ประกาศสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง อนุมัติจบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
------------------------ตามที่ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬ าลงกรณราชวิท ยาลัย ได้ใ ห้ทุนอุ ดหนุน
โครงการวิจัยประจาปีงบประมาณแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริม และ
พัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยให้มีผลงานวิจัยตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย นั้น
ในคราวประชุมคณะกรรมการประจาสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติอนุมัติจบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จานวน ๕๒ โครงการ ดังนี้
ลาดับ รหัสสัญญา
๑ ๐๕๓/๒๕๕๑
๒

๐๒๑/๒๕๕๓

๓

๐๕๐/๒๕๕๓

๔

ว.๐๑๗/๒๕๕๕

๕

ว.๐๕๕/๒๕๕๕

๖

ว.๐๗๐/๒๕๕๕

๗

ว.๐๐๒/๒๕๕๖

๘

ว.๐๐๙/๒๕๕๖

๙

ว.๐๑๙/๒๕๕๖

ชื่อรายงานการวิจัย
ผู้วิจัย/ส่วนงาน
การประยุ ก ต์ ห ลั ก ธรรมร่ ว มกั บ กิ จ กรรมบ าบั ด ในการ
นายธีรยุทธ วิสุทธิ
บ าบั ด รั ก ษาผู้ ป่ ว ยสุ ร า: กรณี ศึ ก ษาผู้ ป่ ว ยสุ ร าในศู น ย์
วิทยาเขตเชียงใหม่
บาบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่
การศึกษาประเพณีเข้าพรรษาในสังคมไทยภาคอีสาน
พระมหาจิตนเรศ วุฑฺฒิธมฺโม
วิทยาเขตอุบลราชธานี
ค่านิยมการ ทาบุญทอดกฐิน ของประชาชนจังหวัดขอนแก่น
นายพลเผ่า เพ็งวิภาศ
วิทยาเขตขอนแก่น
การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการแก้ปัญหาการเล่นการ
ผศ.รวีโรจน์ ศรีคาภา
พนันของชุมชนในจังหวัดแพร่
วิทยาเขตแพร่
การศึ ก ษาคุ ณ ค่ า แหล่ ง โบราณคดี ท างพระพุ ท ธศาสนาใน
ผศ.นวัชโรจน์ อินเต็ม
จังหวัดแพร่
วิทยาเขตแพร่
การสร้ า งและพั ฒ นารู ป แบบความคิ ด เชิ ง เหตุ ผ ลตามแนว ผศ.ดร.เริงชัย หมื่นชนะ
พระพุทธศาสนาเพื่อลดปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและ
คณะมนุษยศาสตร์
สารเสพติดของเยาวชน
ศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลพระพุทธศาสนามหายานในล้านนา
ดร.ไพฑูรย์ รื่นสัตย์
วิทยาเขตเชียงใหม่
ประสิ ท ธิ ภ าพการสอนของพระสอนศี ล ธรรมในโรงเรี ย น
พระครูสตุ ธรรมาภรณ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
รูปแบบและกระบวนการบริ หารด้ า นพระพุ ทธศาสนาและ
ผศ.รวีโรจน์ ศรีคาภา
วัฒนธรรมของภาคีเครือข่ายพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม
วิทยาเขตแพร่
จังหวัดแพร่

๒
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕

ว.๐๒๘/๒๕๕๖ การประยุกต์หลักธรรมกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเครือข่ายทางสังคมในจังหวัดแพร่
ว.๐๒๙/๒๕๕๖ การสร้างเครือข่ายการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างวิถีชีวิตบน
ฐานคิดเศรษฐกิจพอเพียงของผู้สูงอายุบ้านโป่งกุ่ม ต.ป่าเมี่ยง
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ว.๐๓๘/๒๕๕๖ รูปแบบการจัดความรู้ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ
จัดการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์
วิทยาเขตแพร่
นางไฉไลฤดี ยุวนะศิริ
วิทยาเขตเชียงใหม่
พระครูสังฆรักษ์กิตติพงศ์
กิตฺตวิ ฑฺฒโน
คณะครุศาสตร์
ผศ.สุพิมล ศรศักดา
วิทยาเขตอุบลราชธานี

