
แผนงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (แยกตามสวนงาน) 

แนวทางการเขียนโครงการ/แผนงานเพื่อขอรับทุนการวิจัยประจําป 2564 (เพิ่มเติม) และป 2565 

 

 ในปงบประมาณ 2564 (รอบเพ่ิมเติม) และ 2565 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย ไดมีนโยบายการพัฒนาการวิจัยเพ่ือขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย (กสว.) ตามนโยบาย

และยุทธศาสตร อววน. 2563-2570 โดยกําหนดประเด็นการวิจัย 4 กลุม (4 Program จํานวน 16 P) ดังนั้น เพ่ือมิใหเกิด

ความซ้ําซอนของการขอทุนวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร จึงไดกําหนดใหสวนงานพัฒนาแผนงานวิจัยจํานวนสวนละ 3 

แผนงาน (แผนงานละ 4-5 โครงการยอย) โดยยึดตามนโยบายการวิจัยของมหาวิทยาลัย ดังนี ้ 

 
 

 

๑. การพัฒนากําลังคนและสถาบันความรู (การผลิตบัณฑิต) 

ผลลัพธ (Output) ผลกระทบ (Outcome) ประโยชนที่จะไดรับ 

- การพัฒนานิสิต ๒๐,๐๐๐ รูป/คน - การเปนบัณฑติท่ีมีคุณภาพ 

- มีความรูและทักษะแหงอนาคต 

- การทํางานเพื่อสังคมและการสรางความ

มั่งคงทางพระพุทธศาสนา 

- พัฒนานักวิจัยและนักปฏิบัติการ

ทางสังคม จํานวน ๒๐๐ คน 

- การเปนนักวิจัยที่มีคณุภาพ  

- มีความสามารถทํางานเชิงพ้ืนที่ 

- การทํ างานเพื่ อสั งคม และเป นผูนํ า

พัฒนาเชิงพ้ืนที่ใหเขมแข็ง 



- พั ฒ น าพ ร ะส อ น ศี ล ธ ร ร ม ใน

โรงเรียน จํานวน ๑๘,๐๐๐ รูป ใน 

๑๕,๐๐๐ โรงเรียน 

- มีความรู ความเขาใจในการสอนพุทธ

ธรรม นวัตกรรมการศึกษาวิถีพุทธ 

และจิตวิทยาการสอน 

- การพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ 

- สรางเครือขายโรงเรียนคุณธรรม 

- นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม 

- สงเสริมและพัฒนากิจการคณะสงฆ

ใน ๗๗ จังหวัด  

- พัฒนาศักยภาพพระสงฆเพื่อเผย

แผพุทธศาสนา ๕๐,๐๐๐ รูป 

- คณะสงฆ ๗๗ จังหวัด มีทักษะการ

บริหารกิจการพุทธศาสนา 

- พระสงฆ  ๕๐,๐๐๐ รูป มีความรู 

ทักษะการเผยแผพุทธศาสนา 

- พระสงฆและประชาชนมีความรูและ

ทักษะการบริหารจัดการ การเผยแผ

พุทธธรรม และการทํางานเพ่ือสังคมท่ี

ยั่งยืน 

- ส ง เ ส ริ ม ก า ร เ รี ย น รู ท า ง

พระพุทธศาสนาและพื้นที่เรียนรู 

(โรง เรี ยนพระพุทธศาสน าวัน

อาทิตยตนแบบ) ๒๐๐ แหง 

- โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย 

๒๐๐ แห งทั่วประเทศ ไดรับการ

พัฒนาสูการเรียนรูอยางสรางสรรค 

- ผูบริหาร พระ ครู และนักเรียน โรงเรียน

พระพุทธศาสนาวันอาทิตยไดรับการ

พัฒ นาทั กษะและการเรียนรู อย าง

สรางสรรค 

- สงเสริมการวิจัยขั้น พ้ืนฐานเพ่ือ

สรางองคความรูเชิงพุทธบูรณาการ 

จํานวน ๑๕ ชุด 

- องคความรูเชิงพุทธบูรณาการจํานวน 

๑๕  ชุด  เพ่ื อนํ าไปสูค วามเข าใจ

ปรากฏการณสังคม 

- สังคมไดรับความรูเชิงพุทธบูรณาการใน

การพัฒนาตนเองและสังคมสูการพัฒนา

ที่ยั่งยืน 

- สงเสริมการปฏิบัติวิปสสนากรของ

ประชาชน ๒,๕๐๐,๐๐๐ คน/ป ใน 

๕,๐๐๐ วัด 

- เกิ ด ก าร เรี ย น รู แ ละป ฏิ บั ติ ด าน

วิปสสนากรรมฐานขององคกรและ

ภาคประชาชนในสังคม 

- ประชาชนในสังคมไดมีการเรียนรูและ

ปฏิบัติดานวิปสสนาเพ่ือการดํารงชีวิตที่

มีความสุข 

๒. การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อตอบโจทยทาทายของสังคม (การวิจัย) 

