
ลําดับ
Platform 1-4 และ 

Program
ช่ือโครงการ

ช่ือ-นามสกุล / ฉายา 

สังกัดหนวยงาน

แผนงานวิจัย : นวัตกรรมการพัฒนาสุขภาวะองครวมพลังบวกบนฐานไตรสิกขาของผูสูงอายุใน

สังคมไทย

 พระครูกิตติญาณวิสิฐ, ผศ.ดร.

คณะครุศาสตร

โครงการยอยที่ 1 ศึกษาองคความรูสุขภาวะองครวมพลังบวกบนฐานไตรสิกขาของผูสูงอายุใน

สังคมไทย

พระมหาญาณวัฒน ฐติวฑฺฒโน,ผศ.ดร.

คณะครุศาสตร

 โครงการยอยที่ 2 การพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาสุขภาวะองครวมพลังบวกบนฐานไตรสิกขา

ของผูสูงอายุในสังคมไทย

พระสุรชัย สุรชโย, ดร.

คณะครุศาสตร

โครงการยอยที่ 3 การสรางเครือขายนวัตกรรมการพัฒนาสุขภาวะองครวมพลังบวกบนฐาน

ไตรสิกขาของผูสูงอายุในสังคมไทย

พระครูกิตติญาณวิสิฐ, ผศ.ดร. 

คณะครุศาสตร

โครงการยอยที่ 4 การขับเคลื่อนนวัตกรรมการพัฒนาสุขภาวะองครวมพลังบวกบนฐานไตรสิกขา

ของผูสูงอายุในสังคมไทย

ผศ.ดร.บุญเชิด ชํานิศาสตร

คณะครุศาสตร

แผนงานวิจัย : การพัฒนาสื่อการสอนออนไลนกลุมวิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะ

ครุศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 พระมหาชํานาญ มหาชาโน,ดร.

คณะครุศาสตร

โครงการยอยที่ 1 การพัฒนาสื่อการสอนออนไลนกลุมวิชาชีพครู วิชาความเปนครูวิชาชีพ 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 พระมหาชํานาญ มหาชาโน,ดร.

คณะครุศาสตร

โครงการยอยที่ 2 การพัฒนาสื่อการสอนออนไลนกลุมวิชาชีพครู วิชาภาษาและวัฒนธรรม 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

นายอภิชาต รอดนิยม

คณะครุศาสตร

โครงการยอยที่ 3 การพัฒนาสื่อการสอนออนไลนกลุมวิชาชีพครู วิชาจิตวิทยาสําหรับครู 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระครูพิศาลสรวุฒิ

คณะครุศาสตร

โครงการยอยที่ 4 การพัฒนาสื่อการสอนออนไลนกลุมวิชาชีพครู วิชาปรัชญาการศึกษาและการ

พัฒนาหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย

นายประวิทย ชัยสุข

คณะครุศาสตร

โครงการยอยที่ 5 การพัฒนาสื่อการสอนออนไลนกลุมวิชาชีพครู วิชาการออกแบบการเรียนรู

และการจัดการชั้นเรียน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย

ดร.อุดร เขียวออน

คณะครุศาสตร

โครงการยอยที่ 6 การพัฒนาสื่อการสอนออนไลนกลุมวิชาชีพครู วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย

ผศ.กิตติศักดิ์ ณ สงขลา

คณะครุศาสตร

แผนงานวิจัย : การบริหารสถานศึกษาบูรณาการศาสตรพุทธกาลสูการเติมโตของโลกอยาง

ฉับพลัน “Distribution”

รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู

คณะครุศาสตร

โครงการยอยที่ 1 การพัฒนาหลักการบริหารสถานศึกษาเชิงบูรณาการศาสตร พระครูวิรุฬหสุตคุณ,ผศ.ดร.

