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สารบัญ

    หน้า   

  สุภาษิต  ๓ 

 ปณิธาน                                            ๓    

 วิสัยทัศน์  ๓   

 พันธกิจ  ๔   

 เอกลักษณ์  ๔ 

 อัตลักษณ์  ๔ 

 อัตลักษณ์บัณฑิต  ๔ 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ๕-๙   

 สัญลักษณ์และตราประจำามหาวิทยาลัย  ๑๐   

 ผู้ทรงสถาปนา สี และต้นไม้ประจำามหาวิทยาลัย  ๑๑-๑๒   

 สารนายกสภามหาวิทยาลัย  ๑๓ 

 สารอธิการบดี  ๑๔ 

 ภาพรวมมหาวิทยาลัย  ๑๕-๓๓ 

 ผลการดำาเนินการตามยุทธศาสตร์  ๓๔-๕๘ 

 - ยุทธศาสตร์ที่ ๑    

 - ยุทธศาสตร์ที่ ๒     

 - ยุทธศาสตร์ที่ ๓   

 - ยุทธศาสตร์ที่ ๔   

 - ยุทธศาสตร์ที่ ๕   

 กิจกรรมมหาวิทยาลัยในรอบปีพุทธศักราช ๒๕๖๐  ๕๙-๙๓ 

 ภาคผนวก  ๙๔-๑๑๓
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สุภาษิต, ปณิธาน, ปรัชญา, วิสัยทัศน์, พันธกิจ, เอกลักษณ์, อัตลักษณ์, อัตลักษณ์บัณฑิต

สุภาษิต

ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต

ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

ปณิธาน

เป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงสำาหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์

ปรัชญา

จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาระดับโลก
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พันธกิจ

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมุ่งปฏิบัติพันธกิจสำาคัญในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ

และได้มาตรฐานสากลโดยจัดการเรียนการสอนในลักษณะของการนำาความรู้ด้านพระพุทธศาสนาบูรณาการกับ

ศาสตร์สมัยใหม่ให้เกิดเป็นองค์ความรู้ที่นำาไปสู่การพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืนซึ่งมีสาระสำาคัญ ๕ ด้านดังนี้

 ๑) มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตและบุคลากรที่ผ่านการศึกษาอบรมเป็นผู้มีคุณธรรมนำาความรู้มีปฏิปทา             

นา่เลือ่มใส ใฝรู่ ้ใฝค่ดิ เปน็ผูน้ำาทางจติใจและปัญญา มโีลกทศันก์วา้งไกล มคีวามสามารถและทกัษะในการแกป้ญัหา

มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคม

 ๒)  มุ่งส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัยให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนาเพื่อสร้าง

องค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนามนุษย์สังคมและส่ิงแวดล้อมให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลและสันติสุขรวมท้ังการ

สร้างเครือข่ายกับสถาบันที่มีช่ือเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพของนักวิจัยให้นำาไปสู่

ความเป็นสากล

 ๓) มุ่งเน้นการให้บริการทางวิชาการในรูปแบบท่ีหลากหลายมีการบริการหรือบริหารเพ่ือให้พัฒนา

พระพุทธศาสนา พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน มีความมุ่งมั่นในการให้การบริการวิชาการ 

ด้านพระพุทธศาสนาแก่คณะสงฆ์และสังคมรวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้และความร่วมมืออันดีระหว่างพระพุทธ-

ศาสนิกชนในระดับชาติและนานาชาติ

 ๔) มุ่งส่งเสริมการศึกษาผสมผสานทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมในประชาคมโลกด้านพระพุทธ

ศาสนาโดยการทะนุบำารุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของสังคมไทย เป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ

เพ่ือนำาไปสู่การรักษาความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันในประชาคมโลกอย่างมีเอกลักษณ์และ

ศักดิ์ศรี เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับบุคคล องค์กร และสังคม

 ๕) ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรกฎระเบียบการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้เกิดการบริหารการเปลี่ยน

แปลงโดยยึดหลักการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

เอกลักษณ์

บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา

อัตลักษณ์

ประยุกต์พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม

อัตลักษณ์บัณฑิต 

มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา
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ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ ๑๒ (๒๕๖๐-๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ

  เป้าประสงค์ที่ ๑.๑  บัณฑิตมีคุณลักษณะตามนวลักษณ์ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม 

          ศึกษาแห่งชาติ  (TQF: HEd)

    กลยุทธ์ที่ ๑.๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนงานจัดการศึกษาดำาเนินการพัฒนา  
               บัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามนวลักษณ์ และตามกรอบมาตรฐาน     
               คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF: HEd)

    กลยุทธ์ที่ ๑.๑.๓ ส่งเสริมสนับสนุนให้ส่วนงานจัดการศึกษาพัฒนากลไกที่มี  
               ประสิทธิภาพเพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ 
                ให้สำาเร็จตามหลักสูตร

    กลยุทธ์ที่ ๑.๑.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมกับ      
                เครือข่ายระหว่างประเทศ     

  เป้าประสงค์ที่  ๑.๒  หลักสูตรมีการบูรณาการหลักพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ที่เป็น  
            นวัตกรรมเพื่อพัฒนาจิตใจและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

    กลยุทธ์ที่ ๑.๒.๑ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้นำาหลักพระพุทธศาสนาไป  
                ประยุกต์เชื่อมโยงกับศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้  
                  ในการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม

     กลยุทธ์ที่ ๑.๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้นำาองค์ความรู้หรือนวัตกรรมไปใช้เพื่อพัฒนา 

              จิตใจและสร้างชุมชนหรือสังคมเข้มแข็งและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

   เป้าประสงค์ที่ ๑.๓  อาจารย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์และมีทักษะในการจัดกระบวน 
           การเรียนรู้ที่ทันสมัย

     กลยุทธ์ที่ ๑.๓.๑ ส่งเสริม และสนับสนุนการเข้าสู่ตำาแหน่งทางวิชาการของอาจารย ์
                ตามเกณฑ์ที่กำาหนด     

    กลยุทธ์ที่ ๑.๓.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างผลงานทาง 
                วิชาการระดับนานาชาติโดยใช้เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้ง 
                ในประเทศและต่างประเทศ    

    กลยุทธ์ที่ ๑.๓.๓ พัฒนากลไกส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้มุ่งผล 
                สัมฤทธิ์คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
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    กลยุทธ์ที่ ๑.๓.๔ พัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้บูรณาการ การวิจัย    

                การบรกิารวิชาการและการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม

  เป้าประสงค์ที่ ๑.๔ ทรัพยากรการเรียนรู้เพียงพอและเหมาะสม

    กลยุทธ์ที่ ๑.๔.๑ พัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ให้เพียงพอและเหมาะสมตามราย   
                ละเอียดของหลักสูตร มคอ.๒ โดยการมีส่วนร่วมของคณะ วิทยาลัย 
                และศูนย์    

    กลยุทธ์ที่ ๑.๔.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผลิตและใช้สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ทั้งภาษา 
                ไทยและภาษาต่างประเทศ

    กลยุทธ์ที่ ๑.๔.๓ ส่งเสริมสนับสนุนให้คณะ วิทยาลัยและศูนย์ พัฒนาสภาพแวดล้อม 
                ทางกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้

    กลยุทธ์ที่ ๑.๔.๔ สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายนอก เพื่อ  

                สนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมให้มีคุณภาพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

   เป้าประสงค์ที่ ๒.๑ ผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนาเชิงบูรณาการ  
          ส่งผลต่อการพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืน 

     กลยุทธ์ที่ ๒.๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และนักวิจัยพัฒนางานวิจัย งาน  
              สร้างสรรค์และนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนาเชิงบูรณาการที่ส่งผล  

              ต่อการพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืน  

   เป้าประสงค์ที่ ๒.๒ ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งใน 
          ระดับชาติและนานาชาติ

     กลยุทธ์ที่ ๒.๒.๑ พัฒนาศกัยภาพอาจารย์และนักวิจัยเพื่อสร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
              และนวัตกรรมที่มีคุณภาพในระดับชาติและนานาชาติ

     กลยุทธ์ที่ ๒.๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
              และนวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติ

     กลยุทธ์ที่ ๒.๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนงานจัดทำาวารสารและพัฒนาเข้าสู่ TCI  
              ฐาน ๑ และระดับนานาชาติ 

     กลยุทธ์ที่ ๒.๒.๔ สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยในระดับ  
              นานาชาติ



รายงานประจำาปี ๒๕๖๐/Annual Report 2017  (7)                                                                                                          

   เป้าประสงค์ที่ ๒.๓ ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมได้รับการอ้างอิงหรือนำาไปใช้  
          ประโยชน์ในการพัฒนาจิตใจและสังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

     กลยุทธ์ที่ ๒.๓.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพระพุทธศาสนาเชิงบูรณาการ โดยใช้ 
              การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนองค์กรในประเทศและ 
              ต่างประเทศ        

     กลยุทธ์ที่ ๒.๓.๒ พัฒนาสารสนเทศงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่เชื่อมโยงเพื่อการอ้างอิง 
              และนำาไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ      

     กลยุทธ์ที่ ๒.๓.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโครงการวิจัย งานสร้างสรรค์และ 
              นวัตกรรมที่อาจารย์และนักวิจัยไทยดำาเนินการร่วมกับนักวิจัย       

              ต่างประเทศ    

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนางานบริการวิชาการแก่สังคมให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ  

     นานาชาติ

   เป้าประสงค์ที่ ๓.๑ ผลงานบริการวิชาการแก่สังคมมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ    

          นานาชาติ

     กลยุทธ์ที่ ๓.๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคมที่ตอบสนอง  
               ความต้องการของชุมชนและยุทธศาสตร์ของประเทศอย่างมีส่วน 
               ร่วม   

     กลยุทธ์ที่ ๓.๑.๒ เร่งรัดการจัดทำาแผนบริการวิชาการแก่สังคมให้ตอบสนองความ  
              ต้องการของชุมชน ยุทธศาสตร์ของประเทศและเป้าหมาย         
              การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยการมีส่วนร่วมของทุกส่วนงานที่  
              เกี่ยวข้อง

          กลยุทธ์ที่ ๓.๑.๓ สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการบริการวิชาการทั้งใน  
              ระดับชาติและนานาชาติ    

     กลยุทธ์ที่ ๓.๑.๔ พัฒนาและสนับสนุนศูนย์ความเป็นเลิศด้านพระพุทธศาสนาระดับ 

              ชาติและนานาชาติ  

      เป้าประสงค์ที่ ๓.๒ งานบริการวิชาการแก่สังคมบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัยและ 

          ทะนุบำารุงศิลปวัฒนธรรม

     กลยุทธ์ที่ ๓.๒.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการงานบรกิารวิชาการแก่สังคม  

              กบักระบวนการเรียนการสอนในรายวชิา การวจัิยและทะนบุำารุง        

              ศิลปวัฒนธรรม
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 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนางานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบำารุงศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพเป็นที ่  

     ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

   เป้าประสงค์ที่ ๔.๑ ผลงานด้านพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับใน 

         ระดับชาติและนานาชาติ

     กลยุทธ์ที่ ๔.๑.๑ เร่งรัดการจัดทำาแผนส่งเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบำารุงศิลป  
                วัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

     กลยุทธ์ที่ ๔.๑.๒ สนับสนุนและและพัฒนาส่งเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบำารุงศิลป 

                วัฒนธรรมที่สะท้อนอัตตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

        กลยุทธ์ที่ ๔.๑.๓ สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมืองานส่งเสริมพระพุทธศาสนา 

              และทะนุบำารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

   เป้าประสงค์ที่ ๔.๒ นวัตกรรมด้านพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมที่เกิดจากการบูรณาการ 

       งานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบำารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียน   

       การสอน การวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม 

        กลยุทธ์ที่ ๔.๒.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมโดยบูรณาการงาน      

              ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบำารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียน 

              การสอน การวิจัย และบริการวิชาการแก่สังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเชิงพุทธบูรณาการ

   เป้าประสงค์ที่ ๕.๑ การบริหารจัดการองค์กรโดยใช้หลักพระพุทธศาสนาบูรณาการกับการ  

         บริหารจัดการสมัยใหม่

    กลยุทธ์ที่ ๕.๑.๑ พัฒนาและส่งเสริมการใช้หลักพระพุทธศาสนาประยุกต์ในการบริหาร 
                จัดการองค์กร  

    กลยุทธ์ที่ ๕.๑.๒ ส่งเสริมและพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไป 
                ตามหลักธรรมาภิบาล 

    กลยุทธ์ที่ ๕.๑.๓ พัฒนาระบบและกลไกการบริหารติดตามผลการดำาเนินงานตามแผน 
                พัฒนา 

    กลยุทธ์ที่ ๕.๑.๔ กำากับติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนาตาม  
               พันธกิจและแผนสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร
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    กลยุทธ์ที่ ๕.๑.๕ ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านงบประมาณ

    กลยุทธ์ที่ ๕.๑.๖ พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร   
                จัดการองค์กร      

    กลยุทธ์ที่ ๕.๑.๗ ส่งเสริมการใช้ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการแลกเปลี่ยน   
                เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน 

    กลยุทธ์ที่ ๕.๑.๘ พัฒนาระบบสวัสดิการบุคลากร   
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สัญลักษณ์ตราประจำามหาวิทยาลัย

พระจุลมงกุฏ (พระเกี้ยว) พระราชลัญจกรประจำาพระองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์    

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ตรงฐานของพระเกี้ยวมีอักษรย่อว่า“ม จ ร” 

และมีรูปธรรมจักรวางเป็นฉากเบื้องหลัง

รูปวงกลมครอบธรรมจักรส่วนกลางเป็นพระเกี้ยวซึ่งเป็นพระราชลัญจกรประจำาพระองค์

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ รอบกรอบด้านบนมีอักษรภาษาบาลีซึ่งเป็นสุภาษิต

ประจำามหาวิทยาลัยว่า “ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต” รอบกรอบด้านล่างมีอักษรว่า

“มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”

เป็นชื่อของมหาวิทยาลัยที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
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องค์สถาปนา 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๒
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สีและต้นไม้ประจำามหาวิทยาลัย

สีชมพ ู    เป็นสีตามวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ต้นอโศก  มีดอกสีแดงสดเป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายทนทาน

มีทรงพุ่มกว้างสื่อความหมายถึงความสดใสความเข้มแข็ง

ความคงทนความเรียบง่ายและความร่มเย็น
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สารนายกสภามหาวิทยาลัย

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๕ทรงสถาปนา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขึ้น เพื่อเป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงสำาหรับพระภิกษุ

สามเณรและคฤหัสถ์ทั่วไป

 คณะผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้ร่วมกันดำาเนินงานของมหาวิทยาลัยในภารกิจต่างๆ 

ตามพระราชปณิธานของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๕ ได้ทรงวางไว้เป็นเรื่องที่ควรแก่การสรรเสริญและอนุโมทนา

อย่างยิ่ง

 หวังว่าผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัยจะได้ช่วยกันสนองพระราชปณิธานของ

พระองค์ผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยประสงค์ให้เป็นสถานศึกษาเป็นแหล่งค้นคว้าและแสวงหาความรู้ทาง

พระพุทธศาสนาสามารถประยุกต์เข้ากับศาสตร์สาขาต่างๆ ซึ่งจะอำานวยประโยชน์แก่การดำาเนินชีวิตการเผยแผ่

พระพุทธศาสนา การพัฒนาสังคมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาเพื่อให้เกิดความ

สมดุลในด้านกายภาพสังคมจิตใจและปัญญาแก่พหูชนสืบไป

            พระธรรมปัญญาบดี

         นายกสภามหาวิทยาลัย
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สารอธิการบดี

  ปี ๒๕๖๐  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือก้าวสู่ความเป็น

ศูนย์กลางทางการศึกษาการวิจัยด้านพระพุทธศาสนาและปรัชญาระดับนานาชาติ          

  มหาวิทยาลัยได้ดำาเนินงานตามพันธกิจโดยมุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์จัดการเรียน

การสอนท่ีส่งเสริมให้นิสิตเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติส่งเสริมการวิจัยที่มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ด้าน

พระพุทธศาสนาขยายการบริการวิชาการแก่สังคมเช่นการจัดทำาหลักสูตรพระพุทธศาสนาร่วมกับกระทรวง

ศึกษาธิการให้บริการฝึกอบรมด้านพระพุทธศาสนาการเผยแผ่ธรรมะผ่านสื่อต่างๆ รวมทั้งการทะนุบำารุงศิลป

วัฒนธรรมซึ่งส่งเสริมองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมศิลปวัตถุในท้องถิ่นโดยความ

สำาเร็จของการปฏิบัติภารกิจ และผลการดำาเนินงานดังกล่าวได้ประมวลมาไว้ในรายงานเล่มนี้แล้ว

  ในนามของผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัขออนโุมทนาขอบคณุทกุสว่นงานทีไ่ด้ปฏบิติังานอยา่งเต็มที ่เต็มความ

สามารถช่วยให้การดำาเนินงานของมหาวิทยาลัยประสบผลสำาเร็จด้วยดีเสมอมา

พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร.
อธิการบดี
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ภาพรวมมหาวิทยาลัย

              ภูมิหลังมหาวิทยาลัย

            โครงสร้างการจัดองค์กร

           หลักสูตร

             นิสิต

           บุคลากร

        อาคารสถานที่

      บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต
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ภูมิหลังมหาวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภาร

เจ้าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ได้ทรงสถาปนาขึ้นได้

ปฏิบัติภารกิจตามพระราชปณิธาณด้านการผลิตบัณฑิตทางด้านพระพุทธศาสนา การวิจัย การบริการวิชาการแก่

สังคม และการทะนุบำารุงศิลปวัฒนธรรมมายาวนานกว่า ๑ ศตวรรษ มีวิวัฒนาการโดยสังเขปดังนี้ 

 พุทธศักราช ๒๔๓๒ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาล

ที่ ๕ ทรงสถาปนา “มหาธาตุวิทยาลัย”  ขึ้นที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และมีการใช้คำาว่า “วิทยาลัย” เป็น

ครั้งแรกเปิดทำาการสอนอย่างเป็นทางการในวันที่ ๘ พฤศจิกายน โดยมีสมเด็จพระวันรัต (ฑิต อุทยมหาเถร)

เป็นนายกสภามหาธาตุฯ วิทยาลัยรูปแรก 

 พุทธศักราช ๒๔๓๙ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดฯ 

ให้สร้าง “สังฆิกเสนาสน์ราชวิทยาลัย” เป็นอาคารเรียนและโปรดฯ ให้เปลี่ยนนาม “มหาธาตุวิทยาลัย” เป็น 

“มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” เป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงสำาหรับพระภิกษุสามเณรและ

คฤหัสถ์ทั่วไป

 พุทธศักราช  ๒๔๙๐ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี คณะพุทธศาสตร์เป็นคณะแรกเมื่อวันที่ ๑๘ 

กรกฎาคม ใช้ชื่อปริญญาว่าพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) โดยมีพระพิมลธรรม (ช้อย านทตฺตมหาเถร) เป็นนายก

สภามหาวิทยาลัย

 พุทธศักราช ๒๕๐๐ ปรับเปลี่ยนระบบการวัดผลมาเป็นระบบหน่วยกิตโดยกำาหนดให้นิสิตต้องศึกษา

อย่างน้อย ๑๒๖ หน่วยกิต

 พุทธศักราช ๒๕๐๔ เปิดสอนคณะครุศาสตร์

 พุทธศักราช ๒๕๐๖ เปิดสอนคณะเอเชียอาคเนย์ (ต่อมาเปลี่ยนเป็นคณะมานุษยสงเคราะห์ศาสตร์

ในปีพุทธศักราช ๒๕๑๖)

 พุทธศักราช ๒๕๑๑ ปรับหลักสูตรแผนกอบรมครูศาสนศึกษาเป็นวิทยาลัยครูศาสนศึกษาและปรับ

เปลี่ยน หน่วยกิตเป็น ๒๐๐ หน่วยกิต

 พุทธศักราช ๒๕๑๒ มหาเถรสมาคมออกคำาสั่งเรื่อง “การศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์พุทธศักราช 

๒๕๑๒” และเรื่อง “สภาการศึกษาของคณะสงฆ์พุทธศักราช ๒๕๑๒” ส่งผลให้มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมี

สถานะเป็นสถาบันการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยโดยสมบูรณ์
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ตารางที่ ๑.๑ รายงานข้อมูลหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำาแนกตามคณะ หลักสูตร สาขาวิชา และระดับ

การศึกษา
ที่ หลักสูตร ระดับการศึกษา สภาฯ อนุมัติ สกอ รับทราบ ก.ค.ศ. รับรอง ก.พ. รับรอง

บัณฑิตวิทยาลัย

๑  ประกาศนียบัณฑิต พระไตรปิฎกศึกษา ประกาศนียบัตร
บัณฑิต

๓๑/๑/๒๕๕๐ ๒๔/๒/๒๕๕๔ ๒๐/๑/๒๕๕๕  ๓๐/๑๒/๒๕๕๔

๒ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พระพุทธ

ศาสนา)(สำาหรับพระภิกษุสามเณร)

ปริญญาโท ๒๙/๙/๒๕๕๐ ๒๖/๖/๒๕๔๙ ๒๒/๑/๒๔๔๐ ๒๖/๖/๒๕๕๐

๓ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พระพุทธ

ศาสนา) สำาหรับคฤหัสถ์

ปริญญาโท ๒๙/๖/๒๕๕๐ ๒๖/๖/๒๕๔๙ ๒๒/๑/๒๔๔๐  ๒๖/๖/๒๕๕๐

๔  พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พระพุทธ

ศาสนา) หลักสูตรนานาชาติ

ปริญญาโท ๒๘/๘/ ๒๕๕๐ ๖/๕/๒๕๕๔ ๒๐/๑/๒๕๕๕  ๒๖/๖/๒๕๕๐

๕ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (ปรัชญา) 

หลักสูตรนานาชาติ

ปริญญาโท ๒๘/๘/๒๕๕๑ ๖/๕/๒๕๕๔ ๒๐/๑/๒๕๕๕  

๖  พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (บาลี) ปริญญาโท ๒๙/๙/๒๕๕๐   ๒๖/๖/๒๕๔๙  ๒๒/๑/๒๔๔๐  ๒๖/๖/๒๕๕๐

๗ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (วิปัสสนา

ภาวนา)

ปริญญาโท ๒๗/๔/๒๕๔๘ ๓/๕/๒๕๔๙ ๒๗/๙/๒๕๔๙  ๑๘/๕/๒๕๕๕

๘  พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (ธรรมนิเทศ) ปริญญาโท ๒๙/๙/๒๕๔๘ ๒๒/๑๑/๒๕๕๓ ๒๐/๑/๒๕๕๕ ๒๘/๑๒/๒๕๕๔

๙ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (ปรัชญา) ปริญญาโท ๒๙/๙/๒๕๔๘ ๒๒/๙/๒๕๕๔ ๒๐/๑/๒๕๕๕  ๒๒/๓/๒๕๕๕

๑๐ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (สันสกฤต) ปริญญาโท ๑/๙/๒๕๕๐ ๒๖/๘/๒๕๕๓ ๒๕/๑/๒๕๕๔ ๒๒/๓/๒๕๕๕

๑๑ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (มหายาน

ศึกษา)

ปริญญาโท ๒๘/๘/๒๕๔๘ ๑๓/๑๐/๒๕๕๓ ๒๐/๑/๒๕๕๕ ๒๐/๖/๒๕๕๔

๑๒  พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ปรัชญา) ปริญญาเอก ๒๖/๔/๒๕๕๐ ๗/๑๒/๒๕๕๓ ๒๐/๑/๒๕๕๕ ๒๐/๓/๒๕๕๕

๑๓ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พระพุทธ

ศาสนา)

ปริญญาเอก ๓๑/๑/๒๕๕๐ ๑๒/๑/๒๕๕๔ ๒๐/๑/๒๕๕๕ ๒๘/๑๒/๒๕๕๔

๑๔  พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (บาลีพุทธ

ศาสตร์)

ปริญญาเอก ๒๘/๘/๒๕๕๐ ๒๗/๑๒/๒๕๕๓ ๒๐/๑/๒๕๕๕ ๒๐/๓/๒๕๕๕

๑๕ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พระพุทธ

ศาสนา) หลักสูตรนานาชาติ

ปริญญาเอก ๓๑/๑/๒๕๕๑ ๑๗/๑/๒๕๕๔ ๒๐/๑/๒๕๕๕  ๒๘/๑๒/๒๕๕๔

คณะพุทธศาสตร์

๑ พุทธศาสตรบัณฑิต (พระพุทธศาสนา) ปริญญาตรี ๒๘/๓/๒๕๕๐ ๑๑/๖/๒๕๕๓ ๒๕/๑/๒๕๕๔  ๒๘/๑๒/๒๕๕๔

๒  พุทธศาสตรบัณฑิต (ภาษาบาลี) ปริญญาตรี ๒๘/๓/๒๕๕๐ ๑๑/๖/๒๕๕๓   ๒๕/๑/๒๕๕๔ ๒๘/๑๒/๒๕๕๔

๓ พุทธศาสตรบัณฑิต (ภาษาสันสกฤต) ปริญญาตรี ๒๘/๓/๒๕๕๐ ๑๖/๖/๒๕๕๓  ๒๕/๑/๒๕๕๔  ๒๘/๑๒/๒๕๕๔

๔ พุทธศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา) ปริญญาตรี ๒๘/๓/๒๕๕๐ ๑/๗/๒๕๕๓ ๒๑/๑๒/๒๕๕๓ ๒๒/๓/๒๕๕๕ 

๕ พุทธศาสตรบัณฑิต (ศาสนา) ปริญญาตรี ๒๘/๓/๒๕๕๐ ๑๖/๖/๒๕๕๓ ๒๑/๑๒/๒๕๕๓  ๒๗/๑๒/๒๕๕๔

๖ พุทธศาสตรบัณฑิต (พระอภิธรรม) ปริญญาตรี ๒๘/๓/๒๕๕๐ ๑๖/๖/๒๕๕๓ ๒๕/๑/๒๕๕๔ ๒๘/๑๒/๒๕๕๔
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ที่ หลักสูตร ระดับการศึกษา สภาฯ อนุมัติ สกอ รับทราบ ก.ค.ศ. รับรอง ก.พ. รับรอง

