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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
--------------------- 

 

1. ชื่อโครงการ  :  โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย 

2. หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

3.  ส่วนงานรับผิดชอบ :  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 

4. ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ส่วนงานวางแผนและส่งเสริมการวิจัย 

5. ความสอดคล้องกับ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
  * ยุทธศาสตร์ ข้อที่ ๒ * กลยุทธ์ข้อที่ ๔ 
 ตัวบ่งชี้ของ สกอ. องค์ประกอบที่ ๔ 

6. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 -เพ่ือพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยให้มีความรู้ความเข้าใจระเบียบวิธีการท าวิจัย 
 -เพ่ือส่งเสริมบุคลากรมหาวิทยาลัยให้ท างานวิจัยและมีความเป็นเลิศทางวิชาการทางพระพุทธศาสนา 
 -เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ให้ตอบสนองพันธกิจด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยประยุกต์ใช้ควบคู่ไปกับ
การเรียนการสอน 

7. ประเภทของโครงการ  : 
 ได้ระบุไว้ในแผนฯ    ไม่ได้ระบุไว้ในแผนฯ 

8. ได้ด าเนินงานหรือไม่  : 
 ได้ด าเนินงาน    ไม่ได้ด าเนินงาน 

9. ลักษณะกิจกรรม 
 -ภาควิชาการ บรรยายเกี่ยวกับขั้นตอน กระบวนการ และวิธีการเขียนโครงการท าวิจัย 
 -ภาคปฏิบัติ ให้ผู้อบรมลงมือปฏิบัติการเขียนโครงการวิจัย แล้วน าเสนอโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ วิจารณ์
และให้ค าแนะน า 

10. ระยะเวลาด าเนินงาน  : 
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. – ธ.ค. 63)    ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. – มี.ค. 64) 
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. – มิ.ย. 64)   ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. – ก.ย. 64) 
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11. งบประมาณด าเนินโครงการ 
 ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย จ านวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) 
 

12. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

12.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
 มีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 300 รูป/คน 
 ผู้เข้าอบรมส่งโครงการจ านวน 260 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 86.7 

12.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
 ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจหลักการและวิธีการเขียน       
โครงการ 

   ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถเขียนโครงการได้ 
    ร้อยละ 60 ของข้อเสนอโครงการวิจัยได้รับสนับสนุนงบประมาณให้ด าเนินการ 
 

12.3 ตัวชี้วัดเชิงค่าใช้จ่าย 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

งบประมาณที่จ่ายจริง งบประมาณ เงินรายได้ เงิน
อุดหนุน 

ค่าตอบแทน 60,000 - - 60,000 
     ค่าผู้ทรงคุณวุฒิ 30,000    
     ค่าวิทยาการ 15,000    
     ค่าพาหนะ 15,000    
     
ค่าใช้สอย/วัสดุ 240,000   240,000 
     ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม 70,000    
     ค่าที่พัก  100,000    
     ค่าบ ารุงสถานที่ 30,000    
     ค่าวัสดุอุปกรณอ์บรม 10,000    
     ค่าวุฒิบัตร 10,000    
     ค่าใช้จ่ายอื่น 20,000    

หมายเหตุ  จัดอบรม 2 ครั้ง 
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13. ปัญหา / อุปสรรค 
ระยะเวลาน้อยไป 
สถานที่อบรมมีอุปกรณ์เครื่องใช้ไม่เพียงพอ 
ภาควิชาการมากไป ท าให้ภาคปฏิบัติน้อยไป 
มีการแลกเปลี่ยนความรู้น้อยไป 
มีงบประมาณจ ากัด 
 

14. ข้อเสนอแนะ 
 เพ่ิมเวลาอบรมให้มากข้ึน 
 หาสถานที่ท่ีมีอุปกรณ์พร้อม 
 จัดให้มีภาคปฏิบัติมากๆ 
 เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมมากๆ  
 จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ 
 
15. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อบรมมีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
 ผู้อบรมสามารถเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณได้ 
 ได้พัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับรองตามนี้ 
 

(ลงชื่อ)............................................... 
(พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร.) 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
ประธานโครงการ 

ผู้รายงาน 
 

(ลงชื่อ).......................................................... 
(พระมหาชุติภัค  อภินนฺโท) 

ผู้อ านวยการส่วนงานวางแผนและส่งเสริมการวิจัย 
ประธานด าเนินโครงการ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
--------------------- 

 

1. ชื่อโครงการ  :  โครงการสัมมนาเสนอผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2. หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

