
 



รายงานประจำปี ๒๕๖๒   ก 

คำนำ 
 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้จัดทำรายงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือแสดงผลการดำเนินงาน
ในปีที่ผ่านมา เป็นสื่อกลางให้ทุกภาคส่วนของสังคมรับรู้รับทราบผลการดำเนินงานที่สถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร์ได้ปฏิบัติ เพ่ือก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่มีการพัฒนาระบบให้มุ่งสู่วิ จัยมากขึ้น  ด้วยการ
สร้างวัฒนธรรมวิจัย  เพ่ิมบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านการวิจัย  สรรหาทรัพยากรและงบประมาณที่
เพียงพอ  เข้าร่วมเครือข่ายมหาวิทยาลัยวิจัย  วางระบบสนับสนุนและแรงจูงใจ  การเพ่ิมผลงานวิจัย  
รวมถึงวางระบบการพัฒนางานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างครบวงจร   

ในนามของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ขอขอบคุณ
บุคลากรทุกรูป/คนที่ให้ความร่วมมือร่วมใจในการทำกิจกรรมต่าง ๆ  รวมทั้งสนับสนุนการทำภารกิจ
ของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ให้มีความเจริญก้าวหน้าสืบไป 

 
 
 
 

พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร.  
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ข 

สารบัญ 
 

คำนำ  ก 
สารบัญ  ข 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของส่วนงาน ๑ 
 ประวัติความเป็นมาของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ๑ 
 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ด้านการวิจัย ๓ 
 โครงสร้างการแบ่งส่วนงานสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ๕ 
 ลำดับรายชื่อผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ๕ 
 รายชื่อคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ๖ 
 รายชื่อบุคลากรประจำสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ๗ 
 สถิติบุคลากรประจำสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์                                       ๗ 
ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ๙ 
 การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและการรับทุนวิจัยจากองค์กรสนับสนุน ๙ 
 การพัฒนาบุคลากรทางการวิจัย ๑๐ 
 การติดตามและประเมินผลการวิจัย  ๒๒ 
 การเผยแพร่ผลงานวิจัย ๒๗ 
 การนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์และงานสร้างสรรค์ ๓๔ 
 การเสริมสร้างความร่วมมือทางการวิจัย ๓๖ 
 การประชุมคณะกรรมการและบุคลากรประจำสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ๕๑ 
 ชุดความรู้จากงานวิจัย ๕๔ 
ส่วนที่ ๓ ภาคผนวก ๖๑ 
 โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

รายชื่อบทความวิจัยตีพิมพ์ 
 

 



 ๑     

 

 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของส่วนงาน  
 
 
ประวัติความเป็นมาของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 

 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๘ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๒ เพ่ือเป็นอนุสรณ์เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราช  ได้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ครบรอบ ๙๐ปี  มีภารกิจสำคัญคือ ดำเนินการวิจัยและพัฒนางานวิชาการ  เพ่ือสร้างองค์ความรู้ควบคู่ไป
กับกระบวนการเรียนการสอน เน้นการพัฒนาองค์ความรู้ในพระไตรปิฎก โดยวิธีสหวิทยาการแล้วนำองค์
ความรู้ที่ค้นพบมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาศีลธรรมและจริยธรรมของสังคม รวมทั้งพัฒนาคุณภาพงาน
วิชาการด้านพระพุทธศาสนา 
 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  แม้จะก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๒ ก็ตาม แต่การดำเนินงานสนอง
นโยบายตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้ ได้เริ่มปฏิบัติอย่างจริงจังเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗  โดยมหาวิทยาลัยได้ออก
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา ๒ คณะ คือ คณะกรรมการนโยบายและคณะกรรมการดำเนินงาน
รวมทั้งได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานซึ่งประกอบด้วย ผู้อำนวยการ  รองผู้อำนวยการ  เจ้าหน้าที่ฝ่าย
วิชาการ  และเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ    
 การดำเนินงานในระยะแรก  ฝ่ายบริหารได้ดำเนินตามนโยบายที่กำหนดไว้ควบคู่ไปกับ
การศึกษารูปแบบการทำงาน   ดังนั้นในปี พ.ศ.๒๕๓๐ จึงได้จัดประชุมกำหนดนโยบายเร่งด่วนของสถาบัน 
คือ  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์จะต้องเน้นการวิจัยตนเองเป็นหลัก เพ่ือให้ทราบบทบาทและประสิทธิภาพ
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ต่อมาคณะอนุกรรมการยกร่างงานวิจัยจึงได้กำหนด
โครงการวิจัยขึ้นมา ๓ โครงการ คือ  
 ๑) ประสิทธิภาพการผลิตพระพุทธศาสตรบัณฑิต   
 ๒) ศึกษาบทบาทและหน้าที่ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในทัศนะของอาจารย์ บัณฑิตพุทธ
ศาสตรบัณฑิตและพระสังฆาธิการ   
 ๓) ศึกษาติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาพุทธศาสตรบัณฑิต ปี พ.ศ. ๒๕๒๘-๒๕๒๙   
 โดยมอบหมายให้สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จทันงานฉลอง มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยครบ ๑๐๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๓๒  
 

 



