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พิมพที่ มหาจุฬาบรรณาคาร  ศูนยจําหนายหนังสือและอุปกรณการศึกษา 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วังนอย) 
79 หมู 1 ถนนพหลโยธิน หลักกโิลเมตรที่ 55 
ตําบลลาํไทร อาํเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 
โทร. 035-248000 ตอ 8048 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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คํานํา 

 
 คณะสังคมศาสตรโดยภาควิชารัฐศาสตรไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยใหเปดสอนหลกัสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ต้ังแตป
การศึกษา 2549 เปนตนมา และหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
ต้ังแตปการศึกษา 2551 เปนตนมาจนถึงปจจุบนั โดยในแตละปไดมีผูสําเร็จการศึกษามากพอสมควร 
ซึ่งนิสิตเหลาน้ี ไดสําเร็จการศึกษาตามแผน ก แบบ ก 2 ที่ทั้งศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธและ
แผน ข ที่ศึกษารายวิชาและทําสารนิพนธดวย 
 ในการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุมหรือ (Proceedings) ครั้งน้ีเปนครั้งที่ 6 ได
มีภาคีขายเขารวมการประชุมสัมมนาประกอบดวย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ซึ่งไดกําหนดใหมีการแบงกลุมยอย
การนําเสนอผลงานทางวิชาการโดยใหนิสิตที่สําเร็จการศึกษาทุกรูปหรือคนตองนําเสนอผลงานวิจัย
ของตนเอง ซึ่งในปน้ีไดกําหนดใหมีการนําเสนอ 2 แบบดวยกันคือ ใหตีพิมพในสิ่งพิมพวิชาการและ
นําเสนอผลงานวิจัยของตนเองในรูปแบบโปสเตอร ซึ่งแบงออกเปน 6 กลุมยอย ประกอบดวย 1. 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ : ดานการปกครอง 2. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ : ดานศาสนศึกษา 
และดานสาธารณูปการ  3. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ : ดานการเผยแผ  4. สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ : ดานการศึกษาสงเคราะห 5. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ : ดานสาธารณสงเคราะห  
6. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร และสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมผานแบบ e-book ซึ่งสามารถอาน
ไดโดยใช QR Code  
 คณะผูจัดทําเอกสารหวังวา  เอกสารฉบับน้ีคงเอื้ออํานวยประโยชนใหแกผูสนใจทาง
วิชาการในดานน้ีเปนอยางดี  และเปนเครื่องช้ีวัดใหเห็นวา  เปนการจัดการศึกษาที่สามารถประกัน
คุณภาพของการศึกษาดวยตนเอง  และนําไปสูการประกันคุณภาพการศึกษาของ มจร ได  จึง
ขอขอบคุณทุกทานที่ไดมีสวนรวมทําใหการประชุมวิชาการครั้งน้ีบรรลุผลตามที่ไดกําหนดไว 

 
 
 

(รองศาสตราจารย ดร. สุรพล สยุะพรหม) 
ผูอํานวยการหลกัสูตรบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 
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กําหนดการ 
การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) 
หลักสตูรบัณฑิตศกึษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร  

ณ หอง B508-B509 อาคารเรียนรวม โซนบ ีช้ัน 5 คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อําเภอวังนอย จังหวัด

พระนครศรอียุธยา 
วันจันทร ที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 

 
ภาคเชา : 
 เวลา 08.00 น. ลงทะเบียนเขาประชุม 
 เวลา 08.30 น. ชมวีดีทัศน มจร 

เวลา 09.00 น. พระมหาสมบูรณ วุฑฺฒิกโร,ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
                     กลาวสัมปสาทนียกถา 
เวลา 09.15 น. พระครูปริยัติกิตติธํารง,รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร  
                     กลาวสัมปสาทนียกถา 
เวลา 09.45 น. พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี เดินทางถึงอาคารเรียนรวม  
                     ช้ัน 1 โซนบี  

เปดนิทรรศการโปสเตอรของผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2561 
เวลา 10.15 น. พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี ประธานในพิธีจุดธูปเทียน  

และกลาวนําบูชาพระรัตนตรัย 
   - พระครูปริยัติกิตติธํารง,รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร   
                                  ถวายสักการะตออธิการบดี 
   - ผูแทนผูสําเร็จการศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  
                                  และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
     ถวายสักการะตออธิการบดี 
   - รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝายกจิการทั่วไป  

  ผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา กลาวถวายรายงาน 
- พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี มอบเกียรติบัตรแกหนวยงาน
เครือขายที่รวม   
จัดประชุมและผูสําเร็จการศึกษาประกอบดวย 
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- มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
- สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
- ผูสําเร็จการศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
หลังจากน้ันอธิการบดีใหโอวาทและกลาวเปดการประชุมวิชาการที่มี

รายงานการประชุมพรอมบรรยายพิเศษ  
 เวลา 11.30 น. ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวัน 
 
 
ภาคบาย : การนําเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิต 
เวลา 13.00 น. 1. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ : ดานการปกครอง  
  2. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ : ดานศาสนศึกษา และดานสาธารณูปการ 
  3. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ : ดานการเผยแผ 
  4. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ : ดานการศึกษาสงเคราะห  
  5. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ : ดานสาธารณสงเคราะห   
  6. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
 
หมายเหตุ :  กําหนดการอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

พิธีกรประจําวัน  : พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. 
              : ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี 
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Full Text 
 

การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) 
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร  

ณ หอง B508-B509 อาคารเรียนรวม โซนบี ชั้น 5 คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อําเภอวังนอย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
วันจันทร ที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 
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สารบัญ 

กองบรรณาธิการ (1) 
คณะกรรมการการวิพากษบทความ (2) 
คํานํา (5) 
กําหนดการ (6) 
บรรยายพิเศษเร่ือง “การจัดการเชิงพุทธ: ความกาวหนาทางวิชาการท่ีควร
พัฒนาตอไป  โดยพระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธกิารบดี 

(18) 

  

รัฐประศาสนศาสตร  

ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดลอมของเทศบาลตําบลหมูสี อําเภอปากชอง  
จังหวัดนครราชสีมา 

 

 พระมหาสุริยะ มทฺทโว (มาธรรม), เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง, อนุวัต กระสังข 

การบริหารการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ  
จังหวัดชัยภูมิ 

 

 พระธนิต  อธิจิตฺโต (คงเนียม), เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง, สุรินทร นิยมางกูร 

สัมฤทธิผลการจัดการสวัสดิการผูสูงอายุขององคการบริหารสวน   
ตําบลหลุมขาว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 

 

 พระสมุหสมประสงค ปริชาโน (ตุมทอง), เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง,  
อนุวัต กระสังข 
 

ประสิทธิผลการบริหารจัดการนํ้าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม  
จังหวัดชลบุรี 

 

 พระโยธิน ญาณวโร (แสนมนตร)ี, สุรินทร นิยมางกูร,  
เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง 
 

ปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานเทศบาล 
ในอําเภอคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 

 

 พระสิทธิชัย วิสุทฺโธ (หวานผล), สุรินทร  นิยมางกูร,  
เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง 
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การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการมูลฝอยของเทศบาล 
ตําบลทุงหลวง อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

 

 พระนุชิต นาคเสโน (โพวิชัย), เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง, ธิติวุฒิ หมั่นมี 

การจัดการทรัพยากรมนุษยขององคการบริหารสวนตําบลเขาขลุง อําเภอ
บานโปง จังหวัดราชบุรี 

 

