
 

 

 
 

ประกาศสถาบนัวิจยัพุทธศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 

เรื่อง ผลงานวิจยัทีผ่านการคดัเลอืกเพือ่รับรางวลัผลงานวิจยัดีเดน ประจาํป ๒๕๖๔ 

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

  ตามท่ีสถาบันวิจัยพุทธศาสตร ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดให 

การสนับสนุนคณาจารย นักวิจัยของมหาวิทยาลัยไดสรางสรรคผลงานวิจัย เพื่อสรางองคความรู 

กระบวนการ และนวัตกรรมอันเปนการสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยในดานการวิจัยและเพื่อนํา

ผลงานวิจัยไปประยุกตใชในการพัฒนาจิตใจและสังคม 

  ในป ๒๕๖๔ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร ไดอนุมัติจบโครงการวิจัยจํานวน ๑๘๗ เรื่อง 

ในการนี้ คณะกรรมการกลั่นกรองของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร ไดพิจารณาเบื้องตนเห็นสมควรยกยอง

นักวิจัยท่ีไดสรางสรรคผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพจํานวน ๒๕ เรื่อง 

  ใหคณาจารย นักวิจัยท่ีเปนเจาของผลงานตามประกาศนี้ ไดสงเอกสารประกอบ 

การพิจารณาภายในวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ เพื่อนําเสนอคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยพิจารณา

ยกยองเปนผลงานวิจัยระดับดี ระดับดีมาก และระดับดีเดนสืบตอไป โดยจัดสงเอกสารเหลานี้ 

จํานวน ๒ ชุด ดังนี้ 

๑. บทความวิจัยท่ีไดรับการรับรองหรือตีพิมพเผยแพรในวารสาร TCI หรือนานาชาต ิ

๒. วิธิทัศน แสดงผลงานวิจัยโดยสรปุ ความยาว ๓-๕ นาที 

๓. หนังสือรับรองการใชประโยชน 

๔. หนังสือเลมเล็กหรือแผนพับสรุปผลงานวิจัย 

๕. หนังสือความรวมมือ เอกสารหรือการเผยแพรผลงานวิจัยในสื่อสังคม Online (ถามี)  

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ 

 
(พระสุธีรตันบัณฑิต, รศ.ดร.) 

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร 



๑ 

 

ผลงานวจิัยที่ผานการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลผลงานวจิัยดเีดน ประจําป ๒๕๖๔ 

สถาบันวิจยัพุทธศาสตร มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

****************** 

ที ่ ชื่อโครงการวจิยั/แผนงานวจิยั นักวจิยั/สวนงานสงักัด หมายเหต ุ

๑ แผนงานวิจยัเรื่อง : วิศวกรสันติภาพทองถิ่น: ตนแบบผูนําสรางสันติสุข

ใหชุมชน 

ผศ.ดร.ขันทอง  วัฒนะประดิษฐ 

บัณฑิตวิทยาลัย 

 

 โครงการวจิยัยอยที ่๑ : คุณลกัษณะผูนําทองถิ่นที่สงผลตอการสราง

สันติสุขในชุมชน 

พระมหาดวงเดน ตนุิน,ผศ.ดร. 

บัณฑิตวิทยาลัย 

 

 โครงการวจิยัยอยที ่๒ : การพัฒนาสมรรถนะผูนําดวยรูปแบบนวัตกรรม

การสรางวิศวกรสันติภาพทองถิ่นที่สงผลตอการสรางสรรคชุมชนใหเกิด

สันติสุข 

พระมหาปราโมทย วาทโกวิโท 

ดร. 

บัณฑิตวิทยาลัย 

 

 โครงการวจิยัยอยที ่๓ : การพัฒนาหลักสูตรการเสริมสรางสมรรถนะ

ผูนําทองถ่ินในการเปนวิศวกรสันติภาพเพ่ือสรางสันติสุขในชุมชน 

ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ 

บัณฑิตวิทยาลยั 

 

๒ แผนงานวิจยัเรื่อง : การจัดการพิพิธภัณฑชุมชนในระบบอิเล็กทรอนิค

ของจังหวัดลําปาง 

พระครูสิริธรรมบัณฑิต, ผศ.  

วิทยาลัยสงฆนครลําปาง 

 

 โครงการวจิยัยอยที ่๑ : ศึกษาองคความรูและกระบวนการสรางการ

จัดการพิพิธภัณฑทองถ่ินเพ่ือความยั่งยืนและพึ่งพาตนเอง 

นายณรงค ปดแกว 

วิทยาลัยสงฆนครลําปาง 

 

 โครงการวจิยัยอยที ่๒ : การพัฒนาพิพิธภัณฑชุมชนดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกสในจังหวัดลําปาง 

พระครูสิริธรรมบัณฑิต, ผศ. 

