
 

แบบตอบรับ 
  การเข้ารว่มโครงการพฒันาศักยภาพการวิจัยทางพุทธศาสนา 

เพื่อความก้าวหน้าในประชาคมอาเซียน 
ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

    ระยะท่ี ๑ วันท่ี ๑๓ – ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘    
    ระยะท่ี ๒ วันท่ี ๒๔ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘  

ณ ห้องประชุม ๔๐๒ อาคารสํานักงานอธิการบดี มจร วังน้อย 

 
 

  ยินดีเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยฯ     จํานวน......................รูป/คน 
๑. ชื่อ.......................................................ฉายา............................................สกุล.............................................................. 
  ตําแหน่งทางวิชาการ..................................................................................................................................................... 
 สถานที่ติดต่อ/หน่วยงาน............................................................................................................................................... 
 เลขที ่...........................ถนน......................................................ตําบล/แขวง................................................................

อําเภอ/เขต.................................................. จงัหวัด................................................ รหัสไปรษณีย์............................. 
 เบอร์ติดต่อ .......................................................... E-mail Address ................................................................. 

    ประสบการณ์ในการวิจัย             เคยทําวิจัย                      ไม่เคยทําวิจัย          
  ๑.  มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับทุน ..................................................เรื่อง 
  ๒.  ปัญหาวิจยัเกี่ยวกับอาเซียนศึกษาทีท่่านสนใจ คือ.........................................................................................
             .....................................................................................................................................................................     
๒. ชื่อ.......................................................ฉายา............................................สกุล.............................................................. 
  ตําแหน่งทางวิชาการ..................................................................................................................................................... 
 สถานที่ติดต่อ/หน่วยงาน............................................................................................................................................... 
 เลขที ่...........................ถนน......................................................ตําบล/แขวง................................................................

อําเภอ/เขต.................................................. จงัหวัด................................................ รหัสไปรษณีย์............................. 
 เบอร์ติดต่อ .......................................................... E-mail Address ................................................................. 

    ประสบการณ์ในการวิจัย             เคยทําวิจัย                      ไม่เคยทําวิจัย          
  ๑.  มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับทุน ..................................................เรื่อง 
  ๒.  ปัญหาวิจัยเกี่ยวกับอาเซียนศึกษาที่ท่านสนใจ คือ....................................................................................
             ........................................................................................................................................................... 
หมายเหตุ ขอความกรุณาส่งแบบตอบรับ และ/หรือ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ ศูนย์อาเซยีนศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย  ภายในวันที่ ๙ กรกฎาคม  ๒๕๕๘    
   ทาง E-mail : mcuasean@gmail.com  Website: www.asc.mcu.ac.th 

 ผู้ประสานงาน   ๑.  ดร.ลําพอง กลมกูล         โทร. ๐๘๖-๕๐๓๘๐๖๗ 
  ๒.  นางสาวอรเนตร บุนนาค       โทร. ๐๘๖-๔๙๓๙๐๐๒ 



 
โครงการพัฒนาศักยภาพ 

การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือความก้าวหน้าในประชาคมอาเซียน 
ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

 
 

๑. ชื่อโครงการ :  โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยทางพุทธศาสนาเพ่ือความก้าวหน้าในประชาคม 
     อาเซียน  
๒. ชื่อหน่วยงาน  :  ศูนย์อาเซียนศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ :  พระราชวรเมธี, ดร.  
                                  พระมหาเด่นพงษ์ พุทฺธรกฺขิโต 
                                  พระมหาสมพงษ์  สนฺตจิตฺโต, ดร.  
                                  พระอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที 
                                  ดร.ลําพอง กลมกูล 
                                  นางสาวอรเนตร บุนนาค  
๔. แผนงาน  :  รองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยการพัฒนานักวิจัยและผลิตงานวิจัย 
                                 ด้านพระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียนกับศาสตร์สมัยใหม่ 
๕. โครงการเชื่อมโยงกับมาตรฐาน สกอ.:  องค์ประกอบที่ ๔ การวิจัย 

