
ที่ สัญญาเลขที่ ต าแหน่งทางวิชาการ ค าน าหน้า ชือ่ ฉายา นามสกุล เรื่อง ส่วนงาน
1 ว.001/2562 นาย วิสุทธิ บุญญะโสภิต รูปแบบการจดัการกองทุนหลักประกนัสุขภาพเชิงพุทธ ในเขตสุขภาพที่3 วิทยาเขตนครสวรรค์

2 ว.002/2562 พระครูวิมลศิลปกิจ การฟืน้ฟูอนุรักษ์มรดกล้านนา : วรรณกรรมค่าวล้านนา วิทยาลัยสงฆเ์ชียงราย

3 ว.003/2562 นาย วุฒิชัย อัตถาพงศ์ การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมคุณภาพชีวติผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมเชิงพุทธ บัณฑิตวิทยาลัย

4 ว.004/2562 นาย มานิตย์ กันทะลัก โครงการย่อย 4 : The Power of Art:การบวนการสร้างสุขภาวะทางสังคม กรณีศึกษาแมงส่ีหูห้าตาเมืองเชียงราย วิทยาลัยสงฆเ์ชียงราย

5 ว.005/2562 พระครูวัชรสุวรรณาทร โครงการย่อย 1 : รูปแบบการส่งเสริมงานศิลปกรรมเพือ่สร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจ กรณีศึกษาประเทศไทย-ญีปุ่่น หน่วยวิทยบริการเพชรบุรี

6 ว.006/2562 ดร. พระมหาเกรียงศักด์ิ อินฺทปญฺโญ โครงการร่วม2 การพฒันาสุขภาวะของชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงจังหวัดชลบุรี สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

7 ว.007/2562 นาย ประสาน เจริญศรี แผนงานวิจัยศึกษานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น : กรณีศึกษาวิสาหกจิชุมชนกลุ่มเส่ือบ้านท่าแฉลบจังหวัดจันทรบุรี หน่วยวิทยบริการชลบุรี

8 ว.008/2562 พระครูสุจิตกิตติวัฒน์ โครงการร่วม1 การเสริมสร้างเอกลักษณ์และนวัตกรรม ประติมากรรมลายปูนปั้นของจงัหวัดเพชรบุรี หน่วยวิทยบริการจันทรบุรี

9 ว.009/2562 พระครูญาณเพชรรัตน์ โครงการร่วม การพัฒนาแอพพลิเคชั่นช่วยตรวจสอบและเสริมสร้างจติสุขภาวะด้านศีลธรรมเชิงพุทธ หน่วยวิทยบริการเพชรบุรี

10 ว.010/2562 นาย ชัยชาญ ศรีหาหนู วทิยาเขตบาฬีศึกษาพทุธโฆส

11 ว.011/2562 นางสาว ชญาน์นันท์ อัศวธรรมานนท์ โครงการร่วม รูปแบบการด าเนินธรุกจิและการจัดการท่องเที่ยวเชิงสาสนาและวฒันธรรมประเทศไทย-อนิเดีย วิทยาลัยสงฆล์ าพูน

12 ว.012/2562 พระสุชาติ จนฺทสโร สายโรจน์ โครงการร่วม2 วิถีพุทธ : การพึง่พาตนเองด้วยการปลูกพืชสวนครัว วิทยาลัยสงฆล์ าปาง

13 ว.013/2562 นางสาว พูนทรัพย์ เกตุวีระพงศ์ โครงการยอ่ย 3 : การจดัการองค์ความรู้อาหารพื้นบา้นยอดนิยมเพื่อเสริมสุขภาพของผู้สูงอายเุขตภาคเหนือตอนบน วิทยาเขตแพร่

14 ว.014/2562 รศ.ดร. พระครุสิริรัตนนุวัตร อ่อนปัสสา โครงการร่วม 3 การพฒันาภมูทศัน์สถาปตัย์ของวัดตามหลักจักรวาลวิทยา วิทยาลัยสงฆพ์ิษณุโลก

15 ว.015/2562 พระครูวิมลศิลปกิจ แก้งเปียง โครงการย่อย 1 : งานศิลป์พิมพ์ลายเวียงกาหลงบนวัสดุที่หลากหลาย : นวัตกรรมศิลปะเวียงกาหลง วิทยาลัยสงฆเ์ชียงราย

16 ว.016/2562 นาย ศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์ โครงการร่วม 1 สังคมเกษตรกรรมยั่งยืนวถิีพุทธในจงัวดัล าปาง วิทยาลัยสงฆล์ าปาง

17 ว.017/2562 พระครูสิริบรมธาตุพทิักษ์ รสหวาน โครงการย่อย 3 : การแกะลายค าเพือ่สร้างสรรค์การเรียนรู้ศิลปศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