คณะครุศาสตร

โครงการยอยที่ 2 การสรางโมเดลการบริหารในยุคการเติบโตของโลกอยางฉับพลัน รศ.ดร.วรวิทย นิเทศศิลป

วิทยาเขตเชียงใหม

โครงการยอยที่ 3 . การพัฒนาโมเดลแบบมีสวนรวมกับผูบริหารผานระบบออนไลน รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู

คณะครุศาสตร

แผนงานวิจัย : การพัฒนาชุมชนวิถีพุทธตนแบบรองรับสังคมผูสูงอายุ ผศ.ดร.บุญมี พรรษา

คณะครุศาสตร

บัญชีขอเสนอโครงการวิจัย งปม. ๒๕๖๖ (Concept Paper)

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จํานวน  ๒๕  โครงการ

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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โครงการวิจัยยอยที่ ๑ ศึกษารูปแบบการพัฒนาชุมชนวิถีพุทธตนแบบ พระมหาสันทัศน โสตฺถิวโส, ดร.

คณะครุศาสตร

โครงการวิจัยยอยที่ ๒ พัฒนารูปแบบชุมชนวิถีพุทธตนแบบรองรับสังคมผูสูงอายุ  พระมหาวีระเดช อธิปฺโญ,ดร.

คณะครุศาสตร

โครงการวิจัยยอยที่ ๓ การพัฒนานวัตกรรมวิถีพุทธเพ่ือรองรับสังคมผูสูงอายุภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

ดร.วีระพงษ แพงคําฮัก

คณะครุศาสตร

โครงการวิจัยยอยที่ ๔ กลไกลการขับเคลื่อนนวัตกรรมวิถีพุทธเพ่ือรองรับสังคมผูสูงอายุภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

ผศ.ดร.บุญมี พรรษา

คณะครุศาสตร

แผนงานวิจัย : “Buddhist Sand Box” การพัฒนาพ้ืนที่นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาวิถี

พุทธ

รศ.ดร.สิน งามประโคน

คณะครุศาสตร

โครงการยอยที่ 1 ศึกษาองคความรูนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาวิถีพุทธ พระสุรชัย สุรชโย,ดร.

คณะครุศาสตร

โครงการยอยที่ 2 การพัฒนาพ้ืนที่นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาวิถีพุทธ ผศ.ดร.เกษม แสงนนท

คณะครุศาสตร

โครงการยอยที่ 3 การสรางเครือขายพ้ืนที่นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาวิถีพุทธ พระครูกิตติญาณวิสิฐ, ผศ.ดร.

คณะครุศาสตร

โครงการยอยที่ 4 การขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาวิถีพุทธ รศ.ดร.สุทธิพงษ ศรีวิชัย

คณะครุศาสตร

แผนงานวิจัย : การพัฒนาพุทธนวัตกรรมเพ่ือการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในยุคโควิด 2019 ผศ.ดร.บุญมี พรรษา

คณะครุศาสตร

โครงการยอยที่ 1 ถอดบทเรียนพุทธนวัตกรรมเพ่ือการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ พระมหาวีระเดช อธิปฺโญ,ดร.

คณะครุศาสตร

โครงการยอยที่ 2  พัฒนาพุทธนวัตกรรมเพ่ือการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ พระมหาสันทัศน โสตฺถิวโส, ดร.

คณะครุศาสตร

โครงการยอยที่ 3  กลไกลขับเคลื่อนการสรางเครือขายพุทธนวัตกรรมเพ่ือการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ

ดร.วีระพงษ แพงคําฮัก

คณะครุศาสตร

โครงการยอยที่ 4 ประเมินผลการใชพุทธนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ผศ.ดร.บุญมี พรรษา

คณะครุศาสตร

แผนงานวิจัย :  พุทธนวัตกรรมการเผยแผหลักธรรมในยุคฐานวิถึชีวิตใหม  พระครูโอภาสนนทกิตติ์,ผศ.ดร.

คณะครุศาสตร

โครงการยอยที่ 1  ศึกษาองคประกอบการเผยแผหลักธรรมในยุคฐานวิถึชีวิตใหม  พระครูโอภาสนนทกิตติ์,ผศ.ดร.

คณะครุศาสตร

โครงการยอยที่ 2  พัฒนากระบวนการการเผยแผหลักธรรมในยุคฐานวิถึชีวิตใหม  พระครูวิรุฬสุตคุณ,ผศ.ดร.