 พระครูปญญาภิยุต (ประจวบ ปฺาทีโป), อนุวัต กระสังข,  
เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง 
 

ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการ 
บริหารสวนตําบลโคกพระเจดีย อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

 

 พระมหาฉัตร กตสาโร (มาสวัสด์ิ), สุรินทร นิยมางกูร,  
เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง 
 

ความพึงพอใจตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลจอหอ 
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

 

 ภานรินทร ไชยเอิก, รัฐพล เย็นใจมา, อนุวัต กระสังข 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของเทศบาลเมืองลําตาเสา อําเภอวังนอย  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 ชญานุช สามัญ, รัฐพล เย็นใจมา, อนุวัต กระสังข 

การพัฒนาสมรรถนะการบริหารของผูบริหารเทศบาลตําบลบางละมุง  
จังหวัดชลบุรี 

 

 อัญชลี กองแกว, อนุวัต กระสังข, เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง 

การปกครอง  

แนวทางการบริหารจัดการอธิกรณของคณะสงฆอําเภอเมือง  
จังหวัดอางทอง 

 

 พระกฤษณพล คุณงฺกโร, พระปลัดระพิน พุทธฺสาโร, ประเสริฐ ธิลาว  
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การสงเสริมการปฎิบัติงานของพระวินยาธิการของคณะสงฆจังหวัดชัยภูมิ 

 

 
 พระครูใบฎีกาสุพรรณ ปสนฺนมโน, พระมหาสุนันท สุนนฺโท,  

พระปลัดระพิน พุทธฺสาโร 

การพัฒนาการบริหารจัดการหนวยอบรมประชาชนประจําตําบล 
ของคณะสงฆ อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 พระครูสังฆรักษสมบัติ ธมฺมทินฺโน (สมดี), พระสุธีวีรบัณฑิต,  
ประเสริฐ ธิลาว 
 

แนวทางการพัฒนาภาวะผูนําของพระสงฆในอําเภอโนนสะอาด  
จังหวัดอุดรธานี 

 

 พระชาญชัย อินฺทญาโณ (ยันตฉิมพลี, พระมหาสุนันท สุนนฺโท,  
พระปลัดระพนิ พุทธิสาโร 
 

ศักยภาพการปฏิบัติงานของเจาอาวาสในอําเภอดําเนินสะดวก  
จังหวัดราชบุรี 

 

 พระปลัดคงศักด์ิ ปฺาสกฺโก (มียอด), พระครูวิสุทธานันทคุณ,  
พระสมุทรวชิรโสภณ 
 

ภาวะผูนําของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆอําเภอเมือง  
จังหวัดราชบุรี 

 

 พระราชวัลภาจารย (ดาวเรือง อาจารคุโณ/คุณเมฆ),  
พระสมุทรวชิรโสภณ, สุรพล สุยะพรหม 
 

การบริหารจัดการวัดของเจาอาวาสในอําเภอบางสะพานนอย  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 

 พระอธิการวัชรินทร กนฺตสีโล (พุมแสวง), พระครูวาทีวรวัฒน,  
พระครูวิสุทธานันทคุณ 
 

การบริหารจัดการวัดของเจาอาวาสในอําเภอบางสะพานนอย 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 

 พระครูอาทรวรธรรม (บุญธรรม อุปสนฺโต), พระสมุทรวชิรโสภณ,  
สุรพล สุยะพรหม 
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การประยุกตใชหลักธรรมาภิบาลของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะ
สงฆ อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

 

 พระมหาประกอบ โชติปฺุโ (จุยเย็น), พระสมุทรวชิรโสภณ,  
สุรพล สุยะพรหม 

การเผยแผ  

การบริหารจัดการการอบรมผูบวชระยะสั้นของคณะสงฆจังหวัดอางทอง 

 

 พระอธิการรัตน รตโน (บัวทอง), ประเสริฐ ธิลาว, พระสุธีวีรบัณฑิต 

การพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนอําเภอบางคนที  
จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

 พระครูสมุหประมวล ปภสฺสโร (นาคะเวช),  
พระครูสังฆรักษทรงพรรณ ชยทตฺโต, พระสมุทรวชิรโสภณ  
 

การพัฒนาการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด 
ในอําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 

 พระปลัดพนมชัย มหาวชิโร, พระครูวาทีวรวัฒน,  
พระมหากังวาล ธีรธมฺโม 
 

การบริหารจัดการโครงการหมูบานรักษาศีล 5  
ของคณะสงฆอําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี  

 

 พระมหาพงษศักด์ิ รตนาโณ, ประเสริฐ ธิลาว,  
พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ 
 

การพัฒนาบทบาทพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

 พระศุภชาติ  สุภชาโต (ออนเย็น), พระมหากังวาล ธีรธมฺโม,  
พระครูวิสุทธานันทคุณ 
 

บทบาทในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมแกนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ของพระสงฆอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี 

 

 พระสมคิด จินฺตสโม (คลายเงิน), พระครูสังฆรักษทรงพรรณ ชยทตฺโต,  
พระมหากังวาล ธีรธมฺโม 
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การเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆอําเภอบานหมอจังหวัดสระบุรี  

 

 พระอธิการสมชาย อินฺทโชโต, พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ,  
พระอุดมสิทธินายก 

การศาสนศึกษาและสาธารณูปการ  

การพัฒนาการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆอําเภอ
เมือง จังหวัดเพชรบุรี 

 

 พระครูวินัยธรอธิษฐ สุวฑฺโฒ (สนขาว), พระมหากังวาล ธีรธมฺโม 
พระครูวาทีวรวัฒน 
 

สภาพการจัดการศึกษาธรรมศึกษา ในอําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

 พระครูสมุหดิฐภูมิ จิรธมฺโม (อินทชาติ), พระมหากังวาน ธีรธมฺโม,  
พระครูวาทีวรวัฒน 

การพัฒนาการบริหารจัดการสาํนักศาสนศึกษาของคณะสงฆ  
ในเขตอําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

 พระบุญมี ธมฺมธโร (แกวแกน), พระมหาสุนันท สุนนฺโท,  
พระปลัดระพนิ พุทฺธิสาโร 
 

การพัฒนาการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด 
ในอําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 

 พระไพโรจน สุจิตฺโต (เทพพิทักษ), พระครูวาทีวรวัฒน,  
พระมหากังวาล ธีรธมฺโม 
 

การบริหารจัดการงานประพฤติวุฏฐานวิธีของวัดในจังหวัดเพชรบูรณ   

 

 พระมหาพรประกิจ กิตฺติมโน (ฤทธ์ิสกุล), พระสุธีวีรบัณฑิต,  
ประเสริฐ ธิลาว 

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ของคณะ
สงฆ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

 

 พระมหามงคล อริชโย (ภูนาเขียว), พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ,  
พระปลัดระพนิ พุทฺธิสาโร 
 
 



14 การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม Proceedings: 2561

ประสิทธิภาพการจัดการศาสนศึกษาแผนกธรรมของคณะสงฆอําเภอเมือง 
จังหวัดราชบุรี 

 

 พระมหาสมศักด์ิ ปฺาวโร (สุขสม), พระครูสังฆรักษทรงพรรณ ชยทตฺ
โต, พระปฎกโกศล 
 

แนวทางการพัฒนาโครงการรักษาศีล 5 ท่ีดําเนินการโดยโรงเรียมัธยมศึกษา 
อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

 พระสมุหนพดล  จิรสีโล (เจริญผล), พระมหาสุนันท สุนนฺโท,  
พระปลัดระพนิ พุทฺธิสาโร 
 

สภาพปญหาและแนวทางแกไขในการบริหารจัดการท่ีพักสงฆ 
ในอําเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี 

