
ที่
เลขสญัญา/

MCU RS
ชือ่โครงการวิจยั ผู้วิจยั/สงักัด กลุม่

๑

ว.239/2560

MCU RS 610760239

โครงการวิจยัยอ่ยที ่2 เรื่อง การอยูร่่วมกนัของคนในสังคมพหุ

วัฒนธรรมไทยในประเทศไทย: กรณีศึกษาสังคมพหวุัฒนธรรมใน

อ าเภอเมอืง จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายปริญญา  นกิรกลุ

หนว่ยวิทยบริการจังหวัดอทุัยธานี

ด าเนนิการแทน

นอก

รอบ

ผอ.

๒

ว.๐๓๘/๒๕๖๔ พฤติกรรมทางการเมืองของพลเมืองตามวิถปีระชาธิปไตยใน

จงัหวัดนนทบุรี

ผศ.ดร.ยทุธนา ประณีต

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ

สังคมศาสตร์
1

๓ ว.๐๑๒/๒๕๖๕

MCU RS 800765012

แผนงานวจิัยเรื่อง : แพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือการขับเคลือ่น

ชุมชนปลอดขยะวถีิพุทธภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวยีน

ผศ.ดร.แม่ซีกฤษณา รักษาโฉม

บัณฑิตวทิยาลัย

1

๔

โครงการวจิัยยอ่ยที่ ๑ พัฒนาฐานขอ้มูลในรูปแบบดิจทิัลเพื่อ

การจดัการสู่ชุมชนปลอดขยะวิถพีุทธภายใต้แนวคิดเศรษฐกจิ

หมุนเวียน

ผศ.(พิเศษ) ดร. อรชร ไกรจกัร์

บัณฑิตวิทยาลัย

1

๕

โครงการวจิัยยอ่ยที่ ๒ พัฒนาแพลตฟอร์มดิจทิัลเพื่อ

ขบัเคล่ือนการจดัการชุมชนปลอดขยะวิถพีุทธภายใต้แนวคิด

เศรษฐกจิหมุนเวียน

พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร รศ.ดร.

บัณฑิตวิทยาลัย

1

๖

โครงการวจิัยยอ่ยที่ ๓ ต้นแบบชุมชนปลอดขยะวิถพีุทธ

ภายใต้แนวคิดเศรษฐกจิหมุนเวียน: องค์การบริหารส่วนต าบล

บ้านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวัดพระนครศรีอยธุยา

ดร. กรรณิการ์ ขาวเงิน

บัณฑิตวิทยาลัย

1

๗ โครงการวจิัยยอ่ยที่ ๔ เครือขา่ยชุมชนปลอดขยะวิถพีุทธ

ภายใต้แนวคิดเศรษฐกจิหมุนเวียน: อ าเภอพระนครศรีอยธุยา 

จงัหวัดพระนครศรีอยธุยา

แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม

บัณฑิตวิทยาลัย

1

๘
ว.๐๓๓/๒๕๖๕

MCU RS 800765033

แผนงานวจิัย เรื่อง : ความยั่งยนืของชุมชนสันติสุข

ท่ามกลางความหลากหลายในพ้ืนที่จังหวดัชายแดนภาคใต้

พระมหาวเิชียร วชิรธมฺโม ผศ.

วทิยาลัยสงฆ์ปัตตานี

1

๙
โครงการวจิัยยอ่ยที่ ๑ ความยั่งยนืของชุมชนภาคการเกษตร

ท่ามกลางความหลากหลายในพื้นที่จงัหวัดยะลา

พระครูสุวรรณสุตาลังการ, ดร.

วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี

1

ณ สถาบนัวิจัยพุทธศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บญัชีลงทะเบยีน ตรวจประเมินผลรายงานวิจัยความก้าวหน้า และฉบบัรา่งสมบรูณ์ 

ปงีบประมาณ ๒๕๖๕

วันพฤหสับดีที่ ๖ พฤษภาคม  ๒๕๖๕   ตัง้แต่ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. (จนกว่าจะแล้วเสรจ็)

