
 
 

ประกาศสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เรื่อง อนุมัติจบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ 
*************** 

  ตามที่สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดสรรทุนอุดหนุน
โครงการวิจัยประจ าปีงบประมาณแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนา
บุคลากรมหาวิทยาลัยให้มีผลงานวิจัยตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยนั้น  
  ในคราวการประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทรท์ี่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓  ที่ประชุมมีมติอนุมัติจบรายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ จ านวน   ๓๑   โครงการ ดังนี้ 
 
 

ล ำดับ รหัสสัญญำ ชื่อโครงกำรวิจัยตำมสัญญำ ผู้วิจัย/สังกัด 
๑ ว.๐๓๐/๒๕๕๗ การพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารเชิงนาฏการในการ

เผยแผ่พุทธพจน์ 
ผศ.กนกรัชต ์เก่าศิริ 

วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง 
๒ ว.๐๒๘/๒๕๕๘ พุทธเศรษฐศาสตร์: โอกาส อุปสรรค และการจัดการ

ระบบการค้าข้าวของสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย 
นายปริญญา นิกรกุล 
วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร 

๓ ว.๐๙๙/๒๕๕๙ พระสงฆ์กับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ :  กรณีศึกษา
พระราชจินดานายก วัดพระเจดีย์ซาวหลัง อ าเภอ
เมือง จังหวัดล าปาง 

นายนพดล อินทรเสนา 
วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง 

๔ ว.๑๗๕/๒๕๖๐ แผนงานวิจัย กระบวนการพัฒนาและเสริมสร้าง
เครือข่ายทางธุรกิจเชิงพุทธของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดนครราชสีมา 

พระครูสังวราภิรักษ์, ผศ.ดร. 
วิทยาเขตนครราชสีมา 

๕ ว.๒๔๘/๒๕๖๐ โครงกำรวิจัยย่อยที่ ๖ เรื่อง ยุทธศาสตร์พฤติกรรม
เชิงพุทธในการเสริมสร้างความสมดุลของชีวิตและ
ครอบครัว 

พระมหาสุเทพ สุทฺธิญาโณ  
คณะมนุษยศาสตร์ 

๖ ว.๒๕๓/๒๕๖๐ การศึกษาวิเคราะห์ค าศัพท์ภาษาไทยถิ่นอีสานที่ใช้กับ
พระสงฆ์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

พระมหาจิรฉันท ์จิรเมธี 
คณะมนุษยศาสตร์ 

 



๗ ว.๒๕๑/๒๕๖๐ ศึกษารูปแบบการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์ใน
ศตวรรษที่ ๒๑ 

ผศ.ดร.วีระกาญจน์ กนกกมเลศ 
คณะมนุษยศาสตร์ 

๘ ว.๓๔๑/๒๕๖๐ โครงกำรวิจัยย่อยที่ ๔ เรื่อง การจัดการแหล่ง
เรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมพระธาตุแดน
ใต้ 

ดร.สิทธิโชค ปาณะศร ี 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

๙ ว.๒๗๗/๒๕๖๐ วิเคราะห์ค าสอนวิปัสสนาในไตรภูมิกถาที่มีผลต่อคติ
นิยมเชิงพุทธในสังคมไทย 

ผศ.ดร.ชัยชาญ ศรีหานู 
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส 

๑๐ ว.๑๘๕/๒๕๖๐ อิทธิพลของการใช้ภาษาอังกฤษที่มีต่อการเปลี่ยน
วัฒนธรรมของชาวจังหวัดบุรีรัมย์ 

พระมหาไสว สิริปญฺโญ  
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 

๑๑ ว.๐๕๙/๒๕๖๐ กระบวนการจัดการและเครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ของอ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

นายเสพบัณฑิต โหน่งบัณฑิต 
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 

๑๒ ว.๓๖๕/๒๕๖๐ การเปลี่ยนแปลงทางศาสนา สังคมและวัฒนธรรม
ของชาวยุโรปที่สมรสกับหญิงไทยในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายบดินทร์ภัทร์ สายบุตร 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 

๑๓ ว.๒๖๖/๒๕๖๑ การถ่ายทอดภูมิปัญญาจากชาดกผ่านวิถีวัฒนธรรม
ท้องถิ่นในจังหวัดร้อยเอ็ด 

ผศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร 
บัณฑิตวิทยาลัย 

๑๔ ว.๒๙๑/๒๕๖๑ การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้แนว
พุทธสู่การเปลี่ยนแปลงภายใน 

พระราชปริยัติมุนี (เทียบ) รศ.ดร. 
คณะพุทธศาสตร์ 

๑๕ ว.๐๘๕/๒๕๖๑ กระบวนการสร้างความสุขด้วยจิตอาสาของชุมชน
บ้านปะโอ อ าเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา 