๗ พุทธศาสตรบัณฑิต (บาลีสันสกฤต) ปริญญาตรี ๒๘/๓/๒๕๕๐ ๑๖/๖/๒๕๕๓ ๒๕/๑/๑๕๕๔ ๒๘/๑๒/๒๕๕๔

๘  พุทธศาสตรบัณฑิต (บาลีพุทธศาสตร์) ปริญญาตรี ๒๘/๓/๒๕๕๐ ๑๖/๖/๒๕๕๓ ๒๕/๑/๑๕๕๔ ๒๘/๑๒/๒๕๕๔

๙ พุทธศาสตรบัณฑิต (มหายานศึกษา) 

หลักสูตรนานาชาติ

ปริญญาตรี ๑/๑๒/๒๕๕๐ ๗/๗/๒๕๕๓ ๒๖/๑๑/๒๕๕๕ ๙/๕/๒๕๕๔

๑๐  พุทธศาสตรบัณฑิต (พุทธศิลปกรรม) ปริญญาตรี ๒๘/๒/๒๕๕๐ ๑๖/๖/๒๕๕๓ ๒๕/๑/๑๕๕๔ ๒๘/๑๒/๒๕๕๔

๑๑ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (ศาสนาเปรียบ

เทียบ)

ปริญญาโท ๒๘/๙/๒๕๔๘ ๒๒/๑๐/๒๕๕๓  ๒๕/๑/๑๕๕๔ ๙/๕/๒๕๕๔ 

คณะครุศาสตร์์

๑  พุทธศาสตรบัณฑิต  

(การบริหารการศึกษา)

ปริญญาตรี ๑/๓/๒๕๕๐ ๑/๔/๒๕๕๓  ๒๑/๑๒/๒๕๕๓  ๒๘/๑๒/๒๕๕๔

๒ พุทธศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา) ปริญญาตรี ๑/๓/๒๕๕๐ ๑/๔/๒๕๕๓   ๒๑/๑๒/๒๕๕๓  ๒๘/๑๒/๒๕๕๔

๓  พุทธศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยาการให้คำา

ปรึกษาและการแนะแนว)

ปริญญาตรี ๑/๓/๒๕๕๐ ๑/๔/๒๕๕๓   ๒๑/๑๒/๒๕๕๓  ๒๘/๑๒/๒๕๕๔

๔ พุทธศาสตรบัณฑิต  

(การสอนภาษาไทย)

ปริญญาตรี ๑/๓/๒๕๕๐ ๑/๔/๒๕๕๓  ๒๑/๑๒/๒๕๕๓ ๒๘/๑๒/๒๕๕๔

๕   พุทธศาสตรบัณฑิต  
(การสอนภาษาอังกฤษ)

ปริญญาตรี ๑/๓/๒๕๕๐ ๑/๔/๒๕๕๓  ๒๑/๑๒/๒๕๕๓ ๒๘/๑๒/๒๕๕๔

๖ พุทธศาสตรบัณฑิต  
(การสอนพระพุทธศาสนา)

ปริญญาตรี ๑/๓/๒๕๕๐ ๑/๔/๒๕๕๓  ๒๑/๑๒/๒๕๕๓ ๒๘/๑๒/๒๕๕๔

๗  พุทธศาสตรบัณฑิต  
(การสอนคอมพิวเตอร์)

ปริญญาตรี ๒๕/๑/๒๕๕๔

๘ ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ประกาศนียบัตร

บัณฑิต

๒๗/๗/๒๕๕๐ ๒๙/๘/๒๕๕๐ ๓๐/๑๑/๒๕๕๐ ๒๑/๓/๒๕๕๕

๙  พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  

(การบริหารการศึกษา)

ปริญญาโท ๑/๙/๒๕๔๙ ๑๔/๙/๒๕๕๓ ๒๕/๑/๒๕๕๔  ๙/๕/๒๕๕๔

คณะมนุษยศาสตร์

๑  พุทธศาสตรบัณฑิต (ภาษา

อังกฤษ)

ปริญญาตรี ๒๘/๓/๒๕๕๐ ๒๖/๕/๒๕๕๓ ๒๕/๑/๒๕๕๔ ๔/๗/๒๕๕๔ 

๒ พุทธศาสตรบัณฑิต (พุทธ

จิตวิทยา)

ปริญญาตรี ๒๘/๓/๒๕๕๐ ๒๔/๕/๒๕๕๓ ๒๕/๑/๒๕๕๔  ๔/๗/๒๕๕๔

๓ พุทธศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) ปริญญาตรี ๒๘/๓/๒๕๕๐ ๑๕/๗/ ๒๕๕๓ ๒๑/๑๒/๒๕๕๓   ๙/๕/๒๕๕๔

๔  พุทธศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา) ปริญญาตรี ๒๘/๓/๒๕๕๐ ๑๕/๗/ ๒๕๕๓ ๒๑/๑๒/๒๕๕๓    ๙/๕/๒๕๕๔

๕ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวิตและ

ความตาย)

ปริญญาโท ๒๖/๔/๒๕๔๙ ๒๒/๙/๒๕๕๓ ๒๐/๑/๒๕๕๕   ๙/๕/๒๕๕๔

๖  พุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
(ภาษาศาสตร์)

ปริญญาโท ๓๑/๑/๒๕๕๑ ๑๔/๙/๒๕๕๓ ๒๕/๑/๒๕๕๔  ๙/๕/๒๕๕๔

๗ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พุทธ

ศาสตร์และศิลปะแห่งชีวิต)

ปริญญาโท ๓๑/๑/๒๕๕๑ ๒๖/๘/๒๕๕๓ ๒๕/๑/๒๕๕๔   ๙/๕/๒๕๕๔
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คณะสังคมศาสตร์

๑ พุทธศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) ปริญญาตรี ๒๘/๓/๒๕๕๐ ๑/๔/๒๕๕๓ ๒๑/๑๒/๒๕๕๓ ๒๘/๑๒/๒๕๕๔

๒ พุทธศาสตรบัณฑิต 
(เศรษฐศาสตร์)

ปริญญาตรี ๒๘/๓/๒๕๕๐ ๓/๕/๒๕๕๓ ๒๗/๙/๒๕๕๓ ๒๘/๑๒/๒๕๕๔

๓ พุทธศาสตรบัณฑิต 
(สังคมสงเคราะห์ศาสตร์)

ปริญญาตรี ๒๘/๓/๒๕๕๐ ๓๐/๔/๒๕๕๓ ๒๖/๑๑/๒๕๕๕ ๒๘/๑๒/๒๕๕๔

๔ พุทธศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยา) ปริญญาตรี ๒๘/๓/๒๕๕๐ ๓๐/๔/๒๕๕๓ ๒๗/๙/๒๕๕๓ ๒๘/๑๒/๒๕๕๔

๕  พุทธศาสตรบัณฑิต  
(การจัดการเชิงพุทธ)

ปริญญาตรี ๑๖/๕/๒๕๕๐ ๑๐/๕/๒๕๕๓ ๒๕/๑/๒๕๕๔ ๔/๗/๒๕๕๔

๖  พุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
(รัฐประศาสนศาสตร์)

ปริญญาโท ๑๑/๔/๒๕๔๙ ๖/๙/๒๕๕๓ ๒๕/๑/๒๕๕๔ ๒๒/๓/๒๕๕๕

๗ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  
(การจัดการเชิงพุทธ)

ปริญญาโท ๓๑/๗/๒๕๕๐ ๑๗/๙/๒๕๕๓ ๒๕/๑/๒๕๕๔ ๒๒/๓/๒๕๕๕

๘ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
(รัฐประศาสนศาสตร์)

ปริญญาเอก   ๒๗/๑๒/๒๕๕๓ ๑๗/๖/๒๕๕๔ ๒๐/๑/๒๕๕๕ ๒๔/๑๑/๒๕๕๗

๙ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
(การจัดการเชิงพุทธ)

ปริญญาเอก ๒๗/๑๒/๒๕๕๓ ๑๗/๖/๒๕๕๔ ๒๐/๑/๒๕๕๕ ๒๔/๑๑/๒๕๕๗
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นิสิต 

 ตารางที่ ๑.๒ จำานวนนิสิตปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก    

รวมทุกสาขาวิชา ทุกชั้นปี

ที่ ส่วนงานจัดการศึกษา จำานวนนิสิตจำาแนกตามระดับ รวม

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

๑ บัณฑิตวิทยาลัย ๑๗๕ ๒๘๙ ๔๖๔

๒ คณะพุทธศาสตร์ ๔๗๕ ๑๒๕ ๖๐๐

(๑) ห้องเรียนวัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี ๑๖๒ ๑๖๒

(๒) ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม จ.กาญจนบุรี ๘๐ ๘๐

(๓) หน่วยวิทยบริการวัดหงส์ประดิษฐาราม จ.สงขลา ๑๓๐ ๑๓๐

๓ คณะครุศาสตร์ ๕๑๕ ๓๒๗ ๑๔๖ ๙๘๘

๔ คณะมนุษยศาสตร์ ๗๑๒ ๒๒๖ ๑๒๗ ๑,๑๑๐

(๑) สาวิกาสิกขาลัย ๒๖ ๒๖

๕ คณะสังคมศาสตร์ ๗๑๔ ๒๓๔ ๒๔๕ ๑,๑๙๓

(๑) หน่วยวิทยบริการวัดพระรูป จ.เพชรบุรี ๑๖๑ ๑๖๑

(๒) หน่วยวิทยบริการวัดใหญ่อินทาราม จ.ชลบุรี ๒๗๑ ๒๗๑

(๓) หน่วยวิทยบริการวัดป่าประดู่ จ.ระยอง ๒๓๕ ๒๓๕

(๔) หน่วยวิทยบริการวัดไผ่ล้อม จ.จันทบุรี ๙๘ ๙๘

(๕) หน่วยวิทยบริการวัดป่าเลไลย์ จ.สุพรรณบุรี ๓๑๖ ๓๑๖

(๖) หน่วยวิทยบริการวัดสระแก้ว จ.สระแก้ว ๗๔ ๗๔

๖ วิทยาเขตหนองคาย ๙๒๒ ๕๕ ๙๗๗

๗ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ๕๒๒ ๒๔๒ ๗๖๔

(๑) ห้องเรียนวัดพัฒนาราม จ.สุราษฎร์ธานี ๓๕๔ ๓๕๔

๘ วิทยาเขตเชียงใหม่ ๑,๕๕๕ ๑๖๙ ๑๒๑ ๑,๘๔๕

๙ วิทยาเขตขอนแก่น ๑,๔๘๓ ๒๕๙ ๑๖๙ ๑,๙๑๑

(๑) หน่วยวิทยบริการวัดอภิสิทธิ์ จ.มหาสารคาม ๑๖๖ ๑๖๖

๑๐ วิทยาเขตนครราชสีมา ๗๘๑ ๑๔๕ ๙๒๖

๑๑ วิทยาเขตอุบลราชธานี ๘๔๒ ๕๕ ๘๙๗

๑๒ วิทยาเขตแพร่ ๔๐๒ ๔๗ ๔๔๙

๑๓ วิทยาเขตสุรินทร์ ๓๙๘ ๒๗ ๕๐๘

๑๔ วิทยาเขตพะเยา ๕๖๑ ๔๗ ๕๐๘

๑๕ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ๒๑๔ ๑๔๒ ๗ ๓๖๓

๑๖ วิทยาลัยสงฆ์เลย ๓๘๔ ๓๘๔

๑๗ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ๔๔๙ ๔๔๙

๑๘ วิทยาลัยสงฆ์ลำาพูน ๕๘๒ ๗๘ ๖๖๐
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ที่ ส่วนงานจัดการศึกษา จำานวนนิสิตจำาแนกตามระดับ รวม

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

๑๙ วิทยาเขตนครสวรรค์ ๕๐๒ ๒๐๕ ๗๐ ๗๗๗

(๑) หน่วยวิทยบริการ วัดหนองขุนชาติ จ.อุทัยธานี ๒๐๘ ๒๐๘

(๒) หน่วยวิทยบริการ วัดพระบรมธาตุ จ.กำาแพงเพชร ๒๒๐ ๒๒๐

(๓) หน่วยวิทยบริการวัดพฤกษะวันโชติการาม  จ.พิจิตร ๒๖๓ ๒๖๓

๒๐ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ๗๓๔ ๖๕ ๗๙๙

(๑) หน่วยวิทยบริการวัดท่านา จ.ตาก ๑๕๘ ๑๕๘

(๒) หน่วยวิทยบริการวัดหมอนไม้ จ.อุตรดิตถ์ ๑๓๓ ๑๓๓

๒๑ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ๓๙๐ ๖๔ ๔๕๔

๒๒ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ๔๕๓ ๔๕๓

๒๓ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ๕๐๙ ๕๐๙

๒๔ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ๕๒๑ ๕๒๑

๒๕ วิทยาลัยสงฆ์นครลำาปาง ๓๙๙ ๓๙๙

๒๖ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ๒๗๐ ๒๗๐

๒๗ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ๓๗๘ ๓๗๘

๒๘ วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ ๒๘๑ ๒๘๑

๒๙ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ๒๑๓ ๕๑ ๒๖๔

๓๐ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ๓๒๖ ๑๘ ๓๔๔

๓๑ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ๓๙๒ ๓๙๒

๓๒ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ๓๖๗ ๓๖๗

๓๓ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ๑๐๕ ๖๓ ๑๖๘

รวม ๒๐,๒๐๑ ๒,๘๖๑ ๑,๒๘๒ ๒๔,๓๔๔
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จำานวนนิสิตปีการศึกษา ๒๕๖๐

๘๓%

๑๒%
๕%

จำานวนนิสิตในระบบปีการศึกษา ๒๕๖๐

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก
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บุคลากร

ตารางที่ ๑.๓ จำานวนบุคลากรปี ๒๕๖๐ จำาแนกตามตามคุณวุฒิและตำาแหน่งทางวิชาการ     

(ส่วนกลาง/วิทยาเขต/วิทยาลัยสงฆ์)

ที่ ส่วนงานจัดการศึกษา

จำานวนอาจารย์จำาแนกตามคุณวุฒิและตำาแหน่งทางวิชาการ
รวม

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
อ ผศ. รศ. ศ. อ ผศ. รศ. ศ. อ ผศ. รศ. ศ. อ ผศ. รศ. ศ.

๑ บัณฑิตวิทยาลัย ๑ ๑ ๒ ๑๔ ๔ ๒ ๑๕ ๕ ๔

๒ คณะพุทธศาสตร์ ๒ ๒๔ ๑๐ ๒๐ ๖ ๑ ๔๖ ๑๖ ๑

๓ คณะครุศาสตร์ ๙ ๓ ๑ ๒๐ ๑๑ ๗ ๒๙ ๑๔ ๘

๔ คณะมนุษยศาสตร์ ๙ ๗ ๑ ๒๓ ๘ ๓ ๓๒ ๑๕ ๔

๕ คณะสังคมศาสตร์ ๕๕ ๙ ๓ ๓๗ ๑๐ ๑๐ ๔ ๘๒ ๑๙ ๑๓ ๔

๖ วิทยาเขตหนองคาย ๑๗ ๑ ๑๘ ๒ ๓๕ ๓

๗ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ๒๕ ๑ ๑๖ ๔ ๔๑ ๔ ๑

๘ วิทยาเขตเชียงใหม่ ๒๙ ๓ ๑๙ ๖ ๔๘ ๙

๙ วิทยาเขตขอนแก่น ๒๗ ๔ ๑ ๑๖ ๑๖ ๓ ๔๓ ๒๐ ๔

๑๐ วิทยาเขตนครราชสีมา ๑๘ ๒ ๑ ๑๘ ๔ ๓๖ ๖ ๑

๑๑ วิทยาเขตอุบลราชธานี ๒๙ ๒ ๑๒ ๓ ๔๑ ๔

๑๒ วิทยาเขตแพร่ ๑๙ ๔ ๑ ๑๐ ๓ ๒๙ ๗ ๑

๑๓ วิทยาเขตสุรินทร์ ๑๖ ๓ ๗ ๖ ๒๓ ๙

๑๔ วิทยาเขตพะเยา ๑๖ ๔ ๑๐ ๑ ๒ ๒๖ ๕ ๒

๑๕ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส 
นครปฐม

๖ ๒๐ ๔ ๑ ๒๖ ๔ ๑

๑๖ วิทยาเขตนครสวรรค์ ๔๗ ๑ ๓๒ ๔ ๓ ๗๙ ๕ ๓

๑๗ วิทยาลัยสงฆ์เลย ๑๑ ๑ ๔ ๓ ๑๕ ๔

๑๘ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ๑๙ ๒ ๑ ๒๑ ๑

๑๙ วิทยาลัยสงฆ์ลำาพูน ๒๑ ๑๑ ๑ ๓๒ ๑

๒๐ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ๓๖ ๒ ๑๑ ๒ ๑ ๔๗ ๔ ๑

๒๑ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ๒๒ ๑ ๑๗ ๑ ๓๙ ๒

๒๒ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ๒๐ ๒ ๒๒

๒๓ วิทยาลัยสงฆ์นครลำาปาง ๑๗ ๑ ๗ ๒ ๒๔ ๓

๒๔ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ๑๗ ๔ ๑ ๒๑ ๑

๒๕ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ๑๕ ๘ ๒๓

๒๖ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ๑๗ ๑ ๕ ๒ ๒๒ ๓

๒๗ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ๒๒ ๕ ๒๗

๒๘ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ๑๕ ๔ ๑๙

๒๙ วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง 
เพชรบูรณ์

๑๑ ๔ ๑๕

๓๐ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ๑๐ ๗ ๑๗
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ที่ ส่วนงานจัดการศึกษา

จำานวนอาจารย์จำาแนกตามคุณวุฒิและตำาแหน่งทางวิชาการ
รวม

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

อ ผศ. รศ. ศ. อ ผศ. รศ. ศ. อ ผศ. รศ. ศ. อ ผศ. รศ. ศ.

๓๑ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ๑๒ ๖ ๑๘

๓๒ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวาร
วดี

๘ ๑๐ ๑๘

๓๓ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ๔ ๑ ๑ ๔ ๑ ๑

รวม ๒ ๖๑๐ ๕๙ ๑๒ ๔๐๓ ๑๐๔ ๓๓ ๖ ๑,๐๑๕ ๑๖๓ ๔๕ ๖

  รวมทั้งหมด ๒ ๖๘๑ ๕๔๖ ๑,๒๒๙

จำานวนบุคลากรปี ๒๕๖๐ จำาแนกตามตามคุณวุฒิและตำาแหน่งทางวิชาการ (ส่วนกลาง/วิทยาเขต/

วิทยาลัยสงฆ์)
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ตารางที่ ๑.๔ จำานวนบุคลากรปี ๒๕๖๐จำาแนกตามส่วนงานที่สังกัดตำาแหน่งปฏิบัติการ (ส่วน

กลาง/วิทยาเขต/วิทยาลัยสงฆ์)         

ที่ ส่วนงาน

จำานวนเจ้าหน้าที่จำาแนกตามคุณวุฒิ

ตำากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
รวม

ประจำา จ้าง ประจำา จ้าง ประจำา จ้าง ประจำา จ้าง

๑ สำานัก/ส่วน/กอง ๑๒ ๔๙ ๘๘ ๔๐ ๑๓๑ ๕๐ ๑๓ ๕ ๓๘๘

๒ บัณฑิตวิทยาลัย  ๑ ๑ ๖ ๕ ๙  ๘ ๓๐

๓ คณะพุทธศาสตร์ ๑ ๑ ๔ ๙ ๑๕

๔ คณะครุศาสตร์  ๒ ๑ ๒ ๓ ๒ ๑๑  ๙ ๓๐

๕ คณะมนุษยศาสตร์   ๑ ๔  ๓ ๘  ๑๒ ๒๘

๖ คณะสังคมศาสตร์ ๑๔ ๑ ๒๙ ๑ ๗๐ ๑๔ ๑๒๙

๗ วิทยาเขตหนองคาย  ๑ ๗ ๖ ๕ ๕ ๑๑  ๑๒ ๔๗

๘ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ๒ ๒ ๑๒ ๖ ๕ ๑๐  ๓๗

๙ วิทยาเขตเชียงใหม่ ๒ ๙ ๑๕ ๒๐ ๑๐ ๒๓  ๖ ๘๕

๑๐ วิทยาเขตขอนแก่น ๓ ๒๐ ๑๕ ๔๒ ๑๒ ๒๔  ๒๐ ๑๓๖

๑๑ วิทยาเขตนครราชสีมา  ๖ ๗ ๖ ๔ ๑   ๒๔

๑๒ วิทยาเขตอุบลราชธานี ๒  ๑ ๘ ๒ ๘  ๑๖  ๔ ๔๑

๑๓ วิทยาเขตแพร่ ๑ ๘ ๖ ๕ ๙ ๑๗  ๓ ๔๙

๑๔ วิทยาเขตสุรินทร์ ๑ ๑๓ ๑๐ ๑๐ ๖ ๑๐  ๕๐

๑๕ วิทยาเขตพะเยา  ๗ ๑๐ ๘ ๑ ๑๒   ๑ ๓๙

๑๖ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ๒  ๔ ๔ ๔ ๗  ๗ ๒๘

๑๗ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม   ๑ ๒ ๗ ๒ ๑๖   ๒๘

๑๘ วิทยาลัยสงฆ์ลำาพูน  ๖ ๓ ๙ ๑ ๑๕   ๗ ๔๑

๑๙ วิทยาลัยสงฆ์เลย  ๔ ๔ ๗  ๗   ๓ ๒๕

๒๐ วิทยาเขตนครสวรรค์ ๓๒ ๓๓ ๓ ๕๕ ๒๐ ๑๔๓

๒๑ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ๓ ๕ ๒๕ ๔ ๓๐ ๔ ๗๑

๒๒ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ๑ ๔ ๖ ๗ ๒ ๒๑  ๔ ๔๕

๒๓ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี  ๑  ๔ ๓ ๕   ๙   ๒๒

๒๔ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  ๒ ๒ ๑๑ ๒ ๑๔   ๓๑

๒๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร  ๑ ๓ ๑ ๗ ๑ ๑๑   ๒๔

๒๖ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย   ๒ ๙ ๒ ๑๑   ๒๔

๒๗ วิทยาลัยสงฆ์นครลำาปาง  ๔ ๔ ๑๒ ๖  ๘ ๓๔

๒๘ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ  ๓ ๖ ๑ ๙   ๓ ๒๒

๒๙ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ   ๑ ๑  ๑  ๑ ๔

๓๐ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ    ๕   ๑๖   ๓ ๒๔

๓๑ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี  ๒  ๖  ๘   ๙ ๒๕

๓๒ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด  ๔  ๗  ๑๓  ๔ ๒๘
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ที่ ส่วนงาน

จำานวนเจ้าหน้าที่จำาแนกตามคุณวุฒิ

ตำากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
รวม

ประจำา จ้าง ประจำา จ้าง ประจำา จ้าง ประจำา จ้าง

๓๓ วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์    ๔   ๙   ๔ ๑๗

๓๔ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี    ๗  ๖   ๖ ๑๙

รวม ๓๑ ๒๐๘ ๒๒๓ ๓๕๘ ๒๒๙ ๕๔๔ ๑๓ ๑๗๗ ๑,๗๘๓

จำานวนบุคลากรปี ๒๕๖๐ จำาแนกตามตามคุณวุฒิและตำาแหน่งทางวิชาการ (ส่วนกลาง/วิทยาเขต/

วิทยาลัยสงฆ์)
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อาคารสถานที่ 

ตารางที่ ๑.๕ ข้อมูลรายงานอาคารสถานที่ ประจำาปี ๒๕๕๕-๒๕๖๐

สถานที่ ชื่ออาคาร ลักษณะอาคาร พื้นที่ใช้สอย

วัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ

  อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อาคาร ๓ ชั้น ๒,๔๐๐.๐๐ ตร.ม.

  อาคารอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย อาคาร ๒ ชั้น ๗๗๘.๐๐ ตร.ม.

  อาคารบริหารทางการศึกษา (โรงพิมพ์) อาคาร ๒ ชั้น ๑,๑๔๔.๐๐ ตร.ม.

  อาคารมหาจุฬาบรรณาคาร อาคาร ๓ ชั้น ๓๕๔.๐๐ ตร.ม.

วัดศรีสุดาราม กรุงเทพฯ

  อาคาร ๑ อาคาร ๔ ชั้น ๙๔๔.๐๐ ตร.ม.

  อาคาร ๒ อาคาร ๔ ชั้น ๙๑๘.๐๐ ตร.ม.

  อาคาร ๓ อาคาร ๔ ชั้น ๙๑๘.๐๐ ตร.ม.

  อาคาร ๔ อาคาร ๒ ชั้น ๕๗๓.๐๐ ตร.ม.

  อาคาร ๕ อาคาร ๒ ชั้น ๕๖๐.๐๐ ตร.ม.

  อาคารสังฆิกเสนาสก์ อาคาร ๑ ชั้น ๗๖.๕๐ ตร.ม.

วังน้อย อยุธยา

  อาคารพิพิธภัณฑ์พระไตรปิฎก อาคาร ๒ ชั้น ๑,๒๐๐.๐๐ ตร.ม.

  อาคารสำานักงานอธิการบดี อาคาร ๔ ชั้น ๔,๒๐๐.๐๐ ตร.ม.

  อาคารสำานักหอสมุดและเทคโนโลยีฯ อาคาร ๔ ชั้น ๔,๒๐๐.๐๐ ตร.ม.

  อาคารหอฉัน อาคาร ๔ ชั้น ๑๔,๙๓๓.๐๐ ตร.ม.

  อาคาร ๙๒ ปี ปัญญานันทะ อาคาร ๔ ชั้น ๓,๘๘๔.๔๐ ตร.ม.

  อาคารมหาจุฬาบรรณาคาร อาคาร ๔ ชั้น ๓,๘๘๔.๔๐ ตร.ม.

  อาคารเรียนรวม อาคาร ๕ ชั้น ๓๕,๐๐๐.๐๐ ตร.ม.

  อาคารหอพักนิสิต ๑ อาคาร ๕ ชั้น ๑๒,๐๐๐.๐๐ ตร.ม.

  อาคารหอพักนิสิต ๒ อาคาร ๕ ชั้น ๑๒,๐๐๐.๐๐ ตร.ม.