คณะครุศาสตร

โครงการยอยที่ 3 พัฒนานวัตกรรมการเผยแผหลักธรรมในยุคฐานวิถึชีวิตใหม พระมหาสมบัติ ธนปฺโญ,ผศ,ดร. 

คณะครุศาสตร

โครงการยอยที่ 4 สรางโมเดลเชิงสาเหตุประสิทธิผลการใชนวัตกรรมการเผยแผหลักธรรมในยุค

ฐานวิถึชีวิตใหม

พระมหาญาณวัฒน ฐติวฑฺฒโน,ผศ.ดร. 

คณะครุศาสตร

แผนงานวิจัย : นวัตกรรมวิถีพุทธเพ่ือพัฒนาเตาเผาขยะพลังงานธรรมชาติและเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม

 พระครูสังฆรักษณจักรกฤษณ ภูริปฺโญ

,ผศ.ดร.

คณะครุศาสตร โครงการวิจัยยอยที่ 1 รูปแบบนวัตกรรมวิถีพุทธเพ่ือพัฒนาเตาเผาขยะพลังงานธรรมชาติและ

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

 พระครูสังฆรักษณจักรกฤษณ ภูริปฺโญ

,ผศ.ดร.

คณะครุศาสตร โครงการวิจัยยอยที่ 2 การสงเสริมการเรียนรูดานศิลปะเชิงสรางสรรคผาทอของเยาวชนและ

ผูสูงอายุในกลุมจังหวัดลานนา

 พระครูวิรุฬสุตคุณ,ผศ.ดร.

คณะครุศาสตร
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โครงการยอยที่ 3 พัฒนานวัตกรรมการเผยแผหลักธรรมในยุคฐานวิถึชีวิตใหม ผศ.ดร.กมลาศ ภูวชนาธิพงศ

คณะมนุษยศาสตร

โครงการยอยที่ 4 สรางโมเดลเชิงสาเหตุประสิทธิผลการใชนวัตกรรมการเผยแผหลักธรรมในยุค

ฐานวิถึชีวิตใหม

ผศ.ดร.สุนทร สิทธิสกุลเจริญ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง

แผนงานวิจัย : มโนทัศนเรื่องมิตรภาพในมุมมองปรัชญาศาสนากับการสรางสังคมแหงความสุข

อยางย่ังยืน

พระมหาพรชัย ศรีภักดี, ผศ.ดร.

บัณฑิตวิทยาลัย

 โครงการวิจัยยอยที่ 1 มโนทัศนเรื่องมิตรภาพกับการสรางสังคมแหงความสุขอยางย่ังยืนใน

มุมมองพุทธปรัชญาเถรวาท

พระมหาขวัญชัย เหมประไพ,ดร.

บัณฑิตวิทยาลัย

 โครงการวิจัยยอยที่ 2 มโนทัศนเรื่องมิตรภาพกับการสรางสังคมแหงความสุขอยางย่ังยืนใน

มุมมองปรัชญาศาสนาคริสต

ดร.ไขมุก เหลาพิพัฒนา 

บัณฑิตวิทยาลัย

โครงการยอยที่ 3 มโนทัศนเรื่องมิตรภาพกับการสรางสังคมแหงความสุขอยางย่ังยืนในมุมมอง

ปรัชญาศาสนาฮินดู

ศ.ดร.สมภาร พรมทา

บัณฑิตวิทยาลัย

แผนงานวิจัย : การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรูเชิงพุทธบูรณาการในยุค NEW 

NORMAL

ผศ.ดร.ธีระพงษ สมเขาใหญ

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

 โครงการวิจัยยอยที่ 1 รูปแบบการบริหารโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาเชิงพุทธ

บูรณาการในยุค NEW NORMAL

ดร.กษมา ศรีสุวรรณ

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

 โครงการวิจัยยอยที่ 2 รูปแบบการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญฯเชิงพุทธบูรณา

การในยุค NEW NORMAL

พระครูประโชติกิจจาภรณ, ดร.