ผลลัพธ (Output) ผลกระทบ (Outcome) ประโยชนที่จะไดรับ 

- การวิจัยเพ่ือพัฒนาสิ่งแวดลอม ลด

ขยะ/PM๒.๕ จํานวน ๒๕๐ วัด/

ชุมชน 

- วัดตนแบบ ๒๕๐ วัด ที่มีการจัดการ

ขย ะภ าย ใน วั ด แ ล ะชุ ม ช น ท่ี ได

มาตรฐาน 

- วัดและชุมชนสามารถจัดการขยะและ

สิ่ ง แวดล อ ม ท่ี มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ  ล ด

อันตรายจากการเผาไหมเมร ุ

- การวิจัยและสรางนวัตกรรมดาน

สุขภาวะวิถีพุทธ  

- เกิดวัดสงเสริมสุขภาพ ๒๕๐ วัด 

- พัฒนาสุขภาวะวิถีพุทธ 

- พระสงฆและประชาชนมีสุขภาพที่ดี 

สามารถดํารงตนในศีลธรรม 

- พัฒนาเกษตรวิถีพุทธ ๒๕ พ้ืนที่ - สงเสริมการเกษตรสีเขียว - เกษตรอินทรียคุณภาพสูง 

- ลดปจจัยเสี่ยงดานสารเคมีตกคาง 

- พัฒนาโรงเรียนผูสูงอายุวิถีพุทธ 

๒๕๐ แหง ควบคูกับการพัฒนา

ศักยภาพและสวัสดิการผูสูงอายุ 

๒๕ พื้นที่ 

- ผูสูงวัยไดรับการพัฒนาศักยภาพ 

- โรงเรียนผูสูงอายุมีระบบการบริหาร

จัดการแบบสรางสรรค 

- ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

- เกิดเครือขายโรงเรียนผูสูงอาย ุ

- การวิจัยและสรางนวัตกรรมทาง

สังคมเชิงพุทธบูรณาการ (สังคม

สันติป ระชาธรรม ) ปรองดอง

สมานฉันทจํานวน ๒๕ โครงการ 

- เกิดชุดความรูสันติประชาธรรมธรร

มาภิบาลเชิงพุทธ 

- เกิดชุมชนสันติสุขและการเรียนรูขาม

วัฒนธรรม ๒๕ แห งโดยเฉพาะ ๓

จังหวัดชายแดนใต  

- ชุมชนเกิดสันติสุขสามารถอยูรวมกัน

อยางสันติทามกลางความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรม 



- การพัฒนาองคกรแหงสติและการ

เรียนรูวิถีพุทธจํานวน ๒๕ องคกร 

- องคกรภาครัฐ ทองถ่ิน และเอกชนมี

หลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธในการ

บริหารจัดการ  

- องคกรภาครัฐ องคปกครองสวนทองถิ่น 

และเอกชนเปนตนแบบในการทํางาน

เพ่ือความสุจริต โปรงใส มีธรรมาภิบาล 

- เสริมสรางเครือขายจิตอาสาและ 

Mindfulness Society พั ฒ น า

นวัตกรรมทางสังคม จํานวน ๒๕ 

พ้ืนที่ 

- เกิดเครือขายจิตอาสาของวัดและ

ชุมชนจํานวน ๒๕ พื้นที ่

- มีกระบวนการพัฒนาจิตอาสาและ

ความรับผิดชอบตอสังคม 

- เครือขายจิตอาสาสามารถทํางานเพ่ือ

สังคมและทองถิ่นได 

- เกิดเครือขาย CSR ของภาคธุรกิจเอกชน 

เกิดเครือขายจิตอาสา 

๓. การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน (การบริการวิชาการแกสังคม) 

ผลลัพธ (Output) ผลกระทบ (Outcome) ประโยชนที่จะไดรับ 

- การพัฒนายานสรางสรรค/ถนน

วัฒนธรรมวิถีพุทธ จํานวน ๙ เมือง

หลัก (Creative City)   

