
 
 

ประกาศสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เรื่อง อนุมัติจบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕  
*************** 

 ตามที่สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดสรรทุนอุดหนุน
โครงการวิจัยประจ าปีงบประมาณ แก่บุคลากรมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนา
บุคลากรมหาวิทยาลัยให้มีผลงานวิจัยตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยนั้น  
 

 ในคราวการประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันอังคารที่ ๑ 
พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติอนุมัติจบรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จ านวน  ๒๖  โครงการ ดังนี้ 
 

ล ำดับ รหัสสัญญำ ชื่อโครงกำรวิจัยตำมสัญญำ ผู้วิจัย/สังกัด 
๑ ว.๐๑๗/๒๕๖๕ 

ทุน สกสว. 
แผนงำนวิจัย เรื่อง : นวัตวิถีภูมิปัญญาวิถีพุทธสู่
การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของอ าเภอเนินมะปราง 
จังหวัดพิษณุโลก 

พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ, ผศ.ดร. 
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช พิษณุโลก 

๒  โครงกำรวิจัยย่อยท่ี ๑ เรื่อง การพัฒนาชุดความรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอ าเภอ
เนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 

พระครูรัตนสุตาภรณ์, ผศ.ดร. 
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช พิษณุโลก 

๓  โครงกำร วิ จัยย่อย ท่ี  ๒ เรื่ อง :  การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอ าเภอ
เนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลก 

ดร.ณัฏยาณี  บุญทองค า 
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช พิษณุโลก 

๔  โครงกำรวิจัยย่อยท่ี ๓ เรื่อง : การสร้างศักยภาพ
ด้านการท่องเที่ยวอ าเภอเนินมะปราง จังหวัด
พิษณุโลก 

พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ, ผศ.ดร. 
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช พิษณุโลก 

๕ ว.๐๓๒/๒๕๖๕ 
ทุน สกสว. 

แผนงำนวิจัย เรื่อง : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์จากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ของ
วัดและชุมชนจังหวัดล าปาง 

พระครูสิริธรรมบัณฑิต  ผศ.ดร. 
วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง 

๖   โครงกำรวิจัยย่อยท่ี ๑ เรื่อง : การศึกษาองค์
ความรู้และกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ
เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ของวัดและชุมชนจังหวัดล าปาง 

ผศ.ดร.บุษกร วัฒนบุตร 
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 

๗   โครงกำรวิจัยย่อยท่ี ๒ เรื่อง : การสร้างต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากเครือข่าย
พิพิธภัณฑ์ของวัดและชุมชนจังหวัดล าปาง 

พระครูสิริธรรมบัณฑิต,ผศ.ดร. 
วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง 



๘   โครงกำรวิจัยย่อยท่ี ๓ เรื่อง : การผลิตผลิตภัณฑ์
เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์
ชุมชนจังหวัดล าปาง 

ผศ.ดร.สมจันทร์ ศรีปรัชยานนท์ 
วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง 

๙   โครงกำรวิจัยย่อยท่ี ๔ เรื่อง : การสร้างเครือข่าย
ทางการตลาดผลิตภัณฑ์เชิงเศรษฐกิจ สร้างสรรค์
จากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ของวัดและชุมชนจังหวัด
ล าปาง  

นางสาวณฤณีย์ ศรีสุข 
วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง 

๑๐ ว.๐๑๒/๒๕๖๕ 
ทุน สกสว. 

แผนงำนวิจัย เรื่อง : แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการ
ขับเคลื่อนชุมชนปลอดขยะวิถีพุทธภายใต้แนวคิด
เศรษฐกิจหมุนเวียน 

ผศ.ดร.แม่ซีกฤษณา รักษาโฉม 
บัณฑิตวิทยาลัย 

๑๑   โครงกำรวิจัยย่อยท่ี ๑ เรื่อง : พัฒนาฐานข้อมูลใน
รูปแบบดิจิทัลเพื่อการจัดการสู่ชุมชนปลอดขยะวิถี
พุทธภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน  

ผศ.(พิเศษ) ดร. อรชร ไกรจักร์ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

