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คำนำ 
 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้จัดทำรายงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อแสดงผลการดำเนินงาน
ในปีที่ผ่านมา เป็นสื่อกลางให้ทุกภาคส่วนของสังคมรับรู้รับทราบผลการดำเนินงานที่สถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร์ได้ปฏิบัติ เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่มีการพัฒนาระบบให้มุ่งสู่วิจัยมากขึ้น  ด้วยการ
สร้างวัฒนธรรมวิจัย  เพิ่มบุคลากรที่เชี ่ยวชาญด้านการวิจัย  สรรหาทรัพยากรและงบประมาณที่
เพียงพอ  เข้าร่วมเครือข่ายมหาวิทยาลัยวิจัย  วางระบบสนับสนุนและแรงจูงใจ  การเพิ่มผลงานวิจัย  
รวมถึงวางระบบการพัฒนางานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างครบวงจร   

ในนามของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ขอขอบคุณ
บุคลากรทุกรูป/คนที่ให้ความร่วมมือร่วมใจในการทำกิจกรรมต่าง ๆ  รวมทั้งสนับสนุนการทำภารกิจ
ของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ให้มีความเจริญก้าวหน้าสืบไป 

 
 
 
 

พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร.  
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีภารกิจหลักเกี่ยวกับ
งานวางแผนและพัฒนางานวิจัย และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ประสานงานจัดหาทุนสนับสนุนงานวิจัย 
รับรอง เผยแพร่และนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์การ
วิจัยอย่างต่อเนื่องโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การวิจัยของ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยใน
ระยะต่างๆ โดยในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย 
คือส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนาในระดับชาติ
และนานาชาติ  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้รับงบประมาณแผนบูรณาการวจิัย
และนวัตกรรมจากโครงการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพ่ือดำเนินการตามพันธกิจและ
ยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) โดยจัดสรร
งบประมาณภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม จำนวน ๖๑ แผนงาน/๑๒๔ 
โครงการย่อย ตาม ๔ แผนงานบูรณาการ คือ (๑) การพัฒนาเมืองศิลปะเชิงสร้างสรรค์ จำนวน ๘/๒๔ 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๓๖  (๒) การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์โดยใช้หลักคำสอนทาง
ศาสนา จำนวน ๗/๒๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๙๓ (๓) แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐาน
รากและชุมชนเข้มแข็ง จำนวน ๔๑/๖๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๘๓ และ (๔) การสังเคราะห์คติ
ธรรม ความเชื่อ และวรรณกรรมสู่การสร้างค่านิยมความสุจริตและการพัฒนาที่ยั ่งยืนในสังคมไทย 
จำนวน ๕ /๑๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘.๘๘ 
 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้จัดสรรทุนการวิจัยและพัฒนาศักยภาพการวิจัยสำหรับคณาจารย์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๓ (ทุนวิจัย COVID-19) จำนวน ๓๘ โครงการ 
ให้แก่ ๑๕ ส่วนงานที่ไม่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยตามปีงบประมาณปกติ  โดยใช้งบประมาณจากกองทุนวิจัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท และได้เข้าร่วม
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ซึ่งเป็น
โครงการตามแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด -๑๙ ของกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ด้านการพัฒนาบุคลากรทางการวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ปี ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) และ ๒๕๖๕ จัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อให้คณาจารย์ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
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วิทยาลัย มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองศักดิ์ศรี สิทธิ ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที ่ดี
ของอาสาสมัครที ่เข้าร่วมงานวิจัยในคน ตลอดจนมีความเข้าใจเกี ่ยวกับจริยธรรมการวิจัยด้าน
สังคมศาสตร์และหน้าที่ความรับผิดชอบของนักวิจัย ทั้งนี้ มีคณาจารย์ นักวิจัย และผู้แทนนักบริหาร
โครงการ สสส. เข้าอบรมจำนวน ๖๓ รูป/คน และมีการแต่งตั ้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพื่อคุ้มครองสิทธิ 
ศักดิ์ศรี ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ที่เกี่ยวข้องในการวิจัย รวมทั้งเพื่อให้เป็นตามหลัก
จริยธรรมการวิจัย และหลักสากล  

ด้านการติดตามและประเมินผลการวิจัย มีการจัดประชุมตรวจรายงานวิจัยทั้งในส่วนกลาง
และวิทยาเขตต่าง ๆ ทุกเดือน ส่งผลให้มีการอนุมัติจบโครงการวิจัยผ่านการพิจารณาอนุมัติจบจาก
คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ รวมทั้งสิ ้น ๔๑๓ โครงการ โครงการวิจัยที่อนุมัติจบ
จะต้องตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ชุดความรู้จากงานวิจัย และวีดิทัศน์สรุปผลงานวิจัย  
 ด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัย ได้ดำเนินการเผยแพร่ผลงานวิจัยใน ๓ ลักษณะ คือ ๑) การ
นำเสนอผลงานวิจัย/การจัดการสัมมนาผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ๒) การนำเสนอผลงานวิจัยร่วมกับ
สถาบันการศึกษา องค์กรด้านการวิจัยในระดับประเทศ ๓) การนำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ  
ดังนี้  
   ๑) การประชุมสัมมนาวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๑๑ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ 
Google Meet มีผลงานวิจัยนำเสนอรวมจำนวน ๗๕ เรื่อง แบ่งเป็นผลงานของอาจารย์/เจ้าหน้าที่ ๓๒ 
เรื่อง ของนิสิต/นักศึกษา จำนวน ๔๓ เรื่อง แบ่งเป็นส่วนงานภายใน ๔๓% ส่วนงานภายนอก ๕๗% 
 ๒) การประชุมสัมมนาวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๑๒  ในหัวข้อ “สังคมไทยหลัง NEW 
NORMAL: การเรียนรู้ การวิจัย และการสร้างสรรค์” และงานมอบรางวัลผลงานวิจัย/นักวิจัยดีเด่น
ประจำปี ๒๕๖๓ แบ่งเป็นรางวัลผลงานวิจัยระดับดี จำนวน ๒๑ แผนงาน/โครงการ และผลงานวิจัย
ระดับดีมากและดีเด่น จำนวน ๑๕ แผนงาน/โครงการ นักวิจัยระดับดี จำนวน ๒๑ ท่าน และนักวิจัย
ระดับดีมากและดีเดน จำนวน ๖ ท่าน ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาจำนวน ๑๗๖ รูป/คน มีบทความ
นำเสนอท้ังสิ้น ๙๑ บทความ แบ่งเป็นสัดส่วนเป็นส่วนงานภายใน ๕๔% และหน่วยงานภายนอก ๔๖% 
  ด้านการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์และงานสร้างสรรค์ ได้จัดทำประกาศระดับและเกณฑ์
การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ คือ ๑) ระดับการแบ่งปันความรู้ (Knowledge 
sharing) ๒) ระดับการสร้างแนวคิดและหลัการแบบบูรณาการ (Conceptual-Proposal) ๓) ระดับ
ต้นแบบ (Prototype) และ ๔) ระดับการพัฒนาเป็นผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ (Creative Products)  
  ด้านการบริหารงานประจำสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มีการประชุมคณะกรรมการประจำ
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์มีหน้าที่ในการกำหนดกำหนดแผน ยุทธศาสตร์ และแนวทางการดำเนินงานของ
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
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มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  จำนวน ๔ ครั้ง และประชุม
บุคลากรสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์เดือนละ ๑ ครั้ง  
 จากการดำเนินดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้การตรวจประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุน 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ได้รับผลประเมินการปฏิบัติงาน รวมทุกองค์ประกอบ ๔.๓๓ 
คะแนน สรุปการประเมินผลความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของส่วนงานสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
พบว่าระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (= ๔.๓๔) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับ “มาก”  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 จ 

สารบัญ 
 

คำนำ  ก 
บทสรุปผู้บริหาร ข 
สารบัญ  จ 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของส่วนงาน ๑ 
 ประวัติความเป็นมาของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ๑ 
 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ปณิธานและกลยุทธ์ด้านการวิจัย ๓ 
 โครงสร้างการแบ่งส่วนงานสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ๕ 
 ลำดับรายชื่อผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ๕ 
 รายชื่อคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ๕ 
 รายชื่อบุคลากรประจำสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ๗ 
 สถิติบุคลากรประจำสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์                                       ๗ 
ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๐ 
 การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและการรับทุนวิจัยจากองค์กรสนับสนุน ๑๐ 
 การพัฒนาบุคลากรทางการวิจัย ๑๕ 
 การติดตามและประเมินผลการวิจัย  ๒๐ 
 การเผยแพร่ผลงานวิจัย ๒๔ 
 การนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์และงานสร้างสรรค์ ๒๘ 
 การเสริมสร้างความร่วมมือทางการวิจัย ๒๘ 
 การประชุมคณะกรรมการและบุคลากรประจำสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ๓๐ 
 ชุดความรู้จากงานวิจัย ๓๒ 
 บทสรุป (ท้ายเล่ม) ๓๗ 
ส่วนที่ ๓ ภาคผนวก ๔๐ 
 บัญชีโครงการวิจัยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๔๐ 
   

 



๑ | สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

 

 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของส่วนงาน 
 
 
ประวัติความเป็นมาของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  

 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ก่อตั้งขึ ้นเมื ่อวันที ่ ๘ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๒ เพ่ือเป็นอนุสรณ์เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราช  ได้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ครบรอบ ๙๐ปี  มีภารกิจสำคัญคือ ดำเนินการวิจัยและพัฒนางานวิชาการ  เพื่อสร้างองค์ความรู้ควบคู่ไป
กับกระบวนการเรียนการสอน เน้นการพัฒนาองค์ความรู้ในพระไตรปิฎก โดยวิธีสหวิทยาการแล้วนำองค์
ความรู้ที ่ค้นพบมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาศีลธรรมและจริยธรรมของสังคม รวมทั้งพัฒนาคุณภาพงาน
วิชาการด้านพระพุทธศาสนา 
 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  แม้จะก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ.  ๒๕๒๒ ก็ตาม แต่การดำเนินงานสนอง
นโยบายตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้ ได้เริ่มปฏิบัติอย่างจริงจังเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗  โดยมหาวิทยาลัยได้ออก
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา ๒ คณะ คือ คณะกรรมการนโยบายและคณะกรรมการดำเนินงาน
รวมทั้งได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานซึ่งประกอบด้วย ผู้อำนวยการ  รองผู้อำนวยการ  เจ้าหน้าที่ฝ่าย
วิชาการ  และเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ    
 การดำเนินงานในระยะแรก  ฝ่ายบริหารได้ดำเนินตามนโยบายที่กำหนดไว้ควบคู ่ไปกับ
การศึกษารูปแบบการทำงาน   ดังนั้นในปี พ.ศ.๒๕๓๐ จึงได้จัดประชุมกำหนดนโยบายเร่งด่วนของสถาบัน 
คือ  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์จะต้องเน้นการวิจัยตนเองเป็นหลัก เพื่อให้ทราบบทบาทและประสิทธิภาพ
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ต่อมาคณะอนุกรรมการยกร่างงานวิจัยจึงได้กำหนด
โครงการวิจัยขึ้นมา ๓ โครงการ คือ  
 ๑) ประสิทธิภาพการผลิตพระพุทธศาสตรบัณฑิต   
 ๒) ศึกษาบทบาทและหน้าที่ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในทัศนะของอาจารย์ บัณฑิตพุทธ
ศาสตรบัณฑิตและพระสังฆาธิการ   
 ๓) ศึกษาติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาพุทธศาสตรบัณฑิต ปี พ.ศ. ๒๕๒๘-๒๕๒๙   
 โดยมอบหมายให้สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จทันงานฉลอง มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยครบ ๑๐๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๓๒  
 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยมีประกาศเรื่องภารกิจ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
ส่วนงานสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ให้มีภารกิจเกี่ยวกับงานวางแผนและพัฒนางานวิจัย และนักวิจัยของ
มหาวิทยาลัย ประสานงานจัดหาทุนสนับสนุนงานวิจัย รับรอง เผยแพร่และนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดย
แบ่งเป็น ๒ ส่วนงาน ดังนี้ 
 ๑) ส่วนงานบริหาร มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารและงานสารนิเทศ
และเผยแพร่งานวิจัยของสถาบัน และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม
งาน ดังนี้ 



