
ล ำดบัที่ โปรแกรม ช่ือแผนงำนวจิัย ช่ือ-ฉำยำ-นำมสกุล ส่วนงำน  งบประมำณที่เสนอขอ หมำยเหตุ

1 กระบวนการพฒันาการเสริมสร้างชุมชน
เขม้แขง็เชิงพุทธบูรณาการขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในจงัหวดัล าพูน

ผูช่้วยศาสตราจารย ์วสิษฐ์พล กูลพ
รม

วิทยาลยัสงฆล์ าพูน                        280,000.00

2 นวตักรรมการพฒันาสุขภาวะองคร์วม
พลงับวกบนฐานไตรสิกขาของผูสู้งอายุ
ในสงัคมไทย

พระครูกิตติญาณวิสิฐ, ผศ.ดร. ส่วนกลาง-คณะครุศาสตร์                        100,000.00

2.1 โครงการยอ่ยท่ี 1 ศึกษาองคค์วามรู้สุข
ภาวะองคร์วมพลงับวกบนฐานไตรสิกขา
ของผูสู้งอายใุนสงัคมไทย

พระมหาญาณวฒัน์ ฐิตวฑฺฒโน
,ผศ.ดร.

ส่วนกลาง-คณะครุศาสตร์                        275,000.00

2.2 โครงการยอ่ยท่ี 2 การพฒันานวตักรรม
การพฒันาสุขภาวะองคร์วมพลงับวกบน
ฐานไตรสิกขาของผูสู้งอายใุนสงัคมไทย

พระสุรชยั สุรชโย, ดร. ส่วนกลาง-คณะครุศาสตร์                        450,000.00

2.3 โครงการยอ่ยท่ี 3 การสร้างเครือข่าย
นวตักรรมการพฒันาสุขภาวะองคร์วม
พลงับวกบนฐานไตรสิกขาของผูสู้งอายุ
ในสงัคมไทย

พระครูกิตติญาณวิสิฐ, ผศ.ดร. ส่วนกลาง-คณะครุศาสตร์                        350,000.00

รำยช่ือข้อเสนองำนวจิัย งปม.65 (เพิ่มเติม)
มหำวทิยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวทิยำลัย

จ ำนวน 78   โครงกำร (ณ วนัที่ 1 ส.ค64 เวลำ 10.15 น.)



ล ำดบัที่ โปรแกรม ช่ือแผนงำนวจิัย ช่ือ-ฉำยำ-นำมสกุล ส่วนงำน  งบประมำณที่เสนอขอ หมำยเหตุ

2.4 โครงการยอ่ยท่ี 4 การขบัเคล่ือน
นวตักรรมการพฒันาสุขภาวะองคร์วม
พลงับวกบนฐานไตรสิกขาของผูสู้งอายุ
ในสงัคมไทย

ผศ.ดร.บุญเชิด ช านิศาสตร์ ส่วนกลาง-คณะครุศาสตร์                        325,000.00

3 ฟ้ืนฟูการถวายเคร่ืองแกลม้เล้ียงอารักษ์
หลวงเมืองนครน่าน

พระชยานนัทมุนี, ผศ.ดร. วิทยาลยัสงฆน์ครน่านเฉลิม
พระเกียรติฯ

                       300,000.00

การศึกษาประวติัความเป็นมาของการ
ถวายเคร่ืองแกลม้เล้ียงอารักษห์ลวงเมือง

นครน่าน

ดร.โสภณ บวัจนัทร์ วิทยาลยัสงฆน์ครน่านเฉลิม
พระเกียรติฯ

                       300,000.00

การศึกษาวิธีการจดัท าเคร่ืองแกลม้
อารักษห์ลวงเมืองนครน่าน

ดร.ช านาญ ช่อเกิด วิทยาลยัสงฆน์ครน่านเฉลิม
พระเกียรติฯ

                       300,000.00

การสงัเคราะห์องคค์วามรู้เก่ียวกบัเคร่ือง
แกลม้อารักษห์ลวงนครน่าน

ผศ.ดร.ฐิติพร สะสม วิทยาลยัสงฆน์ครน่านเฉลิม
พระเกียรติฯ

                       300,000.00

4 ศึกษารูปแบบการสร้างสนัติสถาปัตย ์
เพ่ือผูสู้งอาย ุบูรณาการกบัหลกัสปัปายะ 
ในจงัหวดัล าปาง

พระครูสุตชยาภรณ์,ผศ.ดร. (เขียว
สุข)

วิทยาลยัสงฆน์ครล าปาง                        200,000.00 **

5 การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมใน
การจดัตั้งตลาดนดัเชิงวฒันธรรม 
เทศบาลต าบลบางม่วง อ าเภอบางใหญ่ 
จงัหวดันนทบุรี

พระปลดัสมชาย ปโยโค (ด าเนิน),
 ดร.

วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส                        360,000.00



ล ำดบัที่ โปรแกรม ช่ือแผนงำนวจิัย ช่ือ-ฉำยำ-นำมสกุล ส่วนงำน  งบประมำณที่เสนอขอ หมำยเหตุ

6 COVID-19 : ตน้แบบวดัชาวพุทธในการ
สร้างสุขภาพจิตแก่กลุ่มเส่ียง 7 โรค

พระครูรัตนสุตาภรณ์, ผศ.ดร. วิทยาลยัสงฆพ์ุทธชินราช                        250,000.00

7 การพฒันากลไกและนโยบายขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการขบัเคล่ือน
ศูนยจ์ดัการขยะชุมชนแบบครบวงจรโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน

ผศ.ดร.สหทัยา วิเศษ วิทยาเขตพะเยา                        400,000.00

8 New Normal : การพฒันาแผนการ
รองรับคุณภาพชีวิตจากสถานการณ์โค
วิด-19 ตามแนวพระพุทธศาสนา

พระครูสิริรัตนานุวตัร วิทยาลยัสงฆพ์ุทธชินราช  **เสนอ 200,000

8.1 ศึกษาหลกัการ แนวคิด คุณค่าการสร้าง
โอกาสใหม่ของคุณภาพชีวิตยคุ New 
Normal ตามแนวกุศลกรรมบถ 10

 พระครูพิพิธจารุธรรม วิทยาลยัสงฆพ์ุทธชินราช                        210,000.00

8.2 การพฒันากระบวนการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตยคุ New Normal ตามแนว
ปธาน 4 วตัถุประสงคก์ารวิจยั

ดร.สุนทร สุขทรัพยท์วีผล วิทยาลยัสงฆพ์ุทธชินราช                        220,000.00

8.3 การสร้างกิจกรรมพฒันาความสามารถ
ในการแข่งขนัท่ีย ัง่ยนืของคุณภาพชีวิตยคุ
 New Normal ตามหลกัพระรัตนตรัย

พระครูสิริรัตนานุวตัร วิทยาลยัสงฆพ์ุทธชินราช                        230,000.00



ล ำดบัที่ โปรแกรม ช่ือแผนงำนวจิัย ช่ือ-ฉำยำ-นำมสกุล ส่วนงำน  งบประมำณที่เสนอขอ หมำยเหตุ

9 พุทธเกษตร: ชุมชนตน้แบบ สมุนไพร 
ไร่นาสวนผสม ในการเสริมสร้างอาชีพ
ทางรอด ในยคุ New Normal.

พระครูพิพิธจารุธรรม,ผศ.ดร. วิทยาลยัสงฆพ์ุทธชินราช                        370,000.00

10 การพฒันากระบวนการเรียนการสอน
ตามแนววิถีพุทธเพ่ือลดความล ้าทางการ
ศึกษาในยคุไวรัสโควิด-19

ผศ.ดร.บุญมี พรรษา ส่วนกลาง-คณะครุศาสตร์                     1,500,000.00

10.1 ศึกษากระบวนการเรียนการสอนตาม
แนววิถีพุทธ

พระมหาสนัทศัน์ โสตฺถิวโ๊ส, ดร. ส่วนกลาง-คณะครุศาสตร์                        200,000.00

10.2 การพฒันากระบวนการเรียนการสอน
ตามแนววิถีพุทธ

พระมหาวีระเดช อธิปญฺโญ,ดร. ส่วนกลาง-คณะครุศาสตร์                        200,000.00

10.3 พฒันานวตักรรมเพ่ือการเรียนการสอน
ตามแนววิถีพุทธเพ่ือลดความล ้าทางการ
ศึกษาในยคุไวรัสโควิด-19

ผศ. ดร. วนิดา จนัทิมา ส่วนกลาง-คณะครุศาสตร์                        300,000.00

10.4 กลไกขบัเคล่ือนนวตักรรมเพ่ือการเรียน
การสอนตามแนววิถีพุทธเพ่ือลดความล ้า
ทางการศึกษาในยคุไวรัสโควิด-19

ดร.วีระพงษ ์แพงค าฮกั ส่วนกลาง-คณะครุศาสตร์                        300,000.00

10.5 การสร้างเครือข่ายการเรียนการสอนตาม
แนววิถีพุทธเพ่ือลดความล ้าทางการศึกษา
ในยคุไวรัสโควิด-19

ผศ.ดร.บุญมี พรรษา ส่วนกลาง-คณะครุศาสตร์                        500,000.00



ล ำดบัที่ โปรแกรม ช่ือแผนงำนวจิัย ช่ือ-ฉำยำ-นำมสกุล ส่วนงำน  งบประมำณที่เสนอขอ หมำยเหตุ

11 การขบัเคล่ือนเครือข่ายพลงับวรของวดั
ท่องเท่ียวเพ่ือรับรองสงัคมสูงวยัใน
จงัหวดัขอนแก่น

พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ, 
ผศ.ดร.