    ๒ รายงานประจำปี ๒๕๖๒ 

 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยมีประกาศเรื่องภารกิจ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
ส่วนงานสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ให้มีภารกิจเกี่ยวกับงานวางแผนและพัฒนางานวิจัย และนักวิจัยของ
มหาวิทยาลัย ประสานงานจัดหาทุนสนับสนุนงานวิจัย รับรอง เผยแพร่และนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดย
แบ่งเป็น ๒ ส่วนงาน ดังนี้ 
 ๑) ส่วนงานบริหาร มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารและงานสารนิเทศ
และเผยแพร่งานวิจัยของสถาบัน และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม
งาน ดังนี้ 
  ๑.๑ กลุ่มงานบริหาร ปฏิบัติงานด้านธุรการ ประสานงานด้านงบประมาณ การเงิน การ
บัญชี พัสดุ นโยบายและแผนพัฒนา และปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
  ๑.๒ กลุ่มงานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย ปฏิบัติงานด้านการให้บริการระบบ
สารสนเทศ วารสารวิจัย ชุดความรู้จากงานวิจัย เพ่ือนำมาเผยแพร่ในการเรียนการสอน งานพัฒนา
มหาวิทยาลัยและกิจการคณะสงฆ์ที่เก่ียวข้อง และปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 ๒) ส่วนงานวางแผนและส่งเสริมการวิจัย มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน
วางแผนและพัฒนางานวิจัย สนับสนุนงานวิจัย พัฒนานักวิจัย รวมทั้งเป็นศูนย์กลางข้อมูลและการ
ประสานงานการวิจัย และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่มงาน ดังนี้ 
  ๒.๑ กลุ่มงานวางแผน วิจัยและพัฒนา ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผนด้านการวิจัย 
ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานและรวบรวมข้อมูลงานวิจัย พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ด้านงานวิจัย รวมทั้งพัฒนา ติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยต่างๆ และปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับ
มอบหมาย 
  ๒.๒ กลุ่มงานจัดหาทุนสนับสนุนงานวิจัย ปฏิบัติงานจัดหาทุนสนับสนุนงานวิจัยทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือจัดสรรทุนวิจัยให้แก่บุคลากรและส่วนงานของมหาวิทยาลัย งานวิจัย
มนุษย์ พัฒนาห้องปฏิบัติการวิจัย งานประสานภาคีวิจัย และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
 จากนั้นสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ได้ดำเนินการพัฒนาโครงการวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสนับสนุน
พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย คือ การพัฒนาการวิจัยทางพระพุทธศาสนาควบคู่กับศาสตร์สมัยใหม่เพ่ือ
การพัฒนาจิตใจและสังคม 
 

 



 ๓     

 

 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ปณิธาน กลยุทธ์ด้านการวิจัย 
 จากการดำเนินการที่ผ่านมาสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์การวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยให้มียุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ยุทธศาสตร์การวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยในระยะต่าง ๆ โดยในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ -๒๕๕๙) 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ได้กำหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ ดังนี้ 
 

 
 

 ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย  
 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนาใน

ระดับชาติและนานาชาติ 
 
 เป้าประสงค์ 
 มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยทางพระพุทธศาสนาที่ได้รับการเผยแพร่ ประยุกต์ใช้ในการพัฒนา

จิตใจและสังคมท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
 
 ปณิธาน 
 ศูนย์กลางการวิจัยพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ เพ่ือพัฒนาจิตใจและปัญญา 
 

 กลยุทธ์ 
 ๑. พัฒนานักวิจัย ผลิตผลงานวิจัยด้านพระพุทธศาสนาที่ครอบคลุมทุกกลุ่มความรู้และสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือนักวิจัยและการวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 

 ๒. ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 
 ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการนำองค์ความรู้จากการวิจัยไปใช้ในการเรียนการสอน การพัฒนา

บุคคลและสังคมและกิจการคณะสงฆ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 



    ๔ รายงานประจำปี ๒๕๖๒ 

 ๔. ส่งเสริมให้ผลการวิจัยได้รับการอ้างอิง การนำเสนอ การนำไปใช้ การตีพิมพ์ และได้รับ
รางวัลระดับชาติและนานาชาติ 

 ๕. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 
 
 พันธกิจ 
           ๑. กำหนดระบบและกลไกท่ีสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์การวิจัยและงานสร้างสรรค์ของ
มหาวิทยาลัย 
            ๒. ศูนย์กลางการบริหารจัดการงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย 
            ๓. ส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยและเสริมสร้างจรรยาบรรณแก่นักวิจัย 
           ๔. สนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายงานวิจัยเพ่ือพัฒนาโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ 
           ๕. เผยแพร่องค์ความรู้จากผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์สู่ท้องถิ่น ชุมชน สังคมและนานาชาติ 
            ๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 
 
 วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์และนักวิชาการของมหาวิทยาลัยทำการวิจัยพ้ืนฐาน
สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อความเข้มแข็งและเป็นเลิศทางวิชาการพระพุทธศาสนา 
 ๒. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์และนักวิชาการของมหาวิทยาลัยทำวิจัยเชิงประยุกต์
สู่การปฏิบัติและพัฒนางานสร้างสรรค์แก่สังคมทั้งในระบบจุลภาคและมหภาค 