18 ว.018/2562 พระครูสมุห์วัลลภ ทาอินทร์ โครงการย่อย 2 : การออกแบบลายภาพทศันสิลปเืพือ่การพมันาอาชีพในชุมชน วิทยาเขตเชียงใหม่

19 ว.019/2562 พระครูสุธีสุตสุนทร พอกพูน โครงการย่อย 2 : การบริหารจัดการพื้นที่ทางวฒันธรรมเวยีงกาหลงโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีชุมชน วิทยาลัยสงฆเ์ชียงราย

สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2562
ผู้รับทุน



20 ว.020/2562 พระครูวิมลศิลปกิจ แก้งเปียง แผนงานวิจัยทฤษฎเีศรษฐกิจพอเพยีง : ลายเวียงกาหลงสู่เป้าหมายอาชีพที่ยั่งยืนของชุมชน วิทยาลัยสงฆเ์ชียงราย

21 ว.021/2562 นาย มานิตย์ กันทะลัก พระสิงห ์4 : แนวคิด คุรค่า ของวัมนธรรมทีแ่ปรเปล่ียนสู่รูปแบบพทุธประติมากรรมร่วมสมยัและความเข้าใจของสังคม วิทยาลัยสงฆเ์ชียงราย

22 ว.022/2562 นาย เยื้อง ปัน้แหน่งเพ็ชร์ โครงการย่อย 1 : การลอกลายพระบฎโบราณเพื่อสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย วิทยาเขตเชียงใหม่

23 ว.023/2562 นางสาว ธาดา เจริญกุศล โครงการย่อย 1 : องค์ความรู้และคุณค่าอาหารพื้นบ้านยอดนยิมตามหลักโภชนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุเขตภาคเหนอืตอนบน วิทยาเขตแพร่

24 ว.024/2562 พระครูสังฆรักษ์บุญเสริม ศรีทา แผนงานวิจัยอาหารพื้นบา้น : กระบวนการจัดการอาหารพื้นบา้นยอดนิยมตามหลักโภชนาการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตภาคเหนือตอนบน วิทยาเขตแพร่

25 ว.025/2562 นาย สิทธิชัย อุ่นสวน การพฒันาระบบภมูิสารสนเทศของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวดัน่าน วิทยาลัยสงฆน์ครน่าน ฯ

26 ว.026/2562 พระครูสิริบรมธาตุพทิักษ์ รสหวาน แผนการวจิยั การพัฒนาพิพิธภณัฑ์ชุมชนเพื่อการเรียนรู้งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ วิทยาเขตเชียงใหม่

27 ว.027/2562 นาย ภัชรบถ ฤทธิเ์ต็ม โครงการยอ่ย 4 : การพัฒนาการท่องเที่ยวเพือ่สืบสานศิลปะพืน้ถิ่น วิทยาเขตเชียงใหม่

28 ว.028/2562 นาย นเรศร์ บุญเลิศ แผนงานวจิยั การพัฒนารูปแบบเทคโนโลยดิีจทิลัส าหรับผู้สูงอายดุ้วยพุทธบรูณาการขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในระยะยาว วิทยาลัยสงฆเ์ชียงราย

29 ว.029/2562 นาย ขจรเดช หนิ้วหยิ่น ศึกษาวิเคราะหแ์นวคิดทางพระพทุธศาสนาที่ปรากฏในเจดีย์เมืองเชียงแสน วิทยาลัยสงฆเ์ชียงราย

30 ว.030/2562 นาย มานิตย์ กันทะลัก โครงการย่อย 2 : ศิลปะเชิงพทุธสู่วถิีชุมชนบนผนังพืน้ทีส่าธรณะในจงัหวดัเชียงใหม่ วิทยาเขตเชียงใหม่

31 ว.031/2562 นางสาว ปิยฉัตร ดีสุวรรณ โครงการยอ่ย 2 : การพัฒนาอาหารพื้นบา้นยอดนิยมตามหลักโภชนาการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพของผู้สูงอายเุขตภาคเหนือตอนบน วิทยาเขตแพร่

32 ว.032/2562 นาย ทรงเดช ทิพย์ทอง โครงการย่อย 3 : การพัฒนาเครือข่ายแหล่งเท่องเที่ยววิถีศิลป์บนเส้นทางศิลปินล้านนา วิทยาลัยสงฆเ์ชียงราย

33 ว.033/2562 นาย วันชัย พลเมืองดี รูปแบบการพัฒนาพื้นทีแ่ละกจิกรรมเพื่อการพ านักระยะยาว (Long Stay) ส าหรับผู้สูงอายุชาวต่างชาติในพื้นทีจ่ังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และพะเยา วิทยาเขตพะเยา

