ประกาศสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง อนุมัติจบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
------------------------ตามที่สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลั ยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดสรรทุนอุดหนุน
โครงการวิจัยประจาปีงบประมาณแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และ
พัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยให้มีผลงานวิจัยตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย นั้น
ในคราวประชุม คณะกรรมการประจาสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๒
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติอนุมัตจิ บรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จานวน ๓๘ โครงการ ดังนี้
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

รหัสสัญญา

ชื่อรายงานการวิจัย

ผู้วิจัย/ส่วนงาน

กระบวนการสร้างสาธารณโภคีธรรมขององค์กรพุทธศาสนา
ว.๐๑๔/๒๕๕๕ ในประเทศไทย

พระครูธรรมธรศิริวัฒน์
สิริวฑฺฒโน, ผศ.,ดร.
วิทยาเขตอุบลราชธานี

กระบวนการจัดการพุทธสถานเพื่อการท่องเที่ยวของวัดใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการทาวิจัยทาง
ว.๐๕๓/๒๕๕๕ พระพุทธศาสนาของนักวิจัยพระสงฆ์และคณาจารย์
มหาวิทยาลัยสงฆ์
การศึกษากลยุทธ์การพัฒนาวัดการจัดการสาธารณูปการใน
ว.๐๐๖/๒๕๕๖
จังหวัดพะเยา

รศ.นิลรัตน์ กลิ่นจันทร์
คณะมนุษยศาสตร์
พระมหาสุทิตย์ อาภากโร,ดร.
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

ว.๐๒๖/๒๕๕๕

ว.๐๗๒/๒๕๕๖ การจัดการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
Advanced Analytical Assessment of Buddhist
Critical Thinking Skills and Additional Philosophical
ว.๐๘๑/๒๕๕๖
Concerns of Perspectives for the Field of Critical
Thinking
การพัฒนาวัดเป็นฐานสร้างกลุ่มเครือข่ายจิตอาสาพัฒนา
ว.๐๐๙/๒๕๕๗
ชุมชน
ว.๐๒๔/๒๕๕๗

การศึกษาเชิงสารวจลักษณะและอิทธิพลความเชื่อประเพณี
ศิลปกรรมปราสาทขอมในจังหวัดอุบลราชธานี

ดร.ใจ. บุญชัยมิ่ง
วิทยาเขตพะเยา
พระมหาเสรีชน นริสฺสโร
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
Dr.Dion Oliver Peoples
วิทยาลัยพุทธศาสตร์
นานาชาติ
ผศ.ทวีศักดิ์ ทองทิพย์
วิทยาเขตสุรินทร์
นายทองแดง พุทธเกตุ
วิทยาลัยอุบลราชธานี

๒
ลาดับ
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔

รหัสสัญญา
ว.๐๕๙/๒๕๕๗

ชื่อรายงานการวิจัย

ผู้วิจัย/ส่วนงาน

โยนิโสมนสิการตามแบบอนุปุพพีกถาในการสร้างสัมมาทิฏฐิ

นายภูริทัต ศรีอร่าม
วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
พระคมสัน ฐิตเมธโส
คณะสังคมศาสตร์
พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ดร.
คณะครุศาสตร์
รศ.ดร.กิตติทัศน์ ผกาทอง
คณะสังคมศาสตร์
ดร.สานุ มหัทธนาดุลย์
วิทยาลัยพุทธศาสตร์
นานาชาติ
พระมหาชุติภัค อภินนฺโท
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

หลักพุทธธรรมในการแก้ไขพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
ผู้สูงอายุ
การสร้างปัจจัยจิตสังคมเชิงพุทธที่มีต่อการลดพฤติกรรม
ว.๐๘๒/๒๕๕๗
เลี่ยงต่อการทาแท้งของวัยรุ่นในสังคมไทย
บทบาทผู้นาสงฆ์กับการพัฒนาชุมชน
ว.๐๙๒/๒๕๕๗
ว.๐๖๗/๒๕๕๗