วิทยาเขตขอนแก่น                        500,000.00 FAILED%20

12 การพฒันาพ้ืนท่ีศาสนา : การอนุรักษ์
และพฒันาหอไตร วดับา้นโคกผกัหวาน 
ตาบลชาติ
ตระการ อาเภอชาติตระการ จงัหวดั
พิษณุโลก

พระครูสิริรัตนานุวตัร วิทยาลยัสงฆพ์ุทธชินราช                        400,000.00

13 พุทธนวตักรรมการบริหารจดัการน ้า : 
กรณีฝายมีชีวิต มหาจุฬาอาศรม อ าเภอ
ปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา

รศ.ดร.ประพนัธ์ ศุภษร ส่วนกลาง-บณัฑิตวิทยาลยั                        350,000.00

14  การพฒันาและเสริมสร้างสุขภาวะองค์
รวมของผูสู้งวยัในยคุ New normal ดว้ย
ส่ือสงัคมออนไลน์ ในเขตต าบลจนัทนิมิต
 อ าเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี (แกไ้ขใหม่
ใชไ้ฟลน้ี์)

พระครูสุจิตกิตติวฒัน์ ดร. หน่วยวิทยบริการจงัหวดั
จนัทบุรี

                       400,000.00



ล ำดบัที่ โปรแกรม ช่ือแผนงำนวจิัย ช่ือ-ฉำยำ-นำมสกุล ส่วนงำน  งบประมำณที่เสนอขอ หมำยเหตุ

15 วิสาหกิจชุมชนหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์
บนฐานทรัพยากรทอ้งถ่ิน เพ่ือสร้าง
เศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจ
หมุนเวียนของชุมชนวิถีพุทธในจงัหวดั
ศรีสะเกษ

ดร.สุทศัน์ ประทุมแกว้ วิทยาลยัสงฆศ์รีสะเกษ                        400,000.00

16 นวตัธรรมโอสถ : สร้างมหากุศลจิตเพ่ือ
เป็นภูมิคุม้กนัและตา้นโรคโควิด 19 ตาม
แนวทฤษฎีพระพุทธศาสนา

ผศ.ดร.เทวญั เอกจนัทร์ วิทยาเขตเชียงใหม่                        200,000.00

16.1  ศึกษาวิเคราะห์ความหมาย สภาวะและ
วิธีการสร้างมหากุศลจิตในคมัภีร์
พระพุทธศาสนา

รศ.ดร.เทพประวิณ จนัทร์แรง วิทยาเขตเชียงใหม่                        250,000.00

16.2 ศึกษาวิเคราะห์เร่ืองโรคและเภสชัใน
คมัภีร์พระพุทธศาสนา

พระครูปลดัณัฐพล จนฺทิโก , ดร. วิทยาเขตเชียงใหม่                        250,000.00

16.3 การสร้างมหากุศลจิตเพ่ือเป็นคุม้กนัและ
ตา้นโรคโควิด 19 ตามแนวทฤษฎี
พระพุทธศาสนา

ผศ.ดร.สมบูรณ์ ตาสนธิ วิทยาเขตเชียงใหม่                        300,000.00

17 พุทธเกษตร: ชุมชนตน้แบบ สมุนไพร 
ไร่นาสวนผสม ในการเสริมสร้างอาชีพ
ทางรอด ในยคุ New Normal.

พระครูพิพิธจารุธรรม,ผศ.ดร. วิทยาลยัสงฆพ์ุทธชินราช                        370,000.00



ล ำดบัที่ โปรแกรม ช่ือแผนงำนวจิัย ช่ือ-ฉำยำ-นำมสกุล ส่วนงำน  งบประมำณที่เสนอขอ หมำยเหตุ

18 การจดัการสภาพแวดลอ้มและภาวะ
วิกฤตลุ่มน ้าจางจงัหวดัล าปาง

ผศ.ดร.สุทธิพร สายทอง วิทยาลยัสงฆน์ครล าปาง                        900,000.00

19 พุทธวิถี…การบริหารจดัการน ้าท่วมและ
ภยัแลง้ซ ้าซากแบบมีส่วนร่วมในพ้ืนท่ีลุ่ม
แม่น ้าพอง จงัหวดัขอนแก่น

พระมหาประทีป สญญโม (พรม
สิทธ์ิ),ดร.

วิทยาเขตขอนแก่น

19.1 โครงการวิจยัยอ่ยชุดท่ี ๑ : ศึกษารูปแบบ
การบริหารจดัการน ้าท่วมและภยัแลง้
ซ ้าซากแบบมีส่วนร่วมในพ้ืนท่ีลุ่มแม่น ้า
พอง จงัหวดัขอนแก่น

พระสมบติั ฐิตญาโณ,ดร. วิทยาเขตขอนแก่น                        600,000.00

19.2 โครงการวิจยัยอ่ยชุดท่ี ๒ : พฒันา
รูปแบบการบริหารจดัการน ้าท่วมและภยั
แลง้ซ ้าซากแบบมีส่วนร่วมในพ้ืนท่ีลุ่ม
แม่น ้าพอง จงัหวดัขอนแก่น

ผศ.ดร.พลเผ่า เพง็วิภาศ วิทยาเขตขอนแก่น                        600,000.00

19.3 โครงการวิจยัยอ่ยชุดท่ี ๓ สร้างรูปแบบ
การเยยีวยา การป้องกนัและฟ้ินฟูสุข
ภาวะของประชาชนผูป้ระสบภยัท่วม
และภยัแลง้ซ ้าซากเชิงพุทธในพ้ืนท่ีลุ่ม
แม่น ้าพอง อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น…

พระมหาปพน กตสาโร,ผศ,ดร วิทยาเขตขอนแก่น                        600,000.00



ล ำดบัที่ โปรแกรม ช่ือแผนงำนวจิัย ช่ือ-ฉำยำ-นำมสกุล ส่วนงำน  งบประมำณที่เสนอขอ หมำยเหตุ

20 การพฒันาการใชส้มุนไพรเพ่ือ
เสริมสร้างความมัน่คงในดา้นสุขภาวะ
วิถีพุทธในการพ่ึงตนเองตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนจงัหวดั
ล าพูนสู่ชีวิตวิถีใหม่

พระครูธรรมธรชยัวิชิต ชยาภินนฺ
โท, ดร.

วิทยาเขตเชียงใหม่                     1,200,000.00

20.1 โครงการยอ่ยท่ี 1 การศึกษาองคค์วามรู้
และจดัท าขอ้มูลโดยระบบดิจิทลัต ารายา
สมุนไพรในการดูแลสุขภาวะวิถีพุทธ ได้
ขอ้มูลโดยระบบติจิทลั E-book ต ารายา
สมุนไพรพ้ืนบา้นเพ่ือดูแลสุขภาวะวิถี
พุทธ จ านวน 1 ช้ิน

พระครูธรรมธรชยัวิชิต ชยาภินนฺ
โท, ดร.

วิทยาเขตเชียงใหม่                        400,000.00

21 การเสริมสร้างเครือข่ายวฒันธรรมการ
บริโภคเชิงพุทธบูรณาการ 9 สดมภข์อง
ผูสู้งอายใุนจงัหวดัร้อยเอ็ด

นายสนัน่ ประเสริฐ วิทยาลยัสงฆร้์อยเอ็ด                        250,000.00

21.1 โครงการวิจยัยอ่ย 1 การบริโภคเชิงพุทธ
บูรณาการ 9 สดมภเ์พ่ือส่งเสริมสุขภาพ
ผูสู้งอายุ

พระแสงจนัทร์ ฐิตสาโร, ดร. วิทยาลยัสงฆร้์อยเอ็ด                        250,000.00

21.2 โครงการวิจยัยอ่ย 2การพฒันารูปแบบ
วฒันธรรมการบริโภคเชิงพุทธบูรณาการ 
9 สดมภแ์ก่ผูสู้งอายใุนจงัหวดัร้อยเอ็ด

นายไชยนต ์องักาน วิทยาลยัสงฆร้์อยเอ็ด                        250,000.00



ล ำดบัที่ โปรแกรม ช่ือแผนงำนวจิัย ช่ือ-ฉำยำ-นำมสกุล ส่วนงำน  งบประมำณที่เสนอขอ หมำยเหตุ

21.3 โครงการวิจยัยอ่ย 3 การเสริมสร้าง
เครือข่ายวฒันธรรมการบริโภคเชิงพุทธ
บูรณาการ 9 สดมภข์องผูสู้งอายใุน
จงัหวดัร้อยเอ็ด

ดร.สงัเวียน สาผาง วิทยาลยัสงฆร้์อยเอ็ด                        250,000.00

22  การสร้างความเขม้แขง็และย ัง่ยนืตาม
หลกัพุทธเศรษฐศาสตร์ของแรงงานคืน
ถ่ินจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19

 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อคัรเดช 
พรหมกลัป์

 วิทยาเขตนครสวรรค์                     2,000,000.00

22.1 แผนงานวิจยัการสร้างความเขม้แขง็และ
ย ัง่ยนืตามหลกัพุทธเศรษฐศาสตร์ของ
แรงงานคืนถ่ินจากสถานการณ์แพร่
ระบาดโควิด-19