วิทยาลัยสงฆนครลําปาง 

 

 โครงการวจิยัยอยที ่๓ : การสรางตนแบบพิพิธภัณฑชุมชนในระบบ

อิเล็กทรอนิกส 

นางสาวณฤณีย  ศรีสุข 

วิทยาลัยสงฆนครลําปาง 

 

๓ แผนงานวิจยัเรื่อง : การพัฒนาเมืองศิลปะเชิงสรางสรรคในลานนา พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. 

คณะสังคมศาสตร 

 

 โครงการวจิยัยอยที ่๑ : การสังเคราะหองคความรูศิลปกรรมในลานนา นายปฏิเวธ  เสาวคง 

วิทยาเขตเชียงใหม 

 

 โครงการวจิยัยอยที ่๒ : การสงัเคราะหองคความรูพุทธศลิปกรรมใน

ลานนา 

ดร.เทวัญ  เอกจันทร 

วิทยาเขตเชียงใหม 

 

 โครงการวจิยัยอยที ่๓ : การสงเสริมและอนุรักษการสรางสรรคศิลปะ

ของวัดและชุมชนในกลุมจังหวัดลานนา 

ผศ.ดร.นพดณ  ปญญาวีรทัต 

วิทยาเขตเชียงใหม 

 

 โครงการวจิยัยอยที ่๔ : การพัฒนาพื้นที่ศิลปะในเมืองและชุมชนของ

กลุมจังหวัดลานนา 

นายภัชรบถ  ฤทธิ์เต็ม 

วิทยาเขตเชียงใหม 

 

๔ แผนงานวิจยัเรื่อง : การพัฒนาศักยภาพผูประกอบการใหมเชิงพุทธเพ่ือ

มุงสู  “Smart City Korat Startup" 

ดร.เบญจมาศ  สุวรรณวงศ 

วิทยาเขตนครราชสีมา 

 



๒ 

 โครงการวจิยัยอยที ่๑ : การพัฒนาระบบนิเวศเชิงพุทธสําหรับ

ผูประกอบการใหม 

ดร.เบญจมาศ  สุวรรณวงศ 

วิทยาเขตนครราชสีมา 

 

 โครงการวจิยัยอยที ่๒ : การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

สนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการของผูประกอบการใหม 

Startup ในจังหวัดนครราชสีมา 

ดร.มนัสพล  ยังทะเล 

วิทยาเขตนครราชสีมา 

 

 โครงการวจิยัยอยที ่๓ : การสรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนา

ศักยภาพผูประกอบการใหม Startup ในจังหวัดนครราชสีมา 

ดร.เบญญาภา  จิตมั่นคงภักดี 

วิทยาเขตนครราชสีมา 

 

 โครงการวจิยัยอยที ่๔ : รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการใหม

เชิงพุทธเพ่ือมุงสู “Smart City Korat Startup" 

พระมหาสุพร รกฺขติธมฺโม, ผศ.ดร. 

วิทยาเขตนครราชสีมา 
 

๕ แผนงานวิจยัเรื่อง : โรคไมติดตอเรื้อรัง : การปองกันและเสริมสราง

สุขภาพของพระสงฆแบบมีสวนรวมของภาคีเครือขายในภาคเหนือ 

พระครูโสภณกิตติบัณฑิต ผศ.ดร. 

วิทยาเขตแพร 

 

 โครงการวจิยัยอยที ่๑ : องคความรู และการพัฒนานวัตกรรมการ

ปองกันและเสริมสรางสุขภาพของพระสงฆแบบมีสวนรวมของภาคี

เครือขายในภาคเหนือ 

ดร.สุวรรณี  สรอยสงค 

วิทยาเขตแพร 

 

 โครงการวจิยัยอยที ่๒ : การจัดการองคความรูการปองกันและการ

เสริมสรางสุขภาพดานโรคไมติดตอเรื้อรังของพระสงฆแบบมีสวนรวม

ของภาคีเครือขายในภาคเหนือ 

รศ.พูนทรัพย  เกตุวีระพงศ 

วิทยาเขตแพร 

 

๖ แผนงานวิจยัเรื่อง : กระบวนการสรางภูมิคุมกันมรดกทางวัฒนธรรมของ

ชุมชนตลาดน้ําในจังหวัดราชบุร ี

พระครูสังฆรักษทรงพรรณ 

ชยทตฺโต ผศ.ดร. 

วิทยาลัยสงฆราชบุรี 

 

 โครงการวจิยัยอยที ่๑ : การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ํา

ในจังหวัดราชบุร ี

พระครูปลัดสุรวุฒิ สิริวฑฺฒโกดร. 