รายงานประจำปี ๒๕๖๓| ๒ 
 

  ๑.๑ กลุ่มงานบริหาร ปฏิบัติงานด้านธุรการ ประสานงานด้านงบประมาณ การเงิน การ
บัญชี พัสดุ นโยบายและแผนพัฒนา และปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
  ๑.๒ กลุ ่มงานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย ปฏิบัติงานด้านการให้บริการระบบ
สารสนเทศ วารสารวิจัย ชุดความรู้จากงานวิจัย เพื่อนำมาเผยแพร่ในการเรียนการสอน งานพัฒนา
มหาวิทยาลัยและกิจการคณะสงฆ์ที่เก่ียวข้อง และปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 ๒) ส่วนงานวางแผนและส่งเสริมการวิจัย มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน
วางแผนและพัฒนางานวิจัย สนับสนุนงานวิจัย พัฒนานักวิจัย รวมทั้งเป็นศูนย์กลางข้อมูลและการ
ประสานงานการวิจัย และปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่มงาน ดังนี้ 
  ๒.๑ กลุ่มงานวางแผน วิจัยและพัฒนา ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผนด้านการวิจัย 
ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานและรวบรวมข้อมูลงานวิจัย พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ด้านงานวิจัย รวมทั้งพัฒนา ติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยต่างๆ และปฏิบัติงานอื ่นที ่ได้รับ
มอบหมาย 
  ๒.๒ กลุ่มงานจัดหาทุนสนับสนุนงานวิจัย ปฏิบัติงานจัดหาทุนสนับสนุนงานวิจัยทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือจัดสรรทุนวิจัยให้แก่บุคลากรและส่วนงานของมหาวิทยาลัย งานวิจัย
มนุษย์ พัฒนาห้องปฏิบัติการวิจัย งานประสานภาคีวิจัย และปฏิบัติงานอื่นที่เกี ่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
 จากนั้นสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ได้ดำเนินการพัฒนาโครงการวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุน
พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย คือ การพัฒนาการวิจัยทางพระพุทธศาสนาควบคู่กับศาสตร์สมัยใหม่เพ่ือ
การพัฒนาจิตใจและสังคม 
 

 
 



๓ | สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ปณิธาน และกลยุทธ์ด้านการวิจัย  
 จากการดำเนินการที่ผ่านมาสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์การวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยให้มียุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ยุทธศาสตร์การวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยในระยะต่างๆ โดยในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ได้กำหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ ดังนี้ 
 

 ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย 
 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู ้เพื ่อเพิ ่มศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนาใน

ระดับชาติและนานาชาติ 
 
 เป้าประสงค์ 
 มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยทางพระพุทธศาสนาที่ได้รับการเผยแพร่ ประยุกต์ใช้ในการพัฒนา

จิตใจและสังคมท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
 
 ปณิธาน 
 ศูนย์กลางการวิจัยพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ เพ่ือพัฒนาจิตใจและปัญญา 
 

 กลยุทธ์ 
 ๑. พัฒนานักวิจัย ผลิตผลงานวิจัยด้านพระพุทธศาสนาที่ครอบคลุมทุกกลุ่มความรู้และสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือนักวิจัยและการวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 

 ๒. ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 
 ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการนำองค์ความรู้จากการวิจัยไปใช้ในการเรียนการสอน การพัฒนา

บุคคลและสังคมและกิจการคณะสงฆ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
 ๔. ส่งเสริมให้ผลการวิจัยได้รับการอ้างอิง การนำเสนอ การนำไปใช้ การตีพิมพ์ และได้รับรางวัล

ระดับชาติและนานาชาติ 
 ๕. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 

 
 พันธกิจ 
           (๑) การพัฒนาองค์ความรู้ กระบวนการวิจัย และผลงานวิจัยเชิงพุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 
  (๒) การพัฒนานักวิจัย จริยธรรมการวิจัย และเสริมสร้างเครือข่ายการวิจัยทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ 
  (๓) ส่งเสริมการจัดการความรู้ การเผยแพร่และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้และผลงานวิจัยเพ่ือ
การพัฒนาสังคมและกิจการคณะสงฆ์ 



รายงานประจำปี ๒๕๖๓| ๔ 
 

  (๔) การสร้างนวัตกรรมการวิจัยและสนับสนุนภาคีวิชาการวิจัย (Think Tank/Exceence 
Center) ในการสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา 
  (๕) การพัฒนาระบบการบริหารการวิจัยและกองทุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ 
  (๖) การบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอนและพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 
 
 วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์และนักวิชาการของมหาวิทยาลัยทำการวิจัยพื้นฐาน
สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อความเข้มแข็งและเป็นเลิศทางวิชาการพระพุทธศาสนา 
 ๒. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์และนักวิชาการของมหาวิทยาลัยทำวิจัยเชิงประยุกต์
สู่การปฏิบัติและพัฒนางานสร้างสรรค์แก่สังคมทั้งในระบบจุลภาคและมหภาค 

 ๓. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์นำผลของการวิจัยมาใช้สอนนิสิตและพัฒนางาน
วิชาการ 

 ๔. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกับบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศและเป็นศูนย์บริการข้อมูลเพ่ือการวิจัยและพัฒนาด้านพระพุทธศาสนา 
 ๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยร่วมกันระหว่างบุคลากรและองค์กรทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ 
 ๖. ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและฝึกอบรมการนำผลการวิจัยไปใช้สู่
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ทางวิชาการและการพัฒนาที่มีคุณภาพแก่มนุษย์และสังคม 
 
 

 
 



๕ | สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

 

 

โครงสร้างการแบ่งส่วนงานสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  
 การบริหารงานของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ประกอบด้วยคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร์ ซึ่งมีอธิการบดีเป็นประธาน  ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ  ดังนี้ 

 
ลำดับรายชื่อผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน ตามลำดับดังนี้ 

 

ลำดับที่ ชื่อ – ฉายา ปี พ.ศ. 
๑ พระสุธีวรญาณ (ณรงค์ จิตฺตโสภโณ), รศ.ดร. ๒๕๒๒ - ๒๕๓๒ 
๒ พระมหาวิเชาว์ ปญฺญาวชิโร, ดร.  ๒๕๓๓ - ๒๕๓๕ 
๓ พระมหาเจิม สุวโจ  ๒๕๓๖ - ๒๕๔๑ 
๔ พระเมธีรัตนดิลก (จรรยา ชินวํโส), ดร. ๒๕๔๒ - ๒๕๔๖ 
๕ พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) ๒๕๔๖ - ๒๕๕๔ 
๖ พระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย์ อาภากโร), รศ.ดร. ๒๕๕๔ - ปัจจุบัน 

 

รายช่ือคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 

ลำดับที่ ชื่อ – ฉายา/นามสกุล ตำแหน่ง 
๑ พระเทพวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. ประธานกรรมการ 
๒ พระเทพเวที, รศ.ดร.  กรรมการจากคณาจารย์ประจำ 
๓ พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร. กรรมการจากคณาจารย์ประจำ 
๔ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  สุยะพรหม กรรมการจากคณาจารย์ประจำ 
๕ รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ส่วนงานวางแผนและส่งเสริมงานวิจัย ส่วนงานบริหาร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

คณะกรรมการประจำสถาบันวจิยัพุทธ
ศาสตร์ 

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
บริหารงาน รองผู้อำนวยการ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
วิจัย 
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๖ รศ.ดร.จารุวรรณ ขำเพชร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗ นายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘ ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙ ดร.วีรชัย คำธร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐ พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. กรรมการและเลขานุการ 
๑๑ นายธนันท์รัฐ ประเสริฐศิลป์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
 

 
พระเทพวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. 

ประธานกรรมการ 

 

 
พระเทพเวที, รศ.ดร. 

กรรมการจากคณาจารยป์ระจำ 

 
พระเมธีธรรมาจารย,์ รศ.ดร. 
กรรมการจากคณาจารยป์ระจำ 

 
รศ. ดร.สุรพล  สุยะพรหม 
กรรมการจากคณาจารยป์ระจำ 

 
รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
รศ.ดร.จารุวรรณ ขำเพชร 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
นายแพทย์ชาญวิทย ์วสนัต์ธนารตัน์ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการณ์ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
ดร.วีรชัย คำธร 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. 

กรรมการและเลขานกุาร 

 

 
นายธนันท์รัฐ ประเสริฐศิลป ์

กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 

 



๗ | สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

 

 

รายช่ือบุคลากรสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
ลำดับที่ ชื่อ – ฉายา / นามสกุล ตำแหน่ง 

๑. พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการ 
๒. นายธนันท์รัฐ  ประเสริฐศิลป์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 
๓. พระมหาเสรีชน  นริสฺสโร, ดร. ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร 
๔. พระมหาชุติภัค  อภินนฺโท ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและส่งเสริมการวิจัย 
๕. พระมหานันทวิทย์  ธีรภทฺโท, ดร. นักวิจัย 
๖. พระมหาสมยศ  สุทฺธิสิริ นักวิจัย 
๗. พระมหาเกรียงศักดิ์ อินฺทปญฺโญ, ดร. นักวิจัย 
๘. พระมหาประจักษ์ กิตติเมธี, ดร. นักวิจัย 
๙. นายบดินทร์ภัทร์  สายบุตร นักวิจัย 

๑๐. นายถาวร ภูษา นักวิจัย 
๑๑. นายเดชฤทธิ์ โอฐสู นักจัดการงานทั่วไป 
๑๒. นายสุรัตน์ คำโสภา นักจัดการงานทั่วไป 
๑๓. นายวันเฉลิม แสงก๋า นักจัดการงานทั่วไป (ลูกจ้างชั่วคราว) 

 
สถิติบุคลากรสถาบันวิจัยพุทธศาสตร ์

บุคลากร ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ 
ประจำ ๑๐ ๑๑ ๙ ๑๐ ๑๒ ๑๒ 
ผู้เชี่ยวชาญ ๒ ๑ ๑ - - - 
ลูกจ้างชั่วคราว ๒ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

 
วุฒิการศึกษาบุคลากรสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 

บุคลากร จำนวน 
ปริญญาเอก ๕ 
ปริญญาโท ๗ 
ปริญญาตรี ๑ 
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บุคลากรสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
 

 

 
พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. 

ผู้อำนวยการ 

 

 
พระมหาชุติภัค  อภินนฺโท 

ผอ.ส่วนวางแผนและส่งเสริมการวิจัย 

 
นายธนันท์รัฐ  ประเสริฐศิลป ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 

 
พระมหาเสรีชน  นริสฺสโร, ดร. 

ผอ.ส่วนงานบริหาร 

 
พระมหานันทวิทย์ธีรภทฺโท, ดร. 

นักวิจยั 

 
พระมหาสมยศ  สุทฺธิสิริ 

นักวิจยั 

 
พระมหาเกรียงศักดิ์ อินฺทปญฺโญ, ดร. 

นักวิจยั 

 
พระมหาประจักษ์ กิตฺติเมธี, ดร. 