 

 พระครูจริยธรรมานุรักษ (วัลลภ จริยธมฺโม), พระสมุทรวชิรโสภณ, 
สุรพล สุยะพรหม 
 

การพัฒนางานสาธารณูปการของพระสังฆาธิการอําเภอเมืองราชบุรี 

 

 พระครูจารุวรรณโกวิท (เจตน จารุวํโส), พระครูวิสุทธานันทคุณ,  
พระสมุทรวชิรโสภณ 

การพัฒนาวัดเพ่ือการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในอําเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี 

 

 พระครูพิทักษศิลปาคม (นุชิต วชิรวุฑฺโฒ), พระครูวิสุทธานันทคุณ,  
พระครูสังฆรักษทรงพรรณ ชยทตฺโต 
 

การพัฒนาวัดใหเปนวัดพัฒนาตัวอยางของอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี 

 

 พระครูสุพัฒนวรกิจ (ใหม อุตฺตโม), พระครูสังฆรักษทรงพรรณ ชยทตฺโต,  
พระปฎกโกศล 

การอนุรักษวัฒนธรรมชุมชนทองถ่ินตามแนวพระพุทธศาสนาของชุมชน
ลาวเวียง อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

 

 พระพิรุฬหวิทย ยสวฑฺโฒ (พรมมาล)ี, พระครูสังฆรักษทรงพรรณ ชยทตฺ
โต, พระปฎกโกศล 
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การบริหารจัดการการทองเท่ียวเชิงพุทธของวัดในอําเภอบางพลี  
จังหวัดสมุทรปราการ 

 

 พระมนิุนทร มุนินฺทโร (กองจันทรดี), พระมหากฤษฏา กิตฺติโสภโณ,  
ประเสริฐ  ธิลาว 
 

การบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัด อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี  

 

 พระธีระยุทธ อุชุจาโร (เอมเปย), พระอุดมสิทธินายก,  
พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ 

การศึกษาสงเคราะห  

ความ พึ งพอใจในการบริหารจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา:กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห 
อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

  พระครูปลัดศุภชัย ขนฺติโก (บุญอิ่ม), พระครูวิสุทธานันทคุณ,  
พระสมุทรวชิรโสภณ 
 

ประสิทธิผลการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา : 
กรณีศึกษาโรงเรียนวัดบานโปงสามัคคีคุณูปถัมภ อําเภอบานโปง จังหวัด
ราชบุรี 

  พระครูสุธีปริยัติวิธาน (สุภาพ อาตาปโก), พระสมุทรวชิรโสภณ,  
สุรพล สุยะพรหม 
 

การสงเสริมการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแกเยาวชนของคณะสงฆอําเภอ
พุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

 พระนิคม  กตปฺโญ  (นาชม ), พระมหากั งวาน ธีรธมฺ โม , พระครู
วาทีวรวัฒน 
 
 

ประสิทธิภาพการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
อําเภอละแมจังหวัดชุมพร 

 

 พระใบฎีกามนูญ จารุวณฺโณ (รัตนะพงศ), พระมหากังวาล ธีรธมฺโม,  
พระครูวิสุทธานันทคุณ 
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การบริหารจัดการวัดใหเปนศูนย การเรียนรูในชุมชน ของคณะสงฆ          
อําเภอวังนอย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
 พระสงา จนฺทวณฺโณ, พระมหากฤษฏา กิตฺติโสภโณ, พระอุดมสิทธินายก 

ประสิทธิผลการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรม 
ในโรงเรียน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 

 พระสมหมาย  สิริภทฺโท(ไทยานนท), พระครูวาทีวรวัฒน,  
พระครูสังฆรักษทรงพรรณ ชยทตฺโต 

การสาธารณสงเคราะห  

การจัดการสาธารณสงเคราะหของพระสังฆาธิการในอําเภอบางคนที  
จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

 พระครูปราโมทยปญญาวัฒน (บุญเลิศ เตชปฺุโ), พระสมุทรวชิรโสภณ,  
สุรพล สุยะพรหม 
 

บทบาทพระสงฆในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินในอําเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี 

 

 พระครูสมุหวิโรจน คุณวีโร (ตันบริบูรณ), พระครูวิสุทธานันทคุณ,  
พระครูสังฆรักษทรงพรรณ ชยทตฺโต 
 

การบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 

 

 พระมหาเอกชัย ปฺาวชิโร (วราภรณสุภากุล),  
พระครูสังฆรักษทรงพรรณ ชยทตฺโต, พระปฎกโกศล 

การจัดการงานสาธารณสงเคราะหของวัดพระบาทนํ้าพุ  จังหวัดลพบุรี 

 

 พระวรภพ คุณสมฺปนฺโน, พระปลัดระพนิ พุทธิสาโร, ประเสริฐ ธิลาว 

การสงเสริมเด็กและเยาวชนในการเขารวมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา  
ของพระสงฆ อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

 

 พระสมพร สมจิตโต (ออนไธสง), ประเสริฐ ธิลาว, พระอุดมสิทธินายก 
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การจัดการงานสาธารณสงเคราะหของพระสังฆาธิการ อําเภอเมือง  
จังหวัดราชบุรี 

 

 พระสมุหวศิน วิสุทฺโธ (พงษศักด์ิ), พระครูวิสุทธานันทคุณ,  
พระมหากังวาล ธีรธมฺโม 

 
 
 
 

ภาคผนวก   
 โครงการ  
 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินโครงการ  
 แบบประเมินบทความวิจัย  
   
   
 



18 การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม Proceedings: 2561

บรรยายพิเศษ 
เร่ือง “การจัดการเชิงพุทธ: ความกาวหนาทางวิชาการท่ีควรพัฒนาตอไป   

โดยพระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี 
ณ หอง B508-B509 อาคารเรียนรวม โซนบี ช้ัน 5 คณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อําเภอวังนอย  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วันจันทร ท่ี 8 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 
*********** 