  อาคารมหาวชิราลงกรณ์ มวก.๔๘ พรรษา อาคาร ๓ ชั้น ๑๒,๐๐๐.๐๐ ตร.ม.

อาคารเรียนวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ - - -

อาคารสถานีไฟฟ้าย่อย มจร อยุธยา อาคาร ๑ ชั้น - -

อาคารที่พักนิสิตวิทยาลัยพุทธศาสตร์

นานาชาติ

- - -

อาคารหอสมุดวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ - - -
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สถานที่ ชื่ออาคาร ลักษณะอาคาร พื้นที่ใช้สอย

วิทยาเขตหนองคาย

  อาคารเรียนรวม อาคาร ๓ ชั้น ๒,๙๐๑.๖๐ ตร.ม.

  อาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร ๓ ชั้น ๑,๑๘๘.๐๐ ตร.ม.

  อาคารปฏิบัติธรรม อาคารชั้นเดียว ๕๖๐.๐๐ ตร.ม.

  อาคารสำานักงานวิทยุ อาคารชั้นเดียว ๒๔๐.๐๐ ตร.ม.

วิทยาเขตเชียงใหม่ 

  อาคารเรียนศรีโสภณ อาคาร ๕ ชั้น - ตร.ม.

  อาคารหอพักนิสิต อาคาร ๒ ชัน - ตร.ม.

  อาคารโรงอาหาร อาคารชั้นเดียว - ตร.ม.

 อาคาร มจร ๑ - ๒,๐๑๓.๐๐ ตร.ม.

 อาคารช้อย นันทาภิวัฒน์ - ๑,๑๐๔.๐๐ ตร.ม.

 อาคารสถาบันวิทยบริการ - ๑,๙๔๓.๐๐ ตร.ม.

  อาคารปริยัติธรรม (วรรณี เล็กตระกูล) - ๘๙๕.๐๐ ตร.ม.

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

  อาคาร ๑ - - ตร.ม.

อาคาร ๒ - - ตร.ม.

อาคารฐานพระ - - ตร.ม.

อาคารวิทยาลัยสงฆ์ภาคทักษิณ - - ตร.ม.

วิทยาเขตขอนแก่น

  อาคารเรียน ๑๐๐ ปีสมเด็จพระพุฒาจารย์
อาคาร ๔ ชั้น ๖,๐๐๐.๐๐ ตรม.

  อาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร ๓ ชั้น ๑,๘๗๕.๖๐ ตรม.

  อาคารหอประชุม อาคาร ๒ ชั้น ๘,๖๐๐.๐๐ ตรม.

อาคารอเนกประสงค์ - - -

วิทยาเขตนครราชสีมา

  อาคารเรียน อาคาร ๔ ชั้น ๑๖,๓๘๐.๐๐ ตร.ม.

  อาคารพระเทพวิทยาคม อาคาร ๓ ชั้น ๗,๐๕๗.๐๐ ตร.ม.

  อาคารที่พักสงฆ์ อาคาร ๒ ชั้น ๖๓๐.๐๐ ตร.ม.

  อาคารโรงอาหาร อาคารชั้นเดียว ๓๖๐.๐๐ ตร.ม.

  อาคารโรงครัว อาคารชั้นเดียว ๖๐๘.๐๐ ตร.ม.

 
อาคารรักษาการณ์ อาคารชั้นเดียว ๗๔.๔๐ ตร.ม.
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สถานที่ ชื่ออาคาร ลักษณะอาคาร พื้นที่ใช้สอย

วิทยาเขตอุบลราชธานี

  อาคาร มจร อาคาร ๓ ชั้น ๓,๖๖๐.๐๐ ตร.ม.

  อาคารหอประชุม อาคารชั้นเดียว ๑,๑๓๔.๐๐ ตร.ม.

  อาคารเรียนสหกรณ์อุบลราชธานี อาคารชั้นเดียว ๑,๑๓๔.๐๐ ตร.ม.

อาคารเรียนรวม - - -

วิทยาเขตแพร่

  อาคารพระมหาโพธิวงษาจารย์ อาคาร ๓ ชั้น ๙,๗๐๖ ตร.ม.

  อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัด อาคาร ๓ ชั้น - ตร.ม.

อาคารสำานักงาน - - -

อาคารหอประชุมสิริราชานุสรณ์ - - -

อาคารอเนกประสงค์ - - -

วิทยาเขตสุรินทร์

  อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคารชั้นเดียว ๒,๓๕๑ ตร.ม.

  อาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร ๓ ชั้น - ตร.ม.

  อาคารสำานักงานวิทยาเขตสุรินทร์ อาคาร ๓ ชั้น - ตร.ม.

  อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา ๕๐ พรรษา อาคาร ๓ ชั้น - ตร.ม.

  อาคารสำานักงาน อาคารชั้นเดียว - ตร.ม.

  อาคารรับรอง ๕ อาคารชั้นเดียว - ตร.ม.

อาคารปฏิบัติธรรมวิเทศรังสี (หลวงตาชี)
- - ตร.ม.

วิทยาเขตพะเยา

  อาคารธรรมวิมลโมลี อาคาร ๒ ชั้น ๓๒๐.๐๐ ตร.ม.

  อาคารเรียน ๑ อาคาร ๓ ชั้น ๒๓๔.๐๐ ตร.ม.

  อาคารเรียน ๒ อาคาร ๓ ชั้น ๓๗๘.๐๐ ตร.ม.

  อาคารเรียนวิทยาเขต (แม่กา) อาคาร ๓ ชั้น ๑,๑๑๐.๐๐ ตร.ม.

  อาคารธรรมราชานุวัตร อาคาร ๓ ชั้น ๕๓๔.๐๐ ตร.ม.

อาคารเรียน ๓ - - ตร.ม.

วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส

  อาคารหอสมุดพระพุทธโฆสาจารย์ อาคาร ๒ ชั้น ๖๑๒.๐๐ ตร.ม.

  อาคารพระปริยัติธรรมธรรมโมลี อาคาร ๓ ชั้น ๒,๒๖๘.๐๐ ตร.ม.

อาคารภัตรศาลา - - -
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สถานที่ ชื่ออาคาร ลักษณะอาคาร พื้นที่ใช้สอย

วิทยาลัยสงฆ์เลย

  อาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์ อาคาร ๓ ชั้น ๑,๔๔๙.๐๐ ตร.ม.

อาคารปริยัติธรรม - - -

วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

  อาคารหอสมุดพระธรรมปริยัติมุนี อาคาร ๒ ชั้น ๑,๐๔๘.๐๐ ตร.ม.

 อาคารที่พักคณาจารย์ อาคาร ๓ ชั้น ๗๒๐.๐๐ ตร.ม.

อาคารเรียน - - -

วิทยาลัยสงฆ์ลำาพูน

  อาคารงบประมาณ อาคาร ๓ ชั้น ๒,๘๑๑.๕๐ ตร.ม.

  อาคารคณะสงฆ์ อาคาร ๓ ชั้น ๒,๘๑๑.๕๐ ตร.ม.

  อาคารรับรองอาคันตุกะ อาคาร ๒ ชั้น ๒๔๐.๐๐ ตร.ม.

อาคารเรียน - - -

วิทยาเขตนครสวรรค์

  อาคารอำานวยการวิทยาลัย อาคาร ๒ ชั้น ๗๖๕.๐๐ ตร.ม.

  อาคารบรรณาคาร อาคารชั้นเดียว ๑๖๐.๐๐ ตร.ม.

  อาคารรับรอง อาคารชั้นเดียว ๑๖๐.๐๐ ตร.ม.

  อาคารพระเทพวิทยาคม อาคาร ๒ ชั้น ๓,๕๔๗.๐๐ ตร.ม.

  อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อาคาร ๔ ชั้น ๒,๘๔๒.๐๐ ตร.ม.

อาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร ๓ ชั้น ๖,๒๕๐.๐๐ ตร.ม.

 
อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ 

พรรษา

- ๖,๔๐๐.๐๐ ตร.ม.

  อาคารหอฉัน อาคารชั้นเดียว ๑,๓๐๐.๐๐ ตร.ม.

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

  อาคารหลวงพ่อพระพุทธชินราช ๑ อาคาร ๔ ชั้น ๑๒,๕๕๒.๐๐ ตร.ม.

 
อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ 

พรรษา

อาคาร ๓ ชั้น - ตร.ม.

อาคารเรียน - - -

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

  อาคารสังฆประชาสรรค์ อาคาร ๔ ชั้น ๓,๖๐๘ ตร.ม.

  อาคารเรียนรวม อาคาร ๓ ชั้น ๒,๘๘๐ ตร.ม.

  อาคารเอนกประสงค์ อาคารชั้นเดียว ๑๗๖ ตร.ม.

อาคารหอประชุม อาคาร ๒ ชั้น ๑,๓๘๐ ตร.ม.
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สถานที่ ชื่ออาคาร ลักษณะอาคาร พื้นที่ใช้สอย
อาคารที่พักผู้โดยสาร - - -
อาคารเรียน อาคาร ๓ ชั้น ๑,๖๙๐ ตร.ม.

วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี

  อาคารสำานักงาน อาคาร ๒ ชั้น ๔๘๐ ตร.ม.

อาคารเรียน อาคาร ๒ ชั้น ๕๖๐ ตร.ม.

  อาคารเอนกประสงค์ ๑ (หอประชุม) อาคารชั้นเดียว ๓๗๔ ตร.ม.

  อาคารเอนกประสงค์ ๒ (หอฉัน) อาคารชั้นเดียว ๒๘๐ ตร.ม.

  อาคารหอสมุด อาคาร ๒ ชั้นครึ่ง ๖๐๐ ตร.ม.

  อาคารพุทธวิหาร อาคารชั้นเดียว ๔๘ ตร.ม.

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน

อาคารเรียนรวม - - ตร.ม.

อาคารสำานักวิทยาลัย - - ตร.ม.

อาคารห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ - - ตร.ม.

อาคารห้องสมุด - - ตร.ม.

อาคารประกันคุณภาพการศึกษาและงานวิจัย - - ตร.ม.

อาคารวิชาการ - - ตร.ม.

ห้องสุขา - - ตร.ม.

สถานที่รับประทานอาหารและหอฉัน - - ตร.ม.

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

อาคารศาลากลาง อาคาร ๓ ชั้น - ตร.ม.

อาคารหอประชุม - - ตร.ม.

โรงอาหาร - - ตร.ม.

วิทยาลัยสงฆ์ลำาปาง

อาคารพระปริยัติธรรม - - ตร.ม.

อาคารปฏิสังขรณ์พระสุนทรมุนี ปี ๗๒ - - ตร.ม.

วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ

อาคารหอประชุมพระเทพวรมุนี - - ตร.ม.

อาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์ - - ตร.ม.

อาคารหอสมุด - - ตร.ม.

อาคารรับรอง - - ตร.ม.

อาคารสมเด็จพระธีรญาณมุนี - - ตร.ม.
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ตารางที่ ๑.๖ สถิติผู้สำาเร็จการศึกษาพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๖๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย

ที่ รายการ ภิกษุ คฤหัสถ์ รวม

๑ คณะพุทธศาสตร์ ๖๕๙ ๔๐ ๖๙๙

๒ คณะครุศาสตร์ ๓๓๒ ๒๓๗ ๖๐๕

๓ คณะมนุษยศาสตร์ ๑๕๙ ๔๒ ๒๐๑

๔ คณะสังคมศาสตร์ ๙๐๗ ๑,๐๕๙ ๑,๙๖๖

๕ สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัย ๒๔ ๑ ๒๕

รวมทั้งสิ้น ๒,๐๘๑ ๑,๔๑๕ ๓,๔๙๖

สถิติผู้สำาเร็จการศึกษาพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๖๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๓๒%

๑๖%
๘%

๔๓%

๑%

สถิติผู้สำาเร็จการศึกษาพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๖๒ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คณะพุทธศาสตร์

คณะครุศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์

สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัย
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 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมให้มีคุณภาพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนางานบริการวิชาการแก่สังคมให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนางานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบำารุงศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพเป็นที ่
   ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเชิงพุทธบูรณาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ และโครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ

  ๑. จำานวนหลักสูตรที่ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและสังคม 

	มหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและ

สังคมดังตารางที่ ๑.๗

ผลการดำาเนินการตามยุทธศาสตร์
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ตารางที่ ๑.๗ หลักสูตรการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงและหลักสูตรใหม่ (มคอ ๒) ดังนี้

ที่ หลักสูตร
ระดับการ

ศึกษา
สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย

สกอ         
รับทราบ

บัณฑิตวิทยาลัย 

๑ ประกาศนียบัณฑิต พระไตรปิฎกศึกษา ประกาศนียบัตร
บัณฑิต 

๑/๒๕๕๕ (๑๒/๑/๒๕๕๕) ๖/๒๕๕๕(๒๖/๙/๒๕๕๕) ๑๔/๕/๒๕๕๗

๒ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พระพุทธศาสนา) ปริญญาโท ๖/๒๕๕๔ (๗/๗/๒๕๕๔) ๕/๒๕๕๔ (๓๑/๘/๒๕๕๔) ๑๔/๕/๒๕๕๗

๓ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (ปรัชญา) ปริญญาโท ๕/๒๕๕๔ (๒๖/๕/๒๕๕๔) ๕/๒๕๕๔(๓๑/๘/๒๕๕๔) ๑๔/๕/๒๕๕๗

๔ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (ธรรมนิเทศ) ปริญญาโท ๑/๒๕๕๕(๑๒/๑/๒๕๕๕) ๖/๒๕๕๕ (๒๖/๙/๒๕๕๔) ๑๔/๕/๒๕๕๗

๕ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (วิปัสสนาภาวนา) ปริญญาโท ๙/๒๕๕๔ (๑๕/๑๒/๒๕๕๔) ๔/๒๕๕๕ (๒๗/๖/๒๕๕๕) ๑๔/๕/๒๕๕๗

๖ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (สันติศึกษา) ปริญญาโท ๗/๒๕๕๕(๙/๘/๒๕๕๕) ๕/๒๕๕๕(๒๙/๘/๒๕๕๕) ๒๒/๓/๒๕๕๖

๗ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พระพุทธศาสนา) ปริญญาเอก ๗/๒๕๕๕(๙/๘/๒๕๕๕) ๖/๒๕๕๕ (๒๖/๙/๒๕๕๕) ๑๕/๕/๒๕๕๗

๘ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ปรัชญา) ปริญญาเอก ๕/๒๕๕๔ (๒๖/๕/๒๕๕๔) ๕/๒๕๕๔(๓๑/๘/๒๕๕๔) ๘/๑/๒๕๕๖

๙ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (บาลีพุทธศาสตร์) ปริญญาเอก ๙/๒๕๕๔ (๑๕/๑๒/๒๕๕๔) ๔/๒๕๕๕ (๒๗/๖/๒๕๕๕) ๗/๘/๒๕๕๖

คณะพุทธศาสตร์ 

๑ พุทธศาสตรบัณฑิต (พระพุทธศาสนา) ปริญญาตรี ๔/๒๕๕๕ (๑๘/๔/๒๕๕๕) ๔/๒๕๕๕ (๒๗/๖/๒๕๕๕) ๑๔/๕/๒๕๕๗

๒ พุทธศาสตรบัณฑิต (ภาษาบาลี) ปริญญาตรี ๙/๒๕๕๖ (๑๐/๑๐/๒๕๕๖) ๙/๒๕๕๖ (๒๗/๑๑/๒๕๕๖) ๒๘/๘/๒๕๕๗

๓ พุทธศาสตรบัณฑิต (บาลีสันสกฤต) ปริญญาตรี ๔/๒๕๕๕ (๑๘/๔/๒๕๕๕) ๑/๒๕๕๖(๒๙/๑/๒๕๕๖) ๒๔/๑๐/๒๕๕๗

๔ พุทธศาสตรบัณฑิต (บาลีพุทธศาสตร์) ปริญญาตรี ๑๐/๒๕๕๕  
(๘/๑๑/๒๕๕๕)

๘/๒๕๕๕  
(๒๖/๑๑/๒๕๕๕)

๒๙/๔/๒๕๕๗

๕ พุทธศาสตรบัณฑิต (พุทธศิลปกรรม) ปริญญาตรี ๑/๒๕๕๕ 
(๑๒/๑/๒๕๕๕)

๗/๒๕๕๕  
(๒๔/๑๐/๒๕๕๕)

๒๙/๕/๒๕๕๗

๖ พุทธศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา) ปริญญาตรี ๔/๒๕๕๕ (๑๘/๔/๒๕๕๕) ๗/๒๕๕๕ (๒๔/๑๐/๒๕๕๕) ๒๔/๑๐/๒๕๕๗

๗ พุทธศาสตรบัณฑิต (ศาสนา) ปริญญาตรี ๔/๒๕๕๕ (๑๘/๔/๒๕๕๕) ๗/๒๕๕๕ (๒๔/๑๐/๒๕๕๕) ๒๔/๑๐/๒๕๕๗

๘ พุทธศาสตรบัณฑิต (มหายานศึกษา)  
หลักสูตรนานาชาติ 

ปริญญาตรี ๖/๒๕๕๖ (๑๒/๗/๒๕๕๖) ๖/๒๕๕๖ (๓๑/๗/๒๕๕๖) ๓๐/๑/๒๕๕๘

๙ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (ศาสนาเปรียบเทียบ) ปริญญาโท ๖/๒๕๕๕ (๑๒/๗/๒๕๕๕) ๖/๒๕๕๕  (๒๖/๙/๒๕๕๕) ๑๕/๕/๒๕๕๗

๑๐ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พระไตรปิฎกศึกษา) ปริญญาโท ๓/๒๕๕๖(๗/๓/๒๕๕๖) ๔/๒๕๕๖ (๒๔/๔/๒๕๕๖) ๒/๑๒/๒๕๕๖

๑๑ หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปริญญาตรี ๑/๒๕๕๔ (๑๓/๑/๒๕๕๔) ๑/๒๕๕๔ (๒๕/๑/๒๕๕๔) ๑๓/๑/๒๕๕๕

คณะครุศาสตร์ 

๑ พุทธศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา) ปริญญาตรี ๒/๒๕๕๖ (๑๔/๒/๒๕๕๖) ๒/๒๕๕๖  (๒๗/๒/๒๕๕๖) ๒๔/๑๐/๒๕๕๗

๒ พุทธศาสตรบัณฑิต (การสอนพระพุทธศาสนา
และจิตวิทยาการแนะแนว) 

ปริญญาตรี ๒/๒๕๕๖ (๑๔/๒/๒๕๕๖) ๒/๒๕๕๖  (๒๗/๒/๒๕๕๖) ๑/๑๒/๒๕๕๗

๓ พุทธศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาไทย) ปริญญาตรี ๒/๒๕๕๖ (๑๔/๒/๒๕๕๖) ๒/๒๕๕๖  (๒๗/๒/๒๕๕๖) ๙/๑๐/๒๕๕๗

๔ พุทธศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษ) ปริญญาตรี ๒/๒๕๕๖ (๑๔/๒/๒๕๕๖) ๒/๒๕๕๖  (๒๗/๒/๒๕๕๖) ๒๔/๑๐/๒๕๕๗

๕ ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ประกาศนียบัตร
บัณฑิต

๔/๒๕๕๗ (๗/๗/๒๕๕๗) ๕/๒๕๕๗ (๓๑/๗/๒๕๕๗) ๒๙/๔/๒๕๕๘

๖ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  
(การบริหารการศึกษา) 

ปริญญาโท ๔/๒๕๕๕ (๑๘/๔/๒๕๕๕) ๖/๒๕๕๕ (๒๖/๙/๒๕๕๕) ๑๘/๔/๒๕๕๖

๗  พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนสังคมศึกษา) ปริญญาโท ๓/๒๕๕๗ (๒๔/๔/๒๕๕๗) ๓/๒๕๕๗  (๒๙/๔/๒๕๕๗) ๑๖/๒/๒๕๕๘

๘ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการศึกษา
และการแนะแนว

ปริญญาโท ๓/๒๕๕๗ (๒๔/๔/๒๕๕๗) ๔/๒๕๕๗  (๒๙/๕/๒๕๕๗) ๓๐/๑/๒๕๕๘
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ที่ หลักสูตร
ระดับการ

ศึกษา
สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย

สกอ รับ
ทราบ

๙ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พุทธบริหารการ
ศึกษา)

ปริญญาโท ๖/๒๕๕๔ (๑๗/๗/๒๕๕๔) ๕/๒๕๕๔ (๓๑/๘/๒๕๕๔) ๗/๙/๒๕๕๕

คณะมนุษยศาสตร์ 

๑ พุทธศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) ปริญญาตรี ๔/๒๕๕๕ (๑๘/๔/๒๕๕๕) ๕/๒๕๕๕ (๒๙/๘/๒๕๕๕) ๒๙/๕/๒๕๕๖

๒ พุทธศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) ปริญญาตรี ๔/๒๕๕๕ (๑๘/๔/๒๕๕๕) ๕/๒๕๕๕ (๒๙/๘/๒๕๕๕) ๖/๕/๒๕๕๗

๓ พุทธศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา) ปริญญาตรี ๔/๒๕๕๕ (๑๘/๔/๒๕๕๕) ๕/๒๕๕๕ (๒๙/๘/๒๕๕๕) ๑๕/๕/๒๕๕๗

๔ พุทธศาสตรบัณฑิต (พุทธจิตวิทยา) ปริญญาตรี ๔/๒๕๕๕ (๑๘/๔/๒๕๕๕) ๒/๒๕๕๖ (๒๗/๒/๒๕๕๖) ๒๒/๑/๒๕๕๘

๕ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์) ปริญญาโท ๒/๒๕๕๖ (๑๔/๒/๒๕๕๖) ๒/๒๕๕๖ (๒๗/๒/๒๕๕๖) ๒๘/๘/๒๕๕๗

๖ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  
(ภาษาอังกฤษ/International Program) 

ปริญญาโท ๗/๒๕๕๕ (๙/๘/๒๕๕๕) ๖/๒๕๕๕ (๒๖/๙/๒๕๕๕) ๔/๒/๒๕๕๗

๗ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวิตและความตาย) ปริญญาโท ๑/๒๕๕๖ (๑๕/๑/๒๕๕๖) ๑/๒๕๕๖ (๑๕/๑/๒๕๕๖) ๒๘/๘/๒๕๕๗

๘ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พุทธจิตวิทยา) ปริญญาโท ๔/๒๕๕๕ (๑๘/๔/๒๕๕๕) ๕/๒๕๕๕ (๒๙/๘/๒๕๕๕) ๔/๒/๒๕๕๗

๙ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  
(พุทธศาสตร์และศิลปะแห่งชีวิต) 

ปริญญาโท ๗/๒๕๕๖ (๗/๓/๒๕๕๖) ๓/๒๕๕๖ (๓๐/๓/๒๕๕๖) ๒๘/๘/๒๕๕๗

๑๐ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พุทธจิตวิทยา) ปริญญาเอก ๒/๒๕๕๕ (๙/๒/๒๕๕๕) ๑/๒๕๕๕ (๒๘/๒/๒๕๕๕) ๑๙/๑๐/๒๕๕๕

๑๑ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาษาศาสตร์) ปริญญาเอก ๒/๒๕๕๗ (๑๓/๓/๒๕๕๗) ๔/๒๕๕๗ (๒๙/๕/๒๕๕๗) ๓๐/๑/๒๕๕๘

คณะสังคมศาสตร์ 

๑ พุทธศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) ปริญญาตรี ๑/๒๕๕๕ (๑๒/๑/๒๕๕๕) ๓/๒๕๕๕ (๒๕/๔/๒๕๕๕) ๑๔/๕/๒๕๕๗

๒ พุทธศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) ปริญญาตรี ๑/๒๕๕๕ (๑๒/๑/๒๕๕๕) ๓/๒๕๕๕ (๒๕/๔/๒๕๕๕) ๖/๕/๒๕๕๗

๓ พุทธศาสตรบัณฑิต (การจัดการเชิงพุทธ) ปริญญาตรี ๑/๒๕๕๕ (๑๒/๑/๒๕๕๕) ๓/๒๕๕๕ (๒๕/๔/๒๕๕๕) ๒๒/๔/๒๕๕๖

๔ พุทธศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) ปริญญาตรี ๔/๒๕๕๕ (๑๘/๔/๒๕๕๕) ๕/๒๕๕๕ (๒๙/๘/๒๕๕๕) ๑๖/๑/๒๕๕๖

๕ พุทธศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยา) ปริญญาตรี ๕/๒๕๕๕ (๒๑/๖/๒๕๕๕) ๔/๒๕๕๕ (๒๗/๖/๒๕๕๕) ๑๘/๗/๒๕๕๗

๖ พุทธศาสตรบัณฑิต (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์) ปริญญาตรี ๕/๒๕๕๕ (๒๑/๖/๒๕๕๕) ๔/๒๕๕๕ (๒๗/๖/๒๕๕๕) ๒๘/๘/๒๕๕๗

๗ นิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 3/2556 (7/3/2556) 2/2558 (26/2/2558) ๔/๘/๒๕๕๘

๘ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการเชิงพุทธ) ปริญญาโท ๔/๒๕๕๕ (๑๘/๔/๒๕๕๕) ๗/๒๕๕๕ (๒๔/๑๐/๒๕๕๕) ๑๔/๕/๒๕๕๗

๙ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการเชิงพุทธ) 
ระบบศึกษาทางไกล 

ปริญญาโท ๔/๒๕๕๕ (๑๘/๔/๒๕๕๕) ๗/๒๕๕๕ (๒๔/๑๐/๒๕๕๕)

๑๐ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) ปริญญาโท ๔/๒๕๕๕ (๑๘/๔/๒๕๕๕) ๗/๒๕๕๕ (๒๔/๑๐/๒๕๕๕) ๑๕/๕/๒๕๕๕๗

๑๑ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาสังคม) ปริญญาโท ๕/๒๕๕๔ (๒๖/๕/๒๕๕๔) ๔/๒๕๕๔ (๒๙/๖/๒๕๕๔) ๘/๒/๒๕๕๕

๑๒ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การ
พัฒนาเชิงพุทธ) 

ปริญญาโท ๑/๒๕๕๖ (๑๑/๑/๒๕๕๖) ๖/๒๕๕๖ (๓๑/๗/๒๕๕๖) ๑๓/๒/๒๕๕๗

๑๓ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) ปริญญาเอก ๘/๒๕๕๓ (๙/๑๒/๒๕๕๓) ๘/๒๕๕๓ (๙/๑๒/๒๕๕๓) ๑๔/๖/๒๕๕๔