นักวิจยั 

 
นายบดินทร์ภัทร์  สายบุตร 

นักวิจยั 

 
นายถาวร ภูษา 

นักวิจยั 

 
นายเดชฤทธิ์ โอฐส ู
นักจัดการงานทัว่ไป 

 
นายสุรัตน์ คำโสภา 

นักจัดการงานทัว่ไป 

 
นายวันเฉลิม แสงก๋า 

นักจัดการงานทัว่ไป 

 



๙ | สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

 

 

สถานที่ตั้ง  
ตั้งอยู่  ณ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ๓  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย อยุธยา ตำบลลำไทร  อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๓๑๗๐   
โทรศัพท ์๐-๓๕๒๔-๘๐๗๓ ภายใน  ๘๐๗๓, ๘๑๕๔, ๘๑๕๓ โทรสาร ๐-๓๕๒๔-๘๐๗๓ 
เว็บไซต์ http://bri.mcu.ac.th   อีเมล์ bri@mcu.ac.th 
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ส่วนที่ ๒  ผลการดำเนินงานประจำปี  ๒๕๖๓ 
 
 

 ในส่วนนี้เป็นรายงานผลการดำเนินการของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ในรอบปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมี
ขั้นตอนการดำเนินการในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 ๑. การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและการรับทุนวิจัยจากองค์กรสนับสนุน  
 ๒. การพัฒนาบุคลากรทางการวิจัย 

 ๓. การติดตามและประเมินผลการวิจัย 

 ๔. การเผยแพร่ผลงานวิจัย 
 ๕. การนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์และงานสร้างสรรค์ 
 ๖. การเสริมสร้างความร่วมมือทางการวิจัย 
 ๗. การประชุมคณะกรรมการและบุคลากรประจำสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
 ๘. ชุดความรู้จากงานวิจัย 

 

๑. การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและการรับทุนวิจัยจากองค์กรสนับสนุน  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้รับงบประมาณแผนบูรณาการวิจัย
และนวัตกรรมจากโครงการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อดำเนินการตามพันธกิจและ
ยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)   งบประมาณ
ดังกล่าว สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ดำเนินการจัดการออกเป็นส่วนต่างๆ คือ  

๑) ค่าใช้จ่ายเป็นทุนอุดหนุนการวิจัย 

๒) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพทางการวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต 

๓) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา เผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
๔) ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลงานวิจัย 

๕) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการภายในสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เช่น การประชุม/กิจกรรม
วิจัย เป็นต้น  

 ๑) การทำสัญญาให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔ 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับการจัดสรรงบประมาณผ่านกองทุนส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตาม ๔ แผนงานบูรณาการ คือ ๑) การพัฒนาเมืองศิลปะเชิงสร้างสรรค์  ๒) 
การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์โดยใช้หลักคำสอนทางศาสนา ๓) แผนงานบูรณาการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง และ ๔) การสังเคราะห์คติธรรม ความเชื่อ และวรรณกรรมสู่การ



๑๑ | สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 
 

 

 

สร้างค่านิยมความสุจริตและการพัฒนาที่ยั ่งยืนในสังคมไทย โดยการทำสัญญาให้ทุนอุดหนุนการวิจัย
จำนวน ๑๒๔ โครงการ ในวงเงินงบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  และทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๘๖ โครงการ  ในวงเงินงบประมาณ ๒๗,๑๗๐,๐๐๐ บาท  

ภาพการทำสัญญาให้ทุนอุดหนุนการวิจัย  
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๒) การจัดสรรทุนการวิจัยและพัฒนาศักยภาพการวิจัยสำหรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๓ (ทุนวิจัย COVID-19) 
 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยสำหรับคณาจารย์ และการพัฒนา
โครงการวิจัยในสถานการณ์ COVID-19 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย ประจำปี 
๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๖- ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์โซน C อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี พระสธุีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ รศ.
ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  พร้อมทั้งคณะวิทยากรประกอบด้วย รศ.ดร.โกนิฏฐ์ 
ศรีทอง, ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์, รศ.ดร.วรวิทย์ นิเทศน์ศิลป์, ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์ และ ผศ.
ดร.ปัญญา คล้ายเดช และได้ทำสัญญาให้ทุนการวิจัยแล้ว จำนวน ๓๘ โครงการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 
๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ ๑๕ ส่วนงานประกอบด้วย คณะครุศาสตร์ วิทยาเขตสุรินทร์ วิทยาเขตบาฬีพุทธ
โฆส วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย พระพุทธชินราช พ่อขุนผาเมือง อุทัยธานี ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ นครพนม 
มหาสารคาม พุทธโสธร ระยอง สุราษฎร์ธานี สุพรรณบุรี และวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ที่ไม่ได้
รับทุนอุดหนุนวิจัยตามปีงบประมาณปกติ  โดยใช้งบประมาณจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ตามมติคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๔ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งนี้เพื่อตอบสนองต่อการประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพการวิจัยที่ตอบ
โจทย์การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พร้อมการพัฒนาศักยภาพการวิจัยเพ่ือสร้างความรู้ 
และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยสืบต่อไป 
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๓) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ซึ่งเป็นโครงการตามแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
จากผลกระทบของไวรัสโควิด-๑๙ ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของตำบล และส่งเสริมศักยภาพการพัฒนาตำบลด้วยตนเองอย่างยั่งยืน โดย
เน้นความร่วมมือแบบบูรณาการ ระหว่างมหาวิทยาลัย ผู้รับจ้างงาน (ตำบลละ ๒๐ อัตรา) องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการในท้องที่ และกลุ่มชุมชนที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินกิจกรรมแก้ปัญหาความ
ยากจนแบบมีเป้าหมายชัดเจน และปัญหาพื้นฐานของตำบล โดยรับสมัครบุคคลเพ่ือจ้างเหมาตาม
โครงการ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราข กำแพงเพชร สุรินทร์ น่าน และพระนครศรีอยุธยา จำนวน 
๑๐๐ อัตรา ในการนี้ พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้ลงพื้นที่เป็น
ประธานประชุมและแนะแนวทางการดำเนินงานโครงการให้กับคณะกรรมการโครงการฯ และนิสิต 
บัณฑิตประชาชนทั่วไป เพื่อให้เกิดกิจกรรมที่ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ และ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ท่ีมีความครอบคลุมในประเด็นการยกระดับสินค้า OTOP และอาชีพอ่ืนๆ 
 

ภาพการลงพ้ืนที่และแนะแนวทางการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบ
บูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) 
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 ๔) มหาวิทยาลัยผ่านการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของ
ประเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้านการพัฒนาสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม   
 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของ
ประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพ่ือตอบโจทย์แผนงานสำคัญของ วช. แพลตฟอร์ม ๒ การวิจัยและ
สร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม ด้านการพัฒนาสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยที่ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับผลพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมในประเด็น
สำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้านการพัฒนาสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม 
จำนวน ๕ โครงการ ดังนี้ กลุ่มเรื่อง สร้างสรรค์วิชาการงานศิลป์ ได้แก่ เรื่องการสร้างสรรค์งานจิตรกรรม
ฝาฝนัง อัตลักษณ์ลายคำน้ำแต้มทางธรรมเนียมประเพณีล้านนาสู่งานศิลปกรรมร่วมสมัย กลุ่มเรื ่อง 
เศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ๑) เรื่อง การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเปลี่ยนแปลงการดำรง
ชีพจากวิถีชีวิตเศรษฐกิจแบบพึ่งตลาดสู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจแบบพ่ึงตนเองของชาวไร่อ้อยและไร่มันสำปะหลัง
อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ๒) เรื่อง การพัฒนากระบวนการเผยแพร่แนวพระราชดำริเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระสงฆ์ในจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร และ ๓) เรื่อง 
รูปแบบการพัฒนาวัดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาวัดโป่งคำ ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติ
สุข จังหวัดน่าน กลุ่มเรื่อง มนุษยศาสตร์ ได้แก่ เรื่อง การเข้าถึงความสุข : วิธีการเชิงบูรณาการระหว่าง
สมาธิเชิงพุทธและหลักสูตรฝึกอบรมด้วยการตอบสนองทางชีวภาพเพื่อความก้าวหน้าในกรรมฐานของผู้
ปฏิบัติธรรม  
  

๒.  การพัฒนาบุคลากรทางการวิจัย  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพดา้น
การวิจัยโดยได้ดำเนินการดังนี้ 
 ๑) การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ปี ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) และ ๒๕๖๕ 
 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ได้ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื ่อขอรับทุน
ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) และ ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) เมื่อวันที่ ๖ 
กันยายน ๒๕๖๓ โดยมีแนวทางในการพัฒนาการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกสว.) ตามนโยบายและยุทธศาสตร อววน. ๒๕๖๓-๒๕๗๐ ที่กําหนดประเด็นการวิจัย ๔ กลุม 
(๔ แพลตฟอร์ม ๑๖ โปรแกรม) คือ กลุ่มที่ ๑ การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้กลุ่มที่ ๒ การวิจัย
และสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคมกลุ่มที่ ๓ การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ ่มขีด
ความสามารถการแข่งขัน และกลุ่มที่ ๔ การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความ
เหลื่อมล้ำ ทั้งนี้ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร จึงไดกําหนดใหสวนงานพัฒนาแผนงานวิจัยสวนงานละ ๓ 
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แผนงาน (แผนงานละ ๔-๕ โครงการยอย) โดยยึดตามนโยบายการวิจัยของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งระบุ
ช่วงระยะเวลาที่นักวิจัยต้องนำประเด็นการวิจัยครั้งนี้ไปพัฒนาเป็นข้อเสนอโครงการวิจัยที่สมบูรณ์ ต่อไป 
 
ภาพการประชุมสัมมนาการพัฒนาโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนประจำปี ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) และ ๒๕๖๕
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 ๒) โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ภายใต้หัวข้อ “หลัก
จริยธรรมพื้นฐานและการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยด้านสังคมศาสตร์” ณ ห้องประชุม ๒ (มุก) อาคาร 
มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือให้คณาจารย์ 
นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
คุ ้มครองศักดิ ์ศรี สิทธิ ความปลอดภัยและความเป็นอยู ่ที ่ดีของอาสาสมัครที ่เข้ าร่วมงานวิจัยในคน 
ตลอดจนมีความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยด้านสังคมศาสตร์และหน้าที่ความรับผิดชอบของนักวจิัย  
โดยมี พระราชปริยัติกวี,ศร.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานเปิด
และให้โอวาท พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานปิดและมอบเกียรติบัตร 
มี ดร.ณภัควรรต บัวทอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากร ผู้ผ่านการอบรม
ได้รับเกียรติบัตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพื่อให้คำปรึกษาในการวิจัยและวิทยานิพนธ์ได้ หรืออาจจะ
ได้รับการเป็นกรรมการจริยธรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัยต่อไป ทั้งนี้ มีคณาจารย์ นักวิจัย และผู้แทนนัก
บริหารโครงการ สสส. เข้าอบรมจำนวน ๖๓ รูป/คน 
 

ภาพการอบรมจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ 
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ภาพการอบรมจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ 

 

 

 
๓) การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ด้วยปัจจุบันมีการส่งเสริมการวิจัยในลักษณะสหวิทยาการ และการวิจัยในมนุษย์ จำเป็นต้องมีการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพ่ือคุ้มครองสิทธิ ศักดิ์ศรี ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของผู้
ที่เกี่ยวข้องในการวิจัย รวมทั้งเพ่ือให้เป็นตามหลักจริยธรรมการวิจัย และหลักสากล ดังนั้น มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ประกอบด้วย ๑. พระสุวรรณ
เมธาภรณ์, ผศ. ประธานกรรมการ ๒. รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองประธานกรรมการ ๓. พระสุธีรัตน
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บัณฑิต, รศ., ดร. รองประธานกรรมการ ๔. รศ.ดร.โกนิฏฐ์  ศรีทอง กรรมการ ๕. พระชยานันทมุนี, ผศ.
ดร. กรรมการ ๖. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ดร. กรรมการ ๗. ศ.ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ กรรมการ 
๘. ผศ.ดร.กมลาศ  ภูวชนาธิพงศ์ กรรมการ ๙. นพ.อนุกูล  รัตนาวิบูล กรรมการ ๑๐. นายพิสิษฐ์ ศรีอัคค
โภคิน กรรมการ ๑๑. ผศ.ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์ กรรมการ ๑๒. พระมหาสมยศ สุทฺธิสิริ กรรมการและ
เลขานุการ และ ๑๓. พระมหานันทวิทย์  ธีรภทฺโท, ดร. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ โดยมีอำนาจ
หน้าที่ในการกำหนดจริยธรรมการวิจัย และแนวทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 
 

