
ลําดับ เวลานําเสนอ ช่ือโครงการ
ช่ือ-นามสกุล / ฉายา 

สังกัดหนวยงาน

แผนงานวิจัย : พุทธนวัตกรรมเพ่ือการจัดการปาและน้ํานานแบบมีสวนรวมสูการสรางคุณภาพ

ชีวิตชุมชนเกษตรวิถีใหมอยางย่ังยืน จังหวัดนาน

พระครูปลัดวัชรพงษ วชิรปฺโญ,ผศ.ดร.

 วิทยาลัยสงฆนครนานเฉลิมพระเกียรติฯ 

โครงการยอยที่ 1 พุทธนวัตกรรมการเสริมสรางกระบวนการฟนฟูปาและน้ํานานสูการสราง

คุณภาพชีวิตชุมชนเกษตรวิถีใหมอยางย่ังยืนจังหวัดนาน

พระครูปลัดวัชรพงษ วชิรปฺโญ,ผศ.ดร.

 วิทยาลัยสงฆนครนานเฉลิมพระเกียรติฯ 

โครงการยอยที่ 2 พุทธนวัตกรรมการพัฒนาเครือขายชุมชนฟนฟูปาและน้ํานานสูการสราง

คุณภาพชีวิตชุมชนเกษตรวิถีใหมอยางย่ังยืน จังหวัดนาน

ผศ.ดร.วรปรัชญ คําพงษ

 วิทยาลัยสงฆนครนานเฉลิมพระเกียรติฯ 

75 โครงการเดี่ยว : การพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพ้ืนที่เมืองเกานาน พระครูปลัดวัชรพงษ วชิรปฺโญ,ผศ.ดร.

 วิทยาลัยสงฆนครนานเฉลิมพระเกียรติฯ 

แผนงานวิจัย : นวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยชุมชนตนแบบในจังหวัดนาน ผศ.ดร.ธีรทัศน โรจนกิจจากุล

 วิทยาลัยสงฆนครนานเฉลิมพระเกียรติฯ 

โครงการยอยที่ 1 การศึกษาสภาพทั่วไปของชุมชนตนแบบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในจังหวัดนาน

ผศ.ดร.ธีรทัศน โรจนกิจจากุล

 วิทยาลัยสงฆนครนานเฉลิมพระเกียรติฯ 

โครงการยอยที่ 2 สรางกระบวนการการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดนานอยาง

ย่ังยืน

พระครูสมุหอุทัย อุทยเมธ

 วิทยาลัยสงฆนครนานเฉลิมพระเกียรติฯ 

โครงการยอยที่ 3 การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดนานอยางย่ังยืน นายธัชพล ยรรยงค

 วิทยาลัยสงฆนครนานเฉลิมพระเกียรติฯ 

77 โครงการเดี่ยว : คัมภีรใบลานตํานานพูเพียง: การปริวรรต การแปล และศึกษาวิเคราะห ดร.ชํานาญ เกิดชอ

 วิทยาลัยสงฆนครนานเฉลิมพระเกียรติฯ 

แผนงานวิจัย : การพัฒนาและเพ่ิมมูลคาภูมิปญญางานพุทธศิลปจังหวัดแพร พระมหาสิทธิชัย ปญญาไวย

 วิทยาเขตแพร 

โครงการยอยที่ 1 การพัฒนาองคความรูและการสรางสรรคงานพุทธศิลปรวมสมัย จังหวัดแพร นายอภิชา สุขจีน

 วิทยาเขตแพร 

โครงการยอยที่ 2 การพัฒนาการออกแบบและเพ่ิมศักยภาพชางพุทธศิลปในจังหวัดแพร พระมหาสิทธิชัย ปญญาไวย

 วิทยาเขตแพร 

โครงการยอยที่ 3 ยุวสลา : การถายทอดและพัฒนาทักษะงานสลาพุทธศิลปรุนเยาว จังหวัดแพร ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ฟองคํา

 วิทยาเขตแพร 

โครงการยอยที่ 4 กลไกการพัฒนาเครือขายชางพุทธศิลปแบบมีสวนรวม จังหวัดแพร ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ฟองคํา

 วิทยาเขตแพร 

โครงการยอยที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพ่ิมมูลคางานพุทธศิลป สูเศรษฐกิจสรางสรรค 

จังหวัดแพร

พระศักดิธัช แสงธง

 วิทยาเขตแพร 

แผนงานวิจัย : ชุมชนนวัตกรรม : การพัฒนาและยกระดับศิลปวัฒนธรรมเชิงสรางสรรคแบบมี

สวนรวมของชุมชนวิถีพุทธเพ่ือเสริมสรางเศรษฐกิจชุมชนฐานรากจังหวัดแพร

ผศ.ชลธิชา จิรภัคพงค

 วิทยาเขตแพร 

โครงการยอยที่ 1 การจัดการความรูศิลปวัฒนธรรมเชิงสรางสรรคระดับชุมชนตามศาสตร

พระราชาจังหวัดแพร

รศ.พูนทรัพย เกตุวีระพงศ

 วิทยาเขตแพร 

โครงการยอยที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรการผลิตงานฝมือศิลปวัฒนธรรมเชิงสรางสรรคสําหรับ

ชุมชนวิถีพุทธ จังหวัดแพร

รศ.ฉวีวรรณ สุวรรณาภา

 วิทยาเขตแพร 

76

78

79

74

บัญชีขอเสนอโครงการวิจัย งปม. ๒๕๖๖ (Concept Paper) กลุม ๒
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สถาบันวิจัยพุทธศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย



โครงการยอยที่ 3 การพัฒนาและยกระดับการผลิตและเพ่ิมมูลคางานหัตถกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อ

เสริมสรางเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนวิถีพุทธ จังหวัดแพร

ผศ.ดร.อรอนงค วูวงศ

 วิทยาเขตแพร 

แผนงานวิจัย : ธรรมนูญสุขภาพวิถีพุทธ : การปองกันและการเสริมสรางสุขภาพของผูสูงอายุ

แบบมีสวนรวมของภาคีเครือขายจังหวัดแพร

พระครูโสภณกิตติบัณฑิต,ผศ.ดร.

 วิทยาเขตแพร

โครงการยอยที่ 1 การเสริมสรางองคความรูและเทคนิคการปองกันสุขภาวะของของเครือขาย

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) วิถีพุทธแบบมีสวนรวมของภาคีเครือขายจังหวัด

แพร

ผศ.ดร.สมจิต ขอนวงค

 วิทยาเขตแพร

โครงการยอยที่ 2 การพัฒนาธรรมนูญสุขภาพวิถีพุทธในการปองกันและเสริมสรางสุขภาพของ

ผูสูงอายุแบบมีสวนรวมของภาคีเครือขายจังหวัดแพร

ผศ.ดร.สายัณห อินนันใจ

 วิทยาเขตแพร

โครงการยอยที่ 3 การสรางเครือขายธรรมนูญสุขภาพวิถีพุทธในการปองกันและเสริมสราง

สุขภาพของผูสูงอายุแบบมีสวนรวมของภาคีเครือขายจังหวัดแพร

นายธนนันท คุมถิ่นแกว

 วิทยาเขตแพร

แผนงานวิจัย : ศิลปะการตีมีด : รูปแบบการสรางสรรคผลงานหัตถกรรมเชิงพาณิชยในพ้ืนที่บาน

ใหม

นายนรุณ กุลผาย

 วิทยาลัยสงฆพอขุนผาเมือง 

โครงการยอยที่ 1 ศึกษารูปแบบการสรางสรรคศิลปะการตีมีดชุมชนบานใหม จังหวัดเพชรบูรณ พระมหาธนกร กิตฺติปฺโญ (สรอยศรี)

 วิทยาลัยสงฆพอขุนผาเมือง 

โครงการยอยที่ 2 พัฒนารูปแบบและกระบวนการแกะสลักลายมีดใหเปนสินคาดานศิลปะเชิง

พาณิชย

พระสมุหชาญชัย ญาณชาโต

 วิทยาลัยสงฆพอขุนผาเมือง 

โครงการยอยที่ 3 พัฒนาพ้ืนที่และการทองเท่ียวกลุมบานมีดบานใหมเชิงพุทธสรางสรรคในชุมชน