ต าบลล าไทร  อ าเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรอียธุยา



๑๐

โครงการวจิัยยอ่ยที่ ๒ ความยั่งยนืของชุมชน

ภาคอตุสาหกรรมท่ามกลางความหลากหลายในพื้นที่จงัหวัด

ปัตตานี

นายอ าพร มณีเนียม 

วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี

1

๑๑ โครงการวจิัยยอ่ยที่ ๓ ความยั่งยนืของชุมชนภาคบริการ

ท่ามกลางความหลากหลายในพื้นที่จงัหวัดนราธิวาส

พระมหาสมคิด สมฺปนฺโน

วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี

1

๑๒
ว.๐๓๔/๒๕๖๕

MCU RS 800765034

แผนงานวจิัย เรื่อง : “แลดูเบิง่ผ่อ” เยาวชนผลิตสือ่

สร้างสรรค์เชิงพุทธเพ่ือพัฒนาท้องถ่ินในบ้านเกิด

นายรังสรรค์ วฒันาชัยวณชิ

วทิยาลัยสงฆ์ปัตตานี

1

๑๓

โครงการวิจยัยอ่ยที่ ๑ “แล” รูปแบบการผลิตส่ือสร้างสรรค์

เชิงประเพณีและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในบ้านเกดิของ

เยาวชนในจงัหวัดปัตตานี

พระมหาวิเชียร วชิรธมฺโม, ผศ. 

วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี

1

๑๔

โครงการวิจยัยอ่ยที่ ๒ “ดู” รูปแบบการใช้ส่ือสร้างสรรค์วิถี

พุทธเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในบ้านเกดิของเยาวชน จงัหวัด

พระนครศรีอยธุยา

ผศ.ดร.กมลาศ ภูวชนาธิพงศ์

คณะมนุษยศาสตร์

1

๑๕ โครงการวิจยัยอ่ยที่ ๓ “เบิง่” เยาวชนผลิตส่ือสร้างสรรค์เชิง

เกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในจงัหวัดอบุลราชธานี

ดร.ไชยสิทธิ์ อดุมโชคนามออ่น

วิทยาเขตอบุลราชธานี

1

๑๖

โครงการวิจยัยอ่ยที่ ๔ "ผ่อ" มิติมุมมองในการผลิตส่ือ

สร้างสรรค์เชิงพุทธในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมของเยาวชนในพื้นที่มรดกโลกห้วยขาแขง้

ผศ.ดร.อคัรเดช พรหมกลัป์

วิทยาเขตนครสวรรค์

1

๑๗

ว.124/2563

MCU RS 800763124

ปัจจยัที่มีผลต่อความคิดเห็นของบุคลากรในกระบวนการ

ยติุธรรมและประชาชน : ศึกษาเฉพาะกรณีการรอการลงโทษ

พระสงฆ์ไทยและฆราวาส

ผศ.ดร.ประเสริฐ ล่ิมประเสริฐ

ภาควิชานิติศาสตร์ คณะ

สังคมศาสตร์

1

๑๘

แผนงานวจิัย : การผลิกโฉมพระสอนศีลธรรมการพัฒนาพระ

บริหารการนิเทศกพ์ระนิเทศและพระสอนศีลธรรมเพื่อสร้าง

พลังขบัเคล่ือนพระสอนศีลธรรมในสังคมไทย

พระศรีธรรมภาณี ดร.

บัณฑิตวิทยาลัย

1

๑๙ โครงการวจิัยยอ่ยที่ ๑ การพัฒนารูปแบบการบริหารจดัการ

พระบริหารการนิเทศตามหลักการเสริมสร้างพลังอ านาจใน

ตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

ผศ.ดร.ขนัทอง วัฒนะประดิษฐ์

บัณฑิตวิทยาลัย

1

๒๐

โครงการวจิัยยอ่ยที่ ๒ การพัฒนารูปแบบการบริหารจดัการ

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ

ครูพระนิเทศกเ์พื่อเสริมสร้างการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

ทางศีลธรรมที่เขม้แขง็

พระมหานพดล ธมฺมานนฺโท

ส านักงานพระสอนศีลธรรม

1



๒๑

โครงการวจิัยยอ่ยที่ ๓ อนาคตภาพพระสอนศีลธรรมเพื่อ

ยกระดับการสอนวิชาพระพุทธศาสนา

ในสังคมชีวิตวิถใีหม่

ผศ.ดร.ชนันภรณ์ อารีกลุ

บัณฑิตวิทยาลัย

1

๒๒
ว.๐๑๔/๒๕๖๕

MCU RS 800765014

แผนงานวจิัยเรื่อง : การคุ้มครองทางสังคมวถีิพุทธกับการ

รองรับสังคมสูงวยัระดับต าบลในจังหวดันครสวรรค์

ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์

วทิยาเขตนครสวรรค์

1

๒๓ โครงการวจิัยยอ่ยที่ ๑ การพัฒนาระบบการออมชุมชนวิถี

พุทธกบัการรองรับสังคมสูงวัยระดับต าบล

พระครูนิวิฐศีลขนัธ,์ ผศ.ดร.