๔) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ“ศิษย์เก่าดีเด่น” ด้าน
การสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม 
 เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๓ พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
ได้เข้ารับการถวายโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ “ศิษย์เก่าดีเด่น” ด้านการสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม ณ 
ห้องประชุม ๕๒๐๙ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่นักศึกษา และ
ศ ิษย ์ เก ่าด ีเด ่น ป ีการศ ึกษา ๒๕๖๒ ในการน ี ้  ศาสตราจารย ์ ดร.ประสาท ส ืบค ้า อธ ิการบดี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นผู้ถวาย และมีท่าน ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ผู้ก่อตั้งและ
นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่าดีเด่น นักศึกษาดีเด่น แขกผู้
มีเกียรติเข้าร่วมงานและร่วมแสดงความยินดี 
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ภาพผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ“ศิษย์เก่าดีเด่น” 
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๓. การติดตามและประเมินผลการวิจัย  

 การติดตามและประเมินผลการวิจัยเป็นภารกิจที่สำคัญของกระบวนการพัฒนานักวิจัยและ
โครงการวิจัยเพื่อให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มุมมองที่มีต่อการวิจัยและการพัฒนาจากกิจกรรมการวิจัย  
ตลอดถึงการตรวจประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุน ดังนั้น  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์จึงได้มีการ
ติดตามและประเมินผลการวิจัยของนักวิจัยอย่างต่อเนื่อง  โดยมีผลการดำเนินการในปี ๒๕๖๓  ดังนี้  
 ๑) การติดตามความก้าวหน้าและตรวจรายงานวิจัย  
 ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับการจัดสรรงบประมาณผ่านกองทุน
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  นั้น 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ได้จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการวิจัย โดยได้เชิญนักวิจัยที่ได้
ทำสัญญามานำเสนอรายงานการวิจัยทั้งฉบับความก้าวหน้า และฉบับร่างสมบูรณ์ เพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะ
จากผู้ทรงคุณวุฒิและปรับปรุงแก้ไขเป็นรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อไป โดยได้มีการจัดประชุมตรวจ
รายงานวิจัยทั้งในส่วนกลางและวิทยาเขตต่าง ๆ เช่น เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓  ณ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 
เมื ่อว ันที ่ ๑๒-๑๓ มิถ ุนายน ๒๕๖๓ ณ วิทยาเขตขอนแก่น เมื ่อว ันที ่ ๑๖ มิถ ุนายน ๒๕๖๓ ณ 
ห้องปฏิบัติการวิจัย ชั้น G สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ วิทยาเขตนครสวรรค์ 
เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ วิทยา
เขตนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน-๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๕-
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ตรวจแผน “การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรกและชุมชนเข้มแข็ง” ณ ห้องปฏิบัติการวิจัย 
ชั้น G สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ตรวจแผน “การสร้างความปรองดองและ
สมานฉันท์โดยใช้หลักคำสอนทางศาสนา” ณ ห้องปฏิบัติการวิจัย ชั้น G สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และเมื่อ
วันที่ ๑๗-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ตรวจแผน “การสังเคราะห์คติธรรม ความเชื่อและวรรณกรรมสู่การสร้าง
ค่านิยมความสุจริตและการพัฒนาที่ยั่งยืนในสังคมไทย” และแผน “การพัฒนาเมืองศิลปะเชิงสร้างสรรค์
ในล้านนา” ณ วิทยาเขตแพร่  
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ภาพการติดตามความก้าวหน้าและตรวจรายงานวิจัย 

  

 

 ๒) รายงานผลความพึงพอใจต่อการให้บริการของส่วนงาน ปี ๒๕๖๒ 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ได้สำรวจแบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของส่วนงาน 

ประจำปี ผ่านระบบฐานข้อมูลเว็บไซต์หลักของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ www.bri.mcu.ac.th และ
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ได้มีการนำข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการของส่วน
งานมาเป็นแนวทางการปรับปรุงการปฏิบัติงาน ได้แก่ 
  ๑. การปรับปรุงการประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัย (เว็บไซต์/ระบบสารบรรณ) 
  ๒. การจัดการประชุมวิจัยแบบออนไลน์ 

http://www.bri.mcu.ac.th/
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  ๓. การพฒันาระบบถามตอบข้อวิจัยแบบอัตโนมัติ (Line/Facebook) 
  ๔. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยแบบออนไลน์ 
  ๕. การเพิ่มการอบรมพัฒนาทักษะนักวิจัย 
 สรุปผลการประเมินการประเมินผลความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของส่วนงาน 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ พบว่าระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (= ๔.๓๔) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับ  มาก 
 
 ๓) การตรวจประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒   
 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้รับการตรวจประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุน ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ซึ่งมีพระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร. ประธาน
กรรมการ พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี กรรมการ และพระมหาปัญญา ปญญาสิริ , ดร. กรรมการและ
เลขานุการ โดยได้รับผลประเมินการปฏิบัติงาน รวมทุกองค์ประกอบ ๔.๓๓ คะแนน 
 ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ดังนี้ 
       ๑. วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงตามบริบทของส่วนงาน และ
พัฒนาระบบกลไกในการติดตามประเมินผล 
      ๒. นำข้อมูลการวิเคราะห์รายบุคคลมาจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีตามภารกิจของส่วนงาน 
     ๓. ยกระดับการปฏิบัติงานตามกระบวนการ PDCA และพัฒนาส่วนงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 ๔. พัฒนาศักยภาพอาจารย์หรือนักวิจัยให้ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติมาก
ยิ่งขึ้น 
     ๕. ควรเคร่งครัดติดตามงานวิจัยให้เสร็จทันตามปีงบประมาณ 
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ภาพการตรวจประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

 

 

  
๔) การอนุมัติจบโครงการวิจัย 

 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดสรรงบประมาณให้
ทุนอุดหนุนการวิจัยและตรวจสอบความสมบูรณ์ของรายงานผลการวิจัยตามขั้นตอน ในปี ๒๕๖๓ มี
โครงการวิจัยที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจบจากคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑/
๒๕๖๓ จำนวน ๑๗๖  โครงการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ จำนวน ๑๙๘  โครงการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ จำนวน ๓๙  
โครงการ รวมทั้งสิ้น ๔๑๓ โครงการ โครงการวิจัยที่อนุมัติจบจะต้องตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ชุดความรู้
จากงานวิจัย และวีดิทัศน์สรุปผลงานวิจัย 
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๔. การเผยแพร่ผลงานวิจัย 

 การเผยแพร่การวิจัยเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในกระบวนการวิจัยที่จะนำความรู้จากงานวิจัย
ไปสู่การรับรู้ของสาธารณชนหรือการนำไปใช้ทั้งในเชิงวิชาการ การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพื้นที่ การใช้
ประโยชน์ในระดับนโยบาย โดยในรอบปี ๒๕๖๓ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้ดำเนินการเผยแพร่
ผลงานวิจัยใน ๓ ลักษณะ คือ ๑) การนำเสนอผลงานวิจัย/การจัดการสัมมนาผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 
๒) การนำเสนอผลงานวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษา องค์กรด้านการวิจัยในระดับประเทศ ๓) การนำเสนอ
ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ดังนี้ 
  ๑) การประชุมสัมมนาวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๑๑ 
 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ  และภาคีวิจัย ได้จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๑๑ เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ มิถุนายน 
๒๕๖๓ ภายใต้หัวข้อ “New Normal: การวิจัยเพื่อสังคมใหม่ในยุคออนไลน์” เพื่อเป็นเวทีประชุมและ
นำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการระดับชาติให้แก่คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ  นิสิตและนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสถาบันอุดมศึกษา และรวบรวมองค์ความรู้ผลงานวิจัย ผลงานทาง
วิชาการให้ผู้สนใจได้ศึกษาค้นคว้าและนำไปใช้ประโยชน์ โดยกำหนดการประชุมในหัวข้อ  
 ๑. การพัฒนาสังคมในยุค ๔.๐ 
 ๒. การวิจัยเพื่อการอยู่ร่วมในสังคมยุคใหม่ 
 ๓. การวิจัยและเรียนรู้แบบออนไลน์ 
 ๔. การวิจัยทางสังคมและมนุษยศาสตร์ เพ่ือการเรียนรู้ในยุคออนไลน์ 
 ๕. การมีส่วนร่วมทางสังคมในยุค ๔.๐ 
 ทั้งนี้ เป็นการนำเสนอผลงานผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Google Meet มีการบรรยายพิเศษ
จากผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ๑) พระสุธีรัตนบัณฑิต , รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  หัวข้อ “การวิจัยเชิงสร้างสรรค์: การบูรณาการศาสตร์เพื่อรับ
ใช้สังคม” ๒) ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานกรรมการสถาบันไทยพัฒน์ หัวข้อ “การสร้างความยั่งยืน
ของสังคมยุค New Normal” และ ๓) ดร.เทพรัตน์ กล่ำรัศมี อาจารย์และนักวิจัยศูนย์วิจัย MOVE 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หัวข้อ “แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
ยุค New Normal” มีผลงานวิจัยนำเสนอรวมจำนวน ๗๕ เรื่อง แบ่งเป็นผลงานของอาจารย์/เจ้าหน้าที่ 
๓๒ เรื่อง ของนิสิต/นักศึกษา จำนวน ๔๓ เรื่อง แบ่งเป็นส่วนงานภายใน ๔๓% ส่วนงานภายนอก ๕๗% 
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ภาพการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๑๑ 

 

 



๒๗ | สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 
 

 

 

 

 
 ๒) การจัดนิทรรศการวันครบรอบ ๑๓๓ ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย   
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดจ้ัดงานครบรอบวันสถาปนา ๑๓๓ ปี มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ อาคาร มวก.๔๘ พรรษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา  โดยมีวัตถุประสงค์   
เพ่ือน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์ผู้ทรง สถาปนา
มหาวิทยาลัย และเพื่อสร้างความสามัคคีและปลูกฝังจิตสำนึกอันดีงามต่อบุคลากรและประชาคมของ
มหาวิทยาลัย โดยภาคเช้า พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี มจร เป็นประธานเปิดนิทรรศการประวัติ
และพัฒนาการ “๑๓๓ ปี มหาจุฬาฯ” และนิทรรศการนำเสนอการจัดการความรู้ (KM) และร่วมรับฟัง
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “มหาจุฬาฯ กับการจัดการศึกษาในสถานการณ์ปัจจุบัน” โดยนางสาวนุชนภา ชื่น
อบเชย ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา กระทรวง อว. ช่วงภาคบ่ายมีการสัมมนาวิชาการะดับชาตเิรื่อง 
มหาจุฬากับการก้าวสู่มหาวิทยาลัยพุทธศาสนาของโลก  โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดำเนินรายการโดย รศ.
ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั ่วไป  ในการนี ้ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ได้ร่วมจัด
นิทรรศการนำเสนอการจัดการความรู้ (KM) ด้วย 
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ภาพการจัดนิทรรศการนำเสนอการจัดการความรู้ในโอกาสวันครบรอบ ๑๓๓ ปี วันสถาปนา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 
 
 
 



๒๙ | สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 
 

 

 

๕. การนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์และงานสร้างสรรค ์ 
เพื่อให้การดำเนินการวิจัยเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ การสร้างสรรค์ การพัฒนา

จิตใจและปัญญา นับตั ้งแต่การพัฒนาโครงการวิจัย การดำเนินการวิจัย การเผยแพร่ และการนำ
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อการเรียนรู้และการพัฒนาสังคมในวงกว้าง อาศัยมติคณะกรรมการประจำ
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ จึงประกาศระดับและ
เกณฑ์การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ คือ ๑) ระดับการแบ่งปันความรู้ 
(Knowledge sharing) ๒) ระดับการสร้างแนวคิดและหลัการแบบบูรณาการ (Conceptual-Proposal) 
๓) ระดับต้นแบบ (Prototype) และ ๔) ระดับการพัฒนาเป็นผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ (Creative Products) 
อีกทั้งการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์นั้น มีหลักเกณฑ์การพิจารณาถึงการนำไปใช้ประโยชน์ตาม
วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในรายงานการวิจัย การนำไปใช้เพื่อการพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
สามารถแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีหลักฐาน
ปรากฏอย่างชัดเจนถึงการนำไปใช้ประโยชน์และการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง โดยมีหนังสือรับรองการ
ใช้ประโยชน์จากหน่วยงานและภาคประชาคมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการเผยแพร่และการสื่อสารสู่สังคม
อย่างสร้างสรรค์ 
 