ผศ.ดร.อคัรเดช พรหมกลัป์  วิทยาเขตนครสวรรค์                        400,000.00

22.2 การพฒันาสมัมาอาชีวะในกลุ่มแรงงาน
คืนถ่ินจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-
19

ดร.รัตติยา เหนืออ านาจ  วิทยาเขตนครสวรรค์                        400,000.00

22.3 การพฒันาความคิดและพฤติกรรมใน
การสร้างความเขม้แขง็ในกลุ่มแรงงาน
คืนถ่ิน

พระครูนิวิฐศีลขนัธ,์ ผศ.ดร.  วิทยาเขตนครสวรรค์                        400,000.00

22.4 การพฒันาการตลาดสีเขียวบนฐานการ
สร้างเครือข่ายวิถีพุทธในกลุ่มแรงงานคืน
ถ่ิน

ดร.จรูญศกัด์ิ สุนทรเดชา  วิทยาเขตนครสวรรค์                        400,000.00



ล ำดบัที่ โปรแกรม ช่ือแผนงำนวจิัย ช่ือ-ฉำยำ-นำมสกุล ส่วนงำน  งบประมำณที่เสนอขอ หมำยเหตุ

22.5 การพฒันาคุณภาพชีวิตแรงงานคืนถ่ิน
ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผศ.ดร.อคัรเดช พรหมกลัป์  วิทยาเขตนครสวรรค์                        400,000.00

23 Community Isolate Care: การพฒันา
ระบบกลไกเพ่ือการดูแลชุมชนและกลุ่มผู ้
เปราะบางจากการแพร่ระบาดของโรคโค
วิด 19 ในจงัหวดัล าปาง

สมจนัทร์ ศรีปรัชญานนัท์ วิทยาลยัสงฆน์ครล าปาง

24 ทุนวิจยัและนวตักรรมเพ่ือรองรับการ
ระบาดของโควิด-19

ผศ.ปรีชา บุญทวี วิทยาลยัสงฆน์ครพนม                        400,000.00

25 วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ชาดกมาลากบั
ชาดกในพระบาลีและอรรถกถา

พระมหาโกมล กมโล (แกว้ดึง), 
ผศ.ดร.

วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส                        400,000.00

25.1 วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ชาดกมาลากบั
ชาดกในพระบาลีและอรรถกถา

พระมหาโกมล กมโล (แกว้ดึง), 
ผศ.ดร.

วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส                        140,000.00

26 พระพุทธรูปไม ้: รูปแบบการสร้างสรรค์
ผลงานหตัถกรรมเชิงพาณิชยใ์นพ้ืนท่ี
เมืองเก่าน่าน

ผศ.สมคิด นนัตะ๊ วิทยาลยัสงฆน์ครน่านเฉลิม
พระเกียรติฯ

                       644,500.00

26.1 ศึกษาลกัษณะทางศิลปกรรมของ
พระพุทธรูปไมแ้กะสลกัในจงัหวดัน่าน

ผศ.สมคิด นนัตะ๊ วิทยาลยัสงฆน์ครน่านเฉลิม
พระเกียรติฯ

                       200,000.00

26.2 พฒันารูปแบบและกระบวนการ
แกะสลกัพระพุทธรูปไมสู่้ชุมชนตน้แบบ

นายสิทธิชยั อุ่นสวน วิทยาลยัสงฆน์ครน่านเฉลิม
พระเกียรติฯ

                       200,000.00



ล ำดบัที่ โปรแกรม ช่ือแผนงำนวจิัย ช่ือ-ฉำยำ-นำมสกุล ส่วนงำน  งบประมำณที่เสนอขอ หมำยเหตุ

26.3 ยกระดบัสมัมาชีพการแกะสลกั
พระพุทธรูปไมใ้ห้เป็นสินคา้ดา้นศิลปะ
เชิงพาณิชย์

นางสาวอรพินท ์อินวงค์ วิทยาลยัสงฆน์ครน่านเฉลิม
พระเกียรติฯ

                       244,500.00

27 การพฒันาตน้แบบพุทธนวตักรรมวิถี
พุทธโคกหนองนาโมเดลเพ่ือพฒันา
ชุมชนอยา่งย ัง่ยนื

พระครูใบฎีกาเวียง กิตฺติวณฺโณ วิทยาเขตสุรินทร์                        150,000.00

27.1 การศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบพุทธ
นวตักรรมวิถีพุทธโคกหนองนาโมเดล 
เพ่ือพฒันาชุมชนอยา่งย ัง่ยนื

ดร.ธนรัฐ สะอาดเอ่ียม วิทยาเขตสุรินทร์                        250,000.00

27.2 การพฒันารูปแบบพุทธนวตักรรมวิถีพุทธ
 โคกหนองนาโมเดลเพ่ือพฒันาชุมชน
อยา่งย ัง่ยนื

นายธีรทิพย ์พวงจนัทร์ วิทยาเขตสุรินทร์                        250,000.00

27.3 กระบวนการสร้างเครือข่ายพุทธ
นวตักรรมวิถีพุทธ โคกหนองนาโมเดล 
เพ่ือพฒันาชุมชนอยา่งย ัง่ยนื

พระมหาสมพงษ ์ฐิตจิตฺโต (ดาศรี) วิทยาเขตสุรินทร์                        250,000.00

28 การพฒันารูปแบบสมดุลยภาพชีวิตวิถี
ใหม่เชิงพุทธบูรณาการในจงัหวดัสุรินทร์

 พระปลดัสุระ ญาณธโร, ผศ.ดร. วิทยาเขตสุรินทร์                        990,000.00

28.1 การพฒันารูปแบบสมดุลยภาพชีวิตวิถี
ใหม่เชิงพุทธบูรณาการในจงัหวดัสุรินทร์

ผศ.ดร.วรภูริ มูลสิน วิทยาเขตสุรินทร์                        165,000.00



ล ำดบัที่ โปรแกรม ช่ือแผนงำนวจิัย ช่ือ-ฉำยำ-นำมสกุล ส่วนงำน  งบประมำณที่เสนอขอ หมำยเหตุ

28.2 การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการส่งเสริม
สมดุลยภาพชีวิตวิถีใหม่ดา้นครอบครัว
เชิงพุทธบูรณาการในจงัหวดัสุรินทร์

นายวชัรากรณ์ อนุพนัธุ์ วิทยาเขตสุรินทร์                        165,000.00

28.3 การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการส่งเสริม
สมดุลยภาพชีวิตวิถีใหม่ดา้นเศรษฐกิจ
ชุมชนเชิงพุทธบูรณาการในจงัหวดั
สุรินทร์

พระมหายทุธพิชาญ โยธสาสโน วิทยาเขตสุรินทร์                        165,000.00

28.4 การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการส่งเสริม
สมดุลยภาพชีวิตวิถีใหม่ดา้นสุขภาวะเชิง
พุทธบูรณาการในจงัหวดัสุรินทร์

พระครูปริยติัปัญญาโสภณ, ผศ.ดร. วิทยาเขตสุรินทร์                        165,000.00

28.5 การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการส่งเสริม
สมดุลยภาพชีวิตวิถีใหม่ดา้นวฒันธรรม
เชิงพุทธบูรณาการในจงัหวดัสุรินทร์

ดร.ธนรัฐ สะอาดเอ่ียม วิทยาเขตสุรินทร์                        165,000.00

29 เกษตรวิถีไทย วิถีธรรม: กลไกการพฒันา
เกษตรกรตน้แบบวิถีพุทธสู่การพฒันา
ชุมชนฐานรากอยา่งย ัง่ยนืในจงัหวดั
สุรินทร์

พระราชวิมลโมลี, ผศ.ดร. วิทยาเขตสุรินทร์                     1,000,000.00

29.1 ศึกษาแนวคิดการท าเกษตรแบบวิถีไทย 
วิถีธรรม สู่การพฒันาชุมชนฐานรากอยา่ง
ย ัง่ยนื

พระปลดัสุระ ญาณธโร, ผศ.ดร. วิทยาเขตสุรินทร์                        100,000.00



ล ำดบัที่ โปรแกรม ช่ือแผนงำนวจิัย ช่ือ-ฉำยำ-นำมสกุล ส่วนงำน  งบประมำณที่เสนอขอ หมำยเหตุ

29.2 ศึกษารูปแบบและกลไกการท าเกษตร
แบบวิถีไทย วิถีธรรมสู่การพฒันาชุมชน
ฐานรากอยา่งย ัง่ยนื

ดร.ธนรัฐ สะอาดเอ่ียม วิทยาเขตสุรินทร์                        200,000.00

29.3 การพฒันารูปแบบและกลไกการ
เกษตรกรตน้แบบวิถีไทย วิถีธรรมสู่การ
พฒันาท่ีย ัง่ยนืในจงัหวดัสุรินทร์

ดร.ภฎัชวชัร์ สุขเสน วิทยาเขตสุรินทร์                        300,000.00

29.4 การพฒันาเครือข่ายเกษตรกรตน้แบบวิถี
ไทย วิถีธรรมสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนืใน
จงัหวดัสุรินทร์