วิทยาลัยสงฆราชบุรี 

 

 โครงการวจิยัยอยที ่๒ : ตนแบบหลักสูตรการสรางภูมิคุมกันมรดกทาง

วัฒนธรรมและพิทักษผลประโยชนสาธารณะของชุมชน 

พระราชวัลภาจารย  

วิทยาลัยสงฆราชบุรี 

 

 โครงการวจิยัยอยที ่๓ : การพัฒนาเครือขายจิตอาสาอนุรักษมรดกทาง

วัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ําในจังหวัดราชบุร ี

พระครูวาทีวรวัฒน, ดร. 

วิทยาลัยสงฆราชบุรี 

 

๗ แผนงานวิจยัเรื่อง : นวัตวิถีวฒันธรรมชุมชนกับการสํารวจวรรณกรรม

ใบลาน ลุมแมน้ําโขง 

ดร.ไชยสิทธิ์  อุดมโชคนามออน 
วิทยาเขตอุบลราชธานี 

 

 โครงการวจิยัยอยที ่๑ : นวัตวถิีวัฒนธรรมชุมชนกับการสํารวจ

วรรณกรรมใบลาน ลุมแมน้ําโขงตอนบน 

พระมหาฉัตรเทพ  พุทฺธชาโต 

วิทยาเขตแพร 

 

 โครงการวจิยัยอยที ่๒ : นวัตวถิีวัฒนธรรมชุมชนกับการสํารวจ

วรรณกรรมใบลาน ลุมแมน้ําโขงตอนกลาง 

พระครูวุฒิธรรมบัณฑิต, รศ.ดร. 

วิทยาเขตอุบลราชธานี 

 

 โครงการวจิยัยอยที ่๓ : นวัตวถิีวัฒนธรรมชุมชนกับการสํารวจ

วรรณกรรมใบลาน ลุมแมน้ําโขงตอนลาง 

ดร.ไชยสิทธิ์  อุดมโชคนามออน 

วิทยาเขตอุบลราชธานี 

 



๓ 

๘ แผนงานวิจยัเรื่อง : สติ : การพัฒนารูปแบบการเรียนรูแบบมีสติสําหรับ

ศตวรรษที่ ๒๑ (Mindfulness : The Development of 

Mindfulness-based-learning Model in the 21st Century) 

พระมหาสมพงษ คุณากโร  

ผศ.ดร. 

วิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติ  

 

 โครงการวจิยัยอยที ่๑ : Developing Mind by Using Mindfulness 

as a Base in the 21st Century 

พระมหาสมพงษ คุณากโร  

ผศ.ดร. 

วิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาต ิ

 

 โครงการวจิยัยอยที ่๒ : The Learning Model Integrated-

Concentration-Training in the 21st Century 

ดร.พิณจทอง  ฉัฏฐณรัชต

วิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาต ิ

 

 โครงการวจิยัยอยที ่๓ : The Development of Thinking System 

Based on Buddhist Approach in 21st Century 

พระมหานันทกรณ ปยภาณี 

(เกษอินทร), ผศ.ดร. 

วิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาต ิ

 

๙ แผนงานวิจยัเรื่อง : นวัตกรรมดิจิทัลเพ่ือพัฒนาระบบการเรียนรูมรดก

โลกทางวัฒนธรรมในบริบทพระพุทธศาสนา 

ผศ.ดร.แมชีกฤษณา  รักษาโฉม  

บัณฑิตวิทยาลัย 

 

 โครงการวจิยัยอยที ่๑ : พัฒนาฐานขอมูลและหนังสืออิเล็กทรอนิกสเพื่อ

การเรียนรูมรดกโลกทางวัฒนธรรมในบริบทพระพุทธศาสนา 

ผศ.ดร.แมชีกฤษณา  รักษาโฉม  

บัณฑิตวิทยาลัย 

 

 โครงการวจิยัยอยที ่๒ : พัฒนา Application เพ่ือการเรียนรูมรดกโลก

ทางวัฒนธรรมในบริบทพระพุทธศาสนา 

พระมหาสมบูรณ วุฑฺฒิกโร,  

รศ.ดร. บัณฑิตวิทยาลัย 

 

๑๐ งานวิจยัเรื่อง การพัฒนาศักยภาพและโอกาสของคนรุนใหมในการ

ออกแบบอนาคตชุมชนเชิงสรางสรรค 

พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ  

ผศ.ดร.คณะสังคมศาสตร 

 

๑๑ งานวิจยัเรื่อง ขบวนการพัฒนากฎหมายวิชาชีพดานความปลอดภัย  

อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานของไทย 

ดร.มนตรี  วรภัทรทรัพย 

วิทยาลัยสงฆราชบุรี 

 