ชีววิทยาเชิงพุทธ : แนวคิดและการสร้างปัจจัยเกื้อกูลต่อการ
ว.๑๑๐/๒๕๕๗ ดารงชีวิตด้วยเหตุผล
ว.๐๐๕/๒๕๕๘
ว๐๒๐/๒๕๕๘
ว.๐๕๑/๒๕๕๘
ว.๐๖๖/๒๕๕๘
ว.๐๖๙/๒๕๕๘
ว.๐๗๐/๒๕๕๘
ว.๐๗๑/๒๕๕๘
ว.๐๗๖/๒๕๕๘
ว.๐๘๕/๒๕๕๘
ว.๐๘๘/๒๕๕๘
ว.๐๙๗/๒๕๕๘

การสร้างเกณฑ์ชี้วัดคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์โดยใช้หลักไตรสิกขาของโรงเรียนในสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน
บทบาทการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระใบฎีกาสุพจน์ ตปสีโล
พระสงฆ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิทยาเขตอุบลราชธานี
การศึกษาวิเคราะห์ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่นอีสาน :
นายทองแดง พุทธเกตุ
กรณีศึกษาเรื่องนางผมหอม
วิทยาลัยอุบลราชธานี
สภาพปัญหาในการศึกษาพระไตรปิฎกของนิสิตระดับ
พระครูศรีปริยัตยาภิวัฒน์, ดร.
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตอุบลราชธานี
วิทยาเขตอุบลราชธานี
พุทธจริยศาสตร์ประเภทอันตวิทยาและกรณียธรรม :
พระมหาพรชัย สิริวโร
การศึกษาวิเคราะห์พุทธจริยศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
การศึกษาวิเคราะห์ชาดกในเชิงสหวิทยาการ
รศ.ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิตร
บัณฑิตวิทยาลัย
รูปแบบการบริหารการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมใน
ผศ.อภิรมย์ สีดาคา
จังหวัดเชียงใหม่
วิทยาเขตเชียงใหม่
การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชน : ศึกษา
ดร.บุศรา โพธิสุข
เฉพาะกรณีตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วิทยาเขตเชียงใหม่
รูปแบบการรักษาสุขภาพจิตเชิงพุทธบูรณาการ
พระมหายุทธนา นรเชฏโฐ
คณะพุทธศาสตร์
ระบบการทางานของบุคคลต้นแบบเชิงพุทธบูรณาการ
นางตวงเพชร สมศรี
บัณฑิตวิทยาลัย
การพัฒนาความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ด้วยหลักพุทธ
ผศ.ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป์
ธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆ์
วิทยาเขตเชียงใหม่

๓
ลาดับ
๒๕
๒๖
๒๗

รหัสสัญญา

ว.๑๐๖/๒๕๕๘ วิเคราะห์พงศาวดารสยามในเชิงปรัชญา
ว.๑๐๗/๒๕๕๘
ว.๑๑๐/๒๕๕๘

๒๘

ว.๑๑๒/๒๕๕๘

๒๙

ว.๑๑๖/๒๕๕๘

๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔

ชื่อรายงานการวิจัย

ว.๑๒๔/๒๕๕๘
ว.๑๓๑/๒๕๕๘
ว.๑๓๒/๒๕๕๘
ว.๐๔๓/๒๕๕๙
ว.๐๙๐/๒๕๕๙

๓๕

ว.๑๑๓/๒๕๕๙

๓๖

สกอ./๒๕๕๘

๓๗

สกอ./๒๕๕๘

ผู้วิจัย/ส่วนงาน
พระมหากฤษณะ ตรุโณ,
ผศ.ดร.
บัณฑิตวิทยาลัย
ผศ.ดร.บุญเลิศ จีรภัทร์
คณะครุศาสตร์