พระวฒันา ดาทอง, ดร. วิทยาเขตสุรินทร์                        300,000.00

30 ลายศิลป์ลา้นนา : แนวคิดและ
กระบวนการสร้างสรรคพ์ุทธศิลปกรรม
สู่สงัคมวิถีใหม่ (New Normal)

ผศ.ปฏิเวธ เสาวค์ง วิทยาเขตเชียงใหม่                     1,450,000.00

30.1 การออกแบบและสร้างสรรคศิ์ลปะลาย
รดน ้าลา้นนาร่วมสมยัเพ่ือต่อยอดธุรกิจ
ศิลปะออนไลน์

ผศ.ปฏิเวธ เสาวค์ง วิทยาเขตเชียงใหม่                        450,000.00

30.2 การออกแบบและสร้างสรรคน์วตักรรม
ศิลป์ลายค าประยกุตเ์พ่ือการเรียนรู้ศิลปะ
ออนไลน์

นายธีระพงษ ์จาตุมา วิทยาเขตเชียงใหม่                        450,000.00



ล ำดบัที่ โปรแกรม ช่ือแผนงำนวจิัย ช่ือ-ฉำยำ-นำมสกุล ส่วนงำน  งบประมำณที่เสนอขอ หมำยเหตุ

30.3 การออกแบบและสร้างสรรคพ์ุทธศิลป์
ลายดุนโลหะร่วมสมยัเพ่ือการท่องเท่ียว
นิทรรศการศิลปะออนไลน์

นายอ านาจ ขดัวิชยั วิทยาเขตเชียงใหม่                        450,000.00

31 บวร : การดูแลกลุ่มผูเ้ปราะบางใน
จงัหวดัศรีสะเกษ

ผศ.ดร.ฐานิดา มัน่คง วิทยาลยัสงฆศ์รีสะเกษ                        300,000.00

31.1 บทบาทบวรในการดูแลผูเ้ปราะบางใน
จงัหวดัศรีสะเกษ

พระมหาขนุทอง เขมสิริ,ผศ.ดร. วิทยาลยัสงฆศ์รีสะเกษ                        200,000.00

31.2 รูปแบบการดูแลผูป่้วยติดเตียงวิถีพุทธใน
จงัหวดัศรีสะเกษ

พระครูไพโรจน์วฒันาทร,ดร. วิทยาลยัสงฆศ์รีสะเกษ                        200,000.00

31.3 การส่งเสริมและการพฒันาทกัษะอาชีพ
ของผูพิ้การจงัหวดัศรีสะเกษ

นายบุญยนื งามเป่ียม วิทยาลยัสงฆศ์รีสะเกษ                        200,000.00

31.4 การดูแลสุขภาพจิตวิถีพุทธของกลุ่มผู ้
เปราะบางในจงัหวดัศรีสะเกษ.

พระพรสวรรค ์ใจตรง วิทยาลยัสงฆศ์รีสะเกษ                        250,000.00

32 ศึกษาการบริหารจดัการการพฒันาและ
เสริมสร้างสุขภาวะผูสู้งอายจุงัหวดั
ล าปางตามแนวพระพุทธศาสนา

นายณรงค ์ปัดแกว้ วิทยาลยัสงฆน์ครล าปาง                        350,000.00

33 นวตักรรมสุขภาวะเชิงพุทธตามแนว
ภาวนา 4 โดยใชว้ดัเป็นฐานในจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา

พระมหาวิเชียร ไกรฤกษศิ์ลป์ วิทยาลยัสงฆพ์ุทธโสธร                        300,000.00



ล ำดบัที่ โปรแกรม ช่ือแผนงำนวจิัย ช่ือ-ฉำยำ-นำมสกุล ส่วนงำน  งบประมำณที่เสนอขอ หมำยเหตุ

33.1 กระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธ
ตามแนวภาวนา 4 โดยใชว้ดัเป็นฐานใน
จงัหวดัฉะเชิงเทรา

ผศ.ภูริทตั ศรีอร่าม วิทยาลยัสงฆพ์ุทธโสธร 300,000

33.2 การพฒันานวตักรรมสุขภาวะเชิงพุทธ
ตามแนวภาวนา 4 โดยใชว้ดัเป็นฐานใน
จงัหวดัฉะเชิงเทรา

พระมหาวิเชียร ไกรฤกษศิ์ลป์ วิทยาลยัสงฆพ์ุทธโสธร 300,000

33.3 การพฒันาเครือข่ายดา้นสุขภาวะเชิงพุทธ
ตามแนวภาวนา 4 โดยใชว้ดัเป็นฐานใน
จงัหวดัฉะเชิงเทรา

นายเจตนิพทัธ์ พิธิยานุวฒัน์ วิทยาลยัสงฆพ์ุทธโสธร 300,000

34 การส่งเสริมศกัยภาพผูสู้งอายเุพ่ือสร้าง
ผลิตภณัฑชุ์มชนท่องเท่ียววิถีพุทธ

ผศ.ดร.นิเทศ สนัน่นารี วิทยาเขตขอนแก่น 300,000

35 การส่งเสริมวิปัสสนากมัมฏัฐานเพ่ือสุข
ภาวะของผูสู้งอาย ุในจงัหวดัศรีสะเกษ

นายบุญยนื งามเป่ียม วิทยาลยัสงฆศ์รีสะเกษ                        400,000.00

36 มโนทศัน์เร่ืองความรับผิดชอบต่อสงัคม
ในมุมมองปรัชญาศาสนาของกลุ่มเฝ้า
ระวงัโรคโควิด 19

 ดร.ภูวเดช สินทบัศาล วิทยาลยัสงฆพ์ุทธชินราช                        300,000.00

37 กลไกการพฒันาและสร้างเครือข่าย
ส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายแุบบองคร์วม
ตามภูมิสงัคม จงัหวดัสุพรรณบุรี

ผศ.ดร.วิชชุกร นาคธน  วิทยาลยัสงฆสุ์พรรณบุรีศรี
สุวรรณภูมิ

                       400,000.00



ล ำดบัที่ โปรแกรม ช่ือแผนงำนวจิัย ช่ือ-ฉำยำ-นำมสกุล ส่วนงำน  งบประมำณที่เสนอขอ หมำยเหตุ

38 ตน้แบบการพฒันาคุณภาพชีวิตประชากร
กลุ่มเปราะบาง:ผูสู้งวยัชาติพนัธุ์ไทย-กูย
ในจงัหวดัสุรินทร์ ภายใตชี้วิตวิถีใหม่

พระมหาวิศิต ธีรวโส,ผศ.ดร. วิทยาเขตสุรินทร์                        100,000.00 เปล่ียนโครงการใหม่

38.1 ยอ่ยท่ี 1 การศึกษาบริบทและสภาพ
ปัญหาดา้นคุณภาพชีวิตประชากรกลุ่ม
เปราะบาง:
ผูสู้งวยัชาติพนัธุ์ไทย-กูย ในจงัหวดั
สุรินทร์ ภายใตชี้วิตวิถีใหม่

ดร.ยโสธรา ศิริภาประภากร วิทยาเขตสุรินทร์                        150,000.00

38.2 ยอ่ยท่ี 2 การสร้างตน้แบบการพฒันา
คุณภาพชีวิตประชากรกลุ่มเปราะบาง: ผู ้
สูงวยัชาติพนัธุ์ไทย-กูย
ในจงัหวดัสุรินทร์ ภายใตชี้วิตวิถีใหม่

นางปัญวลี เสริมทรัพย์ วิทยาเขตสุรินทร์                        200,000.00

38.3 ยอ่ยท่ี 3 การพฒันาคุณภาพชีวิต
ประชากรกลุ่มเปราะบาง: ผูสู้งวยัชาติ
พนัธุ์ไทย-กูย ในจงัหวดัสุรินทร์
ภายใตชี้วิตวิถีใหม่

พระครูสุเมธ จนัทสิริ,ดร. วิทยาเขตสุรินทร์                        300,000.00



ล ำดบัที่ โปรแกรม ช่ือแผนงำนวจิัย ช่ือ-ฉำยำ-นำมสกุล ส่วนงำน  งบประมำณที่เสนอขอ หมำยเหตุ

38.4 ยอ่ยท่ี 4 การศึกษาผลการใชต้น้แบบการ
พฒันาคุณภาพชีวิตประชากรกลุ่ม
เปราะบาง: ผูสู้งวยั
ชาติพนัธุ์ไทย-กูยใน จงัหวดัสุรินทร์ 
ภายใตชี้วิตวิถีใหม่

ผศ.เศรษฐพร หนุนช วิทยาเขตสุรินทร์                        150,000.00

39 การพฒันาทกัษะอาชีพและยกระดบั
ผลิตภณัฑจ์ากกลว้ยแบบครบวงจรเชิง
พาณิชดว้ยนวตักรรมของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน จงัหวดัสุพรรณบุรี

ณัฐกร ปังละออ วิทยาลยัสงฆสุ์พรรณบุรีศรี
สุวรรณภูมิ

                       400,000.00

40 การสร้างความมัน่คงทางอาหารและ
พฒันาระบบเศรษฐกิจฐานรากท่ีเขม้แขง็
ในชุมชนทอ้งถ่ินของกลุ่มแรงงานนอก
ระบบภาคเกษตรผูไ้ดรั้บผลกระทบจาก
ภาวะ COVID-19 จงัหวดัสุรินทร์ดว้ย
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ดร.ภฏัชวชัร์ สุขเสน วิทยาเขตสุรินทร์                        350,000.00