 ๓. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์นำผลของการวิจัยมาใช้สอนนิสิตและพัฒนางาน
วิชาการ 

 ๔. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกับบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศและเป็นศูนย์บริการข้อมูลเพ่ือการวิจัยและพัฒนาด้านพระพุทธศาสนา 
 ๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยร่วมกันระหว่างบุคลากรและองค์กรทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ 
 ๖. ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและฝึกอบรมการนำผลการวิจัยไปใช้สู่
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ทางวิชาการและการพัฒนาที่มีคุณภาพแก่มนุษย์และสังคม 
 

 



 ๕     

 

 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

โครงสร้างการแบ่งส่วนงานสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  
 การบริหารงานของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ประกอบด้วยคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร์ ซึ่งมีอธิการบดีเป็นประธาน  ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ  ดังนี้ 

 
 

ลำดับรายชื่อผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน ตามลำดับดังนี้ 
ลำดับที่ ชื่อ – ฉายา ปี พ.ศ. 

๑ พระสุธีวรญาณ (ณรงค์ จิตฺตโสภโณ), รศ.ดร. ๒๕๒๒ - ๒๕๓๒ 
๒ พระมหาวิเชาว์ ปญฺญาวชิโร, ดร.  ๒๕๓๓ - ๒๕๓๕ 
๓ พระมหาเจิม สุวโจ  ๒๕๓๖ - ๒๕๔๑ 
๔ พระเมธีรัตนดิลก (จรรยา ชินวํโส), ดร. ๒๕๔๒ - ๒๕๔๖ 
๕ พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) ๒๕๔๖ - ๒๕๕๔ 
๖ พระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย์ อาภากโร), รศ.ดร. ๒๕๕๔ - ปัจจุบัน 

 
 
 
 

ส่วนงานวางแผน 
และส่งเสริมงานวิจัย 

ส่วนงานบริหาร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
บริหารงาน 

รองผู้อำนวยการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย 



    ๖ รายงานประจำปี ๒๕๖๒ 

รายช่ือคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 

ลำดับที่ ชื่อ – ฉายา/นามสกุล ตำแหน่ง 
๑ พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. ประธานกรรมการ 
๒ พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร. กรรมการจากคณาจารย์ประจำ 
๓ พระเมธีธรรมาจารย์, ดร. กรรมการจากคณาจารย์ประจำ 
๔ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  สุยะพรหม กรรมการจากคณาจารย์ประจำ 
๕ พระเทพปริยัตโมลี, ดร. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗ รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘ ดร.อำนาจ บัวศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙ ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐ พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. กรรมการและเลขานุการ 
๑๑ นายธนันท์รัฐ ประเสริฐศิลป์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗     

 

 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายช่ือบุคลากรสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
ลำดับที่ ชื่อ – ฉายา / นามสกุล ตำแหน่ง 

๑. พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการ 
๒. นายธนันท์รัฐ  ประเสริฐศิลป์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 
๓. พระมหาเสรีชน  นริสฺสโร ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร 
๔. พระมหาชุติภัค  อภินนฺโท ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและส่งเสริมการวิจัย 
๕. พระมหานันทวิทย์ธีรภทฺโท นักวิจัย 
๖. พระมหาสมยศ  สุทฺธิสิริ นักวิจัย 
๗. พระมหาเกรียงศักดิ์ อินฺทปญฺโญ, ดร. นักวิจัย 
๘. พระมหาประจักษ์ กิตฺติเมธี, ดร. นักวิจัย 
๙. นายบดินทร์ภัทร์  สายบุตร นักวิจัย 
๙. นายถาวร ภูษา นักวิจัย 

๑๐. นายเดชฤทธิ์ โอฐสู นักจัดการงานทั่วไป 
๑๑. นายสุรัตน์ คำโสภา นักจัดการงานทั่วไป 
๑๒. นายวันเฉลิม แสงก๋า นักจัดการงานทั่วไป (ลูกจ้างชั่วคราว) 

 

สถิติบุคลากรสถาบันวิจัยพุทธศาสตร ์

บุคลากร ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ 
ประจำ ๑๒ ๑๐ ๑๑ ๙ ๑๐ ๑๒ 
ผู้เชี่ยวชาญ ๑ ๒ ๑ ๑ - - 
ลูกจ้างชั่วคราว ๒ ๒ ๑ ๑ ๑ ๑ 



    ๘ รายงานประจำปี ๒๕๖๒ 

สถานที่ตั้ง  

 ตั้งอยู่  ณ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ๓  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย  อยุธยา ตำบลลำไทร  อำ เภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ๑๓๑๗๐  
โทรศัพท์ ๐-๓๕๒๔-๘๐๗๓ ภายใน ๘๐๗๓, ๘๑๕๔, ๘๑๕๓ โทรสาร ๐-๓๕๒๔-๘๐๗๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เว็บไซต์ส่วนงาน  
 www.bri.mcu.ac.th 

 



    
 

 

 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๙ 

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานประจำปี  ๒๕๖๒  
 
 

 ในส่วนนี้เป็นรายงานผลการดำเนินการของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ในรอบปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมี
ขั้นตอนการดำเนินการในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 ๑. การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและการรับทุนวิจัยจากองค์กรสนับสนุน  
 ๒. การพัฒนาบุคลากรทางการวิจัย 