34 ว.034/2562 นาย สมคิด นันต๊ะ โครงการร่วม 2 การศึกษาผ้าลายน้ าไหลและวัฒนธรรมไทยล้ือจังหวัดน่าน วิทยาลัยสงฆน์ครน่าน ฯ

35 ว.035/2562 พระครูวิโชติสิกขกิจ เด่นประเสริฐ ชมุชนสีเขยีววัดสีขาว : รูปแบบการจัดการพื้นทีส่าธารณะด้านส่ิงแวดล้อม และความโปร่งใสของวัดและชมุชนในจังหวัดพิจิตร วิทยาลัยสงฆพ์ิจิตร

36 ว.036/2562 นาย ประสิทธิ ศรีสมุทร แผนงานวจิยัดนตรีพืน้บา้น : ประวติัศาสตร์ ความเชื่อ และการส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน วิทยาลัยสงฆศ์รีสะเกษ

37 ว.037/2562 นาย ธยายุส ขอเจริญ แผนงานวจิยัพลวตัทางสังคมและวฒันธรรมภายใต้ความสัมพนัธช์ายแดนไทยกมัพชูา วิทยาลัยสงฆศ์รีสะเกษ

38 ว.038/2562 พระครูโกศลศาสนวงศ์ มนตรีวงษ์ โครงการย่อย 1 : พลวตัวมันธรรมของประชาชนตามแนวชายแดนไทย-กมัพูชา : คติความเชื่อและการละเล่น วิทยาลัยสงฆศ์รีสะเกษ

39 ว.039/2562 พระแพนษนุ อนุตฺตโร อนุสิทธิ์ โครงการย่อย 2 : การเรียนรู้ด้านส่ือเทคโนโลยีทีม่ีผลต่อพลวัตการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนะรรมภายใต้ความสัมพันธ์ชายแดนไทย -กมัพูชา วิทยาลัยสงฆศ์รีสะเกษ

40 ว.040/2562 พระอุดมปัญญาภรณ์ โครงการย่อย 3 : วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกนัอย่างสันติของประชาชนในเขตพื้นที่ชายแดนไทย-กมัพูชา วิทยาลัยสงฆศ์รีสะเกษ

41 ว.041/2562 พระครูสิริคณาภิรักษ์ วงษ์มณี โครงการย่อย 4 : ขันตะรรม : กระบวนการสร้างสันติของผู้น าชุมชนตามแนวชายแดนไทย-กมัพูชา วิทยาลัยสงฆศ์รีสะเกษ



42 ว.042/2562 นาย สุทัน์ ประทุมแก้ว การพมันาผลิตภณัฑ์และส่งเสริมสัมมาชีพของหมูบ่า้นรักษาศีล 5 ในจงัหวดัศรีสะเกษ วิทยาลัยสงฆศ์รีสะเกษ

43 ว.043/2562 นาย ชุติพนธ์ วงษ์อมรวิทย์ การพฒันาแอพพลิเคชั่นการทอ่งเที่ยวของอ าเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา วิทยาเขตอุบลราชธานี

44 ว.044/2562 พระมหาสุริยัน อุตฺตโร การพัฒนาเทคนิคและกระบวนการถนอมอาหารตามภูมิปัญญาท้องถิน่ชมุชนบ้านโนนการหลง อ .พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี วิทยาเขตอุบลราชธานี

45 ว.045/2562 นาย รุ่งสุริยา หอมวัน แผนการวจิัยศูนยก์ารเรียนรู้ศิลปะแบบบายนจังหวดับุรีรัมย์ วิทยาลัยสงฆบ์ุรีรัมย์

46 ว.046/2562 พระมหาค าพันธ์ ปภากโร ภาคสิม โครงการร่วมศึกษารูปแบบและแหล่งเรียนรู้ของวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธาน-ีมุกดาหาร วิทยาเขตอุบลราชธานี

47 ว.047/2562 นาย วรวัฒน์ ราชิวงศ์ แผนการวจิัย การพฒันาศักยภาพการทอ่งเทีย่วเชิงวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธข์่าในจังหวดัมุกดาหาร วิทยาเขตอุบลราชธานี

48 ว.048/2562 พระครุภัทรจิตตาภรณ์ ศรีสว่างค์ โครงการย่อย 1 : เคร่ืองสัการะทางพระพุทธสาสนาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยสงฆน์ครราชสีมา

49 ว.049/2562 พ.ต.ท. ชุมพล เพ็งศิริ การพัฒนากองทุนหมูบ่้านอยา่งยัง่ยนืในจงัหวัดชัยภมูิ วิทยาลัยสงฆช์ัยภูมิ