3.  ส่วนงานรับผิดชอบ :  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 

4. ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ส่วนงานบริหาร 

5. ความสอดคล้องกับ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
  * ยุทธศาสตร์ ข้อที่ ๒ * กลยุทธ์ข้อที่ ๔ 
 ตัวบ่งชี้ของ สกอ. องค์ประกอบที่ ๔ 

6. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 -เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยและผลงานวิจัยทางด้านพระพุทธศาสนาจากองค์กร
นานาชาติ 
 -เพ่ือแลกเปลี่ยนทางวิชาการและงานวิจัยทางพระพุทธศาสนาระหว่างกัน 
 -เพ่ือหาแนวทางในการวิจัยทางพระพุทธศาสนาที่สามารถน าไปใช้ได้จริง 
 -เพ่ือประยุกต์หลักพุทธธรรมใช้ในชีวิตประจ าวันของชาวพุทธ 

7. ประเภทของโครงการ  : 
 ได้ระบุไว้ในแผนฯ    ไม่ได้ระบุไว้ในแผนฯ 

8. ได้ด าเนินงานหรือไม่  : 
 ได้ด าเนินงาน    ไม่ได้ด าเนินงาน 

9. ลักษณะกิจกรรม 
 -จัดเวทีเพ่ือให้น าเสนอผลงานวิจัย และผลงานวิชาการทางพระพุทธศาสนานานาชาติ และจัดนิเทศ
การแสดงผลงานวิจัย  

10. ระยะเวลาด าเนินงาน  : 
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. – ธ.ค. 63)    ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. – มี.ค. 64) 
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. – มิ.ย. 64)   ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. – ก.ย. 64) 
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11. งบประมาณด าเนินโครงการ 
 ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย จ านวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
 

12. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

12.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
 มีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 500 รูป/คน 
     ผู้บริหาร คณาจารย์ มจร.    จ านวน  50  รูป/คน 
     นักวิจัย ภายใน     จ านวน  100  รูป/คน 
     นักวิจัยต่างประเทศ     จ านวน  20  รูป/คน 
     นักวิชาการ พระสงฆ์ และประชาชนทั่วไป  จ านวน  60  รูป/คน 
     นิสิตและนักศึกษา ป.โท-เอก    จ านวน  200 รูป/คน  
     ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัย    จ านวน  30  รูป/คน 

      คณะกรรมการด าเนินการ    จ านวน  40  รูป/คน  

12.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
 มีผลงานวิจัยและบทความวิชาการระดับนานาชาติร้อยละ 50 

   มีนักวิจัย นักวิชาการน าเสนอผลงานร้อยละ 80 
    มีเครือข่ายการวิจัยเข้าร่วมร้อยละ 1 
 

12.3 ตัวชี้วัดเชิงค่าใช้จ่าย 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

งบประมาณที่จ่ายจริง งบประมาณ เงินรายได้ เงิน
อุดหนุน 

ค่าตอบแทน 100,000 - - 100,000 
     ประธานเปิด/ปิด 10,000    
     ค่าผู้ทรงคุณวุฒิ 40,000    
     ค่าท่ีพักผู้บริหาร/คณาจารย์ 20,000    
     ค่าพาหนะ 30,000    
     
ค่าใช้สอย/วัสดุ 400,000   400,000 
     ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม 100,000    
     ค่าท่ีพักรับรอง  100,000    
     ค่าเดินทางต่างประเทศ  100,000    



6 

 

     ค่าบันทึกวีดิโอ/ภาพนิ่ง 10,000    
     ค่าเช่ารับ-ส่ง 15 คัน 20,000    
     ค่าพิมพ์เอกสารประกอบสัมมนา 50,000    
     ค่าของที่ระลึก 10,000    
     ค่าเกียรติบัตร 10,000    

 

13. ปัญหา / อุปสรรค 
นักวิจัยชาวไทยขาดทักษะภาษาอังกฤษ 
จัดแบ่งห้องสัมมนามากไป ควบคุมยาก 
สถานที่กว้างและเป็นที่โล่งเกินไป ท าให้มีเสียงรบกวน 
 
 

14. ข้อเสนอแนะ 
 นักวิจัยชาวไทยควรฝึกภาษาอังกฤษให้ดี 
 ควรลดห้องสัมมนาให้น้อย เพื่อสะดวกในการควบคุม 
 เวทีน าเสนองานวิจัยไม่ควรมีเสียงรบกวน 
 
15. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยของมหาวิทยาสู่สังคมโลก 
 มีเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิจัย/วิชาการกับเครือข่ายอ่ืนๆ 
 ได้เครือข่ายทางการวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับรองตามนี้ 
 

