
 
 
 

กำหนดการสอบหัวข้อและโครงร่างสารนิพนธ์ (๓ บท) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

ผ่านระบบ Zoom Video Conference (ZOOM ID 456 789 8998) 
วันพุธที ่๒๐ เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ที ่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล ชื่อหัวข้อสารนิพนธ ์ เวลา กรรมการควบคุมสารนิพนธ ์ คณะกรรมการสอบ 

๑ 

พระครูพิมลธรรมภาณ  
กนฺตสีโล (ปาละพันธ์) 
รหัสประจำตัวนิสิต 
๖๒๐๑๒๐๔๒๐๑ 

การพัฒนาการบรหิาการจดัการการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
DEVELOPMENT OF MANAGEMENT OF 
CULTURAL TOURISM MANAGEMENT IN 
PHRA CHETUPHON WIMON 
MANGKALARAM TEMPLE 

๐๘.๓๐ น. ๑. ผศ., ดร.ประเสริฐ ธิลาว  
ประธานกรรมการ 
๒. พระปลัดระพิน พุทธิสาโร ผศ., ดร. 
กรรมการ 

๑. รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม                                                      
๒. รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์                    
๓. พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร. 
๔. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร.    
๕. พระมหากฤษฎา กิตตฺิโสภโณ, ผศ.ดร. 

ประธานกรรมการ 
กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

 
๒ 

พระนิวัฒน์ สนฺตจติฺโต 
(บางหลวง) 
รหัสประจำตัวนิสิต 
๖๒๐๑๒๐๔๒๑๔ 

การพัฒนาเทคนิคการสอน ของพระสอนศลีธรรม
ในโรงเรียนอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
THE DEVELOPMENT OF TEACHING 
TECHNIQUES OF THE MORAL TEACHINGS 
IN SCHOOLS  KHLONG LUANG DISTRICT, 
PATHUM THANI PROVINCE 
 

๐๙.๓๐ น.  ๑. พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. 
ประธานกรรมการ 
๒. พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณ , ผศ. 
ดร.  กรรมการ 

๑. รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม                                                      
๒. รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์                    
๓. พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร. 
๔. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร.    
๕. พระมหากฤษฎา กิตตฺิโสภโณ, ผศ.ดร. 

ประธานกรรมการ 
กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

 
๓ 

พระมานพ อคฺคมาณโว 
(ชิตะ) 
รหัสประจำตัวนิสิต 
๖๒๐๑๒๐๔๒๑๙ 

การสร้างแรงจูงใจเพื่อส่งเสริมการศึกษาพระ
ปริยัติธรรมแผนกบาลี ในจังหวัดระนครศรีอยุธยา 
MOTIVATION FOR ENRICHMENT 
PRAPARIYATTIDHAMMA STUDYING UNDER 
PALI SECTION IN AYUTTHAYA 
 

๑๐.๓๐ น. ๑. ผศ.ดร.ประเสริฐ ธลิาว 
ประธานกรรมการ 
๒. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร.
กรรมการ 

๑. รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม                                                      
๒. รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์                    
๓. พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร. 
๔. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร.    
๕. พระมหากฤษฎา กิตตฺิโสภโณ, ผศ.ดร. 

ประธานกรรมการ 
กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 



ที ่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล ชื่อหัวข้อสารนิพนธ ์ เวลา กรรมการควบคุมสารนิพนธ ์ คณะกรรมการสอบ 
 

๔ 
พระอนพัทย์ ตธมฺโม 
(ประสพพฤกษ์) 
รหัสประจำตัวนิสิต 
๖๒๐๑๒๐๔๒๒๑ 

การส่งเสริมความสมานฉันท์ตามแนว
พระพุทธศาสนาสำหรบัชุมชน วัดพระนารายณ์
มหาราชวรวิหาร จังหวัดนครราชสีมา 
PROMOTING RECONCILIATION IN 
ACCORDANCE WITH BUDDHISM FOR THE 
COMMUNITY OF PHRA NARAI MAHARAJ 
WORAWIHAN TEMPLE, NAKHON 
RATCHASIMA PROVINCE 

๑๓.๐๐ ๑. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร.
ประธานกรรมการ 
๒. พระมหากฤษฎา กิตตฺิโสภโณ, ผศ.ดร.
กรรมการ 

๑. รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม                                                      
๒. รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์                    
๓. พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร. 
๔. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร.    
๕. พระมหากฤษฎา กิตตฺิโสภโณ, ผศ.ดร. 

ประธานกรรมการ 
กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

 
๕ 

พระปลดัชุมพล 
อาภทฺธโร 
(แสนสุข) 
รหัสประจำตัวนิสิต 
๖๒๐๑๒๐๔๒๐๒ 

รูปแบบการสร้างแรงจูงใจแก่ประชาชนในการ
ทำบุญของวัดพุน้อย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุร ี
A MODEL OF MOTIVATION FOR PEOPLES 
IN DONATON OF WATPHUNOI BANMI 
DISTRICT LOPBURI PROVINCE 

๑๔.๓๐ ๑. พระมหากฤษฎา กิตตฺิโสภโณ, ผศ.ดร.
ประธานกรรมการ 
๒. พระปลัดระพิน  พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. 
กรรมการ 

๑. รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม                                                      
๒. รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์                    
๓. พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร. 
๔. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร.    
๕. พระมหากฤษฎา กิตตฺิโสภโณ, ผศ.ดร. 

ประธานกรรมการ 
กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

 
๖ 

นางสาวทยิดา ผล
สมบูรณ ์
รหัสประจำตัวนิสิต 
๖๒๐๑๒๐๔๒๒๒ 

รูปแบบในการปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนา
แก่นักเรียนของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์ จังหวัดชลบุร ี
PATTERNS IN CULTIVATING FAITH IN 
BUDDHISM FOR STUDENTS OF THE 
SUNDAY STUDIES CENTERS CHONBURI 
PROVINCE 

๑๖.๐๐ ๑. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร.
ประธานกรรมการ 
๒. พระมหากฤษฎา กิตตฺิโสภโณ, ผศ.ดร.
กรรมการ 

๑. รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม                                                      
๒. รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์                    
๓. พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร. 
๔. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร.    
๕. พระมหากฤษฎา กิตตฺิโสภโณ, ผศ.ดร. 

ประธานกรรมการ 
กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 


