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ค าน า 
รายงานการประเมินตนเอง (Self AssessmentReport: SAR) หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา

รัฐศาสตร์ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่สังกัดใน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย ที่ด าเนิน
ภารกิจ ภายใต้พันธกิจหลัก ๔ ด้านคือ ผลิตบัณฑิต วิจัยและพัฒนา ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการ
วิชาการแก่สังคม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนั้น ในการจัดท ารายงานประจ าปีฉบับนี้ จึงมีวัตถุประสงค์หลัก 
๒ ประการคือ เพื่อแสดงผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานและเป็นข้อมูลในการวางแผนการด าเนินงานในปีต่อไปกับ
เพ่ือใช้เป็น ข้อมูลส าหรับการตรวจสอบคุณภาพจาก ภายในและหน่วยงานภายนอก ท าให้สาระในรายงาน
ประจ าปีประกอบ ด้วย ประกอบด้วย ๔ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ สภาพปัจจุบันของหลักสูตร ส่วนที่ ๒ องค์ประกอบ
และตัวบ่งชี้คุณภาพ ส่วนที่ ๓ ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส่วนที่ ๔ ภาคผนวก 

ความส าเร็จลุล่วงจากการจัดท าครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือของผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
ของหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาในการจัดท า  
จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานประจ าปี ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ แก่หลักสู ตร
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

ปัญหาในการบริหารหลักสูตร 
 ๑. การวางแผนการจัดการเรียนการสอนต้องอาศัยความพร้อมของคณาจารย์/นิสิต/เจ้าหน้าที่ 
 ๒. การด าเนินการจัดการเรียนการสอน 
  คณาจารย์  =  การน าเสนอ/วิธีการสื่อสาร/การให้ความรู้แก่นิสิต 
  คณาจารย์  =  ขาดการผลิตต าราประกอบการเรียนการสอนที่ทันสมัยและน าไปใช้ในการ
ท างาน 
 ๓. การสื่อสารระหว่างคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนิสิต 
 ๔. การประเมินผลของการจัดการเรียนการสอนยังไม่เป็นรูปร่างและยังไม่ได้น าปัญหาต่างๆ มา
ปรับปรุง และจัดท าแผนปฏิบัติงานในปีต่อไป 
 ๕. เจ้าหน้าที่ควรท างานในเชิงรุกและสื่อสารอย่างชัดเจนแก่คณาจารย์และนิสิต 
 ๖. กระบวนการควบคุมการท าดุษฎีนิพนธ์ของนิสิต 
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต  
 ๑. มีการประชุมวางแผนงานที่ชัดเจนของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนอย่าง
ใกล้ชิดให้นิสิต 
 ๒. มีการจัดท าคู่มือการบริหารหลักสูตรให้ชัดเจนและประชุมถึงแนวทางปฏิบัติของคณาจารย์
เจ้าหน้าที่ นิสิต 
 ๓. จดัท ากระบวนการจัดการความรู้ในหลักสูตรโดยใช้กับการเรียนการสอนที่เข้าถึงนิสิตและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างดีในชีวิตประจ าวัน 
 ๔. จ าท าคู่มือ/ต ารา/เอกสารประกอบการสอนประจ าหลักสูตรโดยเน้นการบูรณาการศาสตร์สมัยใหม่
กับพระพุทธศาสนาและการจัดท า best practice 
 ๕. จัดท าช่องทางการสื่อสารในลักษณะเป็นการสื่อสาร ๒ ทางระหว่างคณาจารย์/นิสิต/เจ้าหน้าที่ 
 ๖. จัดท ากระบวนการ/กลไกในการควบคุมการท าดุษฎีนิพนธ์ 
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สารบัญ 
 หน้า 

ค าน า ๑ 
บทสรุปผู้บริหาร ๒ 
สารบัญ ๓ 
บทที่ ๑   
 ๑.๑ ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ๔ 
 ๑.๒ คณะต้นสังกัดและสถานที่เปิดสอน ๔ 
 ๑.๓ ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ๔ 
 ๑.๔ อาจารย์ ๕ 
 ๑.๕ สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนทุกชั้นปีและทุกภาคการศึกษา ๑๓ 
 ๑.๖ การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ ๑๖ 
 ๑.๗ รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบ ๑๖ 
 ๑.๘ คุณภาพการสอน ๑๖ 
บทที่ ๒  ผลการประเมินตามองค์ประกอบ  
 องค์ประกอบที่ ๑  การก ากับมาตรฐาน ๒๐ 
 องค์ประกอบที่ ๒  บัณฑิต ๘๑ 
 องค์ประกอบที่ ๓  นิสิต ๘๗ 
 องค์ประกอบที่ ๔  อาจารย์ ๑๐๐ 
 องค์ประกอบที่ ๕  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ๑๑๕ 
 องค์ประกอบที่ ๖  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ๑๔๕ 
บทที่ ๓ การบริหารหลักสูตร ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
 ๓.๑ การบริหารหลักสูตร ๑๔๙ 
 ๓.๒ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมินอิสระ ๑๔๙ 
 ๓.๓ การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา (รายงานตามปีที่ส ารวจ) ๑๔๙ 
 ๓.๔ การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ๑๕๐ 
 ๓.๕ แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร ๑๕๐ 
 ๓.๖ ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร ๑๕๐ 
บทที่ ๔ สรุปผลการประเมิน  
 ๔.๑ ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ๑๕๑ 
 ๔.๒ ผลการประเมนิตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ ๑๕๒ 
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บทที่ ๑ 
บทน า 

 
๑.๑ ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
 ๑) ชื่อหลักสูตร 
 ชื่อหลักสูตรภาษาไทย  : หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
 ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ  : Doctor of Philosophy Program in Buddhist Management 
 ๒) ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย  : พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการเชิงพุทธ) 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  : Doctor of Philosophy (Buddhist Management) 
 ชื่อย่อภาษาไทย  : พธ.ด. (การจัดการเชิงพุทธ) 
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ  : Ph.D.(Buddhist Management) 
 ๓) สาขาวิชา  
 สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (Buddhist Management) 
 
๑.๒ คณะต้นสังกัดและสถานที่เปิดสอน 
 ๑) คณะต้นสังกัด 
 ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๒) สถานที่เปิดสอน  
 หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย อาคารเรียนรวมชั้น ๕ โซนบี เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
๑.๓ ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 ๑) ปรัชญาของหลักสูตร 
 หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ 
ทางด้านการจัดการที่บูรณาการหลักการทางพระพุทธศาสนา เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างความทันสมัยทาง
วิชาการของศาสตร์ทางด้านการจัดการ สอดคล้องกับพระปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
จุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขึ้น เพ่ือ
เป็นที่ศึกษาพระไตรปิฎก และวิชาชั้นสูง อีกทั้งสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมืองประเทศท้ังในปัจจุบันและอนาคต 
 ๒) ความส าคัญของหลักสูตร 

การบริหารงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงการบริหารกิจการทางพระพุทธศาสนามีความจ าเป็นที่
จะต้องแสวงหาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักการบริหารจัดการให้เหมาะสมกับยุคสมัย การศึกษาสาขาวิชา
การจัดการเชิงพุทธ เป็นกระบวนการหนึ่งที่ตอบสนองต่อการท าให้การบริหารงานเหล่านั้นประสบผลส าเร็จ
ด้วยดี ประกอบกับการที่ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้
เปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มาเป็นระยะเวลานานกว่า ๒๕ ปีแล้ว และหลักสูตรพุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มาเป็นระยะเวลานานกว่า ๕ ปีแล้ว จึงเห็นถึงความจ าเป็นที่
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จะต้องมีการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวนี้ให้มีการศึกษาค้นคว้าเชิงลึกในระดับสูงขึ้นไป กล่าวคือในระดับดุษฎี
บัณฑิตต่อไปอีก 

ดังนั้น เพ่ือพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ให้มีลักษณะต่อ
ยอดที่สามารถอ านวยความสะดวกให้แก่พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ผู้ประสงค์จะศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปประยุกต์เพ่ือให้การบริหารงานในกิจการนั้น ๆ ประสบความส าเร็จด้วยดี อีก
ทั้งจะเป็นการจัดการศึกษาวิชาการทางพระพุทธศาสนา ประยุกต์เข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ กล่าวคือ การบริหาร
การจัดการนั่นเอง 
 ๓) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

๓.๑ เพ่ือผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ให้มีความรู้ความเข้าใจวิชาการทางพระพุทธศาสนา
ประยุกต์เข้ากับวิชาการแห่งการจัดการ พร้อมกับบูรณาการเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ได้อย่างกลมกลืน 

๓.๒ เพ่ือผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ให้น าความรู้ในวิชาการทางพระพุทธศาสนาไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการ และเน้นถึงความรู้คู่คุณธรรมตามหลักทางพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งด้านจิต
ภาวนา สุขสงบเยือกเย็นแจ่มใส ใฝ่รู้ สร้างสรรค์และมีวิสัยทัศน์กว้างไกลเป็นพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิตที่
เพียบพร้อมที่เป็นต้นแบบหรือตัวอย่างที่ดีให้แก่สังคมได้ 

๓.๓ เพ่ือผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ให้มีความรู้ความสามารถในการสังเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์วิจัยจัดระบบและประเมินผลข้อมูลจนเกิดองค์ความรู้ใหม่เพ่ือความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการพระ
พุทธ ศาสนาที่บูรณาการเข้ากับวิชาการทางด้านการจัดการตลอดจนพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความ
เจริญยั่งยืนตลอดไป 
 

๑.๔ อาจารย ์
      ๑) อาจารย์ประจ าหลักสูตร ตาม มคอ.๒  

ที ่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ/
สาขาวิชา 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
สถาบันที่ส าเร็จ

การศึกษา 
ปีท่ี

ส าเร็จ 

๑ พระอุดมสิทธินายก 
(ก าพล คุณงฺกโร) 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์/
การจัดการเชิง
พุทธ 

พธ.ด. (การจัดการเชิงพุทธ) 
 
พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ) 
 
พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ) 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

 
๒๕๕๗ 
 
๒๕๕๔ 
 
๒๕๕๒ 

๒ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท อาจารย์/การ
จัดการเชิงพุทธ 

พธ.ด. (การจัดการเชิงพุทธ) 
 
พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ) 
 
พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ) 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

 
๒๕๕๗ 
 
๒๕๕๔ 
 
๒๕๕๒ 

๓ พระมหากฤษฎา  
กิตฺติโสภโณ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์/
การจัดการเชิง
พุทธ 

พธ.ด. (การจัดการเชิงพุทธ) 
 
พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ) 
 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

 
๒๕๕๗ 
 
๒๕๕๕ 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ ๖ 
 

ที ่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ/
สาขาวิชา 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
สถาบันที่ส าเร็จ

การศึกษา 
ปีท่ี

ส าเร็จ 

พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ) มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

 
๒๕๕๓ 

๔ พระปลดัระพิน พุทฺธิ
สาโร 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์/
การจัดการเชิง
พุทธ 

พธ.ด./พระพุทธศาสนา 
 
ศศ.ม./ประวัตศิาสตร์เอเชีย 
 
พธ.บ./ครุศาสตร ์

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทร์
วิโรฒ 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

 
๒๕๕๔ 
 
๒๕๔๔ 
 
๒๕๓๙ 

๕ พระสุธีวีรบณัฑติ 
(โชว์ ทสฺสนีโย) 

อาจารย์/การ
จัดการเชิงพุทธ 

DM./การจัดการภาครัฐ 
 
ศศ.ม./การบรหิารองค์การ 
พธ.บ./พระพุทธศาสนา 

มหาวิทยาลยัราชภฎัสวน
ดุสิต 
มหาวิทยาลยัเกริก 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

 
๒๕๕๓ 
๒๕๔๕ 
 
๒๕๓๕ 

๖ นายประเสริฐ ธิลาว อาจารย์/การ
จัดการเชิงพุทธ 

พธ.ด./ รัฐประศาสนศาสตร ์
 
พธ.ม./ รัฐประศาสนศาสตร ์
 
พธ.บ./ รัฐประศาสนศาสตร ์

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

 
๒๕๕๗ 
 
๒๕๕๕ 
 
๒๕๕๔ 

      หมายเหตุ เติมคุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปีท่ีที่ส าเร็จการศึกษาให้ครบถ้วนทุกระดับ 
 
 ๒) อาจารย์ประจ าหลักสูตรของส่วนงาน ในปัจจุบัน  

๒.๑) อาจารย์ประจ าหลักสูตร คนที่ ๑  
รายการ ข้อมูล 

ต าแหน่งทางวิชาการ/สาขาวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์/การจัดการเชิงพุทธ 
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร) 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  
  - ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
  - กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา Social Sciences, Business and Law 
  - ปีที่จบการศึกษา ๒๕๕๒ 
  - ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท  
  - ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิง

พุทธ 
  - กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา Social Sciences, Business and Law 
  - ปีที่จบการศึกษา ๒๕๕๔ 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ ๗ 
 

รายการ ข้อมูล 
  - ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก  
  - ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิง

พุทธ 
  - กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา Social Sciences, Business and Law 
  - ปีที่จบการศึกษา ๒๕๕๗ 
  - ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ประสบการณ์การท าการสอน  
  - จ านวนปีที่ท าการสอน ๔ 
  - ชื่อรายวิชาที่ท าการสอน สัมมนาทางการจัดการเชิงพุทธ 

การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
วัน/เดือน/ปีท่ีเข้าท างาน ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
ประเภท (ประจ า/อัตราจ้าง) ประจ า 

 
๒.๒) อาจารย์ประจ าหลักสูตร คนที่ ๒ 

รายการ ข้อมูล 
ต าแหน่งทางวิชาการ/สาขาวิชา อาจารย์ / การจัดการเชิงพุทธ 
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  
  - ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
  - กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา Social Sciences, Business and Law 
  - ปีที่จบการศึกษา ๒๕๕๓ 
  - ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท  
  - ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิง

พุทธ 
  - กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา Social Sciences, Business and Law 
  - ปทีี่จบการศึกษา ๒๕๕๔ 
  - ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก  
  - ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิง

พุทธ 
  - กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา Social Sciences, Business and Law 
  - ปีที่จบการศึกษา ๒๕๕๗ 
  - ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ประสบการณ์การท าการสอน  



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ ๘ 
 

รายการ ข้อมูล 
  - จ านวนปีที่ท าการสอน ๔ 
  - ชื่อรายวิชาที่ท าการสอน สัมมนาการจัดการเชิงพุทธ 

วิปัสสนากรรมฐาน 
วัน/เดือน/ปีท่ีเข้าท างาน ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
ประเภท (ประจ า/อัตราจ้าง) ประจ า 

 
๒.๓) อาจารย์ประจ าหลักสูตร คนที่ ๓  

รายการ ข้อมูล 
ต าแหน่งทางวิชาการ/สาขาวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / การจัดการเชิงพุทธ 
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  
  - ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
  - กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา Social Sciences, Business and Law 
  - ปีที่จบการศึกษา ๒๕๕๓ 
  - ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท  
  - ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิง

พุทธ 
  - กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา Social Sciences, Business and Law 
  - ปีที่จบการศึกษา ๒๕๕๔ 
  - ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก  
  - ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา ลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิง

พุทธ 
  - กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา Social Sciences, Business and Law 
  - ปีที่จบการศึกษา ๒๕๕๗ 
  - ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ประสบการณ์การท าการสอน  
  - จ านวนปีที่ท าการสอน ๔ 
  - ชื่อรายวิชาที่ท าการสอน เทคนิคการวิจัยชั้นสูงทางการจัดการ 

การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพชั้นสูงทางการ
จัดการ 

วัน/เดือน/ปีท่ีเข้าท างาน ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
ประเภท (ประจ า/อัตราจ้าง) ประจ า 