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

โครงการยอยที่ 3 รูปแบบการบริหารการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลีฯเชิง

พุทธบูรณาการในยุค NEW NORMAL

พระปลัดโฆษิต โฆสิโต, ดร.

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

โครงการยอยที่ 4 รูปแบบการบริหารการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยฯเชิงพุทธบูรณาการในยุค 

NEW NORMAL

ดร.บุญเลิศ วีระพรกานต

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แผนงานวิจัย : การพัฒนานวัตกรรมการทองเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมในยุค Covid-19 

พ้ืนที่ภาคใต

 ผศ.ดร.สิทธิโชค ปาณะศรี

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

 โครงการวิจัยยอยที่ 1 การพัฒนานวัตกรรมการทองเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมในยุค 

Covid-19 พ้ืนที่เกาะยอ

พระครูโฆสิตวัฒนานุกูล, ผศ.ดร. 

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

 โครงการวิจัยยอยที่ 2 การพัฒนานวัตกรรมการทองเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมในยุค 

Covid-19 พ้ืนที่เกาะใหญ

พระครูวิจิตรสาธุรส, ดร. 

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

โครงการยอยที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมการทองเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมในยุค Covid-19 

พ้ืนที่ลุมน้ําทะเลนอย

พระครูวุฒิสาครธรรม 

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

โครงการยอยที่ 4 การพัฒนานวัตกรรมการทองเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมในยุค Covid-19 

พ้ืนที่หาดทรายแกว

 พระครูจิตตสุนทร, ดร.

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

โครงการยอยที่ 5 การพัฒนานวัตกรรมการทองเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมในยุค Covid-19 

พ้ืนที่ลุมน้ําปากพนัง

ดร.สามิตร ออนคง 

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

12 การสรางเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยและการจัดการความเสี่ยงตอโรคใน

พระสงฆไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระครูอรุณสุตาลังการ รศ.ดร.

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

13 การพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนรูรูปแบบแอนิเมชั่นเพื่อสรางยุวพุทธศาสนทายาทประจํา

สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม ลําพูน ลําปาง

พระครูภาวนาโสภิต ผศ.ดร.

วิทยาลัยสงฆลําพูน

แผนงานวิจัย : Lamphun Street Arts : การพัฒนาศิลปะเชิงสรางสรรคบนถนนวัฒนธรรมเพื่อ

การทองเที่ยวชุมชนจังหวัดลําพูน

ผศ.ดร.ไกรสร แสนวงค

วิทยาลัยสงฆลําพูน

 โครงการวิจัยยอยที่ 1 รูปแบบการอนุรักษศิลปะของวัดและชุมชนในจังหวัดลําพูน  พระครูโกวิทอรรถวาที,ผศ.ดร.

วิทยาลัยสงฆลําพูน
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 โครงการวิจัยยอยที่ 2 การพัฒนาพ้ืนที่ศิลปะเชิงสรางสรรคบนถนนวัฒนธรรมในชุมชนจังหวัด

ลําพูน

ผศ.ดร.ไกรสร แสนวงค

วิทยาลัยสงฆลําพูน

โครงการยอยที่ 3 การพัฒนาสินคาชุมชนและผลงานดานศิลปะในเชิงพาณิชยของจังหวัดลําพูน นางสาวปนปนทัธ เหลืองพิทักษ

วิทยาลัยสงฆลําพูน

โครงการยอยที่ 4 การเสริมสรางเครือขายการพัฒนาศิลปะเชิงสรางสรรคบนถนนวัฒนธรรมเพ่ือ

การทองเที่ยวชุมชนจังหวัดลําพูน

พระนฤพันธ ญาณิสฺสโร

วิทยาลัยสงฆลําพูน

โครงการยอยที่ 5 การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเชิงสรางสรรคของจังหวัดลําพูน ผศ.ดร.สามารถ บุญรัตน

วิทยาลัยสงฆลําพูน

แผนงานวิจัย : smart education กับความรวมมอืในการพัฒนาองคความรูและการสรางสรรค

พุทธศิลปกรรมของกลุมประเทศลุมน้ําโขง

พระครูวุฒิธรรมบัณฑิต รศ.ดร.