ทองเที่ยว

พระมหาภาคภูมิ ภทฺทเมธี

 วิทยาลัยสงฆพอขุนผาเมือง 

แผนงานวิจัย : พัฒนานวัตกรรมพุทธวิถียกระดับวัดและชุมชนสรางสรรคดวยขยะ (Zoro Waste) พระมหาธนกร กิตฺติปฺโญ (สรอยศรี)

 วิทยาลัยสงฆพอขุนผาเมือง 

โครงการยอยที่ 1 ศึกษาสภาพปญหา และแนวทางการแกไขขยะและของเสีย ในวัดและชุมชนใน

จังหวัดเพชรบูรณ

พระมหาธนกร กิตฺติปฺโญ (สรอยศรี)

 วิทยาลัยสงฆพอขุนผาเมือง 

โครงการยอยที่ 2 การมีสวนรวมวัด ชุมชนสรางสรรค และสรางเครือขาย การสรางกลไกการ

บริหารจัดระบบจัดการขยะและของเสีย

พระศรีพัชโรดม (ลักษณะ บุญคํา)

 วิทยาลัยสงฆพอขุนผาเมือง 

โครงการยอยที่ 3 พัฒนานวัตกรรมสรางสรรคพุทธวิธี ออกแบบผลิตภัณฑจากขยะ (Zoro Waste) ดร.สราวุฒย วิจิตรปญญา

 วิทยาลัยสงฆพอขุนผาเมือง 

แผนงานวิจัย : การศึกษาบูรณาการความรวมมือพัฒนาหลักสูตรตนแบบนวัตกรรมวิถีพุทธระยะ

สั้นระบบออนไลนของโรงเรียนวิถีพุทธจังหวัดนครราชสีมา

ดร.มนัสพล ยังทะเล 

 วิทยาเขตนครราชสีมา 

โครงการยอยที่ 1 การศึกษาชุดกิจกรรม องคความรูหลักสูตรวิถีพุทธของโรงเรียนวิถีพุทธจังหวัด

นครราชสีมา

รศ.ดร.สุรพงษ คงสัตย

 วิทยาเขตนครราชสีมา 

โครงการยอยที่ 2 การศึกษาการสรางรูปแบบผลิตหลักสูตรระยะสั้นวิถีพุทธระบบออนไลนและ

ความรวมมือของโรงเรียนวิถีพุทธจังหวัดนครราชสีมา

พระชรันดร สาระกูล

 วิทยาเขตนครราชสีมา 

โครงการยอยที่ 3 การศึกษากระบวนการ กิจกรรมการเรียนรูพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นนวัตกรรม

วิถีพุทธระบบออนไลน

พระครูใบฏีกาหัสดี ประกิ่ง,ผศ.ดร.

 วิทยาเขตนครราชสีมา 

โครงการยอยที่ 4 การบูรณาการประยุกตใชหลักสูตรระยะสั้น การทดลองใชหลักสูตร 

ประเมินผลการเรียนรู และนําไปสูตนแบบหลักสูตรระยะสั้นวิถีพุทธระบบออนไลน

ดร.มนัสพล ยังทะเล 

 วิทยาเขตนครราชสีมา 

แผนงานวิจัย : Smart Korat Green City : การพัฒนาเมืองและชุมชนสูความย่ังยืนบน

ฐานเศรษฐกิจสีเขียวในจังหวัดนครราชสีมา

ดร.เบญจมาศ สุวรรณวงศ

 วิทยาเขตนครราชสีมา 

โครงการยอยที่ 1 ศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวในการพัฒนาเมอืงและชุมชนสูความย่ังยืนใน

จังหวัดนครราชสีมา

พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม,ผศ.ดร.

 วิทยาเขตนครราชสีมา 

โครงการยอยที่ 2 การออกแบบการพัฒนาเมอืงและชุมชนสูความย่ังยืนบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว

ในจังหวัดนครราชสีมา

ดร.สิรภพ สวนดง

 วิทยาเขตนครราชสีมา 
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โครงการยอยที่ 3 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรูการพัฒนาเมืองและชุมชนความย่ังยืนบน

ฐานเศรษฐกิจสีเขียวในจังหวัดนครราชสีมา

ดร.เบญจมาศ สุวรรณวงศ

 วิทยาเขตนครราชสีมา 

โครงการยอยที่ 4 การเสริมสรางเครือขาย Smart Korat Green City : การพัฒนาเมืองและ

ชุมชนสูความย่ังยืนบนฐานเศรษฐกิจสีเขียวในจังหวัดนครราชสีมา

ดร.เกรียงไกร พินยารัก

 วิทยาเขตนครราชสีมา 

85 โครงการเดี่ยว: การสรางความม่ันคงของมรดกทางวัฒนธรรมภาษาโคราชดวยกระบวนการ การ

จัดการทางวัฒนธรรมแบบมีสวนรวม

 พระสิทธิศักดิ์ พรมสิทธิ์

   วิทยาเขตนครราชสีมา 

แผนงานวิจัย : การเสริมสรางองคความรูและแนวปฏิบัติของชุมชนในการปองกันการแพร 

ระบาดของไวรัส โคโรนา 2019

 ผศ.ดร.ฐานิดา มั่นคง

  วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ 

โครงการยอยที่ 1 New Normal: การดําเนินชีวิตของชุมชนในการปองกันการแพรระบาดของ

ไวรัสโคโรนา 2019 ของประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ

นายสราวุฒิ งาหอม

  วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ 

โครงการยอยที่ 2 การประยุกตใชหลักพุทธธรรมเพ่ือเยียวยาผูปวยในการแพรระบาดของไวรัสโค

โรนา 2019 จังหวัดศรีสะเกษ

พระสมุหชัย สนฺตกาโย

  วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ 

โครงการยอยที่ 3 ศูนยพักคอย : ถอดบทเรียนและถายทอดองคความรูการบริหารจัดการโดยใช

ชุมชนเปนฐาน

ผศ.ดร.ฐานิดา มั่นคง

  วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ 

แผนงานวิจัย : ปจจัยทางวัฒนธรรมที่สงเสริมสุขภาวะของผูสูงวัยในจังหวัดศรีสะเกษ นายสราวุฒิ งาหอม

  วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ 

โครงการยอยที่ 1 ศึกษาปจจัยทางวัฒนธรรมที่สงเสริมสุขภาวะของผูสูงวัยในจังหวัดศรีสะเกษ นายธยายุส ขอเจริญ

  วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ 

โครงการยอยที่ 2 รูปแบบการสงเสริมปจจัยทางวัฒนธรรมที่สงเสริมสุขภาวะของผูสูงวัยใน

จังหวัดศรีสะเกษ

นายชุมพล ศรีราตรี

  วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ 

โครงการยอยที่ 3 การพัฒนาปจจัยทางวัฒนธรรมที่สงเสริมสภาพจิตใจและรางกายของผูสูงวัยใน

จังหวัดศรีสะเกษ

นายสมปอง ทิพยสมบัติ

  วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ 

โครงการยอยที่ 4 นวัตกรรมปจจัยทางวัฒนธรรมที่สงเสริมสุขภาวะของผูสูงวัยในจังหวัดศรีสะเกษ นายสราวุฒิ งาหอม

  วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ 

แผนงานวิจัย : ยุติธรรมเชิงสมานฉันทตามแนววิถีพุทธ เพื่อแกไขปญหาขอพิพาทในชุมชน

จังหวัดศรีสะเกษ

พระมหาขุนทอง แกวสมทุร ผศ.ดร.

  วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ 

โครงการยอยที่ 1 บทบาทความสําคัญและรูปแบบมาตรการยุติธรรมเชิงสมานฉันทตามแนววิถี

พุทธ

ธยายุส ขอเจริญ 

  วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ 

โครงการยอยที่ 2 กระบวนการสงเสริมมาตรการยุติธรรมเชิงสมานฉันทตามแนววิถีพุทธ ในการ

แกไขปญหาขอพิพาทในชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ

ดร.สุทัศน ประทุมแกว

  วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ 

โครงการยอยที่ 3 องคความรูมาตรการยุติธรรมเชิงสมานฉันทตามแนววิถีพุทธ เพ่ือเปนกลไก

ขับเคลื่อนการแกไขปญหาขอพิพาทในชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ

พระครูปริยัติคณานุรักษ

  วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ 

แผนงานวิจัย : การพัฒนาระบบการดูแลผูปวยระยะสุดทายแบบประคับประคอง : กรณีศึกษา 

อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎรธานี

พระมหาดิลกรัศมี ฐิตจาโร

 วิทยาลัยสงฆสุราษฎรธานี

โครงการยอยที่ 1 พ้ืนที่ตนแบบในการดูแลผูปวยระยะสุดทายแบบประคับประคอง อําเภอเมืองฯ

 จังหวัดสุราษฎรธานี

พระครูภาวนาจันทคุณ,ดร.

