาย ชูเมือง 
วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี 

ว.๒๕๙/๒๕๖๐ โครงการวิจัยย่อยที่ ๓ เรื่อง การเสริมสร้างเครือข่ายการต่อต้านทุจริตขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาญจนบุรี 
 



ที่ ชื่อ-ฉายา-นามสกุล เลขที่สัญญา ชื่อโครงการ เวลา 

๑๔ พระครูสังฆรักษ์บุญเสริม กิตฺติวณฺโณ 
วิทยาเขตแพร่ 

ว.๑๕๔/๒๕๖๑ แผนงานวิจัย  สุขภาวะพระสงฆ์ : การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสุขภาวะแนววิถี
พุทธโดยการบูรณาการสาธารณสุขเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีในภาคเหนือตอนบน 
 
 

15.00 น.-16.00 น. 
 

๑๕ พระครูสังฆรักษ์บุญเสริม กิตฺติวณฺโณ 
วิทยาเขตแพร่ 

ว.๐๒๔/๒๕๖๒ แผนงานวิจัย อาหารพื้นบ้าน : กระบวนการจัดการอาหารพื้นบ้านยอดนิยมตามหลัก
โภชนาการเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตภาคเหนือตอนบน 
 
 

๑๖ นางสาวปิยฉัตร ดีสุวรรณ 
วิทยาเขตแพร่ 

ว.๐๓๑/๒๕๖๒ โครงการวิจัยย่อยท่ี ๒ เรื่อง:  การพัฒนาอาหารพื้นบ้านยอดนิยมตามหลักโภชนาการ
เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพของผู้สูงอายุเขตภาคเหนือตอนบน 
 

๑๗ ผศ.บรรจง โสดาดี 
วิทยาเขตสุรินทร์ 

ว.๒๐๑/๒๕๖๐ แผนงานวิจัย สัมมาชีพ: แนวคิดและกระบวนการเสริมสร้างความสุจริตและความ
รับผิดชอบในการประกอบอาชีพของประชาชนในจังหวัดสุรินทร์ 
 

๑๘ พระครูปริยัติปัญญาโสภณ 
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 

ว.๑๙๐/๒๕๖๐ ปัญหาเกี่ยวกับการกระท าความผิดของพระภิกษุในพระพุทธศาสนา 

๑๙ ผศ.ดร.ธนู ศรีทอง ว.๑๐๖/๒๕๖๑ การใช้ประโยชน์จากอัตลักษณ์ฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาใจ
จังหวัดสุรินทร์ 



ที่ ชื่อ-ฉายา-นามสกุล เลขที่สัญญา ชื่อโครงการ เวลา 

๒๐ ด.ต.ดร.สุทธิพันธ์ อรัญญวาส 
วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 

ว.๑๐๘/๒๕๖๐ แผนงานวิจัย : ธรรมนูญต าบลเชิงพุทธ: กระบวนการพัฒนาชุมชนเพ่ือความยั่งยืน
ของประชาชนและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดร้อยเอ็ด 

16.00 น.-17.00 น. 
 

๒๑ ด.ต.ดร.สุทธิพันธ์ อรัญญวาส 
วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 

ว.๑๐๖/๒๕๖๐ โครงการวิจัยย่อยท่ี ๒ เรื่อง ปัจจัยและกระบวนการพัฒนาชุมชนเพ่ือความยั่งยืนของ
ประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ดโดยใช้ธรรมนูญเชิงพุทธ 

๒๒ ด.ต.ดร.สุทธิพันธ์ อรัญญวาส 
วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 

ว.๑๓๘/๒๕๖๐ แผนงานวิจัย : ป่าชุมชน: แนวคิดทางนิเวศวิทยาในการจัดการป่าไม้ (ป่าชุมชน) ของ
พระสงฆ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

๒๓ ดร.สุกานดา จันทวารีย์ 
วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 

ว.๑๓๖/๒๕๖๐ 
 

โครงการวิจัยย่อยที่ ๓ เรื่อง ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนธรรมนูญต าบลเชิงพุทธของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดร้อยเอ็ด 