 องค์ประกอบที่ ๕ การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
๖. หลักการและเหตุผล 
 การส่งเสริมการทําวิจัยของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สายวิชาการมีความสําคัญและจําเป็นในการ
พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในองค์กร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้กําหนดไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 
๒ ว่าด้วยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนาระดับ
นานาชาติ ซึ่งในทางปฏิบัติที่จะทําให้การดําเนินงานให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ด้านการวิจัยที่กําหนด
ไว้จําเป็นต้องจัดโครงการหรือกิจกรรมที่เก่ียวข้องเพื่อให้เกิดการขับเคล่ือนและการดําเนินงานให้บรรลุตาม
เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  
 ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นเป็นหน่วยงานท่ีจัดต้ังขึ้นเพ่ือการ
บริหารงาน การวางแผนงาน การพัฒนาเครือข่าย การศึกษาวิจัย การจัดระบบสารสนเทศ และการให้บริการ
วิชาการองค์ความรู้ที่ เ ก่ียวข้องกับการบริการงานอาเซียน และประสานความร่วมมือกับส่วนงานของ
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานอ่ืน ๆ ในประชาคมอาเซียน แบ่งการบริหารงานเป็น ๒ ส่วน คือ ๑) ส่วนงานบริหาร 
และ ๒) ส่วนงานวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ โดยที่ในส่วนของกลุ่มงานวิจัยและสารสนเทศ มีหน้าที่ใน
การปฏิบัติงานส่งเสริมการทําวิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้พร้อมนําลงสู่การปฏิบัติที่จริง บริหารและติดตามงานวิจัย 



รวมท้ังจัดระบบสารสนเทศเพื่อเป็นคลังข้อมูลเก่ียวกับประชาคมอาเซียน จากภารกิจของศูนย์อาเซียนศึกษา 
และจากแผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงเป็นประเด็นที่ทําให้ศูนย์
อาเซียนศึกษา ได้สนใจในการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ได้มีโอกาสพัฒนางานวิจัยทางพระพุทธศาสนาที่บูรณาการร่วมกับสังคม การศึกษา ภาษา
และวัฒนธรรมอาเซียน โดยการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือออกแบบการวิจัยที่ทันสมัยและสามารถบูรณาการ
ร่วมกับศาสตร์สมัยใหม่ เพ่ือรองรับการเปิดตัวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ดังน้ัน โครงการพัฒนาศักยภาพ
ในการวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือความก้าวหน้าในประชาคมอาเซียน จึงเป็นโครงการที่เป้าหมายท่ีสําคัญเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการทําวิจัยและยกระดับคุณภาพงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยให้มีความเป็นสากลและมีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
 
๗. วัตถุประสงค์ 

๗.๑ เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการทําวิจัยของบุคลากรให้สามารถพัฒนางานวิจัยทางพระพุทธศาสนา
บูรณาการร่วมกับสังคม การศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน ตามบริบทของวิทยาเขต โดยใช้กิจกรรมเชิง
ปฏิบัติการ 

๗.๒ เพ่ือผลิตงานวิจัยทางพระพุทธศาสนาที่เช่ือมโยงกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
๗.๓ เพ่ือนําเสนอองค์ความรู้ใหม่ทางด้านพระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียนผ่านกระบวนการวิจัย  
 

๘. ลักษณะของกิจกรรม 
ลักษณะของกิจกรรมในโครงการแบ่งการดําเนินงานออกเป็น ๒ ระยะ ดังน้ี 
๑) กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ค้นหาอาเซียนผ่านกระบวนการวิจัย” 
๒)  กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สะท้อนคิดผลการวิจัยนําสู่รู้ผล รู้ตน รู้อาเซียน”  
หมายเหตุ : เหตุผลที่แบ่งการดําเนินงานเป็น ๒ ระยะ เน่ืองจากกระบวนการพัฒนางานวิจัยเป็นกระบวนการ

ที่ต้องอาศัยการติดตามและปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีเพ่ือให้ผลการดําเนินงานของโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ และสามารถผลิตผลงานวิจัยทางพระพุทธศาสนาที่เช่ือมโยงกับประชาคมอาเซียน 

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๙.๑ ทําให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีทักษะในการพัฒนางานวิจัยทาง

พระพุทธศาสนาบูรณาการร่วมกับสังคม การศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน ตามบริบทของวิทยาเขต 
๙.๒ ทําให้ได้งานวิจัยทางพระพุทธศาสนาที่เช่ือมโยงกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
๙.๓ ทําให้ได้องค์ความรู้ใหม่ทางด้านพระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียนผ่านกระบวนการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 



กําหนดการ 
โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยทางพทุธศาสนา 

เพื่อความก้าวหน้าในประชาคมอาเซียน 
ระยะที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ กรกฎาคม พุทธศกัราช ๒๕๕๘     

 ณ ห้องประชุม ๔๐๒ อาคารสํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตําบลลําไทร อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
วันจันทร์ที ่๑๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 
๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. พิธีเปิดและให้โอวาท โดย พระราชวรเมธี, ดร. ผู้อํานวยการศูนย์อาเซียนศึกษา  

๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. 
บรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนางานวิจัยไทยให้ก้าวไกลในอาเซียน” 
โดย ผศ.ดร.จตภูุมิ เขตจัตรุัส  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