วิทยาเขตอุบลราชธานี

 โครงการวิจัยยอยที่ 1 การสํารวจกระบวนการความรวมมอื ในการพัฒนาองคความรูและการ

สรางสรรคพุทธศิลปกรรมของกลุมประเทศลุมนํ้าโขง

พระมหาคําพันธ ปภากโร ผศ.ดร.

วิทยาเขตอุบลราชธานี

 โครงการวิจัยยอยที่ 2 จัดกิจกรรมสงเสริมกระบวนการความรวมมือ ในการพัฒนาองคความรู

และการสรางสรรคพุทธศิลปกรรมของกลุมประเทศลุมน้ําโขง

ผศ.สมนึก จันทรโสดา

วิทยาเขตอุบลราชธานี

โครงการยอยที่ 3 สรางเครือขายความรวมมือ (MOU) และจัดตั้งศูนยความรวมมอืในการพัฒนา

องคความรูดานพุทธศิลปและประเพณีที่เก่ียวของพุทธศิลปของกลุมประเทศลุมน้ําโขงอยางย่ังยืน

ดร.ไชยสิทธ์ิ อุดมโชคนามออน

วิทยาเขตอุบลราชธานี

16 แผนงานวิจัย : การพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนวิถีพุทธแบบมีสวนรวมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสราง

มูลคาเพ่ิมไมไผดวยภูมิปญญาทองถิ่น

พระครูสุตวรธรรมกิจ, ผศ. ดร.

วิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด

 โครงการวิจัยยอยที่ 1 ศึกษาแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนวิถีพุทธแบบมีสวนรวมและยกระดับ

คุณภาพชีวิต

พระมหาวีระเดช อธิปฺโญ,ดร.

วิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด

 โครงการวิจัยยอยที่ 2 การพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนวิถีพุทธแบบมีสวนรวมและสรางมูลคาเพ่ิมไมไผดวย

ภูมิปญญาทองถิ่น

ดร.วีระพงษ แพงคําฮัก

วิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด

โครงการยอยที่ 3 การสรางเครือขายพ้ืนที่ชุมชนวิถีพุทธแบบมีสวนรวมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต

และสรางมูลคาเพ่ิมไมไผดวยภูมิปญญาทองถิ่น

พระครูสุตวรธรรมกิจ, ผศ. ดร.

วิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด

โครงการยอยที่ 4 การพัฒนารูปแบบการจัดการตลาดแบบมีสวนรวมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต

และสรางมูลคาเพ่ิมไมไผดวยภูมิปญญาทองถิ่น

ผศ.ดร.บุญมี พรรษา

วิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด

17 แผนงานวิจัย : การพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนวิถีพุทธแบบมีสวนรวมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสราง

มูลคาเพ่ิมไมไผดวยภูมิปญญาทองถิ่น

ดร.สุทัศน ประทุมแกว

วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ

 โครงการวิจัยยอยที่ 1 กระบวนการบริหารจัดการน้ําของกลุมเกษตรกรที่ย่ังยืนของชุมชนวิถีพุทธ ดร.สุทัศน ประทุมแกว

วิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด

 โครงการวิจัยยอยที่ 2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ําวิถีพุทธเพ่ือแกปญหาน้ําทวม

และภัยแลงของกลุมเกษตรกรลุมแมน้ําชี มูล ในจังหวัดศรีสะเกษ

พระมหาธงชัย ธรรมทวี

วิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด

โครงการยอยที่ 3 สงเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเชิงพุทธเพ่ือแกปญหาน้ํา

ทวมและ ภัยแลงของกลุมเกษตรกรลุมแมน้ําชี มูล ในจังหวัดศรีสะเกษ

พระมหาขุนทอง แกวสมทุร 

วิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด

โครงการยอยที่ 4 สรางเครือขายความรวมมือ (MOU) และสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร

น้ําเชิงพุทธเพ่ือแกปญหาน้ําทวมและภัยแลงของกลุมเกษตรกรลุมแมน้ําชี มูล ในจังหวัดศรีสะเกษ 

ดร.ทิพยภวิษณ ใสชาติ

วิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด

18 แผนงานวิจัย : การพัฒนานวัตกรรมวิถีพุทธเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุภายใตวิถีชีวิตใหม

ในพ้ืนที่กลุมจังหวัดนครชัยบุรินทร

ดร.ไพวรรณ ปุริมาตร

 วิทยาเขตนครราชสีมา

 โครงการวิจัยยอยที่ 1 รูปแบบการสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุภายใตวิถีชีวิตใหมในพ้ืนที่กลุม

จังหวัดนครชัยบุรินทร

ดร.ไพวรรณ ปุริมาตร

 วิทยาเขตนครราชสีมา

 โครงการวิจัยยอยที่ 2 การสรางความรวมมือของภาครัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ

ภายใตวิถีชีวิตใหมในพ้ืนที่กลุมจังหวัดนครชัยบุรินทร

ดร.เบญญาภา อัจฉฤกษ

 วิทยาเขตนครราชสีมา

15



โครงการยอยที่ 3 การพัฒนาโปรแกรมสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุภายใตวิถีชีวิตใหมในพ้ืนที่

กลุมจังหวัดนครชัยบุรินทร

ผศ.ดร.พรเศรษฐี วุฒิปญญาอิสกุล

 วิทยาเขตนครราชสีมา

โครงการยอยที่ 4 การพัฒนานวัตกรรมวิถีพุทธสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุภายใตวิถีชีวิตใหมใน

พ้ืนที่กลุมจังหวัดนครชัยบุรินทร 

ผศ.ดร.พิชิต ปุริมาตร

 วิทยาเขตนครราชสีมา

19 แผนงานวิจัย : นวัตกรรมชุมชนตนแบบ: การยกระดับเศรษฐกิจและทุนชุมชนในจังหวัดพิจิตร พระครูวิโชติสิกขกิจ, ดร.

 วิทยาลัยสงฆพิจิตร

 โครงการวิจัยยอยที่ 1 นวัตกรรมชุมชนตนแบบ: การสรางนวัตกรรมชุมชนตนแบบดานสุขภาพ

ในจังหวัดพิจิตร

พระครูพิทูรนคราภิรักษ 

 วิทยาลัยสงฆพิจิตร

 โครงการวิจัยยอยที่ 2 นวัตกรรมชุมชนตนแบบ: การสรางนวัตกรรมชุมชนตนแบบดานสังคม

และวัฒนธรรมในจังหวัดพิจิตร

ดร. สุภางคพิมพ คลายธานี

 วิทยาลัยสงฆพิจิตร

โครงการยอยที่ 3 นวัตกรรมชุมชนตนแบบ: การสรางนวัตกรรมชุมชนตนแบบดานเศรษฐกิจใน

จังหวัดพิจิตร

พระมหาเมธี จนฺทวํโส

 วิทยาลัยสงฆพิจิตร

โครงการยอยที่ 4 นวัตกรรมชุมชนตนแบบ: การสรางนวัตกรรมชุมชนตนแบบดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในจังหวัดพิจิตร

นายปริญญา นิกรกุล 

 วิทยาลัยสงฆพิจิตร

20 แผนงานวิจัย : ภาคีความรวมมือ: การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรมในจังหวัด

พิจิตร

พระราชสิทธิเวที, รศ. ดร.

 วิทยาลัยสงฆพิจิตร

 โครงการวิจัยยอยที่ 1 ภาคีความรวมมือ: การสรางฐานขอมูลกลาง ดานสังคม เศรษฐกิจ 

ทรัพยากร และสุขภาพในจังหวัดพิจิตร

นายปริญญา นิกรกุล 

 วิทยาลัยสงฆพิจิตร

 โครงการวิจัยยอยที่ 2 ภาคีความรวมมือ: การสงเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก 87 ตําบล

เปาหมายในจังหวัดพิจิตร

พระครูอุทัยกิจจารักษ, ดร.