 ๓. การติดตามและประเมินผลการวิจัย 

 ๔. การเผยแพร่ผลงานวิจัย 

 ๕. การนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์และงานสร้างสรรค์ 
 ๖. การเสริมสร้างความร่วมมือทางการวิจัย 
 ๗. การประชุมคณะกรรมการและบุคลากรประจำสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
 ๘. ชุดความรู้จากงานวิจัย 

 

๑. การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและการรับทุนวิจัยจากองค์กรสนับสนุน  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้รับงบประมาณเพ่ือดำเนินการตาม
พันธกิจและยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ทั้งสิ้น ๒๕,๖๓๙,๖๐๐ บาท (ยี่สิบห้าล้านหกแสนสาม
หมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)  จำแนกเป็นเงินในงบประมาณ ๒๒,๙๙๙,๖๐๐ บาท (ยี่สิบล้านเก้าแสนเก้า
หมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)   นอกงบประมาณมหาวิทยาลัย (เงินรายได้มหาวิทยาลัย) ๒,๖๔๐,๐๐๐ 
บาท (สองล้านหกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) งบประมาณดังกล่าว สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ดำเนินการจัดการ
ออกเป็นส่วนต่าง ๆ คือ 

๑) ค่าใช้จ่ายเป็นทุนอุดหนุนการวิจัย 
๒) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพทางการวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต 
๓) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา เผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
๔) ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลงานวิจัย 
๕) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการภายในสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เช่น การประชุม/กิจกรรมวิจัย เป็นต้น  

 ๑) การจัดสรรทุนอุดหนุนโครงการการวิจัยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   ตามที่สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในมาตรา ๔๖ เรื่องงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการวิจัย
และนวัตกรรม นั้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๙,๖๐๑,๒๐๐
บาท (สิบเก้าล้านหกแสนหนึ่งสองร้อยบาทถ้วน) ในการนี้ สถาบันวิจัยวิจัยพุทธศาสตร์ได้ทำสัญญาให้ทุน
การวิจัยแล้ว จำนวน ๖๐ โครงการ และสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ได้ทำบันทึกข้อความแจ้งหัวหน้าส่วนงาน
ทุกส่วนเพ่ือให้จัดสรรงบประมาณของแต่ละส่วนงานในการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยอีกด้วยเพ่ือรองรับ
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา โดยกระบวนการวิจัยให้ผ่านการพิจารณาและรับรองจากสถาบันวิจัย
พุทธศาสตร์ 
 



  
 

รายงานประจำปี ๒๕๖๒ ๑๐ 

๒.  การพัฒนาบุคลากรทางการวิจัย  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้าน
การวิจัยโดยได้ดำเนินการดังนี้ 
 ๑)โครงการฝึกอบรม“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)    
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และวิทยาลัยสงฆ์
นครพนม ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่น
ใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ ๑๐ เมื่อวันที่ ๗– ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม โดยจัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการวิจัย 
ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือเพ่ือขยายผลการฝึกอบรมนักวิจัยอย่างมีคุณภาพ โดยเป็นการ
อบรมทั้งภาคทฤษฎีประกอบด้วยเนื้อหา เช่น ปรัชญาและจรรยาบรรณการวิจัย การกำหนดโจทย์การวิจัย
แบบบูรณาการที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของประเทศตามบริบทของชุมชน และงานตามภารกิจหลัก 
การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดงานวิจัย การสังเคราะห์วรรณกรรม เป็นต้น และภาคปฏิบัติ
ประกอบด้วยเนื้อหา เช่น กำหนดโจทย์และบูรณาการความคิดร่วมกับสมาชิกในกลุ่มเพ่ือกำหนดปัญหา
วิจัยในแต่ละพ้ืนที่ และสรุปการกำหนดโจทย์วิจัย คำถามวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย เป็นต้น ผลการ
ดำเนินการดังกล่าว มีผู้ผ่านการอบรม จำนวน ๖๗ รูป/คน 
 การจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการ โครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers) 
ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
 

 



    
 

 

 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑๑ 

 
 ๒) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการ
พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยได้เชิญคณาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วมเพ่ือรับฟัง
นโยบาย ทิศทางการบริหารงานวิจัย และร่วมพัฒนางานวิจัยของส่วนงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ
กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นั้น 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการ จำนวน ๖ ครั้ง ดังนี้ 
ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ วิทยาเขตขอนแก่น 
ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ มจร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 



  
 

รายงานประจำปี ๒๕๖๒ ๑๒ 

ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ วิทยาเขตแพร่ 
ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ วิทยาเขตนครสวรรค์ 
ครั้งที่ ๖ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
ทั้งนี้ มีวิทยากรประกอบด้วย ๑) พระเทพปริยัติโมลี เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม , กรรมการ

ประจำสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ๒) พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อานวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ๓) 
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ๔) ผศ.ดร.ประทีป พืชทองหลาง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ ๕) ดร.อำนาจ บัวศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิจัย
พุทธศาสตร์ และ ๖) ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมโครงการรวมจำนวนทั้งสิ้น 
๓๒๔ รูป/คน 
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๓. การติดตามและประเมินผลการวิจัย  
 การติดตามและประเมินผลการวิจัยเป็นภารกิจที่สำคัญของกระบวนการพัฒนานักวิจัยและ
โครงการวิจัยเพ่ือให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  มุมมองที่มีต่อการวิจัยและการพัฒนาจากกิจกรรมการวิจัย  
ดังนั้น  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์จึงได้มีการติดตามและประเมินผลการวิจัยของนักวิจัยอย่างต่อเนื่อง  โดยมี
ผลการดำเนินการในปี ๒๕๖๒  ดังนี้  
 ๑) การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยท่ีได้รับทุนอุดหนุน (ประชุมตรวจงานวิจัย) 
 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ได้จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการวิจัย โดยได้เชิญ
นักวิจัยที่ได้ทำสัญญามานำเสนอรายงานการวิจัยทั้งฉบับความก้าวหน้า และฉบับร่างสมบูรณ์ เพ่ือรับฟัง
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิและปรับปรุงแก้ไขเป็นรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อไปโดยได้มีการจัดประชุม
ตรวจรายงานวิจัยทั้งในส่วนกลางและวิทยาเขต 
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สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๗ 

 ๒) การอนุมัติจบโครงการวิจัย 
 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดสรรงบประมาณให้
ทุนอุดหนุนการวิจัยและตรวจสอบความสมบูรณ์ของรายงานผลการวิจัยตามขั้นตอน ในปี ๒๕๖๒ มี
โครงการวิจัยที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจบจากคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑/
๒๕๖๒ จำนวน ๑๑๘ โครงการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ จำนวน ๖๕  โครงการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ จำนวน ๔๐  
โครงการ และครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ จำนวน ๕๖ โครงการ รวมทั้งสิ้น ๒๗๙ โครงการ โดยทุกโครงการที่อนุมัติ
จบจะต้องผ่านการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย และมีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 
 

๔. การเผยแพร่ผลงานวิจัย  
 การเผยแพร่การวิจัยเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในกระบวนการวิจัยที่จะนำความรู้จากงานวิจัย
ไปสู่การรับรู้ของสาธารณชนหรือการนำไปใช้ทั้งในเชิงวิชาการ การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพ้ืนที่ การใช้
ประโยชน์ในระดับนโยบาย โดยในรอบปี ๒๕๖๒ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้ดำเนินการเผยแพร่
ผลงานวิจัยใน ๓ ลักษณะ คือ ๑) การนำเสนอผลงานวิจัย/การจัดการสัมมนาผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 
๒) การนำเสนอผลงานวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษา องค์กรด้านการวิจัยในระดับประเทศ ๓) การนำเสนอ
ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติดังนี้ 
 ๑) โครงการสัมมนาผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ ๑๐ 
 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ  และภาคีเครือข่ายที่มี
บทบาทในการพัฒนาการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาล  ๑๔  หน่วยงาน  ได้
จัดประชุมวิชาการวิชาการระดับชาติ ครั้งที่  ๓ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑๐ ภายใต้หัวข้อเรื่อง  “นคร
น่าน : นครพระพุทธศาสนา สู่มรดกธรรม มรดกโลก”(NAN : The City of Buddhism Towards 
Dhamma and World Heritage) เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  เฉลิมพระ
เกียรติฯ ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน มีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะด้วยการ
ตีพิมพ์ทางวิชาการด้านวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืน และเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์  มุมมองในประเด็นที่เกี่ยวข้องของนักวิชาการและนิสิตผ่านบทความเชิงวิชาการและ



  
 