 วิทยาลัยสงฆสุราษฎรธานี

โครงการยอยที่ 2 การสรางเครือขายระบบการดูแลผูปวยระยะสุดทายแบบประคับประคอง 

อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎรธานี

พระปลัดนิคม ปฺญาวชิโร

 วิทยาลัยสงฆสุราษฎรธานี

โครงการยอยที่ 3 สรางระบบการดูแลผูปวยระยะสุดทายแบบประคับประคอง อําเภอเมืองฯ 

จังหวัดสุราษฎรธานี

พระมหาดิลกรัศมี ฐิตจาโร

 วิทยาลัยสงฆสุราษฎรธานี

แผนงานวิจัย : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมกับองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในจังหวัดชลบุรี

ดร.วรพจน กองเสนาะ

 วิทยาลัยสงฆชลบุรี

โครงการยอยที่ 1 นโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมกับองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดชลบุรี

ดร.วรพจน กองเสนาะ

 วิทยาลัยสงฆชลบุรี
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โครงการยอยที่ 2 กระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมกับองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในจังหวัดชลบุรี

ดร.พิรจักษณ ฉันทวิริยสกุล

 วิทยาลัยสงฆชลบุรี

โครงการยอยที่ 3 การเสริมสรางเครือขายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมกับ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดชลบุรี

นายสุขสรร ทองที

 วิทยาลัยสงฆชลบุรี

โครงการยอยที่ 4 วิเคราะหปญหาและอุปสรรคการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

รวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดชลบุรี

นายณรงค เชื้อบัวเย็น

 วิทยาลัยสงฆชลบุรี

แผนงานวิจัย : การจัดการทรัพยากรทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเมืองพระรถ(อําเภอพนัสนิคม ) 

จังหวัดชลบุรี

นางสาวเขมจิรา พิทักราษฎร

 วิทยาลัยสงฆชลบุรี

โครงการยอยที่ 1 การศึกษาทรัพยากรทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเมืองพระรถ(อําเภอพนัสนิคม) 

จังหวัดชลบุรี

พระปลัดมนู ฐานจาโร

 วิทยาลัยสงฆชลบุรี

โครงการยอยที่ 2 การพัฒนากิจกรรมและแผนที่การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเมืองพระรถ(อําเภอ

พนัสนคิม) จังหวัด ชลบุรี

พระชลญาณมนุี,ดร.

 วิทยาลัยสงฆชลบุรี

โครงการยอยที่ 3 การพัฒนาเครือขายและระบบการบริหารจัดการเครือขายของชุมชนและ 

ผูประกอบการ ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเมืองพระรถ(อําเภอพนัสนิคม) จังหวัดชลบุรี

นายปรัชญา บุตรสะอาด

 วิทยาลัยสงฆชลบุรี

โครงการยอยที่ 4 การวิเคราะหยุทธศาสตรและนโยบายการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเมืองพระรถ

(อําเภอพนัสนิคม) จังหวัดชลบุรี

นายสุขสรร ทองที

 วิทยาลัยสงฆชลบุรี

แผนงานวิจัย : การประยุกตหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอัตลักษณทางวัฒนธรรม

ทองถิ่นของจังหวัดสุพรรณบุรี

พระครูวิบูลเจติยานุรักษ, ดร.  

 วิทยาลัยสงฆสุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ 

โครงการยอยที่ 1 การสํารวจแหลงทองเท่ียวเชิงอัตลักษณทางวัฒนธรรมทองถิ่นในจังหวัด

สุพรรณบุรี

พระมหาสมมาส ชุติมนฺโต

 วิทยาลัยสงฆสุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ 

โครงการยอยที่ 2 การประยุกตหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาชุมชนเชื่อมโยงอัตลักษณทางวัฒนธรรม

ทองถิ่นในจังหวัดสุพรรณบุรี

พระครูวิบูลเจติยานุรักษ, ดร. 

 วิทยาลัยสงฆสุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ 

โครงการยอยที่ 3 การพัฒนากิจกรรมการทองเท่ียวตามหลักพุทธธรรมเชื่อมโยงอัตลักษณทาง

วัฒนธรรมทองถิ่นในจังหวัดสุพรรณบุรี

ดร.เพ็ญพรรณ เฟองฟูลอย

 วิทยาลัยสงฆสุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ 

โครงการยอยที่ 4 การสรางเครือขายการเรียนรูพัฒนาชุมชนดวยหลักพุทธธรรมเชื่อมโยงอัต

ลักษณทางวัฒนธรรมทองถิ่นเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรี

พระครูโกศลธรรมานุสิฐ,ดร.

 วิทยาลัยสงฆสุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ 

แผนงานวิจัย : เมืองพระ เมืองพุทธ : ยุทธศาสตรการพัฒนาและยกระดับการทองเที่ยวเชิงพุทธ

ศาสนาสําหรับรองรับการทองเที่ยวในชีวิตวิถีใหม จังหวัดสุพรรณบุรี

พระมหาสมมาส ชุติมนฺโต

 วิทยาลัยสงฆสุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ 

โครงการยอยที่ 1 สํารวจเสนทางการทองเที่ยวเชิงพุทธศาสนาตามรอยเกจิอาจารย และวัด

สําคัญที่ปรากฏในวรรณกรรมขุนชางขุนแผน จังหวัดสุพรรณบุรี

พระมหาสมมาส ชุติมนฺโต

 วิทยาลัยสงฆสุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ 

โครงการยอยที่ 2 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นการทางทองเที่ยวเชิงพุทธศาสนาตามรอยเกจิอาจารย 

และวัดสําคัญที่ปรากฏในวรรณกรรมขุนชางขุนแผน จังหวัดสุพรรณบุรี

ดร.ณัฐกร ปงละออ

 วิทยาลัยสงฆสุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ 

โครงการยอยที่ 3 การพัฒนาเครือขายและยกระดับการทองเท่ียวเชิงพุทธศาสนา “เมืองพระ 

เมืองพุทธ” สําหรับรองรับการทองเที่ยวในชีวิตวิถีใหม จังหวัดสุพรรณบุรี

พระครูวิธานสุตาภิรม,ดร.

 วิทยาลัยสงฆสุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ 

แผนงานวิจัย : การพัฒนาเสนทางทองเท่ียววิถีพุทธกิจกรรมทางน้ําพัฒนาสังคมทุกมิติของชุมชน

อยางย่ังยืนใน จังหวัดสุพรรณบุรี

พระครูโสภณวีรานุวัตร,ดร.

 วิทยาลัยสงฆสุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ 

โครงการยอยที่ 1 การพัฒนาเสนทางเท่ียววิถีพุทธการตักบาตรทางน้ํา พัฒนาสัมคมทุกมิติของ

ชุมชนใน จังหวัดสุพรรณบุรี

พระครูโสภณวีรานุวัตร,ดร.

 วิทยาลัยสงฆสุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ 

โครงการยอยที่ 2 การพ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรมวิถีพุทธดังเดิม ณ.ริมฝงแมน้ําทาจีน พัฒนาสังคมทุก

มิติของชุมชน ในจังหวัดสุพรรณบุรี

พระครูวิบูลเจติยานุรักษ, ดร. 

 วิทยาลัยสงฆสุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ 

โครงการยอยที่ 3 พัฒนาการจัดตั้งศนูยเรียนรูพฤกษชาติ วิถีธรรมชาติพัฒนาสังคมทุกมิติของ

ชุมชนใน จังหวัดสุพรรณบุรี

นายเอกมงคล เพ็ชรวงษ

 วิทยาลัยสงฆสุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ 

95 โครงการเดี่ยว : การฟนฟูสุขภาพของผูสูงอายุในสถานการณวิกฤตโรคโควิด-19 ดวยหลักธรรม

ทางพระพุทธศาสนาของคณะสงฆในจังหวัดสุพรรณบุรี

พระครูโกศลธรรมานุสิฐ,ดร.

 วิทยาลัยสงฆสุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ 
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96 โครงการเดี่ยว : กลไกการพัฒนาและสรางเครือขายสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุแบบองครวมตามภูมิ

สังคม จังหวัดสุพรรณบุรี

ผศ.ดร.วิชชุกร นาคธน

 วิทยาลัยสงฆสุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ 

แผนงานวิจัย : การสรางนวัตกรรมการทองเที่ยวเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในมิติศาสนาและวัฒนธรรม ดร.บูรกรณ บริบูรณ

 วิทยาลัยสงฆนครพนม 

โครงการยอยที่ 1 การประดิษฐอัตลักษณทางวัฒนธรรมสูมูลคาทางการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ของกลุมชาติพันธุ จังหวัดนครพนม

นายณลิณ ควรครู

 วิทยาลัยสงฆนครพนม 

โครงการยอยที่ 2 การเสริมสรางคุณคาใน บุญประเพณีของกลุมชาติพันธุสูมูลคาทางการทอง

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดนครพนม

พระครูศรีปริยัติการ

 วิทยาลัยสงฆนครพนม 

โครงการยอยที่ 3 การพัฒนาคุณคาพ้ืนที่เชิงวัฒนธรรมสรางสรรค สูมูลคาทางวัฒนธรรมกลุม

ชาติพันธุ จังหวัดนครพนม

นางสาวปรางทิพย มั่นธร

 วิทยาลัยสงฆนครพนม 

โครงการยอยที่ 4 การพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน เพ่ือสรางมูลคาในการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ของ

กลุมชาติพันธุ จังหวัดนครพนม

นายสุนันท คําลุน

 วิทยาลัยสงฆนครพนม 

โครงการยอยที่ 5 การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการความรูดานการทองเท่ียวเชิง

วัฒนธรรม จังหวัดนครพนม

พระมหาสนอง ปจฺโจปการี,ผศ.ดร.

 วิทยาลัยสงฆนครพนม 

แผนงานวิจัย : การบูรณาการทุนทางวัฒนธรรม: การขับเคลื่อนพระธาตุพนม กับการเปนมรดก

โลกทางวัฒนธรรม

ดร.ศตพล ใจสบาย

 วิทยาลัยสงฆนครพนม 

โครงการยอยที่ 1คุณคาและความสําคัญขององคพระธาตุพนมในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมของ 

ประชาคมลุมน้ําโขง

นางสาวศศิธร ลองเลิศ

 วิทยาลัยสงฆนครพนม 

โครงการยอยที่ 2 การอนุรักษวัฒนธรรม-ประเพณีที่เก่ียวของกับองคพระธาตุพนมเพื่อสนบัสนุน

การเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรม

นายปภังกร สายบัว

 วิทยาลัยสงฆนครพนม 

โครงการยอยที่ 3 การเสริมสรางกระบวนการเรียนรูทางวัฒนธรรมสูการเปนมรดกโลกทาง 

วัฒนธรรมขององคพระธาตุพนม

นายมาวิน โทแกว

 วิทยาลัยสงฆนครพนม 

โครงการยอยที่ 4 การสรางชุดกิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

เพ่ือสนบัสนุนการเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรม

ดร.ศตพล ใจสบาย

 วิทยาลัยสงฆนครพนม 

แผนงานวิจัย : การวิจัยดานการสรางองคความรูดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรวิถีพุทธ พระมหาสนอง ปจฺโจปการี,ผศ.ดร.

 วิทยาลัยสงฆนครพนม 

โครงการยอยที่ 1 การพัฒนาเครือขายเยาวชนจิตอาสาในการมีสวนรวมการพัฒนาชุมชนวิถีพุทธ

จังหวัดมกุดาหาร

พระศักดิ์สกล สกฺกมหิทฺธิมลาวิโก

 วิทยาลัยสงฆนครพนม 

โครงการยอยที่ 2 กระบวนการขัดเกลาทางสังคมเพ่ือเสริมสรางจิตอาสาชุมชนวิถีพุทธบาน

กานเหลืองดง อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

พระครูสุวรรณทัศนาธร

 วิทยาลัยสงฆนครพนม 

โครงการยอยที่ 3 การสรางเครือขายจิตอาสากลุมชาติพันธเพ่ือความสมานฉันทของชุมชนวิถี

พุทธจังหวัดนครพนม

 ผศ.ปรีชา บุญทวี

 วิทยาลัยสงฆนครพนม 

แผนงานวิจัย : การเสริมสรางความเขมแข็งทางใจภายใตสถานการณโควิด-19ของประชาชน ใน

จังหวัดบุรีรัมย

ดร.ธนันตชัย พัฒนสิงห

 วิทยาลัยสงฆบุรีรัมย 

โครงการยอยที่ 1 การศึกษาสภาพปญหาในการดําเนินชีวิตของประชาชนภายใตสถานการณโค

วิด-19 ในจังหวัด บุรีรัมย

นายอิสรพงษ ไกรสินธุ

 วิทยาลัยสงฆบุรีรัมย 

โครงการยอยที่ 2 แนวทางในการแกปญหาการดําเนินชีวิตของประชาชนภายใตสถานการณโค

วิด-19 ในจังหวัด บุรีรัมย

ผศ.ดร.รุงสุริยา หอมวัน

 วิทยาลัยสงฆบุรีรัมย 

โครงการยอยที่ 3 กระบวนการเสริมสรางความเขมแข็งทางใจภายใตสถานการณโควิด-19 ของ

ประชาชน ในจังหวัด บุรีรัมย

พระชัษษพณขิ์ สุรปฺโญ (จันวงคเดือน), ดร.

 วิทยาลัยสงฆบุรีรัมย 

โครงการยอยที่ 4 การขับเคลื่อนการเสริมสรางความเขมแข็งทางใจภายใตสถานการณโควิด-19 

ของประชาชน ใน จังหวัดบุรีรัมย

พระสมพร อนาลโย

 วิทยาลัยสงฆบุรีรัมย 

แผนงานวิจัย : ศูนยการเรียนรูสยามวงศในประเทศไทยยุควิถีใหม พระมหาถนอม อานนฺโท.ดร.

 วิทยาลัยสงฆบุรีรัมย  
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โครงการยอยที่ 1 กําเนิดและพัฒนาการของสยามวงศในไทยและศรีลังกา พระมหาถนอม อานนฺโท.ดร.

 วิทยาลัยสงฆบุรีรัมย  

โครงการยอยที่ 2 เครือขายสยามวงศระหวางไทยกับศรีลังกา พระมหาพจน สุวโจ, ผศ.ดร.

 วิทยาลัยสงฆบุรีรัมย  

โครงการยอยที่ 3 การพัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรูสยามวงศในไทย พระมหาไสว สิริปฺโญ, ดร.

 วิทยาลัยสงฆบุรีรัมย  

โครงการยอยที่ 4 สรางศูนยเรียนรูสยามวงศในประเทศไทย พระชัษษพณขิ์ สุรปฺโญ, ดร.

 วิทยาลัยสงฆบุรีรัมย  

แผนงานวิจัย : การอยูรวมกันอยางสันติสุขของคนทุกเพศทุกวัยดวยหลักธรรมทางพุทธศาสนา

ในยุคชีวิตวิถีใหม

ดร.สังเวียน สาผาง

 วิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด

โครงการยอยที่ 1 พฤติกรรมการอยูรวมกันอยางสันติสุข ผศ.ดร.ไพฑูรย สวนมะไฟ

 วิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด

โครงการยอยที่ 2 กระบวนการบูรณาการหลักธรรมทางพุทธศาสนาในการอยูรวมกันอยางสันติสุข พระนัฐวุฒิ สิริจนฺโท,ดร.

 วิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด

โครงการยอยที่ 3 ผลของการบูรณาการหลักธรรมทางพุทธศาสนาในการอยูรวมกันอยางสันติสุข นายสนั่น ประเสริฐ

 วิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด

โครงการยอยที่ 4 การอยูรวมกันอยางสันติสุขของคนทุกเพศทุกวัยดวยหลักธรรมทางพุทธศาสนา

ในยุคชีวิตวิถีใหม

ดร.สังเวียน สาผาง

 วิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด

แผนงานวิจัย : การสรางนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงย่ังยืนบนฐานอัตลักษณและวัฒนธรรมแก

วิสาหกิจชุมชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดรอยเอ็ด

ดร.พระพลากร สุมงฺคโล

 วิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด

โครงการยอยที่ 1 การพัฒนาศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองเชิงกลยุทธของวิสาหกิจชุมชนในเขต

พ้ืนที่จังหวัดรอยเอ็ด

นายสนั่น ประเสริฐ

 วิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด

โครงการยอยที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑเชิงสรางสรรคของวิสาหกิจชุมชนในเขตพ้ืนที่จังหวัด

รอยเอ็ด

นายไชยนต อังกาน

 วิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด

โครงการยอยที่ 3 การวิเคราะหปจจัยที่มอีิทธิพลตอผลการดําเนินการสูความสําเร็จของวิสาหกิจ

ชุมชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดรอยเอ็ด

ดร.พระพลากร สุมงฺคโล

 วิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด

แผนงานวิจัย : พุทธนวัตกรรมการพัฒนาโคชสติเพ่ือสรางสังคมแหงการตื่นรูเทาทันโลกแหงการ

เปลี่ยนแปลง

ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ

 บัณฑิตวิทยาลัย

โครงการยอยที่ 1 การพัฒนาโคชสติดิจิทัลที่มีพระพุทธศาสนาเปนฐานเพื่อสรางสังคมออนไลนตื่นรู พระปราโมทย วาทโกวิโท,ดร.

 บัณฑิตวิทยาลัย

โครงการยอยที่ 2 การพัฒนาโคชสติที่มีพระพุทธศาสนาเปนฐานสําหรับพ่ีเลี้ยงชุมชนเพ่ือสราง

สังคมแหงการตื่นรู

พระครูปลัดอดิศักดิ์ วชิรปฺโญ,ดร.

 บัณฑิตวิทยาลัย

โครงการยอยที่ 3 การพัฒนาโคชสติที่มีพระพุทธศาสนาเปนฐานสําหรับยุวชนเพ่ือความปลอดภัย

ในการใชดิจิทอล

ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ

 บัณฑิตวิทยาลัย

โครงการยอยที่ 4 การถายทอดองคความรูพุทธนวัตกรรมการพัฒนาโคชสติเพ่ือสรางสังคมแหง

การตื่นรูเทาทันโลก

ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ

 บัณฑิตวิทยาลัย

105 โครงการเดี่ยว : พุทธนวัตกรรมการบริหารจัดการการเงินครัวเรือนดวยพ่ีเลื้ยงชุมชน ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ

 บัณฑิตวิทยาลัย

แผนงานวิจัย : พุทธนวัตกรรมการสื่อสารเพ่ือการบริหารจัดการองคกรและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประชาชนไทยในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

ผศ.ดร.บุญเลิศ โอฐสู

 บัณฑิตวิทยาลัย

โครงการยอยที่ 1 พุทธนวัตกรรมการสื่อสารเพ่ือการบริหารจัดการองคกรและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตประชาชนไทยในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

ดร.กนกวรรณ กรุณาฤทธิโยธิน

 บัณฑิตวิทยาลัย

โครงการยอยที่ 2 ระบบและกลไกการรูเทาทันภาวะวิกฤติการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ดวย

พุทธนวัตกรรมการสื่อสาร

ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ

 บัณฑิตวิทยาลัย
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โครงการยอยที่ 3 รูปแบบการบริหารจัดการองคกรในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยพุทธนวัตกรรมการสื่อสาร

ดร.สายสมร นาคลดา

 บัณฑิตวิทยาลัย

แผนงานวิจัย : บทบาทพระสงฆและสถาบันการศึกษาสงเคราะหในสถานการณวิกฤตไวรัสโค

วิด-19 ที่มีตอการสนับสนุนทรัพยากรเชิงพ้ืนที่จัดตั้งเปนโรงพยาบาลสนามของมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระศรีธรรมภาณี, ดร.

 บัณฑิตวิทยาลัย

โครงการยอยที่ 1 ศึกษาบริบทและสภาพปญหาการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพ้ืนที่

โดยรอบของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังนอย พระนครศรีอยุธยา

ดร.ปณัชญา ลีลายุทธ

 บัณฑิตวิทยาลัย

โครงการยอยที่ 2 ศึกษาแนวทางการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย

พระศรีธรรมภาณี, ดร.

 บัณฑิตวิทยาลัย

โครงการยอยที่ 3 ประเมินความสําเร็จของการดําเนินงานในการปรับพ้ืนที่สถานศึกษาเปน

โรงพยาบาลสนาม

ดร.กนกวรรณ กรุณาฤทธิโยธิน

 บัณฑิตวิทยาลัย

แผนงานวิจัย : แพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือพัฒนาสัมมาชีพตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและ

ขับเคลื่อนชุมชนปลอดขยะในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผศ.ดร.แมชีกฤษณา รักษาโฉม

 บัณฑิตวิทยาลัย

โครงการยอยที่ 1 พัฒนาระบบขอมูลกลางและการจัดการความรูเพ่ือพัฒนาสัมมาชีพตามแนวคิด

เศรษฐกิจหมนุเวียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผศ.ดร.แมชีกฤษณา รักษาโฉม

 บัณฑิตวิทยาลัย

โครงการยอยที่ 2 พัฒนาระบบขอมูลกลางและการจัดการความรูเพ่ือขับเคลื่อนชุมชนปลอดขยะ

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผศ.พิเศษ ดร.อรชร ไกรจักร

 บัณฑิตวิทยาลัย

โครงการยอยที่ 3 แพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือพัฒนาระบบการจําหนายผลิตภัณฑของชุมชนผาน

ระบบออนไลน

ดร.กรรณิการ ขาวเงิน

 บัณฑิตวิทยาลัย

โครงการยอยที่ 4 แพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือพัฒนาระบบประชาสัมพันธแหลงจําหนายสินคาและ

ระบบนําทางนักทองเที่ยวเพ่ือเขาถึงแหลงจําหนายสินคา

พระมหาสมบูรณ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร.

 บัณฑิตวิทยาลัย

แผนงานวิจัย : นวัตกรรมขอมลูกลางเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยววิถีพุทธในเมืองหลัก 7 จังหวัด

ของประเทศไทยในระดับนานาชาติ

พระมหาทวี มหาปฺโญ

 บัณฑิตวิทยาลัย 

โครงการยอยที่ 1 พัฒนาฐานขอมูลสําหรับการทองเที่ยววิถีพุทธในเมืองหลัก 7 จังหวัดของ

ประเทศไทยในระดับนานาชาติ

พระมหาทวี มหาปฺโญ

 บัณฑิตวิทยาลัย 

โครงการยอยที่ 2 พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสสําหรับการทองเที่ยววิถีพุทธในเมืองหลัก 7 

จังหวัดของประเทศไทยในระดับนานาชาติ

ดร.อุดม จันทมิา

 บัณฑิตวิทยาลัย 

โครงการยอยที่ 3 พัฒนา WEB Portal: ระบบขอมูลกลางแบบออนไลนสําหรับการทองเที่ยววิถี

พุทธในเมืองหลัก 7 จังหวัดของประเทศไทย ในระดับนานาชาติ

ดร.กรรณิการ ขาวเงิน 

 บัณฑิตวิทยาลัย 

โครงการยอยที่ 4 พัฒนาสื่อประชาสัมพันธและคูมือในรูปแบบดิจิทัลสําหรับสงเสริมการ

ทองเที่ยววิถีพุทธในเมืองหลัก 7 จังหวัดของประเทศไทยในระดับนานาชาติ

พระมหาวัฒนา ปฺญาทีโป (คําเคน), ดร.