๑๔ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการเชิงพุทธ) ปริญญาเอก ๘/๒๕๕๓ (๙/๑๒/๒๕๕๓) ๘/๒๕๕๓ (๙/๑๒/๒๕๕๓) ๑๔/๖/๒๕๕๔

๑๕    รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตร
นานาชาติ

ปริญญาเอก ๒/๒๕๕๘ (๕/๓/๒๕๕๘) ๒/๒๕๕๘ (๕/๓/๒๕๕๘)

๑๖ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาสังคม) ปริญญาเอก ๔/๒๕๕๘ (๔/๖/๒๕๕๘) ๔/๒๕๕๘ (๔/๖/๒๕๕๘)
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กราฟแสดงบุคลากรมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

๒%

๑๙%

๗๙%

สถิติบุคลากรมหาวิทยาลัยสายวิชาการปี ๒๕๖๐ 

จำาแนกตามตำาแหน่งทางวิชาการ

ศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
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 - ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้อนุมัติเปิด/ปรับปรุง หลักสูตร

เพิ่มเติมดังนี้

ตารางที่ ๑.๘ หลักสูตรการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรใหม่ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ลำาดับ หลักสูตร ระดับการศึกษา คณะ/หน่วยงาน

๑ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สันติศึกษา) ปริญญาเอก บัณฑิตวิทยาลัย

๒ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พระพุทธศาสนา) หลักสูตร
นานาชาติ

ปริญญาโท วิทยาลัยพุทธศาสตร
นานาชาติ

  ๑.  ร้อยละของอาจารย์ที่มีตำาแหน่งทางวิชาการต่อจำานวนอาจารย์ประจำาทั้งหมด

   - มหาวิทยาลัยมีสถิติบุคลากรสายวิชาการตำาแหน่งอาจารย์ ในปี ๒๕๕๙ จำานวน ๑,๒๒๙ คน        

เมื่อนำามาจำาแนกตามตำาแหน่งทางวิชาการ พบว่าในปี ๒๕๖๐ มีอาจารย์ได้รับตำาแหน่งทางวิชาการ ๑๔๑ คน         

ซึ่งสามารถจำาแนกได้ดังนี้ 

ตารางที่ ๑.๙ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการปี ๒๕๖๐ จำาแนกตามวุฒิ และตำาแหน่งทางวิชาการ

ระดับการศึกษา

ตำาแหน่งทางวิชาการ

ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รวม

ปริญญาเอก ๒ ๑๘ ๗๗ ๙๗

ปริญญาโท ๓ ๔๑ ๔๔

รวม ๒ ๒๑ ๑๑๘ ๑๔๑

 ๒.  ร้อยละความพึงพอใจของนิสิตต่อโสตทัศนูปกรณ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

 -  มหาวิทยาลัยได้ประเมินความพึงพอใจของการบริการของห้องสมุดระบบสารสนเทศ

การบริการด้านห้องเรียนห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์ด้านการศึกษา สิ่งอำานวยความสะดวกที่จำาเป็น ซึ่งโดย

เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๘๐

 -  ปี ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมีการจัดสร้างวิทยาลัยพระพุทธศาสตร์นานาชาติ ณ เลขที่ ๗๙    

หมู่ ๑ ตำาบลลำาไทร  อำาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมให้มีคุณภาพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

    ๑. บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัยไม่น้อยกว่า   

ร้อยละ ๕๕ ของบุคลากรทั้งหมด

 - ในปี ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยได้พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพ

ให้เป็นไปตามที่กำาหนด โดยสายวิชาการ 
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•	 จัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย

•	 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยเรื่องการเขียนบทความ

วิจัย บทความทางวิชาการ และการเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อรองรับระบบ

การประกันคุณภาพ  

      -  โครงการฝึกอบรม "วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย"

            (Trainingfor the trainers) (ลูกไก่) รุ่นที่ ๑ - รุ่นที่ ๕  มหาวิทยาลัย

                  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ หอประชุม มวก ๔๘ พรรษาฯ

          มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำาไทร  อ.วังน้อย

          จ.พระนครศรีอยุธยา ระหว่าง สิงหาคม ๒๕๕๙ - กุมภาพันธ์  

          ๒๕๖๐

  -  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการสร้างผลงาน

     ทางวิชาการ คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

     วิทยาลัย ณ สยามบีช รีสอร์ท อ.ชะอำา จ.เพชรบุรี วันที่ ๒๗-๒๙ 

     มิถุนายน ๒๕๖๐

 ๒.  ผลงานวิจัยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปีของผลงานวิจัยทั้งหมดในปีงบประมาณที่ผ่านมา

  - ปี ๒๕๖๐ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ดำาเนินการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนทุนวิจัย มีโครงการ

ที่ได้รับการสนับสนุนทั้งสิ้นจำานวน ๓๗๕ โครงการ เพิ่มจากปี ๒๕๕๙ จำานวน ๑๖๗ โครงการ ซึ่งเพิ่มขึ้นคิดเป็น

ร้อยละ ๕๕.๔๖

 ๓.  ร้อยละของผลงานวิจัยคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาต่อผลงานวิจัยทั้งหมดในปีงบประมาณ

  - ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มีผลงานวิจัยทั้งสิ้น ๓๗๕ โครงการ โดยมีงานวิจัยด้านคัมภีร์ทาง

พระพุทธศาสนาจำานวน ๑๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗.๘๒ ของจำานวนผลงานวิจัยทั้งหมดในปีงบประมาณ  

 ๔.  จำานวนเครือข่ายการวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ

  - สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้จัดทำาโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเครือข่ายการวิจัยพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการและสร้างเครือข่ายองค์กรพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 
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ตารางที่ ๑.๑๐ แสดงผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ลำาดับที่ หัวหน้าโครงการ ชื่อหัวข้อโครงการวิจัย

๑ พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ (วันยาว) สิกขาบทปริทัศน์ : ศึกษาข้อถกเถียงและการตีความศีลในพระพุทธศาสนา

๒ นายประกอบ มีโคตรกอง การพึ่งตนเองของชาวนาเชิงพุทธในจังหวัดขอนแก่น

๓ นายอดุลย์ หลานวงศ์ พุทธศิลป์ : ประวัติ พัฒนาการ และอิทธิพลต่อการดำารงชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๔ นายวิทยา ทองดี พุทธบูรณาการเพื่อการส่งเสริมครูต้นแบบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

๕ ดร.ทักษิณาร์  ไกรราช การป้องกันและลดความพิการผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยนวัตกรรมภูมิปัญญาชาชงสมุนไพรตามแนวพุทธศาสนา

๖ พระครูวรดิตถ์ธรรมาภรณ์ (คำาพันธ์ เมืองนนท์), ดร. รูปแบบการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำาจังหวัดมหาสารคาม

๗ ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ ศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ของสำานักปฏิบัติธรรมในจังหวัดขอนแก่น

๘ รศ.ดร.โสวิทย์ บำารุงภักดิ์ การศึกษาวิเคราะห์พุทธจริยศาสตร์ในวรรณกรรมเรื่องสินไซ

๙ นายบุญส่ง นาแสวง โครงการย่อยที่ ๒ การเสริมสร้างจิตสำานึกความเป็นพลเมืองดีของเยาวชนตามหลักพุทธธรรมของพระสอนศีลธรรม 
(แผนงานวิจัย : พระสอนศีลธรรม คุณลักษณะและกระบวนการสร้างจิตสำานึกแห่งความเป็นพลเมืองดีของเยาวชน
บนพื้นฐานพุทธธรรม)         
(ชื่อแผนงานวิจัย:  พระสอนศีลธรรม คุณลักษณะและกระบวนการสร้างจิตสำานึกแห่งความเป็นพลเมืองดีของ
เยาวชนบนพื้นฐานพุทธธรรม)

๑๐ ร.ต.ดร.วสันต์ ศรีสะอาด การเสริมสร้างความเข้มแข็งของพระสงฆ์ที่เป็นผู้นำาต่อการพัฒนาชุมชนในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย

๑๑ นายบัวลัย สุวรรณหาร การจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาของผู้สูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

๑๒ พระครูภาวนาโพธิคุณ (สมชาย พังหมื่นไว), ผศ.ดร. การเสริมสร้างจิตสาธารณะเพื่อการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธของวัดในเขตอำาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

๑๓ นายนาคพล เกินชัย วิธีวิทยาการประเมินผลการดำาเนินการตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ในจังหวัดขอนแก่น

๑๔ พระอธิการบุญช่วย โชติวำโส (อุ้ยวงค์), ดร. กลยุทธ์ในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สำาหรับนักเรียนประถมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

๑๕ นายอุดม  บัวศรี วิเคราะห์วรรณกรรมพื้นบ้านอีสานที่ใช้ในการเสริมสร้างความปรองดองของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๑๖ นายชาญชัย ฮวดศรี บทบาทของผู้นำาที่ไม่เป็นทางการที่มีต่อการพัฒนาการเมืองการปกครอง จังหวัดขอนแก่น

๑๗ นายจรัส  ลีกา โครงการย่อยที่ ๕ รูปแบบและกระบวนการสร้างความเข้มแข็งของบ้าน วัด โรงเรียนในการจัดการปัญหายาเสพติด
แนวพุทธของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (แผนงานวิจัย : รูปแบบและกระบวนการสร้างสังคมปลอดยาเสพติดตาม
หลักพระพุทธศาสนา)

๑๘ ดร.สุรพล  พรมกุล โครงการย่อยที่ ๔ การจัดการความรู้การป้องกันยาเสพติดของพระสงฆ์กลุ่มสังฆพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(แผนงานวิจัย : รูปแบบและกระบวนการสร้างสังคมปลอดยาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนา)

๑๙ พระครูสารกิตประยุต (กาบ วังหอม), ดร. การใช้หลักสติปัฏฐาน ๔ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในอำาเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม

๒๐ นายอนุสรณ์ นางทะราช การพัฒนาจิตสำานึกความเป็นพลเมืองของนักเรียนในจังหวัดขอนแก่นตามหลักพุทธธรรม

๒๑ นางสาวอมรรัตน์ เตชะนอก การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

๒๒ นางเรียงดาว ทวะชาลี รูปแบบการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุหลังวัยเกษียณในการดำารงชีวิตอย่างมีความสุขตามแนวทางพระพุทธ
ศาสนาของอำาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

๒๓ พระครูปริยัติธรรมวงศ์ (สุพล แสนพงษ์), ผศ.ดร. แผนงานวิจัย รูปแบบและกระบวนการสร้างสังคมปลอดยาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนา

๒๔ พระมหาพิสิฐ วิสิฏฺฐปญฺโญ (สืบนิสัย) พุทธเจดีย์ : ประวัติ พัฒนาการ และอิทธิพลที่มีต่อวิถีชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๒๕ นางสาวนิภาภัทร อยู่พุ่ม โครงการย่อยที่ ๖ ยุทธศาสตร์บูรณาการเชิงพุทธเพื่อสร้างสังคมปลอดยาเสพติดในประเทศไทย (แผนงานวิจัย รูป
แบบและกระบวนการสร้างสังคมปลอดยาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนา)
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ลำาดับที่ หัวหน้าโครงการ ชื่อหัวข้อโครงการวิจัย

๒๖ นายสุนทร สายคำา ยุทธศาสตร์และรูปแบบการเสริมสร้างเครือข่ายเมืองขอนแก่นสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

๒๗ ดร.สรัญญา  วิภัชชวาที รูปแบบการสร้างสุขอย่างยั่งยืนในผู้สูงอายุตามแนววิถีพุทธบริบทวัฒนธรรมอีสาน

๒๘ พระมหาปพน กตสาโร (แสงย้อย) พระพุทธรูปไม้ : อิทธิพลและคติธรรมที่มีต่อคนอีสาน

๒๙ พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ (กล้าลอด), ผศ.ดร. พระพุทธศาสนาในเส้นทางสายไหม, ประวัติศาสตร์, หลักฐานทางโบราณคดีและพัฒนาการการสร้างอารยธรรมของ
มนุษยชาติ

๓๐ นายปัญญา คล้ายเดช โครงการย่อยที่ ๒ การพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาคณะสงฆ์ เพื่อรองรับการพัฒนาสังคมไทยในศตวรรษที่ 
๒๑ (แผนงานวิจัย การบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนา : รูปแบบและกระบวการปฏิรูปการจัดการศึกษาคณะสงฆ์เพื่อ
รองรับการพัฒนาสังคมไทยในศตวรรษที่ ๒๑

๓๑ นายอานุรักษ์  สาแก้ว โครงการย่อยที่ ๔ การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทย (แผนงานวิจัย : การสร้างโมเดล
พฤติกรรมเชิงพุทธ : แนวคิด หลักการและการเสริมสร้างความสมดุลของชีวิตและครอบครัว)

๓๒ พระอัขราภิศุทธิ์ สิริวฑฺฒโน (ลูนละวัน) กระบวนการสื่อสารพุทธธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของพระสงฆ์ในสังคมไทย

๓๓ นายพูนชัย  ปันธิยะ ภูมิปัญญาทางพระพุทธศาสนา : วิถีชีวิต และการประยุกต์ใช้ของชุมชนชายขอบในจังหวัดเชียงใหม่

๓๔ พระครูธีรสุตพจน์ (สง่า ไชยวงค์), ดร. การศึกษาองค์ประกอบพุทธสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของวัดในอำาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่

๓๕ นายพัลลภ หารุคำาจา การเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาลในวิถีประชาธิปไตยของผู้นำาในตำาบลศรีเตี้ย อำาเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำาพู

๓๖ นายสาวสุนทรี สุริยะรังษี การศึกษาแนวคิดและวิธีปฏิบัติของเครือข่ายบัณฑิตอาสาในภาคเหนือ

๓๗ นายบุญมี แก้วตา การศึกษาแนวคิดวิธีการปฏิบัติและการสื่อสารทางพุทธิปัญญาของสำานักปฏิบัติธรรมในจังหวัดเชียงใหม่

๓๘ นายเทพประวิณ จันทร์แรง ศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลและคุณค่างานพุทธศิลปกรรมรัชสมัยของพระเมืองแก้วในล้านนา

๓๙ พระชยานันทมุนี (ธรรมวัตร ณ น่าน), ผศ.ดร. โครงการย่อยที่ ๕ ความสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดและชุมชนในล้านนา (แผนงานวิจัย:  การเสริม
สร้างเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดและชุมชนในล้านนา)

๔๐ นายเชษฐ์ นิมมาทพัฒน์ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและวิธีสอนศีลธรรมระดับมัธยมศึกษาของพระสอนศีลธรรมในเขตพื้นที่จังหวัดน่าน

๔๑ นายสิทธิชัย อุ่นสวน รูปแบบการบูรณาการนโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ชุมชนบ้านแช่แห้ง อำาเภอภูเพียง 
จังหวัดน่าน

๔๒ นายธีรทัศน์ โรจน์กิจจากุล น่าน: การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำาแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนภาคเหนือ

๔๓ นายธัชพล ยรรยงค์ การเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำา จังหวัดน่าน

๔๔ พระชยานันทมุนี (ธรรมวัตร ณ น่าน), ผศ.ดร. แผนงานวิจัย : การเสริมสร้างเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดและชุมชนในล้านนา

๔๕ พระราชเขมากร (ประยุทธ วงศ์ยศ), ผศ.ดร. แผนงานวิจัย: อาหารพื้นบ้าน : กระบวนการจัดการเพื่อคุณภาพชีวิตและจริยธรรมทางสังคม

๔๖ นางพูนทรัพย์  เกตุวีระพงศ์ โครงการย่อยที่ ๑ อาหารพื้นบ้าน : กระบวนการจัดการเพื่อคุณภาพชีวิตและจริยธรรมทางสังคมภาคกลาง (แผน
งานวิจัย: อาหารพื้นบ้าน : กระบวนการจัดการเพื่อคุณภาพชีวิตและจริยธรรมทางสังคม)

๔๗ นางฉวีวรรณ  สุวรรณาภา โครงการย่อยที่ ๒ อาหารพื้นบ้าน: กระบวนการจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและจริยธรรมทางสังคมในชุมชนภาค
เหนือ (แผนงานวิจัย: อาหารพื้นบ้าน : กระบวนการจัดการเพื่อคุณภาพชีวิตและจริยธรรมทางสังคม)

๔๘ นางพูนทรัพย์  เกตุวีระพงศ์ โครงการย่อยที่ ๑ นโยบายและการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของประชารัฐในล้านนา (แผนงานวิจัย:  การ
เสริมสร้างเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดและชุมชนในล้านนา)

๔๙ นางชลธิชา จิรภัคพงค์ โครงการย่อยที่ ๔ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างจิตสำานึกความเป็นพลเมืองดีของเยาวชนบนฐานพุทธธรรมของภาคี
การศึกษาและพระสอนศีลธรรม (แผนงานวิจัย:  พระสอนศีลธรรม คุณลักษณะและกระบวนการสร้างจิตสำานึกแห่ง
ความเป็นพลเมืองดีของเยาวชนบนพื้นฐานพุทธธรรม)

๕๐ พระครูสังฆรักษ์บุญเสริม กิตฺติวณฺโณ (ศรีทา), ดร. แผนงานวิจัย วิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ : องค์ความรู้และการจัดการเชิงเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

๕๑ นายดำาเนิน หมายดี โครงการย่อยที่ ๑ วิสาหกิจผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูปจังหวัดแพร่ : องค์ความรู้ และการจัดการเชิงเครือข่ายเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (แผนงานวิจัย วิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ : องค์ความรู้และการจัดการเชิงเครือข่ายเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน)
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๕๒ ผศ.รวีโรจน์ ศรีคำาภา โครงการย่อยที่ ๒ วิสาหกิจผ้าหม้อห้อมจังหวัดแพร่ : องค์ความรู้ และการจัดการเชิงเครื่อข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่น
ยืน (แผนงานวิจัย วิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ : องค์ความรู้และการจัดการเชิงเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)

๕๓ นายสมจิต ขอนวงศ์ โครงการย่อยที่ ๓ วิสาหกิจผ้าทอเมืองแพร่ องค์ความรู้ และการจัดการเชิงเครื่อข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่นยืน (แผน
งานวิจัย วิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ : องค์ความรู้และการจัดการเชิงเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)

๕๔ นางชลธิชา จิรภัคพงค์ โครงการย่อยที่ ๔ วิสาหกิจจักสานจังหวัดแพร่ : องค์ความรู้ และการจัดการเชิงเครื่อข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่นยืน 
(แผนงานวิจัย วิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ : องค์ความรู้และการจัดการเชิงเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)

๕๕ พระครูปลัดพรหมเรศ โชติวโร (แก้วโมลา), ผศ.ดร. แผนงานวิจัย : บทบาทความเชื่อมโยงภูมิภาคของพระมหาเถระในล้านนา

๕๖ พระอนุสรณ์ กิตฺติวณฺโณ (เรืองปัญญารัตน์) โครงการย่อยที่ ๑ บทบาทการเชื่อมโยงภูมิภาคของพระสิริมังคลาจารย์ (แผนงานวิจัย : บทบาทความเชื่อมโยง
ภูมิภาคของพระมหาเถระในล้านนา)

๕๗ พระราชเขมากร (ประยุทธ วงศ์ยศ), ผศ.ดร. โครงการย่อยที่ ๒ บทบาทการเชื่อมโยงภูมิภาคของครูบากัญจนอรัญวาสี (ครูบามหาเถร) (แผนงานวิจัย : บทบาท
ความเชื่อมโยงภูมิภาคของพระมหาเถระในล้านนา)

๕๘ ผศ.นวัชโรจน์ อินเต็ม โครงการย่อยที่ ๓ บทบาทการเชื่อมโยงภูมิภาคของครูบาศรีวิชัย (แผนงานวิจัย : บทบาทความเชื่อมโยงภูมิภาคของ
พระมหาเถระในล้านนา)

๕๙ พระศักดิธัช สำวโร (แสงธง) โครงการย่อยที่ ๔ บทบาทการเชื่อมโยงภูมิภาคของครูบาบุญชุ่ม (แผนงานวิจัย : บทบาทความเชื่อมโยงภูมิภาคของ
พระมหาเถระในล้านนา)

๖๐ พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์ (เฉลิม บังเมฆ) โครงการย่อยที่ ๕ บทบาทการเชื่อมโยงภูมิภาคของพระพรหมมงคล (ทอง สิริมงฺคโล) (แผนงานวิจัย : บทบาท
ความเชื่อมโยงภูมิภาคของพระมหาเถระในล้านนา)

๖๑ นางสาวณภัสสรส์  เหมาะประสิทธิ์ โครงการย่อยที่ ๓ การศึกษาองค์ประกอบและเกณฑ์ชี้วัดพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทย (แผนงาน
วิจัย : การสร้างโมเดลพฤติกรรมเชิงพุทธ : แนวคิด หลักการและการเสริมสร้างความสมดุลของชีวิตและครอบครัว)

๖๒ พระครูสุตชยาภรณ์ (สิงห์ชัย เชียวสุข) ศึกษารูปแบบการเรียยรู้ของชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในจังหวัดลำาปาง

๖๓ นายสมจันทร์ ศรีปรัชยานนท์ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติกับการสร้างสุขภาวะชุมชนตามวิถีพุทธในจังหวัดลำาปาง

๖๔ พระมหาภาณุวัฒน์  ปฏิภาณเมธี (แสนคำา) พฤติกรรมจิตสาธารณะ เด็กไทยยุค Generation Z: การสร้างจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา

๖๕ นางสาวอณิษฐา หาญภักดีนิยม การพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ OTOP สู่ตลาดอาเซียนตามแนวพุทธ

๖๖ นายสมจันทร์ ศรีปรัชยานนท์ โครงการย่อยที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวของวัดและชุมชนในล้านนา (แผนงานวิจัย : การเสริมสร้าง
เครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดและชุมชนในล้านนา)

๖๗ ผศ.ดร.อนันต์ อุปสอด การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารราชการของกลุ่มประเทศสามเหลี่ยมทองคำา

๖๘ นายศิลาวัฒน์  ชัยวงศ์ การพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมใน
พื้นที่จังหวัดลำาปาง

๖๙ นายสุทธิพร สายทอง แนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยของอาจารย์มหาวิยาลัยในกำากับของรัฐ ภาคเหนือตอนบน

๗๐ นางภารดี พูลประภา เอี่ยมเจริญ รูปแบบการแก้ไขวิกฤติศรัทธาในพระสงฆ์ตามหลักพระธรรมวินัย

๗๑ นายวสิษฐ์พล กูลพรม การพัฒนากระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลักพุทธธรรม ของเทศบาลตำาบลต้นธง อำาเภอเมือง จังหวัด
ลำาพูน

๗๒ พระครูสิริสุตานุยุต (สมาน ตาติญญา) โครงการย่อยที่ ๓ การเสริมสร้างเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดและชุมชนในล้านนา (แผนงาน
วิจัย : การเสริมสร้างเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดและชุมชนในล้านนา)

๗๓ นายสามารถ บุญรัตน์ แผนงานวิจัย : อารยธรรมวิถี ๔ ครูบา : แนวคิดและการบวนการพัฒนาสังคมในจังหวัดลำาพูน

๗๔ นายไพรรินทร์ ณ วันนา โครงการย่อย ๑ การศึกษาแนวคิดและหลักปฏิบัติอารยธรรมวิถีของสี่ครูบาในจังหวัดลำาพูน (แผนงานวิจัย : 
อารยธรรมวิถี ๔ ครูบา : แนวคิดและการบวนการพัฒนาสังคมในจังหวัดลำาพูน)

๗๕ พระนฤพันธ์ ญาณิสฺสโร (สมเจริญ) โครงการย่อย ๒ กระบวนการพัฒนาสังคมตามหลักอารยธรรมวิถีของสี่ครูบาในจังหวัดลำาพูน (แผนงานวิจัย : 
อารยธรรมวิถี ๔ ครูบา : แนวคิดและการบวนการพัฒนาสังคมในจังหวัดลำาพูน)

๗๖ นายภราดร สุขพันธ์ โครงการย่อย ๓ การเสริมสร้างคุณค่าและการพัฒนาตนเองของพระสงฆ์ตามหลักอารยธรรมวิถีสี่ครูบาในจังหวัด
ลำาพูน (แผนงานวิจัย : อารยธรรมวิถี ๔ ครูบา : แนวคิดและการบวนการพัฒนาสังคมในจังหวัดลำาพูน)

๗๗ นายปรีชา ศรีสอนใจ โครงการย่อย ๔ การบูรณาการหลักอารยธรรมวิถีของสี่ครูบากับการจัดการศึกษาในโรงเรียนจังหวัดลำาพูน (แผน
งานวิจัย : อารยธรรมวิถี ๔ ครูบา : แนวคิดและการบวนการพัฒนาสังคมในจังหวัดลำาพูน)

๗๘ นางบุศรา โพธิสุข การบริหารกิจการคณะสงฆ์ของวัดไทยในประเทศอินเดีย
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๗๙ นางพิศมัย วงศ์จำาปา โครงการย่อยที่ ๓ พลวัตภาคประชาชนกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองในจังหวัดพะเยา (แผนงานวิจัย : พลวัตเมือง
พะเยา : ขบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมกับการจัดการตนเองตามแนวพระพุทธศาสนา)

๘๐ พระกันทวี ฐานุตฺตโร (แก้วแปง), ดร. โครงการย่อยที่ ๔ ศึกษาการมีส่วนร่วมและการพึ่งพาตนเองในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาตามพระ
ราชดำาริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในจังหวัดพะเยา (แผนงานวิจัย : พลวัตเมืองพะเยา : 
ขบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมกับการจัดการตนเองตามแนวพระพุทธศาสนา)

๘๑ นางสาวนภาพร หงษ์ทอง โครงการย่อยที่ ๕ : ๙ พระธาตุ ๙ อำาเภอ : จากตำานานสู่การเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาใน
จังหวัดพะเยา (แผนงานวิจัย : พลวัตเมืองพะเยา : ขบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมกับการจัดการ
ตนเองตามแนวพระพุทธศาสนา)

๘๒ นางสาวสหัทยา วิเศษ โครงการย่อยที่ ๑ รูปแบบและกระบวนการสร้างสังคมปลอดยาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนาในภาคเหนือ (แผน
งานวิจัย : รูปแบบและกระบวนการสร้างสังคมปลอดยาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนา)

๘๓ นายจักรแก้ว นามเมือง โรงเรียนผู้สูงอายุ : ต้นแบบการจัดการสุขภาวะและสวัสดิการผู้สูงอายุ

๘๔ นายมงคลกิตติ์ โวหารเสาวภาคย์ โรงเรียนผู้สูงอายุ : หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

๘๕ นายคะนอง วังฝายแก้ว การเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมของนักการเมืองท้องถิ่นตามหลักสุจริต ๓

๘๖ นายสุเทพ สารบรรณ กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดพะเยา

๘๗ พระครูโสภณปริยัติสุธี                                 
(ศรีบรรดร ไชยะวุฑฒิกุล), รศ.ดร.