 วิทยาลัยสงฆพิจิตร

โครงการยอยที่ 3 ภาคีความรวมมือ: พัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนอยูและลดความเหลื่อมล้ําใน

จังหวัดพิจิตร

พระครูพิจิตรวรเวท

 วิทยาลัยสงฆพิจิตร

โครงการยอยที่ 4 ภาคีความรวมมือ: สรางความเขมแข็งใหกับประชาชนในจังหวัดพิจิตร พระครูพิพัฒนสุตคุณ, ดร.

 วิทยาลัยสงฆพิจิตร

21 แผนงานวิจัย : การพัฒนาระบบการดูแลผูปวยติดเตียงวิถีพุทธของภาคีสุขภาพในอําเภอภูเพียง

จังหวัดนาน

พระชยานันทมุนี, ผศ.ดร.

 วิทยาลัยสงฆนครนานเฉลิมพระเกียรติฯ 

 โครงการวิจัยยอยที่ 1 การศึกษาพ้ืนที่ตนแบบในการดูแลผูปวยติดเตียงอําเภอภูเพียงจังหวัดนาน พระชยานันทมุนี, ผศ.ดร.

 วิทยาลัยสงฆนครนานเฉลิมพระเกียรติฯ 

 โครงการวิจัยยอยที่ 2 การพัฒนาระบบการดูแลผูปวยติดเตียงของภาคีสุขภาพอําเภอภูเพียง

จังหวัดนาน

ดร.โสภณ บัวจันทร

 วิทยาลัยสงฆนครนานเฉลิมพระเกียรติฯ 

โครงการยอยที่ 3 การเสริมสรางและปลูกจิตสํานึกในการดูแลผูปวยติดเตียงเชิงพุทธอําเภอภู

เพียงจังหวัดนาน

ผศ.ดร.วรปชญ คําพงษ

 วิทยาลัยสงฆนครนานเฉลิมพระเกียรติฯ 

โครงการยอยที่ 4 การสรางเครือขายระบบการดูแลผูปวยติดเตียงเชิงพุทธอําเภอภูเพียงจังหวัด

นาน

ผศ.เชษฐ นิมมาทพัฒน

 วิทยาลัยสงฆนครนานเฉลิมพระเกียรติฯ 

22 แผนงานวิจัย : พุทธเกษตร : รูปแบบการสงเสริมการจัดการอาหารสัตวสําหรับเกษตรกรผูเลี้ยง

โคแบบครบวงจรสูความย่ังยืน

ผศ.สมคิด นันตะ

 วิทยาลัยสงฆนครนานเฉลิมพระเกียรติฯ 

 โครงการวิจัยยอยที่ 1 การศึกษารูปแบบการจัดการอาหารสัตวและการเลี้ยงโคของเกษตรกรใน

พ้ืนที่จังหวัดนาน

ผศ.สมคิด นันตะ

 วิทยาลัยสงฆนครนานเฉลิมพระเกียรติฯ 

 โครงการวิจัยยอยที่ 2 การสงเสริมการจัดการอาหารสัตวสําหรับเกษตรกรผูเลี้ยงโคแบบครบวงจร นายสิทธิชัย อุนสวน

 วิทยาลัยสงฆนครนานเฉลิมพระเกียรติฯ 

โครงการยอยที่ 3 การสรางเครือขายเกษตรกรตนแบบการจัดการอาหารสัตวแบบครบวงจรสู

ความย่ังยืน

ผศ.เชษฐ นิมมาทพัฒน

 วิทยาลัยสงฆนครนานเฉลิมพระเกียรติฯ 

23 แผนงานวิจัย : การศึกษาและออกแบบพงศาวดารนานผานบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต

สําหรับหลักสูตรทองถิ่น

ผศ.ดร.ฐติิพร สะสม

 วิทยาลัยสงฆนครนานเฉลิมพระเกียรติฯ 



 โครงการวิจัยยอยที่ 1 การศึกษาประวัติความเปนมาของวรรณกรรมพงศาวดารนาน ผศ.ดร.ฐติิพร สะสม