รายงานประจำปี ๒๕๖๒ ๒๘ 

งานวิจัย และมีการมอบรางวัลผลงานวิจัยและนักวิจัยดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในงานสัมมนาด้วย ใน
การนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเพทรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดการประชุมสัมมนาฯ  ในโอกาสนี้ ทรงฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "นคร
น่าน : นครพระพุทธศาสนา สู่มรดกธรรม มรดกโลก"(Nan: City of Buddhism Towards Dhamma 
and World Heritage) โดยศาสตราจารย์ปีเตอร์ สคิลลิ่ง(Peter Skilling) 
 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้คัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่น จำนวน ๓ ผลงาน
นำเสนอ ได้แก่ ผลงานวิจัยเรื่อง "ศึกษาวิเคราะห์แก่นธรรมจากชาดก" โดยพระราชปริยัติกวี , ศ.ดร. 
ผลงานวิจัยเรื่อง "การพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติ" โดยพระสุธีรัตน
บัณฑิต, รศ.ดร. และผลงานวิจัยเรื่อง "โรงเรียนผู้สูงอายุ: หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน" โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคลกิตติ์ โวหารเสาวภาคย์ 
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๒) การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๓“พุทธโฆส : สัตถุสาสน์วิวัฒน์ในศตวรรษที่ ๒๑” 
 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ร่วมกับวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆสและภาคีเครือข่าย จัดประชุม
วิชาการระดับชาติครั้งที่ ๓ ภายใต้หัวข้อ “พุทธโฆส: สัตถุสาสน์วิวัฒน์ในศตวรรษ ที่ ๒๑ (The 3rd 
National Conference on Buddhaghosa: A Buddhist Modernity in 21st century)” เมื่อวันที่ ๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยงานประชุมทางวิชาการในครั้งนี้ มีการมอบเกียรติบัตรการนำเสนอผลงานบทความ
วิชาการ การมอบโล่เกียรติคุณให้แก่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีบุคลากรเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิและนำเสนอผลงานบทความวิชาการจนเป็นที่ยอมรับ และมอบรางวัลผลงานวิจัยเด่น 
ประจำปี ๒๕๖๒ อีกด้วย  
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๕. การนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์และงานสร้างสรรค ์ 
 ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ได้ส่งเสริมเผยแพร่ผลงานวิจัย ซึ่งมีนักวิจัยส่งบทความ
วิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการ และตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการทั้งระดับชาติ และนานาชาติ 
จำนวน  ๖๐ เรื่อง ดังนี้ ๑) บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ  จำนวน ๗ เรื่อง๒) 
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑ จำนวน ๒๔ เรื่อง
และ ๓) บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๒ จำนวน ๒๙
เรื่อง 
 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์มีงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสังคม ได้แก่ เทคโนโลยีเครื่องจับยึดและพลิก
คัมภีร์ใบลานอัตโนมัติสำหรับการถ่ายภาพดิจิทัลเพ่ืออนุรักษ์คัมภีร์ธรรมทางพระพุทธศาสนา  โดยพระสุธี
รัตนบัณฑิต, รศ.ดร. พระมหาเสรีชน นริสฺสโร นายสุนทร สิทธิสกุลเจริญ และคณะ 
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 งานวิจัยเรื่อง สุขชีวีวิถีพุทธ: การเข้าถึงความสุขตามแนวพระพุทธศาสนา โดยพระมหาบุญเลิศ 
อินฺทปญฺโญ รศ.ดร. ผศ.ดร.กมลาศ ภูวชนาธิพงศ์ และคณะ ได้นำไปใช้ประโยชน์เพ่ือบริการสังคมให้กับ
ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมในโครงการปฏิบัติธรรมนำสติ ณ อโยธาราวิลเลจ จ.อยุธยา ระหว่างวันที่ ๔-๖ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และวันที่ ๒๓-๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งในแต่ละครั้งมีผู้ร่วมโครงการ 
๓๕-๔๐ คน 

 



  
 

รายงานประจำปี ๒๕๖๒ ๓๖ 

๖. การเสริมสร้างความร่วมมือทางการวิจัย  
 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  ได้มีการเสริมสร้างความร่วมมืองานวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษา
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  โดยมีการพัฒนาความร่วมมือในด้านการดำเนินงานวิจัย  การจัดอบรม
สัมมนาและการจัดประชุมวิชาการ เป็นต้น ดังนี้ 
 ๑) โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (สร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี ๕ ส) 
 เมื่อวันอังคารที่ ๒๖  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  โดย
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายฯ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาค
ประชาชน ๑๗ องค์กร จัดให้มีงานประชุมสัมมนาเพ่ือขับเคลื่อนโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ณ  
อาคารหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาซึ่งสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ได้รับการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีเป้าหมายในการสร้างการรับรู้แก่วัดทุกวัด และให้วัดสมัคร
เข้าร่วมโครงการ รวมถึงลงมือปฏิบัติ จำนวน ๑ ,๕๐๐ วัด ระยะเวลาดำเนินการทั้งหมด ๓ ปี คือตั้งแต่ 
พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๓ เพื่อพัฒนาวัดที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาด้านกายภาพ มีการจัดสิ่งแวดล้อมท่ี
เอ้ือต่อการสร้างเสริมสุขภาพ ตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการขยายความรู้ด้านการจัดการอย่างมีสุขภาวะสู่
ชุมชนและสถานประกอบการ นำไปสู่การสร้างสังคมที่มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
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รายงานประจำปี ๒๕๖๒ ๓๘ 

 
 เมื่อวันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ร่วมกับฝ่ายสาธารณูปการของมหา
เถรสมาคม กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดพิธีมอบรางวัล “สัปปายะอวอร์ด” พร้อมกับการนำเสนอและ
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สรุปผลงานโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด้วยวิถี ๕ ส ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์
ราชการเฉลิมพระเกียรติ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  

ในการนี้ มีพิธีเปิดการเสวนาถอดบทเรียน “โครงการวัด ประชา รัฐ ก้าวที่มุ่งมั่นสู่การจัดการ
สิ่งแวดล้อมของวัดและชุมชนอย่างยั่งยืน” โดยอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และมีการ
นำเสนอและสรุปผลโครงการของวัดที่ได้รับรางวัลจำนวน ๒๒ วัด ทั่วประเทศ และมีพิธีมอบโล่รางวัลและ
เกียรติบัตร “สัปปายะอวอร์ด” แก่วัด องค์ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคธุรกิจ โดยมีนายเทวัญ ลิปพต
พัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถวายรายงานต่อสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหา
เถรสมาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ ของมหาเถรสมาคม จากนั้น เจ้าประคุณสมเด็จ
พระมหาวีรวงศ์ ได้ประทานโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่วัดต้นแบบที่ดำเนินการพัฒนาวัด ด้วยวิถี ๕ ส 
ตามกระบวนการ ๓ ๕ ๗ ๙ จำนวน ๒๒ วัด จังหวัดต้นแบบ ๑ จังหวัด และวัดต้นแบบประจำจังหวัดอีก 
๑๑๐ วัด จาก ๖๐ จังหวัดที่ส่งรายชื่อเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  
 