วิทยาเขตนครสวรรค์

1

๒๔
โครงการวจิัยยอ่ยที่ ๒ การพัฒนาสุขภาวะทางอารมณ์วิถพีุทธ

ในสังคมสูงวัยระดับต าบล

ผศ.ดร.สมคิด พุ่มทุเรียน

วิทยาเขตนครสวรรค์

1

๒๕
โครงการวจิัยยอ่ยที่ ๓ การพัฒนานักบริบาลชุมชนวิถพีุทธกบั

การรองรับสังคมสูงวัยระดับต าบล

นางสาวองค์นาฏ แกว้ไพฑูรย์

วิทยาเขตนครสวรรค์

1

๒๖
โครงการวจิัยยอ่ยที่ ๔ การพัฒนาธรรมนูญความสุขชุมชนวิถี

พุทธกบัการรองรับสังคมสูงวัยระดับต าบล

ดร.รัตติยา เหนืออ านาจ

วิทยาเขตนครสวรรค์

1

๒๗ ว.๑๐๘/๒๕๖๕

MCU RS 800765108

การศึกษาปัจจยัการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการท่องเที่ยวและ

แนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบ New normal หลังการ

แพร่ระบาดโควิด-19 กรณีศึกษาอ าเภอสิรินธรและอ าเภอโขง

เจยีม จงัหวัดอบุลราชธานี

นางสาววารุณี ประไพรเมือง และ

คณะ

วิทยาเขตอบุลราชธานี

2

๒๘
ว.๑๑๒/๒๕๖๕

MCU RS 800765112

การใช้หลักพุทธธรรม และหลักกฎหมายในการจดัการปัญหา

ชุมชนพื้นที่ต าบลกระโสบ อ าเภอเมือง จงัหวัดอบุลราชธานี

พระสิริชัย ธมฺมจาโร และคณะ

วิทยาเขตอบุลราชธานี

2

๒๙
ว.๐๔๕/๒๕๗๐

MCU RS 800765045

การพัฒนานโยบายและยทุธ์ศาสตร์แบบมีส่วนร่วมพื้นที่เชิง

สร้างสรรค์ของต าบลกาญจนา อ าเภอเมืองแพร่ จงัหวัดแพร่

พระอนุสรณ์ กตฺิติวณฺโณ,ดร.

วิทยาเขตแพร่

2

๓๐

ว.๐๔๖/๒๕๖๕

MCU RS 800765046

การเสริมสร้างเครือขา่ยจติอาสาวิถพีุทธในการพัฒนาพื้นที่เชิง

สร้างสรรค์ของต าบลกาญจนา อ าเภอเมืองแพร่ จงัหวัดแพร่

พระครูโสภณกติติบัณฑิต,ผศ.ดร.

วิทยาเขตแพร่

2

๓๑ ว.๐๔๗/๒๕๖๕

MCU RS 800765047

การพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ศิลปะเชิงสร้างสรรค์

ต้นแบบต าบลกาญจนา อ าเภอเมืองแพร่ จงัหวัดแพร่

ผศ.ดร.สายณัห์ อนินันใจ

วิทยาเขตแพร่

2

๓๒
ว.๐๔๘/๒๕๖๕

MCU RS 800765048

การพัฒนาพื้นที่กจิกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของ

ต าบลกาญจนา อ าเภอเมืองแพร่ จงัหวัดแพร่

พระมหาฐิติพงษ์ วรทสฺสี

วิทยาเขตแพร่

2

๓๓
ว.๐๔๙/๒๕๖๕

MCU RS 800765049

การส่งเสริมระบบความยติุธรรมชุมชนแบบสันติวิธีของต าบล

กาญจนา อ าเภอเมืองแพร่ จงัหวัดแพร่

พระราชเขมากร,รศ.ดร.