(ลงชื่อ)............................................... 
(พระสุธีรัตนบัณฑิต, ดร.) 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
ประธานโครงการ 

ผู้รายงาน 
 

(ลงชื่อ)......................................................... 
(พระมหาเสรีชน  นริสฺสโร) 
ผู้อ านวยการส่วนงานบริหาร 

ประธานด าเนินโครงการ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

--------------------- 
 

1. ชื่อโครงการ  :  โครงการสัมมนาวิชาการผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่น 

2. หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

3.  ส่วนงานรับผิดชอบ :  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 

4. ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ส่วนงานบริหาร 

5. ความสอดคล้องกับ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
  * ยุทธศาสตร์ ข้อที่ ๒ * กลยุทธ์ข้อที่ ๔ 
 ตัวบ่งชี้ของ สกอ. องค์ประกอบที่ ๔ 

6. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 -เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนวิชาการและเผยแพร่ผลงานทางพระพุทธศาสนา 
 -เพ่ือส่งเสริมให้นักวิจัยน าเสนอผลงานวิจัยและวิชาการทางพระพุทธศาสนา 
 -เพ่ือบริการวิชาการและผลงานวิจัยทางพระพุทธศาสนา 
 -เพ่ือยกย่องผลงานและชูเกียรตินักวิจัยให้ปรากฏดีเด่นสู่สังคมภายนอก 

7. ประเภทของโครงการ  : 
 ได้ระบุไว้ในแผนฯ    ไม่ได้ระบุไว้ในแผนฯ 

8. ได้ด าเนินงานหรือไม่  : 
 ได้ด าเนินงาน    ไม่ได้ด าเนินงาน 

9. ลักษณะกิจกรรม 
 -แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผลงานดีเด่น และนักวิจัยดีเด่น 
 -มอบเกียรติบัตรและโล่เกียรติคุณ 
 -มอบรางวัลสมนาคุณแก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่น และนักวิจัยดีเด่น 

10. ระยะเวลาด าเนินงาน  : 
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. – ธ.ค. 63)    ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. – มี.ค. 64) 
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. – มิ.ย. 64)   ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. – ก.ย. 64) 
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11. งบประมาณด าเนินโครงการ 
 ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย จ านวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) 
 

12. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

12.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
 มีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 80 รูป/คน 
     ผู้บริหาร คณาจารย์ มจร.    จ านวน  10  รูป/คน 
     นักวิจัยและนักวิชาการ    จ านวน  20  รูป/คน 
     นักวิชาการ พระสงฆ์ และประชาชนทั่วไป  จ านวน  10  รูป/คน 
     นิสิตและนักศึกษา ป.โท-เอก    จ านวน  30 รูป/คน  
     ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัย    จ านวน  10  รูป/คน  

12.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
 มีผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นร้อยละ 30 

   มีผู้ที่ได้รับผลงานวิจัยดีเด่นและนักวิจัยดีเด่น 42 รูป/คน 
  
 

12.3 ตัวชี้วัดเชิงค่าใช้จ่าย 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

งบประมาณที่จ่ายจริง งบประมาณ เงินรายได้ เงิน
อุดหนุน 

ค่าใช้สอย/วัสดุ 200,000   200,000 
     ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม 50,000    
     ค่าท่ีพักรับรอง  20,000    
     ค่าวัสดุสิ้นเปลือง/วัสดุคอมฯ 10,000    
     ค่าพิมพ์เอกสารประกอบ 20,000    
     ค่าโล่รางวัล  20,000    
     ค่าเกียรติบัตร 5,000    
     ค่าบันทึกวีดิโอ/ภาพนิ่ง 20,000    
     ค่าพาหนะ 20,000    
     ค่าจัดนิทรรศการ 10,000    
     ค่าผู้ทรงคุณวุฒิ 10,000    
     ค่าจัดสถานท ี 5,000    
     ค่ารางวัลสมนาคุณ 20,000    
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13. ปัญหา / อุปสรรค 
ผลงานวิจัยที่ส าเร็จมีน้อยไม่หลากหลายสาขาวิชาการ 
 

14. ข้อเสนอแนะ 
 ควรสนับสนุนงานวิจัยที่หลากหลายสาขาวิชา 
 
15. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 มีผลงานวิจัยและนักวิจัยของมหาวิทยาลัยที่ไดรับยกย่องเกียรติ 
 มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยและนักวิจัยดีเด่น 
 นักวิจัยมีก าลังใจที่จะสร้างสรรค์ผลงานวิจัยแก่มหาวิทยาลัย 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับรองตามนี้ 
 