ขอแสดงความนับถือโดยทานพระเถรานุเถระทั้งผูบริหารและคณาจารยวาที่มหาบัณฑิต
ทุกรูปที่อยูในที่ประชุมน้ีมีทานคณบดีคณะสังคมศาสตรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยทานพระครูปริยัติกิตติธํารง รศ.ดร. ขอเจริญพรทานผูบริหารคณาจารยและ มหาบัณฑิต
ใหมพรอมทั้ งผูแทนจากภาคีเครือขายฝายคฤหัสถทุกท าน ซึ่ งในที่ประชุมน้ีมีทานรอง
ศาสตราจารย ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝายกิจการทั่วไป ในฐานะผูอํานวยการ
โครงการเปนตนเปนประธาน ขอช่ืนชมยินดีตอคณะสังคมศาสตร ที่ไดรับภาระในการจัด
การศึกษาในระดับมหาบัณฑิตใน 2 สาขาวิชา คือสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร มีผลผลิตออกมาในจํานวนที่นาพอใจ และก็มีความหวงใยในเรื่องของการ
ประกันคุณภาพจึงไดจัดประชุมทางวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ในครั้งน้ี
ตอเน่ืองเปนปที่ 5 และจะเปนประโยชนไมใชเฉพาะในการประชุมหรือไมใชเฉพาะตอภายใน
ประชาคมมหาจุฬา แตจะเปนประโยชนตอสถาบันการศึกษาทั่วไป ถึงไดเชิญและนิมนตภาคี
เครือขายมารวมงานกันซึ่งในสวนของผูจัดโครงการ อันน้ีก็มีความคาดหวังดังวัตถุประสงคที่จัดไว 
และเพื่อไปยังวาที่มหาบัณฑิตเพื่อจะไดเสนอผลงานทางวิชาการไมวาจะเปนผลงานที่ในสื่อ
สิ่งพิมพที่ในฐาน TCI หรือจะเปนรายงานการประชุมในครั้งน้ีก็ตาม ซึ่งหลังการประชุมน้ีก็ทําให
ทานทั้งหลายมีคุณสมบัติครบถวนที่จะรับปริญญาทั้งฝายบรรพชิต และคฤหัสถก็ถือวาเปนความ
เอื้อเฟอของคณะสังคมศาสตรโดยรวมตอพวกเรา และขณะเดียวกันผูเปนวาที่มหาบัณฑิต ก็ได
ประโยชนเพิ่มเติมข้ึนมากก็คือเปนโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรูจักกันและกันนอกจากจากเพื่อน
มหาบัณฑิต 
 ผลงานนอกจากน้ีก็ยังมีผูมาวิพากษวิจารณครูบาอาจารยในสถาบันและตางสถาบันที่มา 
เปนเสมือนกระจกสะทอนใหกับงานของเรา กระจกสะทอนน้ันทําใหมีโอกาสในการไปทบทวน
เปนขบคิดเพื่ออนาคตตอไป ใหมองเหมือนกับการหลอพระพุทธรปูองคใหญ ผูหลอผูแกะสลักไม
เปดโอกาสใหมีการวิพากษวิจารณผลที่ออกมาก็ ก็ไมถูกตองตามพุทธลักษณะสูงไปบาง ผอมไป
บาง แขนไมเทากันบาง เพราะองคใหญอยูที่สูงเวลาเราไปแกะไปทําอยูใกลชิดบนที่สูง สูคนที่อยู
ขางลางมองหางๆไมไดเพราะฉะน้ันเขาจึงเชิญผูเช่ียวชาญไปติวาเปนอยางไรและจะตองแก
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อยางไร พระพุทธรูปองคใหญๆเหมือนผลงานช้ินใหญตองมีคนติคนชมซึ่งผานกระบวนทางน้ัน
มาแลวจะสําเร็จสําเร็จเปนวิทยานิพนธ เปนสารนิพนธ แตในข้ันตอนนําเสนอเพื่อประโยชนตอ
สังคมมันก็เชนเดียวกัน เมื่อเร็วๆน้ีไปเปนประธานปดทองคําพระพทุธรูปพระพุทธเมตตาสูง 24 
เมตรออกแบบโดยผูเช่ียวชาญกรมศิลปากร ทําเปนองคเล็กจะสวยมากสูงซักเกือบศอก หรือ 2 
คืบเศษ ก็ถามเขาวาเด๋ียวน้ียังมีระบบคอมพิวเตอรออกแบบสวยงามเวลาสรางเปนพระองคใหญๆ
ก็เอาไปจากแบบน้ีใชไหม องคเล็กๆบอกใช ขยายอัตราสวนไปตามลําดับใชไหม ไมใช ใน
ความรูสึกของเราก็คือทําองคใหญมันก็ขยายใหอัตราสวนเทากันหมด หนาตัดกี่น้ิวกี่เมตรก็ตอง
ขยายเทากัน ความสูงพระเศียรเทาๆกันถึงจะเปนพระพุทธรูปที่ออกแบบดวยสัดสวนถูกตอง ชาง
บอกไมใชถาทําอยางน้ันไมงาม ถามคนที่มีประสบการณถาทําอยางน้ันไมงามเพราะอะไร 
เพราะวามมุมองของคนที่มากราบซึ่งอยูขางลางฐานที่สูงข้ึนไปจนถึงเศียร 24 เมตร คนที่กราบอยู
ขางลางสายตาที่มองไปที่พุทธรูปขางบนจะเห็นฐานชุกชีพื้นฐานรองใหญมาก แตพระเศียรอยูไกล
มันจะเล็กอะไรที่อยูสูงหางเราไปมันจะเล็ก เราสรางเศียรพระพุทธรูปอัตราสวนเดียวถึงที่ขยาย
เทากับคนดูครั้งแรกบอกมองเหน็บอกทําไมตัวใหญเศียรเล็ก เหมือนพิการทั้งที่ทาํถูกตองตามหลกั
วิชา 
 เพราะฉะน้ันมีประสบการณจะใหสวยเศียรตองใหญข้ึนขยายอัตราสวนเพิ่มเพื่อใหได
มุมมองจากขางลางระยะไกลพอดี จะดูวาสัดสวนถูกตองไมไดเศียรเล็กแตที่จริงมันใหญกวาการ
ขยายอัตราสวนอื่น ขนาดพระพุทธรูปถูกตองทุกอยางยังโดดตําหนิได แลวสัมปหาอะไรกับงาน
ของทานเตรียมใจไว ถามองในมุมไกลหรือมุมใกลติไดหมด อันนินทากาเลเหมือเทนํ้า ไมซอบซ้ํา
เอามีดไปกีดหิน แมแตพระปฎิมายังราคิน คนเดินดินหรือจะสูคนนินทา ดวยเหตุน้ีตองทําใจแต
อยางเสียความเช่ือมั่น เพราะนิสิตตองมีความเช่ือมั่นในการนําเสนอไมวาใครจะถามอะไรก็ตอง
ตอบไดหมด ถาผูทรงคุณวุฒิมาถามก็บอกวาไมรูชอบใหทานตอบและขยายความใหหนอยเปน
ปฏิปุจฉา และเราจะไดความรูเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูและเปนโอกาส เพราะเปนการ
กระบวนการเรียนจบ เริ่มต้ังแตการสอบปากเปลานําเสนอผลงาน ยกตัวอยางเชนมหาวิทยาลัยนา
ลันทาประเทศอินเดียเปนตนแบบมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา จะเห็นฐานที่ถูกทําลายจะมี
รูปแบบเห็นหองสําหรับไวสอบจบการศึกษา ในมหาวิทยาลัยนาลันทาสมัยโบราณจะเขียน
วิทยานิพนธ ตํารา คัมภีร แตการที่จะจบไดตองข้ันเวทีคนเดียวแลวใหผูทีอ่ยูในหองรุมซักถามตอง
ตอบใหไดจึงสอบผาน และทางธิเบตนนําไปใชเปนการถามตอบถือวาเปนประเพณีสอบจบ
ปริญญาของมหาวิทยาลัยนาลันทา ซึ่งในฝายธิเบตรักษาการโตวาทะไว หรือเรียกวาวิภาสวิธีโดย
ยึดหลักพระพุทธศาสนา  เชนถาเราอยากรูวาใครฉลาดแคไหนจะทําการทดสอบอยางไรมีหลักอยู
วา ใครมีศีลรูไดดวยการอยูรวมกัน ความสะอาดทางจิตใจรูดวยการเจรจาจิตจะบริสุทธ์ิหรือไม
บริสุทธ์ิสําเนียงสอภาษา กิริยาสอสกุล จิตใจจะสะอาดหรือไมสะอาด ความกลาดูไดจากที่มีภัยยัง
ไมเกิดปญหายังโกหกได พอเกิดปญหาข้ึนจริงว่ิงหน้ี แลวเราจะรูเลยวาใครกลาจริง ใครไมกลา 
ความฉลาดรูไดดวยการสนทนาแลกเปลี่ยน ใครโงใครฉลาดดูไดจากการซักตอบ ยังไมตอบน่ิงๆวา
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ฉลาด ดวยเหตุน้ีจึงมีการสัมภาษณปากเปลากันทานรูจริงหรือเปลา ถาอธิบายขยายความแสดง
ความคิดเห็นแสดงความฉลาดของทานแสดงวาทานทํามาจริงดวยเหตุน้ีการประชุมวิชาการจึง
เปนสิ่งสําคัญ ปญญารูไดจากการสนทนา และน่ีเปนโอกาสที่จะแสดงออกทางปญญา  
 การศึกษามีเปาหมาย 2 ประการตามที่ระบุไวในพระพุทธศาสนา 1) อัตตหิตสมบัติ 
แปลวา การสรางความพรอม เราไมรู เราไมมีความรูเราจึงตองมาศึกษาหาความรูเมื่อมาศึกษา
เลาเรียน เกิดความรูสมภาคภูมิทําใหคุณสมบัติเพิ่มข้ึนแตตองพรอมใชงาน เชน ยังไมเรียนการ
จัดการเชิงพุทธ แลวไปเปนเจาอาวาสเปนพระสังฆาธิการจะทํางานลําบากความรูไมเหมาะสมกับ
ตําแหนง ถาเรียนจบทางการจัดการเชิงพุทธก็ไมหนักใจตัวเรา และผูแตงต้ัง สามารถทํางานได
