
 
 

 
 

 

 

 
 

ประกาศสถาบันวิจัยพุทธศาสตร ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เรื่อง ผลงานวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓  
--------------------------------- 

      ตามที่สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ทำการคัดเลือก
ผลงานวิจัยที่ดำเนินการเสร็จสิ้นในปี ๒๕๖๓ โดยมีกระบวนการวิจัย การสร้างสรรค์องค์ความรู้ และ
นวัตกรรมที่ตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัย และการพัฒนาประเทศในวงกว้าง ความทราบแล้วนั้น 

  บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาผลงานวิจัยและนักวิจัยดีเด่นประจำปี ๒๕๖๓ ได้ประเมินผล
งานของนักวิจัยเป็นที่เรียบร้อย จึงประกาศให้ผลงานวิจัยที่มีรายนามต่อไปนี้ ได้รับรางวัลผลงานวิจัย
ระดับดี และผ่านการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลระดับดีมากและดีเด่นประจำปี ๒๕๖๓ ดังนี้ 

๑. ผลงานวิจัยระดับดี จำนวน ๒๑ แผนงาน/โครงการ 

ที ่ ชื่อโครงการวิจัย/แผนงานวิจัย นักวิจัย/ส่วนงานสังกัด 
๑ แผนงานวิจัยเรื่อง : การท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมของอีสาน

ใต้ : ประวัติศาสตร์ เส้นทางและการเสริมสร้างเครือข่ายในประชาคม
อาเซียน 

ผศ.ดร.ธนู ศรีทอง 
วิทยาเขตสุรินทร์ 

๒ งานวิจัยเรื่อง Knowledge Center : กระบวนการการจัดการวัดให้
เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์  
วิทยาเขตนครสวรรค์ 

๓ แผนงานวิจัยเรื่อง : การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ของ
เยาวชนและผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัดล้านนา 

รศ.ฉวีวรรณ สุวรรณาภา 
วิทยาเขตแพร่ 

๔ งานวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาพื้นที่และกิจกรรมเพ่ือการพำนักระยะ
ยาว (Long Stay) สำหรับผู้สงูอายุชาวต่างชาติในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 
เชียงราย และพะเยา 

นายวันชัย พลเมืองดี 
วิทยาเขตพะเยา 

๕ งานวิจัยเรื่อง หลักบ้าน หลักเมือง : กระบวนการพัฒนาชุมชนเพื่อ
ความมั่นคงยั่งยืน 

พระมหาประทีป สญญโม 
วิทยาเขตขอนแก่น 

๖ แผนงานวิจัยเรื่อง : พระธาตุแดนใต้ : ประวัติศาสตร์ พุทธศิลปกรรม 
และการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

พระมหาสมปอง  ฐานิสฺสโร  
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 



๒ 
 

๗ แผนงานวิจัยเรื่อง : รูปแบบการจัดการวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวตาม
แบบอารยสถาปัตย์ในภาคเหนือตอนบน 

ดร.สมจันทร์  ศรีปรัชยานนท์ 
วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 

๘ แผนงานวิจัยเรื่อง : อารยธรรมวิถี 4 ครูบา : แนวคิดและ
กระบวนการพัฒนาสังคมในจังหวัดลำพูน 

ดร.สามารถ  บุญรัตน์ 
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน 

๙ งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาตัวชี้วัดพฤฒพลังวิถีพุทธของผู้สูงอายุกลุ่มผู้
เกษียนราชการ 

พระปลัดสมชาย  ปโยโค  
วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาฯ 

๑๐ แผนงานวิจัยเรื่อง : การยกระดับสินค้าและผลงานด้านศิลปะในเชิง
พาณิชย์ของศิลปินในกลุ่มจังหวัดล้านนา 

นายสมคิด  นันต๊ะ 
วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ 

๑๑ งานวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของวัดและชุมชนในการอนุรักษ์
โบราณสถานพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ 

นายนรุณ กุลผาย 
วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง 

๑๒ งานวิจัยเรื่อง วิเคราะห์คำสอนวิปัสสนาในไตรภูมิกถาที่มีผลต่อคตินิยม
เชิงพุทธในสังคมไทย  

ผศ.ดร.ชัยชาญ  ศรีหานู  
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส  

๑๓ แผนงานวิจัยเรื่อง : การพัฒนากลไกทางสังคมเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มชาติพันธุ์ในภาค
ตะวันตก 

พระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ ชยทตฺโต, 
ผศ.ดร. 

วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี 
๑๔ งานวิจัยเรื่อง พระธาตุพนมศักดิ์สิทธิ์กับวัดพระธาตุบริวารในอนุภูมิภาค

ลุ่มน้ำโขงสู่การสร้าง คุณค่าทุนทางวัฒนธรรมเพื่อเสนอขอรับการจารึก
ชื่อเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม 

ดร.ศตพล ใจสบาย 
วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 

๑๕ งานวิจัยเรื่อง พระเจดีย์สำคัญในจังหวัดเลย : วิเคราะห์ประวัติศาสตร์ 
พุทธศิลปกรรม ศรัทธาและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เก่ียวข้อง 

พระมหาสมศักดิ์  สติสมฺปนฺโน 
วิทยาลัยสงฆ์เลย 

๑๖ งานวิจัยเรื่อง การป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดตามแนว
ชายแดนของชุมชนในจังหวัดเลย 

รศ.ดร.ธงชัย  สิงอุดม 
วิทยาลัยสงฆ์เลย 

๑๗ แผนงานวิจัยเรื่อง : ศาสนาและวัฒนธรรม : การใช้ประโยชน์จาก 
อัตลักษณ์ของฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ 

รศ.ดร.ทวีศักดิ์  ทองทิพย์ 
วิทยาเขตสุรินทร์ 

๑๘ งานวิจัยเรื่อง การเสริมสร้างเอกลักษณ์และนวัตกรรม ประติมากรรม
ลายปูนปั้นของจังหวัด เพชรบุรี 

พระครูญาณเพชรรัตน์, ดร. 
วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี 

๑๙ งานวิจัยเรื่อง สุขภาวะองค์รวมเชิงพุทธของพระสงฆ์ : นโยบาย สิทธิ
ประโยชน์ และรูปแบบการเกื้อกูลต่อชุมชนในสังคมไทย 

พระมหาประยูร  โชติวโร  
กองกิจการนิสิต 

๒๐ งานวิจัยเรื่อง ศึกษานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น:
กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเสื่อบ้านท่าแฉลบจังหวัดจันทบุรี 

พระครูสุจิตกิตติวัฒน์, ดร. 
หน่วยวิทยบริการจังหวัดจนัทบรุี  

๒๑ งานวิจัยเรื่อง รูปแบบการดำเนินวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของ
ชุมชนริมน้ำจันทบูร 

ดร.ศุภกิจ  ภักดีเสน 
หน่วยวิทยบริการจังหวัดจนัทบรุี 
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๒. ผลงานวิจัยที่ผ่านเข้ารอบในระดับดีมากและดีเดน่ จำนวน ๑๕ แผนงาน/โครงการ 

ที ่ ชื่อโครงการวิจัย/แผนงานวิจัย นักวิจัย/ส่วนงานสังกัด 
๑ แผนงานวิจัยเรื่อง : การสร้างโมเดลพฤติกรรมเชิงพุทธ : แนวคิด 

หลักการและการเสริมสร้างความสมดุลของชีวิตและครอบครัว 
ผศ.ดร.ประยูร  สุยะใจ 

คณะมนุษยศาสตร์ 
๒ งานวิจัยเรื่อง โครงการสุขชีวีวิถีพุทธในชุมชนเมือง ยุค ๔.๐ : 

กระบวนการมีส่วนร่วมของ ชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน 
ดร.กมลาศ  ภูวชนาธิพงศ์ 

คณะมนุษยศาสตร์ 
๓ งานวิจัยเรื่อง An Analytical Study of Ideally Inherent 

Operative Transformations of the Original Mental Process in 
Edmund Husserl's Phenomenology 

พระมหาสมพงษ์  คุณากโร, ดร. 
วิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ 

๔ แผนงานวิจัยเรื่อง : พ่อ-แม่มือใหม่ : แนวคิดและกระบวนการ
เสริมสร้างความมั่นคงของครอบครัวตามแนวพระพุทธศาสนา 

พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร. 
วิทยาเขตนครสวรรค์ 

๕ แผนงานวิจัยเรื่อง : รูปแบบและกระบวนการสร้างสังคมปลอดยาเสพ
ติดตามหลักพระพุทธศาสนา 

พระครูปริยัติธรรมวงศ์, ผศ.ดร.  
วิทยาเขตขอนแก่น 

๖ แผนงานวิจัยเรื่อง : การเสริมสร้างสมรรถนะในการอนุรักษ์ การใช้
ประโยชน์ และการแบ่งปันผลประโยชน์จากป่าชุมชนในลุ่มน้ำอิง 
จังหวัดพะเยา-เชียงราย 

พระครูโสภณปริยัติสุธี, รศ.ดร. 
วิทยาเขตพะเยา 

๗ แผนงานวิจัยเรื่อง : พลวัตเมืองพะเยา: ขบวนการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรมกับการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นตามแนว
พุทธศาสนา 

พระครูโสภณปริยัติสุธี, รศ.ดร. 
วิทยาเขตพะเยา 

๘ งานวิจัยเรื่อง การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่ม
จังหวัดล้านนา 

ผศ.ดร.สหัทยา  วิเศษ 
วิทยาเขตพะเยา 

๙ งานวิจัยเรื่อง นวัตกรรมการรักษาแผลเรื้อรังเพ่ือป้องกันความพิการ
ผู้ป่วยเบาหวานด้วยยาสมุนไพรและการรักษาเชิงพุทธ 

ดร.ทักษิณาร์  ไกรราช 
วิทยาเขตขอนแก่น 

๑๐ แผนงานวิจัยเรื่อง : เครือข่ายพระนักพัฒนา: แนวปฏิบัติและ
กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์บนพ้ืนที่สูง 

พระครูสมุห์วัลลภ  ฐิตสวํโร, ดร. 
วิทยาเขตเชียงใหม่ 

๑๑ แผนงานวิจัยเรื่อง : สุขภาวะพระสงฆ์ : การพัฒนารูปแบบการ
เสริมสร้างสุขภาวะแนววิถีพุทธโดยการบูรณาการสาธารณสุขเพ่ือ
คุณภาพชีวิตที่ดีในภาคเหนือตอนบน 

พระครูโสภณกิตติบัณฑิต, ผศ, ดร. 
วิทยาเขตแพร่ 

๑๒ งานวิจัยเรื่อง การสร้างเครือข่ายจิตสำนึกความเป็นพลเมืองดีในการ
พัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองเชิงพุทธในจังหวัดนครปฐม 

พระมหาประกาศิต  สิริเมโธ  
วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาฯ 

๑๓ งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงศิลปะของกลุ่ม
จังหวัดล้านนา 

นายศิลาวัฒน์  ชัยวงศ์ 
วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 

https://bri.mcu.ac.th/?page_id=10788&gvid=10818&entry=60
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๑๔ งานวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวตลาดน้ำ ที่มีต่อ
การพัฒนาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในประเทศไทย 

ผศ.ดร.ปัญญา  คล้ายเดช 
วิทยาเขตขอนแก่น 

๑๕ งานวิจัยเรื่อง รูปแบบการส่งเสริมและการปฏิบัติต่อศาสนาของรัฐใน
ประเทศไทยและสิงคโปร์ 

พระมหาเกรียงศักดิ์ อินฺทปญฺโญ, ดร.   
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 

 

   ให้นักวิจัยที่ได้รับผลงานวิจัยระดับดีจัดทำโปสเตอร์แสดงผลงานวิจัยจำนวน ๑ ชุด และ 
ให้นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยผ่านการคัดเลือกเข้ารอบระดับดีมากและดีเด่นจัดทำโปสเตอร์ และวีดีทัศน์
แสดงผลงานวิจัยจำนวน ๑ ชุด เพื ่อนำเสนอในงานมอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นและนักวิจัยดีเด่น
ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องเธียร์เตอร์ โซน D ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๔ และเข้ารับเกียรติบัตร รางวัล
จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสืบต่อไป 

  ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

 

(พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร.) 

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
 