(ลงชื่อ)................................................. 
(พระสุธีรัตนบัณฑิต,ดร.) 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
ประธานโครงการ 

ผู้รายงาน 
 

(ลงชื่อ)........................................................... 
(พระมหาสมยศ สุทธิสิริ) 

ผู้ด าเนินโครงการ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
--------------------- 

 

1. ชื่อโครงการ  :  โครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 

2. หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

3.  ส่วนงานรับผิดชอบ :  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 

4. ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ส่วนงานบริหาร 

5. ความสอดคล้องกับ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
  * ยุทธศาสตร์ ข้อที่ ๒ * กลยุทธ์ข้อที่ ๔ 
 ตัวบ่งชี้ของ สกอ. องค์ประกอบที่ ๔ 

6. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 -เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนผลงานวิชาการทางพระพุทธศาสนาในระดับชาติ
และนานาชาติ 
 -เพ่ือส่งเสริมให้นักวิจัยน าเสนอผลงานวิจัยและวิชาการทางพระพุทธศาสนาในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ 
 -เพ่ือสนับสนุนและจัดหาช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยในสื่อต่างๆ 
 -เพ่ือบริการผลงานวิชาการทางพระพุทธศาสนาและผลงานวิจัยสู่สาธารณะทั่วไป 

7. ประเภทของโครงการ  : 
 ได้ระบุไว้ในแผนฯ    ไม่ได้ระบุไว้ในแผนฯ 

8. ได้ด าเนินงานหรือไม่  : 
 ได้ด าเนินงาน    ไม่ได้ด าเนินงาน 

9. ลักษณะกิจกรรม 
 -สนับสนุนการสังเคราะห์ผลงานวิจัย 
 -สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสาร TCI 
 -ส่งเสริมการประชุมสัมมนาระดับชาติ และนานาชาติ 

10. ระยะเวลาด าเนินงาน  : 
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 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. – ธ.ค. 63)    ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. – มี.ค. 64) 
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. – มิ.ย. 64)   ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. – ก.ย. 64) 
 
 

11. งบประมาณด าเนินโครงการ 
 ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย จ านวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
 

12. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

12.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
    มีนักวิจัยที่ได้รับทุนด าเนินการ  จ านวน  306 รูป/คน 
    มีผลงานวิจัยที่จะมีการสังเคราะห์  จ านวน  60 เรื่อง  
    มีวารสาร TCI เพ่ือลงตีพิมพ์   จ านวน  60 แหล่ง  

12.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
 มีการด าเนินการเสร็จสมบูรณ์   จ านวน 80 เรื่อง 

   มีผลงานวิจัยที่ได้รับการสังเคราะห์  จ านวน  20 เรื่อง 
   มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร TCI  จ านวน  30 เรื่อง 
   มีการส่งนักวิจัยเข้าร่วมประชุมสัมมนาระดับชาติ/นานาชาติ  จ านวน 10  รูป/คน 
  
 

12.3 ตัวชี้วัดเชิงค่าใช้จ่าย 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

งบประมาณที่จ่ายจริง งบประมาณ เงินรายได้ เงิน
อุดหนุน 

ค่าตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร TCI 150,000   200,000 
ค่าสนับสนุนสังเคราะห์ชุดความรู้ 50,000   50,000 
ค่าสนับสนุนเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ 200,000   200,000 
ค่าสนับสนุนน าเสนอผลงานวิชาการ 100,000   100,000 

 

13. ปัญหา / อุปสรรค 
 ด าเนินโครงการวิจัยไม่เสร็จตามระยะเวลา 
 นักวิจัยขาดทักษะด้านภาษานานาชาติ 

 
14. ข้อเสนอแนะ 
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 ควรมีมาตรการในการเร่งรัดให้นักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัย ด าเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลา 
 
 
15. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการด้านพระพุทธศาสนาสู่สังคมระดับชาติระดับ
นานาชาติ 
 ได้แลกเปลี่ยนความรู้วิชาการทางพระพุทธศาสนาระดับชาติและนานาชาติ  
 ได้มีประสบการณ์การน าเสนอผลงานวิจัยในระดับมหาวิทยาลัยและระดับชาติ 
 ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในสื่อต่างๆ  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับรองตามนี้ 
 

(ลงชื่อ)................................................. 
(พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร.) 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
ประธานโครงการ 

ผู้รายงาน 
 

(ลงชื่อ).......................................................... 
(พระมหาเสรีชน  นริสฺสโร) 
ผู้อ านวยการส่วนงานบริหาร 