 บัณฑิตวิทยาลัย 

แผนงานวิจัย : การยกระดับชุมชนราชบุรีวิถีนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ผศ.ดร.มนตรี วรภัทรทรัพย

 วิทยาลัยสงฆราชบุรี

โครงการยอยที่ 1 ศึกษาองคความรูและการมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร

ของชุมชนจังหวัดราชบุรี

พระครูปลัดสุรวุฒิ สิริวฑฺฒฺโก

 วิทยาลัยสงฆราชบุรี

โครงการยอยที่ 2 การพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนราชบุรีวิถีนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร นายวรวุฒิ มูลตรีอุตร

 วิทยาลัยสงฆราชบุรี

โครงการยอยที่ 3 การสรางเครือขายพ้ืนที่ชุมชนราชบุรีวิถีนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยแบบ

ครบวงจร

นายสมชาย ชูเมือง

 วิทยาลัยสงฆราชบุรี

โครงการยอยที่ 4 การขับเคลื่อนพ้ืนที่ชุมชนราชบุรีวิถีนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบ

วงจร

นางสาวภัคสิริ แอนิหน

 วิทยาลัยสงฆราชบุรี

111 โครงการเดี่ยว : รูปแบบการจัดการความเสี่ยงตอสถานการณโรคระบาดของสังคมวิถีพุทธตาม

หลักมงคลสูตร

ดร.ณัฏฐนาถ ศรีเลิศ

  วิทยาลัยสงฆราชบุรี
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แผนงานวิจัย : การพัฒนาศักยภาพการบูรณาการหลักวิปสสนากรรมฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี

ดร.ไชยสิทธ์ิ อุดมโชคนามออน

วิทยาเขตอุบลราชธานี

โครงการยอยที่ 1 ศึกษาหลักธรรมวิปสสนากรรมฐานเพื่อพัฒนาสุขภาพชีวิตในพระพุทธศาสนา พระสฤทธิ์ สุมโณ

วิทยาเขตอุบลราชธานี

โครงการยอยที่ 2 การพัฒนารูปแบบหลักธรรมวิปสสนากรรมฐานเพ่ือพัฒนาสุขภาพชีวิตของ

ประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี

พระอธิการสุภาพร เตชธโร ดร.

วิทยาเขตอุบลราชธานี

โครงการยอยที่ 3การนํารูปแบบหลักธรรมวิปสสนากรรมฐานเพ่ือพัฒนาสุขภาพชีวิตประชาชน สู

 Mindfulness Camp ในจังหวัดอุบลราชธานี

ดร.เอกชัย ศรีบุรินทร

วิทยาเขตอุบลราชธานี

โครงการยอยที่ 4 การสรางเครือขายชุมชนวิปสสนากรรมฐานสําหรับประชาชนในจังหวัด

อุบลราชธานี

ดร.นคร จันทราช

วิทยาเขตอุบลราชธานี

แผนงานวิจัย : การสรางความม่ันคงดานอาหาร พลังงาน และการแพทยของชุมชนเขมแข็ง

พ่ึงพาตนเองจังหวัดอุบลราชธานี

พระใบฎีกาสุพจน ตปสีโล ผศ.ดร.

วิทยาเขตอุบลราชธานี

โครงการยอยที่ 1 รูปแบบและการเสริมสรางความมั่นคงดานอาหาร พลังงาน และการแพทยของ

ชุมชนเขมแข็งพ่ึงพาตนเองจังหวัดอุบลราชธานี

นายพูลศักดิ์ หอมสมบัติ

วิทยาเขตอุบลราชธานี

โครงการยอยที่ 2 การพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนเขมแข็งพ่ึงพาตนเองเพ่ือความม่ันคงดานอาหาร พลังงาน

 และการแพทยจังหวัดอุบลราชธานี

ผศ.สุพิมล ศรศักดา

วิทยาเขตอุบลราชธานี

โครงการยอยที่ 3 การพัฒนาเครือขายพื้นที่ชุมชนเขมแข็งพ่ึงพาตนเองเพื่อความม่ันคงดานอาหาร

 พลังงาน และการแพทยอยางย่ังยืนจังหวัดอุบลราชธานี

ผศ.ดร.บรรยวัสถ ฝางคํา

วิทยาเขตอุบลราชธานี

แผนงานวิจัย : การเชื่อมโยงเสนทางเพื่อสงเสริมศักยภาพการทองเท่ียวเชิงวิปสสนากรรมฐานใน

เขตพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี

พระมหาคําพันธ ปภากโร,ผศ.ดร.

วิทยาเขตอุบลราชธานี

โครงการยอยที่ 1 รูปแบบและการเสริมสรางความพรอมของสํานักปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานเพื่อ

สรางเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี

พระสฤทธิ์ สุมโน

วิทยาเขตอุบลราชธานี

โครงการยอยที่ 2 การพัฒนาและเสนทางเชื่อมโยงและกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงวิปสสนา

กรรมฐานในเขตพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี

ดร.นคร จันทราช

วิทยาเขตอุบลราชธานี

โครงการยอยที่ 3 การสราง Applications เพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวิปสสนากรรมฐานใน

เขตพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี

 พระอธิการสุภาพร เตชธโร

วิทยาเขตอุบลราชธานี

115 โครงการเดี่ยว: การใชหลักธรรมเพื่อดําเนินการทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ในยุคเศรษฐกิจโรค

ระบาด Covid-19

ผศ.ดร. บรรยวัสถ ฝางคํา

วิทยาเขตอุบลราชธานี

116 โครงการเดี่ยว: หลักไตรสิกขาเพ่ือเสริมสรางภาวะผูนําเชิงจริยธรรม ของผูนําชุมชนในสังคม

ผูสูงอายุ

พระศิวเดชน ญาณวโร

วิทยาเขตอุบลราชธานี

117 โครงการเดี่ยว: ถอดบทเรียนการบริหารจัดการกิจวัตรของพระสงฆในชวงการระบาดของวิกฤต 

COVID-19 ของวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พระครูธรรมธรศิริวัฒน สิริวฑฺฒโน,ผศ.ดร. 

วิทยาเขตอุบลราชธานี

แผนงานวิจัย : การพัฒนาศักยภาพเครือขายเกษตรกรผูปลูกกาแฟและโกโกตามแนววิถีพุทธใน

จังหวัดจันทบุรี

พระครูสุจิตกิตติวัฒน ดร.

 หนวยวิทยบริการจังหวัดจันทบุรี 

โครงการยอยที่ 1 ศึกษาศักยภาพของเครือขายเกษตรกรผูปลูกกาแฟและโกโกในจังหวัดจันทบุรี

เพ่ือยกระดับเปน "วิสาหกิจชุมชนเกษตรนวัตวิถีจันทบูรณ

พระครูธรรมธรจิรชาติ (โนร)ี

 หนวยวิทยบริการจังหวัดจันทบุรี 

โครงการยอยที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑของเกษตรกรผูปลูกกาแฟและโกโกในจังหวัด

จันทบุรี เพ่ือยกระดับเปน "OTOP นวัตวิถีจันทบูรณ

พระครูสุจิตกิตติวัฒน ดร.

 หนวยวิทยบริการจังหวัดจันทบุรี 

โครงการยอยที่ 3 สรางเครือขายและชองทางการจําหนายของเกษตรกรผูปลูกกาแฟและโกโกใน

จังหวัดจันทบุรี “เพื่อความม่ันคง มั่งคั่ง และย่ังยืน

นางสาวสุพิชญาณ แกวโพนทอง

 หนวยวิทยบริการจังหวัดจันทบุรี 

แผนงานวิจัย : มรดกโลกทางธรรมชาติหวยขาแขง : การพัฒนาแหลงเรียนรูในการอนุรักษพื้นที่

จังหวัดอุทัยธานี

นายประคอง มาโต

 วิทยาลัยสงฆอุทัยธานี

โครงการยอยที่ 1 การจัดการการเรียนรูและการอนุรักษบริเวณพ้ืนที่รอบมรดกโลกทางธรรมชาติ

หวยขาแขงจังหวัดอุทัยธานี

พระราชอุทัยโสภณ,ดร.

 วิทยาลัยสงฆอุทัยธานี
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โครงการยอยที่ 2 การพัฒนากิจกรรมแหลงเรียนรูบริเวณพ้ืนที่รอบมรดกโลกทางธรรมชาติหวย

ขาแขงจังหวัดอุทัยธานี

พระครูอุทิตปริยัติสุนทร

 วิทยาลัยสงฆอุทัยธานี

โครงการยอยที่ 3 การเสริมสรางจิตสํานึกของชุมชนในการอนุรักษพื้นที่บริเวณพื้นที่รอบมรดก

โลกทางธรรมชาติหวยขาแขงจังหวัดอุทัยธานี

พระครูอุทัยสุตกิจ,ดร.