 
 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ ๙ 
 

๒.๔) อาจารย์ประจ าหลักสูตร คนที่ ๔  
รายการ ข้อมูล 

ต าแหน่งทางวิชาการ/สาขาวิชา อาจารย์ / การจัดการเชิงพุทธ 
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  
  - ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา พุทธศาสตรบัณฑิต / ศาสนา 
  - กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา ปรัชญา 
  - ปีที่จบการศึกษา ๒๕๓๕ 
  - ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท  
  - ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต / การบริหารองค์การ 
  - กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา ปรัชญา 
  - ปีที่จบการศึกษา ๒๕๔๕ 
  - ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก 
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก  
  - ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา Doctor of  Management / Public of Management 
  - กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา  
  - ปีที่จบการศึกษา ๒๕๕๓ 
  - ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ประสบการณ์การท าการสอน  
  - จ านวนปีที่ท าการสอน ๕ 
  - ชื่อรายวิชาที่ท าการสอน พุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ 

การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาในกลุ่มประเทศอาเซียน 
วัน/เดือน/ปีท่ีเข้าท างาน ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
ประเภท (ประจ า/อัตราจ้าง) ประจ า 

 
๒.๕) อาจารย์ประจ าหลักสูตร คนที่ ๕  

รายการ ข้อมูล 
ต าแหน่งทางวิชาการ/สาขาวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / การจัดการเชิงพุทธ 
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  
  - ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา พุทธศาสตรบัณฑิต / ครุศาสตร์ 
  - กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา ๑-๐๐-๐๐๐ Education 
  - ปีที่จบการศึกษา ๒๕๓๙ 
  - ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท  
  - ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต / ประวัติศาสตร์เอเซีย 
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รายการ ข้อมูล 
  - กลุม่สาขาวิชาที่จบการศึกษา ปรัชญา 
  - ปีที่จบการศึกษา ๒๕๔๔ 
  - ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก  
  - ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต / พระพุทธศาสนา 
  - กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา ปรัชญา 
  - ปีที่จบการศึกษา ๒๕๕๕ 
  - ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ประสบการณ์การท าการสอน  
  - จ านวนปีที่ท าการสอน ๕ 
  - ชื่อรายวิชาที่ท าการสอน สัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับสังคมไทย 

การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาในกลุ่มประเทศอาเซียน 
วัน/เดือน/ปีที่เข้าท างาน ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
ประเภท (ประจ า/อัตราจ้าง) ประจ า 

 
๒.๖) อาจารย์ประจ าหลักสูตร คนที่ ๖ 

รายการ ข้อมูล 
ต าแหน่งทางวิชาการ/สาขาวิชา อาจารย์ / รัฐประศาสนศาสตร์ 
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล นายประเสริฐ ธิลาว 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  
  - ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา พุทธศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ 
  - กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา Social Sciences, Business and Law 
  - ปีที่จบการศึกษา ๒๕๕๔ 
  - ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท  
  - ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
  - กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา Social Sciences, Business and Law 
  - ปีที่จบการศึกษา ๒๕๕๕ 
  - ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก  
  - ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน

ศาสตร์ 
  - กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา Social Sciences, Business and Law 
  - ปีที่จบการศึกษา ๒๕๕๕ 
  - ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ประสบการณ์การท าการสอน  
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  - จ านวนปีที่ท าการสอน ๔ 
  - ชื่อรายวิชาที่ท าการสอน พุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ 

การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
วัน/เดือน/ปีท่ีเข้าท างาน ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
ประเภท (ประจ า/อัตราจ้าง) ประจ า 

 
 

    ๓) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตาม มคอ.๒ (เฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา) 

ที ่
ชื่อ-ฉายา/
นามสกุล 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ/
สาขาวิชา 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
วันเดือนปี

ที่เข้า
ท างาน 

วันเดือน
ปีท่ี

ลาออก 

ประเภท 
(ประจ า/
อัตรา
จ้าง) 

๑ พระอุดมสิทธินายก 
(ก าพล คุณงฺกโร) 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์/
การจัดการเชิง
พุทธ 

พธ.ด. (การจัดการเชิงพุทธ) 
พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ) 
พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ) 

๑ 
พฤษภาคม 
๒๕๕๘ 

- ประจ า 

๒ พระมหาสุนันท์ 
สุนนฺโท 

อาจารย์/การ
จัดการเชิงพุทธ 

พธ.ด. (การจัดการเชิงพุทธ) 
พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ) 
พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ) 

๑ 
พฤษภาคม 
๒๕๕๘ 

- ประจ า 

๓ พระมหากฤษฎา  
กิตฺติโสภโณ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์/
การจัดการเชิง
พุทธ 

พธ.ด. (การจัดการเชิงพุทธ) 
พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ) 
พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ) 

๑ 
พฤษภาคม 
๒๕๕๘ 

- ประจ า 

 

หมายเหตุ : ตารางเปรียบเทียบอาจารย์ประจ าหลักสูตรตาม มคอ.๒ และอาจารย์ประจ าหลักสูตรปัจจุบัน 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรตาม  

มคอ.๒ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรปัจจุบัน หมายเหตุ 

พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. คงเดิม 
พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร. คงเดิม 
พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. คงเดิม 
พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. คงเดิม 
พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. คงเดิม 
ดร.ประเสริฐ ธิลาว ดร.ประเสริฐ ธิลาว คงเดิม 
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๔) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของส่วนงาน ในปัจจุบัน (เฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา) 

ที ่
ชื่อ-ฉายา/
นามสกุล 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ/
สาขาวิชา 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
วันเดือนปีท่ี
เข้าท างาน 

วันเดือน
ปีท่ี

ลาออก 

ประเภท 
(ประจ า/
อัตรา
จ้าง) 

๑ พระอุดมสิทธินายก 
(ก าพล คุณงฺกโร) 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์/
การจัดการเชิง
พุทธ 

พธ.ด. (การจัดการเชิง
พุทธ) 
พธ.ม. (การจัดการเชิง
พุทธ) 
พธ.บ. (การจัดการเชิง
พุทธ) 

๑ 
พฤษภาคม 
๒๕๕๘ 

- ประจ า 

๒ พระมหาสุนันท์ 
สุนนฺโท 

อาจารย์/การ
จัดการเชิงพุทธ 

พธ.ด. (การจัดการเชิง
พุทธ) 
พธ.ม. (การจัดการเชิง
พุทธ) 
พธ.บ. (การจัดการเชิง
พุทธ) 

๑ 
พฤษภาคม 
๒๕๕๘ 

- ประจ า 

๓ พระมหากฤษฎา  
กิตฺติโสภโณ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ /
การจัดการเชิง
พุทธ 

พธ.ด. (การจัดการเชิง
พุทธ) 
พธ.ม. (การจัดการเชิง
พุทธ) 
พธ.บ. (การจัดการเชิง
พุทธ) 

๑ 
พฤษภาคม 
๒๕๕๘ 

- ประจ า 

 

อาจารย์ผู้สอน 
 ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ หลักสูตรได้จัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์ของหลักสูตรโดยมีอาจารย์
ผู้สอนเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรประกอบด้วย 

ที ่
ชื่อ-ฉายา/
นามสกุล 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ/
สาขาวิชา 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
วันเดือนปีท่ี
เข้าท างาน 

วันเดือน
ปีท่ี

ลาออก 

ประเภท 
(ประจ า/
อัตรา
จ้าง) 

๑ พระอุดมสิทธินายก 
(ก าพล คุณงฺกโร) 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์/
การจัดการเชิง
พุทธ 

พธ.ด. (การจัดการเชิง
พุทธ) 
พธ.ม. (การจัดการเชิง
พุทธ) 
พธ.บ. (การจัดการเชิง
พุทธ) 
 

๑ 
พฤษภาคม 
๒๕๕๘ 

- ประจ า 
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ที ่
ชื่อ-ฉายา/
นามสกุล 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ/
สาขาวิชา 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
วันเดือนปีท่ี
เข้าท างาน 

วันเดือน
ปีท่ี

ลาออก 

ประเภท 
(ประจ า/
อัตรา
จ้าง) 

๒ พระมหาสุนันท์ 
สุนนฺโท 

อาจารย์/การ
จัดการเชิงพุทธ 

พธ.ด. (การจัดการเชิง
พุทธ) 
พธ.ม. (การจัดการเชิง
พุทธ) 
พธ.บ. (การจัดการเชิง
พุทธ) 

๑ 
พฤษภาคม 
๒๕๕๘ 

- ประจ า 

๓ พระมหากฤษฎา  
กิตฺติโสภโณ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ /
การจัดการเชิง
พุทธ 

พธ.ด. (การจัดการเชิง
พุทธ) 
พธ.ม. (การจัดการเชิง
พุทธ) 
พธ.บ. (การจัดการเชิง
พุทธ) 

๑ 
พฤษภาคม 
๒๕๕๘ 

- ประจ า 

๔ พระสุธีวีรบัณฑิต อาจารย์/การ
จัดการเชิงพุทธ 

DM./การจัดการภาครัฐ 
 
ศศ.ม./การบรหิารองค์การ 
พธ.บ./พระพุทธศาสนา 

๑ มิถุนายน 
๒๕๕๗ 

- ประจ า 

๕ พระปลัดระพิน 
พุทฺธิสาโร 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์/การ
จัดการเชงิพุทธ 

พธ.ด./พระพุทธศาสนา 
 
ศศ.ม./ประวัตศิาสตร์เอเชีย 
 
พธ.บ./ครุศาสตร ์

๑ มิถุนายน 
๒๕๕๗ 

- ประจ า 

๖ ประเสริฐ ธิลาว อาจารย์/การ
จัดการเชิงพุทธ 

พธ.ด./ รัฐประศาสนศาสตร ์
 
พธ.ม./ รัฐประศาสนศาสตร ์
 
พธ.บ./ รัฐประศาสนศาสตร ์

๑ 
พฤษภาคม 
๒๕๕๘ 

- ประจ า 

 
๑.๕) สรุปผลรายวิชาทีเ่ปิดสอนทุกช้ันปีและทุกภาคการศึกษา 
 ๑. แบบ ๒.๑ 
 ๑) รายวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาที่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประกอบด้วย 
   - พุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ 
   - เทคนิคการวิจัยชั้นสูงทางการจัดการ 
   - สัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับสังคมไทย 
   - สัมมนาการจัดการเชิงพุทธ 
   - พ้ืนฐานทางการจัดการ   
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  ๒) รายวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประกอบด้วย 
   - วิปัสสนากรรมฐาน 
   - การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพชั้นสูงทางการจัดการ 
   - การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาในกลุ่มประเทศอาเซียน 
   - ทฤษฎีองค์การและการจัดการเชิงพุทธ  
  ๓) รายวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประกอบด้วย 
   - วิชาเลือก การปฏิรูปการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา 
   - วิชาเลือก การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
   - ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ 
   - ดุษฎีนิพนธ์ 
๑) นิสิตชั้นปีที่ ๑ 

รหัส/ 
ชื่อรายวิชา 

ภาค/ปี
การศึกษา 

จ านวนนิสิตที่ได้เกรด 

จ า
นว

นน
ิสิต

ลง
ทะ

เบ
ียน

เรีย
น 

จ า
นว

นน
ิสิต

สอ
บผ

่าน
 

A A- B+ B C+ C F I S U W 

๘๐๔ ๑๐๑ 
พุทธปรัชญาแห่ง
ศาสตร์   

๑/๒๕๖๑ ๒ ๙ ๘ -        ๑๙ ๑๙ 

๘๐๔ ๑๐๒ 
เทคนิคการวิจัยชั้นสูง
ทางการจัดการ   

๑/๒๕๖๑ - ๖ ๑๓ -        ๑๙ ๑๙ 

๘๐๔ ๑๐๓ 
สัมมนามหาวิทยาลัย
สงฆ์กับสังคมไทย    

๑/๒๕๖๑         ๑๙ -  ๑๙ ๑๙ 

๘๐๔ ๑๐๔ 
สัมมนาการจัดการ
เชิงพุทธ    

๑/๒๕๖๑         ๑๙ -  ๑๙ ๑๙ 

๐๐๐ ๙๐๖  
วิปัสสนากรรมฐาน 

๒/๒๕๖๑         ๑๙ -  ๑๙ ๑๙ 

๘๐๔ ๑๐๕ 
การวิเคราะห์เชิง
ปริมาณและเชิง
คุณภาพชั้นสูง
ทางการจัดการ  

๒/๒๕๖๑ - ๘ ๑๑ -        ๑๙ ๑๙ 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ ๑๕ 
 

รหัส/ 
ชื่อรายวิชา 

ภาค/ปี
การศึกษา 

จ านวนนิสิตที่ได้เกรด 

จ า
นว

นน
ิสิต

ลง
ทะ

เบ
ียน

เรีย
น 

จ า
นว

นน
ิสิต

สอ
บผ

่าน
 

A A- B+ B C+ C F I S U W 

๘๐๔ ๑๐๖ 
การจัดการกิจการ
พระพุทธศาสนาใน
กลุ่มประเทศอาเซียน    

๒/๒๕๖๑ ๑ ๒ ๑๕ ๑        ๑๙ ๑๙ 

๘๐๔ ๑๐๙ 
การปฏิรูปการบริหาร
กิจการ
พระพุทธศาสนา** 

๓/๒๕๖๑ ๕ ๑๐ ๔ -        ๑๙ ๑๙ 

๘๐๔ ๑๑๐  
การวางแผนและการ
จัดการเชิงกลยุทธ์** 

๓/๒๕๖๑ ๕ ๙ ๕ -        ๑๙ ๑๙ 

หมายเหตุ :  * นิสิตแบบ ๑.๑ 
 ** รายวิชาที่เรียนเฉพาะ แบบ ๒.๑  
 

      ๒) นิสิตชั้นปีที่ ๒ 

รหัส/ 
ชื่อรายวิชา 

ภาค/ปี
การศึกษา 

จ านวนนิสิตที่ได้เกรด 
จ า

นว
นน

ิสิต
ลง

ทะ
เบ

ียน
เรีย

น 

จ า
นว

นน
ิสิต

สอ
บผ

่าน
 

A A- B+ B C+ C F IP S U W 

๘๐๐ ๓๐๐ 
ดุษฎีนิพนธ์ 

๑/๒๕๖๑        ๑๙    ๑๙ ๑๙ 

๘๐๐ ๓๐๐ 
ดุษฎีนิพนธ์ 

๒/๒๕๖๑        ๑๙    ๑๙ ๑๙ 

 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ ๑๖ 
 

 ๓) นิสิตชั้นปีที่ ๓ 

รหัส/ 
ชื่อรายวิชา 

ภาค/ปี
การศึกษา 

จ านวนนิสิตที่ได้เกรด 

จ า
นว

นน
ิสิต

ลง
ทะ

เบ
ียน

เรีย
น 

จ า
นว

นน
ิสิต

สอ
บผ

่าน
 

A A- B+ B C+ C F IP S U W 

๘๐๐ ๓๐๐ 
ดุษฎีนิพนธ์ 

๑/๒๕๖๑        ๑๗    ๑๗ ๑๗ 

๘๐๐ ๓๐๐ 
ดุษฎีนิพนธ์ 

๒/๒๕๖๑        ๑๗    ๑๗ ๑๗ 

 
๑.๖การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ  

รหัส/ชื่อ
รายวิชา 

ภาค/ปี
การศึกษา 

ความผิดปกติ การตรวจสอบ 
เหตุที่ท าให้

ผิดปกติ 
มาตรการแก้ไข 

- - - - - - 
 
๑.๗ รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบ 

รหัส/ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา ชั้นปี 
- - - 

 
๑.๘ คุณภาพการสอน 
      ๑) รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รายวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการ
ประเมิน
โดยนิสิต แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
๘๐๔ ๑๐๑ 
พุทธปรัชญา
แห่งศาสตร์   

๑/
๒๕๖๑ 

 
 ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือพัฒนาแผนการสอนและ

พัฒนาเอกสารประกอบการสอน 

๘๐๔ ๑๐๒ 
เทคนิคการวิจัย
ชั้นสูงทางการ
จัดการ   

๑/
๒๕๖๑ 

 

 ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือพัฒนาแผนการสอนและ
พัฒนาเอกสารประกอบการสอน 

๘๐๔ ๑๐๓ 
สัมมนา

๑/
๒๕๖๑ 

 
 ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือพัฒนาแผนการสอนและ

พัฒนาเอกสารประกอบการสอน 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ ๑๗ 
 

รายวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการ
ประเมิน
โดยนิสิต แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
มหาวิทยาลัย
สงฆ์กับ
สังคมไทย    
๘๐๔ ๑๐๔ 
สัมมนาการ
จัดการเชิงพุทธ    