สนองงานคณะสงฆได อยูในตําแหนงไหนไมมีปญหาทํางานไดทุกที่ลองถามตัวเองดูวามีความ
เช่ือมั่นในระดับน้ีหรือยังความเช่ือมั่นคือจิตตุบาตอันแรกของการทํางาน ถาไมมีจิตตุบาตรแสดง
วายังไมพัฒนาตนเอง ตองรูความแตกตางของตนเองกอนเรียนกับหลังเรียนไมวาจะเปนความ
เช่ือมั่น ทั้งในความรูความสามารถถามีการพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงในแงความเสร็จของทาน 
และความสําเร็จของผูจัดหลักสูตร สรุปคือทานมีความสามารถเพิ่มข้ึนมีสมรรถภาพเพิ่มข้ึนโดย
เปนอัตตหิตสมบัติ และตองไปทํา 2) ปรหิตปฏิบัติ แปลวา นําเอาความพรอมไปทําประโยชนแก
สังคมหรือแกผูอื่น มีจิตใจหวังจะชวยคนอื่นมุงคุณภาพ ไมวาจะทําอะไรตองทําประกันคุณภาพ 
เชนขายสินคาทําดวยความเต็มรอยผลผลิตที่ออกมาจะตองดีเพื่อไมเปนการหลอกเอาเงินของ
ลูกคาแบบไมคุมราคา ถาไมมีสมรรถภาพก็เหมือนเปนการหลอกลูกคา อยูคณะสงฆก็ทํางานไมได 
อยูหนวยงานตางๆ เชน อบต. ก็ไมสามารถทํางานได บริหารงานไมไดอยางน้ีเรียกวาไมประสบ
ความสําเร็จในการพัฒนาอัตตหิตสมบัติ ตอใหมีความรูความสารมารถแตไมมีคุณภาพเพราะไมมี
นํ้าใจ ไมมีนํ้าใจที่จะใชความรูความสามารถใหเปนประโยชนแกผูอื่น ถาไดเงินนอยก็ทําใหแคน้ี 
เทศนกับนักเรียนไดหนานอยก็เทศนแคน้ี เปนเจาอาวาสเล็กไมตองทํางานมาก รอใหเปนเจา
อาวาสพระอารามหลวงคอยแสดงฝมือ แสดงถึงการไมมีนํ้าใจ บงบอกถึงคุณภาพตก สมรรถภาพ
ดีแตเมื่อไมมีนํ้าใจจะขาดคุณภาพทันที  
 ฉะน้ันประกันคุณภาพเริ่มมาจากสมรรถภาพกอนแลวพัฒนาอัตตหิตสมบัติใหพรอมกอน
แลวพัฒนาคุณธรรมในจิตใจใฝประโยชนแกคนอื่น กะตังกะระณียัง สิ่งที่ควรทําก็ทําแลว นาปะ
รังอิตถัตตายะ ตอน้ีไมทําแลวอยาเขาใจเชนน้ี พระอรหันตที่ไมไดทําอะไรคือไมตองสูกับกิเลศ แต
ออกไปทําประโยชนแกมหาชน ทําใหมันเต็มที่รองใหสุดลํา รําใหสุดแขน แผนใหมันสุดปกตอง
คิดถึงคนอื่น เหมือนพระพุทธเจาบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณมารบอกนิพพานไดแลว เพราะกิ
เลศไมมีครอบครัวไมมี  ไมอยากมีอยากไดมารเลยมานิมนตให ดับ ขันธปรินิพพาน แลว
พระพุทธเจาไดทรงตอบมารไววาเราจะอยูตอไปเพื่อเผยแผสอนพุทธบริษัท 4 ภิกษุ ภิกษุณี 
อุบาสก อบุาสิกา ตราบใดที่บริษัท 4 ยังไมมีความรูดีในธรรมะ ไมไดปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม 
เราจะไมปรินิพพาน ผานไป 45 ป มารมาทวงสัญญาทานสมณะโคดมตอนตรัสรูใหมๆจะไม
ปรินิพพานตราบใดที่บริษัท 4 ยังไมสารมารถเกงกลาสามารถบัดน้ีมรณะโคดมพิจารณาดูแลวถึง
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จะปรินิพพาน อัตตหิตสมบัติอยางเด่ียวไมเพียงพอตองมีนาปะรังอิตถัตตายะ อัตตหิตสมบัติยังไม
พรอมใหเรียนปริญญาเอกตอ ถาคิดวางานรอเราอยูทั้งฝายคฤหัสถบรรพชิตไปทํางานทํางานดวย
ใจมันจะเกิดคุณภาพ คนสรางงานงานก็สรางคน สรางงานแลวงานจะยกยองใหย่ิงใหญไมใช
ทํางานแบบเสนกระตุก ตองมีปรหิตปฏิบัติตองสรางประโยชนใหกับสังคม ไมใชกอบโกยแสดงหา
เปนอัตตหิตสมบัติอยางเดียว เสียสละเพื่อคนอื่น เพื่อสังคม เพื่อบานเมือง เพื่อพระพุทธศาสนา 
เมื่อจบตองต้ังคําถามใหกับตัวเองวาจากน้ีทําอะไร เพราะวาชีวิตไมหยุดอยูที่เดิม ความหมายของ
ชีวิตอยูที่เราสราง เมื่อเจามาสูโลกน้ีมีอะไรมาดวยเจาแลวจะเอาแตสุขสนุกไฉน มามือเปลาแลว
เจาจะเอาอะไร เจาไปมือเปลาเหมือนเจามา แตตองดูวาเราฝากอะไรไวในโลกน้ีเปนสารัตถะของ
ชีวิต ฝากอะไรไวกับสังคม นรชาติ ติวางวาย มลายสิ้น ทั้งอินทรีย สถิตทั่ว แตช่ัวดี ประดับไว ใน
โลกา ช่ัวดีในที่น้ีหมายถึงสิ่งที่ทานทํา กรรมที่ทานสรางหรือความเปลี่ยนแปลงที่ทานฝากไวกับ
โลกน้ี และสิ่งน้ีจะเปนคํานิยามวาคนๆน้ีเกิดมาเพื่ออะไร การที่ทานมาเรียนการจัดการเชิงพุทธ 
และรัฐประศาสนศาสตร เปาหมายคือทํางานเพื่อสังคมเพื่อใหประโยชนเปนผูนํา บริหารจัดการ 
และถาบริหารจัดการไมเปนแลวทานจะเรียนไปทําไม ทําใหชีวิตไมมีความแตกตาง เหมือนไมได
เรียนเหมือเอาความรูอยูในตู ไมไดบริหารปกครองใหโลกน้ีมันดีข้ึนเหมือนกับไมไดเรียน เทากับ
ไมไดใหคํานิยามกับชีวิตของทานชีวิตไมมีสาระ การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆในยุค
Thailand 4.0 คือยุคโกอินเตอร  เมื่อ พ.ศ. 2554 ธนาคารโลกยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยข้ึนไปอยูในกลุมประเทศที่มีรายไดปานกลางระดับสูง (Upper-middle-income 
group) เน่ืองจากรัฐบาลไทยมีเปาหมายในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศใหข้ึนไปอยูในกลุม
ประเทศที่มีรายไดสูงเชนเดียวกับสหรัฐเมริกาและญี่ปุนภายใน 15-20 ปขางหนา รัฐบาลจึง
กําหนดนโยบายการพัฒนาประเทศเพื่อไปสูเปาหมายน้ันดวยคําวา “ประเทศไทย 4.0 Thailand 
4.0” โดยแบงยุคของการพัฒนาประเทศออกเปน 4 ยุค ดังน้ี ประเทศไทย 1.0  ยุคเกษตรกรรม 
เปนชวงเวลาที่ประเทศไทยพึ่งพารายไดจากผลผลิตทางการเกษตรเปนหลัก ยุคน้ีชาวนาเปน
กระดูกสันหลัง, ประเทศไทย 2.0  ยุคเกษตรอุตสาหกรรม เปนชวงเวลาที่ประเทศไทยพึ่งพา
รายไดจากการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมขนาดยอม เชนโรงงานทอผา, 
ประเทศไทย 3.0  ยุคอุตสาหกรรมหนัก เปนชวงเวลาที่ประเทศไทยพึ่งพารายไดจาก 3 ภาค คือ 
ภาคการเกษตร ภารบริการ เชนการทองเที่ยว  และภาคอุตสาหกรรมหนักในนิคมอุตสาหกรรม, 
ประเทศไทย 4.0  ยุคนวัตกรรม เปนชวงเวลาที่ประเทศไทยจะพึ่ งพารายไดจาก 3 ภาค
เหมือนเดิมแตเนนใหใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม มาขับเคลื่อนการพัฒนา ในทํานองเดียวกัน 
ตลอดระยะเวลา 120 ปที่ผานมา เราสามารถแบงชวงเวลาแหงการพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัยออกเปน 4 ยุค ดังน้ี 1) มจร 1.0 MCU 1.0  ยุคราชวิทยาลัย 2) มจร 2.0 
MCU 2.0 ยุคมหาวิทยาลัยสงฆ 3) มจร 3.0 MCU 3.0 ยุคมหาวิทยาลัยของรัฐ 4) มจร 4.0 MCU 
4.0 ยุคมหาวิทยาลัยนานาชาติ มีรายละเอียดประกอบการแบงยุคดังน้ี 
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มจร 1.0 ยุคราชวิทยาลัย (พ.ศ. 2430-2490)นับจากชวงเวลาที่พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ทรงสถาปนามหาธาตุวิทยาลัยที่วัดมหาธาตุในพ.ศ. 2430 
มหาธาตุวิทยาลัยเปดเรียนบาลีในพ.ศ. 2432 ตอมาในพ.ศ. 2439 รัชกาลที่ 5 ทรงเปลี่ยนนาม
มหาธาตุวิทยาลัยเปนมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพื่อเปนสถานศึกษาพระไตรปฎกและวิชา
ช้ันสูง แตคณะสงฆก็ไมไดจัดการศึกษาวิชาช้ันสูงตามพระราชปณิธานแตอยางใด คงมีแตการ
เรียนบาลีอยางเดียว 