 วิทยาลัยสงฆอุทัยธานี

แผนงานวิจัย : การอนุรักษวิถีวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุในยุคโลกาภิวัตน จังหวัดอุทัยธานี พระครูอุปกิตปริยัติโสภณ (สุข สมงฺคโล)

 วิทยาลัยสงฆอุทัยธานี 

โครงการยอยที่ 1 วิเคราะหวิถีวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุในยุคโลกาภิวัตน จังหวัดอุทัยธานี พระครูอุทัยสุตกิจ,ดร.

 วิทยาลัยสงฆอุทัยธานี

โครงการยอยที่ 2 สรางกระบวนการอนุรักษวิถีวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุในยุคโลกาภิวัตน 

จังหวัดอุทัยธานี

พระครูอุเทศธรรมสาทิส

 วิทยาลัยสงฆอุทัยธานี

โครงการยอยที่ 3 พัฒนากระบวนการอนุรักษวิถีวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุในยุคโลกาภิวัตน 

จังหวัดอุทัยธานี

นายสมบุญ ทิพรังศรี

 วิทยาลัยสงฆอุทัยธานี

แผนงานวิจัย : พุทธศิลปลุมน้ําสะแกกรัง : กระบวนการพัฒนาการทองเที่ยวเมืองพระชนกจักรี พระสมุหพุฒิพงษ พุทฺธิวํโส (กล่ําทวี)

 วิทยาลัยสงฆอุทัยธานี

โครงการยอยที่ 1 วิเคราะหพุทธศิลปลุมน้ําสะแกกรังกับการทองเที่ยวเมืองพระชนกจักรี พระครูอุทิศธรรมพินัย

 วิทยาลัยสงฆอุทัยธานี

โครงการยอยที่ 2 พัฒนาการทองเที่ยวเมืองพระชนกจักรีตามแนวพุทธศิลปลุมน้ําสะแกกรัง นายสุวิชัย อินทกุล

 วิทยาลัยสงฆอุทัยธานี

โครงการยอยที่ 3 สรางกระบวนการการทองเที่ยวเมืองพระชนกจักรีตามแนวพุทธศิลปลุมน้ํา

สะแกกรัง

พระสมุหพุฒิพงษ พุทฺธิวํโส (กล่ําทวี)

 วิทยาลัยสงฆอุทัยธานี

โครงการยอยที่ 4 สงเสริมการทองเที่ยวเมืองพระชนกจักรีตามแนวพุทธศิลปลุมน้ําสะแกกรัง นายประคอง มาโต

 วิทยาลัยสงฆอุทัยธานี

122 โครงการเดี่ยว: การพัฒนาวิถีชีวิตของคนไรที่พ่ึงในจังหวัดอุทัยธานี ตามหลักพุทธธรรม พระมหาตุย ขนฺติธมฺโม

  วิทยาลัยสงฆอุทัยธานี 

แผนงานวิจัย : พุทธนวัตกรรม : การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนในจังหวัดกําแพงเพชร พระครูวชิรคุณพิพัฒน,ดร.

 หนวยวิทยบริการจังหวัดกําแพงเพชร

โครงการยอยที่ 1 พุทธนวัตกรรม : การเสริมสรางศักยภาพเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนในจังหวัด

กําแพงเพชร

พระเมธีวชิรภูษิต,ดร.

 หนวยวิทยบริการจังหวัดกําแพงเพชร

โครงการยอยที่ 2 พุทธนวัตกรรม : การพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดกําแพงเพชร พระครูอาทรวชิรกิจ.ดร.

 หนวยวิทยบริการจังหวัดกําแพงเพชร

โครงการยอยที่ 3 พุทธนวัตกรรม : การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑของชุมชนในจังหวัด

กําแพงเพชร

พระครูใบฎีกาสุทัศน โพธทรง

 หนวยวิทยบริการจังหวัดกําแพงเพชร

โครงการยอยที่ 4 พุทธนวัตกรรม : การเสริมสรางเครือขายเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนใน

จังหวัดกําแพงเพชร

พระครูวชิรคุณพิพัฒน,ดร.

 หนวยวิทยบริการจังหวัดกําแพงเพชร

แผนงานวิจัย : การวิจัยยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมผูสูงวัย ในยุค Thailand 4.0 พระวัชรสุวรรณาทร, ดร.

 วิทยาลัยสงฆเพชรบุรี 

โครงการยอยที่ 1 การวิจัยการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดานการสงเสริมสุขภาพของ สังคมผูสูงวัย ใน

ยุค Thailand 4.0

พระวัชรสุวรรณาทร, ดร.

 วิทยาลัยสงฆเพชรบุรี 

โครงการยอยที่ 2 การวิจัยการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดานการสงเสริมความมั่นคงปลอดภัยของ

สังคมผูสูงวัย ในยุค Thailand 4.0

พระครูวิจิตรธรรมวิภัช, ดร.

 วิทยาลัยสงฆเพชรบุรี 

โครงการยอยที่ 3 การวิจัยการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดานการสงเสริมการมีสวนรวมในสังคมของ

สังคมผูสูงวัย ในยุค Thailand 4.0

พระวรพงศ ธมฺมวํโส (สีชาวงค)

 วิทยาลัยสงฆเพชรบุรี 

แผนงานวิจัย : พุทธศิลปลุมน้ําชี : กลไกธํารงอัตลักษณและเพ่ิมมูลคาทางการทองเท่ียวเพ่ือการ

ตื่นรูตามกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน

พระมหาสังคม ชยานนฺโท(ชางเหล็ก),ดร.

 วิทยาลัยสงฆชัยภูมิ
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โครงการยอยที่ 1 ศึกษาสภาพภูมิหลังของพุทธศิลปที่สําคัญและอัตลักษณทางพระพุทธศาสนาใน

แถบลุมน้ําชี

ดร.ชยาภรณ สุขประเสริฐ

 วิทยาลัยสงฆชัยภูมิ

โครงการยอยที่ 2 การสรางแนวทางในการธํารงรักษาอัตลักษณทางพุทธศิลปในแถบลุมน้ําชีที่

เหมาะสมกับชุมชนและหนวยงานที่เก่ียวของ

ผศ.ดร.ปญญา คลายเดช

 วิทยาลัยสงฆชัยภูมิ

โครงการยอยที่ 3 การพัฒนาตนแบบการทองเที่ยวทางพระพุทธศาสนาในลุมน้ําชีเพ่ือการพัฒนา

ที่ย่ังยืน

ผศ.ดร.ประทีป พืชทองหลาง

 วิทยาลัยสงฆชัยภูมิ

โครงการยอยที่ 4 การพัฒนาเครือขายดานการทองเที่ยวและองคความรูทางพุทธศิลปในบริเวณ

ลุมน้ําชี

ดร.ธนรัฐ สะอาดเอ่ียม

 วิทยาลัยสงฆชัยภูมิ

แผนงานวิจัย : แหลงอารยธรรมโบราณเมืองชัยภูมิ : การสรางสรรคนวัตกรรมการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมทางศาสนา

พระมหาวิฑูรย สิทธิเมธี,ดร.

 วิทยาลัยสงฆชัยภูมิ

โครงการยอยที่ 1 ประวัติศาสตรสภาพปจจุบันและการพัฒนาแหลงอารยธรรมโบราณเมืองชัยภูมิ พระมหาวิฑูรย สิทธิเมธี,ดร.

 วิทยาลัยสงฆชัยภูมิ

โครงการยอยที่ 2 การพัฒนาศูนยการเรียนรูอารยธรรมเมืองโบราณจังหวัดชัยภูมิ รองรับการทอง

เที่ยงเชิงวัฒนธรรมทางศาสนา

ดร.ชยาภรณ สุขประเสริฐ

 วิทยาลัยสงฆชัยภูมิ

โครงการยอยที่ 3 การพัฒนาเสนทางและสรางเครือขายการทองเที่ยวเมืองโบราณชัยภูมิ ในฐานะ

เปนแหลงทองเท่ียวทางศาสนาและวัฒนธรรม

พระครูปลัดพีระพันธ ธมฺมวุฑโฒ,ดร.