๖. การเสริมสร้างความร่วมมือทางการวิจัย  
 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  ได้มีการเสริมสร้างความร่วมมืองานวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษา
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  โดยมีการพัฒนาความร่วมมือในด้านการดำเนินงานวิจัย  การจัดอบรม
สัมมนาและการจัดประชุมวิชาการ เช่น การร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติด้าน
สันติภาพโลก เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้เป็น
วิทยากรร่วมในการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติด้านสันติภาพโลก ดำเนินการจัดโดย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ร่วมมือกับบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและ
วิทยากรอื่น ๆ ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี ประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิ
สัมมาชีพ ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ผู้แทนอธิการบดี) คุณฐากูร 
บุนปาน รองประธาน บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) คุณปานบัว บุนปาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท มติชน 
จำกัด (มหาชน) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อดีตอธิการบดี มศว สมาชิก
วุฒิสภา นางสุจิตรา ดูไร เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย  พระวิเทศปุญญาภรณ์ เจ้าอาวาสวัด
พุทธาราม ประเทศสวีเดน และพระธวัธชัย ธมมทีโป ประธานศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ บ้านวังเมือง 
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ภาพการร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติด้านสันติภาพโลก 

 

 



๓๑ | สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 
 

 

 

๗. การประชุมคณะกรรมการและบุคลากรประจำสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  
  กิจกรรมการวิจัยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้มีการการจัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัย
พุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง โดยในปี ๒๕๖๓ ได้มีการประชุมคณะกรรมการจำนวน ๓ ครั้ง และมีการ
ประชุมบุคลากรประจำสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์เพื่อติดตามผลการดำเนินการของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
จำนวน ๗ ครั้ง และกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 ๑) การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
 คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์มีหน้าที่ในการกำหนดกำหนดแผน ยุทธศาสตร์ และ
แนวทางการดำเนินงานของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มีการประชุมคณะกรรมการ จำนวน ๓ ครั้ง มีวาระสำคัญ เช่น  เรื่อง รายงานสภาพการ
ดำเนินงานวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๓ และขออนุมัติขยายเวลาดำเนินการโครงการวิจัย 
เรื่อง เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง เสนอ
รายชื่อผู้สมควรได้รับเข็มเกียรติคุณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศโครงการวิจัยที่ได้รับและการทำ
สัญญาให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ขออนุมัติโครงการจัดสรรทุนการ
วิจัยและพัฒนาศักยภาพการวิจัยสำหรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี 
๒๕๖๓ เรื่อง แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เรื่อง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย
พุทธศาสตร์รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ “ศิษย์เก่าดีเด่น” ด้านการสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม เรื่อง การ
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๑๑ เรื่อง การรายงานความก้าวหน้ารายงานวิจัย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เรื่อง การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ปี ๒๕๖๔- ๒๕๖๕ เรื่อง ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอ
การจัดการความรู้ในโอกาสวันครบรอบ ๑๓๓ ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
เรื่อง การร่วมงานสัมมนาออนไลน์: นวัตกรรมการจัดสรรงบประมาณการวิจัยของระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม เพื่อการขับเคลื่อนประเทศในยุค New Normal เรื ่อง มหาวิทยาลัยได้รับผลพิจารณา
ข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้านการพัฒนา
สุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม เรื่อง การจัดสรรทุนวิจัยในสถานการณ์ COVID-19 ประจำปี ๒๕๖๓ เรื่อง
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)  เรื่องการจัด
อบรมจริยธรรมวิจัยในมนุษย์  และเรื่อง ขออนุมัติจบโครงการวิจัย เป็นต้น 
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ภาพการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
 

 
 

  ๒) การประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์กำหนดประชุมบุคลากรเดือนละ ๑ ครั้ง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มีการประชุม
จำนวน ๗ ครั้ง มีวาระสำคัญ เช่น  เรื่องโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านการวิจัย เรื่อง
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย และพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ เรื่องผลตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุน ปีการศึกษา ๒๕๖๒  เรื่องการทำสัญญา
จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปี ๒๕๖๔ เรื่องประชุมแนวทางการบริหารงบประมาณบูรณาการวิจัย
และนวัตกรรมปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เรื ่อง การป้อนข้อมูลในระบบ NRMS เรื ่องการติดตามและ
ประเมินผลงานวิจัย ของปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๓ เรื่องการจัดทำรายงานประจำปี เรื่องการจัดการ
ความรู ้ KM เรื ่องปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี เรื ่องการจัดทำชุดความรู ้จากงานวิจัย  และเรื ่องการ
ประชุมสัมมนาวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๑๑ เรื่องการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน 
ประจำปี ๒๕๖๕ เรื่องการเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องการเข้าร่วมประชุมชี้แจงนโยบาย
การจัดสรรและแนวปฏิบัติการบริหารจัดการ เรื่องการเข้าร่วมประชุมวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่องรายงานผลการแสกนลายนิ้วมือประจำเดือน เรื่องการจัดทำ
ระบบติดตามและประเมินผลงานงานวิจัย  เรื่องโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบ
บูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) เรื ่องการจัดอบรมจริยธรรมวิจัยในมนุษย์   เรื ่องการร่วมจัด
นิทรรศการนำเสนอการจัดการความรู้ในโอกาสวันครบรอบ ๑๓๓ ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัย  เรื่องการ
จัดทำเกณฑ์การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เรื่องแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบและรับรองผลงานวิจัย 
และเรื่องการจัดทำประกาศการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และผลผลิตจากงานวิจัย เป็นต้น 
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ภาพการประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  

        
 

๘. ชุดความรู้จากงานวิจัย  
 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ได้จัดทำชุดความรู้จากงานวิจัย จำนวน ๑๐ ชุด ดังนี้ 

๑. ทิศทางการขับเคลื่อนงานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) 
๒. “บวร” กับศูนย์กลางการพัฒนา 
๓.  เครือข่ายหมู่บ้านศีล ๕ เพ่ือการพัฒนาสุขภาวะวิถีพุทธ 
๔. การวิจัยสุขภาวะวิถีพุทธ 
๕. โครงการความรอบรู้ด้านสุขภาพภาวะสังคมและคุณภาพชีวิตในพระสงฆ์ 
๖. โครงการเสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) ในสังคมไทย 
๗. คู่มือการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดของพระสงฆ ์
๘. พุทธนววิถี (Buddhist New Normal) ระหว่างและหลังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019     (โควิด-19) 
๙. คู่มือการขับเคลื่อนการลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนา 
๑๐. อาโรคยวัตร 
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ภาพปกชุดความรู้จากงานวิจัย 
 

  



๓๕ | สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 
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บทสรุป (ท้ายเล่ม) 
 
รายงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ฉบับนี ้ เป็นการแสดงผลการ

ดำเนินงานในปีที ่ผ่านมา เป็นสื ่อกลางให้ทุกภาคส่วนของสังคมรับรู ้ร ับทราบผลการดำเนินงานที่
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ได้ปฏิบัติ เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่มีการพัฒนาระบบให้มุ่งสู่วิจั ยมาก
ขึ้น ด้วยการสร้างวัฒนธรรมวิจัย เพิ่มบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านการวิจัย สรรหาทรัพยากรและงบประมาณ
ที่เพียงพอ เข้าร่วมเครือข่ายมหาวิทยาลัยวิจัย วางระบบสนับสนุนและแรงจูงใจ การเพิ่มผลงานวิจัย 
รวมถึงวางระบบการพัฒนางานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างครบวงจร    
  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์มีกระบวนการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่การพัฒนาบุคลากรทางการวิจัย มี
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกสว.) ตามนโยบายและยุทธศาสตร อววน. ๒๕๖๓-๒๕๗๐ การทำสัญญาให้ทุนอุดหนุนการ
วิจัยประจำปีจากงบประมาณผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมภายใต้แผนงาน
ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม อีกทั้งได้จัดสรรทุนการวิจัยในสถานการณ์ COVID-19 ให้แก่
ส่วนงานที่ไม่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยตามปีงบประมาณปกติ  ทั้งนี้เพื่อตอบสนองต่อการประกันคุณภาพ
การศึกษาและการพัฒนาศักยภาพการวิจัยเพื่อสร้างความรู้ และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยสืบต่อไป 

 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้มีการติดตามและประเมินผลการวิจัยของนักวิจัยอย่างต่อเนื่องเดือน
ละ ๑ ครั้ง โดยการจัดตรวจรายงานวิจัยทั้งในส่วนกลางและวิทยาเขตต่าง ๆ มีการจัดโครงการอบรม
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เพื่อให้คณาจารย์ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
คุ ้มครองศักดิ ์ศรี สิทธิ ความปลอดภัยและความเป็นอยู ่ที ่ดีของอาสาสมัครที ่เข้าร่วมงานวิจัยในคน 
ตลอดจนมีความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยด้านสังคมศาสตร์และหน้าที่ความรับผิดชอบของนักวจิัย 
รวมทั้งเสนอรแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 การอนุมัติจบ และการเผยแพร่ผลงานวิจัย มีคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
พิจารณาอนุมัติจบ และนักวิจัยจะต้องตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ชุดความรู้จากงานวิจัย และวีดิทัศน์สรุป
ผลงานวิจัย มีการประชุมสัมมนาวิจัยระดับชาติและนานาชาติเพ่ือเป็นเวทีประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย 
ผลงานวิชาการระดับชาติให้แก่คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนิสิต ในส่วนการนำผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์นั้น มีหลักเกณฑ์การพิจารณาถึงการนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในรายงานการ
วิจัย การนำไปใช้เพื่อการพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจนถึงการนำไปใช้
ประโยชน์และการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง โดยมีหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานและ
ภาคประชาคมที่เก่ียวข้อง รวมทั้งมีการเผยแพร่และการสื่อสารสู่สังคมอย่างสร้างสรรค์ 
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 ความสำเร็จของผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา เกิดขึ้นจากขับเคลื่อนของคณะกรรมการ
ประจำสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์และบุคลากรประจำสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ที่ทำหน้าที่ในการกำหนดแผน 
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการดำเนินงานของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยจนดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย การแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของรายงานผลความพึงพอใจต่อการให้บริการของส่วน
งาน และการตรวจประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุน    
 อย่างไรก็ดี สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้มีแนวทางดำเนินงานเพื ่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายเพ่ือการพัฒนาส่วนงานให้ดียิ่งขึ้น ดังต่อไปนี้ 

๑. การวางแผนและการดำเนินงานเพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย การดำเนินพันธ
กิจการวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่มีความสอดคล้องในทิศทางเดียวกันและในภาพรวม
มหาวิทยาลัย ได้แก่การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ (การผลิตบัณฑิต) การวิจัยและสร้างนวัตกรรม
เพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม (การวิจัย) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน (การบริการวิชาการแก่สังคม) และการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลด
ความเหลื่อมล้ำ (ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม) มีการถ่ายทอดสู่การดำเนินพันธกิจในด้านนี้อย่างสอดคล้อง
ชัดเจนในทุกๆ วิทยาเขตและวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ  