๑๒   โครงกำรวิจัยย่อยท่ี ๒ เรื่อง : พัฒนาแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนการจัดการชุมชนปลอดขยะวิถี
พุทธภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน  

พระมหาสมบูรณ์ พรรณนา 
บัณฑิตวิทยาลัย 

๑๓   โครงกำรวิจัยย่อยที่ ๓ เร่ือง : ต้นแบบชุมชนปลอด
ขยะวิถีพุทธภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน: 
องค์การบริหารส่ วนต าบลบ้ านป้อม อ า เภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ดร. กรรณิการ์ ขาวเงิน 
บัณฑิตวิทยาลัย 

๑๔   โครงกำรวิจัยย่อยท่ี ๔ เรื่อง : เครือข่ายชุมชน
ปลอดขยะวิ ถี พุ ทธภาย ใต้ แนวคิ ด เศรษฐกิ จ
หมุนเวียน: อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  

แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม 
บัณฑิตวิทยาลัย 

๑๕ ว.๑๐๗/๒๕๖๓ 
กลุ่ม Covid-19 

อุดมการณ์และกระบวนการเสริมสร้างสังคมสู่วิถี
ชีวิตใหม่ตามหลักพุทธธรรมของเครือข่ายจิตอาสา
จังหวัดชัยภูมิ 

พระมหาวิฑูรย์ สิทฺธิเมธี,ดร. 
วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ  

๑๖ ว. ๐๔๖/๒๕๖๔ 
ทุนส่วนงาน 

การพัฒนาการบริหารจัดการโครงการโรงเรียน
รักษาศีล ๕ ด้วย ๗ กิจวัตรความดี  จั งหวัด
สมุทรสงคราม 

พระเอกลักษณ์ อชิโต, ดร. 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

๑๗ ว. ๐๔๑/๒๕๖๔ 
ทุนส่วนงาน 

การพัฒนาการ เสริ มสร้ า งความปรองดอง
สมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้าน
รักษาศีล ๕ จังหวัดสมุทรสงคราม 

พระครูพิศิษฏ์ประชานาถ, ดร. 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

๑๘ ว.๐๓๒/๒๕๖๔ 
ทุนส่วนงาน 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการ
ต่อต้านการทุจริตสู่พลเมืองภายใต้แนวคิด “โตไปไม่
โกง” 

ดร.กาญจนา ด าจุติ 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  



๑๙ ว.๐๗๓/๒๕๖๕ 
ทุนส่วนงาน 

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัดราชบุรี 

ผศ.ดร.ปัณณธร เธียรชัยพฤกษ์ 
วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี 

๒๐ ว.๐๘๓/๒๕๖๕ 
ทุนส่วนงาน 

การดูแลพระสงฆ์ที่เป็นโรคไตเรื้อรัง ตั้งแต่การ
ชะลอความเสื่อมของไต ขณะฟอกเลือดไตเทียม 
และการฟื้นฟูสมรรถภาพการประกอบกิจของสงฆ์ 

รศ.(พิเศษ) ดร.จุฑามาศ วารีแสงทิพย์ 
คณะพุทธศาสตร์ 

๒๑ ว.๐๓๗/๒๕๖๕ 
ทุนส่วนงาน 

การลดความเหลื่อล้ าทางสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์
ม้งใน อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา 

ร.ต.ต.ดร.สมยศ ปัญญามาก 
วิทยาเขตพะเยา 

๒๒ ว.๐๒๗/๒๕๖๔  
ทุนส่วนงาน 

แผนงำนวิจัย เรื่อง  :  การพลิกโฉมพระสอน
ศีลธรรม : การพัฒนาพระบริหารการนิเทศ พระ
นิ เทศและพระสอนศีลธรรมเพื่ อ สร้ างพลั ง
ขับเคลื่อนศีลธรรมในสังคมไทย 

พระศรีธรรมภาณี ดร. 
ส านักงานพระสอนศีลธรรม 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๓ ว.๐๒๘/๒๕๖๔  
ทุนส่วนงาน 