 วิทยาลัยสงฆนครนานเฉลิมพระเกียรติฯ 

 โครงการวิจัยยอยที่ 2 การปริวรรตและวิเคราะหคัมภีรพงศาวดารนาน พระมหาอนันต องกฺุรสิริ (จิตอารี)

 วิทยาลัยสงฆนครนานเฉลิมพระเกียรติฯ 

โครงการยอยที่ 3 การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นการเรียนรูพงศาวดารนาน ผศ.สมคิด นันตะ

 วิทยาลัยสงฆนครนานเฉลิมพระเกียรติฯ 

โครงการยอยที่ 4 การสงเสริมการเรียนรูพงศาวดารนานในระบบอินเตอรเน็ต นายสิทธิชัย อุนสวน

 วิทยาลัยสงฆนครนานเฉลิมพระเกียรติฯ 

24 แผนงานวิจัย : นวัตกรรมการสรางนกันวัตกรพุทธศาสตรเพ่ือวัดและชุมชน จังหวัดนาน พระชยานันทมุนี, ผศ.ดร.

 วิทยาลัยสงฆนครนานเฉลิมพระเกียรติฯ 

 โครงการวิจัยยอยที่ 1 เรื่องสภาพปจจุบันการมสีวนรวมระหวางวัดและชุมชนในการจัดกิจกรรม

วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดนาน

ผศ.เชษฐ นิมมาทพัฒน

 วิทยาลัยสงฆนครนานเฉลิมพระเกียรติฯ 

 โครงการวิจัยยอยที่ 2 เรื่องกระบวนการมีสวนรวมการของเครือขายการทํางานระดับพ้ืนที่

รวมกับวัดและชุมชนผานกิจกรรมทางพุทธศาสนาในสังคมไทย

ผศ.ดร. ฐติิพร สะสม

 วิทยาลัยสงฆนครนานเฉลิมพระเกียรติฯ 

โครงการยอยที่ 3 เรื่องการสรางตนแบบนักนวัตกรพุทธศาสตรของวัดและชุมชนในจังหวัดนาน พระชยานันทมุนี, ผศ.ดร.

 วิทยาลัยสงฆนครนานเฉลิมพระเกียรติฯ 

โครงการยอยที่ 4 การพัฒนาผลิตภัณฑสื่อหลักพุทธธรรมของนกันวัตกรพุทธศาสตรในระบบ

สารสนเทศออนไลน เพ่ือการเผยแพรในชุมชนและสังคม

นางสาวอรพินท อินวงค

 วิทยาลัยสงฆนครนานเฉลิมพระเกียรติฯ 

แผนงานวิจัย : การพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถในการทําการเกษตรปลอดการเผา

และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

พระครูปลัดวัชรพงษ วชิรปฺโญ,ผศ.ดร.

 วิทยาลัยสงฆนครนานเฉลิมพระเกียรติฯ 

 โครงการวิจัยยอยที่ 1 กลไกการพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถการพัฒนาพัฒนาพุทธเกษตร

วิถีนาน จังหวัดนาน

พระครูปลัดวัชรพงษ วชิรปฺโญ,ผศ.ดร.

 วิทยาลัยสงฆนครนานเฉลิมพระเกียรติฯ 

 โครงการวิจัยยอยที่ 2 กลไกขับเคลื่อนการปองกัน รักษา และใชประโยชนจากเขตปานานเพ่ือ

เปนแหลงอาหารของชุมชนอยางย่ังยืน จังหวัดนาน

นายสิทธิชัย อุนสวน

 วิทยาลัยสงฆนครนานเฉลิมพระเกียรติฯ 

โครงการยอยที่ 3 การสรางความเขมแข็งของเครือขายพุทธเกษตรวิถีนานที่ปลอดการเผา และ

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม จังหวัดนาน

ผศ.สมคิด นันตะ

 วิทยาลัยสงฆนครนานเฉลิมพระเกียรติฯ 

 

รับรองตามนี้

 

 (พระมหาเสรีชน นริสฺสโร)

   ผูอํานวยการสวนงานบริหาร

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร
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