๑/
๒๕๖๑ 

 
 ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือพัฒนาแผนการสอนและ

พัฒนาเอกสารประกอบการสอน 

๘๐๔ ๑๐๕ 
การวิเคราะห์
เชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ
ชั้นสูงทางการ
จัดการ  

๒/
๒๕๖๑ 

 

 ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือพัฒนาแผนการสอนและ
พัฒนาเอกสารประกอบการสอน 

๘๐๔ ๑๐๖ 
การจัดการ
กิจการ
พระพุทธศาสนา
ในกลุ่มประเทศ
อาเซียน    

๒/
๒๕๖๑ 

 

 ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือพัฒนาแผนการสอนและ
พัฒนาเอกสารประกอบการสอน 

๘๐๔ ๑๐๙ 
การปฏิรูปการ
บริหารกิจการ
พระพุทธศาสนา 

๒/
๒๕๖๑ 

 

 ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือพัฒนาแผนการสอนและ
พัฒนาเอกสารประกอบการสอน 

๐๐๐ ๙๐๖ 
วิปัสสนา
กรรมฐาน 

๓/
๒๕๖๑ 

 
 ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือพัฒนาแผนการสอนและ

พัฒนาเอกสารประกอบการสอน 

๘๐๔ ๑๑๐ 
การวางแผน
และการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ 

๓/
๒๕๖๑ 

 

 ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือพัฒนาแผนการสอนและ
พัฒนาเอกสารประกอบการสอน 

 

๒) การประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
 -นิสิตสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ใฝ่เรียน ใฝ่รู้  มีนิสัยรักการเรียน  ฝึกคิด  และจัดล าดับขั้นตอน
กระบวนการเรียนรู้ 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ ๑๘ 
 

 -นิสิตได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติจริง นิสิตได้พัฒนากระบวนการคิด  วิเคราะห์ และแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองตามความถนัด  ความสนใจ  ด้วยวิธีที่หลากหลาย  และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายสามารถเชื่อมโยงกับ
ชีวิตจริงทั้งในและนอกห้องเรียน 
 -มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มองโลกในแง่ดีและมีจินตนาการคิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ สามารถวิเคราะห์
และสังเคราะห์งานได้  ท าให้เข้าใจและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เกิดความคิดใหม่ๆแปลกๆ ท าให้ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
ช่วยเหลือกัน 
 -ได้รู้จักวิธีการสืบค้นเนื้อหาให้ได้ข้อมูลมา มีการต่อยอดความคิดในการท างาน  เป็นการวัดความสามารถ
การวิเคราะห์ของนิสิตท าให้ทราบถึงความแตกต่างของแต่ละกรณี 
 -สร้างความสามัคคี   มีการแสดงความคิดเห็นภายในห้องเรียนร่วมกัน  ท าให้รู้จักกับความรับผิดชอบใน
การค้นหาข้อมูล 
 -มีการแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบงาน  น าความรู้จากวิชาที่ได้เรียนมาควบคู่กับการปฏิบัติจริง 
          ๓) ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและ 

ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม ไม่มีการศึกษากรณีศึกษาประเด็น
ท า ง จ ริ ย ธ ร รมที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
รายวิชาที่สอน 

-บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
ก ร ณี ศึ ก ษ า ป ร ะ เ ด็ น ท า ง
จริ ย ธ ร รมที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
รายวิชาที่สอน 
-อภิปรายกลุ่ม 

ความรู้ ขาดการน าเสนอรายงาน และ
มอบหมายให้ค้นคว้าหาข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง 

บรรยาย อภิปราย การท างาน
กลุ่ม การน าเสนอรายงาน 
และมอบหมายให้ค้นคว้าหา
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยน ามา
สรุปและน าเสนอ การศึกษา
โดยใช้ปัญหา และโครงงาน 
Problem-Based Learning 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

ทักษะทางปัญญา ไม่มีการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา
ตามสาระการเรียนรู้ ทั้งรายบุคคล
แล ะก ลุ่ ม  ข าด กา รศึ กษ า เ ชิ ง
ประจักษ์ เช่นกรณีศึกษา 

-อภิปรายกลุ่ม 
-วิเคราะห์กรณีศึกษา 
-การสะท้อนแนวคิดจากการ
น าเสนอ 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

-ไม่มีกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห ์
-บางรายวิชาไม่มีมอบหมายงาน
รายกลุ่ม และรายบุคคล เช่น การ
ค้นคว้างานวิจัยที่ดี  มีการได้รับ
รางวัล 
 

-จั ด กิ จ ก ร ร ม ก ลุ่ ม ใ น ก า ร
วิเคราะห์ 
-มอบหมายงานรายกลุ่ม และ
รายบุคคล เช่น การค้นคว้า
งานวิจัยที่ดี มีการได้รับรางวัล 
-การน าเสนอรายงาน 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ ๑๙ 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและ 

ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

นิสิตขาดการศึกษาค้นคว้า และท า
รายงาน ไม่มีการเน้นการน าตัวเลข 
หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มา
ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
 

-มอบหมายง าน ให้ ศึ กษ า
ค้นคว้า และท ารายงาน โดย
เน้นการน าตัวเลข หรือมีสถิติ
อ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่
น่าเชื่อถือ 
-น าเสนอโดยใช้รูปแบบและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ ๒๐ 
 

บทที่ ๒ 
ผลการประเมินตามองค์ประกอบ 

 

องค์ประกอบที่ ๑  การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑ การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 
เกณฑ์การประเมินระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
 
เกณฑ์การประเมินที่ ๑    จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 

ที ่ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ/
สาขาวิชา 

วุฒิการศึกษา/
สาขาวิชา 

สถาบันที่ส าเร็จ
การศึกษา 

วัน/เดือน/ปี
ที่เริ่มท างาน 

๑ พระอุดมสิทธินายก 
(ก าพล คุณงฺกโร) 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
/การจัดการ
เชิงพุทธ 

พธ.ด.  
การจัดการเชิงพุทธ 
พธ.ม. 
การจัดการเชิงพุทธ 
พธ.บ.  
การจัดการเชิงพุทธ 

 
มจร. 
 
มจร. 
 
มจร. 

๑ พฤษภาคม 
๒๕๕๘ 

๒ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท อาจารย์/การ
จัดการเชิง
พุทธ 

พธ.ด.  
การจัดการเชิงพุทธ 
พธ.ม. 
การจัดการเชิงพุทธ 
พธ.บ.  
การจัดการเชิงพุทธ 

 
มจร. 
 
มจร. 
 
มจร. 

๑ พฤษภาคม 
๒๕๕๘ 

๓ พระมหากฤษฎา กิตฺติ
โสภโณ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
/การจัดการ
เชิงพุทธ 

พธ.ด.  
การจัดการเชิงพุทธ 
พธ.ม. 
การจัดการเชิงพุทธ 
พธ.บ.  
การจัดการเชิงพุทธ 

 
มจร. 
 
มจร. 
 
มจร. 

๑ พฤษภาคม 
๒๕๕๘ 

 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๑.๑.๑-๑ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
๑.๑.๑-๒ สัญญาจ้างอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๑.๑.๑-๓ ส าเนาวุฒิการศึกษาและปริญญาบัตร 
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เกณฑ์การประเมินที่ ๒      คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ผ่าน    ไม่ผ่าน 
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วิชาการ 
สาขาตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาที่เปิดสอน 

๑ พระอุดมสิทธินายก 
(ก าพล คุณงฺกโร) 

พธ.ด. การจัดการเชิงพุทธ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ 
พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

 สาขาตรง 

สาขาสัมพันธ์ 

คุณสมบัติ 
 
 

๑.พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร) และบุษกร วัฒนบุตร, (๒๕๕๙). การบริหารจัดการ
องค์กรเพ่ือการสร้ างองค์กรแห่ งการเรียนรู้บนฐานแห่ งพุทธิปัญญา : Organization 
Management for Learning Organization in The Cognitive Constructivism Based. 
รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  
๒. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร). “พุทธบูรณาการเพ่ือการจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ”. 
วารสาร มจร สังคมปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) (พฤษภาคม – สิงหาคม 
๒๕๕๙) : ๓๑-๔๒. 
๓. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร) และคณะ, (พระครูศรีอรรถศาสก์ (อรรถชัย  มหาอตฺโถ),
พระสุธีวีรบัณฑิต), “การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะ
สงฆ์ภาค ๑๔ : Development Effective of Phrapariyattidham Schools,Pali Section 
Education Management Region 14”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ 
ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑): ๒๓๙-๒๕๓ 
๔. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร) และคณะ, (พระครูภาวนาอินทวงศ์, พิเชฐ ทั่งโต, 
“กลยุทธการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี : Strategy of 
Buddhist Charity Schools Management, Ratchaburi Province”. วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑): ๑-๑๔. 
๕. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร)และคณะ,(พระครูสุทธิพงษ์มุนี (สมคิด อคฺคธมฺโม/ 
สงพูล), บุษกร วัฒนบุตร). “การพัฒนาการบริหารจัดการสาธารณสงเคราะห์เพ่ือชุมชนของวัดใน
จังหวัดชลบุรี : The Development of Management in Public Welfare for Community 
of Temple in Chonburi Province”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับ
พิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๗๑-๘๕. 
๖. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร) และคณะ, (พระมหานพดล ปุญฺญสุวฑฺฒโก, บุษกร 
วัฒนบุตร). “ประสิทธิผลการบริหารจัดการสานักปฏิบัติธรรม : The Effectiveness 
Management of Meditation Center”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ 
ฉบับที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑) : ๑-๑๖. 
๗. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร). (๒๕๖๑). Buddhist Perspective for the Balance 
of Family Life. One Day International Symposium, Department of Management 
Science, Dr Babasaheb Ambedkar Marathawada University, Aurangabad, India, ๒๔ 
September ๒๐๑๘ and   INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT AND 
ECONOMICS Special Issue  ISSN: ๒๒๓๑ – ๔๖๘๗   Impact Factor-๑.๕๐ (IIFS)   UGC 
Referred Journal No:-๖๔๒๐๖, Vol. I No. ๒๕, (September ๒๐๑๘)  : ๒๕-๒๗. 

http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-5-%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2-25591.pdf
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-5-%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2-25591.pdf
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-5-%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2-25591.pdf
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-5-%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2-25591.pdf
http://ijme.co.in/paperadmin/images/files/Fle_1538208713.pdf
http://ijme.co.in/paperadmin/images/files/Fle_1538208713.pdf
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๘. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร). (๒๕๖๑). Current Management Practice & 
Leadership in Global Perceptive. One Day International Symposium, 
Department of Management Science, Dr Babasaheb Ambedkar Marathawada 
University, Aurangabad, India, (๒๔ September ๒๐๑๘). 
๙. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร). (๒๕๖๒). การพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนวิถี
พุทธของพระสังฆาธิการในจังหวัดกาญจนบุรี . วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ๗
(๓) ๒๕๖๑:๓๘-๔๙. 
๑๐. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร). (๒๕๖๒).รูปแบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ
ของส านักเรียนพระปริยัติ ธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๔. วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ๗(๓) ๒๕๖๑: ๕๐-๖๓. 
๑๑. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร). (๒๕๖๒). รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ส าหรับเยาวชน ของวัดในจังหวัดสิงห์บุรี. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับ
ที่ ๒ (พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑): ๑๗๓-๑๘๔. 

ล าดับ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
สาขาตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาที่เปิดสอน 

๒ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท พธ.ด. การจัดการเชิงพุทธ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ 
พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ 

อาจารย์  สาขาตรง 

สาขาสัมพันธ์ 

คุณสมบัติ 
 
 

๑.พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท. “พุทธบูรณาการเพ่ือการจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ”.วารสาร มจร 
สังคมปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) (พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๕๙) : ๓๑-๔๒. 
๒.พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท และคณะ, (พระครูปริยัติสุวัฒนาภรณ์ (ประภาส จนฺทวณฺโณ) ,  
พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตติปญฺโญ). “การบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง : The Management Towards Buddhism 
Progagation of  The Meditation Practice Center in Rayong Province”.  วารสาร 
มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๒๓๑-๒๔๕. 
๓. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท และคณะ,(พระอธิการจาลึก สญฺญโต (เย็นส าราญ),  สมาน งาม
สนิท). “ประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี 
: The Effectiveness of Management for Dhamma Teaching in Secondary School 
Chonburi Province”.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๘๗-๑๐๓. 
๔. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท และคณะ, (พระครูสังฆกิจจาภิรักษ์ (กฤษฎิ์ตภณ สุเมโธ) ,  
สุรพล สุยะพรหม).“การพัฒนาการจัดการศึกษาสงเคราะห์ด้านการตั้งทุนเพ่ิมทุนการศึกษาใน
เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี : A Development of Management of the 
Raise the Scholarship-Fund for Welfare Education of The Sangha in 
Pathumthani Provice”.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๓๗๙-๓๙๖. 
 

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=228295
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=228295
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=228375
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=228375
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๕. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร. (๒๕๖๒). การบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัด
สมุทรปราการ.  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม 
๒๕๖๒) : ๑๓-๒๖. 
๖. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร. (๒๕๖๒). การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ในจังหวัดปัตตานี. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ 
(มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๒) :๔๒-๕๘. 
๗. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร. (๒๕๖๒). เทศนาวิธีเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์ในอ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ 
ฉบับที่ ๒ (พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑. 
๘. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร. (๒๕๖๒). การบริหารจัดการด้านศาสนศึกษาแผนกบาลีของ
พระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ 
(พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑ หน้า๑๘๔-๑๙๔. 

ล าดับ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
สาขาตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาที่เปิดสอน 

๓ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภ
โณ 

พธ.ด. การจัดการเชิงพุทธ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ 
พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ /
การจัดการเชิง
พุทธ 

 สาขาตรง 

สาขาสัมพันธ์ 

คุณสมบัติ 
 
 

๑.พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร.  (๒๕๕๘). “การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ด้วย
การขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”. วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙) : ๔๕-๖๑ 
๒. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณและคณะ, (พระครูปลัดสราวุธ  ฐิตปญฺโญ, สุรพล สยะพรหม). 
“การพัฒนาวัดเพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนในจังหวัดชลบุรี  : Monastery 
Development for Community Learning Centers in Chonburi Province”.  วารสาร 
มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๕๐๕-๕๒๒. 
๓.พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณ และคณะ, (พระครูชลธารคุณากร, บุษกร วัฒนบุตร). “พุทธ
วิธีการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเพ่ือการบริหารจัดการวัดในจังหวัดชลบุรี : 
Buddhist Method of Leadership Development  of Admistrative Monks in 
Cholburi Province”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๕๑-๖๖. 
๔.พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณและคณะ, (พระมหาไชยณรงค์  ภทฺทมุนี (เสริมแก้ว), บุษกร 
วัฒนบุตร). “การพัฒนาการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่น ในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ : A Development of the Best Meditation Center of 
Province Management in Sangha Administration Region 2”. วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๑๖๑-๑๗๓. 
๕. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒). การพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริม
โครงการตลาดประชารัฐเพ่ือประชาชน ในกรุงเทพมหานคร . วารสาร มจร สังคมศาสตร์

http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B2-2558.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B2-2558.pdf


รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ ๒๔ 
 

ปริทรรศน์. ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑(มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๒) :๑-๑๒. 
๖. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒). รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ
วัยรุ่นไทยยุคใหม่ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรมของพระ
ธรรมวิทยากร. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม 
๒๕๖๒) : ๕๙-๗๐. 
๗. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒). ภาวะผู้น าในการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิ
การอ าเภอ บางบาลจังหวัด พระนครศรีอยุธยา. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๘ 
ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๒) : ๘๔-๙๕. 
๘. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒). การสื่อสารเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์ในเขตหนองจอกกรุงเทพมหานคร. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ 
ฉบับที่ ๒ (พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑):๔๐๕-๔๑๘. 
๙. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒). การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในวัดของพระสังฆาธิ
การในอ าเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ 
ฉบับที่ ๒ (พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑):๓๐๑-๓๐๙. 
๑๐. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒). บทบาทของพระสังฆาธิการในการช่วยเหลือเกื้อกูล
ประชาชนอ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร . วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ . 
ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑) : ๒๔๖-๒๕๕. 
๑๑. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒). กลไกการขับเคลื่อนศักยภาพขีดความสามารถ
ของผู้สูงอายุโดยบูรณาการหลักพุทธธรรมElders’ Potentials Capacity Driving 
Mechanism through Buddhism Integration. วารสารสหวิทยาการวิจัย. ฉบับ
บัณฑิตศึกษา ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑  (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๒) Journal of Interdisciplinary 
Research: Graduate Studies l Vol. ๘ No. ๑ (January-June ๒๐๑๙) : ๒๖-๓๒. 
๑๒. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒). ถอดบทเรียนจากพ้ืนที่ : การดูแลผู้สูงอายุตาม
แนวพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ. วารสารวิจยวิชาการ. ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน
๒๕๖๒) : ๑๔๖-๑๖๙. 
๑๓. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒). ผู้สูงอายุต้นแบบตามแนวพุทธ: กรณีศึกษาหลวงพ่อ
วัดบางเบิด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Elderly Prototype Based on Buddhist Way: A Case 
Study of LoungPor Wat Bang Bed in Prachuap Khiri Khan Province. วารสารวิชาการ
สถาบันพัฒนาพระวิทยากร [ส านักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความมั่นคง แห่ง
สถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ  กทม.] ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-
ธันวาคม ๒๕๖๑). 
๑๔. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒). ถอดบทเรียนจากพ้ืนที่ : การดูแลผู้สูงอายุตาม
แนวพุทธในจังหวัดสมุทรสงคราม Lesson Learned from Area: Elderly Care 
According to Buddhist Way in Samutsongkhram Province. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติครั้งที่ ๑. “พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน” วันที่ ๒๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ อาคารเรียนรวม วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย. 
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http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1-31-7-6-1.pdf
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รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๑.๑.๒-๑ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
๑.๑.๒-๒ ค าสั่งแต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ผู้รัผิดชอบหลักสูตร 
๑.๑.๒-๓ สัญญาจ้างอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
๑.๑.๒-๔ ส าเนาวุฒิการศึกษาและปริญญาบัตร 
๑.๑.๒-๕ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

เกณฑ์การประเมินที่ ๓ คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 

ล าดับ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
สาขาตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาที่เปิดสอน 

๑ พระอุดมสิทธินายก 
(ก าพล คุณงฺกโร) 

พธ.ด. การจัดการเชิงพุทธ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ 
พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

 สาขาตรง 

สาขาสัมพันธ์ 

คุณสมบัติ 
 
 

๑.พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร) และบุษกร วัฒนบุตร, (๒๕๕๙). การบริหารจัดการ
องค์กรเพ่ือการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้บนฐานแห่งพุทธิปัญญา : Organization 
Management for Learning Organization in The Cognitive Constructivism Based. 
รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  
๒. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร). (๒๕๕๙). “พุทธบูรณาการเพ่ือการจัดการโรงเรียน
วิถีพุทธ”. วารสาร มจร สังคมปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) (พฤษภาคม – 
สิงหาคม) : ๓๑-๔๒. 
๓. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร) และคณะ, (พระครูศรีอรรถศาสก์ (อรรถชัย  มหาอตฺโถ),
พระสุธีวีรบัณฑิต). “การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะ
สงฆ์ภาค ๑๔ : Development Effective of Phrapariyattidham Schools,Pali Section 
Education Management Region 14”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ 
ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๒๓๙-๒๕๓ 
๔. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร) และคณะ, (พระครูภาวนาอินทวงศ์, พิเชฐ ทั่งโต), 
“กลยุทธการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี : Strategy of 
Buddhist Charity Schools Management, Ratchaburi Province” วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๑-๑๔. 
๕. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร) และคณะ, (พระครูสุทธิพงษ์มุนี (สมคิด อคฺคธมฺโม/ 
สงพูล), บุษกร วัฒนบุตร). “การพัฒนาการบริหารจัดการสาธารณสงเคราะห์เพ่ือชุมชนของวัด
ในจังหวัดชลบุรี : The Development of Management in Public Welfare for 
Community of Temple in Chonburi Province”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. 
ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๗๑-๘๕. 
๖. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร)และคณะ,(พระมหานพดล ปุญฺญสุวฑฺฒโก, บุษกร 
วัฒนบุตร). “ประสิทธิผลการบริหารจัดการสานักปฏิบัติธรรม : The Effectiveness 
Management of Meditation Center”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ 

http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-5-%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2-25591.pdf
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-5-%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2-25591.pdf
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-5-%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2-25591.pdf
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-5-%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2-25591.pdf
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ฉบับที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑) : ๑-๑๖. 
๗. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร). (๒๕๖๑). Buddhist Perspective for the Balance 
of Family Life. One Day International Symposium, Department of Management 
Science, Dr Babasaheb Ambedkar Marathawada University, Aurangabad, India, ๒๔ 
September ๒๐๑๘ and   INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT AND 
ECONOMICS Special Issue  ISSN: ๒๒๓๑ – ๔๖๘๗   Impact Factor-๑.๕๐ (IIFS) UGC 
Referred Journal No:-๖๔๒๐๖, Vol. I No. ๒๕,(September ๒๐๑๘) : ๒๕-๒๗. 
๘. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร). (๒๕๖๑). Current Management Practice & 
Leadership in Global Perceptive. One Day International Symposium, 
Department of Management Science, Dr Babasaheb AmbedkarMarathawada 
University, Aurangabad,India, (๒๔ September ๒๐๑๘). 
๙. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร). (๒๕๖๒). การพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนวิถี
พุทธของพระสังฆาธิการในจังหวัดกาญจนบุรี . วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ๗
(๓) ๒๕๖๑:๓๘-๔๙. 
๑๐. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร). (๒๕๖๒). รูปแบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ
ของส านักเรียนพระปริยัติ ธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๔. วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ๗(๓) ๒๕๖๑: ๕๐-๖๓. 
๑๑. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร). (๒๕๖๒). รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ส าหรับเยาวชน ของวัดในจังหวัดสิงห์บุรี. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ 
๒ (พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑) :๑๗๓-๑๘๔. 

ล าดับ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

สาขาตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาที่เปิดสอน 

๒ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท พธ.ด. การจัดการเชิงพุทธ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ 
พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ 

อาจารย์ 
 สาขาตรง 

 สาขาสัมพันธ์ 

คุณสมบัติ 
 
 

๑.พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท. “พุทธบูรณาการเพ่ือการจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ”.วารสาร มจร 
สังคมปริทรรศน์.ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) (พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๕๙) : ๓๑-๔๒. 
๒. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท และคณะ (พระครูปริยัติสุวัฒนาภรณ์ (ประภาส จนฺทวณฺโณ) ,  
พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตติปญฺโญ), “การบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง : The Management Towards Buddhism 
Progagation of  The Meditation Practice Center in Rayong Province”.  วารสาร 
มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๒๓๑-๒๔๕. 
๓. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท และคณะ(พระอธิการจาลึก  สญฺญโต (เย็นส าราญ),  สมาน งาม
สนิท), “ประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี 
: The Effectiveness of Management for Dhamma Teaching in Secondary School 
Chonburi Province”,วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ 

http://ijme.co.in/paperadmin/images/files/Fle_1538208713.pdf
http://ijme.co.in/paperadmin/images/files/Fle_1538208713.pdf
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=228295
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=228295
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=228375
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=228375
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พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๘๗-๑๐๓. 
๔. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท และคณะ(พระครูสังฆกิจจาภิรักษ์ (กฤษฎิ์ตภณ สุเมโธ) ,  
สุรพล สุยะพรหม), “การพัฒนาการจัดการศึกษาสงเคราะห์ด้านการตั้งทุนเพ่ิมทุนการศึกษาใน
เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี : A Development of Management of the 
Raise the Scholarship-Fund for Welfare Education of The Sangha in 
Pathumthani Provice”,วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๓๗๙-๓๙๖. 
๕. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท,ดร. (๒๕๖๒). การบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัด
สมุทรปราการ.  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑(มกราคม-มีนาคม 
๒๕๖๒):๑๓-๒๖. 
๖. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท,ดร. (๒๕๖๒). การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ในจังหวัดปัตตานี. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑(มกราคม-
มีนาคม ๒๕๖๒) :๔๒-๕๘. 
๗. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท,ดร. (๒๕๖๒). เทศนาวิธีเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆใ์นอ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ฉบับ
ที่ ๒ (พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑). 
๘. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท,ดร. (๒๕๖๒). การบริหารจัดการด้านศาสนศึกษาแผนกบาลีของ
พระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ฉบับที่ ๒ 
(พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑) :๑๘๔-๑๙๔. 

ล าดับ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

สาขาตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาที่เปิดสอน 

๓ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภ
โณ 

พธ.ด. การจัดการเชิงพุทธ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ 
พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ /
การจัดการเชิง

พุทธ 

 สาขาตรง 

 สาขาสัมพันธ์ 

คุณสมบัติ 
 
 

๑.พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร.  (๒๕๕๘). “การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ด้วย
การขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”. วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙) : ๔๕-๖๑ 
๒. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณและคณะ (พระครูปลัดสราวุธ  ฐิตปญฺโญ, สุรพล สยะพรหม). 
“การพัฒนาวัดเพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนในจังหวัดชลบุรี  : Monastery 
Development for Community Learning Centers in Chonburi Province”.  วารสาร 
มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๕๐๕-๕๒๒. 
๓.พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณ และคณะ, (พระครูชลธารคุณากร, บุษกร วัฒนบุตร). “พุทธ
วิธีการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเพ่ือการบริหารจัดการวัดในจังหวัดชลบุรี : 
Buddhist Method of Leadership Development  of Admistrative Monks in 
Cholburi Province”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๕๑-๖๖. 

http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B2-2558.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B2-2558.pdf
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๔.พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณ และคณะ (พระมหาไชยณรงค์  ภทฺทมุนี (เสริมแก้ว), บุษกร 
วัฒนบุตร). “การพัฒนาการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่น ในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ : A Development of the Best Meditation Center of 
Province Management in Sangha Administration Region ๒”. วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๑๖๑-๑๗๓. 
๕. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒).การพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการ
ตลาดประชารัฐเพ่ือประชาชน ในกรุงเทพมหานคร. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.. ปี
ที่ ๘ ฉบับที่ ๑(มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๒) :๑-๑๒. 
๖. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒). รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ
วัยรุ่นไทยยุคใหม่ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรมของพระ
ธรรมวิทยากร. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑(มกราคม-มีนาคม 
๒๕๖๒) :๕๙-๗๐. 
๗. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒). ภาวะผู้น าในการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิ
การอ าเภอ บางบาลจังหวัด พระนครศรีอยุธยา. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๘ 
ฉบับที่ ๑(มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๒) :๘๔-๙๕. 
๘. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒). การสื่อสารเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์ในเขตหนองจอกกรุงเทพมหานคร. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ 
ฉบับที่ ๒ (พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑) :๔๐๕-๔๑๘. 
๙. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒). การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในวัดของพระสังฆาธิ
การในอ าเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ 
ฉบับที่ ๒ (พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑):๓๐๑-๓๐๙. 
๑๐. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒). บทบาทของพระสังฆาธิการในการช่วยเหลือ
เกื้อกูลประชาชนอ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 
๗ ฉบับที่ ๒ (พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑) : ๒๔๖-๒๕๕. 
๑๑. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒). กลไกการขับเคลื่อนศักยภาพขีดความสามารถ
ของผู้สูงอายุโดยบูรณาการหลักพุทธธรรม-Elders’ Potentials Capacity Driving 
Mechanism through Buddhism Integration.วารสารสหวิทยาการวิจัย. ฉบับ
บัณฑิตศึกษา ปีที่ ๘ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๒)Journal of Interdisciplinary 
Research: Graduate Studies l Vol. ๘ No. ๑ (January-June ๒๐๑๙) :๒๖-๓๒. 
๑๒. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒). ถอดบทเรียนจากพ้ืนที่ : การดูแลผู้สูงอายุตาม
แนวพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ. วารสารวิจยวิชาการ.ปีที่ ๒ฉบับที่๑ (มกราคม-เมษายน
๒๕๖๒) :๑๔๖-๑๖๙. 
๑๓. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒). ผู้สูงอายุต้นแบบตามแนวพุทธ: กรณีศึกษาหลวงพ่อ
วัดบางเบิด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Elderly Prototype Based on Buddhist Way: A Case 
Study of LoungPor Wat Bang Bed in Prachuap Khiri Khan Province. วารสารวิชาการ
สถาบันพัฒนาพระวิทยากร [ส านักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความมั่นคง แห่ง
สถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ  กทม.] ปีที่ ๑ฉบับที่ ๒(กรกฎาคม-
ธันวาคม ๒๕๖๑). 

http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/JIRGS-8-1.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/JIRGS-8-1.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/JIRGS-8-1.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/01_Elderly-_completed.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/01_Elderly-_completed.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/01_Elderly-_completed.pdf
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๑๔. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒).ถอดบทเรียนจากพ้ืนที่ : การดูแลผู้สูงอายุตาม
แนวพุทธในจังหวัดสมุทรสงคราม Lesson Learned from Area: Elderly Care 
According to Buddhist Way in Samutsongkhram Province. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติครั้งที่ ๑. “พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน” วันที่ ๒๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ณ อาคารเรียนรวม วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย. 
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๑. พระระพิน พุทธิสาโร, (นักวิจัยร่วม). การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตาม
แนวพระพุทธศาสนาโดยการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในเขตภาคกลาง  (ร่วมกับคณะ) 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยได้รับทุนจาก 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (๒๕๕๖-๒๕๕๗) 
๒. พระระพิน พุทธิสาโร (นักวิจัยร่วม). การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถี
พุทธ. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-
ธันวาคม ๒๕๖๑) : ๑๐๕-๑๑๒.  
๓. พระปลัดระพิน พุทธิสาโร และคณะ (พระครูวิชิตกิจจาภิวัฒน์ (จนฺทโชโต/เรืองศรี), พระสุธี
วีรบัณฑิต), “การพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี : The 
Development towards Religious Assets Managment of Temple in Chonburi 
Province”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม 
๒๕๖๑) : ๑๐๕-๑๒๑. 
๔. พระปลัดระพิน พุทธิสาโร และคณะ (พระครูวิธานสุพัฒนกิจ (นนฺทิโย/อินทร์อยู่) , บุษกร 
วัฒนบุตร). “การบริหารการพัฒนาวัด เพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านสุขภาวะของ
ประชาชนในจังหวัดระยอง : Development  Administration the Temple for the 
Center of Learning About the Health of the People in Rayong Province”. 
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๑๒๓-
๑๓๙. 
๕. พระปลัดระพิน พุทธิสาโร และคณะ  (พระปลัดสาธิต สุจิณฺโณ, ธิติวุฒิ หมั่นมี). “การ
จัดการสาธารณูปการเพ่ือการรักษาอุโบสถศีลของวัดบางสระเก้า ต าบลบางสระเก้า อ าเภอ
แหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี : The Construction Management for Eigth Precept 
Keeping of Wat Bang Sa Kao, Bangsakao Sub-District, Laemsing District, 
Chanthaburi Province”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ 
(เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑) : ๕๐๕-๕๑๖. 
๖. พระปลัดระพิน พุทธิสาโร และคณะ,  (พระครูวิเศษโชติธรรม (จนฺทว โส/สิงหเสนา), พระ