 ๒. การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ได้
ดำเนินงานอย่างเป็นระบบตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลที่จำเป็นในพันธกิจต่างๆ สำหรับงานวิจัย ตั้งแต่การเสนอ
โครงการ การอนุมัติโครงการ การติดตามการดำเนินงาน การควบคุมการเงินและการเผยแพร่ผลการวจิัย  
และพัฒนาสู่การจัดเก็บสถิติข้อมูลย้อนหลังในทุกๆ เรื่อง มีการวางแผนอย่างเป็นระบบและมีกลไกการ
รวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยที่  และการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลให้เป็นระบบสารสนเทศที่ใช้
ประโยชน์ในการบริหารจัดการได้อย่างชัดเจน  

๓. การพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายการวิจัยพุทธนวัตกรรมโดยมีเป้าหมายนำ
ผลการวิจัยไปแก้ปัญหา การพัฒนาและการทำนุบำรุงส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามที่เน้นแนวคิด ๔ เรื่อง
หลัก คือคัมภีร์และหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนา
สังคม การวิจัยการบริหารจัดการองค์กรภายใน การวิจัยเพื่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ มีการจัดทำกล
ยุทธ์ในเกิดการบูรณาการกับงานวิจัยที่บุคลากรดำเนินงานเป็นปกติในทุกพื้นที่ และเป็นกลยุทธ์ ที่ใช้การ
บริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมจากศักยภาพและความเชี่ยวชาญของบุคลากรในทุกๆ พ้ืนที่ มาผนวกกับการ
จัดการงบประมาณที่มีจำกัดและความเปลี่ยนแปลงของนโยบายประเทศตลอดเวลาเพื่อให้พันธกิจนี้
สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการ และสอดคล้องกับมาตรฐานนานาชาติหรือการเป็นระดับโลก 
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๔. การบริหารจัดการกระบวนการตีพิมพ์และเผยแพร่งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ 
มีเป้าหมายที่ชัดเจนในแต่ละพื้นที่และในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ซึ่งระดับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน 
การใช้ประโยชน์งานวิจัยฯ กับการพัฒนาบุคลากรนักวิจัย การสร้างขวัญและกำลังใจ และหรือการยกย่อง
ผลงาน เป็นส่วนที่มีความสอดคล้องกันโดยมุ่งเป้าหมายการพัฒนาตามทิศทางวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
ร่วมกับการกำหนดเอกลักษณ์ท่ีเน้นบริการวิชาการแก่สังคม อัตลักษณ์ที่เน้นการประยุกต์พุทธศาสนาเพ่ือ
พัฒนาจิตใจและสังคม นอกจากนี้ยังสามารถต่อยอดในการพัฒนาร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือ ชุมชน 
สังคมท่ีอยู่ในแต่ละพ้ืนที่  
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ภาคผนวก  
บัญชีโครงการวิจัยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ที ่ ชื่อ ส่วนงาน โครงการวิจัย 

1 พระครโูฆสติวัฒนานุกูล ผศ.ดร. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช แผนงานวิจัย : สันตภิาพไร้รอยต่อ : การพัฒนากระบวนทัศน์และความเข้าใจทางพหุวัฒนธรรม 
กับการอยู่ร่วมกันอยา่งสันต ิ

  พระมหาชุตภิัค อภินนฺโท สถาบันวิจัยพุทธศาสตร ์ โครงการวิจัยย่อยที่ ๑ รูปแบบการสรา้งสังคมพหุวัฒนธรรมไร้รอยตอ่ทางศาสนา  

  ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกลัป ์ วิทยาเขตนครสวรรค ์ โครงการวิจัยย่อยที่ ๒ การพัฒนากระบวนทัศน์และความเข้าใจทางสังคมพหุวัฒนธรรมกับการอยู ่
ร่วมกันอย่างสันติ  

  พระครโูฆสติวัฒนานุกูล, ผศ.ดร. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช โครงการวิจัยย่อยที่ ๓ การสรา้งเครือข่ายจิตสาธารณะในสังคมพหุวฒันธรรมกับการพัฒนาสู่เมือง 
สันติภาพไรร้อยต่อ 

2 ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ ์ บัณฑิตวิทยาลัย (สันติศึกษา) แผนงานวิจัย : วิศวกรสันติภาพท้องถิ่น: ต้นแบบผู้นำสร้างสันตสิุขให้ชุมชน 

  พระมหาดวงเด่น ตุนิน บัณฑิตวิทยาลัย (สันติศึกษา) โครงการวิจัยย่อยที่ ๑ คณุลักษณะผู้นำท้องถิ่นที่ส่งผลต่อการสร้างสนัติสุขในชุมชน 

  พระมหาปราโมทย์ วาทโกวิโท 
ดร. 

บัณฑิตวิทยาลัย (สันติศึกษา) โครงการวิจัยย่อยที่ ๒ การพัฒนาสมรรถนะผู้นำด้วยรูปแบบนวัตกรรมการสร้างวิศวกรสันตภิาพท้องถิ่น 
ที่ส่งผลต่อการสร้างสรรค์ชุมชนใหเ้กิดสันติสุข 

  ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ ์ บัณฑิตวิทยาลัย (สันติศึกษา)  โครงการวิจัยย่อยที่ ๓  การพัฒนาหลักสตูรการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นำท้องถิ่นในการเป็นวิศวกร 
สันติภาพเพื่อสร้างสันตสิุขในชุมชน 

3 พระมหาเสรีชน นริสสฺโร สถาบันวิจัยพุทธศาสตร ์ แผนงานวิจัย : การพัฒนาหมู่บา้นต้นแบบสันตสิุขตามหลักคำสอนทางศาสนา (พุทธ คริสต์ อสิลาม) 

  ผศ.ดร.กมลาศ ภูวชนาธิพงศ ์ คณะมนุษยศาสตร ์ โครงการวิจัยย่อยที่ ๑ การพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบสันตสิุขตามหลักคำสอนทางศาสนา ในพื้นที่ภาคกลาง
และภาคใต ้

  นายสุกิจจ์ บุตรเคน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร ์ โครงการวิจัยย่อยที่ ๒ การพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบสันตสิุขตามหลักคำสอนทางศาสนา ในพื้นที่ภาคเหนอื
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ที ่ ชื่อ ส่วนงาน โครงการวิจัย 

4 พระราชสิทธิเวที ดร. วิทยาลังสงฆ์พิจิตร แผนงานวิจัย : การส่งเสรมิการมีสว่นร่วมและการสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการสร้างสังคมแห่งความ
ปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทย  

  พระครูอุทัยกิจจารักษ์,ดร. วิทยาลังสงฆ์พิจิตร โครงการวิจัยย่อยที่ ๑ : “การมสี่วนร่วม” ความปรองดองสมานฉันท์ : พลังบวรในสังคมไทย 
Participation"  

  พระอนุชาติ นรินฺโท (อยู่ยิ่ง) วิทยาลังสงฆ์พิจิตร โครงการวิจัยย่อยที่ ๒ : พลังบวร : การสร้างจติสำนึกแห่งความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทย 

5 ดร. ธนันต์ชัย พัฒนะสิงห ์ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรมัย ์ แผนงานวิจัย : การเสรมิสร้างเครอืข่ายชุมชนสันติสุขในสังคมไทย 
A Supporting Peace Local Networking in Thai Social 

  พระมหาอภิสิทธ์ิ วิริโย  
(จอดนอก) 

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรมัย ์ โครงการวิจัยย่อยที่ ๑ : ศึกษาหลกัธรรมในการสร้างความสร้างสันตสิุขท่ามกลางพหุวัฒนธรรม 
ในอีสานใต ้ 

  ดร. ธนันต์ชัย พัฒนะสิงห ์ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรมัย ์ โครงการวิจัยย่อยที่ ๒ : ศึกษาปัจจัยที่มีส่วนในสร้างสันติสุขชุมชนท่ามกลางพหุวัฒนธรรมในอีสานใต้  

  ดร.ภฎัชวัชร์ สุขเสน วิทยาลัยสงฆ์บุรีรมัย ์ โครงการวิจัยย่อยที่ ๓ : การสร้างชุมชนสันติสุขในอีสานใต้ท่ามกลางพหุวัฒนธรรมแบบมสี่วนร่วม 

  ดร.ธนันต์ชัย พัฒนะสิงห์ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรมัย ์ โครงการวิจัยย่อยที่ ๔ : การเสริมสร้างเครือข่ายชุมชนสันตสิุขในสังคมไทยโซนอีสานใต ้

6 นางสาวสมาพร มังคลัง วิทยาลัยสงฆ์บุรีรมัย ์ การพัฒนาระบบสารสนเทศและกจิกรรมการเสริมสรา้งอัตลักษณ์ทางศาสนาของชาวพุทธ คริสต์ อิสลาม
ในจังหวัดบุรีรัมย์ (ย้ายมาเข้ากลุม่) 

7 พระสุธรีัตนบณัฑิต รศ.ดร. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร ์ การยกระดับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5 

8 ดร.สมจันทร์ ศรีปรัชยานนท์ วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง แผนงานวิจัย : รูปแบบการจัดการวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามแบบอารยสถาปตัย์ในภาคเหนือตอนบน 

  ดร.สมจันทร์ ศรีปรัชยานนท์ วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง โครงการวิจัยย่อยที่ ๑ : วัด 9 ศรี: การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบอารยสถาปัตย์บนเส้นทางบญุในจังหวัด
ลำปาง 
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ที ่ ชื่อ ส่วนงาน โครงการวิจัย 

  ดร.อาภากร ปัญโญ วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง โครงการวิจัยย่อยที่ ๒ : วัดครูบาสร้าง: รูปแบบการพัฒนาอารยสถาปัตย์ของวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวตาม
รอยครูบาเจ้าศรีวิไชย จังหวัดลำพนู   

  พระนคร ปรังฤทธิ ์ วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง โครงการวิจัยย่อยที่ ๓ : วัดงาม นามมงคล: นวัตกรรมการจดัการแหล่งท่องเที่ยววัดนามมงคลตามแบบ
อารยสถาปตัย์ในจังหวัดเชียงใหม่  

9 พระสุธรีัตนบณัฑิต รศ.ดร.  
นายทรงเดช ทิพย์ทอง 

คณะสังคมศาสตร ์ แผนงานวิจัย การพัฒนาเมืองศิลปะเชิงสร้างสรรค์ในล้านนา 

  นายปฏิเวธ เสาว์คง วิทยาเขตเชียงใหม ่ โครงการย่อย การสังเคราะห์องค์ความรู้ศลิปกรรมในล้านนา 

  ดร.เทวัญ เอกจันทร ์ วิทยาเขตเชียงใหม ่ การสังเคราะห์องค์ความรู้พุทธศิลปกรรมในล้านนา 

  ผศ.ดร. นพดณ ปญัญาวรีทัต วิทยาเขตเชียงใหม ่ การส่งเสริมและอนรุักษ์การสร้างสรรค์ศิลปะของวัดและชุมชนในกลุ่มจังหวัดล้านนา 

  นายภัชรบถ ฤทธิ์เต็ม วิทยาเขตเชียงใหม ่ การพัฒนาพ้ืนท่ีศิลปะในเมืองและชุมชนของกลุ่มจังหวัดล้านนา 

10 นายสมคดิ นันต๊ะ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ แผนงานวิจัย : การยกระดับสินค้าและผลงานด้านศลิปะในเชิงพาณชิย์ของศิลปินในกลุ่มจังหวัดล้านนา 

  นายสิทธิชัย  อุ่นสวน วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ โครงการวิจัยย่อยที่ ๑ : การศึกษาสินค้าและผลงานด้านศลิปะเชิงพาณิชของกลุ่มศิลปินล้านนา 

  นางสาวอรพินท์ อินวงค์ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ โครงการวิจัยย่อยที่ ๒ : กระบวนการยกระดับสินค้าและผลงานด้านศิลปะในเชิงพาณิชย์ของศิลปินในกลุ่ม
จังหวัดล้านนา 

  นายสมคดิ  นันต๊ะ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ โครงการวิจัยย่อยที่ ๓ : ถอดบทเรยีนกระบวนการและปจัจัยความสำเร็จของการจำหน่ายสินค้า 
และผลงานด้านศลิปะในเชิงพาณชิย์ของศิลปินในกลุ่มจังหวัดล้านนา 

11 ผศ.ฉวีวรรณ สุวรรณาภา วิทยาเขตแพร ่ แผนงานวิจัย : การส่งเสรมิการเรยีนรู้ด้านศลิปะเชิงสร้างสรรค์ของเยาวชนและผูสู้งอายุในกลุ่มจังหวัด
ล้านนา 
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ที ่ ชื่อ ส่วนงาน โครงการวิจัย 

  ผศ.ดร.สายัณห์ อินนันใจ วิทยาเขตแพร ่  โครงการวิจัยย่อยที่ ๑ : การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศลิปะเชิงสร้างสรรคผ์้าหม้อห้อมของเยาวชนและ
ผู้สูงอายุในกลุม่จังหวัดล้านนา 

  ดร.สมจิต ขอนวงค ์ วิทยาเขตแพร ่  โครงการวิจัยย่อยที่ ๒ : การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศลิปะเชิงสร้างสรรคผ์้าทอของเยาวชนและผู้สูงอายุใน
กลุ่มจังหวัดล้านนา 

  ผศ.ชลธิชา จิรภัคพงค์ วิทยาเขตแพร ่  โครงการวิจัยย่อยที่ ๓ : การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศลิปะเชิงสร้างสรรคผ์้าด้นมือของเยาวชนและผูสู้งอายุ
ในกลุ่มจังหวัดล้านนา 

12 นายศิลาวัฒน์ ชัยวงศ ์ วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงศิลปะของกลุ่มจังหวัดล้านนา 

13 พระมหาไกรสร โชติปญฺโญ, ผศ.
ดร. 