ประธานด าเนินโครงการ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
--------------------- 

 

1. ชื่อโครงการ  :  โครงการจริยธรรมการวิจัยในคน/วิจัยในมนุษย์ 

2. หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

3.  ส่วนงานรับผิดชอบ :  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 

4. ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ส่วนงานวางแผนและส่งเสริมการวิจัย 

5. ความสอดคล้องกับ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
  * ยุทธศาสตร์ ข้อที่ ๒ * กลยุทธ์ข้อที่ ๔ 
 ตัวบ่งชี้ของ สกอ. องค์ประกอบที่ ๔ 

6. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถท าหน้าที่สนับสนุนทางจริยธรรมการวิจัยในคน สามารถบริหาร
จัดการเก็บรักษาข้อมูลโครงการวิจัยในคน และประสานงานกับนักวิจัยในทุกขั้นตอนตั้งแต่รับโครงการเข้า
ส านักงาน ไปจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการวิจัยการเรียนการสอน  

7. ประเภทของโครงการ  : 
 ได้ระบุไว้ในแผนฯ    ไม่ได้ระบุไว้ในแผนฯ 

8. ได้ด าเนินงานหรือไม่  : 
 ได้ด าเนินงาน    ไม่ได้ด าเนินงาน 

9. ลักษณะกิจกรรม 
 -แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
 -จัดประชุมก าหนดกฎเกณฑ์และระเบียบวิจัยจริยธรรมในคน/ในมนุษย์ 
 -จัดท าระเบียบ ว่าด้วย การวิจัยจริยธรรมในคน/ในมนุษย์ 
 -จัดท าคู่มือการวิจัยจริยธรรมในคน/ในมนุษย์ 
 -ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินโครงการ 
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 -ให้ค าปรึกษาและรับรองการวิจัยจริยธรรมในคน/ในมนุษย์ 

10. ระยะเวลาด าเนินงาน  : 
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. – ธ.ค. 63)    ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. – มี.ค. 64) 
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. – มิ.ย. 64)   ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. – ก.ย. 64) 
 
 

11. งบประมาณด าเนินโครงการ 
 ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย จ านวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
 

12. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

12.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
 มีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 150 รูป/คน 
 ผู้เข้าอบรมส่งโครงการจ านวน 80 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 86.7 

 
        ตัวชี้วัดเชิงค่าใช้จ่าย 
 

ที ่ กิจกรรม / รายละเอยีด 
เป้าหมาย 

(ระบุหน่วยนับ) 
งบประมาณที่ใช้ในโครงการ 

ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าพาหนะ รวม 
1 
 

๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
 

ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุใช้ในการประชุม 
ค่าถ่ายเอกสารแจกทีอ่บรม 
ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าพาหนะ 
ค่าที่พัก 
สรุป/ รายงานผลด าเนินการ 
-เอกสารรายงานผลด าเนินการ 

๒  ครั้ง 
 4 วัน  

60 คน 
 
 
 
 

2 วัน  
 

๔๐,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

 
 
 

 
  ๕,๐๐๐ 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
30,000 

๔0,000 
 

๕,000 
10,000 
๕,๐๐๐ 

 

30,000 
๑๐,๐๐๐ 

 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น    ๑00,000 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 

13. ปัญหา / อุปสรรค 
-มีข้อจ ากัดในการบริหารจัดการ 
-นักวิจัยขาดประสบการณ์ด้านการวิจัยในคน/วิจัยในมนุษย์ 
-หน่วยงานไม่ค่อยให้ความร่วมมือ กลัวละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 
 

14. ข้อเสนอแนะ 
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 -สร้างเครือข่ายและร่วมวิจัยกับหน่วยงานอื่น 
 -มีผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายคอยให้ค าปรึกษา 
 -หานักวิจัยที่มีประสบการณ์ด้านวิจัยโดยเฉพาะ 
 
 
15. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 -ผู้เข้าอบรมมีความรู้ เข้าใจในจริยธรรมวิจัยในคน/มนุษย์ 
 -มีระเบียบการวิจัยจริยธรรมในคน/มนุษย์ 
 -มีคู่มือการวิจัยจริยธรรมในคน/มนุษย์ 
 
  
       
 
 
 
 

รับรองตามนี้ 

(ลงชื่อ).............................................. 
(พระสุธีรัตนบัณฑิต,ดร.) 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
ประธานโครงการ 

ผู้รายงาน 

(ลงชื่อ)........................................................ 
(พระมหาสมยศ สุทธิสิริ) 

ผู้ด าเนินโครงการ 