http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1-31-7-6-1.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1-31-7-6-1.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1-31-7-6-1.pdf
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ครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตติปญฺโญ). “การบริหารจัดการการศึกษาสงเคราะห์ของพระสังฆาธิ
การในอ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง : The Welfare Education Management of 
Sangha Admistrators in Wisetchaichan District Angthong Province”. วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๕๑๗-๕๒๙. 
๗. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร. (๒๕๖๒). ถอดบทเรียนจากพ้ืนที่ : การดูแลผู้สูงอายุตามแนว
พุทธในจังหวัดสมุทรปราการ. วารสารวิจยวิชาการ.ปีที่ ๒ฉบับที่๑ (มกราคม-เมษายน๒๕๖๒) 
: ๑๔๖-๑๖๙. 
๘. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร. (๒๕๖๑).Annam Nikaya Buddhism on Vietnamese Style 
in Thailand: History and Development.International Conference, Thu Dau Mot 
University-TrườngĐạiHọcThủDầuMột  Thu Dau Mot City, Binh Duong Province, 
Vietnam.  ระหว่าง ๗-๘ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๙. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร. (๒๕๖๑).“Theravada Buddhism: Gender’s Right and 
Ordination in Thai Society”.  ในงานสัมมนาเรื่อง  “Theravada Buddhism in 
Vietnam and Thailand : The Regional Culture Dialogue”จัดประชุมโดย 
Thai  Studies Center, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam 
National University, Ho Chi Minh City, Vietnam (USSH, VNU-HCM  ระหว่าง ๑๓-๑๖
กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๐. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร. (๒๕๖๑).การสังคมสงเคราะห์แนวพุทธ : แนวทางการจัดตั้ง
โรงพยาบาลสงฆ์เพ่ือสวัสดิการด้านสุขภาวะของพระภิกษุสามเณร พระสังฆาธิการและชุมชน
วัดในประเทศไทย  Buddhist Social Welfare: The establishment of the Priest 
Hospital for the well being of monks, novices and Sanghaorganization and 
community nearby temple in Thailand. การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๒ MCU 
Nan Congress II เรื่อง การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืน
ในยุค Thailand ๔.๐ (Research and Innovation for Sustainable Mental and 
Social Development in Thailand ๔.๐ Era)  ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ พุทธมณฑล
จังหวัดน่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง และวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต าบลฝายแก้ว 
อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
๑๑. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร. (๒๕๖๑).การล้อมปราบจากรัฐสู่ศาสนา : จับพระพิมลธรรมสึก 
มายาคติว่าด้วยความเป็นลาว ความก้าวหน้า และคอมมิวนิสต์  Crackdown from the state 
to religion: catch to unfrock Ven. Phrapimoladhamma mythology in Lao, 
progressive and communist. การประชุมวิชาการระดับชาติ พื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏ
อุดรธานี ครั้งที่ ๓ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุดรธานี ๖๔ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี ระหว่าง ๒๕-๒๖ตุลาคม ๒๕๖๑. 
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http://en.tdmu.edu.vn/
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http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A8-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%97-3-9-61.docx
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%A3.%E0%B8%9E.-%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B9%8C-%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-6-%E0%B8%AA.%E0%B8%84.61.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%A3.%E0%B8%9E.-%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B9%8C-%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-6-%E0%B8%AA.%E0%B8%84.61.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%A3.%E0%B8%9E.-%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B9%8C-%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-6-%E0%B8%AA.%E0%B8%84.61.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%A3.%E0%B8%9E.-%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B9%8C-%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-6-%E0%B8%AA.%E0%B8%84.61.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%A3.%E0%B8%9E.-%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B9%8C-%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-6-%E0%B8%AA.%E0%B8%84.61.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-20-6-61.docx
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-20-6-61.docx
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-20-6-61.docx
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-20-6-61.docx
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๑. พระมหาโชว์ ทสฺสนีโย และคณะ. (๒๕๕๘). การจัดการสิ่งแวดล้อมของวัดตามหลัก
นิเวศวิทยาเชิงพุทธบูรณาการของคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี .  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.    
๒.พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ (สามเณรเมธี  เสี่ยบ่วง (ศิลาวงค์), ธิติวุฒิ หมั่น
มี), “คุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักสังคหวัตถุ ๔ของส านักงานเขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร ; Quality of Public Service According Four Sangahavatthu of 
Yannawa District Office Bangkok”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับ
พิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๕๙๑-๖๐๒. 
๓.พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย)และคณะ (พระครูสังฆวิสุทธิคุณ (บุญยุทธ พุทธสโร) , ธิติ
วุฒิ  หมั่นมี). “การพัฒนาจิตอาสาของพระสังฆาธิการในจังหวัดระยอง : Sangha Volunteer 
Spirit Development in Rayong Province”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 
๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๓๗-๔๙. 
๔.พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ (พระครูศรีอรรถศาสก์ (อรรถชัย มหาอตฺโถ) ,
พระอุดมสิทธินายก), “การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
ของคณะสงฆ์ภาค ๑๔ : Development Effective of Phrapariyattidhama Schools Pali 
Section Education Management Region ๑๔”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. 
ปีที่ ๖ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๒๓๙-๒๕๓. 
๕.พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย)และคณะ (พระครูรัตนเขมากร (ประเมิน เขมนนฺโท) , พระ
ครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตติปญฺโญ), “การพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของวัด
ในกรุงเทพมหานคร : The Development of Governance According to the Principle 
of Good Governance in Bangkok”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ฉบับ
พิเศษ (๑๖พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๕๗๑-๕๘๑. 
๖. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ (พระครูวิชิตกิจจาภิวัฒน์ (จนฺทโชโต/เรืองศรี), 
พระปลัดระพิน พุทธิสาโร), “การพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี 
: The Development towards Religious Assets Managment of Temple in 
Chonburi Province”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๑๐๕-๑๒๑. 
๗.พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ, (พระครูอาทรยติกิจ (ชื่น ปญูญกาโม/ข าวงศ์) , 
บุษกร วัฒนบุตร),”ประสิทธิผลการบริหารงานของเจ้าอาวาสในอ าเภอศรีประจันต์ จังหวัด
สุพรรณบุรี : The Effectiveness of Abbots Administration in Sriprachan District, 
Supanburi Province”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒  (เมษายน-
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มิถุนายน ๒๕๖๑) : ๔๗๕-๔๘๙. 
๘.พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ, (พระสมุห์สมชาย สิริสมฺปนฺโน (มีสุดใจ) ,  
ธิติวุฒิ หมั่นมี). “การปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน อ าเภอ
วิหารแดง จังหวัดสระบุรี : The Work Performance of Moral Monks in The 
Pratheabwitthayathan School, Wihan Deang District, Saraburi Province”. วารสาร 
มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๔๙๑-๕๐๔. 
๙.พระมหาโชว์ ทสฺสนีโย, ธัชชนันท์ อิศรเดช  “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิชาพระพุทธศาสนา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช”. วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่ : ๕  ฉบับที๑่ (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๙) : ๔๓-๕๖. 
๑๐. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย). (๒๕๖๒). เซเปียนส์ ประวัติย่อมนุษยชาติ SapiensA 
Brief History of Humankind.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑
(มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๒) :๒๙๔-๓๑๒. 
๑๑. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย). (๒๕๖๑). รูปแบบการจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐมวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. 
ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๔ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๑):๑๐๙-๑๒๒. 
๑๒. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย). (๒๕๖๑). แอนิมอล ฟาร์ม:การปฏิวัติชั้นทางสังคมสู่เสรี
นิยมความเสมอภาคและความสงบสุข. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ 
๔(ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑):๒๙๔-๓๐๗. 
๑๓. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย). (๒๕๖๑). ตอบเรื่องพ.ร.บ.คณะสงฆ์: กลไกการบริหาร
และแก้ปัญหาคณะสงฆ์บทสรุปที่ยังไม่มีทางออก ?. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปี
ที่ ๗ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๑) :๓๑๕-๓๒๙. 
๑๔. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย). (๒๕๖๑).การบริหารการเงินของวัดในประเทศ : ความ
สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาลทิศทางการบริหารเงินวัด ทรัพย์สินพระศาสนาในช่วงกระแส
เปลี่ยนผ่าน. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ฉบับที่ ๒ (พิเศษ/เนื่องในวันวิสา
บูชาโลก) (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑):๕๐๕-๕๑๘. 
๑๕. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย). (๒๕๖๑).  พุทธบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการศาสน
สมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ฉบับที่ ๒ 
(พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑). 
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ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

สาขาตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาที่เปิดสอน 

๖ นายประเสริฐ ธิลาว พธ.ด.รัฐประศาสนศาสตร์ 
พธ.ม.รัฐประศาสนศาสตร์ 
พธ.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ 

อาจารย์/การ
จัดการเชิงพุทธ 

 สาขาตรง 

 สาขาสัมพันธ์ 

 
 

๑. ประเสริฐ ธิลาว และคณะ. กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธสู่ความเป็นองค์กร
สมรรถนะสูงของมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. 
ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๑) : ๓๗-๕๐.     



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ ๓๓ 
 

๒.ประเสริฐ ธิลาว, (เขียนร่วม). Book Review : การลงโทษโดยสังคม (Socail Sanctions). 
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑) : ๒๘๑-
๒๙๔. 
๓.ประเสริฐ ธิลาว และคณะ (พระครูวินัยธรภานุวัฒน์ อติพโล (พูลพ่ัว),ประเสริฐ ธิลาว,บุษกร 
วัฒนบุตร). “บทบาทพระสังฆาธิการด้านการศึกษาสงเคราะห์ในเขตบางคอแหลม เขตยาน
นาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร : The Role of Sangha Administratiors in the 
Educational Welfare in Bangkolaem District and Yannawa-Satorn District, 
Bankok”.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒, (เมษายน-มิถุนายน 
๒๕๖๑) :๔๖๑-๔๗๔. 
๔.ประเสริฐ ธิลาว, (เขียนร่วม), วิ่งตามฝันยังไงก็ชนะ (๘ วิธี ‘วิ่งคว้าฝัน’ สไตล์คน ‘ญี่ปุ่น’) 
FOLLOW THE DREAM TO WIN : ๘ WAYS, RUN TO DREAM, ACCORDING TO 
JAPANESE STYLE. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๔ (ตุลาคม – 
ธันวาคม ๒๕๖๑) : ๒๕๐-๒๖๔. 
๕.ประเสริฐ ธิลาว, (เขียนร่วม), พุทธะมาร์เก็ตติ้ง : Buddha Marketing.วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๑) : ๒๗๐-๒๘๔. 
๖.ประเสริฐ ธิลาว, (เขียนร่วม), สิ้นแสงฉาน: TWILIGHT OVER BURMA, MY LIFE AS A 
SHAN PRINCESS. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – 
มีนาคม ๒๕๖๑): ๒๘๗-๓๐๔. 
๗.ประเสริฐ ธิลาว (เขียนร่วม),(พระอุดมสิทธินายก, จเด็ด โพธิ์ศรีทอง, พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภ
โณ). กลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภวิัตน์ THE STRATEGY OF STRENGTHEN 
SANGHA ADMINISTRATION MANAGEMENT IN GLOBALIZATION AGE. วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๑): ๙๙-๑๑๕ 
๘. ประเสริฐ ธิลาว. (๒๕๖๒). ถอดบทเรียนจากพ้ืนที่ : การดูแลผู้สูงอายุตามแนวพุทธใน
จังหวัดสมุทรปราการ. วารสารวิจยวิชาการ. ปีที่ ๒ ฉบับที่๑ (มกราคม-เมษายน๒๕๖๒) :
๑๔๖-๑๖๙. 
๙. ประเสริฐ ธิลาว. (๒๕๖๒). บทบาทพระพุทธศาสนาในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสังคม. 
วารสารธรรมศาสตร์. ปีที่ ๓๘ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๖๒) :๑๒๒-๑๔๒. 
๑๐. ประเสริฐ ธิลาว. (๒๕๖๒). บทบาทเชิงรุกของพระสงฆ์ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ในจังหวัดชลบุรี. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ฉบับที่ ๒ (พิเศษ/
เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑):๒๙๑-๓๐๐. 
๑๑. ประเสริฐ ธิลาว. (๒๕๖๒). การจัดการสินค้าชุมชนตามวิถีพุทธในจังหวัดกาญจนบุรี . 
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) 
(เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑) : ๒๗๘-๒๙๐. 
๑๒. ประเสริฐ ธิลาว. (๒๕๖๒). การจัดท าบัญชีเพ่ือการจัดการศาสนสมบัติของวัด ในอ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (พิเศษ/เนื่องใน
วันวิสาบูชาโลก) (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑) : ๒๕๖-๒๖๖. 
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รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๑.๑.๓-๑ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
๑.๑.๓-๒ สัญญาจ้างอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๑.๑.๓-๓ ส าเนาวุฒิการศึกษาและปริญญาบัตร 
๑.๑.๓-๔ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เกณฑ์การประเมินที่ ๔ คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน   ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 

ล าดับ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

สาขาตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาที่เปิดสอน 

๑ พระอุดมสิทธินายก 
(ก าพล คุณงฺกโร) 

พธ.ด. การจัดการเชิงพุทธ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ 
พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

 สาขาตรง 

สาขาสัมพันธ์ 

คุณสมบัติ 
 
 

๑.พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร) และบุษกร วัฒนบุตร , (๒๕๕๙). การบริหารจัดการ
องค์กรเพ่ือการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้บนฐานแห่งพุทธิปัญญา : Organization 
Management for Learning Organization in The Cognitive Constructivism Based. 
รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  
๒. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร).“พุทธบูรณาการเพ่ือการจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ”. 
วารสาร มจร สังคมปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) (พฤษภาคม – สิงหาคม๒๕๕๙) 
: ๓๑-๔๒. 
๓. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร) และคณะ (พระครูศรีอรรถศาสก์ (อรรถชัย  มหาอตฺ
โถ), พระสุธีวีรบัณฑิต). “การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาปริยัติธรรมแผนกบาลีของ
คณะสงฆ์ภาค ๑๔ : Development Effective of Phrapariyattidham Schools,Pali 
Section Education Management Region๑๔”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปี
ที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๒๓๙-๒๕๓ 
๔. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร) และคณะ, (พระครูภาวนาอินทวงศ์, พิเชฐ ทั่งโต), 
“กลยุทธการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี : Strategy of 
Buddhist Charity Schools Management, Ratchaburi Province”. วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๑-๑๔. 
๕. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร) และคณะ,(พระครูสุทธิพงษ์มุนี (สมคิด อคฺคธมฺโม/ 
สงพูล), บุษกร วัฒนบุตร). “การพัฒนาการบริหารจัดการสาธารณสงเคราะห์เพ่ือชุมชนของวัด
ในจังหวัดชลบุรี : The Development of Management in Public Welfare for 
Community of Temple in Chonburi Province”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๗๑-๘๕. 
๖. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร) และคณะ, (พระมหานพดล ปุญฺ สุวฑฺฒโก, บุษกร 
วัฒนบุตร). “ประสิทธิผลการบริหารจัดการสานักปฏิบัติธรรม : The Effectiveness 
Management of Meditation Center”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ 

http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-5-%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2-25591.pdf
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-5-%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2-25591.pdf
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-5-%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2-25591.pdf
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-5-%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2-25591.pdf
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ฉบับที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑) : ๑-๑๖. 
๗. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร). (๒๕๖๑).Buddhist Perspective for the 
Balance of Family Life. One Day International Symposium, Department of 
Management Science, Dr Babasaheb Ambedkar Marathawada University, 
Aurangabad, India, ๒๔ September ๒๐๑๘ and  INTERNATIONAL JOURNAL OF 
MANAGEMENT AND ECONOMICS Special Issue  ISSN: ๒๒๓๑ – ๔๖๘๗   Impact 
Factor-๑.๕๐ (IIFS) UGC Referred Journal No:-๖๔๒๐๖, Vol. I No. ๒๕, (September 
๒๐๑๘) : ๒๕-๒๗. 
๘. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร). (๒๕๖๑). Current Management Practice & 
Leadership in Global Perceptive. One Day International 
Symposium,Department of Management Science, Dr Babasaheb Ambedkar 
Marathawada University, Aurangabad, India, (๒๔ September ๒๐๑๘). 
๙. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร). (๒๕๖๒). การพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนวิถี
พุทธของพระสังฆาธิการในจังหวัดกาญจนบุรี . วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ๗
(๓) ๒๕๖๑ : ๓๘-๔๙. 
๑๐. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร). (๒๕๖๒).รูปแบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ
ของส านักเรียนพระปริยัติ ธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๔. วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ๗(๓) ๒๕๖๑: ๕๐-๖๓. 
๑๑. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร). (๒๕๖๒). รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ส าหรับเยาวชน ของวัดในจังหวัดสิงห์บุรี. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับ
ที่ ๒ (พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑) :๑๗๓-๑๘๔. 