วิทยาเขตแพร่

2

๓๔
ว.๐๕๐/๒๕๖๕

MCU RS 800765050

การพัฒนานโยบายและยทุธ์ศาสตร์แบบมีส่วนร่วมพื้นที่เชิง

สร้างสรรค์ของต าบลทุ่งกวาว อ าเภอเมืองแพร่ จงัหวัดแพร่

นายธนนันท์ คุ้มถิ่นแกว้

วิทยาเขตแพร่

2



๓๕ ว.๐๕๑/๒๕๖๕

MCU RS 800765051

การเสริมสร้างเครือขา่ยจติอาสาวิถพีุทธในการพัฒนาพื้นที่เชิง

สร้างสรรค์ของต าบลทุ่งกวาว อ าเภอเมืองแพร่ จงัหวัดแพร่

นายอภิชา สุขจนี

วิทยาเขตแพร่

2

๓๖
ว.๐๕๒/๒๕๖๕

MCU RS 800765052

การพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์และการเสริมสร้าง

เครือขา่ยชุมชนต าบลทุ่งกวาว อ าเภอเมืองแพร่ จงัหวัดแพร่

นายกติติศักด์ิ วิมล 

วิทยาเขตแพร่

2

๓๗
ว.๐๕๓/๒๕๖๕

MCU RS 800765053

การจดัการขอ้มูลชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เชิง

สร้างสรรค์ของต าบลทุ่งกวาว อ าเภอเมืองแพร่ จงัหวัดแพร่

นายสุขมุ กนักา

วิทยาเขตแพร่

2

๓๘
ว.๐๕๔/๒๕๖๕

MCU RS 800765054

การจดัการขอ้มูลชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เชิง

สร้างสรรค์ของต าบลน้ าช า อ าเภอเมืองแพร่ จงัหวัดแพร่

พระครูปริยติัวรากร,ผศ.ดร.

วิทยาเขตแพร่

2

๓๙ ว.๐๕๕/๒๕๖๕

MCU RS 800765055

การส่งเสริมศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ของต าบล

กาญจนา อ าเภอเมืองแพร่ จงัหวัดแพร่

ผศ.ดร.นวัชโรจน์ อนิเต็ม

วิทยาเขตแพร่

2

๔๐
ว.๐๕๖/๒๕๖๕

MCU RS 800765056

การส่งเสริมระบบความยติุธรรมชุมชนแบบสันติวิธีของต าบล

น้ าช า อ าเภอเมืองแพร่ จงัหวัดแพร่

นายอเุทน สุขทั่วญาติ

วิทยาเขตแพร่

2

๔๑

ว.๐๕๗/๒๕๖๕

MCU RS 800765057

การพัฒนาพื้นที่กจิกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ

ส่งเสริมศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนของต าบลน้ าช า อ าเภอเมืองแพร่

 จงัหวัดแพร่

ผศ.ปัญญา สุนันตา

วิทยาเขตแพร่

2

๔๒
ว.๐๕๘/๒๕๖๕

MCU RS 800765058

การพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์และการเสริมสร้าง

เครือขา่ยชุมชนต าบลน้ าช า อ าเภอเมืองแพร่ จงัหวัดแพร่

ผศ.ดร.สมจติ ขอนวงค์

วิทยาเขตแพร่

2

๔๓ ว.๐๕๙/๒๕๖๕

MCU RS 800765059

การเสริมสร้างเครือขา่ยจติอาสาวิถพีุทธในการพัฒนาพื้นที่เชิง

สร้างสรรค์ของต าบลน้ าช า อ าเภอเมืองแพร่ จงัหวัดแพร่

ผศ.ดร.เกรียงศักด์ิ ฟองค า

วิทยาเขตแพร่

2

๔๔

ว.๐๖๐/๒๕๖๕

MCU RS 800765060

การจดัการขอ้มูลชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เชิง

สร้างสรรค์ของต าบลกาญจนา อ าเภอเมืองแพร่ จงัหวัดแพร่

ผศ.สุพจน์ แกว้ไพฑูรย์

วิทยาเขตแพร่

2

๔๕
ว.๐๖๑/๒๕๖๕

MCU RS 800765061

การส่งเสริมระบบความยติุธรรมชุมชนแบบสันติวิธีของต าบล

ทุ่งกวาว อ าเภอเมืองแพร่ จงัหวัดแพร่

น.ส.สุพิชญา กนักา

วิทยาเขตแพร่

2

๔๖
ว.๐๖๒/๒๕๖๕

MCU RS 800765062

การพัฒนานโยบายและยทุธ์ศาสตร์แบบมีส่วนร่วมพื้นที่เชิง

สร้างสรรค์ของต าบลน้ าช า อ าเภอเมืองแพร่ จงัหวัดแพร่

ดร.ด าเนิน หมายดี

วิทยาเขตแพร่

2

๔๗ ว.๐๖๓/๒๕๖๕

MCU RS 800765063

การพัฒนาพื้นที่กจิกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ

ส่งเสริมศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนของต าบลทุ่งกวาว อ าเภอเมือง