๑๒ งานวิจยัเรื่อง การเสริมสรางเครอืขายการพัฒนาเมืองศิลปะเชิง

สรางสรรคและการทองเที่ยวในกลุมจังหวัดลานนา 

ผศ.ดร.ไกรสร แสนวงศ 

วิทยาลัยสงฆลําพูน 

 

๑๓ งานวิจยัเรื่อง นวัตวิถีของดีชุมชน : การตอยอดภูมิปญญาสูการเพ่ิม

มูลคาทางเศรษฐกิจ 

ดร.เอนก  ใยอินทร 

คณะสังคมศาสตร 

 

๑๔ งานวิจยัเรื่อง การพัฒนาพื้นที่เรียนรูของชุมชนตนแบบ (Knowledge 

Center) ในสังคมไทย 

พระครูปลัดณัฐพล  จนฺทิโก 

วิทยาเขตเชียงใหม 

 

๑๕ งานวิจยัเรื่อง รูปแบบการพัฒนาชุมชนสรางสรรคดวยกระบวนการทาง

เทคโนโลยี สิ่งแวดลอม สุขภาวะ ศิลปะ และการออกแบบเมือง

ขอนแกน 

ผศ.ดร.วิทยา  ทองดี 

วิทยาเขตขอนแกน 

 

๑๖ งานวิจยัเรื่อง มิติแหงการทองเที่ยวเชิงศาสนาวิถีพุทธอยางยั่งยืนในพ้ืนที่

ดินแดนสวรรคตะวันตกเพ่ือเพ่ิมศักยภาพประชาคมอาเซียนและพ้ืนที่

เศรษฐกิจพิเศษ 

พระครูศรีสิทธิบัณฑิต, ดร. 

นางสาวกิตฑามาศ ศิริไชย 

คณะพุทธศาสตร 

 



๔ 

๑๗ งานวิจยัเรื่อง การบริหารจัดการและโมเดลเมืองอัจฉริยะเชิงพุทธกับการ

ยกระดับคุณภาพชีวิตดานคุณธรรมจริยธรรมในหมูบานชุมชนจังหวัด

นครสวรรค 

ผศ.ดร.อัครเดช  พรหมกัลป 

วิทยาเขตนครสวรรค 

 

๑๘ งานวิจยัเรื่อง การอยูรวมกันในสังคมชีวิตวิถีใหมของชุมชนพหุ

วัฒนธรรมริมฝงแมน้ําจันทบูร อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 

พระครูสมุหชินวรวัตร ถิรภทฺโท 

นวบ. จังหวัดจันทบุร ี

 

๑๙ งานวิจยัเรื่อง แนวทางการสงเสริมสุขภาวะเชิงพุทธในสถานการณแพร

ระบาดโรคโควิด ๑๙ ใหกับพระสงฆอําเภอกันทรวิชัย จังหวัด

มหาสารคาม 

พระวิมาน  คมฺภีรปฺโญ, ดร. 

วิทยาลัยสงฆมหาสารคาม 

 

๒๐ งานวิจยัเรื่อง คัมภีรอุปาสกาชนาลังการ : การปริวรรต การแปล และ

วิเคราะห 

ดร.ธานี  สุวรรณประทีป 

วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส 

 

๒๑ งานวิจยัเรื่อง คัมภีรสีมาวิโสธนี : การปริวรรต การแปล และวิเคราะห ผศ.ดร.วิโรจน  คุมครอง  

วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส 

 

๒๒ งานวิจยัเรื่อง กระบวนการมีสวนรวมของ (บวร) ในการจัดทําแผนเพ่ือ

พัฒนาฐานวิถีชีวิตใหมในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี 

พระครูวิโรจนกาญจนเขต   

หองเรียน จ.กาญจนบุรี 

 

๒๓ งานวิจยัเรื่อง พุทธนวัตกรรมในการพัฒนาการเรียนรูของเด็กและ

เยาวชน 

ดร.โยตะ  ชัยวรมันกุล 

วิทยาลัยสงฆพุทธปญญา 

ศรทีวารวด ี

 

๒๔ งานวิจยัเรื่อง นวัตกรรมการจัดการหนี้ครัวเรือนของเกษตรกรเพ่ือลด

ความเหลื่อมล้ําตามแนวทางฟนฟูเศรษฐกิจฐานรากประชารัฐโมเดล 

จังหวัดลําพูน 

พระนฤพันธ  ญาณิสฺสโร  

วิทยาลัยสงฆลําพูน 

 

๒๕ งานวิจยัเรื่อง สิทธิและหนาที่ของวัดตามกฎหมายในฐานะผูจัดการมรดก

และผูจัดการทําศพของพระภิกษุ 

ดร.วรพจน  ถนอมกุล 

คณะสังคมศาสตร 

 

 

 

รับรองตามนี้ 

 
(พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร.) 

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร 

 