ล าดับ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

สาขาตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาที่เปิดสอน 

๒ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท พธ.ด. การจัดการเชิงพุทธ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ 
พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ 

อาจารย์ 

 สาขาตรง 

 สาขาสัมพันธ์ 

คุณสมบัติ 
 
 

๑.พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท. “พุทธบูรณาการเพ่ือการจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ”.วารสาร มจร 
สังคมปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) พฤษภาคม – สิงหาคม, ๒๕๕๙: ๓๑-๔๒. 
๒. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท และคณะ (พระครูปริยัติสุวัฒนาภรณ์ (ประภาส จนฺทวณฺโณ) ,  
พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตติปญฺโญ), “การบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง : The Management Towards Buddhism 
Progagation of  The Meditation Practice Center in Rayong Province,”  วารสาร 
มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๒๓๑-๒๔๕. 
๓. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท และคณะ(พระอธิการจาลึก  สญฺญโต (เย็นส าราญ),  สมาน งาม
สนิท), “ประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี 
: The Effectiveness of Management for Dhamma Teaching in Secondary School 

http://ijme.co.in/paperadmin/images/files/Fle_1538208713.pdf
http://ijme.co.in/paperadmin/images/files/Fle_1538208713.pdf
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=228295
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=228295
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=228375
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=228375
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Chonburi Province”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๘๗-๑๐๓. 
๔. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท และคณะ (พระครูสังฆกิจจาภิรักษ์ (กฤษฎิ์ตภณ สุเมโธ) ,  
สุรพล สุยะพรหม), “การพัฒนาการจัดการศึกษาสงเคราะห์ด้านการตั้งทุนเพ่ิมทุนการศึกษาใน
เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี : A Development of Management of the 
Raise the Scholarship-Fund for Welfare Education of The Sangha in 
Pathumthani Provice”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๓๗๙-๓๙๖. 
๕. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร. (๒๕๖๒). การบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัด
สมุทรปราการ.  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม 
๒๕๖๒) : ๑๓-๒๖. 
๖. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร. (๒๕๖๒). การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ในจังหวัดปัตตานี. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ 
(มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๒) : ๔๒-๕๘. 
๗. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร. (๒๕๖๒). เทศนาวิธีเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์ในอ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ 
ฉบับที่ ๒ (พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑). 
๘. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร. (๒๕๖๒). การบริหารจัดการด้านศาสนศึกษาแผนกบาลีของ
พระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ 
(พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑): ๑๘๔-๑๙๔. 

ล าดับ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

สาขาตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาที่เปิดสอน 

๓ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภ
โณ 

พธ.ด. การจัดการเชิงพุทธ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ 
พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ /
การจัดการเชิง

พุทธ 

 สาขาตรง 

 สาขาสัมพันธ์ 

คุณสมบัติ 
 
 

๑.พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร.  (๒๕๕๘). “การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ด้วย
การขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”. วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙) : ๔๕-๖๑ 
๒. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณและคณะ (พระครูปลัดสราวุธ  ฐิตปญฺโญ, สุรพล สยะพรหม). 
“การพัฒนาวัดเพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนในจังหวัดชลบุรี  : Monastery 
Development for Community Learning Centers in Chonburi Province”.  วารสาร 
มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๕๐๕-๕๒๒. 
๓.พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณและคณะ (พระครูชลธารคุณากร , บุษกร วัฒนบุตร). “พุทธ
วิธีการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเพ่ือการบริหารจัดการวัดในจังหวัดชลบุรี : 
Buddhist Method of Leadership Development  of Admistrative Monks in 
Cholburi Province”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ 

http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B2-2558.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B2-2558.pdf
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พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๕๑-๖๖. 
๔.พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณ และคณะ (พระมหาไชยณรงค์  ภทฺทมุนี (เสริมแก้ว), บุษกร 
วัฒนบุตร). “การพัฒนาการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่น ในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ : A Development of the Best Meditation Center of 
Province Management in Sangha Administration Region ๒”. วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๑๖๑-๑๗๓. 
๕. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒). การพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริม
โครงการตลาดประชารัฐเพ่ือประชาชน ในกรุงเทพมหานคร . วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์. ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๒) :๑-๑๒. 
๖. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒). รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ
วัยรุ่นไทยยุคใหม่ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรมของพระ
ธรรมวิทยากร. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม 
๒๕๖๒) : ๕๙-๗๐. 
๗. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒). ภาวะผู้น าในการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิ
การอ าเภอ บางบาลจังหวัด พระนครศรีอยุธยา. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๘ 
ฉบับที่ ๑(มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๒) : ๘๔-๙๕. 
๘. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒). การสื่อสารเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์ในเขตหนองจอกกรุงเทพมหานคร. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ 
ฉบับที่ ๒ (พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑) : ๔๐๕-๔๑๘. 
๙. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒). การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในวัดของพระสังฆาธิ
การในอ าเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ 
ฉบับที่ ๒ (พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑):๓๐๑-๓๐๙. 
๑๐. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒). บทบาทของพระสังฆาธิการในการช่วยเหลือ
เกื้อกูลประชาชนอ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 
๗ ฉบับที่ ๒ (พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑):๒๔๖-๒๕๕. 
๑๑. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒). กลไกการขับเคลื่อนศักยภาพขีดความสามารถ
ของผู้สูงอายุโดยบูรณาการหลักพุทธธรรมElders’ Potentials Capacity Driving 
Mechanism through Buddhism Integration. วารสารสหวิทยาการวิจัย. ฉบับ
บัณฑิตศึกษา ปีที่ ๘ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๒). Journal of Interdisciplinary 
Research: Graduate Studies l Vol. ๘ No. ๑ (January-June ๒๐๑๙) : ๒๖-๓๒. 
๑๒. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒). ถอดบทเรียนจากพ้ืนที่ : การดูแลผู้สูงอายุตาม
แนวพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ. วารสารวิจยวิชาการ. ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน
๒๕๖๒) : ๑๔๖-๑๖๙. 
๑๓. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒). ผู้สูงอายุต้นแบบตามแนวพุทธ: กรณีศึกษาหลวง
พ่อวัดบางเบิด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Elderly Prototype Based on Buddhist Way: A Case 
Study of LoungPor Wat Bang Bed in Prachuap Khiri Khan Province. วารสารวิชาการ
สถาบันพัฒนาพระวิทยากร [ส านักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความมั่นคง แห่ง
สถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ  กทม.] ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-

http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/JIRGS-8-1.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/JIRGS-8-1.pdf
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http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/01_Elderly-_completed.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/01_Elderly-_completed.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/01_Elderly-_completed.pdf
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ธันวาคม ๒๕๖๑). 
๑๔. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒). ถอดบทเรียนจากพ้ืนที่ : การดูแลผู้สูงอายุตาม
แนวพุทธในจังหวัดสมุทรสงคราม Lesson Learned from Area: Elderly Care 
According to Buddhist Way in Samutsongkhram Province. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติครั้งที่ ๑. “พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน” วันที่ ๒๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ อาคารเรียนรวม วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย. 

ล าดับ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

สาขาตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาที่เปิดสอน 

๔ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร พธ.ด.พระพุทธศาสนา 
ศศ.ม.ประวัติศาสตร์เอเชีย 
พธ.บ.ครุศาสตร์ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ /
การจัดการเชิง
พุทธ 

สาขาตรง 

 สาขาสัมพันธ์ 

คุณสมบัติ 
 
 

๑. พระระพิน พุทธิสาโร, (นักวิจัยร่วม). การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตาม
แนวพระพุทธศาสนาโดยการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในเขตภาคกลาง  (ร่วมกับคณะ) 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยได้รับทุนจาก 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (๒๕๕๖-๒๕๕๗) 
๒. พระระพิน พุทธิสาโร (นักวิจัยร่วม). การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถี
พุทธ. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-
ธันวาคม ๒๕๖๑) : ๑๐๕-๑๑๒.  
๓. พระปลัดระพิน พุทธิสาโร และคณะ (พระครูวิชิตกิจจาภิวัฒน์ (จนฺทโชโต/เรืองศรี), พระสุธี
วีรบัณฑิต), “การพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี : The 
Development towards Religious Assets Managment of Temple in Chonburi 
Province”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม 
๒๕๖๑) : ๑๐๕-๑๒๑. 
๔. พระปลัดระพิน พุทธิสาโร และคณะ (พระครูวิธานสุพัฒนกิจ (นนฺทิโย/อินทร์อยู่) , บุษกร 
วัฒนบุตร), “การบริหารการพัฒนาวัด เพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านสุขภาวะของ
ประชาชนในจังหวัดระยอง : Development  Administration the Temple for the 
Center of Learning About the Health of the People in Rayong Province”, 
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๑๒๓-
๑๓๙. 
๕. พระปลัดระพิน พุทธิสาโร และคณะ  (พระปลัดสาธิต สุจิณฺโณ , ธิติวุฒิ หมั่นมี), “การ
จัดการสาธารณูปการเพ่ือการรักษาอุโบสถศีลของวัดบางสระเก้า ต าบลบางสระเก้า อ าเภอ
แหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี : The Construction Management for Eigth Precept 
Keeping of Wat Bang Sa Kao, Bangsakao Sub-District, Laemsing District, 
Chanthaburi Province”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ 
(เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑) : ๕๐๕-๕๑๖. 

http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1-31-7-6-1.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1-31-7-6-1.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1-31-7-6-1.pdf
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๖. พระปลัดระพิน พุทธิสาโร และคณะ (พระครูวิเศษโชติธรรม (จนฺทว โส/สิงหเสนา) , พระ
ครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตติปญฺโญ), “การบริหารจัดการการศึกษาสงเคราะห์ของพระสังฆาธิ
การในอ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง : The Welfare Education Management of 
Sangha Admistrators in Wisetchaichan District Angthong Province”. วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๕๑๗-๕๒๙. 
๗. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร. (๒๕๖๒). ถอดบทเรียนจากพ้ืนที่ : การดูแลผู้สูงอายุตามแนว
พุทธในจังหวัดสมุทรปราการ. วารสารวิจยวิชาการ. ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน
๒๕๖๒) : ๑๔๖-๑๖๙. 
๘. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร. (๒๕๖๑).Annam Nikaya Buddhism on Vietnamese Style 
in Thailand:  History and Development. International Conference, Thu Dau 
Mot University-TrườngĐạiHọcThủDầuMột  Thu Dau Mot City, Binh Duong 
Province, Vietnam.  ระหว่าง ๗-๘ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๙. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร. (๒๕๖๑).“Theravada Buddhism: Gender’s Right and 
Ordination in Thai Society”.  ในงานสัมมนาเรื่อง  “Theravada Buddhism in 
Vietnam and Thailand : The Regional Culture Dialogue” จัดประชุมโดย 
Thai  Studies Center, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam 
National University, Ho Chi Minh City, Vietnam (USSH, VNU-HCM  ระหว่าง ๑๓-๑๖
กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๐. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร. (๒๕๖๑).การสังคมสงเคราะห์แนวพุทธ : แนวทางการจัดตั้ง
โรงพยาบาลสงฆ์เพ่ือสวัสดิการด้านสุขภาวะของพระภิกษุสามเณร พระสังฆาธิการและชุมชน
วัดในประเทศไทย  Buddhist Social Welfare: The establishment of the Priest 
Hospital for the well being of monks, novices and Sanghaorganization and 
community nearby temple in Thailand. การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๒ MCU 
Nan Congress II เรื่อง การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืน
ในยุค Thailand ๔.๐ (Research and Innovation for Sustainable Mental and 
Social Development in Thailand ๔.๐ Era)  ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ พุทธมณฑล
จังหวัดน่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง และวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต าบลฝายแก้ว 
อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
๑๑. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร. (๒๕๖๑). การล้อมปราบจากรัฐสู่ศาสนา : จับพระพิมลธรรมสึก 
มายาคติว่าด้วยความเป็นลาว ความก้าวหน้า และคอมมิวนิสต์  Crackdown from the state 
to religion: catch to unfrock  Ven. Phrapimoladhamma   mythology in Lao, 
progressive and communist. การประชุมวิชาการระดับชาติ พื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏ
อุดรธานี ครั้งที่ ๓ ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อดรธานี ๖๔ ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี ระหว่าง ๒๕-๒๖ตุลาคม ๒๕๖๑. 
 
 
 

http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/Full-paper_Phra-Raphin_completed.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/Full-paper_Phra-Raphin_completed.pdf
http://en.tdmu.edu.vn/
http://en.tdmu.edu.vn/
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A8-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%97-3-9-61.docx
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A8-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%97-3-9-61.docx
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%A3.%E0%B8%9E.-%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B9%8C-%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-6-%E0%B8%AA.%E0%B8%84.61.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%A3.%E0%B8%9E.-%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B9%8C-%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-6-%E0%B8%AA.%E0%B8%84.61.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%A3.%E0%B8%9E.-%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B9%8C-%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-6-%E0%B8%AA.%E0%B8%84.61.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%A3.%E0%B8%9E.-%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B9%8C-%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-6-%E0%B8%AA.%E0%B8%84.61.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%A3.%E0%B8%9E.-%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B9%8C-%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-6-%E0%B8%AA.%E0%B8%84.61.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-20-6-61.docx
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-20-6-61.docx
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-20-6-61.docx
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-20-6-61.docx
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ล าดับ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

สาขาตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาที่เปิดสอน 

๕ พระสุธีวีรบัณฑิต 
(โชว์ ทสฺสนีโย) 

DM.การจัดการภาครัฐ 
ศศ.ม.การบริหารองค์การ 
พธ.บ.พระพุทธศาสนา 

อาจารย์/การ
จัดการเชิงพุทธ 

 สาขาตรง 

 สาขาสัมพันธ์ 

คุณสมบัติ 
 
 