แผนงานวิจัย: พลวัตเมืองพะเยา: ขบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมกับการจัดการตนเองของชุมชน
ท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสนา

๘๘ พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ                         
(โยธิน ทิพย์นวล), ดร.

โครงการย่อยที่ ๑ การปริวรรตและวิเคราะห์รูปแบบการปกครองบ้านเมืองจากคัมภีร์ตำานานเมืองพะเยา ฉบับวัดศรี
โคมคำา (แผนงานวิจัย : พลวัตเมืองพะเยา : ขบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมกับการจัดการตนเอง
ตามแนวพระพุทธศาสนา)

๘๙ นางสาวสหัทยา วิเศษ โครงการย่อยที่ ๒ สภาประชาชนลุ่มน้ำาอิง : พลวัตภาคประชาสังคมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้ำาอิง 
(แผนงานวิจัย : พลวัตเมืองพะเยา : ขบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมกับการจัดการตนเองตามแนว
พระพุทธศาสนา)

๙๐ นายวิวัฒน์  ทองวาด พลวัตภูมิปัญญาภาษาถิ่นของชุมชนลุ่มแม่น้ำาโขง จังหวัดหนองคาย

๙๑ นางสาวธนัญชาภาวิ์ ชัยประภา การศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเสริมสร้างการเลือกคู่ของชาวพุทธในเขตเทศบาล
เมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

๙๒ พระมหาปริญญา วรญาโณ (ทศช่วย) เกษตรวิถีพุทธ : แนวคิดและการจัดการบนพื้นฐานของพลังชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานี

๙๓ ผศ.ดร.เจษฎา มูลยาพอ บุญข้าวประดับดิน: ประวัติพัฒนาการและอิทธิพลที่มีต่อชาวจังหวัดหนองคาย

๙๔ นายอริย์ธัช  เลิศรวมโชค ศึกษารูปแบบการปกครองของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชกับการสร้างความมั่นคงสองฝังโชง

๙๕ นายอภิวัฒชัย พุทธจร แนวทางการสร้างจิตสำานึกสาธารณะในการพัฒนาชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำาเภอเมือง จังหวัด
หนองคาย

๙๖ พระเดชขจร  ขนฺติธโร (ภูทิพย์) รัฐศาสตร์วัฒนธรรม : แนวคิด หลักการ และกระบวนทัศน์เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย

๙๗ พระราเชนทร์ วิสารโท (ไชยเจริญ), ดร. ศึกษารูปแบบการดำาเนินงานขับเคลื่อนโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ” ของคณะสงฆ์ จังหวัดหนองคาย

๙๘ นายสมเดช นามเกตุ การแก้ปัญหาการดื่มสุราของประชาชนตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าอำาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

๙๙ พระมหาประทีป อภิวฑฺฒโน (แถวพันธุ์), ดร. ศึกษาวิเคราะห์ภาพสะท้อนทางสังคมในคัมภีร์ธัมมปทัฏฐกถาที่มีผลกระทบต่อค่านิยมและวิถีชีวิตชาวอีสาน

๑๐๐ พระครูวินัยธรวราวุฒิ มหาวโร (ถาวะโร) โครงการย่อย ๒ การเสริมสร้างเครือข่ายป่าชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามหลักนิเวศวิทยาเชิงพุทธ (แผน
งานวิจัย : ป่าชุมชน : แนวคิดทางนิเวศวิทยาในการจัดการป่าไม้ (ป่าชุมชน) ของพระสงฆ์ในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ)

๑๐๑ พระมหาไทยน้อย สลางสิงห์ โครงการย่อย ๓ นโยบายและกลไกลการจัดการป่าชุมชนของภาคประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (แผนงานวิจัย : ป่าชุมชน : แนวคิดทางนิเวศวิทยาในการจัดการป่าไม้ (ป่าชุมชน) ของพระ
สงฆ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

๑๐๒ ด.ต.ดร.สุทธิพันธ์ อรัญญวาส แผนงานวิจัย : ธรรมนูญตำาบลเชิงพุทธ: กระบวนการพัฒนาชุมชนเพื่อความยั่งยืนของประชาชนและองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดร้อยเอ็ด

๑๐๓ นายอดิสร ปราสารทอง โครงการย่อย ๒ ปัจจัยและกระบวนการพัฒนาชุมชนเพื่อความยั่งยืนของประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ดโดยใช้
ธรรมนูญเชิงพุทธ
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๑๐๔ พระครูโพธิสีลคุณ (อนันต์ เป้งไชยโม) โครงการย่อย ๑ การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการพัฒนาธรรมนูญตำาบลของประชาชนและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดร้อยเอ็ด (แผนงานวิจัย : ธรรมนูญตำาบลเชิงพุทธ : กระบวนการพัฒนาชุมชนเพื่อความยั่งยืนของ
ประชาชนและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดร้อยเอ็ด)

๑๐๕ พระมหาอุดร ธมฺมปญฺโญ (จำาปางาม) แผนงานวิจัย : ป่าชุมชน: แนวคิดทางนิเวศวิทยาในการจัดการป่าไม้ (ป่าชุมชน) ของพระสงฆ์ในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

๑๐๖ นายสนั่น ประเสริฐ โครงการย่อย ๑ การศึกษาหลักการและแนวทางปฎิบัติทางนิเวศวิทยาในการจัดการป่าชุมชนของพระสงฆ์ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (แผนงานวิจัย : ป่าชุมชน : แนวคิดทางนิเวศวิทยาในการจัดการป่าไม้ (ป่าชุมชน) ของพระ
สงฆ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

๑๐๗ นายบุญชัย อาทิตย์ตั้ง โครงการย่อย ๓ ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนธรรมนูญตำาบลเชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดร้อยเอ็ด 
(แผนงานวิจัย : ธรรมนูญตำาบลเชิงพุทธ : กระบวนการพัฒนาชุมชนเพื่อความยั่งยืนของประชาชนและองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดร้อยเอ็ด)

๑๐๘ พระครูปลัดพีระพันธ์ ธมฺมวุฑฺโฒ (ตรีศรี) พุทธจิตรกรรม : ประวัติ พัฒนาการ และอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๑๐๙ พระมหาสุมินทร์ ยติกโร (ก่อบุญ) การศึกษาคุณค่าใบเสมาเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้านพุทธจริยธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๑๑๐ พระครูศรีปริยัติการ (อรุณ อาจวิชัย) โครงการย่อยที่ ๑ การศึกษาแนวคิด ความเชื่อและหลักการปฏิบัติเพื่อความสุขของกลุ่มชาติพันธุ์ในกลุ่มสามจังหวัด
สนุก (แผนงานวิจัย: พหุวัฒนธรรมชาติพันธุ์: แนวคิด ความเชื่อ ภาษาและกระบวนการจัดการทางสังคมเพื่อเสริม
สร้างความสุขของกลุ่มจังหวัดสนุก)

๑๑๑ นายศตพล ใจสบาย โครงการย่อยที่ ๒ การอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในกลุ่มจังหวัดสนุก (แผนงานวิจัย: พหุ
วัฒนธรรมชาติพันธุ์: แนวคิด ความเชื่อ ภาษาและกระบวนการจัดการทางสังคมเพื่อเสริมสร้างความสุขของกลุ่ม
จังหวัดสนุก)

๑๑๒ ดร.บูรกรณ์ บริบูรณ์ แผนงานวิจัย อัตลักษณ์กับการท่องเที่ยว: การนำาอัตลักษณ์มาใช้เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาเซียน

๑๑๓ พระมหาวรรณชัย ชยวณฺโณ (ดาเพ็ง) โครงการย่อยที่ ๔ กระบวนการจัดการทางสังคมและวัฒนธรรมเพื่อความสุขของชาติพันธุ์ในกลุ่งจังหวัดสนุก (แผน
งานวิจัย: พหุวัฒนธรรมชาติพันธุ์: แนวคิด ความเชื่อ ภาษาและกระบวนการจัดการทางสังคมเพื่อเสริมสร้างความ
สุขของกลุ่มจังหวัดสนุก)

๑๑๔ ดร.บูรกรณ์ บริบูรณ์ โครงการย่อยที่ ๑ อัตลักษณ์กับการท่องเที่ยว : ศึกษาการนำาอัตลักษณ์มาใช้เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
อยุธยา ประเทศไทย (แผนงานวิจัย อัตลักษณ์กับการท่องเที่ยว: การนำาอัตลักษณ์มาใช้เพื่อการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมอาเซียน)

๑๑๕ นางสาวอรทัย ศรีทองธรรม โครงการย่อยที่ ๔ อัตลักษณ์กับการท่องเที่ยว : ศึกษาการนำาอัตลักษณ์มาใช้เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
เมืองฮอยอัน ประเทศเวียดนาม (แผนงานวิจัย อัตลักษณ์กับการท่องเที่ยว: การนำาอัตลักษณ์มาใช้เพื่อการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมอาเซียน)

๑๑๖ พระมหาวรรณชัย ชยวณฺโณ (ดาเพ็ง) แผนงานวิจัย: พหุวัฒนธรรมชาติพันธุ์: แนวคิด ความเชื่อ ภาษาและกระบวนการจัดการทางสังคมเพื่อเสริมสร้าง
ความสุขของกลุ่มจังหวัดสนุก

๑๑๗ นายศราวุฒิ คัณฑักษ์ โครงการย่อยที่ ๕ นโยบายและกลไกการเสริมสร้างชุมชนเป็นสุขของกลุ่มชาติพันธุ์ในกลุ่มจังหวัดสนุก (แผนงาน
วิจัย: พหุวัฒนธรรมชาติพันธุ์: แนวคิด ความเชื่อ ภาษาและกระบวนการจัดการทางสังคมเพื่อเสริมสร้างความสุข
ของกลุ่มจังหวัดสนุก)

๑๑๘ นางสาวศศิธร ล่องเลิศ โครงการย่อยที่ ๓ กระบวนการสื่อสารทางภาษาและวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมพลังทางสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์ในกลุ่ม
จังหวัดสนุก (แผนงานวิจัย: พหุวัฒนธรรมชาติพันธุ์: แนวคิด ความเชื่อ ภาษาและกระบวนการจัดการทางสังคมเพื่อ
เสริมสร้างความสุขของกลุ่มจังหวัดสนุก)

๑๑๙ พระมหาคาวี ญาณสาโร (สร้อยสาคำา) โครงการย่อยที่ ๓ อัตลักษณ์กับการท่องเที่ยว : ศึกษาการนำาอัตลักษณ์มาใช้เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
เมืองพระนคร ประเทศกัมพูชา (แผนงานวิจัย อัตลักษณ์กับการท่องเที่ยว: การนำาอัตลักษณ์มาใช้เพื่อการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมอาเซียน)

๑๒๐ พระอธิการทัศเทพ ฐานกโร (โลสันตา) โครงการย่อยที่ ๒ อัตลักษณ์กับการท่องเที่ยว : ศึกษาการนำาอัตลักษณ์มาใช้เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
เมืองพุกาม ประเทศพม่า (แผนงานวิจัย อัตลักษณ์กับการท่องเที่ยว: การนำาอัตลักษณ์มาใช้เพื่อการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมอาเซียน)

๑๒๑ "พระครูธรรมธรศิริวัฒน์  สิริวฑฺฒโน (วงศ์ษา)  แผนงานวิจัย: กระบวนการพัฒนาจิตใจและปัญญาของพระสงฆ์สายวัดป่าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

๑๒๒ พระมหาสิงห์ณรงค์ สิรินฺทรเมธี (เสียมทอง) โครงการย่อย ๒ การพัฒนาจิตใจและปัญญาของพระสงฆ์สายวัดป่า เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ (แผนงานวิจัย: กระบวนการพัฒนาจิตใจและปัญญาของพระสงฆ์สายวัดป่าเพื่อส่งเสริมการท่อง
เที่ยวเชิงพุทธในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
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๑๒๓ พระใบฎีกาสุพจน์  ตปสีโล (เกษนคร) การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน : การเชื่อมโยงชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง และหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ในจังหวัดอุบลราชธานี  
ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ และสุรินทร์

๑๒๔ นายสุพิมล ศรศักดา โครงการย่อยที่ ๓ การพัฒนาองค์ประกอบและคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีของเยาวชนตามหลักพุทธธรรมของ
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน : การเชื่อมโยงชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง และหมู่บ้านรักษา
ศีล ๕ ในจังหวัดอุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  บุรีรัมย์ และสุรินทร์)

๑๒๕ นายสิปป์มงคล ป้องภา สิกขาบท ๑๕๐ ข้อในสมณวรรค ติกนิบาต อังคุตตรนิกาย: ศึกษาวิเคราะห์และตีความ

๑๒๖ พระสุภาพร เตชธโร (เสนคำาสอน)   โครงการย่อย ๓ การส่งเสริมกระบวนการทางธรรมปฏิบัติแก่นักท่องเที่ยวของพระสงฆ์สายวัดป่าในภาคเพื่อตะวัน
ออกเฉียงเหนือ (แผนงานวิจัย: กระบวนการพัฒนาจิตใจและปัญญาของพระสงฆ์สายวัดป่าเพื่อส่งเสริมการท่อง
เที่ยวเชิงพุทธในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

๑๒๗ พระมหาณัฐกิตติ อนารโท (ผุยเหง้า), ดร. โครงการย่อย ๔ รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงพุทธของพระสงฆ์สายวัดป่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (แผนงานวิจัย: 
กระบวนการพัฒนาจิตใจและปัญญาของพระสงฆ์สายวัดป่าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ)

๑๒๘ พระครูวุฒิธรรมบัณฑิต (จิตนเรศ ศรีปะโค), ผศ.ดร. จริยศาสตร์การพัฒนา : ตัวชี้วัดและกระบวนการสร้างความโปร่งใสในองค์กรปกครองท้องถิ่นของจังหวัด
อุบลราชธานี

๑๒๙ นายเกียรติศักดิ์ บุตรราช โครงการย่อย ๑ เส้นทางและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงพุทธสายวัดป่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (แผนงานวิจัย: 
กระบวนการพัฒนาจิตใจและปัญญาของพระสงฆ์สายวัดป่าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ)

๑๓๐ พระมหาสมพาน ชาคโร (สีวิลาศ), ดร. การเสริมสร้างสัมมาชีพของผู้ประกอบการค้าขายประคำาในจังหวัดสุรินทร์

๑๓๑ นายธนู ศรีทอง การท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมของอีสานใต้ : ประวัติศาสตร์ เส้นทางและการเสริมสร้างเครือข่ายใน
ประชาคมอาเซียน

๑๓๒ พระอธิการเวียง กิตฺติวณฺโณ (กิตศรีรุ่งโรจน์), ดร. การเสริมสร้างสัมมาชีพของคนเลี้ยงช้างในจังหวัดสุรินทร์

๑๓๓ นายชายชาญ วงศ์ภักดี การเสริมสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมของอีสานใต้กับประชาคมอาเซียน

๑๓๔ พระปลัดวัชระ วชิรญาโณ (เกิดสบาย) การเสริมสร้างสัมมาชีพของผู้ประกอบการค้าขายผ้าไหมในจังหวัดสุรินทร์

๑๓๕ พระครูสุเมธจันทสิริ (บุญลือ เพชรมาก), ดร. การวิเคราะห์ปัญหา ผลกระทบ และยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมของอีสานใต้กับความร่วม
มือทางเศรษฐกิจในประชาคมอาเซียน

๑๓๖ นายเมฆไท ละม้ายวรรณ์ การเสริมสร้างสัมมาชีพของผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดสุรินทร์

๑๓๗ พระมหาธนรัฐ รฏฺฐเมโธ (สะอาดเอี่ยม) การศึกษาแนวคิดเรื่องสัมมาชีพและความรับผิดชอบในพระพุทธศาสนา

๑๓๘ นายบรรจง โสดาดี สัมมาชีพ: แนวคิดและกระบวนการเสริมสร้างความสุจริตและความรับผิดชอบในการประกอบอาชีพของประชาชน
ในจังหวัดสุรินทร์

๑๓๙ นายทวีศักดิ์ ทองทิพย์ การศึกษาประวัติศาสตร์และเส้นทางการท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมในอีสานใต้

๑๔๐ พระมหาโชตนิพิฐพนธ์ สุทฺธจิตฺโต (ผลเจริญ) การพัฒนาศักยภาพชุมชนและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมในอีสานใต้

๑๔๑ นางปัญวลี เสริมทรัพย์ การพัฒนาศักยภาพในการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้ประกอบการท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมในอีสานใต้

๑๔๒ นายประพันธ์ นึกกระโทก โครงการย่อย ๒ การพัฒนาการบริหารจัดการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมาโดยใข้แนวคิดเศรษฐกิจ
ดิจิทัล

๑๔๓ นายพรเศรษฐี วุฒิปัญญาอิสกุล โครงการย่อย ๓ การเสริมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและการพัฒนาสังคมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา 
(แผนงานวิจัย กระบวนการพัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจเชิงพุทธของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
นครราชสีมา)

๑๔๔ นางไพวรรณ  ปุริมาตร  โครงการย่อยที่ ๑ รูปแบบและกระบวนการจัดการศึกษาคณะสงฆ์เพื่อรองรับการพัฒนาสังคมไทย (แผนงานวิจัย 
การบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนา : การปฏิรูปการจัดการศึกษาคณะสงฆ์รองรับการพัฒนาสังคมไทยในศตวรรษที่ 
๒๑)

๑๔๖ นายพิชิต ปุริมาตร แผนงานวิจัย การบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนา : การปฏิรูปการจัดการศึกษาคณะสงฆ์รองรับการพัฒนาสังคมไทยใน
ศตวรรษที่ ๒๑

๑๔๗ นายอัมพร เจือจันทร์ โครงการย่อย ๔ การพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้เชิงธุรกิจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา (แผนงาน
วิจัย กระบวนการพัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจเชิงพุทธของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา)
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๑๔๘ พระใบฎีกาหัสดี กิตฺตินนฺโท (ประกิ่ง), ผศ.ดร. โครงการย่อย ๕ การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริมสัมมาชีพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดนครราชสีมา (แผนงานวิจัย กระบวนการพัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจเชิงพุทธของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัดนครราชสีมา)

๑๔๙ พระไพรัตน์ เอิบสำาโรง โครงการย่อย ๑ การศึกษาและพัฒนาระบบนิเวศทางธุรกิจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

๑๕๐ พระครูสังวราภิรักษ์ (อิ๊ต ลอยสายออ), ดร. แผนงานวิจัย กระบวนการพัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจเชิงพุทธของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
นครราชสีมา

๑๕๑ นายยุทธนา พูนเกิดมะเริง โครงการย่อยที่ ๓ กลยุทธ์และองค์ประกอบการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์เพื่อรองรับการพัฒนาสังคมไทยใน
ศตวรรษที่ ๒๑ (แผนงานวิจัย การบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนา : การปฏิรูปการจัดการศึกษาคณะสงฆ์รองรับการ
พัฒนาสังคมไทยในศตวรรษที่ ๒๑)

๑๕๒ พระยุทธนา อธิจิตฺโต (พูลเพิ่ม), ดร. การศึกษาแนวคิดทางอภิปรัชญาเรื่องความเชื่อและพิธีกรรมของศาสนาพราหมณ์ในปราสาทพนมวัน

๑๕๓ พระมหาไกรวรรณ์ ชินทตฺติโย (ปุณขันธ์), ดร. โครงการย่อย ๒ กระบวนการการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุตามแนวทางพระพุทธศาสนาขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครปฐม (แผนงานวิจัย : การพัฒนานโยบายและศักยภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการบริการผู้สูงอายุในจังหวัดนครปฐม)

๑๕๔ พระครูใบฎีกาอภิชาติ ธมฺมสุทฺโธ                        
(พรสุทธชัยพงศ์), ดร.

โครงการย่อย ๓ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดนครปฐม (แผนงานวิจัย : การพัฒนานโยบายและศักยภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริการ
ผู้สูงอายุในจังหวัดนครปฐม)

๑๕๕ นายภูริวัจน์  ปุณยวุฒิปรีดา โครงการย่อยที่ ๒ การวิเคราะห์รูปแบบ กระบวนการ และยุทธศาสตร์การสร้างสังคมปลอดยาเสพติดตามหลัก
พระพุทธศาสนาในภาคกลาง (แผนงานวิจัย รูปแบบและกระบวนการสร้างสังคมปลอดยาเสพติดตามหลักพระพุทธ
ศาสนา) (ชื่อแผนงานวิจัย รูปแบบและกระบวนการสร้างสังคมปลอดยาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนา)

๑๕๖ พระครูปฐมธีรวัฒน์ (บัญชา เทียนทอง) โครงการย่อย ๑ นโยบายและแนวปฏิบัติในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดนครปฐม (แผนงานวิจัย : การพัฒนานโยบายและศักยภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริการผู้
สูงอายุในจังหวัดนครปฐม)

๑๕๗ ดร.อุบล วุฒิพรโสภณ แผนงานวิจัย : การพัฒนานโยบายและศักยภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริการผู้สูงอายุในจังหวัด
นครปฐม

๑๕๘ ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.สุทธญาณ์ โอบอ้อม การเสริมสร้างจิตพฤติกรรมการเป็นพลเมืองที่ดีในสังคมประชาธิปไตยของนักเรียนในจังหวัดนครปฐม

๑๕๙ พระมหาประกาศิต สิริเมโธ (ฐิติปสิทธิกร) การสร้างเครือข่ายจิตสำานึกความเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองเชิงพุทธในจังหวัดนครปฐม

๑๖๐ พระครูสุตภัทราภรณ์ (สัณหวัช ขวัญสูนู), ดร. รูปแบบการบริหารจัดการโครงการศูนย์พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดศรีสะเกษ

๑๖๑ พระมหาขุนทอง เขมสิริ (แก้วสมุทร์) แผนงานวิจัย ทุเรียน: กระบวนการพัฒนาพืชสวนและความมั่นคงทางอาชีพตามแนวพุทธของประชาชนในจังหวัด
ศรีสะเกษ

๑๖๒ นายธยายุส ขอเจริญ โครงการย่อย ๑ กระบวนการพัฒนาการปลูกพืชสวน (ทุเรียน) ของประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ (แผนงานวิจัย 
ทุเรียน: กระบวนการพัฒนาพืชสวนและความมั่นคงทางอาชีพตามแนวพุทธของประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ)

๑๖๓ พระพรสวรรค์ ฐิติญาโณ (ใจตรง), ดร. โครงการย่อย ๓ การเสริมสร้างความมั่นคงและดุลยภาพการดำาเนินชีวิตของเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัด
ศรีสะเกษ (แผนงานวิจัย : การเสริมสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษตามแนว
พระพุทธศาสนา)

๑๖๔ นายสมปอง ทิพย์สมบัติ โครงการย่อย ๒ นโยบายและกลไกการส่งเสริมการปลูกพืชสวน (ทุเรียน) ของ อปท.และภาครัฐในจังหวัดศรีสะเกษ 
(แผนงานวิจัย ทุเรียน: กระบวนการพัฒนาพืชสวนและความมั่นคงทางอาชีพตามแนวพุทธของประชาชนในจังหวัด
ศรีสะเกษ)

๑๖๕ นายประสิทธิ์ ศรีสมุทร โครงการย่อย ๒ การเสริมสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษ (แผนงานวิจัย : การเสริม
สร้างเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษตามแนวพระพุทธศาสนา)

๑๖๖ นายเกษม ประอาง โครงการย่อย ๑ การศึกษาพฤติกรรมและแรงจูงใจในการดำาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน
ในจังหวัดศรีสะเกษ (แผนงานวิจัย : การเสริมสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษตาม
แนวพระพุทธศาสนา)

๑๖๖ พระแพนษณุ อนุตฺตโร (อนุสิทธิ์) โครงการย่อย ๓ การส่งเสริมความมั่นคงทางอาชีพของกลุ่มผู้ปลูกพืช (ทุเรียน) ในจังหวัดศรีสะเกษตามแนว
พระพุทธศาสนา (แผนงานวิจัย ทุเรียน: กระบวนการพัฒนาพืชสวนและความมั่นคงทางอาชีพตามแนวพุทธของ
ประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ)

๑๖๗ พระครูไพโรจน์วัฒนาทร (โชคชัย เทาศิริ) แผนงานวิจัย : การเสริมสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษตามแนวพระพุทธศาสนา
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๑๖๘ พระครูสุตธรรมาภรณ์ (สำาราญ จรรยเจริญ) โครงการย่อยที่ ๓ การวิเคราะห์ความเชื่อเรื่องพระพุทธรูปสำาคัญกับพัฒนาการทางพระพุทธศาสนาในสังคมไทย 
(แผนงานวิจัย พระพุทธรูปสำาคัญ : แนวคิด คุณค่า และอิทธิพลที่มีต่อสังคมไทย)

๑๖๙ พระใบฎีกาพงษ์ศักดิ์ ขนฺติพโล (รอดทะยอย) กลยุทธ์การบริหารจัดการด้านสาธารณะสงคราะห์ของพระสังฆาธิการในเขต  อำาเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา

๑๗๐ นายภูริทัต  ศรีอร่าม แผนงานวิจัย พระพุทธรูปสำาคัญ : แนวคิด คุณค่า และอิทธิพลที่มีต่อสังคมไทย