50 ว.050/2562 นาย สิรภพ สวนดง แผนการวิจยัรูปแบบการพัฒนาภมูปิญัญาและประเพณีเชงิพุทธกับการส่งเสริม เรียนรู้ของประชาชนในเขตอีสานใต้ วิทยาลัยสงฆน์ครราชสีมา

51 ว.051/2562 พระมหาสังคม ช่างเหล็ก โครงการยอ่ย 2 ; กระบวนการอนรัุกษ์ประเพณีทอ้งถิ่นอสีาน : กรณีบญุแหก่ระธูปของชุมชนหนองบวัแดง จงัหวัดชัยภมูิ วิทยาลัยสงฆช์ัยภูมิ

52 ว.052/2562 นาย ภูษิต ปุลันรัมย์ โครงการร่วมยทุธศาสตร์การพฒันาศักยภาพผู้น าชุมชนหมู่บา้นเศรษฐกจิพเิพยีงต้นแบบ วิทยาเขตขอนแก่น

53 ว.053/2562 พระวิชาญ มวลทอง Smart City : การพมันาเมืองและชนบทอย่างสร้างสรรค์ของจังหวัดบรีุรัมย์ วิทยาลัยสงฆบ์ุรีรัมย์

54 ว.054/2562 นางสาว ชยาภรณื สุขประเสริฐ โครงการร่วม การพฒันาจติส านึกสาธารณะเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถานชุมชน จงัหวัดบรีุรัมย์ วิทยาลัยสงฆบ์ุรีรัมย์

55 ว.055/2562 พระใบฎีการสุพจน์ ตปสีโล เกานคร แผนงานวิจยั The City of Arts : การสร้างเมืองสิลปะเชิงสร้างสรรค์ในสังคมไทย วิทยาเขตอุบลราชธานี

56 ว.056/2562 นาย ชาญชัย ฮวดศรี นโยบายภาครัฐ: การเปล่ียนแปลงและการคงอยู่ของวฒันธรรมอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

57 ว.057/2562 พระสุภวิชญ์ ปภสฺสโร วิราม การพมันาวัดให้เป็นศูนยก์ลางความรู้ชุมชนวัดโพธิ์งาม บ้านต้ิวน้อย ต าบลนาโป่ง อ าเภอเมือง จังหวัดเลย วิทยาลัยสงฆเ์ลย

58 ว.058/2562 นาย สุวิน ทองปัน้ แผนงานวิจยัอาณาจกัรล้านช้าง : ปรัชญา ศิลแ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตคนลุ่มน้ าโขง วิทยาเขตขอนแก่น

59 ว.059/2562 นาย ปัญญา คล้ายเดช โครงการย่อย 1 : อาณาจกัรล้านช้างและการล่มสลายของอาณาจกัรล้านช้าง วิทยาเขตขอนแก่น

60 ว.060/2562 นาย จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ โครงการย่อย 2 : ปรัชญา ศิลปะ วมันธรรม ประเพณีและวถิีชีวติคนล้านช้าง วิทยาเขตขอนแก่น

61 ว.061/2562 พระมหาปพน กตสาโร แสงย้อย โครงการย่อย 3 : อิทธิพลของอาณาจักรล้านช้างที่มีต่อวิถีชีวิตคนลุ่มน้ าโขง วิทยาเขตขอนแก่น

62 ว.062/2562 นาย ชัยภัทร ปทุมมา การพฒันารูปแบบศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย "ผญาอสีาน" ในชุมชนทุ่งบ้านโป่ง ต าบลทุ่งโป่ง อ าเภออบุลรัตน ์จังหวัดขอนแกน่ วิทยาเขตขอนแก่น

63 ว.063/2562 นาย นิเทศ สนั่นนารี แผนงานวจิยั โสเหล่เสวนา : ปราชน์ชาวบา้นกับบทบาทผู้น าไมเ่ปน็ทางการถา่ยทอดภมูปิญัญาทอ้งถิน่เพื่อสร้างความเขม้แขง็ชุมชน วิทยาเขตขอนแก่น



64 ว.064/2562 พระศรีธรรมภานี สภาพปญัหาและแนวทางการพฒันาการด าเนินงานโรงเรียนในโครงการโรงเรียนวถิีพทุธ ส านักงานพระสอนศีลธรรม

65 ว.065/2562 นาย กิตติชัย สุธาสิโนบล การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาทีม่ีสติเปน็ฐานการเรียนรู้ทีเ่หมาะสมกบัผู้เรียนระดับศึกษาขั้นพื้นฐานในสังคมไทยยุคปจัจุบนั มหาวิทยาลัยศรีนครินทราวิโรฒ