๑. พระมหาโชว์ ทสฺสนีโย และคณะ. (๒๕๕๘). การจัดการสิ่งแวดล้อมของวัดตามหลัก
นิเวศวิทยาเชิงพุทธบูรณาการของคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี. รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร์: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.    
๒.พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย)และคณะ (สามเณรเมธี  เสี่ยบ่วง (ศิลาวงค์), ธิติวุฒิ หมั่น
มี), “คุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักสังคหวัตถุ ๔ของส านักงานเขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร ; Quality of Public Service According Four Sangahavatthu of 
Yannawa District Office Bangkok”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับ
พิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๕๙๑-๖๐๒. 
๓.พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ (พระครูสังฆวิสุทธิคุณ (บุญยุทธ พุทธสโร), ธิติ
วุฒิ  หมั่นมี). “การพัฒนาจิตอาสาของพระสังฆาธิการในจังหวัดระยอง : Sangha Volunteer 
Spirit Development in Rayong Province”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 
๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๓๗-๔๙. 
๔.พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ (พระครูศรีอรรถศาสก์ (อรรถชัย มหาอตฺโถ) ,
พระอุดมสิทธินายก), “การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
ของคณะสงฆ์ภาค ๑๔ : Development Effective of Phrapariyattidhama Schools Pali 
Section Education Management Region ๑๔”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. 
ปีที่ ๖ฉบับพิเศษ (๑๖พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๒๓๙-๒๕๓. 
๕.พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย)และคณะ (พระครูรัตนเขมากร (ประเมิน เขมนนฺโท) , พระ
ครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตติปญฺโญ), “การพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของวัด
ในกรุงเทพมหานคร : The Development of Governance According to the Principle 
of Good Governance in Bangkok”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ฉบับ
พิเศษ ๑๖พฤษภาคม ๒๕๖๑: ๕๗๑-๕๘๑. 
๖. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ (พระครูวิชิตกิจจาภิวัฒน์ (จนฺทโชโต/เรืองศรี) , 
พระปลัดระพิน พุทธิสาโร), “การพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี 
: The Development towards Religious Assets Managment of Temple in 
Chonburi Province”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๑๐๕-๑๒๑. 
๗.พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ, (พระครูอาทรยติกิจ (ชื่น ปญูญกาโม/ข าวงศ์) , 
บุษกร วัฒนบุตร),”ประสิทธิผลการบริหารงานของเจ้าอาวาสในอ าเภอศรีประจันต์ จังหวัด
สุพรรณบุรี : The Effectiveness of Abbots Administration in Sriprachan District, 
Supanburi Province”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒  (เมษายน-
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มิถุนายน ๒๕๖๑) : ๔๗๕-๔๘๙. 
๘.พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ, (พระสมุห์สมชาย สิริสมฺปนฺโน (มีสุดใจ), ธิติวุฒิ 
หมั่นมี). “การปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน อ าเภอวิหาร
แดง จังหวัดสระบุรี : The Work Performance of Moral Monks in The 
Pratheabwitthayathan School, Wihan Deang District, Saraburi Province”. วารสาร 
มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๔๙๑-๕๐๔. 
๙.พระมหาโชว์ ทสฺสนีโย, ธัชชนันท์ อิศรเดช  “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิชาพระพุทธศาสนา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช”. วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่ : ๕  ฉบับที๑่ (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๙) : ๔๓-๕๖. 
๑๐. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย). (๒๕๖๒). เซเปียนส์ ประวัติย่อมนุษยชาติ SapiensA 
Brief History of Humankind.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑
(มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๒) :๒๙๔-๓๑๒. 
๑๑. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย). (๒๕๖๑). รูปแบบการจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม . วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๔ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๑):๑๐๙-๑๒๒. 
๑๒. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย). (๒๕๖๑). แอนิมอล ฟาร์ม:การปฏิวัติชั้นทางสังคมสู่เสรี
นิยมความเสมอภาคและความสงบสุข. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ 
๔ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑) :๒๙๔-๓๐๗. 
๑๓. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย). (๒๕๖๑). ตอบเรื่องพ.ร.บ.คณะสงฆ์: กลไกการบริหาร
และแก้ปัญหาคณะสงฆ์บทสรุปที่ยังไม่มีทางออก ?. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปี
ที่ ๗ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๑) :๓๑๕-๓๒๙. 
๑๔. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย). (๒๕๖๑).การบริหารการเงินของวัดในประเทศ : ความ
สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาลทิศทางการบริหารเงินวัด ทรัพย์สินพระศาสนาในช่วงกระแส
เปลี่ยนผ่าน. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (พิเศษ/เนื่องในวันวิสา
บูชาโลก) (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑) :๕๐๕-๕๑๘. 
๑๕. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย). (๒๕๖๑).  พุทธบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการศาสน
สมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ 
(พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑). 

ล าดับ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

สาขาตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาที่เปิดสอน 

๖ นายประเสริฐ ธิลาว พธ.ด.รัฐประศาสนศาสตร์ 
พธ.ม.รัฐประศาสนศาสตร์ 
พธ.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ 

อาจารย์/การ
จัดการเชิงพุทธ 

 สาขาตรง 

 สาขาสัมพันธ์ 

คุณสมบัติ 
 
 

๑. ประเสริฐ ธิลาว, และคณะ. กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธสู่ความเป็นองค์กร
สมรรถนะสูงของมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. 
ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๑) : ๓๗-๕๐.     
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๒.ประเสริฐ ธิลาว, (เขียนร่วม). Book Review : การลงโทษโดยสังคม (Socail Sanctions). 
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑) : ๒๘๑-
๒๙๔. 
๓.ประเสริฐ ธิลาว และคณะ (พระครูวินัยธรภานุวัฒน์ อติพโล (พูลพ่ัว),ประเสริฐ ธิลาว,บุษกร 
วัฒนบุตร). “บทบาทพระสังฆาธิการด้านการศึกษาสงเคราะห์ในเขตบางคอแหลม เขตยาน
นาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร : The Role of Sangha Administratiors in the 
Educational Welfare in Bangkolaem District and Yannawa-Satorn District, 
Bankok”.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒, (เมษายน-มิถุนายน 
๒๕๖๑) :๔๖๑-๔๗๔. 
๔.ประเสริฐ ธิลาว, (เขียนร่วม), วิ่งตามฝันยังไงก็ชนะ (๘ วิธี ‘วิ่งคว้าฝัน’ สไตล์คน ‘ญี่ปุ่น’) 
FOLLOW THE DREAM TO WIN : ๘WAYS,RUN TO DREAM, ACCORDING TO 
JAPANESE STYLE. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๔ (ตุลาคม – 
ธันวาคม ๒๕๖๑) : ๒๕๐-๒๖๔. 
๕.ประเสริฐ ธิลาว, (เขียนร่วม), พุทธะมาร์เก็ตติ้ง : Buddha Marketing.วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๑) : ๒๗๐-๒๘๔. 
๖.ประเสริฐ ธิลาว, (เขียนร่วม), สิ้นแสงฉาน: TWILIGHT OVER BURMA, MY LIFE AS A 
SHAN PRINCESS. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – 
มีนาคม ๒๕๖๑): ๒๘๗-๓๐๔. 
๗.ประเสริฐ ธิลาว (เขียนร่วม), (พระอุดมสิทธินายก, จเด็ด โพธิ์ศรีทอง, พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภ
โณ). กลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภวิัตน์ THE STRATEGY OF STRENGTHEN 
SANGHA ADMINISTRATION MANAGEMENT IN GLOBALIZATION AGE.วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๑): ๙๙-๑๑๕ 
๘. ประเสริฐ ธิลาว. (๒๕๖๒). ถอดบทเรียนจากพ้ืนที่ : การดูแลผู้สูงอายุตามแนวพุทธใน
จังหวัดสมุทรปราการ. วารสารวิจยวิชาการ.ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน๒๕๖๒) :
๑๔๖-๑๖๙. 
๙. ประเสริฐ ธิลาว. (๒๕๖๒). บทบาทพระพุทธศาสนาในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสังคม. 
วารสารธรรมศาสตร์. ปีที่ ๓๘ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๖๒) :๑๒๒-๑๔๒. 
๑๐. ประเสริฐ ธิลาว. (๒๕๖๒). บทบาทเชิงรุกของพระสงฆ์ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ในจังหวัดชลบุรี. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (พิเศษ/
เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑):๒๙๑-๓๐๐. 
๑๑. ประเสริฐ ธิลาว. (๒๕๖๒). การจัดการสินค้าชุมชนตามวิถีพุทธในจังหวัดกาญจนบุรี. 
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) 
(เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑):๒๗๘-๒๙๐. 
๑๒. ประเสริฐ ธิลาว. (๒๕๖๒). การจัดท าบัญชีเพ่ือการจัดการศาสนสมบัติของวัด ในอ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (พิเศษ/เนื่องใน
วันวิสาบูชาโลก) (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑):๒๕๖-๒๖๖. 
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รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๑.๑.๔-๑ ตารางบรรยายประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
๑.๑.๔-๒ ผลงานทางวิชาของอาจารย์ผู้สอน 
 
 

เกณฑ์การประเมินที่ ๕ คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้า
อิสระ     
 ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 

ล าดับ 
ชื่อ/ฉายา/  
นามสกุล 

วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
สาขาตรงหรือสัมพันธ์กับ

สาขาที่เปิดสอน 
๑ พ ร ะ อุ ด ม สิ ท ธิ

นายก 
(ก าพล คุณงฺกโร) 

พธ.ด. การจัดการเชิงพุทธ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ 
พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ /
การจัดการเชิง
พุทธ 

 สาขาตรง   
 สาขาสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ด้านการ
วิจัย 

๑.พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร) และบุษกร วัฒนบุตร , (๒๕๕๙). การ
บริหารจัดการองค์กรเพ่ือการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้บนฐานแห่งพุทธิ
ปัญญา : Organization Management for Learning Organization in The 
Cognitive Constructivism Based. รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  
๒. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร).“พุทธบูรณาการเพ่ือการจัดการ
โรงเรียนวิถีพุทธ”. วารสาร มจร สังคมปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (ฉบับ
พิเศษ) (พฤษภาคม – สิงหาคม๒๕๕๙) : ๓๑-๔๒. 
๓. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร) และคณะ(พระครูศรีอรรถศาสก์ 
(อรรถชัย  มหาอตฺโถ), พระสุธีวีรบัณฑิต), “การพัฒนาประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์ภาค ๑๔ : Development 
Effective of Phrapariyattidham Schools, Pali Section Education 
Management Region๑๔”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ 
ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๒๓๙-๒๕๓ 
๔. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร) และคณะ, (พระครูภาวนาอินทวงศ์, 
พิเชฐ ทั่งโต), “กลยุทธการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
จังหวัดราชบุรี : Strategy of Buddhist Charity Schools Management, 
Ratchaburi Province”.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับ
พิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๑-๑๔. 
๕. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร)และคณะ,(พระครูสุทธิพงษ์มุนี (สมคิด 
อคฺคธมฺโม/สงพูล), บุษกร วัฒนบุตร). “การพัฒนาการบริหารจัดการสาธารณ
สงเคราะห์เพ่ือชุมชนของวัดในจังหวัดชลบุรี : The Development of 
Management in Public Welfare for Community of Temple in 

http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-5-%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2-25591.pdf
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-5-%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2-25591.pdf
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-5-%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2-25591.pdf


รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ ๔๔ 
 

Chonburi Province”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับ
พิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๗๑-๘๕. 
๖. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร)และคณะ(พระมหานพดล ปุญฺญสุว
ฑฺฒโก, บุษกร วัฒนบุตร). “ประสิทธิผลการบริหารจัดการสานักปฏิบัติธรรม : 
The Effectiveness Management of Meditation Center”. วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒  (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑) : ๑-
๑๖. 

ล าดับ 
ชื่อ/ฉายา/  
นามสกลุ 

วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
สาขาตรงหรือสัมพันธ์กับ

สาขาที่เปิดสอน 
๒ พระมหาสุนันท์ 

สุนนฺโท 
พธ.ด. การจัดการเชิงพุทธ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ 
พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ 

อาจารย์/การ
จัดการเชิงพุทธ 

 สาขาตรง   
 สาขาสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ด้านการ
วิจัย 

๑.พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท. “พุทธบูรณาการเพ่ือการจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ”.
วารสาร มจร สังคมปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) (พฤษภาคม – 
สิงหาคม ๒๕๕๙) : ๓๑-๔๒. 
๒. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท และคณะ (พระครูปริยัติสุวัฒนาภรณ์ (ประภาส 
จนฺทวณฺโณ),  พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตติปญฺโญ), “การบริหารจัดการ
เพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง : The 
Management Towards Buddhism Progagation of  The Meditation 
Practice Center in Rayong Province”.  วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๒๓๑-๒๔๕. 
๓. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท และคณะ(พระอธิการจาลึก  สญฺญโต (เย็นส าราญ),  
สมาน งามสนิท), “ประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี : The Effectiveness of Management for 
Dhamma Teaching in Secondary School Chonburi Province”.
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม 
๒๕๖๑) : ๘๗-๑๐๓. 
๔. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท และคณะ (พระครูสังฆกิจจาภิรักษ์ (กฤษฎิ์ตภณ สุ
เมโธ),  สุรพล สุยะพรหม), “การพัฒนาการจัดการศึกษาสงเคราะห์ด้านการตั้ง
ทุนเพ่ิมทุนการศึกษาในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี : A 
Development of Management of the Raise the Scholarship-Fund 
for Welfare Education of The Sangha in Pathumthani Provice”,
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม 
๒๕๖๑) : ๓๗๙-๓๙๖. 
 
 
 

http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-5-%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2-25591.pdf


รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ ๔๕ 
 

ล าดับ 
ชื่อ/ฉายา/  
นามสกุล 

วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
สาขาตรงหรือสัมพันธ์กับ

สาขาที่เปิดสอน 
๓ พระมหากฤษฎา 

กิตฺติโสภโณ 
พธ.ด. การจัดการเชิงพุทธ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ 
พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ /
การจัดการเชิง
พุทธ 

 สาขาตรง   
 สาขาสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ด้านการ
วิจัย 

๑.พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร.  (๒๕๕๘). “การสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ด้ วยการขับเคลื่ อนโครงการหมู่บ้ านรักษาศีล  ๕ จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓ 
(กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙) : ๔๕-๖๑ 
๒. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ และคณะ (พระครูปลัดสราวุธ  ฐิตปญฺโญ,  
สุรพล สยะพรหม). “การพัฒนาวัดเพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนใน
จังหวัดชลบุรี : Monastery Development for Community Learning 
Centers in Chonburi Province”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปี
ที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๕๐๕-๕๒๒. 
๓.พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณ และคณะ (พระครูชลธารคุณากร, บุษกร วัฒน
บุตร). “พุทธวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเพื่อการบริหารจัดการ
วัดในจังหวัดชลบุรี: Buddhist Method of Leadership Development of 
Admistrative Monks in Cholburi Province”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๕๑-๖๖. 
๔.พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณและคณะ (พระมหาไชยณรงค์  ภทฺทมุนี (เสริม
แก้ว), บุษกร วัฒนบุตร). “การพัฒนาการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม
ประจ าจังหวัดดีเด่น ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ : A Development of 
the Best Meditation Center of Province Management in Sangha 
Administration Region ๒”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ 
ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๑๖๑-๑๗๓. 
๕. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๐). “กลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ที่
เข้มแข็งในยุคโลกาภิวัฒน์“. รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๑). 
๖. พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ, ดร. ผู้ร่วมวิจัย (๒๕๖๐). “พุทธบูรณาการ
เพ่ือการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา“. รายงานการ
วิจัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
ตีพิมพ์ในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ), 
(เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๑). 
๗.พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ, ดร. ผู้ร่วมวิจัย (๒๕๖๐). “กลไกการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวในชุมชนผ่านมิติศาสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา“. 

http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B2-2558.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B2-2558.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B2-2558.pdf
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รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ . ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (ฉบับ
พิเศษ), (เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๑). 
๘.พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ,ดร. ผู้ร่วมวิจัย (๒๕๖๑). “กลไกการขับเคลื่อน
ศักยภาพขีดความสามารถของผู้สูงอายุโดยบูรณาการหลักพุทธธรรม” . 
รายงานการวิจัย. ทุนมุ่งเป้า ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตีพิมพ์ใน
วารสารวิจยวิชาการ.ปีที่ ๒ ฉบับที๑่ (มกราคม-เมษายน๒๕๖๒) :๑๔๖-๑๖๙. 
๙.พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ, ดร. ผู้ร่วมวิจัย (๒๕๖๑). “กลไกการพัฒนา
ส่งเสริมสุขภาวะโดยการยกระดับจิตการพ่ึงตนเองของแกนน าผู้สูงอายุพุทธ
ธรรม ในการเสริมสร้างศักยภาพขีดความสามารถของผู้สูงอายุติดเตียง“. 
รายงานการวิจัย. ทุนมุ่งเปา้ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
๑๐.พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ, ดร.  (๒๕๖๑). รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรม
และจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการ
ขับเคลื่อนโครงการคลีนิกคุณธรรมของพระธรรมวิทยากร. งบประมาณ
สนับสนุนประจ าปี ๒๕๖๑ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ 
(มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๒) : ๕๙-๗๐. 