ว.๐๕๗/๒๕๕๖ การอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นของวิทยาลัยหมอ
พราหมณ์เชตะวัน จังหวัดอุบลราชธานี
ว.๐๖๔/๒๕๕๖ การบริ ห ารจั ด การศู น ย์ ศึ ก ษาพระพุ ท ธศาสนาวั น อาทิ ต ย์ พระมหาภาณุวัฒน์ ปฏิภาณเมธี
วิทยาลัยสงฆ์นครลาปาง
จังหวัดลาปาง
ว.๐๐๒/๒๕๕๗ กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้เชิงจริยธรรมตามแนวองค์การ
พระอธิการบุญเสริม
ธุรกิจวิถีพุทธในจังหวัดแพร่
กิตฺตวิ ณฺโณ
วิทยาเขตแพร่
ว.๐๐๕/๒๕๕๗ พระพุ ท ธศาสนากั บ การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาวะทางจิ ต ใจของ พระมหาไกรสร โชติปญฺโญ
ผู้สูงอายุในชุมชน
วิทยาเขตลาพูน
ว.๐๐๗/๒๕๕๗ การศึกษาวิเคราะห์ปรัชญาธรรมพื้นบ้านทางพระพุทธศาสนา
นายสี สร้อยสน
ที่ปรากฏในหนังสือใบลานของจังหวัดอุบลราชธานี
วิทยาเขตอุบลราชธานี
ว.๐๑๐/๒๕๕๗ สมุนไพรในคัมภีร์พระพุทธศาสนา
พระมหาสมพาน ชาคโร,ดร.
วิทยาเขตสุรินทร์
ว.๐๒๘/๒๕๕๗ พุท ธวิธี ก ารจั ด การความรู้ สู่ การพั ฒนาวิ ทยาลั ยสงฆ์ในเขต
พระราชธรรมาลังการ
ภาคเหนือตอนบน
ดร.สุทธิพร สายทอง
วิทยาลัยสงฆ์นครลาปาง
ว.๐๓๓/๒๕๕๗ การวิเคราะห์ระบบอุปถัมภ์ของพระสงฆ์กับองค์กรปกครอง
ดร.ฤทธิชัย แกมนาค
ส่วนท้องถิ่น
นางสุภัชชา พันเลิศพาณิชย์
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
ว.๐๔๒/๒๕๕๗ ศึกษาเชิงสารวจและอนุรกั ษ์แหล่งโบราณคดีทาง
พระราชรัตนาลงกรณ์, ดร.
พระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย
วิทยาเขตหนองคาย
ว.๐๔๔/๒๕๕๗ การบริหารจัดการแหล่งประวัติศาสตร์เมืองเวียงคุก จังหวัด
นายทองคา ดวงขันเพ็ชร
หนองคาย
วิทยาเขตหนองคาย
ว.๐๔๗/๒๕๕๗ ศึกษาบทบาทการเสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธของสานัก
พระครูภาวนาโพธิคุณ, ดร.
ปฏิบัติธรรมประจาจังหวัดขอนแก่น
วิทยาเขตขอนแก่น
ว.๐๕๐/๒๕๕๗ การบูรณาการหลักการดูแลสุขภาพตามหลักพระพุทธศาสนา
ดร.ยุทธนา พูนเกิดมะเริง
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาจังหวัด
วิทยาเขตนครราชสีมา
ว.๐๕๕/๒๕๕๗ รู ป แบบการพั ฒ นาส านั ก ปฏิ บั ติ ธ รรมประจ าจั ง หวั ด
พระเมธีสุตาภรณ์, ดร.
นครราชสีมา
วิทยาเขตนครราชสีมา

๓
๒๖
๒๗
๒๘

ว.๐๗๙/๒๕๕๗ การวิเคราะห์พุทธวิธีการบริหารการศึกษาในพระพุทธศาสนา
เถรวาท
ว.๐๘๕/๒๕๕๗ การมีสว่ นร่วมในการจัดการแหล่งโบราณคดีพระพุทธศาสนา
ในจังหวัดพะเยา
ว.๐๘๙/๒๕๕๗ การพัฒนาองค์ความรู้เกีย่ วกับแหล่งโบราณคดีตาบลนครชุม
อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร

๒๙

ว.๐๙๓/๒๕๕๗

๓๐

ว.๑๑๒/๒๕๕๗

๓๑

ว.๑๑๘/๒๕๕๗

๓๒

2557A
1226202
ว.๐๐๖/๒๕๕๘

๓๓

ผศ.ดร.สิน งามประโคน
คณะครุศาสตร์
พระครูศรีวรพินิจ
วิทยาเขตพะเยา
พระราชวชิรเมธี,ดร.
หน่วยวิทยาบริการ
จ.กาแพงเพชร
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหาความรุนแรงใน ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์
การเมืองท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยา
คณะสังคมศาสตร์
ทศชาติชาดก : แนวคิดและกระบวนการสร้างจริยธรรมทาง
พระสุธธี รรมานุวตั ร,ผศ.ดร.
สังคม
คณะพุทธศาสตร์
การศึกษาบทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะ
ผศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่
สงฆ์ จังหวัดสมุทรปราการ
คณะครุศาสตร์
สันติวิถีเริ่มต้นที่ชุมชน : กรณีศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ
สร้างสันติสุข ภาคเหนือของประเทศไทย
คณะสังคมศาสตร์
ปัจจัยสาเหตุต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุขตามหลักอิทธิบาท
ดร.สุภกิจ โสทัต
๔ ของนิสิตหลักสูตร พุทธศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหา
คณะสังคมศาสตร์
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๓๔