แพร่ จงัหวัดแพร่

ดร.ธาดา เจริญกศุล

วิทยาเขตแพร่

2

๔๘

ว.๐๒๔/๒๕๖๕

MCU RS 800765024

โครงการวจิัยยอ่ยที่ ๓ การพัฒนาชุมชนเพื่อรองรับการ

ท่องเที่ยวตามเส้นทางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและ

วัฒนธรรม จงัหวัดชัยภูมิ

ดร.ชยาภรณ์ สุขประเสริฐ

วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ



๔๙

ว.๐๓๐/๒๕๖๕

MCU RS 800765030

แผนงานวจิัยเรื่อง : การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม

ของกลุม่วสิาหกิจชุมชนการเกษตรกาแฟดอยช้าง อ าเภอ

แม่สรวย จังหวดัเชียงราย

นายด าเนิน ปัญญาผ่องใส และ

คณะ

วทิยาลัยสงฆ์เชียงราย

3

๕๐

โครงการวจิัยยอ่ยที่ ๑ การเสริมสร้างเครือขา่ยการท่องเที่ยว

เกษตรเชิงวัฒนธรรม ของวิสาหกจิชุมชนกาแฟดอยช้าง 

อ าเภอแม่สรวย จงัหวัดเชียงราย

นายอารุณ สิทธิวงศ์

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

3

๕๑ โครงการวจิัยยอ่ยที่ ๒ การพัฒนาการส่ือสารตลาดการ

ท่องเที่ยวการเกษตรเชิงวัฒนธรรมของกลุ่มวิสาหกจิชุมชน

กาแฟดอยช้าง อ าเภอแม่สรวย จงัหวัดเชียงราย

ผศ.พิเศษ นเรศร์ บุญเลิศ และ

คณะ

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

3

๕๒

โครงการวจิัยยอ่ยที่ ๓ การเสริมสร้างเครือขา่ยการท่องเที่ยว

เกษตรเชิงวัฒนธรรม ของวิสาหกจิชุมชนกาแฟดอยช้าง 

อ าเภอแม่สรวย จงัหวัดเชียงราย

นายด าเนิน ปัญญาผ่องใส และ

คณะ

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

3

๕๓
ว.๐๒๐/๒๕๖๕

MCU RS 800765020

การพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองพระชนกจักรีวฒันธรรมวถีิพุทธ นายประคอง มาโต

วทิยาลัยสงฆ์อุทัยธานี

3

๕๔
โครงการวจิัยยอ่ยที่ ๑ การพัฒนาพื้นที่การท่องเที่ยวเมือง

พระชนกจกัรีวัฒนธรรมวิถพีุทธ

พระสมุห์พุฒิพงษ์  พุทฺธิว โส

วิทยาลัยสงฆ์อทุัยธานี

3

๕๕ โครงการวจิัยยอ่ยที่ ๒ การพัฒนากระบวนการท่องเที่ยวเมือง

พระชนกจกัรีวัฒนธรรมวิถพีุทธ

พระครูอทุิตปริยติัสุนทร

วิทยาลัยสงฆ์อทุัยธานี

3

๕๖
โครงการวจิัยยอ่ยที่ ๓ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพระ

ชนกจกัรีวัฒนธรรมวิถพีุทธ

นายประคอง มาโต

วิทยาลัยสงฆ์อทุัยธานี

3

๕๗
ว.๐๒๖/๒๕๖๕

MCU RS 800765026

แผนงานวจิัยเรื่อง : รูปแบบการอนุรักษ์วฒันธรรมวถีิพุทธ

ของกลุม่ชาติพันธุ์ไทด า ในจังหวดัเลย-พิษณโุลก

พระครูปริยตัิคุณรังษี ผศ.ดร.

วทิยาลัยสงฆ์เลย

3

๕๘
โครงการวจิัยยอ่ยที่ ๑ การศึกษาวิถชีีวิตและวัฒนธรรมวิถี

พุทธของกลุ่มชาติพันธุ์ไทด าในจงัหวัดเลย

นางสงสุข ภาแกว

วิทยาลัยสงฆ์เลย

3

๕๙ โครงการวจิัยยอ่ยที่ ๒ รูปแบบการอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถพีุทธ

ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทด าในจงัหวัดเลย

พระปลัดธนากร สนฺตมโน, ดร.