มจร 2.0 ยุคมหาวิทยาลัยสงฆ (พ.ศ. 2490-2527) คณะสงฆเริ่มดําเนินการจัดการศึกษา
ในรูปแบบมหาวิทยาลัยสมัยใหมเมื่อ พ.ศ. 2490 แบงสวนงานจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
ออกเปนคณะตางๆ มีการปรับปรุงหลักสูตรที่ใชระบบหนวยกิตเมื่อ พ.ศ. 2500 ตอมาในพ.ศ. 
2512 มหาเถรสมาคมไดมีคําสั่งรับการศึกษาของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนการศึกษาของ
คณะสงฆ โดยที่ในยุคน้ียังไมมีการรับรองปริญญาจากรัฐบาล 

มจร 3.0 ยุคมหาวิทยาลัยของรัฐ (พ.ศ. 2527-2550) รัฐบาลออกพระราชบัญญัติรับรอง
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเมื่อ พ.ศ. 2527 โดยไมมีการรับรองสถานภาพของมหาวิทยาลัยแต
อยางใด จนกระทั่งตอมามีการออกพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พ.ศ. 2540 ทําใหมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยของรัฐและเปนนิติบุคคล สามารถจัดการศึกษา
จนถึงระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยไดขยายการศึกษาออกไปตามวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ 
หองเรียนและหนวยวิทยบริการในจังหวัดตางๆ รวมทั้งรับสถาบันสมทบเขาสังกัดใน 5 ประเทศ 
คือ เกาหลีใต  จีนไตหวัน  สิงคโปร ศรีลังกา ฮังการี 

มจร 4.0 ยุคมหาวิทยาลัยนานาชาติ (พ.ศ. 2550 เปนตนมา) ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยฯ ระยะที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) มีการกําหนดวิสัยทัศนของ
มหาวิทยาลัยใหเปน “ศูนยกลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ” และไดดําเนินการ
เพื่อบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศนน้ัน ดังน้ี 
            พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยไดรับเลือกใหเปนที่ต้ังสํานักงานใหญของสมาคมนานาชาติ 2 
สมาคม คือ สภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (ICDV) และ สมาคมหาวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ 
(IABU) โดยมีอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเปนประธานของสมาคมทั้งสอง  พ.ศ. 2551 ยาย
สํานักงานใหญของมหาวิทยาลยัมาต้ังอยู ในพื้นที่แหงใหมจํานวน 323 ไร ณ ตําบลลําไทร อําเภอ
วังนอย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)รองรับการจัด
การศึกษาผานสื่อทางไกล 
พ.ศ. 2551  ซื้อที่ดินและดําเนินการกอสรางสราง อาคารสําหรับวิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติ 
(IBSC) พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยจัดต้ังสถาบันภาษาเพื่อสอนภาษาตางประเทศใหกับบุคลากร
และนิสิตของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 สภาสากลวันวิสาขบูชาโลกไดรับการรับรองจาก
สหประชาชาติใหเปนองคกรที่ปรึกษาพิเศษของคณะมนตรเีศรษฐกจิและสังคมแหงสหประชาชาติ  
พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยประกาศต้ังสวนงานระดับคณะเพื่อดําเนินกิจการนานาชาติ  3 สวนงาน 
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คือ วิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติ ศูนยอาเซียนศึกษา วิทยาลัยพระธรรมทูต  พ.ศ. 2460 
วิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติยายเขาสูอาคารเรียนหลังแรกที่สรางเสร็จพรอมกับอาคารหอพัก
นานาชาติ ขณะน้ีกําลังดําเนินการกอสรางอาคารเรียนและหอพักหลังตอไปพรอมกับดําเนินการ
กอสรางอาคารหอสมุดรูปทรงเจดีย พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยจัดพิมพเผยแพรพระไตรปฎกฉบับ
สากล (CBT) ที่รวมแกนพระไตรปฎกเถรวาท มหายานและวัชรยานมาไวในเลมเดียวกันเปนครั้ง
แรกในโลก โดยมีอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเปนประธานบรรณาธิการ (Chief Editor)  นับไดวา 
ในชวงหน่ึงทศวรรษที่ผานมา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดเตรียมความพรอมที่
จะกาวสูความเปนมหาวิทยาลัยนานาชาติไวในระดับหน่ึง  สิ่งที่ตองแสวงหาเพิ่มเติมคือนวัตกรรม
ซึ่งเปนหัวใจสําคัญของความเปน มจร 4.0 นวัตกรรม (Innovation) คือการนําสิ่งประดิษฐหรือ
การคนพบที่มีอยูแลวไมวาจะเปนเทคโนโลยีหรือองคความรูเดิมมาบูรณาการเขาดวยกันจนเกิด
องคความรูใหมหรือวิธีการใหมในการสรางผลผลิตหรือใหการบริการที่ดีกวา  ตัวอยางเชน นาย
สตีฟ จ็อบส นําเอาคอมพิวเตอร โทรศัพท เครื่องบันทึกเสียง กลองถายรูป อินเตอรเน็ตที่คนอื่น
ประดิษฐไวมาบูรณาการเขาดวยกันจนสําเร็จออกมาเปนไอแพด (IPad) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยตองสรางนวัตกรรมใน 4 ดาน ดังตอไปน้ี 