  
 

รายงานประจำปี ๒๕๖๒ ๔๐ 
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 ๒) การร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติด้านสันติภาพโลก 
 เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ ประสานมิตร พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้เป็น
วิทยากรร่วมในการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติด้านสันติภาพโลก ดำเนินการจัดโดย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ร่วมมือกับบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและ
วิทยากรอ่ืน ๆ ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี ประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิ
สัมมาชีพ ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ผู้แทนอธิการบดี) คุณฐากูร 
บุนปาน รองประธาน บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) คุณปานบัว บุนปาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท มติ
ชน จำกัด (มหาชน) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อดีตอธิการบดี มศว สมาชิก
วุฒิสภา นางสุจิตรา ดูไร เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย  พระวิเทศปุญญาภรณ์ เจ้าอาวาสวัด
พุทธาราม ประเทศสวีเดน และพระธวัธชัย ธมมทีโป ประธานศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ บ้านวังเมือง 
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 ๓) ลงนามความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายการดําเนินกิจกรรม 
 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับการสนับสนุนจาก
สํานักงาน กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ดําเนินกิจกรรมวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้าง
กลไก เครือข่าย ตลอดจนผลักดันการนําองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาไปขับเคลื่อนให้เกิดสังคมสุขภาวะ
มาอย่างต่อเนื่อง 
          การดําเนินงานโดยการสร้างเครือข่ายที่สามารถบูรณาการการดําเนินกิจกรรมเพ่ือลดอัตราการสูบ
บุหรี่ และลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้รับการพัฒนาจากกิจกรรมเชิงพ้ืนที่ต้นแบบ ๒๔ แห่งสู่การ
สร้างเครือข่าย ระดับนโยบายที่เป็นรูปธรรม โดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ได้ร่วมกับ สํานักงานเจ้าคณะภาค ๖ สํานักงานเจ้าคณะภาค ๗ กรมควบคุมโรค สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมการ ปกครอง และคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลง
นามความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนเครือข่ายการดําเนินกิจกรรมที่จะยึดหน่วยงานต่าง ๆ ให้สามารถใช้กลไก
การทํากิจกรรมร่วมกัน เพ่ือลดลดอัตราการสูบบุหรี่ และลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้สําเร็จอย่าง
เป็นรูปธรรมมากขึ้นในอนาคต 
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 ๔) การประชุมและรับฟังการชี้แจงแนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการของบบูรณาการ ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ 
 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ โดยพระมหาเสรีชน นริสฺสโร ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร ร่วมประชุม
และรับฟังการชี้แจงแนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการของบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ ห้อง 
๗๐๒ ชั้น ๗ อาคารเฉลิมราชกุมารี ๖๐ พรรษา (จามจุรี ๑๐) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๓
สิงหาคม ๒๕๖๒ ซึ่งจัดโดยสำนักบริหารวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์
เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมและรับฟังการชี้แจงแนวทางปฏิบัติและ
ขั้นตอนการของบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ร่วมกับคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม 
(ทปอ.) โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง รองผู้อำนวยการด้านการบริหารระบบ
งบประมาณ สกสว. กล่าวชี้แจงในหัวข้อ “การบริหารจัดการงบประมาณและแนวทางการจัดสรร
งบประมาณให้หน่วยงานในระบบ ววน.” เกี่ยวกับแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในระบบ 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการบริหารจัดการงบประมาณให้หน่วยงานในระบบ วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 



  
 

รายงานประจำปี ๒๕๖๒ ๔๘ 
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 ๕) การประชุมและรับฟังการชี้แจงแนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการของบบูรณาการ ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ 
 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ โดยพระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ , 
นายธนันท์รัฐ ประเสริฐศิลป์  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และคณาจารย์ มจร เข้าร่วมรับฟัง 
เข้าร่วมการประชุมชี้แจง ระบบแผนและแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ให้หน่วยงานวิจัยและนวัตกรรม



  
 