๑๑.๓๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. 
กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เรียนรูว้ิถีอาเซียนผ่านกระบวนการวจิัย” 
โดย ดร.ลําพอง กลมกูล นักวจิยั ศูนย์อาเซียนศึกษา 

๑๔.๓๐ - ๑๔.๕๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง และน้ําปานะ 
๑๔.๕๐ - ๑๖.๐๐ น. กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (ต่อ)   
๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐น. รับประทานอาหารเย็น 

๑๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. 
กิจกรรมการสะท้อนคิด “ค้นหาตัวแปรอาเซียน พัฒนาสู่ปัญหาวิจัย”  
โดย ผศ.ดร.จตภูุมิ เขตจัตรุัส  และดร.ลําพอง กลมกูล  

๒๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. 
พักอาคารรับรองอาคันตุกะ (๙๒ ปี ปัญญานันทะ) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อาํเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วันอังคารที่ ๑๔ กรกฎาคม พทุธศกัราช ๒๕๕๘ 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 

๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. 
กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กําหนดปัญหาวจิัยและพัฒนาโครงร่างงานวิจัย
อาเซียน” โดย พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต, ดร. นกัวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา   
และ ดร.ลําพอง กลมกูล 

   ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
   ๑๐.๔๕ - ๑๑.๓๐ น. กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (ต่อ) 

โดย ผศ.ดร.จตภูุมิ เขตจัตรุัส  และดร.ลําพอง กลมกูล 
๑๑.๓๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเข้าถงึขอ้มลูอย่างมีนัยสําคัญ” 
โดย ผศ.ดร.จตภูุมิ เขตจัตรุัส  และดร.ลําพอง กลมกูล 

    ๑๖.๐๐ น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
หมายเหตุ :  กําหนดการน้ีอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

 



กําหนดการ 
โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยทางพทุธศาสนา 

เพื่อความก้าวหน้าในประชาคมอาเซียน 
ระยะที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘     

ณ ห้องประชุม ๔๐๒ อาคารสํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตําบลลําไทร อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
วันจันทร์ที ่๒๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ 

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน  (ผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นฆราวาสขอความร่วมมือแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย
หรือชุดอาเซียน) 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. 
พิธีเปิดการอบรม โดย พระมหาเด่นพงษ์ พทฺุธรกขฺิโต ผู้อํานวยการส่วนงานบริหาร  
ศูนย์อาเซียนศึกษา 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. กิจกรรมการสะท้อนคิด เรื่อง “รายงานความกา้วหน้าของงานวิจัยอาเซียน” 
๑๑.๓๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. 
กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย” 
โดย พระมหาสมพงษ์  สนฺตจิตโฺต, ดร. และ ดร.ลําพอง กลมกลู 

๑๔.๓๐ - ๑๔.๕๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง และน้ําปานะ 
๑๔.๕๐ – ๑๖.๐๐ น. กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (ต่อ) 
๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐น. รับประทานอาหารเย็น 
๑๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. กิจกรรมเสริมเรยีนรู้วัฒนธรรมอาเซียน โดย พระมหาอภิเชษฐ สุภทฺรวาท ีและคณะ 

๒๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. 
พักอาคารรับรองอาคันตุกะ (๙๒ ปี ปัญญานันทะ) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อาํเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วันอังคารที่ ๒๕ สิงหาคม พทุธศกัราช ๒๕๕๘ 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 

๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “นําเสนอผลการวิจัยและแลกเปล่ียนเรียนรู้: รู้ผล   รู้ตน รู้อาเซียน” 
(ตัวแทนจากส่วนกลางและวิทยาเขต นําเสนอผลข้อค้นพบจากการวิจัย) 

   ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
   ๑๐.๔๕ - ๑๑.๓๐ น. การประชุมเชิงปฏิบัติการ “นําเสนอผลการวิจัยและแลกเปล่ียนเรียนรู้: รู้ผล รู้ตน รู้อาเซียน” 

(ตัวแทนจากวิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ นําเสนอผลข้อค้นพบจากการวิจยั) (ต่อ) 
๑๑.๓๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. 
กิจกรรมกลุ่มการสะท้อนผลการเรียนรูเ้รื่อง “ทิศทางการวิจัยให้กา้วไกลในประชาคม
อาเซียน” โดย บุคลากรของศูนย์อาเซียนศึกษา มจร (นําเสนอผลการสะท้อนคิด) 

๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง และน้ําปานะ 

๑๔.๔๕ – ๑๕.๓๐ น. 
ประเมินผลโครงการ และพิธีปดิ และมอบใบเกียรติบัตร โดย ผู้อํานวยการศูนย์อาเซียนศึกษา 
มจร (หรอืผู้แทน) 

    ๑๖.๐๐ น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
หมายเหตุ :  กําหนดการน้ีอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม  