41 การสร้างนวตักรรมเชิงสร้างสรรคเ์พ่ือ
การอนุรักษแ์ละเผยแพร่ผญาอิสานดว้ย
ภาษาองักฤษสู่สากล

นายชยนัต ์บุญพิโย วิทยาเขตขอนแก่น                        400,000.00

42 การพฒันาแหล่งน ้าเพ่ือเสริมสร้างอาชีพ
แบบยงัยนืในจงัหวดัศรีสสะเกษ

นายสราวุฒิ งาหอม วิทยาลยัสงฆศ์รีสะเกษ                        300,000.00



ล ำดบัที่ โปรแกรม ช่ือแผนงำนวจิัย ช่ือ-ฉำยำ-นำมสกุล ส่วนงำน  งบประมำณที่เสนอขอ หมำยเหตุ

42.1 นโยบาย และกลไกการพฒันาแหล่งน ้า
พ้ืนท่ีจงัหวดัศรีสะเกษ

นายสมปอง ทิพยส์มบติั วิทยาลยัสงฆศ์รีสะเกษ                        300,000.00

42.2 การพฒันาแหล่งน ้าเพ่ือการเกษตรท่ี
ย ัง่ยนืของชุมชนในจงัหวดัศรีสะเกษ

นายชุมพล ศรีราตรี วิทยาลยัสงฆศ์รีสะเกษ                        300,000.00

42.3 นวตักรรมการบริหารจดัการแหล่งน ้าเพ่ือ
การเกษตรท่ีย ัง่ยนืในจงัหวดัศรีสะเกษ

พระครูสิริคณาภิรักษ์ วิทยาลยัสงฆศ์รีสะเกษ                        300,000.00

42.4 การพฒันาธนาคารน ้าใตดิ้นในจงัหวดัศรี
สะเกษ

นายธยายสุ ขอเจริญ วิทยาลยัสงฆศ์รีสะเกษ                        300,000.00

43 การพฒันาคลงัดิจิทลัต ารับยาจากคมัภีร์
พระไตรปิฎก

ดร.ช านาญ เกิดช่อ วิทยาลยัสงฆน์ครน่านเฉลิม
พระเกียรติฯ

43.1 การรวบรวมและวิเคราะห์ต ารับยาจาก
คมัภีร์พระไตรปิฎก

ดร.ช านาญ เกิดช่อ วิทยาลยัสงฆน์ครน่านเฉลิม
พระเกียรติฯ

                       250,000.00

43.2 การพฒันาคลงัดิจิทลัต ารับยาจากคมัภีร์
พระไตรปิฎก

 พระชยานนัทมุนี, ผศ.ดร. วิทยาลยัสงฆน์ครน่านเฉลิม
พระเกียรติฯ

                       250,000.00

43.3 การถ่ายทอดและจดัท าคู่มือการใช้
ประโยชน์คลงัดิจิทลัต ารับยาจากคมัภีร์
พระไตรปิฎก

ดร.โสภณ บวัจนัทร์ วิทยาลยัสงฆน์ครน่านเฉลิม
พระเกียรติฯ

                       250,000.00



ล ำดบัที่ โปรแกรม ช่ือแผนงำนวจิัย ช่ือ-ฉำยำ-นำมสกุล ส่วนงำน  งบประมำณที่เสนอขอ หมำยเหตุ

44 การอนุรักษแ์ละพฒันาศูนยก์ารเรียนรู้
กลว้ยไทยโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนนวตัวิถีเชิงพุทธสู่การพฒันาอาชีพ
อยา่งย ัง่ยนื ในจงัหวดัสุพรรณบุรี

พระครูโสภณวีรานุวตัร เกตุคง. วิทยาลยัสงฆสุ์พรรณบุรีศรี
สุวรรณภูมิ

                    1,300,000.00

45 การพฒันาการส่งเสริมประเพณีชกัพระ
ทอดผา้ป่าจงัหวดัสุราษฎร์ธานี

พระครูปริยติัธ ารงคุณ วิทยาลยัสงฆสุ์ราษฎร์ธานี

45.1 ศึกษาประวติัความเป็นมาและคุณค่าของ
ประเพณีชกัพระและทอดผา้ป่าของ
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

 อ.ภชัลดา สุวรรณนวล วิทยาลยัสงฆสุ์ราษฎร์ธานี                        120,000.00

45.2 รูปแบบการอนุรักษป์ระเพณีชกัพระและ
ทอดผา้ป่าของจงัหวดัสุราษฎร์ธานี

อ.สุเทพ สุดเอ่ียม วิทยาลยัสงฆสุ์ราษฎร์ธานี                        120,000.00

45.3 การส่งเสริมประเพณีชกัพระและ
ทอดผา้ป่าจงัหวดัสุราษฎร์ธานี

พระครูปริยติัธ ารงคุณ,ดร. วิทยาลยัสงฆสุ์ราษฎร์ธานี  600,000

46 แนวทางการกล่อมเกลาสงัคมไทยใน
ศตวรรษท่ี 21 ตามแนวทางโคลงโลกนิติ

 พระเดชขจร ภูทิพย์ วิทยาเขตหนองคาย                        320,000.00

47 การพฒันาหลกัสูตรและเสริมสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการพฒันา
ทกัษะ Soft skills ของนกัศึกษาครูในเขต
ภาคเหนือตอนล่าง

รศ.ดร.วรกฤต เถ่ือนชา้ง วิทยาเขตนครสวรรค์



ล ำดบัที่ โปรแกรม ช่ือแผนงำนวจิัย ช่ือ-ฉำยำ-นำมสกุล ส่วนงำน  งบประมำณที่เสนอขอ หมำยเหตุ

47.1 พฒันากระบวนการทกัษะ Soft Skills ใน
กระบวนการผลิตครู เขตภาคเหนือ
ตอนล่าง

ดร.วินยั ทองมุ ัน่ วิทยาเขตนครสวรรค์                        520,000.00

48 การยกระดบัคุณภาพผา้ฝ้ายทอมือของ
กลุ่มทอผา้จุลกฐินสู่การพฒันาเป็น
เศรษฐกิจชุมชนของผูสู้งอายบุา้นกลว้ย
หลวง อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง

พระมหาอินทร์วงศ ์อิสฺสรภาณ๊,ดร วิทยาลยัสงฆล์ าพูน                        200,000.00

49 การเสริมสร้างชุมชนสนัติวิธีทางการเมือง
เพ่ือการอยูร่่วมกนัอยา่งสมานฉนัท์

ว่าท่ี พ.ต.สวสัด์ิ จิรัฏฐิติกาล ส่วนกลาง-คณะสงัคมศาสตร์                        250,000.00

50 รูปแบบท่ีพึงประสงคง์านฌาปณกิจศพ
ผูเ้สียชีวิตจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019( COVID-19) ของวดัในเขตจงัหวดั
เลย

ดร.สุวิบูลย ์จ  ารูญศิริ วิทยาลยัสงฆเ์ลย                        250,000.00

51 แนวทางสนัติประชาธรรมท่ามกลางยคุ
สมยัแห่งความขดัแยง้ทางความคิดเก่า
และความคิดใหม่ไปสู่การปฏิบติั

นายกิตติพงษ ์โคตรจนัทึก วิทยาลยัสงฆเ์พชรบุรี                        400,000.00

52 การสร้างเครือข่ายและนวตักรรมเพ่ือการ
เรียนรู้ประวติัศาสตร์พระพุทธศาสนาท่ี
ปรากฏในจารึกลา้นชา้งในจงัหวดั
หนองคาย

พระราชรัตนาลงกรณ์(พิศิษฐ์ 
ธรรมโรจน์)รศ.ดร.

วิทยาเขตหนองคาย                        500,000.00



ล ำดบัที่ โปรแกรม ช่ือแผนงำนวจิัย ช่ือ-ฉำยำ-นำมสกุล ส่วนงำน  งบประมำณที่เสนอขอ หมำยเหตุ

52.1 การศึกษาเชิงส ารวจจารึกลา้นชา้งใน
จงัหวดัหนองคาย

พระครูสมุห์ปิยพร ปิยธมฺโม ดร. วิทยาเขตหนองคาย                        500,000.00

52.2 การศึกษาประวติัศาสตร์พระพุทธศาสนา
ท่ีปรากฏในจารึกลา้นชา้งในจงัหวดั
หนองคาย

ดร.ธนญัชาภาว์ิ ชยัประภา วิทยาเขตหนองคาย                        500,000.00

52.3 การพฒันากิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ประวติัศาสตร์พระพุทธศาสนาท่ีปรากฏ
ในจารึกลา้นชา้งในจงัหวดัหนองคาย

พระมหานิพิฐพนธ์ จิรวฑฺฒโน ดร. วิทยาเขตหนองคาย                        500,000.00

52.4 สร้างเครือข่ายและนวตักรรมการเรียนรู้
ประวติัศาสตร์พระพุทธศาสนาในจารึก
ลา้นชา้งในจงัหวดัหนองคาย

ผศ.ดร.สมเดช นามเกตุ วิทยาเขตหนองคาย                        500,000.00

53 การพฒันาพ้ืนท่ีตน้แบบการบริหาร
จดัการท่ีดินดว้ยศาสตร์พระราชาบูรณา
การสู่ โคก หนอง นา R-Model เพ่ือการ
พ่ึงตนเองของชุมชนตามวิถีเกษตรพอเพียง