โครงกำรวิจัยย่อยท่ี ๑ เรื่อง : การพัฒนารูปแบบ
การบริหารจัดการพระบริหารการนิเทศก์ตาม
หลักการเสริมสร้างพลังอ านาจในตนเองและการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

๒๔ ว.๐๒๙/๒๕๖๔ 
ทุนส่วนงาน  

โครงกำรวิจัยย่อยท่ี ๒ เรื่อง : การพัฒนารูปแบบ
การบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ของครูพระนิเทศก์เพื่อเสริมสร้างการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ทางศีลธรรมท่ีเข้มแข็ง 

พระมหานพพล ธรรมานนฺโท ดร. 
ส านักงานพระสอนศีลธรรม 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕ ว.๐๓๐/๒๕๖๔ 
ทุนส่วนงาน  

โครงกำรวิจัยย่อยท่ี ๓ เรื่อง : อนาคตภาพพระ
ส อ น ศี ล ธ ร ร ม เ พื่ อ ย ก ร ะ ดั บ ก า ร ส อ น วิ ช า
พระพุทธศาสนาในสังคมชีวิตวิถีใหม 

ดร.ชนันภรณ์  อารีกุล และคณะ 
คณะศึกษาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
๒๖ งปม.๒๕๖๕ 

ทุนภายนอก 
โครงกำรวิจัยย่อยที่ ๓ เร่ือง : ครอบครัวต้านความ
รุนแรง  ภายใต้แผนงานวิจัยเรื่อง แผนงานวิจัย
ครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง 

ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์ 
รศ.ดร.สุริยเดว ทรีปาดี 

นายโกศลวัฒน์ อินทจุันทร์ยง  
  

อาศัยมติคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันอังคารที่ 
๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕  มีมติให้ผู้วิจัยด าเนินการ ต่อไปนี้ 

๑. รายงานการวิจัยที่อนุมัติจบตามประกาศนี้ เพ่ือเบิกทุนอุดหนุนงวดที่เหลือ ให้ด าเนินการ 
๑.๑ ส่งบันทึกข้อความเพ่ือขอเบิกงบประมาณงวดที่เหลือ ส่งสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
๑.๒ ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ๕ เล่ม  
๑.๓ ส่งแบบตอบรับ เกียรติบัตร บทความในวารสาร หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการ 

เผยแพร่ผลงานวิจัย จ านวน ๑ ชุด หรือหลักฐานการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐาน TCI หรือการ
น าเสนอบทความหรือผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติขึ้นไป เพ่ือประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณที่
เหลือ 



๒. ส่งเอกสารเพ่ิมเติมและผู้วิจัยต้องปฏิบัติเพ่ือน าผลงานไปใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย 
๒.๑ ชุดความรู้จากการวิจัยในลักษณะของหนังสือเล่มเล็ก จ านวน ๑๐ เล่ม 
๒.๒ วีดีทัศน์ (Video) สรุปผลการวิจัยที่มีความยาว ๓ – ๕ นาที จ านวน ๑ คลิป 
๒.๓ ใบรับรองการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

๓. นักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้สรุปค่าใช่จ่ายท้ังหมดในโครงการวิจัย และ 
ส่งเอกสารค่าใช้จ่ายท้ังหมด เพ่ือตรวจสอบก่อนเบิกเงินงวดสุดท้าย 

๔. นักวิจัยที่ต้องการน าผลงานวิจัยไปขอต าแหน่งทางวิชาการให้ท าหนังสือแจ้งความประสงค์มายัง
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์เพ่ือออกหนังสือรับรองและแก้ไขในกรณีท่ีให้มีการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไป 
โดยด าเนินการตามขั้นตอนของการของใบรับรอง โดยศึกษารายละเอียดใน www.bri.mcu.ac.th  

ให้นักวิจัยส่งผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ในข้อ ๑ – ๓ พร้อมไฟล์ข้อมูล ๑ ชุด ให้กับสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และน าข้อมูลลงในระบบที่หน่วยงานจัดสรรทุนวิจัยก าหนด ตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนดในสัญญาการวิจัย 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๕ 

 

 
 

(พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.ดร.) 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 