ว.๐๒๕/๒๕๕๘ ปัจ จั ย ที่ ส่ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจในการปลู ก ข้ า วอิ นทรี ย์ ข อง
เกษตรกร ในอาเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

พระฐิตะวงษ์ อนุตฺตโร
คณะมนุษยศาสตร์

๓๕

ว.๐๒๙/๒๕๕๘ การศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ป ระวั ติ ศ าสตร์ พ ระพุ ท ธศาสนาจาก
พงศาวดารกรุงศรีอยุธยา
ว.๐๓๓/๒๕๕๘ การจัดการสิ่งแวดล้อมของวัดตามหลักนิเวศวิทยาเชิงพุทธ
บูรณาการของคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี
ว.๐๓๘/๒๕๕๘ การส่งเสริมความรู้สุขภาพของผู้สูงอายุตามแนวภูมิปัญญา
ล้านนา
ว.๐๔๑/๒๕๕๘ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตภาคเหนือ
ว.๐๔๓/๒๕๕๘ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการเขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่าห้วยขาแข้ง
ว.๐๕๐/๒๕๕๘ ศึกษากระบวนการพัฒนาชาวพุทธต้นแบบและคุณค่าที่มีต่อ
ชุมชน
ว.๐๕๓/๒๕๕๘ การใช้หลักพุทธจริยธรรมเพื่อสร้างแรงจูงใจในการบาบัดและ
ป้องกันนิ่วในถุงน้าดี

พระครูศรีปัญญาวิกรม
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
ดร.อนุวตั กระสังข์
คณะสังคมศาสตร์
นายนเรศร์ บุญเลิศ
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
นางสาวพัฒน์นรี อัฐวงศ์
วิทยาเขตแพร่
นายปริญญา นิกรกุล
หน่วยวิทยบริการอุทัยธานี
นายบุญหนา จิมานัง
วิทยาเขตขอนแก่น
ดร.สมจิตรา กิตติมานนท์
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑

๔
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒

ว.๐๖๐/๒๕๕๘ รูปแบบการเรียนการสอนรายวิชา การวิจัยในชั้นเรียนของ
ผศ.ชลธิชา จิรภัคพงศ์
นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
วิทยาเขตแพร่
แพร่ โดยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ว.๐๖๒/๒๕๕๘ รู ป แบบการเรี ย นการสอนรายวิ ช า การจั ด การงาน
นายประคอง มาโต
สาธารณูปการ ตามหลักนิเวศวิทยาเชิงพุทธ
หน่วยวิทยบริการอุทัยธานี
ว.๐๖๕/๒๕๕๘ การบู ร ณาการการจั ด การเรี ย นการสอนรายวิ ช าความรู้ พระมหาจิตนเรศ วุฑฺฒิธมฺโม
เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
วิทยาเขตอุบลราชธานี
กรณราชวิทยาลัย
ว.๐๖๗/๒๕๕๘ การพัฒนากระบวนยุติธรรมตามแนวพุทธ
ดร.สวัสดิ์ จิรฏั ฐิติกาล
คณะสังคมศาสตร์
ว.๐๘๗/๒๕๕๘ ศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรมที่ปรากฏในคัมภีร์ปฐมสมโพธิ
นายโสรัจ นามอ่อน
กถาอักษรธรรมอีสาน
วิทยาเขตอุบลราชธานี
ว. ๐๙๑/๒๕๕๘ พุทธบริหารการศึกษา : แนวคิดทฤษฎีและการบูรณาการ
ผศ.ดร.สิน งามประโคน
คณะครุศาสตร์
ว.๐๙๔/๒๕๕๘ การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาพของ
ผศ.ดร.ปฏิภาณ์
ผู้สูงอายุ โดยกลุ่มพระสังฆพัฒนาในจังหวัดนครราชสีมา
มหรรธนาธิบดี
วิทยาเขตนครราชสีมา
ว.๑๑๑/๒๕๕๘ การบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาประชากรศึกษากับ
ดร.อรอนงค์ วูวงศ์
การพัฒนาพันธกิจของมหาวิทยาลัย
วิทยาเขตแพร่
ว.๑๑๓/๒๕๕๘ รูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองไทยด้วย
ดร.ธงชัย สิงอุดม
หลักอริยสัจของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์
วิทยาลัยสงฆ์เลย
ว.๑๕๕/๒๕๕๘ การบริหารเชิงพุทธบูรณราการ เพื่อสร้างความเข้มแข้งของ
ดร.สามารถ บุญรัตน์
สถาบันครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองเลย
วิทยาลัยสงฆ์เลย
ว.๑๖๔/๒๕๕๘ พุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ
พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท ,ดร.
คณะสังคมศาสตร์
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
(พระมหาสุทิตย์ อาภากโร)
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