ดร.ล าพอง กลมกูล ส่วนกลาง-คณะครุศาสตร์                        700,000.00

54 การพฒันาพ้ืนท่ีการเรียนรู้ของชุมชน
แหล่งท่องเท่ียวเพ่ือการเกษตรดอยชา้ง 
จงัหวดัเชียงราย

ศุภกร ณ พิกุล วิทยาลยัสงฆเ์ชียงราย                        400,000.00



ล ำดบัที่ โปรแกรม ช่ือแผนงำนวจิัย ช่ือ-ฉำยำ-นำมสกุล ส่วนงำน  งบประมำณที่เสนอขอ หมำยเหตุ

55 การพฒันาส่ือสร้างสรรคก์ารเรียนรู้
ภาษาองักฤษของนกัศึกษาไทยในยคุชีวิต
วิถีใหม่ (New Normal)

ผศ ดร วีรกาญจน์ กนกกมเลศ ส่วนกลาง-คณะมนุษยศาสตร์

55.1 ศึกษารูปแบบส่ือสร้างสรรคก์ารเรียนรู้
ภาษาองักฤษของนกัศึกษาไทยในยคุชีวิต
วิถีใหม่ (New Normal)

ดร ศกัด์ิชยั โพธ์ิสยั ส่วนกลาง-คณะมนุษยศาสตร์                        500,000.00

55.2 การพฒันากิจกรรมส่ือสร้างสรรคก์าร
เรียนรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาไทยใน
ยคุชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

ดร.ณรงคช์ยั ป่ินทรายมูล ส่วนกลาง-คณะมนุษยศาสตร์                        500,000.00

55.3 การสร้างแอพพลิเคชัน่ (Application) 
รูปแบบส่ือสร้างสรรคก์ารเรียนรู้
ภาษาองักฤษของนกัศึกษาไทยในยคุชีวิต
วิถีใหม่ (New Normal)

ผศ ดร สุวฒัสนั รักขนัโท ส่วนกลาง-คณะมนุษยศาสตร์                        500,000.00

56 การพฒันาตนของผูเ้รียนท่ีเรียนแบบบา้น
เรียนในประเทศไทย (Home School 
Students’ Self-Development in Thailand)

พระปลดัสรวิชญ ์อภิปญฺโญ,ผศ.
ดร.(ดวงชยั)

ส่วนกลาง-คณะครุศาสตร์                        200,000.00

57 พุทธนวตักรรมเพ่ือการพฒันาสุขภาวะผู ้
สูงวยัภายใตวิ้ถีชีวิตใหม่ของชุมชนใน
เขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองน่าน จงัหวดัน่าน

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วรปรัชญ ์
ค  าพงษ์

 วิทยาลยัสงฆน์ครน่าน
เฉลิมพระเกียรติฯ

                       400,000.00



ล ำดบัที่ โปรแกรม ช่ือแผนงำนวจิัย ช่ือ-ฉำยำ-นำมสกุล ส่วนงำน  งบประมำณที่เสนอขอ หมำยเหตุ

58 Buddhist Yong Smart Farm: การจดั
การเกษตร การปรับตวั การเปล่ียนผ่าน
ของพุทธยวุเกษตรกรภายใตชี้วิตวิถีใหม่
เพ่ือเสริมสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจ
ฐานราก จงัหวดับุรีรัมย์

ดร.ธนนัตช์ยั พฒันะสิงห์ วิทยาลยัสงฆบ์ุรีรัมย์                        100,000.00

ศึกษาการจดัการเกษตร การปรับตวั การ
เปล่ียนผ่านของพุทธยวุเกษตรกรภายใต้
ชีวิตวิถีใหม่เพ่ือเสริมสร้างความมัน่คง
ทางเศรษฐกิจฐานราก จงัหวดับุรีรัมย์

ดร.ธนนัตช์ยั พฒันะสิงห์ วิทยาลยัสงฆบ์ุรีรัมย์                        100,000.00

พฒันาศกัยภาพการจดัการเกษตรของ
พุทธยวุเกษตรกรสู่ความมัน่คงของ
เศรษฐกิจชุมชนในอีสานใต้

 นายอิสรพงษ ์ไกรสินธุ์ วิทยาลยัสงฆบ์ุรีรัมย์                        200,000.00

การยกระดบัมาตรฐานของการพุทธยวุ
เกษตรกรรุ่นใหม่ในอีสานใต้

 ผศ.ดร.รุ่งสุริยา หอมวนั วิทยาลยัสงฆบ์ุรีรัมย์                        200,000.00

การเสริมสร้างเครือข่าย Yong Smart 
Farm สู่ความมัน่คงทางเศรษฐกิจชุมชน
ในอีสานใต้

พระชษัษพณข์ิ สุรปญฺโญ (จนัวงค์
เดือน), ดร.

วิทยาลยัสงฆบ์ุรีรัมย์                        200,000.00



ล ำดบัที่ โปรแกรม ช่ือแผนงำนวจิัย ช่ือ-ฉำยำ-นำมสกุล ส่วนงำน  งบประมำณที่เสนอขอ หมำยเหตุ

59 ศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์: 
รูปแบบและการเสริมสร้างพลงัแห่งการ
เรียนรู้บนพ้ืนฐานของสงัคมแห่งความดี
งาม

พระครูวชิรคุณพิพฒัน,์ดร.  หน่วยวิทยบริการจงัหวดั
ก าแพงเพชร

                       300,000.00

60 ชุมชนคุณธรรมแกไ้ขปัญหาภยัแลง้ดา้น
การเกษตรแบบบูรณาการ

ดร.สราวุฒย ์วิจิตรปัญญา วิทยาลยัสงฆพ์่อขนุผาเมือง                        100,000.00

60.1 บริหารจดัการน ้าประปาภูเขาแบบบูรณา
การการมีส่วนรวมของชุมชนอยา่งมี
ประสิทธิภาพต าบลปากช่อง อ าเภอหล่ม
สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์

นายพิทธวฒัน์ มโนรัตน์ วิทยาลยัสงฆพ์่อขนุผาเมือง                     1,400,000.00

60.2 ส่งเสริมเกษตรอินทรียแ์ละปลูกพืช
สมุนไพรแบบอยา่งย ัง่ยนืของชุมชน
ต าบลปากช่อง

นายชยัวฒัน์ ปัญจิต วิทยาลยัสงฆพ์่อขนุผาเมือง                        250,000.00

60.3 พฒันาผลิตภณัฑจ์ากน ้าแร่เพ่ือการ
บริโภคอุปโภคของชุมชน ในสถานนะ
การโควิด 19 ต าบลปากช่อง

พระมหาธนกร กิตฺติปญฺโญ 
(สร้อยศรี)

วิทยาลยัสงฆพ์่อขนุผาเมือง                        450,000.00

61 การฟ้ืนฟูสภาพจิตใจและการส่งเสริม
อาชีพแก่ผูป่้วยโควิด-19 ในศูนยพ์กัคอย
และโรงพยาบาลสนามของมหาวิทยาลยั
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั

ผศ.ดร.หฏัฐกรณ์ แก่นทา้ว ส่วนกลาง-คณะสงัคมศาสตร์                        200,000.00



ล ำดบัที่ โปรแกรม ช่ือแผนงำนวจิัย ช่ือ-ฉำยำ-นำมสกุล ส่วนงำน  งบประมำณที่เสนอขอ หมำยเหตุ

61.1 ยอ่ยท่ี 1 การฟ้ืนฟูสภาพจิตใจและการ
ส่งเสริมอาชีพแก่ผูป่้วยโควิด-19 ในศูนย์
พกัคอยและโรงพยาบาลสนามของ
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั
 (ส่วนกลาง)

ผศ.ดร.หฏัฐกรณ์ แก่นทา้ว ส่วนกลาง-คณะสงัคมศาสตร์                        200,000.00

61.2 ยอ่ยท่ี 2 การฟ้ืนฟูสภาพจิตใจและการ
ส่งเสริมอาชีพแก่ผูป่้วยโควิด-19 ในศูนย์
พกัคอยและโรงพยาบาลสนามของ
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั
 (ภาคเหนือ)

ดร.เอนก ใยอินทร์ ส่วนกลาง-คณะสงัคมศาสตร์                        200,000.00

61.3 ยอ่ยท่ี 3 การฟ้ืนฟูสภาพจิตใจและการ
ส่งเสริมอาชีพแก่ผูป่้วยโควิด-19 ในศูนย์
พกัคอยและโรงพยาบาลสนามของ
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั
 (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ)

ผศ.ดร.นพดล ดีไทยสงค์ ส่วนกลาง-คณะสงัคมศาสตร์                        200,000.00

61.4 ยอ่ยท่ี 4 การฟ้ืนฟูสภาพจิตใจและการ
ส่งเสริมอาชีพแก่ผูป่้วยโควิด-19 ในศูนย์
พกัคอยและโรงพยาบาลสนามของ
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั
 (ภาคใต)้

พระคมสนั ฐิตเมธโส, ผศ. ส่วนกลาง-คณะสงัคมศาสตร์                        200,000.00



ล ำดบัที่ โปรแกรม ช่ือแผนงำนวจิัย ช่ือ-ฉำยำ-นำมสกุล ส่วนงำน  งบประมำณที่เสนอขอ หมำยเหตุ