1. นวัตกรรมดานผลผลิต  (Product Innovation) เชน การนําเอาองคความรูใน
อภิธรรมปฎกและวิธีปฏิบัติกรรฐานมาบูรณาการเขากับจิตวิทยาตะวันตกจนเกิดสาขาวิชาพุทธ
จิตวิทยา 

2. นวัตกรรมดานการบริการ (Service Innovation) เกิดจากการนําเอาเทคโนโลยี
สารสนเทศทั้งวิทยุ โทรทัศนและสื่อออนไลนมาใชในการเรียนการสอนและการเผยแผธรรม 

3. นวัตกรรมดานกระบวนการ (Process Innovation)  คือการแสวงหาวิธีการใหมๆ
เพื่อลดข้ันตอนในการผลิต  เชน วิธีการสอนภาษาอังกฤษแกมหาเปรียญโดยเทียบเคียงกับภาษา
บาลี 

4. นวัตกรรมดานการบริหาร(Management Innovation) เชน การนําหลักธรรมมาใช
ในการบริหารจัดการจนไดผลจริง 

กลาวโดยสรุป  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในยุคมหาวิทยาลัยนานาชาติ
หรือ มจร 4.0 นอกจากจะมีโครงสรางพื้นฐานที่เพียงพอตอการพัฒนาตอไปแลว ยังจะตองมี
ความพรอมในเรื่องภาษาตางประเทศ  การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเหมาะสม และ
นวัตกรรมทั้งสี่ดานดังกลาวมา ฉะน้ันในโอกาสน้ีจงขอช่ืนชม ยินดี ตอการจัดงานน้ีดวยความหวัง
ดี เพื่อใหทานทั้งหลายไดรับปริญญา ก็ขออนุโมทนา และขออํานาจคุณพระศรีรัตนะตรัย และสิ่ง
ศักด์ิสิทธ์ิ และกุศลความดีทั้งหลาย อํานายพรใหการจัดงานครั้งน้ีสําเร็จลุลวงตามเปาหมายทุก
ประการ ขอทุกทานที่ไดมีสวนแหงกุศลน้ี ขอใหมหาบัณฑิตใหมทั้งหลาย คณาจารย นิสิตและผู
มารวมงานทั้งหลายประสบความสําเร็จน้ันๆ โดยพลันทุกทานทุกคนเทอญ 
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ภาคผนวก 
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โครงการประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) 
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)  
2. ชื่อหนวยงาน : หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร  
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
3. ผูรับผิดชอบโครงการ : หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร  
       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
4. โครงการเชื่อมโยงกับมาตรฐาน สกอ. : องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

องคประกอบท่ี 3 นิสิต 
องคประกอบท่ี 4 อาจารย 
องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน  
การประเมินผูเรียน 

5. หลักการและเหตุผล 
 คณะสังคมศาสตรโดยภาควิชารัฐศาสตรไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัยใหเปดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิ ต้ังแตปการศึกษา 2549 
เปนตนมา และหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ต้ังแตปการศึกษา 
2551 เปนตนมาจนถึงปจจบุัน โดยในแตละปไดมีผูสําเร็จการศึกษามากพอสมควร ซึ่งนิสิตเหลาน้ี 
ไดสําเร็จการศึกษาตามแผน ก แบบ ก 2 ที่ทั้งศึกษารายวิชาและทําสารนิพนธ/วิทยานิพนธ 
 ผลงานสารนิพนธและวิทยานิพนธของนิสิตผูสําเร็จการศึกษาประจําปการศึกษา 
2561 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 80 รูป/คน จะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอย
ดําเนินการใหผลงานหรือสวนหน่ึงของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพ
ทางวิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ซึ่งจะนําไปสู
การประกันคุณภาพการศึกษาไดอีกดวย 
 การดําเนินการดังกลาวน้ี เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2552 และสอดคลองกับประกาศมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2559 
 ดวยเหตุผลและความจําเปนดังกลาว จึงตองจัดใหมีโครงการประชุมวิชาการที่มี
รายงานการประชุม (Proceedings) ของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของหลกัสตูรทัง้สอง
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ใหสาธารณชนไดรับทราบ อันจะนําไปสูการประกันคุณภาพการศึกษาและความเปนเลิศทาง
วิชาการตอไป 
6. วัตถุประสงค 
 6.1 เพื่อจัดใหมีการตีพิมพผลงานสารนิพนธและวิทยานิพนธของหลักสูตรพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตใน
วารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ 
 6.2 เพื่อจัดใหมีการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) 
 6.3 เพื่อเผยแพรผลงานทางวิชาการของหลักสูตรทั้งสองสาขาใหสาธารณชนไดรับทราบ
อยางกวางขวาง 
7. ลักษณะของโครงการ 
 เปนโครงการจัดประชุมสัมมนาบทความทางวิชาการที่มกีารรายงานการประชุมของ
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพทุธ และหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต ภาควิชารัฐศาสตร คณะสงัคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ประจําปการศึกษา 2561 
8. เปาหมายผลผลิต 
 8.1 เปาหมายเชิงคุณภาพ  มีการตีพิมพผลงานวิทยานิพนธในรูปแบบของบทความทาง
วิชาการและนําเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) 
 8.2 เปาหมายเชิงปริมาณ  มีการตีพิมพเอกสารทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาไมนอย
กวา 500 เลม เพื่อเผยแพรตอสาธารณชนที่เขารวมประชุมทางวิชาการไมนอยกวา 100 รูปหรือ
คนจากทุกวิทยาเขตที่เปดการศึกษาในหลักสูตร 
9. งบประมาณ 
 9.1 ที่มาของงบประมาณ :  งบประมาณสนับสนุนจากหลักสูตรฯ/นิสิตปริญญาโท 

9.2 การใชจายงบประมาณ: เปนการคิดแบบระบบถัวเฉลีย่โดยการประมาณการเบื้องตน
ดังน้ี 

 
ท่ี รายการ 
1 คาเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ 
2 คาอาหารเชาหรือเครื่องด่ืมที่ใชในการประชุมวิชาการ 
3 คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิในการประชุมวิชาการ 
4 คากระเปา 
5 คาปายไวนิล 
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10. ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการ 
กระบวนการดําเนินการโครงการจัดประชุมวิชาการที่มรีายงานการประชุม 