พระครูโฆสิตวัฒนานุกูล ผศ.ดร. 
วข.นครศรีธรรมราช 

๑๖ ว.๑๖๔/๒๕๖๑ ภูมิปัญญาพุทธบูรณาการ : องค์ความรู้ วิถีปฏิบัติ 
และการเสริมสร้างคุณค่าทางสังคมในอาเซียน 

พระครูพิพิธจารุธรรม  
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 

๑๗ ว.๐๐๒/๒๕๖๑ ปัจจัยทางจิตสังคมและความสุขใจที่เก่ียวกับ
พฤติกรรมการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ 

ดร.วิรัตน ์ภูทองเงิน 
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 

๑๘ ว.๑๓๙/๒๕๖๑ การพัฒนารูปแบบเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์บ้าน
ห้วยส้านยาว ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จังหวัด
เชียงราย 

นายเสพบัณฑิต โหน่งบัณฑิต 
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 

๑๙ ว.๐๔๓/๒๕๖๑ การบริหารการจัดการทรัพยากรน้ าตามแนวเทือกเขา
พนมดงรักในจังหวัดศรีสะเกษ 

พระครูไพโรจน์วัฒนาทร 
วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 

๒๐ ว.๓๐๔/๒๕๖๑ การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเกษตรกรสู่
ความเป็นผู้ประกอบการ ๓-Smart เพื่อส่งเสริมอาชีพ
และรายได้ที่ย่ังยืนในจังหวัดสุพรรณบุรี 

นายเสริมศักดิ์ สุขสุชะโน 
หน่วยวิทยบริการจังหวัดสุพรรณบุรี 



๒๑ ว.๓๐๕/๒๕๖๑ กระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มและช่องทางการตลาด
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มเกษตรกรเชิง
พุทธในจังหวัดสุพรรณบุรี 

นายปัณณวิชญ์ แสงหล้า 
หน่วยวิทยบริการจังหวัดสุพรรณบุรี 

๒๒ ว.๐๓๗/๒๕๖๒ แผนงำนวิจัย : พลวัตทางสังคมและวัฒนธรรม
ภายใต้ความสัมพันธ์ชายแดนไทยกัมพูชา 

นายธยายุส ขอเจริญ 
วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 

๒๓ ว.๐๓๙/๒๕๖๒ โครงกำรวิจัยย่อยที่ ๒ : การเรียนรู้ด้านสื่อ
เทคโนโลยีท่ีมีผลต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรมภายใต้ความสัมพันธ์ชายแดนไทย-
กัมพูชา 

พระครูไพโรจน์วัฒนาทร 
วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 

๒๔ ว.๐๕๕/๒๕๖๓ แผนงำนวิจัย : การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะเชิง
สร้างสรรค์ของเยาวชนและผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัด
ล้านนา 

รศ.ฉวีวรรณ สุวรรณาภา 
วิทยาเขตแพร่ 

โครงกำรวิจัยย่อยที่ ๑ : การส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน
ศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าหม้อห้อมของเยาวชนและ
ผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัดล้านนา 

ผศ.ดร.สายัณห์ อินนันใจ 
วิทยาเขตแพร่ 

โครงกำรวิจัยย่อยที่ ๒ : การส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน
ศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าทอของเยาวชนและผู้สูงอายุใน
กลุ่มจังหวัดล้านนา 

ดร.สมจิต ขอนวงค์ 
วิทยาเขตแพร่ 

โครงกำรวิจัยย่อยที่ ๓ : การส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน
ศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าด้นมือของเยาวชนและ
ผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัดล้านนา 
 

ผศ.ชลธิชา จิรภัคพงค ์
วิทยาเขตแพร่ 

๒๕ ว.๐๔๓/๒๕๖๓ แผนงำนวิจัย : การยกระดับสนิค้าและผลงานดา้น
ศิลปะในเชิงพาณิชย์ของศิลปินในกลุ่มจังหวัดล้านนา 
 

นายสมคิด นันต๊ะ 
วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ 

โครงกำรวิจัยย่อยที่ ๑ : การศึกษาสินค้าและผลงาน
ด้านศิลปะเชิงพาณิชของกลุ่มศิลปินล้านนา 
 

นายสิทธิชัย  อุ่นสวน 
วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ 

โครงกำรวิจัยย่อยที่ ๒ : กระบวนการยกระดับสินค้า
และผลงานด้านศิลปะในเชิงพาณิชย์ของศิลปินในกลุ่ม
จังหวัดล้านนา 