62 รูปแบบการพฒันาพุทธวิสาหกิจชุมชน
เพ่ือช่วยเหลือผูป้ระสบภยัโรคระบาดโค
วิด-19 จงัหวดัเพชรบุรี

นายอนุชา พละกุล วิทยาลยัสงฆเ์พชรบุรี

62.1 การสงัเคราะห์แนวทางพุทธวิสาหกิจ
ชุมชนเพ่ือช่วยเหลือผูป้ระสบภยัโรค
ระบาดโควิด-19 จงัหวดัเพชรบุรี

พระสมุห์อาคม อาคมธีโร วิทยาลยัสงฆเ์พชรบุรี                        100,000.00

62.2 การสร้างพุทธวิสาหกิจชุมชนเพ่ือ
ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัโรคระบาดโควิด-
19 จงัหวดัเพชรบุรี

นายอนุชา พละกุล วิทยาลยัสงฆเ์พชรบุรี 150,000.00                 

62.3 การน าเสนอรูปแบบการพฒันาพุทธ
วิสาหกิจชุมชนเพ่ือช่วยเหลือผูป้ระสบภยั
โรคระบาดโควิด-19 จงัหวดัเพชรบุรี

นายมะลิ ทิพพป์ระจง วิทยาลยัสงฆเ์พชรบุรี                        100,000.00

63 การพฒันานวตักรรมรูปแบบสร้างเสริม
ศกัยภาพระบบประสาทสมัผสัวิวฒัน์จิต
สู่การต่ืนรู้กลุ่มผูพิ้การทางการเคล่ือนไหว
ในประเทศไทย

รศ.ดร.ประยรู สุยะใจ  ส่วนกลาง-คณะ
มนุษยศาสตร์

63.1 ศึกษาสภาพบริบทท่ีมีความสมัพนัธ์กบั
พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพระบบ
ประสาท สมัผสัวิวฒัน์จิตของผูพิ้การ
ทางการเคล่ือนไหว

รศ.ดร. ประยรู สุยะใจ  ส่วนกลาง-คณะ
มนุษยศาสตร์

                       300,000.00



ล ำดบัที่ โปรแกรม ช่ือแผนงำนวจิัย ช่ือ-ฉำยำ-นำมสกุล ส่วนงำน  งบประมำณที่เสนอขอ หมำยเหตุ

63.2 ศึกษาประสิทธิผลนวตักรรมการพฒันา
รูปแบบการฟ้ืนฟูสภาพคนพิการเชิง
บูรณาการระบบ ประสาทสมัผสัวิวฒัน์
จิตสู่การต่ืนรู้กลุ่มผูพิ้การเคล่ือนไหวใน
ชุมชน

ผศ.ดร.ภคัรวรรธน์ สิทธิประภาพร  ส่วนกลาง-คณะ
มนุษยศาสตร์

                       300,000.00

63.3 การใชโ้ปรแกรมกิจกรรมการฝึก
นวตักรรมรูปแบบเสริมสร้างศกัยภาพ
ระบบประสาทสมัผสัวิวฒัน์จิตสู่การต่ืนรู้
กลุ่มผูพิ้การ: บทเรียนการพฒันาศูนย์
เรียนรู้เพ่ือฟ้ืนฟูสุขภาพผูพิ้การ

ดร.วริทธ์ิตา จารุจินดา  ส่วนกลาง-คณะ
มนุษยศาสตร์

                       400,000.00

64 การพฒันาศูนยก์ารเรียนรู้วิปัสสนา
กรรมฐานนานาชาติ วดัโพธ์ิโนนทนั 
อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น

 พระครูภาวนาโพธิคุณ, ผศ.ดร. วิทยาเขตขอนแก่น                        300,000.00

64.1 การพฒันาศกัยภาพศูนยก์ารเรียนรู้
วิปัสสนากรรมฐานนานาชาติ วดัโพธ์ิ
โนนทนั อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น

 ผศ.ดร. จรัส ลีกา วิทยาเขตขอนแก่น                        320,000.00

64.2 การพฒันาหลกัสูตรวิปัสสนากรรมฐาน
ของศูนยวิ์ปัสสนากรรมฐานนานาชาติ 
วดัโพธ์ิโนนทนั อ าเภอเมือง จงัหวดั
ขอนแก่น

ผศ.ดร. จกัรพรรณ วงศพ์รพวณั วิทยาเขตขอนแก่น                        320,000.00



ล ำดบัที่ โปรแกรม ช่ือแผนงำนวจิัย ช่ือ-ฉำยำ-นำมสกุล ส่วนงำน  งบประมำณที่เสนอขอ หมำยเหตุ

64.3 การพฒันาคุณภาพชีวิตพุทธศาสนิกชน
ดว้ยวิปัสสนากรรมฐานของศูนยก์าร
เรียนรู้วิปัสสนากรรมฐานนานาชาติ วดั
โพธ์ิโนนทนั อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น

 พระสมบตัร ฐิตญาโณ, ดร. วิทยาเขตขอนแก่น                        320,000.00

64.4 การสร้างเครือข่ายศูนยก์ารเรียนรู้
วิปัสสนากรรมฐานนานาชาติ วดัโพธ์ิ
โนนทนั อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น

 ผศ.ดร. สุวิน ทองป้ัน วิทยาเขตขอนแก่น                        320,000.00

65 คิลานชุมชน : รูปแบบการจดัการเรียนรู้
การป้องกนัและดูแลสุขภาพจากการแพร่
ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 วิถีพุทธ
ในจงัหวดัแพร่

พระศกัดิธชั แสงธง วิทยาเขตแพร่                        380,000.00

66 การบูรณาการการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
นานาชาติวิถีใหม่ส าหรับพระนกัเผยแผ่
ภาคเหนือตอนบน

รศ.ดร.ส าราญ ขนัส าโรง  วิทยาเขตเชียงใหม่                        100,000.00

66.1 ยอ่ยท่ี 1: การวิเคราะห์รูปแบบการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาภาคภาษาองักฤษวิถี
ใหม่ส าหรับพระนกัเผยแผ่ภาคเหนือ
ตอนบน

พระมหาองัคาร ญาณเมธี  วิทยาเขตเชียงใหม่                        150,000.00



ล ำดบัที่ โปรแกรม ช่ือแผนงำนวจิัย ช่ือ-ฉำยำ-นำมสกุล ส่วนงำน  งบประมำณที่เสนอขอ หมำยเหตุ

66.2 ยอ่ยท่ี 2: การพฒันาคู่มือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาภาคภาษาองักฤษวิถี
ใหม่ส าหรับพระนกัเผยแผ่ภาคเหนือ
ตอนบน

ดร.เดชา ตาละนึก  วิทยาเขตเชียงใหม่                        350,000.00

66.3 ยอ่ยท่ี 3: การพฒันากระบวนการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาภาคภาษาองักฤษวิถี
ใหม่ส าหรับพระนกัเผยแผ่ภาคเหนือ
ตอนบน

รศ.ดร.ส าราญ ขนัส าโรง  วิทยาเขตเชียงใหม่                        300,000.00

66.4 ยอ่ยท่ี 4: การพฒันาพระนกัเผยแผ่ธรรมะ
ภาคภาษาองักฤษวิถีใหม่ตน้แบบ

ผศ.ดร.วิสุทธิชยั ไชยสิทธ์ิ  วิทยาเขตเชียงใหม่                        300,000.00

67 การพฒันานวตัวิถีอีสานสู่การสร้างสุข
ภาวะสงัคมของพระสงฆย์คุโควิด-๑๙

พระครูปริยติัธรรมวงศ,์ รศ.ดร. วิทยาเขตขอนแก่น                        500,000.00

68 "RAG Model: นวตักรรมการพฒันาการ
เรียนรู้และการใชชี้วิตร่วมกนัของสงัคม
สามวยัผ่านทุนทางวฒันธรรมในจงัหวดั
ล าปาง"

นายสมจนัทร์ ศรีปรัชยานนท์ วิทยาลยัสงฆน์ครล าปาง                        300,000.00

69 การพฒันาพุทธนวตักรรมการเสริมสร้าง
ตน้ทุนแห่งความสุขของผูสู้งอายวิุถีชีวิต
ใหม่

ผศ.ดร.สมโภช ศรีวิจิตรวรกุล ส่วนกลาง-คณะมนุษยศาสตร์                        400,000.00



ล ำดบัที่ โปรแกรม ช่ือแผนงำนวจิัย ช่ือ-ฉำยำ-นำมสกุล ส่วนงำน  งบประมำณที่เสนอขอ หมำยเหตุ

70 รูปเเบบการเเข่งขนัเเละเทคนิคการขาย
ส้ินคา้เกษตรบนตลาดออนไลน์ของ
เกษตรกรชาวสวนล าไยในอ าเภอสารภี
จงัหวดัเชียงใหม่

ดร.เอนก ใยอินทร์ ส่วนกลาง-คณะสงัคมศาสตร์                        500,000.00

71 การพฒันาไกดบ์ุค๊ดิจิตอลแหล่งเรียนรู้
สถานท่ีท่องเท่ียว วิถีชีวิตชุมชน 
ศิลปวฒันธรรม และการถ่ายทอด
เทคโนโลยสู่ีกระบวนยกระดบัการ
ท่องเท่ียวในจงัหวดัหนองคาย