- ภาคีในพื้นที่สามารถชุมชนสรางสรรค

และถนนวัฒนธรรมท่ีมีองคประกอบ

ของการพัฒนา/อัตลักษณที่โดดเดน 

- พ้ืนที่ ๙ เมืองหลัก สามารถพัฒนาชุมชน

และถนนวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณนําไปสู

การจัดการทองเท่ียวที่ยั่งยืน 

- การพัฒนาการทองเที่ยววิถีพุทธ 

จํานวน ๒๕ พ้ืนที่/เมือง (Smart 

City) 

- ชุมชน ๒๕ จังหวัด/เมืองรอง 

สามารถยกระดับการทองเที่ยววิถี

พุทธและเชิงวัฒนธรรม 

- ประชาชนและนักทองเท่ียวสามารถ

เรียนรูและเดินทางทองเที่ยววิถีพุทธ 

๔) การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นท่ีและลดความเหลื่อมล้ํา (ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม) 

ผลลัพธ (Output) ผลกระทบ (Outcome) ประโยชนที่จะไดรับ 

- การวิจัยและสรางชุมชนนวัตกรรม

จํ า น ว น  ๒ ๕  พื้ น ที่   (Smart 

Communities)    

- ชุมชนมีการพัฒนานวัตกรรมในการ

พ่ึงพาตนเองในมิติทางสังคม 

เศรษฐกิจและวัฒนธรรม 

- ชุมชนมีสามารถพึ่งพาตนเองในมิติตางๆ 

สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม 

- เกิดเครือขายชุมชนนวัตกรรม 

- การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ

สั ม ม า ชี พ ต า ม ห ลั ก ป รั ช ญ า

เศรษฐกิจพอเพียง ๕๐ ชุมชน 

- ชุมชนมีสัมมาชีพและทักษะในการ

พัฒนาตนเอง 

- วิสาหกิจชุมชนมีความเขมแข็ง 

- ประชาชนเกิดสัมมาชีพในการพ่ึงพา

ตนเองเศรษฐกิจพอเพียง 

- เกิดเครือขายวิสาหกิจชุมชน 

- การสงเสริมสัมมาชีพและ  

คุณภาพชีวิตบนพื้นที่สูง 

- ประชาชนในพ้ืนที่สูง ๑๙ จังหวัดมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี 

- ลดความยากจนของประชาชนสราง

โอกาสพัฒนาพ้ืนที่สูง 

- การพัฒนาพ้ืน ท่ีมรดกโลกทาง

วัฒนธรรม จํานวน ๔ พ้ืนที่ 

- พระสงฆ ภาครัฐ และภาคมีีสวนรวม

ในการจัดการมรดกโลกทาง

ธรรมชาติและวัฒนธรรม 

- พ้ืนที่มรดกโลกทางธรรมชาติและ

วัฒนธรรมในสังคมไดรับการพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง 

- พัฒนาและอนุรักษผังสิ่งแวดลอม

และแหลงโบราณคดีใน ๒๕ พื้นที่/

เมือง 

- พัฒนาและออกแบบพ้ืนท่ีสิ่งแวดลอม

ทางวฒันธรรม 

- พัฒนาเครือขายการอนุรักษ 

- ชุมชนใน ๒๕ เมืองไดมีการพัฒนาและ

ออกแบบพ้ืนท่ีสิ่งแวดลอมทาง

วัฒนธรรม/อนุรักษภูมิปญญา 

- พั ฒ น า  Buddhist Art Center 

และศิลปะเชิงสรางสรรค จํานวน 

๒๕ พื้นที่/เมือง 

- พระสงฆ ภาครัฐ และภาคศีิลปะมี

สวนรวมในการจัดการพุทธศิลปะ

และศิลปะเชิงสรางสรรค  

- ประชาชน นักทองเที่ยว สามารถเรียนรู

และพัฒนาพุทธศิลปะ 

- Buddhist Art Center เป น ต น แ บ บ

การเมืองเชิงสรางสรรค  



โดยกําหนดใหสวนงานไดพัฒนาแผนงานวิจัยตามประเด็นตาง ๆ ดังนี ้ 

ขอพจิารณา 

๑. แผนงานวิจัยนั้นจะตองเปนวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เนนการพัฒนาจริง ลงพ้ืนที่ทํากิจกรรมจริง  

๒. แผนงานวิจัยตองสงเสริมการเรียนรูเชิงสรางสรรคของประชาชน 

๓. แผนงานวิจัยเนนการพัฒนาชุมชน เมืองนาอยู และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

๔. แผนงานวิจัยสงเสริมและพัฒนานวัตกรรมทางสังคมและเทคโนโลยีอยางสรางสรรค 

๕. แผนงานวิจัยที่แสดงความเปนอัตลักษณของพ้ืนที่ จังหวัด และเอกลักษณของมหาวิทยาลัย 

 