๒๔ พระครูโพธิสีลคุณ  การบูรณาการหลักพุทธรรมในการพัฒนาธรรมนูญต าบลของประชนและองค์ปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดร้อยเอ็ด 
 

๒๕ นายพิษณุชัย ชูชื่น 
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 

ว.๓๒๙/๒๕๖๑ Register Reminder: แอพพิเคชั่นการให้บริการแจ้งเตือนงานทะเบียน 

๒๖ พระครูวินัยธรปัญญา ปญฺญาวโร 
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 

ว.๒๘๑/๒๕๖๐ การจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมในมิติศาสนาของคณะสงฆ์ในอ าเภอแม่
สอด จังหวัดตาก 
 



ที่ ชื่อ-ฉายา-นามสกุล เลขที่สัญญา ชื่อโครงการ เวลา 

๒๗ พระครูภัทรจิตตาภรณ์ (ประสิทธิ์) 
วิทยาเขตนครราชสีมา 

ว.๐๔๘/๒๕๖๒ โครงการวิจัยย่อย ๑  เรื่ อง :  เครื่ องสักการะทางพระพุทธศาสนาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

17.00 น เป็นต้นไป 

 

๒๘ นายศิลปะ หินไชยศรี 
วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร 

ว.๒๑๓/๒๕๖๐ พระพิฆเนศ : แนวคิด พัฒนาการ และวิวัฒนาการผสมผสานทางความเชื่อใน
สังคมไทย 

๒๙ นางสาวกาญจนา  ชลศิริ 
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 

ว.๓๔๕/๒๕๖๑ การอนุรักษ์นาคตันและธรรมาสน์บุษบกล้านนา 

๓๐ ดร.จิตต์ นิลวิเชียร์ ว.๓๕๓/๒๕๖๐ วิถีปฎิบัติและอัตลักษณ์ทางศาสนาชุมชนใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

๓๑ นายจารึก ศิรินุพงศ์ ว.๓๕๖/๒๕๖๐  กระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างเสริมสันติของผู้น าทางสังคม 

๓๒ พระมหาวิฑูรย์ สิทฺธิเมธี  วิเคราะห์การเสริมสร้างจิตสาธารณะของสภาส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิต
เด็กและเยาวชนฯ 

๓๓ ผศ.ดร.สุพล ศิริ  รูปแบบการจัดการนิเวศวิทยาวัฒนธรรมของเครือข่ายวัฒนธรรมและกลุ่มชาติพันธุ์ใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

๓๔ ว่าที่ ร.ต.ญิง ดร.สุทธญาณ์ โอบอ้อม 
วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาฯ 

ว.๑๕๓/๒๕๖๐ การเสริมสร้างจิตพฤติกรรมการเป็นพลเมืองที่ดีในสังคมประชาธิปไตยของนักเรียนใน
จังหวัดนครปฐม 



 
ให้นักวิจัยทีม่ีรำยช่ือดังกล่ำว เตรียมพร้อมในกำรออนไลน์ เพื่อเสนอรำยงำนกำรวิจัยฉบับร่ำงสมบูรณ์ และฟังข้อเสนอแนะประเมินผลร่ำง

สมบูรณ์ฉบับแก้ไข ในระบบประชุมออนไลน์ (Google Hangouts Meet) 
ค ำแนะน ำกำรใช้งำนระบบประชุมออนไลน์  
- สมาร์ทโฟนให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้จาก QR CODE ด้านล่างนี้ 

             
- โน็ตบุ๊คให้เข้าประชุมด้วยโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chrome เท่านั้น (ไม่แนะน าใช้งานผ่านคอมตั้งโต๊ะ ท่ีไม่มีไมค์หรือกล้อง เพราะจะไม่

สามารถตอบโต้การประชุมได้) 
• มีปัญหาการใช้งาน กรุณาติดต่อ นายถาวร  ภูษา นักวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  

ID Line : dhawara   