รายงานประจำปี ๒๕๖๒ ๕๐ 

ในระบบวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑-๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม, อิมแพค เมือง
ทองธานี กรุงเทพฯ โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ให้บทบาทกระทรวงใหม่มีบทบาทบูรณาการการพัฒนา คือ 
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สุดท้ายหัวใจสำคัญ คือ การพัฒนาศักยภาพคน รวมทั้ง Lifelong Learning 
เป็นกระทรวงแห่งปัญญา โอกาส และอนาคต เพ่ือให้เกิด Value Creation ตอบโจทย์ SDG จะเตรียม 
Active Aging ได้อย่างไร มหาวิทยาลัยจะตอบโจทย์เหล่านี้ได้อย่างไร ด้วยเหตุนี้จึงต้องจัดระเบียบการ
วิจัยใหม่ เป็น Platform Management โดย ๑) สร้างคน และสถาบันองค์ความรู้ (Brain Power) ด้วย
การสร้าง Ecosystem ที่เอ้ือ Talent Mobility ๒) การวิจัยพัฒนานวัตกรรม สู่การแข่งขันระดับโลก โดย
ตั้งโจทย์ใหญ่ๆ BCG Economy  จะตอบโจทย์ Inclusive Growth  ผลักดัน Creative Economy ด้วย 
BCG Sharing Economy มหาวิทยาลัยต้อง Sharing Knowledge, Lab , equipments ๓) ววน. ลด
ความเหลื่อมล้ำ ผ่าน Big data จึงต้องมองเป็นองค์รวม มีการเชื่อมโยงศาสตร์ต่างๆ จึงอยู่ที่ เศรษฐกิจ
ฐานราก ด้วย การท่องเที่ยวโดยขุมชน สร้าง Local startup ยกระดับเศรษฐกิจ สังคมในพ้ืนที่ ซึ่งต้อง
สร้างระบบนิเวศที่เอ้ือ และ ๔) Responsive to change เรื่อง Circular economy เกิด Zero waste, 
Active Aging, Cyber Security มองอนาคต เป็ น  Frontier research ด้ าน  food health energy 
digital โดยมี deep sciences  
 ผลลัพธ์สุดท้ายคือ นวัตกรรม เป็น Inclusive Innovation เพ่ือสังคม ชุมชน 
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๗. การประชุมคณะกรรมการและบุคลากรประจำสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  
  กิจกรรมการวิจัยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้มีการการจัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัย
พุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง โดยในปี ๒๕๖๑ ได้มีการประชุมคณะกรรมการจำนวน ๓ครั้ง และมีการประชุม
บุคลากรประจำสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์เพ่ือติดตามผลการดำเนินการของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์จำนวน 
๗ ครั้งและกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 ๑) การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
 คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์มีหน้าที่ในการกำหนดกำหนดแผน ยุทธศาสตร์ และ
แนวทางการดำเนินงานของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีการประชุมคณะกรรมการ จำนวน ๔ ครั้ง มีวาระสำคัญ เช่น  เรื่อง การประชุมสัมมนา
ขับเคลื่อนโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข เรื่อง โครงการฝึกอบรม“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) เรื่อง การจัดสัมมนา
วิจัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ครั้งที่ ๑๐ เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยและนักวิจัยดีเด่นประจำปี 
๒๕๖๒ เรื่อง การติดตามและประเมินผลรายงานวิจัย เรื่อง การอนุมัติจบโครงการวิจัย เรื่อง ข้อบังคับ



  
 

รายงานประจำปี ๒๕๖๒ ๕๒ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงานวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง  การบริหาร
จัดการเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ เรื่อง สรุปผลการ
ดำเนินงานจัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้น   

 
 
 ๒) การประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ประจำเดือน 
 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์กำหนดประชุมบุคลากรเดือนละ ๑ ครั้ง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มีการประชุม
จำนวน ๗ ครั้ง มีวาระสำคัญ เช่น อบรมหลักสูตรโครงการ "พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย” (Research 
Manager: RM) เรื่อง โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านการวิจัยเรื่อง การตรวจประเมิน
การปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ
วิจัย และพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓เรื่อง ผลตรวจประเมินการปฏิบัติงาน 
ส่วนงานสนับสนุน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เรื่อง โครงการฝึกอบรม“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) เรื่อง การ
จัดสรรทุนอุดหนุนโครงการการวิจัยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง การจัดงานร่วมนำเสนอในงาน 
"มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๒  เรื่อง การจัดสรรทุนอุดหนุนโครงการวิจัยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย และพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยปีงบประมาณ พ.ศ. 
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๒๕๖๔ เรื่อง ประชุมแนวทางการบริหารงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมปีงบประมาณ ๒๕๖๓
เรื่อง การป้อนข้อมูลในระบบ NRMS เรื่อง เร่งรัดการรายงานผลการดำเนินงานด้านการวิจัยและ
นวัตกรรมของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗-ปัจจุบัน เรื่อง การจัดทำรายงานประจำปีเรื่อง การ
จัดการความรู้ KM เรื่อง ปฎิทินปฏิบัติงานประจำปีเรื่อง การจัดทำชุดความรู้จากงานวิจัยและเรื่อง  การ
จัดงานสัมมนาวิจัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ครั้งที่ ๑๐ เป็นต้น 

 

 
  



  
 

รายงานประจำปี ๒๕๖๒ ๕๔ 

๘. ชุดความรู้จากงานวิจัย  
 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ได้จัดทำชุดความรู้จากงานวิจัย จำนวน ๖ ชุด ดังนี้ 

๑. คู่มือการขับเคลื่อนการลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนา 
๒. อาโรคยวัตร 
๓. คู่มือและแบบรายงานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) 
๔. การพัฒนาหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล 
๕. การพัฒนาหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล 
๖. เครือข่ายสานพลังสุขภาวะวิถีพุทธ 
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ส่วนที่ ๓ ภาคผนวก 
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คณะจัดทำรายงานประจำปี ๒๕๖๒  
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 พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร.   ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
 นายธนันท์รัฐ ประเสริฐศิลป์  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
 พระมหาเสรีชน นริสฺสโร  ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร 
 พระมหาเกรียงศักดิ์ อินฺทปญฺโญ นักวิจัย 
 นายถาวร ภูษา   นักวิจัย 
 นายเดชฤทธิ์ โอฐสู   นักจัดการงานทั่วไป 
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หน่วยงานที่จัดทำ 
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