๑๗๑ พระครูปริยัติปัญญาธร (ปรีดี สีหาวัตร์) การพัฒนาหลักสูตรและการสอนวิปัสสนากัมมัฏฐานสำาหรับการปฏิบัติระยะสั้น

๑๗๒ พระมหาวิเชียร  สิริวฑฺฒโน (ไกรฤกษ์ศิลป์) โครงการย่อยที่ ๑ การวิเคราะห์ประวัติและลักษณะพุทธศิลป์ของพระพุทธรูปสำาคัญในสังคมไทย (แผนงานวิจัย 
พระพุทธรูปสำาคัญ : แนวคิด คุณค่า และอิทธิพลที่มีต่อสังคมไทย)

๑๗๓ นายจตุพล พรหมมี การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการส่งเสริมจัดการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมแก่ประชาชนในนิคม
อุตสาหกรรมภาคตะวันออก

๑๗๔ นายเจตนิพัทธ์  พิธิยานุวัฒน์ โครงการย่อยที่ ๒ การวิเคราะห์แนวคิด และคุณค่าของพระพุทธรูปสำาคัญในสังคมไทย (แผนงานวิจัย พระพุทธรูป
สำาคัญ : แนวคิด คุณค่า และอิทธิพลที่มีต่อสังคมไทย)

๑๗๕ นายศิลปะ หินไชยศรี พระพิฆเนศ: แนวคิด พัฒนาการ และวิวัฒนาการผสมผสานทางความเชื่อในสังคมไทย

๑๗๖ นางอุทุมพร สุวรรณทา อิทธิพลของการใช้ภาษาอังกฤษที่มีต่อการเปลี่ยนวัฒนธรรมของชาวจังหวัดบุรีรัมย์

๑๗๗ พระมหาภัฏชวัชร์ เขมทสฺสี (สุขเสน), ดร. ศึกษาเปรียบเทียบคำาสอนและแนวทางการปฏิบัติกรรมฐานในคัมภีร์วิสุทธิมรรคและแนวการปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

๑๗๘ นายธนันต์ชัย พัฒนะสิงห์ ปัจจัยทางพุทธจิตวิทยากับการส่งเสริมการเรียนรู้ในพหุนิยมวัฒนธรรมของจังหวัดบุรีรัมย์

๑๗๙ พระปลัดวีระชนม์ เขมวีโร (มาลาไธสง), ดร. รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย ตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ อำาเภอลำาปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

๑๘๐ ดร.บรรพต แคไธสง พุทธจริยศาสตร์ :  หลักการ คำาสอนและแนวปฏิบัติของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

๑๘๑ พระครูปริยัติปัญญาโสภณ (ชัย บูรณะ) ปัญหาเกี่ยวกับการกระทำาความผิดของพระภิกษุในพระพุทธศาสนา

๑๘๓ นางสาวชยาภรณ์ สุขประเสริฐ เสมา: ประวัติศาสตร์ คุณค่าและการจัดการการอนุรักษ์ขององค์กรพระพุทธศาสนาในจังหวัดบุรีรัมย์

๑๘๔ พระครูศรีปัญญาวิกรม (บุญเรือง เจนทร), ดร. นามานุกรมบุคคลพุทธศาสน์

๑๘๕ นายไว ชึรัมย์ การพัฒนาจิตสำานึกความเป็นพลเมืองตามหลักพระพุทธศาสนาและประชาธิปไตยในจังหวัดบุรีรัมย์

๑๘๖ นายอิสรพงษ์ ไกรสินธุ์ การเรียนรู้และการผสมกลมกลืนของกลุ่มชาติพันธุ์ เขมร ลาว กูย ชุมชนบริเวณอุทยานภูเขาไฟเขากระโดง จังหวัด
บุรีรัมย์

๑๘๗ พระมหาชุติภัค อภินนฺโท (แหมทอง) โครงการย่อยที่ ๕ อัตลักษณ์กับการท่องเที่ยว: ศึกษาการนำาอัตลักษณ์มาใช้เพื่อการท่องเที่ยว  เชิงวัฒนธรรมของ
เมืองหลาวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (แผนงานวิจัย อัตลักษณ์กับการท่องเที่ยว: การนำาอัต
ลักษณ์มาใช้เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาเซียน)

๑๘๘ พระสิริรัตนเมธี (บุญเพ็ง ต้นตุลา) การสร้างเครือข่ายอนุรักษ์โบราณสถานภายในวัดของคณะสงฆ์จังหวัดเลย

๑๘๙ นายจิรกิตต์ภณ พิริยสุวัฒน์ การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อำาเภอเชียงคานจังหวัดเลย และ เมืองหลวงพระบางสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว

๑๙๐ นายธงชัย สิงอุดม โครงการย่อยที่ ๔ เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธกับการเสริมสร้างความมั่นคงของครอบครัวพ่อ-แม่มือใหม่ (แผนงานวิจัย 
พ่อ-แม่มือใหม่ : แนวคิดและกระบวนการเสริมสร้างความมั่นคงของครอบครัวตามแนวพระพุทธศาสนา) 
(ชื่อแผนงานวิจัย  พ่อ-แม่มือใหม่ : แนวคิดและกระบวนการเสริมสร้างความมั่นคงของครอบครัวตามแนวพระพุทธ
ศาสนา)

๑๙๑ พระมหาสุภวิชญ์ ปภสฺสโร (วิราม) การจัดการเชิงนโยบายภาครัฐเพื่อดูแลผู้สูงอายุในภาคครอบครัวและชุมชนในจังหวัดเลย 

๑๙๒ พระครูปริยัติคุณรังษี (ลิขิต คำาหงษา), ดร. การพัฒนาองค์ประกอบและตัวชี้วัดการจัดการสุขภาวะของผู้สูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๑๙๓ ดร.อุดร  จันทวัน การศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลของวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาเรื่องปฐมสมโพธิกถาต่อวัฒนธรรมในลุ่มแม่น้ำาโขง 
๒ ชาติ ไทย-ลาว

๑๙๔ พระมหาประพันธ์  สิริปญฺโญ (ไทยใหญ่), ดร. นิเวศวิทยาวัฒนธรรมแนวคิดและการจัดการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของจังหวัดเลย

๑๙๕ พระมหาสังเวช จนฺทโสภี (ศรีโคตร), ผศ.ดร. โครงการย่อยที่ ๓ อาหารพื้นบ้าน : กระบวนการจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและจริยธรรมทางสังคมในชุมชน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (แผนงานวิจัย: อาหารพื้นบ้าน : กระบวนการจัดการเพื่อคุณภาพชีวิตและจริยธรรมทาง
สังคม)
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๑๙๖ พระมหาสมศักดิ์  สติสมฺปนฺโน (สินนา) การจัดการเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดเลย

๑๙๗ นายศตวรรษ สงกาผัน การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองและโครงสร้างอำานาจผู้นำาในจังหวัดเลย

๑๙๘ พระราชรัตนมุนี (บุญเทียม มุสุ) การศึกษาเชิงวิเคราะห์คัมภีร์พุทธานุปริวัตต์

๑๙๙ พระมหาโกมล กมโล (แก้วดึง) ศึกษาวิเคราะห์บทบาลีในพระไตรปิฎกตามแนวคัมภีร์สัททาวิเสส

๒๐๐ พระมหาชิต ฐานชิโต (โต้งกระโทก), ดร. คัมภีร์ลฆุเกามุที : ปริวรรต แปลความและการศึกษาวิเคราะห์

๒๐๑ ดร.บุณชญา วิวิธขจร การพัฒนาหลักการสอนวิปัสสนาภาวนาของสำานักปฏิบัติธรรมต้นแบบตามแนวสติปัฏฐานสูตร ภายใต้การสนับสนุน
และแผยแผ่ของสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสมมหาเถระ, ป.ธ.๙, M.A., Ph.D.)

๒๐๒ นายชัยชาญ ศรีหานู วิเคราะห์คำาสอนวิปัสสนาในไตรภูมิกถาที่มีผลต่อคตินิยมเชิงพุทธในสังคมไทย

๒๐๓ นายวิโรจน์ คุ้มครอง คัมภีร์สุจิตตาลังการ : การปริวรรต การแปล และวิเคราะห์

๒๐๔ พระครูรัตนสุตาภรณ์ (ธีรเดช โพธิ์ทอง), ดร. แผนงานวิจัย: สี่แยกอินโดจีน : กระบวนการและกลไกลการขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคมกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ใน
จังหวัดพิษณุโลก

๒๐๕ นายดอนล่าร์  เสนา  โครงการย่อยที่ ๑ เครือข่ายทางสังคมกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเชิงพื้นที่ตามยุทธศาสตร์สี่แยกอินโดจีน (แผน
งานวิจัย: สี่แยกอินโดจีน : กระบวนการและกลไกลการขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคมกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ใน
จังหวัดพิษณุโลก)

๒๐๖ นายสมปอง สีชมพู  โครงการย่อยที่ ๒ กลไกลภาครัฐในการบริหารจักการพัฒนาเชิงพื้นฐานที่ตามยุทธศาสตร์สี่แยกอินโดจีน (แผนงาน
วิจัย: สี่แยกอินโดจีน : กระบวนการและกลไกลการขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคมกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ในจังหวัด
พิษณุโลก)

๒๐๗ พระมหาปณิธาน สุเมโธ (เป็งอิ่น) โครงการย่อยที่ ๓ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของภาครัฐ เครือข่ายทางสังคม และองค์กรชุมชนกับการขับเคลื่อนการ
พัฒนาเชิงพื้นที่สี่แยกอินโดจีน (แผนงานวิจัย: สี่แยกอินโดจีน : กระบวนการและกลไกลการขับเคลื่อนเครือข่ายทาง
สังคมกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ในจังหวัดพิษณุโลก)

๒๐๘ พระครูรัตนสุตาภรณ์ (ธีรเดช โพธิ์ทอง), ดร. โครงการย่อยที่ ๔ การวิเคราะห์องประกอบและการกำาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพื้นที่สี่แยกอินโดจีนแบบ
บูรณาการ An analysis and strategy development in spatial intersection indochana integration

๒๐๙ พระครูสุมณฑ์ธรรมธาดา (สายัน บวบขม) โครงการย่อยที่ ๓ วิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการพื้นที่มรดกโลกแบบพหุภาคี (แผนงานวิจัย:  มรดก
โลกสู่มรดกธรรม : แนวคิด คุณค่าและการสร้างความหมายใหม่ของการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)

๒๑๐ นายภูวเดช  สินทับศาล คุณค่าความเป็นมนุษย์ : แนวคิดและวิถีปฏิบัติตามหลักพุทธปรัชญาและหลักสิทธิมนุษยชน

๒๑๑ พระสันต์ทัศน์ คมฺภีรปญฺโญ (สินสมบัติ) ศึกษาวิเคราะห์วิธีการฝึกปฏิบัติในสติปัฏฐานเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุ

๒๑๒ นายสุทัศน์ อาสนาชัย การศึกษาการใช้คำาศัพท์ภาษาอังกฤษในการอธิบายสถานที่สำาคัญทางพุทธศาสนา 
A study of using in English terminology to explain the Important Places of Buddhism

๒๑๓ นายสุนทร สุขทรัพย์ทวีผล การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดการพัฒนาตนเองตามหลักมงคลสูตรที่ปรากฏในสุภาษิตพระร่วง

๒๑๔ นายเสถียร  สระทองให้ การจัดการพุทธศิลปกรรมแบบมีส่วนร่วมของวัดศรีชุม อำาเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

๒๑๕ พระครูพิพิธจารุธรรม (ชุมพร กวางทอง), ดร. พุทธกระบวนทัศน์กับวิถีปฏิบัติของพระมหาเถระในสังคมไทย

๒๑๖ พระจิรพจน์ ญาณฉนฺโท (ขวัญคง) การพัฒนาศักยภาพทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลกเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

๒๑๗ พระครูสิริรัตนานุวัตร (ทวี อ่อนปัสสา), รศ.ดร. กระบวนการสร้างจิตสำานึกด้านศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธในสังคมไทย

๒๑๘ พระมหาจักรพันธ์ จกฺกวโร (นะวะแก้ว) การพัฒนาศักยภาพและโอกาสทางการศึกษาของเยาวชนบนพื้นที่ราบสูงในจังหวัดตาก

๒๑๙ พระครูวินัยธรปัญญา ปญฺญาวโร (ศรีสมุทร) การจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมในมิติศาสนาของคณะสงฆ์ในอำาเภอแม่สอด จังหวัดตาก

๒๒๐ พระอุดมปิฎก (วิจารณ์ ทองมา) การศึกษาอัตลักษณะ: ภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดอุตรดิตถ์

๒๒๑ นายปริญญา  นิกรกุล การพึ่งพาป่าชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

๒๒๒ นายประคอง มาโต การพัฒนาแหล่งเรียนรู้เชิงภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวในพื้นที่มรดกโลกห้วยขาแข้ง
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๒๒๓ นายเอกมงคล เพ็ชรวงษ์ การศึกษาพฤติกรรมการรักษาศีล ๕ ของพุทธศาสนิกชนตามแนวพุทธในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี

๒๒๔ พระมหาวุฒิพงษ์ วุฑฺฒิวำโส (รอดบำารุง), ดร. การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาของวัดในจังหวัดสุพรรณบุรี

๒๒๕ พระครูศรีอรรถศาสก์ (อรรถชัย น้ำาทิพย์) การพัฒนาชุดการเรียนภาษาบาลีเบื้องต้นด้วยอักษรไทย/โรมัน

๒๒๖ พระพีระพงศ์ ฐิตธมฺโม (โชตินอก), ดร. แผนวิจัย : การจัดการนิเวศวิทยาวัฒนธรรมของเครือข่ายวัฒนธรรมและกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดเพชรบูรณ์

๒๒๗ นายสุพล ศิริ โครงการย่อย ๑ การจัดการนิเวศวิทยาวัฒนธรรมของเครือย่ายวัฒนธรรมและกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
(แผนวิจัย : การจัดการนิเวศวิทยาวัฒนธรรมของเครือข่ายวัฒนธรรมและกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดเพชรบูรณ์)

๒๒๘ นายปัญญา กันภัย โครงการย่อย ๒ ความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลต่อความยั่งยืนทางนิเวศวิทยาวัฒนธรรมในจังหวัด
เพชรบูรณ์ (แผนวิจัย : การจัดการนิเวศวิทยาวัฒนธรรมของเครือข่ายวัฒนธรรมและกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัด
เพชรบูรณ์)

๒๒๙ พระอธิการสราวุฒย์ ปญฺญาวุฑฺโฒ               
(วิจิตรปัญญา), ดร.

โครงการย่อย ๓ การเสริมสร้างเครือข่ายในการจัดการนิเวศวิทยาวัฒนธรรมตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ (แผนวิจัย : การจัดการนิเวศวิทยาวัฒนธรรมของเครือข่ายวัฒนธรรมและกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัด
เพชรบูรณ์)

๒๓๐ พระพีระพงศ์ ฐิตธมฺโม (โชตินอก), ดร. การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธในจังหวัดเพชรบูรณ์

๒๓๑ พระมหาธนกร กิตฺติปญฺโญ (สร้อยศรี) กระบวนการการเผยแผ่พระพุทธศาสนากับคริสต์ศาสนาบทพื้นที่ราบสูงในจังหวัดเพชรบูรณ์

๒๓๒ พระเทพปริยัติเมธี (สฤษฏิ์  ประธาตุ), ผศ.ดร. แผนงานวิจัย พ่อ-แม่มือใหม่ : แนวคิดและกระบวนการเสริมสร้างความมั่นคงของครอบครัวตามแนวพระพุทธ
ศาสนา

๒๓๓ นายวัฒนะ กัลยาณ์พัฒนกุล โครงการย่อยที่ ๑ แนวคิดและหลักการเสริมสร้างความมั่นคงของครอบครัวตามแนวพระพุทธศาสนา (แผนงานวิจัย 
พ่อ-แม่มือใหม่ : แนวคิดและกระบวนการเสริมสร้างความมั่นคงของครอบครัวตามแนวพระพุทธศาสนา)

๒๓๔ พระครูสิริคีรีรักษ์ (สมคิด พุ่มทุเรียน) โครงการย่อยที่ ๓ จิตวิทยาเชิงพุทธกับการเสริมสร้างความมั่นคงของครอบครัวพ่อ-แม่มือใหม่ (แผนงานวิจัย พ่อ-
แม่มือใหม่ : แนวคิดและกระบวนการเสริมสร้างความมั่นคงของครอบครัวตามแนวพระพุทธศาสนา)

๒๓๕ พระครูนิวิฐสีลขันธ์ (ณรงค์ เชื้อศรี) โครงการย่อยที่ ๒ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นวิธีพุทธกับการเสริมสร้างความมั่นคงของครอบครัวพ่อ-แม่
มือใหม่ (แผนงานวิจัย พ่อ-แม่มือใหม่ : แนวคิดและกระบวนการเสริมสร้างความมั่นคงของครอบครัวตามแนว
พระพุทธศาสนา)

๒๓๖ นางสาวอนงค์นาฏ แก้วไพฑูรย์ พุทธวิธีการพัฒนาระบบการจัดการเครือข่ายของวิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่น 

๒๓๗ ดร.ศิริโรจน์ นามเสนา การจัดการแหล่งโบราณคดีในจังหวัดนครสวรรค์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงพุทธ

๒๓๘ พระราชวชิรเมธี (วีระ ภูมิเมือง) แผนงานวิจัย:  มรดกโลกสู่มรดกธรรม : แนวคิด คุณค่าและการสร้างความหมายใหม่ของการจัดการทรัพยากร
วัฒนธรรม

๒๓๙ ดร.ศิริโรจน์  นามเสนา โครงการย่อยที่ ๑ การจัดการมรดกโลกโดยการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์และภาคประชาชนในพื้นที่รอบมรดกโลก 
(แผนงานวิจัย : มรดกโลกสู้มรดกธรรม : แนวคิด คุณค่าและการสร้างความหมายใหม่ของการจัดการทรัพยากร
วัฒนธรรม)

๒๔๐ นางสาวปฏิธรรม  สำาเนียง โครงการย่อยที่ ๒ การส่งเสริมการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเชิงพุทธในการอนุรักษ์มรดกโลก (แผนงานวิจัย : 
มรดกโลกสู้มรดกธรรม : แนวคิด คุณค่าและการสร้างความหมายใหม่ของการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)

๒๔๑ พระราชวชิรเมธี (วีระ ภูมิเมือง) โครงการย่อยที่ ๔ การวิเคราะห์การจัดการมรดกโลกกับการส่งเสริมคุณค่าและวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ (แผนงานวิจัย:  
มรดกโลกสู่มรดกธรรม : แนวคิด คุณค่าและการสร้างความหมายใหม่ของการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)

๒๔๒ นางสาวกาญจนาณัฐ ประธาตุ นิเวศวัฒนธรรม :รูปแบบและกระบวนการส่งเสริมการท่องเที่ยวต้นน้ำาเจ้าพระยา

๒๔๓ นายสุพรต บุญอ่อน โครงการย่อยที่ ๒ โรงเรียนผู้สูงอายุ : การจัดการสุขภาวะและสวัสดิการผู้สูงอายุในภาคกลาง (แผนงานวิจัย: 
โรงเรียนผู้สูงอายุ : การจัดการสุขภาวะและสวัสดิการผู้สูงอายุในสังคมไทย)

๒๔๔ นายทวีศักดิ์ ชูมา การสร้างคลังคำาศัพท์ภาษาอังกฤษภายในแหล่งโบราณสถานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในจังหวัดนครสวรรค์

๒๔๕ นายสามารถ สุขุประการ  รูปแบบปรากฏการณ์ทางจิตโดย Bio Feedback

๒๔๖ นางสาวพูนลาภ จันทร์เฉลิม อิทธิพลเมืองของเด็กชายขอบในสังคมเมือง จังหวัดนครสวรรค์
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๒๔๗ นางสาวสมจิตรา กิตติมานนท์ การศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธจริยศาสตร์ในระดับชุมชน จังหวัด
นครสวรรค์

๒๔๘ พระศรีสุทธิพงศ์ (สมส่วน เพ็งสุข), ดร. การจัดการมรดกโลกโดยการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์และภาคประชาชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงพุทธ

๒๔๙ นายศศิกิจจ์ อ่ำาจุ้ย การเสริมสร้างจิตสำานึกแบบมีส่วนร่วมและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติป่าชุมชน
ในท้องถิ่น

๒๕๐ พระศรีสมโพธิ (วรัญญู สอนชุน), ดร. ลุ่มน้ำานครสวรรค์: การสร้างเครือข่ายและการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมแนวพระพุทธศาสนา

๒๕๑ ดร.อัครเดช  พรหมกัลป์ ยุ้งข้าวยุคใหม่ : กระบวนการปรับตัวสู่ทางรอดแห่งภูมิปัญญาของชาวนาไทย

๒๕๒ นายสมบัติ นวลระออง นครสวรรค์: การวิเคราะห์นโยบายและการเตรียมพร้อมสู่การพัฒนาเป็นจังหวัดจัดการตนเอง

๒๕๓ พระครูวิโชติสิกขกิจ (ณรงค์ เด่นประเสริฐ) การพัฒนามนุษย์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดพิจิตรตามแนวพระพุทธศาสนา

๒๕๔ พระครูวศินวรกิจ (วิชาญ แดงประไพ) ความรับผิดชอบเชิงจริยธรรมของกลุ่มวิสาหกิจในจังหวัดพิจิตร

๒๕๕ พระราชสิทธิเวที (วิรัติ วะสะศิริ) การส่งเสริมกระบวนการแห่งสัมมาชีพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดพิจิตร

๒๕๖ พระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ ชยทตฺโต (ภิรมย์พร), ดร. แผนงานวิจัย: การพัฒนาศักยภาพสถาบันทางสังคมในการปลูกฝังจิตสำานึกคุณธรรมและค่านิยมสุจริตในสังคมไทย

๒๕๗ พระมหาเกรียงศักดิ์ ภูริวฑฺฒโก (สุทธิชาติ) โครงการย่อย ๑ การเสริมสร้างค่านิยมสุจริตของสถาบันครอบครัวตามหลักพระพุทธศาสนา (แผนงานวิจัย: การ
พัฒนาศักยภาพสถาบันทางสังคมในการปลูกฝังจิตสำานึกคุณธรรมและค่านิยมสุจริตในสังคมไทย)

๒๕๘ น.ส.ภัคสิริ แอนิหน โครงการย่อย ๒ กระบวนการสร้างค่านิยมของวัดและชุมชน (แผนงานวิจัย: การพัฒนาศักยภาพสถาบันทางสังคม
ในการปลูกฝังจิตสำานึกคุณธรรมและค่านิยมสุจริตในสังคมไทย)

๒๕๙ นายสมชาย ชูเมือง โครงการย่อย ๓ การเสริมสร้างเครือข่ายการต่อต้านทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาญจนบุรี 
(แผนงานวิจัย: การพัฒนาศักยภาพสถาบันทางสังคมในการปลูกฝังจิตสำานึกคุณธรรมและค่านิยมสุจริตในสังคม
ไทย)

๒๖๐ นายประพันธ์ ศุภษร วิถีวัฒนธรรมแบบเอื้ออาทรเชิงพุทธในประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษาประเทศไทยและประเทศกัมพูชา

๒๖๑ นางตวงเพชร สมศรี การส่งเสริมแรงจูงใจในการทำางานจิตอาสาแนวพุทธของอาสาสมัครตำารวจชุมชน

๒๖๒ นายธานี สุวรรณประทีป ภาวะผู้นำาด้านการปกครองคณะสงฆ์ในประชาคมอาเซียน

๒๖๓ นางอรชร ไกรจักร์ การสร้างระบบการพัฒนาปัญจพละเพื่อสหกรณ์แบบยั่งยืน

๒๖๔ พระมหาพรชัย สิริวโร (ศรีภักดี) การวิเคราะห์อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

๒๖๕ พระมหาดวงเด่น ฐิตญาโณ (ตุนิน), ดร. ปรัชญาความขัดแย้ง

๒๖๖ นพ.บรรพต ตันธีรวงศ์ ดุซงญอประวัติศาสตร์ความขัดแย้ง: การเยียวยาบาดแผลทางใจด้วยกระบวนการสาธารณสุขและศาสนา

๒๖๗ นางสุภาพรรณ เพิ่มพูล การฝึกสมาธิแนวพุทธเชิงสร้างสรรค์ในชีวิตประจำาวันสำาหรับเยาวชนไทย

๒๖๘ นางบุษกร วัฒนบุตร การสร้างตัวแบบการพัฒนาจริยธรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ ๒๑

๒๖๙ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซ่หลี) กลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ที่เข้มแข็งในยุคโลกาภิวัฒน์

๒๗๐ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท (รุจิเวทย์), ดร. พุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา

๒๗๑ นายนพดล ดีไทยสงค์      โครงการย่อยที่ ๓ โรงเรียนผู้สูงอายุ : การจัดการสุขภาวะและสวัสดิการผู้สูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (แผน
งานวิจัย: โรงเรียนผู้สูงอายุ : การจัดการสุขภาวะและสวัสดิการผู้สูงอายุในสังคมไทย)

๒๗๒ ว่าที่ พ.ต.สวัสดิ์ จิรัฏฐิติกาล การส่งเสริมประชาธิปไตยเชิงพุทธบูรณาการ Support Buddhism Democracy Integration

๒๗๓ นายวินัย มีมาก รูปแบบการบริหารจัดการวัดเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒๗๔ นายประเสริฐ ลิ่มประเสริฐ สถานภาพทางกฏหมายของพระสังฆาธิการในพระพุทธศาสนา ศึกษากรณี พระสังฆาธิการในประเทศไทย

๒๗๕ พระครูวินัยธรเอนก เตชวโร (ใยอินทร์) การพัฒนาโครงสร้างสวัสดิการผู้สูงอายุในสังคมไทย
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๒๗๖ นายสมศักดิ์ สุกเพ็ง นิติปรัชญาแนวพุทธ

๒๗๗ นายภัทรพล ใจเย็น   แผนงานวิจัย : พุทธเศรษฐศาสตร์ในทัศนะของปราชญ์ในประเทศไทยและต่างประเทศ