สวนงาน แผนงานการวิจัย 1 แผนงานการวิจัย 2 แผนงานการวิจัย 3 

คณะพุทธศาสตร วิจัยองคความรูพุทธศาสนา

เชิงบูรณาการ (P 3) 

วิ จั ยพ ระส อน ศี ล ธรรม ใน

โรงเรียน (P 1) 

วิ จั ย อ นุ รั ก ษ คั ม ภี ร /

โบราณสถาน 

(P 5) 

คณะสังคมศาสตร วิจัยการบริหารกิจการคณะ

สงฆ (P 12) 

วิจัยการจัดการสิ่งแวดลอมวิถี

พุทธ (P 7) 

วิจัยการเสริมสรางสังคมสันติ

ประชาธรรม (P 9) 

คณะครุศาสตร วิ จั ย ก า ร เ รี ย น รู แ บ บ

สรางสรรค (P 1) 

วิจัยนวัตกรรมการศกึษา 

(P 3) 

วิจัยเครอืขายการศกึษา 

(P 5) 

คณะมนุษยศาสตร วิจัยจิตสาธารณะ (P 3) วิจัยนวัตกรรมสุขภาวะ (P8) วิจัยพฤติกรรมสังคม(P 9) 

บัณฑิตวิทยาลัย วิ จัยพระพุทธศาสนาเชิ ง

บูรณาการ (P 1) 

การพัฒ นาองคกรแห งสติ

Mindfulness Society (P9) 

วิจัยการเรียนรูวิถีพุทธ (P 3) 

วิทยาเขตหนองคาย วิจัยชุมชนนวัตกรรม (P 13) วิจัยเกษตรวิถีพุทธ (P 7) วิจัยสงเสริมสัมมาชีพ (P 14) 

วข.นครศรีธรรมราช วิจัยชุมชนนวัตกรรม(P13) วิจัยสังคมสันติสุข (P 9) การทองเที่ยววิถีพุทธ (P 13) 

วิทยาเขตเชียงใหม  วิจัยพระธรรมจาริก/บัณฑิต

อาสา (P 14) 

วิจัยศลิปะสรางสรรค 

(P 15) 

วิจัยสุขภาวะวิถีพุทธ (P 9) 

วิทยาเขตขอนแกน วิจัยเกษตรวิถีพุทธ (P7) วิจัยการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 

เมืองนาอยู (P 15) 

วิจัยชุมชนนวัตกรรม (P 113) 

วิทยาเขตนครราชสีมา วิจัยสุขภาวะวิถีพุทธ (P 9) วิจัยสงเสริมสัมมาชีพ (P14) วัฒนธรรมสรางสรรค(P12 ) 

วิทยาเขตอุบลราชธานี  วิจัยวปิสสนากรรมฐาน(P 5) วิจัยเกษตรวิถีพุทธ(P 7) วัฒนธรรมสรางสรรค(P12 ) 

วิทยาเขตแพร วิจัยนวัตกรรมสุขภาวะวิถี

พุทธ (P9) 

วิจัยการเรียนรูสรางสรรค 

(P 1) 

วิจัยชุมชนและวัฒนธรรม 

(P 13) 

วิทยาเขตสุรินทร วิจัย พัฒนาคุณภาพชีวิต/

แกไขความยากจน(P 14) 

วิจัยพัฒนากิจการคณะสงฆ 

(P5) 

วิจัยเมืองนาอยู (P 15) 

วิทยาเขตพะเยา  โรงเรียนผูสูงอาย ุ(P 8) การจัดการสิ่งแวดลอม(P7) วิจัยศลิปะสรางสรรค(P 13) 

วข.บาฬีศึกษาพุทธโฆส  วิจัยวิปสสนากรรมฐาน(P 1) วิจัยนวัตกรรมสุขภาวะ(P9) ความรูพุทธบูรณาการ(P 3) 

วิทยาเขตนครสวรรค นวัตกรรมการศกึษา(P 5) วิจัยนวัตกรรมสุขภาวะ(P9) วิจัยการพัฒนาเชิงพ้ืนที่(P 15) 

วิทยาลัยสงฆเลย วิจัยชุมชนนวัตกรรม(P 13) วิจัยสงเสริมสัมมาชีพ(P 14) วิจัยเศรษฐกิจฐานราก(P12) 



วทิยาลัยสงฆนครพนม  จิตอาสาพัฒนาสังคม(P 1) วัฒนธรรมสรางสรรค(P 13) วิจัยมรดกโลก(P 15) 

วทิยาลัยสงฆลําพูน วิจัยผูสูงอาย(ุP8) วิจัยศลิปะสรางสรรค(P 13) เมืองนาอยู (P 15) 