วิทยาลัยสงฆ์เลย

3

๖๐
โครงการวจิัยยอ่ยที่ ๓ การเสริมสร้างผลิตภัณฑ์ทาง

วัฒนธรรมวิถพีุทธของกลุ่มชาติพันธุ์ไทด าในจงัหวัดเลย

ผศ.ดร.ประสงค หัสรินทร์

วิทยาลัยสงฆ์เลย

3

๖๑
โครงการวจิัยยอ่ยที่ ๔  การสร้างเครือขา่ยทางวัฒนธรรมวิถี

พุทธของกลุ่มชาติพันธุ์ไทด าในจงัหวัดเลย

นางพวงเพชร พลวิเศษ

วิทยาลัยสงฆ์เลย

3

๖๒
ว.04/2564 

เลขสัญญา??

สถาปัตยกรรมวัดพม่า : ประวัติศาสตร์ คุณค่า และการ

ประกอบสร้างทางวัฒนธรรมในจงัหวัดล าปาง

พระมหาบวรวิทย ์รตนโชโต ดร.

วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง

3



๖๓ ว.๐๓๗/๒๕๖๕

MCU RS 800765037

การลดความเหล่ือล้ าทางสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์ม้งในอ าเภอ

เชียงค า จงัหวัดพะเยา

ร.ต.ต.ดร.สมยศ ปัญญามาก

วิทยาเขตพะเยา

3

๖๔

ว.๐๘๓/๒๕๖๕

MCU RS 800765083

การศึกษาคุณภาพชีวิตของพระสงฆ์ไตวายเร้ือรังที่ได้รับการ

รักษาโดยการฟอกเลือดล้างไต

รศ.(พิเศษ) ดร.จฑุามาศ วารีแสง

ทิพย์

คณะพุทธศาสตร์

3

๖๕

ว. ๐๕๕/๒๕๖๔

MCU RS 800764055

การบริหารจดัการฐานขอ้มูล (Big Data) เพื่อการพัฒนาพื้นที่

เชิงสรรค์ : กรณีศึกษาโครงการยกระดับเศรษฐกจิและสังคม

รายต้าบลแบบบูรณาการของต าบลภูเขาทอง จงัหวัด

พระนครศรีอยธุยา

ผศ.ดร.ทรงยศินทร์ ชนปทาธิป

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ

สังคมศาสตร์

3

๖๖
ว.๐๖๖/๒๕๖๕

MCU RS 800765066

วิเคราะห์หลักอปัปมาทธรรม ตามแนวเนตติปกรณ์ ดร.สุภีร์ ทุมทอง 

วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส

3

๖๗ ว. ๐๓๖/๒๕๖๔

MCU RS 800764036

การพัฒนาสุขภาวะและการปรับตัวในสังคมผู้สูงวัย ศูนย์

พัฒนาการจดัสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

ดร.สุภัทรชัย สีสะใบ

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ

สังคมศาสตร์

3

๖๘

ว.๐๘๕/๒๕๖๕

MCU RS 800765085

รูปแบบการยกระดับศักยภาพทางธุรกจิของวิสาหกจิชุมชน

ตระกร้าอยธุยาศิณีภายใต้โครงการออมสินยวุพัฒน์รักษ์ถิ่น 

ภาค ๑๔ จงัหวัดพระนครศรีอยธุยา

ผศ.ดร.อบุลวรรณา  ภวกานันท์

สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะ

สังคมศาสตร์

3

๖๙
ว.๐๓๘/๒๕๖๖

MCU RS 800765038

การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ โดย

 ADDIE Model

นางกรนิษฐ์ ชายป่า

วิทยาเขตพะเยา

3

๗๐ ว. ๐๕๓/๒๕๖๔

MCU RS 800764052

การพัฒนาสมรรถนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตาม

กรอบยทุธศาสตร์ชาติของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมัน่มี

ดร.อภิญญา ฉตัรช่อฟ้า

3

หมายเหตุ

กลุ่มที่ 1 เช้า Onsite  ส่วนงานในส่วนกลาง ปริมณฑล บ่าย Online

กลุ่มที่ 2 Online เต็มทั้งวัน

กลุ่มที่ 3 Online เต็มทั้งวัน

ผู้อ านวยการสว่นวางแผนและสง่เสริมการวิจยั

รับรองตามน้ี

(พระมหาชตุภิคั  อภนินฺโท)