๒๗๘ นายภัทรพล ใจเย็น   โครงการย่อย ๑ พุทธเศรษฐศาสตร์ในทัศนะของปราชญ์โลก (แผนงานวิจัย : พุทธเศรษฐศาสตร์ในทัศนะของ
ปราชญ์ในประเทศไทยและต่างประเทศ)

๒๗๙ นายเดช ชูจันอัด โครงการย่อย ๒ พุทธเศรษฐศาสตร์ในทัศนะของปราชญ์ในประเทศไทย (แผนงานวิจัย : พุทธเศรษฐศาสตร์ในทัศนะ
ของปราชญ์ในประเทศไทยและต่างประเทศ)

๒๘๐ นายพิเชฐ ทั่งโค รูปแบบการจัดการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมไทย-เมียนมาร์ของสถาบันอุดมศึกษาในสังคมไทย

๒๘๑ พระคมสัน ฐิตเมธโส (เจริญวงค์) โครงการย่อย ๓ พุทธเศรษฐศาสตร์ตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา (แผนงานวิจัย : พุทธเศรษฐศาสตร์ในทัศนะ
ของปราชญ์ในประเทศไทยและต่างประเทศ)

๒๘๒ พระปลัดระพิน พุทฺธสาโร (ด้วงลอย), ดร. โครงการย่อย ๔ รูปแบบการประยุกต์ใช้พุทธเศรษฐศาสตร์ในชุมชนต้นแบบในประเทศไทย (แผนงานวิจัย : พุทธ
เศรษฐศาสตร์ในทัศนะของปราชญ์ในประเทศไทยและต่างประเทศ)

๒๘๓ นายเติมศักดิ์ ทองอินทร์ การเสริมสร้างและปลูกฝังจิตสำานึกและค่านิยมสุจริตในการเมืองภาคประชาชน 

๒๘๔ นายโกเมศ ขวัญเมือง ปัญหาทางกฏหมายเกี่ยวกับการพยายามพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์ตาม
รัฐธรรมนูญ ค.ศ. ๒๐๐๘

๒๘๕ พระครูวินัยธรเอก ชินวำโส (เฉยประทุม) กลไลการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนผ่านมิติศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒๘๖ นายพิทวัฒน์ มโนรัตน์ มาตการการลงโทษทางอาญาฐานแต่งกายหรือใช้เครื่องหมายแสดงว่าเป็นพระภิกษุหรือสามเณรในพระพุทธศาสนา

๒๘๗ นายประมาณเลิศ อัจฉริยปัญญากุล การวิจัยการพัฒนาวิธีการพิจารณาอธิกรณ์เป็นรูปแบบการดำาเนินกระบวนพิจารณาของศาล

๒๘๘ นางสาวปิยวรรณ หอมจันทร์ กระบวนการอนุรักษ์ศาสนสถานในมรดกโลกของไทย

๒๘๙ นางสาวเขมจิรา พิทักราฏร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดชลบุรีตามแนวพระพุทธศาสนา

๒๙๐ พระครูวัชรสุวรรณาทร (ลูกชุบ เกตุเขียว), ดร. กระบวนการสืบสานศิลปกรรมสกุลช่างเพชรบุรีของพระสงฆ์และภาคีศิลปกรรมจังหวัดเพชรบุรี

๒๙๑ นายสุเทพ เชื้อสมุทร กระบวนการสร้างจิตสำานึกในการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

๒๙๒ พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ (ดวงชัย), ดร. การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ อย่างยั่งยืน

๒๙๓ นายชาติชาย พิทักษ์ธนาคม การใช้กิจกรรมการแนะแนวเชิงพุทธเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตด้านการจัดการการเรียน เวลา และความสัมพันธ์ของ
นักเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

๒๙๔ นายสิน งามประโคน การวิเคราะห์คุณลักษณะภาวะผู้นำาของพระสงฆ์ในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา

๒๙๕ พระมหาสมบูรณ์  สุธมฺโม (ทองแก้ว), ดร. แผนงานวิจัย:  พระสอนศีลธรรม คุณลักษณะและกระบวนการสร้างจิตสำานึกแห่งความเป็นพลเมืองดีของเยาวชน
บนพื้นฐานพุทธธรรม

๒๙๖ พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโญ (กัติยัง), ดร. การบวนการเสริมสร้างเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีของพระสอนศีลธรรมในสังคมไทย (แผนงานวิจัย:  พระสอนศีล
ธรรม คุณลักษณะและกระบวนการสร้างจิตสำานึกแห่งความเป็นพลเมืองดีของเยาวชนบนพื้นฐานพุทธธรรม)

๒๙๗ พระราชสุตาภรณ์ (ประศักดิ์ ชั่งแสง) การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกุศลศึกษา เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีการฝึกปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐาน ๔

๒๙๘ นายสาวชนันภรณ์  อารีกุล การพัฒนากรอบหลักสูตรการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองตามแนวพระพุทธศาสนา

๒๙๙ พระสมนึก ฐิตาจาโร (พันธุ์เพชร) การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร

๓๐๐ นายประยูร  สุยะใจ แผนงานวิจัย การสร้างโมเดลพฤติกรรมเชิงพุทธ : แนวคิด หลักการและการเสริมสร้างความสมดุลของชีวิตและ
ครอบครัว

๓๐๑ พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ (เฉลิมจาน) โครงการย่อยที่ ๒ โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของครอบครัวเข้มแข็งในสังคมไทย (แผนงานวิจัย การสร้างโมเดล
พฤติกรรมเชิงพุทธ : แนวคิด หลักการและการเสริมสร้างความสมดุลของชีวิตและครอบครัว)

๓๐๒ พระฐิตะวงษ์  อนุตฺตโร (ลาเสน) โครงการย่อยที่ ๓ ประสิทธิผลโมเดลพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทย (แผนงานวิจัย การสร้างโมเดล
พฤติกรรมเชิงพุทธ : แนวคิด หลักการและการเสริมสร้างความสมดุลของชีวิตและครอบครัว)



รายงานประจำาปี ๒๕๖๐/Annual Report 2017  (52)                                                                                                          

ลำาดับที่ หัวหน้าโครงการ ชื่อหัวข้อโครงการวิจัย

๓๐๓ พระมหาสุเทพ สุทฺธิญาโณ (ธนิกกุล) โครงการย่อยที่ ๖ ยุทธศาสตร์พฤติกรรมเชิงพุทธในการเสริมสร้างความสมดุลของชีวิตและครอบครัว (แผนงานวิจัย 
การสร้างโมเดลพฤติกรรมเชิงพุทธ : แนวคิด หลักการและการเสริมสร้างความสมดุลของชีวิตและครอบครัว)

๓๐๔ แม่ชีกาญจนา เตรียมธนาโชค การท่องเที่ยวสู่แดนพุทธภูมิตามหลักบุญกิริยาวัตถุ

๓๐๕ นางสาวอุบลวรรณา ภวกานันท์ บทบาทของ "วัด" ในการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุดำาเนินชีวิตแบบอิสระและสามารถที่จะให้คุณค่ากับครอบครัวและ
สังคม

๓๐๖ พระมหาจิรฉันท์ จิรเมธี (โลวะลุน) การศึกษาวิเคราะห์คำาศัพท์ภาษาไทยถิ่นอีสานที่ใช้กับพระสงฆ์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๓๐๗ นางสาวพุทธชาติ แผนสมบุญ การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพฤติพลังในผู้สูงอายุ

๓๐๘ นายวีระกาญน์ กนกกมเลศ ศึกษารูปแบบการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์ในศตวรรษที่ ๒๑

๓๐๙ นางสาวสายน้ำาผึ้ง รัตนงาม พุทธวิธีเพื่อการรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีใหม่สำาหรับเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร

๓๑๐ พระมหานันทกรณ์ ปิยภาณี (เกษอินทร์), ดร. อัตวินิบาตกรรม : แนงทางแก้ปัญหาการฆ่าตัวตายของคนในสังคมไทยตามหลักพุทธจริยธรรม

๓๑๑ นายสานุ มหัทธนาดุลย์ โครงการย่อยที่ ๑ Human Behavior in Promoting Balance of Life and Family according to Buddhist 
Psychology (แผนงานวิจัย การสร้างโมเดลพฤติกรรมเชิงพุทธ : แนวคิด หลักการและการเสริมสร้างความสมดุล
ของชีวิตและครอบครัว)

๓๑๒ พระมหาสมาน ชาตวิริโย (ศศิสุวรรณพงศ์) การศึกษาคุณลักษณ์ที่พึ่งประสงค์ของพระธรรมทูตในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกา

๓๑๓ พระมหานงค์ อับไพ การบริหารองค์กรสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป

๓๑๔ พระมหายุทธนา นรเชฏฺโฐ (ศิริวรรณ), ดร. แผนงานวิจัย : การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมพหุวัฒนธรรมไทยในประเทศไทย

๓๑๕ พระมหานพดล ปุญฺญสุวฑฺฒโก (สายสุตา) โครงการย่อยที่ ๑ การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมพหุวัฒนธรรมไทยในประเทศไทย: กรณีศึกษาชุมชนเขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร (แผนงานวิจัย : การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมพหุวัฒนธรรมไทยในประเทศไทย)

๓๑๖ พระมหาบุญเกิด ปญฺญาปวุฑฺฒี (เจริญแนว), ดร. โครงการย่อย ๒ การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมพหุวัฒนธรรมไทยในประเทศไทย: กรณีศึกษาสังคมพหุวัฒนธรรม
ในอำาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช (แผนงานวิจัย : การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมพหุวัฒนธรรมไทยใน
ประเทศไทย)

๓๑๗ พระเมธีวรญาณ (สายเพชร หงษ์แพงจิตร), ดร. โครงการย่อย ๓ การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมพหุวัฒนธรรมไทยในประเทศไทย: กรณีศึกษาสังคมพหุวัฒนธรรม
ในตำาบลท่าแร่ อำาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร (แผนงานวิจัย : การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมพหุวัฒนธรรมไทยใน
ประเทศไทย)

๓๑๘ พระมหามงคลกานต์ ฐิตธมฺโม (กลางพนม), ดร. โครงการย่อย ๔ การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมพหุวัฒนธรรมไทยในประเทศไทย: กรณีศึกษาสังคมพหุวัฒนธรรมใน
อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (แผนงานวิจัย : การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมพหุวัฒนธรรมไทยในประเทศไทย)

๓๑๙ พระมหาสุขสันต์ สุขวฑฺฒโน (แก้วมณี), ดร. โครงการย่อย ๖ การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมพหุวัฒนธรรมไทยในประเทศไทย: กรณีศึกษาสังคมพหุวัฒนธรรมใน
อำาเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี (แผนงานวิจัย : การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมพหุวัฒนธรรมไทยในประเทศไทย)

๓๒๐ รศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง โครงการย่อยที่ ๓ การสังเคราะห์องค์ความรู้ กระบวนการสร้างและพัฒนาเครือข่ายกองทุนแม่ของแผนดินในการ
ป้องกันปัญหายาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนาในประเทศไทย (แผนงาน รูปแบบและกระบวนการสร้างสังคม
ปลอดยาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนา)

๓๒๑ ว่าที่ ร.ต.หญิงวรรณีศา สีฟ้า การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนาของจังหวัดเพชรบุรี

๓๒๒ พระมหาประยูร โชติวโร (คำามา) สุขภาวะองค์รวมเชิงพุทธของพระสงฆ์ : นโยบาย สิทธิประโยชน์ และรูปแบบการเกื้อกูลต่อชุมชนในสังคมไทย

๓๒๓ พระครูธรรมธรวรเดชา อคฺคเตโช (พรหมเสนา) การบูรณาการพุทธจิตวิทยากับภูมิปัญญาทางการเกษตรเพื่อความมั่นคงด้านอาหารของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

๓๒๔ นางสาววิไลวรรณ อิศรเดช การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๓๒๕ พระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย์ อบอุ่น), ดร. การพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติ

๓๒๖ พระมหาสมยศ สุทฺธิสิริ (คุ้มม่วง) การศึกษาวิเคราะห์องค์ความรู้และแนวปฏิบัติกัมมัฏฐานตามสายพระมหาเถระของไทยและพม่า

๓๒๗ พระมหานันทวิทย์ ธีรภทฺโท (แก้วบุตรดี) การจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยและลาว

๓๒๘ พระมหาชุติภัค อภินนฺโท (แหมทอง) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : แนวคิดและบทบาทองค์กรทางศาสนาพุทธ คริสต์

๓๒๙ นายบดินทร์ภัทร์ สายบุตร การเปลี่ยนแปลงทางศาสนา สังคมและวัฒนธรรมของชาวยุโรปที่สมรสกับหญิงไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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๓๓๐ ผศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง การพัฒนาระบบและเทคโนโลยีการจัดการฌาปนสถานแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๓๓๑ พระราชปริยัติกวี (สมจิตน์ วันจันทร์), ศ.ดร. ศึกษาวิเคราะห์แก่นธรรมจากชาดก

๓๓๒ นายวรวิทย์  นิเทศศิลป์ การบูรณาการการเรียนการสอนด้วยวิธีการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนา

๓๓๓ นายฤทธิชัย แกมนาค โครงการย่อยที่ ๔ กระบวนการสร้างจิตสำานึกในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดและชุมชนในล้านนา 
(แผนงานวิจัย : การเสริมสร้างเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดและชุมชนในล้านนา)

๓๓๔ นายมานิตย์ กันทะสัก  แผนงานวิจัย พุทธศิลปกรรมล้านนา : แนวคิด คุณค่าและการสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างจิตวิญญณและการเรียนรู้
ของสังคม 

๓๓๕ นายมานิตย์ กันทะสัก  โครงการย่อยที่ ๑ พระพุทธรูปพร้าโต้ : แนวคิด คุณค่า ภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ของกระบวนการสร้างสรรค์ 
พระพุทธรูปไม้ในล้านนาสู่การเรียนรู้ของสังคม (แผนงานวิจัย พุทธศิลปกรรมล้านนา : แนวคิด คุณค่าและการ
สร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างจิตวิญญณและการเรียนรู้ของสังคม)

๓๓๖ นายวัชระ กล้างไชย์ โครงการย่อยที่ ๒ พุทธจักรวาลวิทยา : แนวคิด คติความเชื่อ ระบบสัญลักษณ์แบบอุดมคติไทย สู่การสร้างสรรค์ใน
งานพุทธศิลปกรรมไทยร่วมสมัย (แผนงานวิจัย พุทธศิลปกรรมล้านนา : แนวคิด คุณค่าและการสร้างสรรค์เพื่อเสริม
สร้างจิตวิญญณและการเรียนรู้ของสังคม )

๓๓๗ นายวาทิตย์ เสมบุตร โครงการย่อยที่ ๓ เส้นและสี : คุณค่า อารมณ์ ความรู้สึก ในงานจิตรกรรมล้านนา (แผนงานวิจัย พุทธศิลปกรรม
ล้านนา : แนวคิด คุณค่าและการสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างจิตวิญญณและการเรียนรู้ของสังคม)

๓๓๘ นายขจรเดช หนิ้วหยิ่น  โครงการย่อยที่ ๔ ลายประดับกระจก : แนวคิด คุณค่า ในงานช่างศิลป์ เพื่อเรียนรู้และสืบทอดภูมิปัญญาของเทคนิค
ช่างล้านนา (แผนงานวิจัย พุทธศิลปกรรมล้านนา : แนวคิด คุณค่าและการสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างจิตวิญญณและ
การเรียนรู้ของสังคม )

๓๓๙ พระครูสุธีสุตสุนทร (สมพงษ์ พอกพูน), ดร. การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ภาคภาษาอังกฤษสำาหรับวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย

๓๔๐ พระมหาผดุงศักดิ์ เสสปญฺโญ (สันยศติทัศน์) การศึกษาวิเคราะห์ความร่วมมือทางศาสนาและวัฒนธรรมภาคีเครือข่ายอาเซียน

๓๔๑ นายเสพบัณฑิต โหน่งบัณฑิต กระบวนการจัดการและเครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่น ของอำาเถอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

๓๔๒ นายวีระพงศ์ เกียรติไพรยศ การจัดการแหล่งท่องเที่ยวตามเส้นทางโบราณสถานล้านนาที่ปรากฏในวรรณกรรมชินกาลมาลีปกรณ์

๓๔๓ พระครูวิมลศิลปกิจ (เรืองฤทธิ์ แก้วเปียง) The city of Art : ศิลปะ สถาปัตยกรรมในวัดที่เป็นพระอารามหลวง จังหวัดเชียงราย

๓๔๔ นายกำาพล สุกันโท การพัฒนาชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในการท่องเที่ยวแก่ควาญช้าง เด็กและเยาวชนตำาบลแม่ยาว 
อำาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

๓๔๕ พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ (ช่วยธานี), รศ. แผนงาน : การพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวมด้วยกระบวการ Bio Feedback

๓๔๖ นายทวีโชค เหรียญไกร โครงการย่อย ๒ รูปแบบทางพุทธศิลป์ของพระธาตุแดนใต้ (แผนงานวิจัย : พระธาตุแดนใต้ : ประวัติศาสตร์ พุทธ
ศิลปกรรม และการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม)

๓๔๗ นายวิโรจน์ พรหมสุด โครงการย่อย ๔ การจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมพระธาตุแดนใต้ (แผนงานวิจัย : พระธาตุ
แดนใต้ : ประวัติศาสตร์ พุทธศิลปกรรม และการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม)

๓๔๘ นายบัญญัติ แพรกปาน โครงการย่อย ๓ การศึกษาเส้นทางและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของพระธาตุแดนใต้ กับการส่งเสริมการท่อง
เที่ยวเชิงวัฒนธรรม (แผนงานวิจัย : พระธาตุแดนใต้ : ประวัติศาสตร์ พุทธศิลปกรรม และการจัดการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม)

๓๔๙ นายพีระศิลป์ บุญทอง รูปแบบและกระบวนการสร้างสังคมปลอดยาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนาในภาคใต้

๓๕๐ พระมหาศิริพงษ์ ฐิตวิริโย (หมุดดำา) รูปแบบภาวะผู้นำาเชิงพุทธของผู้นำาท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี

๓๕๑ นายบุญรัตน์ ครุฑคง กระบวนการพัฒนาคนชายขอบ (คนหลืบ) ของเครือข่ายประชาสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

๓๕๒ นางณัฐทิตา ทองช่วย กระบวนการสื่อสารเชิงสันติของผู้นำาศาสนาเพื่อเสริมสร้างสังคมสันติสุขในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

๓๕๓ นายสิทธิโชค ปาณะศรี โครงการย่อย ๑ การศึกษาประวัติศาสตร์ ความเชื่อ และความสำาคัญของพระธาตุแดนใต้ (แผนงานวิจัย : พระธาตุ
แดนใต้ : ประวัติศาสตร์ พุทธศิลปกรรม และการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม)

๓๕๔ พระมหาสมปอง ฐานิสฺสโร (นุ่นนุ่ม) แผนงานวิจัย : พระธาตุแดนใต้ : ประวัติศาสตร์ พุทธศิลปกรรม และการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

๓๕๕ พระครูโฆสิตวัฒนานุกูล (อนุกูล ปานประดิษฐ์), ดร. ผู้หญิงกับศาสนา : ทัศนะทางสังคมต่อการบวชภิกษุณีเถรวาทในประเทศไทย

๓๕๖ รศ.สมบูรณ์  บุญฤทธิ์ โครงการย่อยที่ ๔ โรงเรียนผู้สูงอายุ : การจัดการสุขภาวะและสวัสดิการผู้สูงอายุในภาคใต้ (แผนงานวิจัย: โรงเรียน
ผู้สูงอายุ : การจัดการสุขภาวะและสวัสดิการผู้สูงอายุในสังคมไทย)
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ลำาดับที่ หัวหน้าโครงการ ชื่อหัวข้อโครงการวิจัย

๓๕๗ รศ.สมบูรณ์  บุญฤทธิ์ โครงการย่อยที่ ๔ อาหารพื้นบ้าน:กระบวนการจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและจริยธรรมทางสังคมในชุมชนภาค
ใต้ (แผนงานวิจัย : อาหารพื้นบ้าน: กระบวนการจัดการเพื่อคุณภาพชีวิตและจริยธรรมทางสังคม)

๓๕๘ พระมหาดิลกรัศมี ฐิตจาโร (วุฒิยา) การบริหารจัดการทรัพย์สินของพระสังฆาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

๓๕๙ ดร.จิตต์ นิลวิเชียร วิธีปฏิบัติและอัตลักษณ์ทางศาสนาของชุมชนใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้

๓๖๐ นายรังสรรค์ วัฒนาชัยวณิช วิเคราะห์กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง

๓๖๑ นายนิเวศน์ มณีรัตนวงศ์ กระบวนการจัดการชุมชนโดยบูรณาการหลักคำาสอนทางศาสนาและวิถีแห่งวัฒนธรรมของชุมชนใน ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้

๓๖๒ นายจารึก ศิรินุพงศ์ กระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างเสริมสันติของผู้นำาทางสังคมใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้

๓๖๓ นางอัญชลี สุขศรีม่วง ปัจจัยเชิงนโยบายที่มีความสัมพันธ์กับการปลูกข้าวไรท์เบอร์รี่ของเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

๓๖๔ พระมหาเกรียงศักดิ์  อินฺทปญฺโญ (วิถีชัย) รูปแบบการส่งเสริมและการปฏิบัติต่อศาสนาของรัฐในประเทศไทยและสิงคโปร์

๓๖๕ นายธนันท์รัฐ ประเสริฐศิลป์ การบริหารเครือข่ายการวิจัยของมหาวิทยาลัยไทย

๓๖๖ นางขันทอง วัฒนะประดิษฐ์ โครงการย่อย ๑ การพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม : การศึกษาเอกสารและการสังเคราะห์งานวิจัย (แผนงาน : 
การพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวมด้วยกระบวการ Bio Feedback)

๓๖๗ นายสิริวัฒน์ ศรีเครือดง โครงการย่อย ๒ การพัฒนากิจกรรมเพื่อสร้างสุขชีวีตามแนวทางการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม (แผนงาน : 
การพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวมด้วยกระบวการ Bio Feedback)

๓๖๘ นายสานุ มหัทธนาดุลย์ โครงการย่อย ๓ กระบวนการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความสุขตามเป้าหมาย
ของการพัฒนาที่ยั่งยืน (แผนงาน : การพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวมด้วยกระบวการ Bio Feedback)

๓๖๙ นายกิตติทัศน์ ผกาทอง บทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาสังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๓๗๐ นายสมชัย ศรีนอก แนวทางพัฒนาบทบาทการมีส่วนร่วมในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของพระนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย

๓๗๑ พระครูเกษมวัชรดิตถ์ (เกษม รอดจากทุกข์) แนงทางการอนุรักษ์แหล่งน้ำาศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ประกอบในพระราชพิธีรัฐพิธี : กรณีศึกษาเฉพาะของแม่น้ำาเพชรบุรี 
จังหวัดเพชรบุรี

๓๗๒ พระราชวรเมธี (ประสิทธิ์ อินทร์กรุงเก่า), ดร. การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการเพื่อสันติภาพของประชาคมอาเซียน

๓๗๓ ดร.ธิติวุฒิ มั่นมี ภาวะผู้นำาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓๗๔ พระราชวรมุนี (พล ไชยวิชู) การพัฒนาการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

๓๗๕ พระมหาสมพงษ์ คุณากโร (อัญโย) An Analytical Study of Ideally Inherent Operative Transformtions of the Original Mental Pro-
cess in Edmund Husserl's Phenomenology
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  ๕.  จัดทำาวารสารสื่อสิ่งพิมพ์ผลงานวิจัยอย่างน้อย ๑ หัวเรื่องที่ได้รับการบรรจุไว้ในบัญชีรายชื่อศูนย์

ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-journal  Citation Index : TCI) 

    - มหาวิทยาลัยมีสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์เป็นผู้ดำาเนินการพิจารณาให้ผู้วิจัยส่งรายงานวิจัยฉบับ

สมบูรณ์ และรวบรวมตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารของมหาวิทยาลัยและวารสารอื่นๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมี

คณะกรรมการกลั่นกรอง ในปี ๒๕๖๐ บทความวิจัยเผยแพร่ในการประชุมวิชาการและตีพิมพ์ในวารสารระดับ

ชาติและนานาชาติ ดังนี้

•	 จัดโครงการสัมมนางานวิจัยนานาชาติ

•	 จัดโครงการสัมมนาวิชาการ MCU Congress 

•	 จัดโครงการเผยแผ่และแลกเปลี่ยนผลงานวิจัย

•	 จัดโครงการวิจัยนานาชาติ 

•	 จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการและผลงานวิจัยดีเด่น

•	 จัดโครงการประชุมและเผยแผ่งานวิจัย

  ๖. เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ร้อยละ ๕๐ ของผลงานวิจัยทั้งหมดใน

ปีงบประมาณ

     - ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยได้ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัย       

สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้องผ่านทางหนังสือ วารสารวิชาการ การประชุมวิชาการและเว็บไซต์ ดังนี้ 

      ๒.๑  จัดพิมพ์วารสาร Journal (JIBS)

      ๒.๒  จัดพิมพ์วารสารวิจัยพุทธศาสตร์

      ๒.๓  จัดพิมพ์หนังสือองค์ความรู้ด้านการวิจัย

      ๒.๔  วารสาร Journal of International Buddhist Studies

      ๒.๕  เว็บไซต์ http://bri.mcu.ac.th

 - มหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาด้านการวิจัยและนำาผลงานวิจัยไปปรับใช้ในการเรียนการสอน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษาให้สัมฤทธิ์ผลมากขึ้น

 ๗.  มีระบบฐานข้อมูลงานวิจัย

  -  มหาวิทยาลัยได้มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศช่วยในการสืบค้นงานวิจัย ได้แก่ ฐานข้อมูล

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ThaiLIS ฐานข้อมูลสารสนเทศของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

 ๘. มีคลินิกการวิจัยและพัฒนาทางพระพุทธศาสนาและผู้ทรงคุณวุฒิประจำาส่วนงาน

  -  มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนด้านการวิจัย โดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์จัดสถานที่ และผู้ทรง