วส.พุทธชินราช การศกึษาสรางสรรค(P 3) วิจัยลดความเหลื่อมล้ํา (P 14) วิจัยมรดกโลก(P 15) 

วิทยาลัยสงฆบุรีรัมย วิจัยสิ่งแวดลอมวิถีพุทธ(P 7) วิจัยชุมชนนวัตกรรม(P 13) วิจัยมรดกโลก(P 15) 

วิทยาลัยสงฆปตตานี วิจัยสังคมสันติสุข(P 9) วิจัยชุมชนสรางสรรค(P 13) วิจัยเศรษฐกิจฐานราก(P 11) 

วิทยาลัยสงฆนครนาน วิจัยศลิปะสรางสรรค(P 13) วิจัยเกษตรวิถีพุทธ(P 7) วิจัยเศรษฐกิจฐานราก(P14) 

วิทยาลัยสงฆพุทธโสธร  วิจัยคณุภาพชีวิต(P 9) วิจัยกิจการคณะสงฆ(P 5) เมืองนาอยู(P 15) 

วิทยาลัยสงฆนครลําปาง วิจัยศลิปะสรางสรรค(P 13) วิจัยชุมชนนวัตกรรม(P 13) วิจัยคมัภีรธรรม (P 5) 

วิทยาลัยสงฆเชียงราย วิจัยผูสูงอาย(ุP 8) วิจัยศลิปะสรางสรรค(P 13) เมืองนาอยู(P 15) 

วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ  วิจัยผูสูงอาย(ุP 8) วิจัยชุมชนนวัตกรรม(P 13) วิจัยเศรษฐกิจฐานราก(P 14) 

วิทยาลัยสงฆราชบุร ี วิจัยสัมมาชีพ(P 14) วิจัยชุมชนสรางสรรค(P 13) การพัฒนาเมืองนาอยู(P 15) 

วส.พุทธปญญาศรีฯ สังคมสันติประชาธรรม(P9) การจัดการสิ่งแวดลอม (P7) วิจัยมรดกโลก (P 15) 

วส.พอขุนผาเมือง วิจัยพระสอนศีลธรรม(P 1) วัฒนธรรมสรางสรรค(P 13) วิจัยเศรษฐกิจฐานราก(P 11) 

วิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด นวัตกรรมการศึกษา(P3) วิจัยชุมชนสรางสรรค(P 13) วิจัยเศรษฐกิจฐานราก(P 14) 

วิทยาลัยสงฆชัยภูมิ เศรษฐกิจพอเพียง(P 5) วิจัยผูสูงอาย(ุP 8) นวัตกรรมสุขภาวะ(P 9) 

วิทยาลัยสงฆพิจิตร วิจัยชุมชนสรางสรรค(P 13) การจัดการสิ่งแวดลอม(P7) วิจัยเศรษฐกิจฐานราก(P 11) 

วิทยาลัยสงฆสุพรรณบุรี การทองเท่ียววิถีพุทธ(P 5) วัฒนธรรมสรางสรรค(P 13) วิจัยมรดกโลก(P 15) 

วิทยาลัยสงฆระยอง วิจัยเรียนรูสรางสรรค(P 1) การจัดการสิ่งแวดลอม(P7) วิจัยเมืองนาอยู(P 15) 

วส.มหาสารคาม วิจัยเรียนรูสรางสรรค(P 3) วัฒนธรรมสรางสรรค(P 13) วิจัยผูสูงอาย(ุP8) 

วส.สุราษฎรธาน ี วิจัยเรียนรูสรางสรรค(P 1) วิจัยสังคมสันติสุข(P 9) วิจัยเศรษฐกิจฐานราก(P 14) 

วิทยาลัยสงฆอุทัยธานี วิจัยเรียนรูสรางสรรค(P 11) การจัดการสิ่งแวดลอม(P7) วิจัยเศรษฐกิจฐานราก(P 11) 

วิทยาลัยสงฆเพชรบุรี วิจัยชุมชนนวัตกรรม(P 13) วิจัยเครอืขายจิตอาสา(P 1) วจิัยเศรษฐกิจฐานราก(P 14) 

ว.พุทธศาสตรนานาชาติ วิปสสนากรรมฐาน(P 1) วิจัยเครอืขายความรวมมือนานาชาต(ิP 6) 

วิทยาลัยพระธรรมฑูต เรียนรูขามวัฒนธรรม (P 3) วจิัยอาเซียนศึกษา(P 2)  

หองเรียน ใหเสนอตามความสนใจ   

 

 

 