นางสาวอรพินท์ อินวงค์ 
วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ 

โครงกำรวิจัยย่อยที่ ๓ : ถอดบทเรียนกระบวนการ
และปัจจัยความส าเร็จของการจ าหน่ายสินค้าและ
ผลงานด้านศิลปะในเชิงพาณิชย์ของศิลปินในกลุ่ม
จังหวัดล้านนา 

นายสมคิด  นันต๊ะ 
วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ 



๒๖ ว.๐๔๗/๒๕๖๓ แผนงำนวิจัย : รูปแบบการจัดการวัดที่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวตามแบบอารยสถาปัตย์ในภาคเหนือตอนบน 

ดร.สมจันทร์ ศรีปรัชยานนท์ 
วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง 

โครงกำรวิจัยย่อยที่ ๑ : วัด ๙ ศร:ี การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแบบอารยสถาปัตย์บนเส้นทางบุญในจังหวัด
ล าปาง 

ดร.สมจันทร์ ศรีปรัชยานนท์ 
วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง 

โครงกำรวิจัยย่อยที่ ๒ : วัดครูบาสร้าง: รูปแบบ
การพัฒนาอารยสถาปัตย์ของวัดที่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวตามรอยครูบาเจ้าศรีวิไชย จังหวัดล าพูน   

ดร.อาภากร ปัญโญ 
วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง 

๒๗ ว.๐๔๒/๒๕๖๓ การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ของ
กลุ่มจังหวัดล้านนา 

ผศ.ดร.สาวสหัทยา วิเศษ 
วิทยาเขตพะเยา 

๒๘ ว.๐๕๔/๒๕๖๓ การพัฒนาเส้นทางการท่องเท่ียวเชิงศิลปะของกลุ่ม
จังหวัดล้านนา 

นายศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์ 
วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง 

๒๙ ว.๐๕๓/๒๕๖๓ โครงกำรวิจัยย่อยที่ ๒ : การป้องกันและเสริมสร้าง
สุขภาพของพระสงฆ์เก่ียวกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังแบบมี
ส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในภาคเหนือ 

ดร.ธาดา เจริญกุศล 
วิทยาเขตแพร่ 

๓๐ ว.๐๓๒/๒๕๖๓ การพัฒนาศักยภาพชุมชนในการส่งเสริมการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนไทย จังหวัด
หนองคาย 

พระมหาสมเด็จ อัตสาร 
วิทยาเขตหนองคาย 

๓๑ ว.๐๒๑/๒๕๖๓ การป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดตามแนว
ชายแดนของชุมชนในจังหวัดเลย 

รศ.ดร.ธงชัย สิงอุดม 
วิทยาลัยสงฆ์เลย 

  
อาศัยมติคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ 

ธันวาคม ๒๕๖๓  มีมติให้ผู้วิจัยด าเนินการ ต่อไปนี้ 
๑. การขออนุมัติจบเบิกทุนอุดหนุนงวดที่เหลือ ต้องด าเนินการ 

๑.๑ บันทึกข้อความเพื่อของเบิกงบประมาณงวดที่เหลือส่งสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
๑.๒ ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ๑๐ เล่ม ตามมติคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
๑.๓ แบบตอบรับ เกียรติบัตร บทความในวารสาร หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกับการเผยแพร่ 

ผลการวิจัย จ านวน ๑ ชุด เพื่อแสดงถึงการเผยแพร่ผลงานวิจัย หรือหลักฐานการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่
อยู่ในฐาน TCI หรือน าเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติขึ้นไป เพื่อประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณที่เหลือ 

๒. เอกสารเพิ่มเติมและผู้วิจัยต้องปฏิบัติเพื่อน าผลงานไปใช้ประโยชน์ 
๒.๑ ชุดความรู้จากการวิจัยในลักษณะของหนังสือเล่มเล็ก จ านวน ๑๐ เล่ม 
๒.๒ วีดีทัศน์ (Video) สรุปผลการวิจัยท่ีมีความยาว ๓ – ๕ นาที จ านวน ๑ คลิป 
๒.๓ นักวิจัยที่ต้องการน าผลงานวิจัยไปขอต าแหน่งทางวิชาการให้แจ้งมายังสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 

เพื่อออกหนังสือรับรองและแก้ไขในกรณีที่ให้มีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไป 



ให้นักวิจัยผู้รับผิดชอบส่งผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ในข้อ ๑ - ๖ พร้อมไฟล์ข้อมูล ๑ ชุด ให้กับสถาบันวิจัย
พุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และน าข้อมูลลงในระบบที่หน่วยงานจัดสรรทุนวิจัยก าหนด 
ตามระยะเวลาท่ีก าหนดในสัญญาการวิจัย 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
 
 

(พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.ดร.) 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 