การบูรณาการหลักไตรสิกขาและอิทธิบาท ๔ ในการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตคณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
กระบวนการส่งเสริมศักยภาพของชุมชนต่อการส่งเสริมการ
ดร.สุเทพ สารบรรณ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดเชียงราย
วิทยาเขตพะเยา
การศึกษาวิเคราะห์องค์ความรู้และสาระสาคัญของรายวิชา
ดร.เรียงดาว ทวะชาลี
การบริหารหน่วยงานของรัฐของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
วิทยาเขตขอนแก่น
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาผู้เรียนใน
พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม,ดร.
รายวิชาการสอนพระพุทธศาสนา คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัย
การศึกษาสภาพปัจจุบัน และแนวทางในการพัฒนาหน่วย
พระเทพญาณมงคล
วิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
นายสมชาย ศรีเมือง
ราชวิทยาลัย วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อาเภอดาเนิน
นายวรวุฒิ มูลตรีอุตร์
สะดวก จังหวัดราชบุรี
วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเชิงกลยุทธของ
ผศ.ดร.สุทธิพงษ์ ศรีวิชยั
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
พจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทาลัยมหา
พระศรีคัมภีรญาณ,ศ.ดร.
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
กองวิชาการ
การบริหารจัดการองค์กรเพื่อการสร้างองค์กรแห่งการ
ดร.บุษกร วัฒนบุตร
เรียนรู้บนฐานแห่งพุทธิปัญญา
คณะสังคมศาสตร์.
วิเคราะห์ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในจังหวัดเชียงราย :
พระครูวิมลศิลปกิจ
การวิเคราะห์จากเอกสารและหลักฐานทางโบราณคดี
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประสิ ท ธิ ภ าพการพั ฒ นานิ สิ ต ตาม
กรอบนวลั ก ษณ์ กั บ ประสิ ท ธิ ผ ลการพั ฒ นาตามกรอบ
ดร.นาคพล เกินชัย
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของมหาวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
พุทธจิตวิทยาบูรณาการ: แนวคิดและการสร้างตัวแบบเพื่อ
ผศ.ดร.ศิริวัฒน์ ศรีเครือดง
ลัดอัตราการฆ่าตัวตายของวัยรุ่นในสังคมไทย
คณะมนุษยศาสตร์
การบูรณาการภูมิปัญญาพระพุทธศาสนากับการสร้างความ
ผศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง
สมดุลในระบบนิเวศวิทยาชุมชน
คณะสังคมศาสตร์

๔
ลาดับ
๓๘

รหัสสัญญา
สกอ./๒๕๕๙

ชื่อรายงานการวิจัย

ผู้วิจัย/ส่วนงาน

แนวทางการบริหารจัดการในการสร้างความเสมอภาคทาง
การศึกษาแก่เด็กและเยาวชน และคุณภาพชีวิตตามกรอบ
แผน กพด.

พระครูวิมลศิลปกิจ
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

ทั้งนี้ ให้ผู้วิจัยดาเนินการ ดังนี้
๑. ส่งร่ายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จานวน ๒๐ เล่ม บทความวิจัย และเอกสารตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
วิจัย พร้อมบันทึกข้อความเพื่อขอเบิกงบประมาณงวดที่เหลือส่งสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ภายใน ๓๐ วัน
๒. กรณีที่ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์อย่างเดียว ให้นักวิจัยจัดทาบทความวิจัย และตีพิมพ์เผยแพร่
ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI หรือนาเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติขึ้นไป เพื่อประกอบการ
เบิกจ่ายงบประมาณงวดที่เหลือ ภายใน ๔๕ วัน
๓. นักวิจัยที่ต้องการนาผลงานวิจัยไปขอตาแหน่งทางวิชาการให้แจ้งมายังสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
เพื่อออกหนังสือรับรองและแก้ไขในกรณีที่ให้มีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ภายใน ๔๕ วัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(พระมหาสุทิตย์ อาภากโร)
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