 วิทยาลัยสงฆชัยภูมิ

โครงการยอยที่ 4 สรางและพัฒนาขอมูลสารสนเทศ รวบรวมใหเปนแหลงเรียนรูดานอารยธรรม

เมืองโบราณของจังหวัดชัยภูมิ และขอมูลสําหรับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทางศาสนา

พระไพศาล จนฺทธมฺโม,ดร.

 วิทยาลัยสงฆชัยภูมิ

แผนงานวิจัย : การพัฒนาธรรมนูญตําบลเพ่ือขับเคลื่อนประชาธิปไตยชุมชน ตําบลหวยตอน 

อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ผศ.ดร.ปญญา คลายเดช

 วิทยาลัยสงฆชัยภูมิ 

โครงการยอยที่ 1 ศึกษาสภาพโครงสรางพ้ืนฐานแบบองครวมและความตองการของประชาชนใน

การสรางธรรมนญูตําบลเพื่อขับเคลื่อนประชาธิปไตยชุมชน ตําบลหวยตอน อําเภอเมืองชัยภูมิ 

จังหวัดชัยภูมิ

อาจารยสมุทร สงวนสิน

 วิทยาลัยสงฆชัยภูมิ 

โครงการยอยที่ 2 สรางและพัฒนาธรรมนูญตําบลเพื่อขับเคลื่อนประชาธิปไตยชุมชนอยางมีสวน

รวม ตําบลหวยตอน อําเภอเมอืงชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ดร.นิติพันธ อินทโชติ

 วิทยาลัยสงฆชัยภูมิ 

โครงการยอยที่ 3 พัฒนาศูนยการเรียนรูธรรมนูญตําบลสูชุมชนประชาธิปไตย ตําบลหวยตอน 

อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ดร.ไพทูรย มาเมือง

 วิทยาลัยสงฆชัยภูมิ 

โครงการยอยที่ 4 การพัฒนาเครือขายการจัดการเรียนรูและสารสนเทศธรรมนูญตําบลเพื่อ

ขับเคลื่อนประชาธิปไตยชุมชน จังหวัดชัยภูมิ

พระมหานรินทร สุรปฺโญ,ดร.

 วิทยาลัยสงฆชัยภูมิ 

แผนงานวิจัย : พุทธเกษตร : รูปแบบการสรางความม่ันคงทางรายไดเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต

ของกลุมเกษตรกรโคกหนองนาในจังหวัดสุรินทร

พระราชวิมลโมลี, ผศ.ดร.

 วิทยาเขตสุรินทร 

โครงการยอยที่ 1 ศึกษาแนวคิดและรูปแบบการการทําเกษตรแบบโคกหนองนาเพ่ือสรางความ

มั่นคงทางรายไดเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุมเกษตรกรในจังหวัดสุรินทร

พระปลัดสุระ ญาณธโร, ผศ.ดร.

 วิทยาเขตสุรินทร 

โครงการยอยที่ 2 การสรางพ้ืนที่ครัวเรือนตนแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab 

Model for quality of Life : HLM) ระดับครัวเรือนในจังหวัดสุรินทร

ดร.ธนรัฐ สะอาดเอ่ียม

 วิทยาเขตสุรินทร 

โครงการยอยที่ 3 การสรางพ้ืนที่เรียนรูชุมชนตนแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab

 Model for quality of Life : [CLM) ระดับตําบลในจังหวัดสุรินทร

ดร.ภัฎชวัชร สุขเสน

 วิทยาเขตสุรินทร 

โครงการยอยที่ 4 การพัฒนาเครือขายเกษตรกรตนแบบโคกหนองนาสูการพัฒนาที่ย่ังยืนใน

จังหวัดสุรินทร

นายวันชัย ชูศรีสุข

 วิทยาเขตสุรินทร 

แผนงานวิจัย : กลไกและการพัฒนาเพ่ือสงเสริมสังคม เศรษฐกิจ สุขภาพ สิ่งแวดลอมและ

ศิลปวัฒนธรรม ตามแนวสังฆประชารัฐ ในจังหวัดสุรินทร

พระครูปริยัติปญญาโสภณ, ผศ.ดร.

 วิทยาเขตสุรินทร  

โครงการยอยที่ 1 กลไกและการพัฒนาเพ่ือสงเสริมสังคมตามแนวสังฆประชารัฐในจังหวัดสุรินทร นายวัชรากรณ อนุพันธุ

 วิทยาเขตสุรินทร  

128

129

126

127



โครงการยอยที่ 2 กลไกและการพัฒนาเพ่ือสงเสริมเศรษฐกิจตามแนวสังฆประชารัฐในจังหวัด

สุรินทร

พระมหายุทธพิชาญ โยธสาสโน

 วิทยาเขตสุรินทร  

โครงการยอยที่ 3 กลไกและการพัฒนาเพ่ือสงเสริมสุขภาพตามแนวสังฆประชารัฐในจังหวัดสุรินทร พระปลัดสุระ ญาณธโร, ผศ.ดร.

 วิทยาเขตสุรินทร  

โครงการยอยที่ 4 กลไกและการพัฒนาเพ่ือสงเสริมสิ่งแวดลอมตามแนวสังฆประชารัฐในจังหวัด

สุรินทร

ผศ.ดร.วรภูริ มูลสิน

 วิทยาเขตสุรินทร  

โครงการยอยที่ 5 กลไกและการพัฒนาเพ่ือสงเสริมศิลปะวัฒนธรรมตามแนวสังฆประชารัฐใน

จังหวัดสุรินทร

ดร.ธนรัฐ สะอาดเอ่ียม

 วิทยาเขตสุรินทร  

แผนงานวิจัย : การจัดการนวัตกรรมการทองเท่ียวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมในจังหวัดสุรินทร ผศ.บรรจง โสดาดี

 วิทยาเขตสุรินทร  

โครงการยอยที่ 1 การสํารวจแหลงทองเท่ียวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร นายธีรทิพย พวงจันทร

 วิทยาเขตสุรินทร  

โครงการยอยที่ 2 การสรางสรรคนวัตกรรมการทองเที่ยงเชิงศาสนาและวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร ดร.ภัฏชวัชร สุขเสน

 วิทยาเขตสุรินทร  

โครงการยอยที่ 3 การจัดการนวัตกรรมการทองเท่ียวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร ผศ.ดร.ธนู ศรีทอง

 วิทยาเขตสุรินทร  

โครงการยอยที่ 4 การจัดการองคความรูนวัตกรรมการทองเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมจังหวัด

สุรินทร

รศ.ดร.ทวีศักดิ์ ทองทิพย

 วิทยาเขตสุรินทร  

แผนงานวิจัย : พ้ืนที่สรางสรรคจากคนสามวัย: รูปแบบการสรางความรวมมือเพ่ือสงเสริมพื้นที่

สรางสรรคดวยทุนวัฒนธรรมทางสังคมในวิถีใหม

พระมหานันทวิทย แกวบุตรดี,ดร.

 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร 

โครงการยอยที่ 1 รูปแบบการสรางความรวมมือเพ่ือสงเสริมพื้นที่สรางสรรคดวยทุนวัฒนธรรม

ทางสังคมในวิถีใหม

ผศ.ดร.กมลาศ ภูวชนาธิพงศ

 คณะมนุษยศาสตร

โครงการยอยที่ 2 การพัฒนากระบวนการสงเสริมพ้ืนที่สรางสรรคทุนวัฒนธรรมทางสังคมผานคน

สามวัยในวิถีใหมตามหลักคําสอนทางพุทธศาสนา

พระมหานันทวิทย แกวบุตรดี,ดร.

 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร 

โครงการยอยที่ 3 สรางเครือขายการจัดการเรียนรูพ้ืนที่สรางสรรคทุนวัฒนธรรมทางสังคมผาน

คนสามวัยในวิถีใหม

นายรังสรรค วัฒนาชัยวณิช

 วิทยาเขตอุบลราชธานี

132 โครงการเดี่ยว : การพัฒนาแหลงทองเท่ียวเสมือนจริงของวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายถาวร ภูษา

 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร 

 

รับรองตามนี้

 ลงชื่อ  ................................................................

 (พระมหาเสรีชน นริสฺสโร)

   ผูอํานวยการสวนงานบริหารสถาบันวิจัยพุทธ
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