คุณวุฒิ เพื่อให้คำาปรึกษาด้านการวิจัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนางานบริการวิชาการแก่สังคมให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

    ๑.  ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำาหนด 

   - ความสำาเร็จโครงการที่บริการวิชาการ ซึ่งทุกโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำาหนด 

     ๒. ร้อยละความสำาเร็จของการดำาเนินการตามแผนการให้บริการวิชาการ

   -  ทุกส่วนงาน ในปี ๒๕๖๐ ทุกโครงการมีการดำาเนินงานตามแผนการให้บริการวิชาการ
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 ๓.  จำานวนคู่มือหรือระเบียบการปฏิบัติงานเพื่อบริการวิชาการ

  - ในปี ๒๕๖๐ มีการจัดพิมพ์ คู่มือนิสิต คู่มือปฏิบัติงานจัดการเรียนการสอนของอาจารย์

 และคู่มือปฏิบัติงานการบูรณาการพันธกิจ เพื่อเน้นการจัดระบบกลไกการประกันคุณภาพด้านการจัดการเรียน

การสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ และวารสารอื่น ๆ ดังนี้ 

   -  จัดทำาวารสารวิทยาเขต 

   -  จัดทำาวารสารบัณฑิตศึกษาปริทัศน์

   -  จัดทำานิตยสารมหาจุฬาคชสาร

   -  จัดทำาคู่มือการให้บริการวิชาการแก่สังคม

   -  จัดทำาจดหมายข่าว

 ๔.  จำานวนฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริการวิชาการ

  -  มหาวิทยาลัยได้มีการจัดฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริการวิชาการ จำานวน ๑  

ฐานข้อมูล เพื่อบริการข้อมูล และเป็นฐานข้อมูลแลกเปลี่ยนการเรียนรู้  

 ๕. จำานวนสถานีวิทยุหรือสถานีโทรทัศน์เพื่อการบริการวิชาการ

  - ในปี ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งสถานีวิทยุ และโทรทัศน์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้

เผยแผ่ธรรม และผลงานวิจัยทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์ จำานวน ๑ สถานี

ระดับความสำาเร็จของหลักสูตรและการสัมมนา 

 - มีการจัดโครงการเพื่อปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร รวมถึงการสัมมนาทางวิชาการ มีความ

สำาเร็จอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

ระดับความสำาเร็จของการปฏิบัติตามกระบวนการบริการวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

 - มหาวิทยาลัยดำาเนินการปฏิบัติงานด้านการบริการวิชาการ มีระดับความสำาเร็จ อยู่ในระดับ

ดมีาก

 ๖. ร้อยละของโครงการบริการวิชาการและโครงการวิจัยที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและ

แก้ไขปัญหาให้เกิดสันติสุขในสังคม

  - โครงการบริการวิชาการ และโครงการวิจัยที่สอดคล้องตอบสนองความต้องการพัฒนา และ

แก้ไขปัญหาให้เกิดความสันติสุขในสังคม คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๒๗ ของจำานวนโครงการด้านการบริการวิชาการแก่

ชุมชนทั้งหมด

  ๗. มีการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ

  -  ในปี ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบริการวิชาการซึ่ง

ดำาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการและบรรลุตามวัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนางานส่งเสริมพระพุทธศาสนา และทะนุบำารุงศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพเป็นที ่  

  ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

ระดับความสำาเร็จของการดำาเนินการตามโครงการทะนุบำารุงศิลปวัฒนธรรม

  - ความสำาเร็จจากการจัดกิจกรรมโครงการที่เกี่ยวข้องกับวันสำาคัญทางพระพุทธศาสนาและ

ของชาติ คิดเป็นระดับความสำาเร็จตามโครงการทะนุบำารุงศิลปวัฒนธรรม อยู่ในระดับดีมาก  
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 ๑.  จำานวนโครงการทะนุบำารุงศิลปวัฒนธรรม

  - มหาวิทยาลัยมีการดำาเนินโครงการในการทะนุบำารุงศิลปวัฒนธรรม โดยจัดงานวันสำาคัญ

ทางพระพุทธศาสนาและของชาติ รวมทุกส่วนงาน จำานวน ๑๒๘ โครงการ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความ

พึงพอใจในการเข้ารับบริการระดับความสำาเร็จของการดำาเนินโครงการอยู่ในระดับดีมาก

 ๒. ร้อยละของค่าใช้จ่ายและมูลค่าที่ใช้ในการทะนุบำารุงศิลปวัฒนธรรมต่องบประมาณดำาเนินงาน

  - มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายอุดหนุนโครงการที่เก่ียวข้องกับการ

ทะนุบำารุงศิลปวัฒนธรรม ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุนโครงการทะนุบำารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งหมด จากแผนงบ

ประมาณรายจ่ายแผนงานการอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

 - มหาวิทยาลัยมีแหล่งเผยแพร่ และบริการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่ พิพิธภัณฑ์

พระไตรปิฎก อุโบสถกลางน� หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา อาคารวิปัสสนาธุระสมเด็จพระพุฒาจารย์

(อาจ อาสภมหาเถร)  ซึ่งมีการจัดกิจกรรมอย่างสม�เสมอ เช่น นิทรรศการ กิจกรรมเวียนเทียน จัดประชุม

วิสาขบูชาโลก จัดพิธีไหว้ครู ปฏิบัติธรรมของประชาชนทั่วไป 

 ๓. ร้อยละของโครงการที่ส่งเสริมนิสิต บุคลากร และชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ต่อจำานวนโครงการทะนุบำารุงศิลปวัฒนธรรม 

  - มหาวิทยาลัยมีการดำาเนินโครงการที่ส่งเสริมนิสิต บุคลากร และชุมชนตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๗.๘๑ ของจำานวนโครงการที่ดำาเนินโครงการเพื่อการทะนุบำารุงศิลป

วัฒนธรรม

 ๔.   ระดับความสำาเร็จของการดำาเนินการตามโครงการ

  - โครงการที่มีการดำาเนินโครงการแล้วเสร็จนั้น ซึ่งโครงการส่วนใหญ่สามารถดำาเนินการใน

ระยะเวลาที่กำาหนด อยู่ในระดับดีมาก

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเชิงพุทธบูรณาการ

 ๑. ระดับความสำาเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

  - การปฏิบัติงานในปี ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยได้ดำาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัย และได้มีการประเมินภาพรวมของการดำาเนินงานตามแผน คิดระดับความสำาเร็จอยู่ในเกณฑ์

ดี  

  ๒. จำานวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาว

  -  มหาวิทยาลัยได้จัดทำาแผนครอบคลุมทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว รวมทั้งสิ้น

อย่างละ ๑ แผน

  ๓. ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและส่วนงานสนับสนุน

   - มหาวิทยาลัยได้พัฒนาและดำาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างมีระบบ 

ซึ่งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดี และบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์

 - มหาวิทยาลัยได้กำาหนดให้ทุกส่วนงานรายงานผลการดำาเนินงานเป็นรายปีเพื่อนำาข้อมูล

ที่ได้ไปตรวจสอบ และนำามาปรับปรุงแผนการดำาเนินงานในปีถัดไป เพื่อเพิ่มศักยภาพสอดคล้องกับแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัย
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ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน

 - ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ซึ่งในปี ๒๕๖๐ มีผลการประเมิน

อยู่ในเกณฑ์ดีบรรลุวัตถุประสงค์การดำาเนินงาน โดยมหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติม เพื่อจัดการเรียนการ

สอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

 - ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนบุคลากร จัดประชุมสัมมนาและ

เสนอผลงานวิจัยนานาชาติ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการทำางานให้ดี

ยิ่งขึ้น

 - มหาวิทยาลัยจัดสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญกำาลังใจให้คณาจารย์

และบุคลากรสายสนับสนุนให้สามารถทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

  ๑. จัดบรรยากาศสถานที่ทำางานให้น่าอยู่ ปรับภูมิทัศน์ให้รื่นรมย์

  ๒. จัดทำาระเบียบประกาศ เกี่ยวกับสวัสดิการของบุคลากร

  ๓. จัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น จัดรถรับส่ง อาหารกลางวัน 

  ๔. เสริมสร้างสุขภาพที่ดี เช่นมีการแข่งขันกีฬาประจำาปี การตรวจสุขภาพประจำาปี

  ๕. สนับสนุนให้บุคลากรมีการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 ๔. ระดับความสำาเร็จของการดำาเนินการตามแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

บริหาร

  - มหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูล และประกอบการตัดสินใจด้านการบริหารจัดการ โดยผลการประเมินอยู่ใน

เกณฑ์พอใช้ และได้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

 ๕. จำานวนฐานข้อมูลที่ได้รับการพัฒนาเพื่อการบริหารจัดการสำาหรับผู้บริหาร

  - จำานวนฐานข้อมูลที่ได้รับการพัฒนาในปี ๒๕๖๐ จำานวน ๑ ฐานข้อมูล ซึ่งพัฒนาขึ้น 

เพื่อการบริการข้อมูลทางวิชาการ และผลงานวิจัย

  ๖. มีระบบ Social Media เพื่อการบริหารจัดการสำาหรับผู้บริหาร

  -  มหาวิทยาลัยมีระบบ Social Media ปัจจุบันสามารถใช้งานได้ และได้รับการพัฒนา

ปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง

ระดับความสำาเร็จของการดำาเนินการตามแผนกลยุทธ์ด้านการเงินและงบประมาณ

 -  ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมีแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ทางด้านการเงิน

อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ อยู่ในระดับดีมาก
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ประมวลภาพกิจกรรมมหาวิทยาลัย
ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๐
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ 

-  พิธีประสาทปริญญา ปีการศึกษา ๒๕๖๐



รายงานประจำาปี ๒๕๖๐/Annual Report 2017  (61)                                                                                                          

-  พิธีมอบประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรหลักสูตรประกาศนียบัตร และ บรรยายพิเศษเรื่อง การปฎิรูปกิจการ

พระพุทธศาสนา
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-  พิธีเปิดการศึกษา และพิธีทำาสามีจิกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ    

ราชวิทยาลัย
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-  การประชุมวิชาการนานาชาติ และปาฐกถา เรื่อง Buddhism in the Digital Era
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-  กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ การให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต ๔ คณะ
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมให้มีคุณภาพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  

- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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-   การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำาวารสารสู่มาตรฐาน TCI
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 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนางานบริการวิชาการแก่สังคมให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

- ประชุมวิชาการนานาชาติสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติครั้งที่ ๓ และพิธีเฉลิมฉลอง    

วันวิสาขบูชา วันสำาคัญสากลของโลก
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-   พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี เป็นประธานมอบโล่รางวัล วัดที่ผ่านเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อม
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-  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ Spring Group ฐานเศรษฐกิจ สมาคมบัณฑิต

กฎหมายและพุทธศาสตร์ จัดอบรมสัมมนา กฎหมายใกล้สงฆ์



รายงานประจำาปี ๒๕๖๐/Annual Report 2017  (71)                                                                                                          

-  มหาจุฬาร่วมกับสมาคมพระพุทธศาสนานานาชาติ เปิดตัวพระไตรปิฏกฉบับสากล                           

( Common Buddhist Text  CBT ) 
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- มจร มอบพระไตรปิฎกฉบับสากลหนึ่งเดียวของโลก รวมหลักธรรมคำาสอนของพระบรมศาสดา            

๓ นิกายหลักไว้ในเล่มเดียว
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-   โครงการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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ยุทธศาสตร์ที่  ๔ พัฒนางานส่งเสริมพระพุทธศาสนา และทะนุบำารุงศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพเป็นที่

ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

- งานวันจำานงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๕
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-   วันกตัญญู รำาลึกคุณูปการของบุคคลากรผู้เกษียณอายุการทำางาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
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-  วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐
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-  วันจัดการความรู้ของมหาจุฬา  บุรพปัญญา ๗๐ ปีมหาจุฬาพัฒนานวัตกรรม ๔.๐
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-  สมโภช ๑๓๐ ปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลลงกรณราชวิทยาลัย และงานสัมมนา ๗๐ ปี คณะพุทธศาสตร์ 

ปาฐกถาพิเศษเรื่อง เหลียวหลังแลหน้า ๗๐ ปี คณะพุทธศาสตร์
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-  มหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเชิงพุทธบูรณาการ

-  พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธานเปิดงานทำาบุญเลี้ยงพระต้อนรับปีใหม่และจับฉลาก 

ของขวัญ ประจำาปี ๒๕๖๐
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-  เจ้าชายฤทธีราชวงศ์ ศรีสุวัสดิ์ เอกอัครราชทูต ผู้พิทักษ์สำานักราชเลขาธิการพระมหากษัตริย์แห่ง     

ราชอาณาจักรกัมพูชา ถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์สหไมตรี มหาเสนาราชมิตตราภรณ์
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- โครงการอุปสมบท ๘๙ รูป ถวายพระราชกุศลสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
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-  อบรมด้านกฎหมายสำาหรับผู้บริหาร การเพิ่มประสิทธิภาพสำาหรับผู้บริหาร
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-  ประชุมวิพากษ์ ร่างแผนพัฒนาฯ ระยะที่ ๑๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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-  โครงการการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ รุ่นที่ ๑ สายวิชาการ
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-  การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพการสอนสำาหรับคณาจารย์ เรื่อง การศึกษาไทย ๔.๐    

เป็นยิ่งกว่าการศึกษา
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ภาคผนวก
คณะกรรมการต่าง ๆ



รายงานประจำาปี ๒๕๖๐/Annual Report 2017  (95)                                                                                                          

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

นายกสภามหาวิทยาลัย

พระธรรมปัญญาบดี

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำาแหน่ง

                                                                       

                     

      พระพรหมบัณฑิต           พันตำารวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์          นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ

         อธิการบดี            ผอ.สำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ      ผู้อำานวยการสำานักงบประมาณ

    

                                        

                     

                       ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์                            นายการุณ สกุลประดิษฐ์  

                     เลขาธิการสภาการศึกษา                         ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์

รองอธิการบดีวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส

              

 

 

                

    พระราชวรเมธี                                 พระเทพสิงหวราจารย์     

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร                                รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่
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                   พระราชปริยัติกว ี                                พระสุวรรณเมธาภรณ์

                     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ                  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

                                  

                 พระโสภณพัฒนบัณฑิต                                    พระครูโสภณพุทธิศาสตร์

           รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น                                คณบดีคณะครุศาสตร์
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กรรมการสภามหาวิทยาลัย  จากผู้ทรงคุณวุฒิ

                               

           สมเด็จพระพุฒาจารย์             พระมหาโพธิวงศาจารย์                  พระพรหมโมลี

         กรรมการมหาเถรสมาคม           ราชบัณฑิต                      แม่กองบาลีสนามหลวง 

        เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก       

ศ.(พิเศษ) จำานงค์ ทองประเสริฐ            นายทวี  หนุนภักดี                ศ.นพ.เกษม  วัฒนชัย

              ราชบัณฑิต                       ประธานกรรมการ    องคมนตรี

                บงล.เอสเอฟ กำาจัด
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กรรมการสภาวิชาการโดยตำาแหน่ง

พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) อธิการบดี

พระราชวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรำสี) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

พระราชปริยัติกวี (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ,เลขานุการสภาวิชาการ

พระสุวรรณเมธาภรณ์ (ขุนทอง สุวณฺณเมโธ) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

พระราชวรมุนี (พล อาภากโร) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร) รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่

พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ

พระราชรัตนาลงกรณ์ (คุณากร สุวีโร) รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย

พระเทพปัญญาสุธี (พร้อม โกวิโท) รองอธิการบดีวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

พระเทพสิงหวราจารย์ (โสภณ โสภโณ) รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่

พระโสภณพัฒนบัณฑิต (สุกันยา อรุโณ) รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น

พระราชสีมาภรณ์ (วัณชัย กนฺตจารี) รองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา

พระเทพวราจารย์ (ศรีพร วรวิญฺญู)  รองอธิการบดีวิทยาเขตอุบลราชธานี

พระราชเขมากร (ประยุทธ ภูริทตฺโต) รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่

พระธรรมโมลี (ทองอยู่ ญาณวิสุทฺโธ) รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์

พระราชปริยัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตพะเยา

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) รองอธิการบดีวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

พระเทพปริยัติเมธี (สฤษดิ์ สิริธโร) รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์

พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

พระราชปริยัติมุนี (เทียบ สิริวณฺโณ) คณบดีคณะพุทธศาสตร์

พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ (เชี่ยว ชิตินฺทฺริโย) คณบดีคณะครุศาสตร์

พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

พระครูปริยัติกิตติธำารง (ทองขาว กิตฺติธโร) คณบดีคณะสังคมศาสตร์

พระสุธีรัตนบัณฑิต ผอ.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

พระราชวรมุนี (พล อาภากโร) รักษาการผอ.สถาบันภาษา

พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ (โกวิทย์ สิริวณฺโณ) ผอ.สำานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) ผอ.สำานักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

พระศรีรัตนมุนี (ขวัญรัก มหาวายาโม) ผอ.วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

พระครูโพธิชยานุสิฐ ผอ.สำานักวิชาการวิทยาเขตหนองคาย

พระครูปัญญาธรรมานุกิจ (ไทย ปญฺญาธโร) ผอ.วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย
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กรรมการสภาวิชาการโดยตำาแหน่ง

พระครูสิริเจติยานุกิจ ผอ.วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

พระครูอรุณสุตาลังการ ผอ.สำานักวิชาการวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

พระมหาสมปอง านิสฺสโร ผอ.วิทยาลัยสงฆ์นครศรีธรรมราช

พระมหาวิเชียร  วชิรธมฺโม ผอ.วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี

พระครูสุนทรสังฆพินิต (เสน่ห์ ปาเมืองมูล)  ผอ.สำานักวิชาการวิทยาเขตเชียงใหม่

พระครูสิริปริยัตยานุศาสก์ (บุญเทียม คตุตฺสีโล) ผอ.วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่

พระครูสิริสุตานุยุต (สมาน จนฺทรำสี) ผอ.วิทยาสงฆ์ลำาพูน

พระครูสุตธรรมภาณี ผอ.สำานักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น

พระโสภณพัฒนบัณฑิต ผอ.วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น

พระสิริรัตนเมธี ผอ.วิทยาลัยสงฆ์เลย

พระมหาสุพร  รกฺขิตธมฺโม ผอ.สำานักวิชาการวิทยาเขตนครราชสีมา

พระเมธีสุตาภรณ์ ผอ.วิทยาสงฆ์นครราชสีมา

พระครูธรรมธรศิริวัฒน์  สิริวฑฺฒโน ผอ.สำานักวิชาการวิทยาเขตอุบลราชธานี

พระครูกิตติคุโณภาส (จินดา สปฺปญฺโญ) ผอ.วิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี

พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์ (เฉลิม สุเมโธ) ผอ.สำานักวิชาการวิทยาเขตแพร่

พระครูปลัดพรหมเรศ  โชติวโร ผอ.วิทยาลัยสงฆ์แพร่

พระศรีวิสุทธิคุณ (มานพ ปิยสีโล) ผอ.สำานักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์

พระมหาวิศิต  ธีรวำโส ผอ.วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์

พระศรีปริยัติธาดา ผอ.วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

พระครูโสภณปริยัติสุธี ผอ.สำานักวิชาการวิทยาเขตพะเยา

พระครูโกศัยพัฒนบัณฑิต ผอ.วิทยาลัยสงฆ์พะเยา

พระสุนทรมุนี ผอ.วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน

พระมหาณรงค์ฤทธิ์ ธมฺมโสภโณ ผอ.สำานักวิชาการวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆสนครปฐม

พระมหาสุรชัย  วราสโภ ผอ.วิทยาลัยสงฆ์บาฬีศึกษาพุทธโฆสนครปฐม

พระราชปริยัติสุนทร  ผอ.วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร

พระรัตนมุนี  (ปุณณมี  วิสารโท) ผอ.วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

พระราชธรรมาลังการ  (จันทร์  กตปุญฺโญ) ผอ.วิทยาลัยสงฆ์นครลำาปาง

พระราชธรรมสารสุธี  (ธีรังกูร  ธีรงฺกุโร) ผอ.วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ

นายคำาพันธ์  วงศ์เสน่ห์ ผู้แทนคณาจารย์ประจำาคณะพุทธศาสตร์

นายสันติ  เมืองแสง ผู้แทนคณาจารย์ประจำาคณะพุทธศาสตร์
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กรรมการสภาวิชาการโดยตำาแหน่ง

ดร. ณัทธีร์  ศรีดี ผู้แทนคณาจารย์ประจำาคณะพุทธศาสตร์

ผศ.ดร. สมชัย ศรีนอก ผู้แทนคณาจารย์ประจำาคณะครุศาสตร์

ผศ.ดร. สมศักดิ์ บุญปู่ ผู้แทนคณาจารย์ประจำาคณะครุศาสตร์

นายพิธพิบูลย์ กาญจนพิพิธ ผู้แทนคณาจารย์ประจำาคณะครุศาสตร์

ผศ.ดร. สิริวัฒน์ ศรีเครือดง ผู้แทนคณาจารย์ประจำาคณะมนุษยศาสตร์

ดร. วีระกาญจน์  กนกกมเลศ ผู้แทนคณาจารย์ประจำาคณะมนุษยศาสตร์

นายอดุลย์ คนแรง ผู้แทนคณาจารย์ประจำาคณะมนุษยศาสตร์

ผศ.ดร. สุรพล สุยะพรหม ผู้แทนคณาจารย์ประจำาคณะสังคมศาสตร์

ดร. พิเชฐ ทั่งโต ผู้แทนคณาจารย์ประจำาคณะสังคมศาสตร์

ผศ.ดร. โกนิฏฐ์ ศรีทอง ผู้แทนคณาจารย์ประจำาคณะสังคมศาสตร์

พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผอ.สำานักทะเบียนและวัดผล
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คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร.

อธิการบดี
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                          พระราชวรเมธี                             พระราชปริยัติกวี ศ.ดร.

                   รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร                           รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

                     

                     

                    พระสุวรรณเมธาภรณ์                                  พระราชวรมุนี

           รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา                   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
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                         พระโสภณวชิราภรณ ์                         พระเมธีธรรมมาจารย์

               รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ            รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่

รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
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คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย (วิทยาเขต)

                

                    พระราชรัตนาลงกรณ์             พระเทพสิงหวราจารย์

             รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย              รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่

                                                            

                      พระเทพปัญญาสุธีี                     พระโสภณพัฒนบัณฑิต

         รองอธิการบดีวิทยาเขตนครศรีธรรมราช               รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น
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                      พระราชสีมาภรณ์                       พระเทพวราจารย์

           รองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา           รองอธิการบดีวิทยาเขตอุบลราชธานี

 

 

                        

                         พระธรรมโมลี                                          พระราชเขมากร  

                รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์        รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่
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                           สมเด็จพระพุทธชินวงศ์

                                        รองอธิการบดีวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส

  

   พระเทพปริยัติเมธี            พระราชปริยัติ

           รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์      รองอธิการบดีวิทยาเขตพะเยา                      
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คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย (วิทยาลัยสงฆ์)

 

      พระสิริรัตนเมธี                พระครูสิริเจติยานุกิจ        
   
               ผอ.วิทยาลัยสงฆ์เลย             ผอ.วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

 

     

                     พระครูสิริสุตานุยุต                          พระเทพญาณมงคล             
.     
                     ผอ.วิทยาลัยสงฆ์ลำาพูน              ผอ.วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี          
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             พระศรีรัตนมุนี         พระศรีปริยัติธาดา  

             ผอ.วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช             ผอ.วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย ์

 

      

            พระมหาวิเชียร  วชิรธมฺโม                       พระสุนทรมุนี  

                ผอ.วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี            ผอ.วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
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    พระราชปริยัติสุนทร            พระรัตนมุนี  

               ผอ.วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร                      ผอ.วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

 

  พระราชธรรมาลังการ                                       พระราชธรรมสารสุธี

             ผอ.วิทยาลัยสงฆ์นครลำาปาง                               ผอ.วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ



รายงานประจำาปี ๒๕๖๐/Annual Report 2017  (111)                                                                                                          

 

                     พระราชวรเมธีี               พระศรีสัจญาณมุน ี
    
  รักษาการ ผอ.วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี           รักษาการ ผอ.วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูม ิ
   

                  พระปริยัติพัชราภรณ์                   พระมหาอุดร ธมฺมปญฺโญ 
   
      ผอ.วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์               รักษาการ ผอ.วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 
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คณะผู้จัดทำา

 ที่ปรึกษา

 พระพรหมบัณฑิต    อธิการบดี

 พระราชวรเมธี    รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

 พระราชปริยัติกว ี    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

 พระราชวรมุนี    รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

 พระเมธีธรรมาจารย์   รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่

 พระโสภณวชิราภรณ์   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ

 รศ.ดร. สุรพล  สุยะพรหม   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

 คณะผู้จัดทำา

 พระสุวรรณเมธาภรณ์   รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

 รศ.ดร. ธีรยุทธ พึ่งเทียร   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์

 นายธวัชชัย สมอเนื้อ   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงบประมาณ

 นายอุดร เขียวอ่อน    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการวิทยาเขต

 พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี   ผู้อำานวยการกองแผนงาน

 พระทิพย์ สิริธมฺโม    ผู้อำานวยการกองกิจการวิทยาเขต 

 นายทักษิณ ประชามอญ   รองผู้อำานวยการกองแผนงาน

 พระมหาเพ็ชร อธิปญฺโญ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 พระเฉลิมพงษ์ จรณสมฺปนฺโน  นักจัดการงานทั่วไป

 พระธีรวีร์ คุตฺตจิตฺโต   นักจัดการงานทั่วไป

 นางสาวชฎารัตน์  ไชยบุญตา  นักจัดการงานทั่วไป

 นายเสน่ห์  แซวรัมย์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 นายวีรวัฒก์ แก้วทองใหญ่   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 นายธนิศร์  มีชื่อ    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 นายบุญล้อม วิปุระ    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 นางสาวกิตฑามาศ ศิริไชย   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 นางสาวกาญจนา นารี   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 นางสาวนาตยา อินทร์กรุงเก่า  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
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