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน การเสริมสร้างเครือข่ายการพัฒนาเมืองศิลปะเชิงสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดล้านนา 

14 ผศ.ดร.สหัทยา วิเศษ วิทยาเขตพะเยา การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มจังหวัดล้านนา 

15 นายประเวศน ์มหารตัน์สกลุ วิทยาเขตนครสวรรค ์ รูปแบบการพัฒนาชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสขุ” ในจังหวัดนครสวรรค ์

16 ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกลัป ์ วิทยาเขตนครสวรรค ์ การบริหารจัดการและโมเดลเมืองอัจฉริยะเชิงพุทธกับการยกระดับคณุภาพชีวิตดา้นคุณธรรมจริยธรรมใน
หมู่บ้านชุมชนจังหวัดนครสวรรค ์

17 นายสาคร ธระท ี กองวิเทศสัมพันธ์ พระสงฆ์กับการพัฒนาจิตสำนึกตอ่ต้านการประพฤติทุจรติในสังคมไทย 

18 ศ.ดร. จำนงค์ อดิวัฒนสิทธ์ิ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร ์ มหาวิทยาสงฆ์กับการพัฒนาการมสี่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขการประพฤติกรรมทจุริต
ในสังคมไทย 

19 นายสัญญา สดประเสริฐ   วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรี
ทวารวด ี

แผนงานวิจัย : กลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมในการพัฒนาศักยภาพทุนทางทรัพยากรและทนุทาง
วัฒนธรรมไทย 

  นายสัญญา สดประเสริฐ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรี
ทวารวด ี

โครงการวิจัยย่อยที่ ๑ : พัฒนาความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ให้ไดร้ับความเป็นธรรม 
ในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้  



รายงานประจำปี ๒๕๖๓ | ๔๐ 
 

ที ่ ชื่อ ส่วนงาน โครงการวิจัย 

  พระครูใบฎีกาอภิชาติ พรสุทธิชัย
พงศ์ 

วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรี
ทวารวด ี

โครงการวิจัยย่อยที่ ๒ : เสริมสรา้งความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับเศรษฐกิจ สังคม และสร้าง
ความมั่นคงทางรายได้  

  พระมหาสุรชัย พุดช ู วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรี
ทวารวด ี

โครงการวิจัยย่อยที่ ๓ : พัฒนาศักยภาพทุนทางทรัพยากรและทุนทางวัฒนธรรม ในการเสริมสร้างคณุภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างมีส่วนร่วม  

  พระณฏัฐกฤศ อุดมผล วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรี
ทวารวด ี

โครงการวิจัยย่อยที่ ๔ : รูปแบบกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสงัคมในการพัฒนาศักยภาพทุนทาง
ทรัพยากรและทุนทางวัฒนธรรมไทย  

20 ฐานิดา มั่นคง วิทยาลัยสงฆ์ศรสีะเกษ แผนงานวิจัย : การบรหิารจดัการกลุ่มสจัจะสะสมทรัพยเ์พื่อสวัสดิการชุมชนอย่างยั่งยืน  

  นายธยายุส ขอเจริญ วิทยาลัยสงฆ์ศรสีะเกษ โครงการวิจัยย่อยที่ ๑ : การบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์โดยการมสี่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน 

  นายคุณวัฒน์ ดวงมณ ี วิทยาลัยสงฆ์ศรสีะเกษ โครงการวิจัยย่อยที่ ๒ : การพัฒนาระบบและยกระดับระบบสวัสดิการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อสวสัดิการ
ชุมชนอย่างยั่งยืน  

  พระธงชัย มนตรีวงศ ์ วิทยาลัยสงฆ์ศรสีะเกษ โครงการวิจัยย่อยที่ ๓ : การสร้างเครือข่ายกลุม่สัจจะสะสมทรัพย์สวสัดิการอย่างยั่งยืน 

21 พระครสูังฆรักษ์บญุเสริม ศรีทา วิทยาเขตแพร ่ แผนงานวิจัย : โรคไมต่ิดต่อเรื้อรัง : การป้องกันและเสริมสร้างสุขภาพของพระสงฆ์แบบมสี่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายในภาคเหนือ 

  ดร.สภุาพร ปรารมภ ์ วิทยาเขตแพร ่  โครงการวิจัยย่อยที่ ๑ : องค์ความรู้ และการพัฒนานวัตกรรมการป้องกันและเสริมสร้างสุขภาพ 
ของพระสงฆ์แบบมสี่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในภาคเหนือ 

  ดร.ธาดา เจรญิกุศล วิทยาเขตแพร ่ โครงการวิจัยย่อยที่ ๒ : การป้องกนัและเสรมิสร้างสุขภาพของพระสงฆ์เกี่ยวกับโรคไมต่ิดต่อเรื้อรังแบบมี
ส่วนร่วมของภาคเีครือข่ายในภาคเหนือ  

  รศ.พูนทรัพย์ เกตุวรีะพงศ ์ วิทยาเขตแพร ่ โครงการวิจัยย่อยที่ ๓ : การจดัการองค์ความรู้การป้องกันและการเสริมสร้างสุขภาพด้านโรคไมต่ิดต่อ 
เรื้อรังของพระสงฆ์แบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในภาคเหนือ 

22 พระครสูิริธรรมบณัฑติ ผศ. วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง แผนงานวิจัย : การจดัการพิพิธภณัฑ์ชุมชนในระบบอิเล็กทรอนิคของจังหวัดลำปาง  



๔๑ | สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 
 

 

 

ที ่ ชื่อ ส่วนงาน โครงการวิจัย 

  นายณรงค์ ปัดแก้ว วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง โครงการวิจัยย่อยที่ ๑ : ศึกษาองค์ความรู้และกระบวนการสร้างการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อความ
ยั่งยืนและพึ่งพาตนเอง   

  พระครสูิริธรรมบณัฑติ ผศ. วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง โครงการวิจัยย่อยที่ ๒ : การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ชุมชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในจังหวัดลำปาง 

  ดร.ภัทรเดช ปัณชญาธนาดลุ วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง โครงการวิจัยย่อยที่ ๓ : การสร้างต้นแบบพิพิธภัณฑ์ชุมชนในระบบอิเล็กทรอนิกส์  

23 ดร. เดชา ตาละนึก วิทยาเขตเชียงใหม ่ การบูรณาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองกับการทำงานเพื่อบริการการท่องเที่ยวชุมชน  
ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในจังหวัดเชียงราย 

24 ผศ.ดร.ประเสริฐ ปอนถ่ิน 
นายสังวรณ์ สมบตัิใหม ่

วิทยาเขตเชียงใหม ่ พระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขากบัการมีส่วนร่วมในการจัดสวสัดิการสังคมของชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง 

25 ดร.ไพวรรณ ปุริมาตร วิทยาเขตนครราชสีมา แผนงานวิจัย : การพัฒนารูปแบบส่งเสริมสุขภาพจิตผู้พิการด้วยพุทธศิลป์และ การท่องเที่ยววิถีพุทธในภาค 

  ดร.ไพวรรณ ปุริมาตร วิทยาเขตนครราชสีมา โครงการวิจัยย่อยที่ ๑ : สร้างรูปแบบวัดส่งเสริมสุขภาพจติผู้พิการดว้ยพุทธศิลป์และการท่องเที่ยววิถีพุทธ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  ผศ.ดร.พรเศรษฐี วุฒิปัญญาอสิ
กุล 

วิทยาเขตนครราชสีมา โครงการวิจัยย่อยที่ ๒ : พัฒนาโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพจิตผู้พิการดว้ยพุทธศิลป์และการท่องเที่ยว วิถีพุทธ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

  นายชุติพนธ์ วงษ์อมรวิทย์ วิทยาเขตนครราชสีมา โครงการวิจัยย่อยที่ ๓ : สร้างวัตกรรมเชิงคุณค่าและมลูค่าในการส่งเสริมสุขภาพจติผู้พิการ 
ด้วยพุทธศิลป์และการท่องเที่ยววถิีพุทธในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

26 พระมหาปญัญาวรวัฒน ์เลิศ
เกียรติธรรม 

วิทยาเขตนครราชสีมา แผนงานวิจัย : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาในจังหวัดนครราชสีมา 

  พระมหาปญัญาวรวัฒน ์เลิศ
เกียรติธรรม 

วิทยาเขตนครราชสีมา โครงการวิจัยย่อยที่ ๑ : การพัฒนาศักยภาพการออกแบบผลติภณัฑเ์ครื่องปั้นดินเผาในจังหวัดนครราชสีมา  

  นายธนเดช เอื้อศร ี วิทยาเขตนครราชสีมา โครงการวิจัยย่อยที่ ๒ : การพัฒนาเทคนิคสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เครือ่งปั้นดินเผาในจังหวัดนครราชสมีา  



รายงานประจำปี ๒๕๖๓ | ๔๐ 
 

ที ่ ชื่อ ส่วนงาน โครงการวิจัย 

  พระครสูังฆรักษ์สวัสดิ์ ขันติธรรม วิทยาเขตนครราชสีมา โครงการวิจัยย่อยที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพการจัดจำหนา่ยผลิตภณัฑ์เครื่องปั้นดินเผาในจังหวัด
นครราชสมีา 

  พระอินทร์นุช บุญต้อง วิทยาเขตนครราชสีมา โครงการวิจัยย่อยที่ ๔ :  การเสรมิสร้างจรยิธรรมเชิงพุทธของชุมชนผลิตภณัฑ์เครื่องปั้นดินเผาในจังหวัด
นครราชสมีา 

27 ผศ.ดร.พิชิต ปุริมาตร วิทยาเขตนครราชสีมา แผนงานวิจัย : การสร้างความร่วมมือของภาครัฐพัฒนาระบบป้องกันและลดอาการป่วยซ้ำซ้อน 
พระสงฆ์ป่วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงในจังหวัดนครราชสมีา 

  ดร.เบญญาภา อัจฉฤกษ์ วิทยาเขตนครราชสีมา โครงการวิจัยย่อยที่ ๑ : พัฒนาระบบป้องกันและลดอาการป่วยซำ้ซอ้นพระสงฆ์ป่วยโรคเบาหวาน   
โรคความดันโลหิตสูงในจังหวัดนครราชสมีา 

  ผศ.ดร.พิชิต ปุริมาตร วิทยาเขตนครราชสีมา โครงการวิจัยย่อยที่ ๒ : สร้างความร่วมมือของภาครัฐ  คณะสงฆ์ป้องกันและลดอาการป่วยซำ้ซ้อน 
พระสงฆ์ป่วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงในจังหวัดนครราชสมีา  

  นายไพรตัน์  เอิบสำโรง วิทยาเขตนครราชสีมา โครงการวิจัยย่อยที่ ๓ : สร้างโมเดลป้องกันและลดการป่วยซ้ำซ้อนพระสงฆ์ป่วยโรคเบาหวาน   
โรคความดันโลหิตสูงแบบพ่ึงพาตนเอง รองรับการลดภาระงบประมาณภาครัฐ  

28 นายธนเดช เอื้อศร ี วิทยาเขตนครราชสีมา การพัฒนาศักยภาพและเพิม่ขีดความสามารถห่วงโซ่อุปทานของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ปลูกพริกปลอดภัย
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจยุคดิจิทลั  

29 ดร. เบญจมาศ สุวรรณวงศ ์ วิทยาเขตนครราชสีมา แผนงานวิจัย : การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่เชิงพุทธเพื่อมุง่สู่  “Smart City Korat Startup" 

  ดร.เบญจมาศ สุวรรณวงศ ์ วิทยาเขตนครราชสีมา โครงการวิจัยย่อยที่ ๑ :  การพัฒนาระบบนิเวศเชิงพุทธสำหรับผู้ประกอบการใหม่  

  ดร.มนสัพล ยังทะเล วิทยาเขตนครราชสีมา โครงการวิจัยย่อยที่ ๒ : การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 
และการบริการของผูป้ระกอบการใหม่ Startup ในจังหวัดนครราชสมีา 

  ดร.เบญญาภา จิตมั่นคงภักด ี วิทยาเขตนครราชสีมา โครงการวิจัยย่อยที่ ๓ : การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ Startup 
ในจังหวัดนครราชสมีา  
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  พระมหาสุพร รกฺขติธมฺโม, ผศ.ดร. วิทยาเขตนครราชสีมา โครงการวิจัยย่อยที่ ๔ : รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่เชิงพุทธเพื่อมุ่งสู่ “Smart City 
Korat Startup" 

30 พระมหาสุภวิชญ์ ปภสสฺโร,รศ.ดร. วิทยาลัยสงฆ์เลย การสร้างจิตสำนึกเชิงพุทธในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน 

31 รศ.ดร ธงชัย สิงอุดม วิทยาลัยสงฆ์เลย การป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนของชุมชนในจังหวัดเลย 

32 พระครูปริยัติคณุรังษ ี(ลิขิต) ดร. วิทยาลัยสงฆ์เลย กระบวนการสร้างหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดเลย 

33 พระเจริญ มันจะนา, ดร. คณะพุทธศาสตร ์ แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในยุคปัจจุบัน 

34 พระมหาจรูญ ฤทธิทิศ,ดร. คณะพุทธศาสตร ์ การเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนในยุคไทยแลนด์4.0: กรณีศึกษาชุมชนเข้มแข็งองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 

35 พระมหาสุขสันติ์ แก้วมณี,ดร. คณะพุทธศาสตร ์ การพัฒนาธรรมนูญสุขภาพเชิงพุทธเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะของคนในชุมชน 

36 พระมหามงคลกานต์ กลางพนม, 
ผศ.ดร. 

คณะพุทธศาสตร ์ การพัฒนาคนในชุมชนชาวพุทธในยุคปัจจุบัน 

37 ผศ.ดร.วรปรัชญ์ คำพงษ ์ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ การจัดการป่าไม้แบบมสี่วนร่วมจากเครือข่ายชุมชน สู่การสรา้งคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนจังหวัดน่าน 

38 ว่าท่ี พ.ต.ผศ.ดร. สวสัดิ์ จิรฏัฐิติ
กาล 

คณะสังคมศาสตร ์ การลดภาระในภาครัฐโดยใช้วัดเปน็สถานกักขังในโทษท่ีเหมาะสม 

39 รศ.ดร.เตมิศักดิ์ ทองอินทร์ คณะสังคมศาสตร ์ เพื่อยกระดับแหล่งทุนชุมชนตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

40 ดร.เอนก ใยอินทร ์ คณะสังคมศาสตร ์ นวัตวิถีของดีชุมชน: การต่อยอดภมูิปัญญาสู่การเพิ่มมลูค่าทางเศรษฐกิจ 

41 ผศ.ดร.ยุทธนา ประณีต คณะสังคมศาสตร ์ นวัตวิถีรักษ์ถิ่น: การสืบค้นประวตัศิาสตร์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 

42 ดร.ภณัฑลิา น้อยเจริญ วิทยาเขตหนองคาย วิเคราะห์นโยบายยุทธศาสตร์และผลกระทบของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนไทย 
จังหวัดหนองคาย 
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43 ดร.ฐิติวรรณ สินธุ์นอก วิทยาเขตหนองคาย การมีส่วนร่วมและเสรมิสร้างเครือข่ายของพระสงฆ์กับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนท่ีชายแดน 
จังหวัดหนองคาย 

44 นายอนันต์ คติยะจันทร ์ วิทยาเขตหนองคาย การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมโดยชุมชนเป็นฐานรากในพื้นที่ชายแดนไทย จังหวัดหนองคาย 

45 พระครูพิศาลสารบณัฑิต 
(ราเชนทร์),รศ.ดร. 

วิทยาเขตหนองคาย แนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนท่ีชายแดนไทยตามนโยบายประชารัฐ 

46 พระมหาสมพงษ์ เกษานุช วิทยาเขตหนองคาย การพัฒนาศักยภาพชุมชนในการสง่เสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนท่ีชายแดนไทย จังหวัด
หนองคาย 

47 ผศ.ดร.ทองคำ ดวงขันเพ็ชร วิทยาเขตหนองคาย การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรคโ์ดยการมสี่วนร่วมของชุมชนลุ่มแม่น้ำโขง 

48 พระครสูังฆรักษ์ทรงพรรณ ชยทตฺ
โต ผศ.ดร. 

วิทยาลัยสงฆ์ราชบุร ี แผนงานวิจัย : กระบวนการสร้างภูมิคุ้มกันมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี 

  พระพรหมเวที (สุเทพ บุษบก) วิทยาลัยสงฆ์ราชบุร ี โครงการวิจัยย่อยที่ ๑ : การจดัการมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี  

  พระครสูังฆรักษ์ทรงพรรณ ชยทตฺ
โต ผศ.ดร. 

วิทยาลัยสงฆ์ราชบุร ี โครงการวิจัยย่อยที่ ๒ : ต้นแบบหลักสูตรการสรา้งภูมิคุ้มกันมรดกทางวัฒนธรรมและพิทักษ์ผลประโยชน์
สาธารณะของชุมชน   

  พระครูวาทีวรวัฒน์,ดร. วิทยาลัยสงฆ์ราชบุร ี โครงการวิจัยย่อยที่ ๓ : การพัฒนาเครือข่ายจติอาสาอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัด
ราชบุรี  

49 พระมหาประพันธ์ สริิปญฺโญ วิทยาลัยสงฆ์เลย การพัฒนามาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนของชุมชนในจังหวัดเลย 

50 ผศ.ดร. อัครเดช พรหมกัลป ์ วิทยาเขตนครสวรรค ์ การพัฒนาความรู้และองค์ประกอบชุมชนสร้างสรรค์ “Smart Community” ของชุมชนในสังคมไทย 

51 พระครูปลัดณัฐพล ประชุณหะ วิทยาเขตเชียงใหม ่ การพัฒนาพ้ืนท่ีเรียนรู้ของชุมชนต้นแบบ (Knowledge Center) ในสังคมไทย 
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52 ผศ.ดร. วิทยา ทองดี วิทยาเขตขอนแก่น รูปแบบการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม สุขภาวะ ศลิปะ และการ
ออกแบบเมืองขอนแก่น 

53 พระมหากฤษฎา แซ่หล ี คณะสังคมศาสตร ์ การพัฒนาศักยภาพและโอกาสของคนรุ่นใหม่ในการออกแบบอนาคตชุมชนเชิงสร้างสรรค ์

54 พระมหาวเิชียร กุลมณ ี วิทยาลัยสงฆ์ปัตตาน ี การเสริมสร้างจติสำนึกต่อสาธารณะและเครือข่ายการจัดการของชุมชนสร้างสรรค์ในสังคมไทย 

55 ดร.เพญ็พรรณ เฟื่องฟูลอย วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีฯ การวิเคราะห์บทบาทหน้าท่ีและกระบวนการของชุมชนสร้างสรรค์ในสังคมไทย 

56 นายไชยสิทธ์ิ อุดมโชคนามอ่อน วิทยาเขตอุบลราชธานี การวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวช้ีวัดชุมชนสร้างสรรค์ในสังคมไทย 

57 นายมนัสพล ยังทะเล วิทยาเขตนครราชสีมา ผลิตภณัฑ์จากเชือก:รูปแบบการบรูณาการพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมยัใหม่ในการพัฒนาสัมมาชีพ 
สู่ระดับสากลด้วยภูมิปญัญาท้องถิน่ทางวัฒนธรรมชุมชนในจังหวัดนครราชสมีา 

58 ดร.อาภากร ปัญโญ วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง แผนงานวิจัย : นวัตกรรมเชิงชุมเพือ่การดูแลผู้สูงอายุท่ีมคีวามพิการรว่มอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครอง
ส่วนถ่ิน จังหวัดลำพูน 

  ดร.สมจันทร์ ศรีปรัชยานนท์ วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง โครงการวิจัยย่อยที่ ๑ : การพัฒนาระบบกลไกชุมชนเพื่อดูแลผูสู้งอายุท่ีมีความพิการ 
ร่วมอย่างยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดลำพูน  

  พระบุญทรง หมดีำ วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง โครงการวิจัยย่อยที่ ๒ : การพัฒนาการเรยีนรู้ของชุมชนจิตอาสาเพือ่ดูแลสุขภาพของผู้สูงอาย ุ
ที่มีความพิการร่วมอย่างยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดลำพูน 

  ดร.อาภากร ปัญโญ วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง โครงการวิจัยย่อยที่ ๓ : นวัตกรรมเชิงชุมชนเพื่อการดูแลผูสู้งอายุท่ีมคีวามพิการร่วมอย่างยั่งยืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดลำพนู  

59 พระครูวัชรสุวรรณาทร,ดร. วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุร ี การศึกษาเปรยีบเทียบละครชาตรเีมืองเพชรและละครชาตรีกรมศลิปากร 

60 ดร.ชัยภัทร ปทุมทา วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร สัตว์สญัลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา : การสังเคราะห์คติธรรมและความเช่ือสู่การสร้างสรรค์พุทธศิลปกรรม
ของวัดในจังหวัดพิจิตร 
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61 นายไชยสิทธ์ิ  อุดมโชคนามอ่อน วิทยาเขตอุบลราชธานี แผนงานวิจัย : นวัตวิถีวัฒนธรรมชุมชนกับการสำรวจวรรณกรรมใบลาน ลุ่มแม่น้ำโขง 

  พระมหาฉตัรเทพ พุทฺธชาโต 
รศ.ดร.พูนทรัพย์ เกตุวรีะพงศ ์

วิทยาเขตอุบลราชธานี 
วิทยาเขตแพร ่

โครงการวิจัยย่อยที่ ๑ : นวัตวิถีวฒันธรรมชุมชนกับการสำรวจวรรณกรรมใบลาน ลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน 

  พระครูวุฒิธรรมบณัฑิต รศ.ดร. วิทยาเขตอุบลราชธานี โครงการวิจัยย่อยที่ ๒ : นวัตวิถีวฒันธรรมชุมชนกับการสำรวจวรรณกรรมใบลาน ลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลาง 

  นายไชยสิทธ์ิ  อุดมโชคนามอ่อน วิทยาเขตอุบลราชธานี โครงการวิจัยย่อยที่ ๓ : นวัตวิถีวฒันธรรมชุมชนกับการสำรวจวรรณกรรมใบลาน ลุ่มแม่น้ำโขงตอนลา่ง 
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