นางอิงอร บุตรศรีผา วิทยาเขตหนองคาย                        200,000.00 ไฟล ์โหลดไม่ได้

71.1 การพฒันาไกดบ์ุค๊ดิจิตอลแหล่งเรียนรู้
สถานท่ีท่องเท่ียว วิถีชีวิตชุมชน 
ศิลปวฒันธรรม และการถ่ายทอด
เทคโนโลยสู่ีกระบวนยกระดบัการ
ท่องเท่ียวในจงัหวดัหนองคาย

นายอนนัต ์คติยะจนัทร์ วิทยาเขตหนองคาย                        200,000.00

71.2 กระบวนการยกระดบั แหล่งเรียนรู้
สถานท่ีท่องเท่ียว วิถีชีวิตชุมชน 
ศิลปวฒันธรรม และการถ่ายทอด
เทคโนโลยสู่ีกระบวนยกระดบัการ
ท่องเท่ียวในจงัหวดัหนองคาย

ผศ.ดร.เจษฎา มูลยาพอ วิทยาเขตหนองคาย                        200,000.00



ล ำดบัที่ โปรแกรม ช่ือแผนงำนวจิัย ช่ือ-ฉำยำ-นำมสกุล ส่วนงำน  งบประมำณที่เสนอขอ หมำยเหตุ

71.3 แนวทางการพฒันาและการถ่ายทอด
แหล่งเรียนรู้สถานท่ีท่องเท่ียว วิถีชีวิต
ชุมชน ศิลปวฒันธรรม และการถ่ายทอด
เทคโนโลยสู่ีกระบวนยกระดบัการ
ท่องเท่ียวในจงัหวดัหนองคาย

พระครูภาวนาโพธิวิสุทธ์ิ วิทยาเขตหนองคาย                        200,000.00

72 Phrae Smart Community : การสร้าง
พ้ืนท่ีตน้แบบชุมชนอจัฉริยะ โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในจงัหวดัแพร่

พระศกัดิธชั แสงธง  วิทยาเขตแพร่                        200,000.00

ยอ่ยท่ี 1 Smart Environment : การ
จดัการส่ิงแวดลอ้มของชุมชนในจงัหวดั
แพร่

พระมหาสิทธิชยั ปัญญาไวย์  วิทยาเขตแพร่                        200,000.00

ยอ่ยท่ี 2 “Smart Economy : การพฒันา
ขีดความสามารถดา้นเศรษฐกิจฐานราก
ของชุมชนในจงัหวดัแพร่”

ผศ.ดร.สายณัห์ อินนนัใจ  วิทยาเขตแพร่                        200,000.00

ยอ่ยท่ี 3 “Smart Art : การพฒันาพ้ืนท่ี
กิจกรรมดา้นศิลปวฒันธรรมของชุมชน
ในจงัหวดัแพร่”

รศ.ดร.รวีโรจน์ ศรีค  าภา  วิทยาเขตแพร่                        200,000.00

ยอ่ยท่ี 4 “Smart Networking : การสร้าง
เครือข่ายชุมชนอจัฉริยะของชุมชนใน
จงัหวดัแพร่”

ดร.ธาดา เจริญกุศล  วิทยาเขตแพร่                        200,000.00



ล ำดบัที่ โปรแกรม ช่ือแผนงำนวจิัย ช่ือ-ฉำยำ-นำมสกุล ส่วนงำน  งบประมำณที่เสนอขอ หมำยเหตุ

73 รูปแบบการพฒันาศิลปวฒันธรรมอีสาน
เชิงสร้างสรรค์

ผศ.ดร.วิทยา ทองดี วิทยาเขตขอนแก่น

73.1 การสงัเคราะห์องคค์วามรู้วฒันธรรม
อีสานเชิงสร้างสรรค์

ดร.สุธิพงษ ์สวสัด์ิทา วิทยาเขตขอนแก่น                        300,000.00

73.2 การอนุรักษแ์ละส่งเสริมการเรียนรู้
วฒันธรรมอีสานเชิงสร้างสรรค ์ดว้ย
กระบวนการทางเทคโนโลย ีส่ิงแวดลอ้ม
 สุขภาวะ ศิลปะ และการออกแบบ

ดร.สุนทร สายค า วิทยาเขตขอนแก่น                        500,000.00

73.3 การพฒันาพ้ืนท่ีวฒันธรรมอีสานเชิง
สร้างสรรค ์ดว้ยกระบวนการทาง
เทคโนโลย ีส่ิงแวดลอ้ม สุขภาวะ ศิลปะ 
และการออกแบบ

ผศ.ดร.นิรัช เรืองแสน วิทยาเขตขอนแก่น                        500,000.00

73.4 การเสริมสร้างเครือข่ายการพฒันาการ
เรียนรู้วฒันธรรมอีสานเชิงสร้างสรรค ์
ดว้ยกระบวนการทางเทคโนโลย ี
ส่ิงแวดลอ้ม สุขภาวะ ศิลปะ และการ
ออกแบบ

อาจารยพ์นัทิวา ทบัภูมี วิทยาเขตขอนแก่น                        500,000.00

74 ความมัน่คงทางอาหารของสงัคมไทยใน
ยคุโวรัสโควิด-19 ระบาด “กรณีศึกษา 
ต  าบลแคน อ าเภอสนม จงัหวดัสุรินทร์

รศ.พลวฒัน์ ชุมสุข ส่วนกลาง-คณะสงัคมศาสตร์                        500,000.00



ล ำดบัที่ โปรแกรม ช่ือแผนงำนวจิัย ช่ือ-ฉำยำ-นำมสกุล ส่วนงำน  งบประมำณที่เสนอขอ หมำยเหตุ

75 Korat Creative Cultural City : การพฒันา
เมืองวฒันธรรมสร้างสรรคสู่์การพฒันา
นวตักรรมเชิงพาณิชยใ์นจงัหวดั
นครราชสีมา

ดร.เบญจมาศ สุวรรณวงศ์ วิทยาเขตนครราชสีมา                        100,000.00

75.1 ศึกษาคุณค่า ความส าคญั และการอนุรักษ์
เมืองวฒันธรรมในพ้ืนท่ีจงัหวดั
นครราชสีมา

พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม,ผศ.ดร. วิทยาเขตนครราชสีมา                        200,000.00

75.2 รูปแบบการพฒันาเมืองวฒันธรรม
สร้างสรรคสู่์การพฒันานวตักรรมเชิง
พาณิชยใ์นจงัหวดันครราชสีมา

ดร.มนสัพล ยงัทะเล วิทยาเขตนครราชสีมา                        250,000.00

75.3 นวตักรรมสินคา้ชุมชนทางดา้น
วฒันธรรมในเชิงพาณิชยข์องจงัหวดั
นครราชสีมา

ดร.เบญจมาศ สุวรรณวงศ์ วิทยาเขตนครราชสีมา                        250,000.00

75.4 การเสริมสร้างเครือข่าย Korat Creative 
Cultural City : การพฒันาเมือง
วฒันธรรมสร้างสรรคสู่์การพฒันา
นวตักรรมเชิงพาณิชยใ์นจงัหวดั
นครราชสีมา

ดร.ไพรวรรณ ปุริมาตร วิทยาเขตนครราชสีมา                        200,000.00



ล ำดบัที่ โปรแกรม ช่ือแผนงำนวจิัย ช่ือ-ฉำยำ-นำมสกุล ส่วนงำน  งบประมำณที่เสนอขอ หมำยเหตุ

76 การพฒันาตน้แบบการจดัการขยะชุมชน
แบบครบวงจรตามหลกัเศรษฐกิจ
หมุนเวียน ในจงัหวดัหนองคาย

ดร.ศุภกิจ ภกัดีแสน วิทยาเขตหนองคาย                        380,000.00

77 การบูรณาการพุทธนวตักรรมกบัการ
ก าหนดนโยบายสาธารณะ สู่เมืองแห่งการ
เรียนรู้ จงัหวดันครพนม

 ดร.ศตพล ใจสบาย วิทยาลยัสงฆน์ครพนม                        100,000.00

77.1 กระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะสู่
เมืองแห่งการเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน : การสร้างนวตักรรมการ
จดัการตนเอง

นางสาวศศิธร ล่องเลิศ วิทยาลยัสงฆน์ครพนม                        300,000.00

77.2 กระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะสู่
เมืองแห่งการเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน : การพฒันานวตักรรม
เครือข่ายการศึกษาสู่การพฒันาคน

นายปภงักร สายบวั วิทยาลยัสงฆน์ครพนม                        300,000.00

77.3 กระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะสู่
เมืองแห่งการเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน : การพฒันานวตักรรม
เครือข่ายการศึกษาสู่การพฒันาคน

นายมาวิน โทแกว้ วิทยาลยัสงฆน์ครพนม                        300,000.00



ล ำดบัที่ โปรแกรม ช่ือแผนงำนวจิัย ช่ือ-ฉำยำ-นำมสกุล ส่วนงำน  งบประมำณที่เสนอขอ หมำยเหตุ

78 ถอดบทเรียนการบริหารจดัการกิจวตัร
ของพระสงฆใ์นช่วงการระบาดของ
วิกฤติCOVID-19ของวดในเขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ

พระครูธรรมธรศิริวฒัน์ สิริวฑฺฒ
โน, ผศ.ดร.

 วิทยาเขตอุบลราชธานี                        700,000.00

79

80