(Proceedings) โดยใชกระบวนการ PDCA คือ 
10.1 การวางแผน (PLAN) ประชุมระดมความคิดเห็นระหวางคณาจารยเจาหนาที่

ประจําหลักสูตรและนิสิตเพื่อจัดทําโครงการจัดประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 
(Proceedings) เพื่อขออนุมัติหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร ตลอดถึงทําหนังสือไปยัง
หนวยงานที่เกี่ยวของ  

10.2 การดําเนินงาน (DO) มีการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนดไว ภายใตกรอบ
ระยะเวลาที่กําหนดไวในแผน ระหวางเดือนมีนาคม 2561 – 31 เมษายน 2562  

10.3 สรุปและประเมินโครงการ (CHECK) โดยมีการประชุมสรปุโครงการ ปรากฏใน
รายงานการประชุมหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร  คณะสังคมศาสตร 

10.4 นําผลสรุปและขอเสนอแนะ (ACT) ไปดําเนินดารพัฒนาปรบัปรุงแกไขตอไป 
ปรากฏในรายงานประชุมหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร   คณะสังคมศาสตร 

ตารางแผนปฏิบัติการโครงการ 

ลําดับท่ี กิจกรรมดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินการ (มีนาคม – เมษายน 2561) 

สัปดาห 
1 

สัปดาห 
2 

สัปดาห 
3 

สัปดาห 
4 

สัปดาห 5 สัปดาห 6 สัปดาห 7 สัปดาห 
8 

1 ประชุมระดมความ
คิดเห็นผูที่เกี่ยวของ 

        

2 จัดทําโครงการเสนอขอ
อนุมัติมหาวิทยาลัย 

        

3 จัดทําหนังสอืไปยัง
หนวยงานที่เกี่ยวของ 

        

4 ดําเนินตามแผนที่
กําหนด 

        

5 สรปุโครงการตามแบบ 
มคอ.2 และเสนอ
มหาวิทยาลัย 

        

 
11. ตัวชี้วัด 

11.1 ผลผลิต (Output) 
1) รอยละ80 ของนิสิตที่เขารวมโครงการฯมีความรูเพิ่มข้ึน 
2) รอยละ80 ของนิสิตที่เขารวมโครงการฯมีพึงพอใจตอโครงการฯ 

11.2 ผลลัพธ (Outcome) 
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1) นิสิตที่ เขารวม โครงการฯ  มี ความรู จากการประสบการณ ตรงในการ
ประชุมสัมมนาวิชาการ 

2) การจัดการโครงการเปนไปตามเกณฑ สกอ.ที่ไดกําหนดไว 

12. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
12.1 ไดตีพิมพผลงานสารนิพนธ/วิทยานิพนธหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา

การจัดการเชิงพุทธ และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตในวารสารหรือสิ่งพิมพทาง
วิชาการ 

12.2 ไดจัดประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) 
12.3 ไดเผยแพรผลงานทางวิชาการของหลักสูตรทั้งสองสาขาใหสาธารณชนไดรับทราบ

อยางกวางขวาง 
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แบบประเมนิบทความวิจัย 
การประชุมวิชาการทีม่ีรายงานการประชุม (Proceedings) 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

 
 

คําชี้แจง: แบบประเมินน้ีประกอบดวย 3 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 ขอมูลเบื้องตน 

ประกอบดวยช่ือผูทรงคุณวุฒิ และช่ือบทความวิจัย 
ตอนท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพบทความวิจัย 

เปนการประเมินคุณภาพบทความวิจัย จํานวน 10 ขอ ซึ่งมีเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 
 5   หมายถึง   ดีเดน 
 4   หมายถึง   ดีมาก 
 3   หมายถึง   ดี 
 2   หมายถึง   คอนขางดี 
 1   หมายถึง   ปรับปรุง 

ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงคุณภาพงานวิจัย 
ประกอบดวย 5 ประเด็นคือ 1) ปญหาการวิจัย 2) วิธีดําเนินการวิจัย 3) องคความรูที่

ไดรับจากการวิจัย 4) ประโยชน/การประยุกตใช/ผลกระทบตอสังคมของงานวิจัย และ 5) การตอ
ยอดองคความรูของงานวิจัยในอนาคต โดยขอความอนุเคราะหทานผูทรงคุณวุฒิไดโปรดบันทึก
ขอคิดเห็นตามประเด็นดังกลาวขางตนใหครบทุกประเด็นตามความเหมาะสม เพื่อการปรับปรุง
คุณภาพงานวิจัยและสรุปเปนรายงานการประชุม ซึ่งเปนสวนหน่ึงของโครงการจดัประชุมวิชาการ
ที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ตอไป 

 
 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร  
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
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แบบประเมนิบทความวิจัย 
การประชุมวิชาการทีม่ีรายงานการประชุม (Proceedings) 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร  
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

 
ตอนท่ี 1 ขอมูลเบื้องตน 

1. ช่ือผูทรงคุณวุฒิ
........................................................................................................................................ 

2. ช่ือผูทําวิจัย
........................................................................................................................................ 

3. ช่ือบทความวิจัย
....................................................................................................................................... 
 

ตอนท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพบทความวิจัย 
เกณฑการประเมิน คะแนน 

1. กระบวนการวิจัยถูกตองและเหมาะสมทุกข้ันตอน 
(มีวัตถุประสงค/ สมมติฐาน/ ขอบเขต/ ข้ันตอนดําเนินงาน/ ทฤษฎีที่
ใชเหมาะสม) 

5 4 3 2 1 

2. การวิเคราะหผลการวิจัยที่ถูกตองและเหมาะสม      
3. การนําเสนอและเรียบเรียงเน้ือหาสาระที่ชัดเจนตามลําดับข้ันตอน 
ไมสับสน สามารถทําใหผูอานติดตามเน้ือหาของผลงานไดโดยสะดวก 
และมีการใชภาษาที่ชัดเจนถูกตองตามหลักภาษา ตลอดจนมีความ
เช่ือมโยงของประเด็น 

     

4. เสรมิสรางความรูและเปนประโยชนตอวงวิชาการอยางกวางขวาง 
หรือสามารถนําไปประยุกตไดอยางแพรหลาย 

     

5. แสดงความรูใหมที่ลกึซึง้กวางานเดิมที่เคยมผีูศึกษาแลว      
6. แสดงความกาวหนาทางวิชาการและเปนการตอยอดความรู      
7. สามารถนําไปใชเปนแหลงอางอิงทางวิชาการหรือนําไปปฏิบัติได      
8. มีความคิดริเริ่ม และเปนงานบกุเบิกทางวิชาการ ตลอดจนเปนการ
สรางองคความรูใหม 

     

9. กอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการในระดับสูง      
10. เปนที่เช่ือถือยอมรบัในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวของ      
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ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพงานวิจัย 
3.1 ปญหาวิจัย 
..........................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 
3.2 วิธีดําเนินการวิจัย 
..........................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
3.3 องคความรูที่ไดรับจากการวิจัย 
..........................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 
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3.4 ประโยชน/การประยุกตใช/ผลกระทบตอสงัคมของงานวิจัย 
..........................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 
3.5 การตอยอดองคความรูของงานวิจัยในอนาคต 
..........................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 
 
 
 

    ลงช่ือ.................................................ผูประเมิน 
                                    (                                        ) 

 

วันที่............ เดือน ............................ พ.ศ. 2562 
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บันทึกชวยจํา 
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