ล าดับ 
ชื่อ/ฉายา/  
นามสกุล 

วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
สาขาตรงหรือสัมพันธ์กับ

สาขาที่เปิดสอน 
๔ พระปลัดระพิน 

พุทฺธิสาโร 
พธ.ด./พระพุทธศาสนา 
ศศ.ม./ประวัติศาสตร์เอเชีย 
พธ.บ./ครุศาสตร์ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ /
การจัดการเชิง
พุทธ 

 สาขาตรง 
 สาขาสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ด้านการ
วิจัย 

๑. พระระพิน พุทธิสาโร, (นักวิจัยร่วม). การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้
ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาโดยการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในเขตภาค
กลาง (ร่วมกับคณะ) สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย โดยได้รับทุนจาก ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) (๒๕๕๖-๒๕๕๗) 
๒. พระระพิน พุทธิสาโร (นักวิจัยร่วม). การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความ
เป็นครูในวิถีพุทธ. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์. 
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๑) : ๑๐๕-๑๑๒.  
๓. พระปลัดระพิน พุทธิสาโร และคณะ (พระครูวิชิตกิจจาภิวัฒน์ (จนฺทโชโต/
เรืองศรี), พระสุธีวีรบัณฑิต), “การพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัด
ในจังหวัดชลบุรี : The Development towards Religious Assets 
Managment of Temple in Chonburi Province”. วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๑๐๕-
๑๒๑. 
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๔. พระปลัดระพิน พุทธิสาโร และคณะ (พระครูวิธานสุพัฒนกิจ (นนฺทิโย/
อินทร์อยู่), บุษกร วัฒนบุตร), “การบริหารการพัฒนาวัด เพ่ือเป็นศูนย์กลาง
ก า ร เ รี ย น รู้ ด้ า น สุ ข ภ า ว ะ ข อ ง ป ร ะ ช า ช น ใ น จั ง ห วั ด ร ะ ย อ ง  : 
Development  Administration the Temple for the Center of 
Learning About the Health of the People in Rayong Province”, 
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม 
๒๕๖๑) : ๑๒๓-๑๓๙. 
๕. พระปลัดระพิน พุทธิสาโร และคณะ  (พระปลัดสาธิต สุจิณฺโณ, ธิติวุฒิ หมั่น
มี), “การจัดการสาธารณูปการเพ่ือการรักษาอุโบสถศีลของวัดบางสระเก้า 
ต าบลบางสระเก้า อ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี : The Construction 
Management for Eigth Precept Keeping of Wat Bang Sa Kao, 
Bangsakao Sub-District, Laemsing District, Chanthaburi Province”,
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน 
๒๕๖๑) : ๕๐๕-๕๑๖. 
๖. พระปลัดระพิน พุทธิสาโร และคณะ  (พระครูวิเศษโชติธรรม (จนฺทว โส/ 
สิงหเสนา), พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตติปญฺโญ), “การบริหารจัดการ
การศึกษาสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง : 
The Welfare Education Management of Sangha Admistrators in 
Wisetchaichan District Angthong Province”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๕๑๗-๕๒๙. 

ล าดับ 
ชื่อ/ฉายา/  
นามสกุล 

วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
สาขาตรงหรือสัมพันธ์กับ

สาขาที่เปิดสอน 
๕ พระสุธีวีรบัณฑิต Ph.D.(Philosophy) 

DODT.(การพัฒนาและการ
ปฏิรูปองค์กร) 
DM.(การจัดการภาครัฐ) 
ศศ.ม.(การบริหารองค์การ) 
พธ.บ.(พระพุทธศาสนา) 

อาจารย์  สาขาตรง   
 สาขาสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ด้านการ
วิจัย 

๑. พระมหาโชว์ ทสฺสนีโย และคณะ. (๒๕๕๘). การจัดการสิ่งแวดล้อมของวัด
ตามหลักนิเวศวิทยาเชิงพุทธบูรณาการของคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี. รายงาน
การวิจัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.    
๒.พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย)และคณะ (สามเณรเมธี  เสี่ยบ่วง (ศิลา
วงค์), ธิติวุฒิ หมั่นมี), “คุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักสังคหวัตถุ ๔
ของส านักงานเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ; Quality of Public Service 
According Four Sangahavatthu of Yannawa District Office 
Bangkok”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๕๙๑-๖๐๒. 
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๓.พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ (พระครูสังฆวิสุทธิคุณ (บุญยุทธ 
พุทธสโร), ธิติวุฒิ  หมั่นมี). “การพัฒนาจิตอาสาของพระสังฆาธิการในจังหวัด
ระยอง : Sangha Volunteer Spirit Development in Rayong 
Province”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๓๗-๔๙. 
๔.พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ (พระครูศรีอรรถศาสก์ (อรรถชัย 
มหาอตฺโถ),พระอุดมสิทธินายก), “การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
พระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์ภาค ๑๔ : Development Effective 
of Phrapariyattidhama Schools Pali Section Education 
Management Region ๑๔”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖
ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๒๓๙-๒๕๓. 
๕.พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ (พระครูรัตนเขมากร (ประเมิน 
เขมนนฺโท), พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตติปญฺโญ), “การพัฒนาการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของวัดในกรุ ง เทพมหานคร :  The 
Development of Governance According to the Principle of Good 
Governance in Bangkok “. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖
ฉบับพิเศษ (๑๖พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๕๗๑-๕๘๑. 
๖. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย)และคณะ (พระครูวิชิตกิจจาภิวัฒน์ (จนฺทโช
โต/เรืองศรี), พระปลัดระพิน พุทธิสาโร), “การพัฒนาการบริหารจัดการศาสน
สมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี : The Development towards Religious Assets 
Managment of Temple in Chonburi Province”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๑๐๕-๑๒๑. 
๗.พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ, (พระครูอาทรยติกิจ (ชื่น ปุญฺญ
กาโม/ข าวงศ์), บุษกร วัฒนบุตร),”ประสิทธิผลการบริหารงานของเจ้าอาวาสใน
อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : The Effectiveness of Abbots 
Administration in Sriprachan District, Supanburi Province”. วารสาร 
มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒  (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑) : 
๔๗๕-๔๘๙. 
๘.พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ, (พระสมุห์สมชาย สิริสมฺปนฺโน 
(มีสุดใจ), ธิติวุฒิ หมั่นมี). “การปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ประเทียบวิทยาทาน อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : The Work 
Performance of Moral Monks in The Pratheabwitthayathan School, 
Wihan Deang District, Saraburi Province”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๔๙๑-๕๐๔. 
๙.พระมหาโชว์ ทสฺสนีโย, ธัชชนันท์ อิศรเดช  “การพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ในโรงเรียนมัธยมศึ กษา จังหวัด
นครศรีธรรมราช”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่ ๕  ฉบับที่๑ 
(มกราคม-เมษายน ๒๕๕๙) : ๔๓-๕๖. 
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ล าดับ 
ชื่อ/ฉายา/  
นามสกุล 

วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
สาขาตรงหรือสัมพันธ์กับ

สาขาที่เปิดสอน 
๖ นายประเสริฐ ธิ

ลาว 
พธ.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ 
พธ.ม. รัฐประศาสนศาสตร์ 
พธ.บ. บริหารรัฐกิจ 

อาจารย์  สาขาตรง 
 สาขาสัมพันธ์ 

 
ประสบการณ์ด้านการ
วิจัย 

๑. ประเสริฐ ธิลาวและคณะ. กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธสู่
ความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย. วารสาร 
มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๑) 
: ๓๗-๕๐.     
๒.ประเสริฐ ธิลาว, (เขียนร่วม). Book Review : การลงโทษโดยสังคม (Socail 
Sanctions). วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ 
(เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑) : ๒๘๑-๒๙๔. 
๓.ประเสริฐ ธิลาว และคณะ (พระครูวินัยธรภานุวัฒน์ อติพโล (พูลพ่ัว) ,
ประเสริฐ ธิลาว,บุษกร วัฒนบุตร). “บทบาทพระสังฆาธิการด้านการศึกษา
สงเคราะห์ในเขตบางคอแหลม เขตยานนาวา -สาทร กรุงเทพมหานคร”.
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒, (เมษายน-มิถุนายน 
๒๕๖๑) :๔๖๑-๔๗๔. 
๔.ประเสริฐ ธิลาว, (เขียนร่วม), วิ่งตามฝันยังไงก็ชนะ (๘ วิธี ‘วิ่งคว้าฝัน’ สไตล์
คน ‘ญี่ปุ่น’) FOLLOW THE DREAM TO WIN : ๘WAYS,RUN TO DREAM, 
ACCORDING TO JAPANESE STYLE. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.
ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๑) : ๒๕๐-๒๖๔. 
๕.ประเสริฐ ธิลาว, (เขียนร่วม), พุทธะมาร์เก็ตติ้ง : Buddha Marketing.
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม-กันยายน 
๒๕๖๑) : ๒๗๐-๒๘๔. 
๖.ประเสริฐ ธิลาว, (เขียนร่วม), สิ้นแสงฉาน: TWILIGHT OVER BURMA, MY 
LIFE AS A SHAN PRINCESS. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ 
ฉบบัที่ ๑ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๑): ๒๘๗-๓๐๔. 
๗.ประเสริฐ ธิลาว (เขียนร่วม), (พระอุดมสิทธินายก, จเด็ด โพธิ์ศรีทอง, พระ
มหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ). กลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิ
วัตน์ THE STRATEGY OF STRENGTHEN SANGHA ADMINISTRATION 
MANAGEMENT IN GLOBALIZATION AGE.วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๑): ๙๙-๑๑๕ 

 
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๑.๑.๕-๑ ส าเนาวุฒิการศึกษาและปริญญาบัตร 
๑.๑.๕-๒ ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการ 
๑.๑.๕-๓ ผลงานทางวิชาการฯ 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ ๕๐ 
 

เกณฑ์การประเมินที่ ๖ คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 

ล าดับ 
ชื่อ/ฉายา/  
นามสกุล 

วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
สาขาตรงหรือสัมพันธ์กับ

สาขาที่เปิดสอน 
๑ พ ร ะ อุ ด ม สิ ท ธิ

นายก 
(ก าพล คุณงฺกโร) 

พธ.ด. การจัดการเชิงพุทธ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ 
พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ /
การจัดการเชิง
พุทธ 

 สาขาตรง   
 สาขาสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ด้านการ
วิจัย 

๑.พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร) และบุษกร วัฒนบุตร , (๒๕๕๙). การ
บริหารจัดการองค์กรเพ่ือการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้บนฐานแห่งพุทธิ
ปัญญา : Organization Management for Learning Organization in The 
Cognitive Constructivism Based. รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  
๒. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร).“พุทธบูรณาการเพ่ือการจัดการ
โรงเรียนวิถีพุทธ”. วารสาร มจร สังคมปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (ฉบับ
พิเศษ) (พฤษภาคม – สิงหาคม๒๕๕๙) : ๓๑-๔๒. 
๓. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร) และคณะ(พระครูศรีอรรถศาสก์ 
(อรรถชัย  มหาอตฺโถ), พระสุธีวีรบัณฑิต), “การพัฒนาประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์ภาค ๑๔ : Development 
Effective of Phrapariyattidham Schools,Pali Section Education 
Management Region 14”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ 
ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๒๓๙-๒๕๓ 
๔. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร)และคณะ, (พระครูภาวนาอินทวงศ์, 
พิเชฐ ทั่งโต), “กลยุทธการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
จังหวัดราชบุรี : Strategy of Buddhist Charity Schools Management, 
Ratchaburi Province”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับ
พิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๑-๑๔. 
๕. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร)และคณะ,(พระครูสุทธิพงษ์มุนี (สมคิด 
อคฺคธมฺโม/สงพูล), บุษกร วัฒนบุตร). “การพัฒนาการบริหารจัดการสาธารณ
สงเคราะห์เพ่ือชุมชนของวัดในจังหวัดชลบุรี : The Development of 
Management in Public Welfare for Community of Temple in 
Chonburi Province”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับ
พิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๗๑-๘๕. 
๖. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร) และคณะ, (พระมหานพดล ปุญฺญสุว
ฑฺฒโก, บุษกร วัฒนบุตร). “ประสิทธิผลการบริหารจัดการสานักปฏิบัติธรรม : 
The Effectiveness Management of Meditation Center”. วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒  (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑) : ๑-๑๖. 

http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-5-%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2-25591.pdf
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-5-%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2-25591.pdf
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-5-%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2-25591.pdf
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-5-%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2-25591.pdf


รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ ๕๑ 
 

ล าดับ 
ชื่อ/ฉายา/  
นามสกุล 

วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
สาขาตรงหรือสัมพันธ์กับ

สาขาที่เปิดสอน 
๒ พระมหาสุนันท์ 

สุนนฺโท 
พธ.ด. การจัดการเชิงพุทธ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ 
พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ 

อาจารย์/การ
จัดการเชิงพุทธ 

 สาขาตรง   
 สาขาสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ด้านการ
วิจัย 

๑.พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท. “พุทธบูรณาการเพ่ือการจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ”.
วารสาร มจร สังคมปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) (พฤษภาคม – 
สิงหาคม ๒๕๕๙) : ๓๑-๔๒. 
๒. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท และคณะ (พระครูปริยัติสุวัฒนาภรณ์ (ประภาส 
จนฺทวณฺโณ),  พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตติปญฺโญ), “การบริหารจัดการ
เพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง : The 
Management Towards Buddhism Progagation of  The Meditation 
Practice Center in Rayong Province”.  วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๒๓๑-๒๔๕. 
๓. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท และคณะ (พระอธิการจาลึก  สญฺญโต (เย็น
ส าราญ),  สมาน งามสนิท), “ประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี : The Effectiveness of 
Management for Dhamma Teaching in Secondary School Chonburi 
Province”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๘๗-๑๐๓. 
๔. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท และคณะ(พระครูสังฆกิจจาภิรักษ์ (กฤษฎิ์ตภณ สุ
เมโธ),  สุรพล สุยะพรหม), “การพัฒนาการจัดการศึกษาสงเคราะห์ด้านการตั้ง
ทุนเพ่ิมทุนการศึกษาในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี : A 
Development of Management of the Raise the Scholarship-Fund 
for Welfare Education of The Sangha in Pathumthani Provice”,
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม 
๒๕๖๑) : ๓๗๙-๓๙๖. 

ล าดับ 
ชื่อ/ฉายา/  
นามสกุล 

วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
สาขาตรงหรือสัมพันธ์กับ

สาขาที่เปิดสอน 
๓ พระมหากฤษฎา 

กิตฺติโสภโณ 
พธ.ด. การจัดการเชิงพุทธ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ 
พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ /
การจัดการเชิง
พุทธ 

 สาขาตรง   
 สาขาสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ด้านการ
วิจัย 

๑.พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร.  (๒๕๕๘). “การสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ด้ วยการขับเคลื่ อนโครงการหมู่บ้ านรักษาศีล  ๕ จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓ 
(กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙) : ๔๕-๖๑ 

http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B2-2558.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B2-2558.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B2-2558.pdf
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๒. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณและคณะ (พระครูปลัดสราวุธ  ฐิตปญฺโญ,  
สุรพล สยะพรหม). “การพัฒนาวัดเพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนใน
จังหวัดชลบุรี : Monastery Development for Community Learning 
Centers in Chonburi Province”,  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. 
ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๕๐๕-๕๒๒. 
๓.พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณและคณะ (พระครูชลธารคุณากร, บุษกร วัฒน
บุตร). “พุทธวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเพื่อการบริหารจัดการ
วัดในจังหวัดชลบุรี: Buddhist Method of Leadership Development  of 
Admistrative Monks in Cholburi Province”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๕๑-๖๖. 
๔.พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณและคณะ (พระมหาไชยณรงค์  ภทฺทมุนี (เสริม
แก้ว), บุษกร วัฒนบุตร). “การพัฒนาการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม
ประจ าจังหวัดดีเด่น ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ : A Development of 
the Best Meditation Center of Province Management in Sangha 
Administration Region ๒”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ 
ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๑๖๑-๑๗๓. 
๕. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๐). “กลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ที่
เข้มแข็งในยุคโลกาภิวัฒน์“. รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย .ตี พิมพ์ ใน วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑, (มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๑). 
๖. พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ, ดร. ผู้ร่วมวิจัย (๒๕๖๐). “พุทธบูรณาการ
เพ่ือการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา“. รายงานการ
วิจัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
ตีพิมพ์ในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ), 
(เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๑). 
๗.พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ,ดร. ผู้ร่วมวิจัย (๒๕๖๐). “กลไกการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวในชุมชนผ่านมิติศาสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา“. 
รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย. ตีพิมพ์ในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ 
(ฉบับพิเศษ), (เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๑). 
๘.พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ,ดร. ผู้ร่วมวิจัย (๒๕๖๑). “กลไกการขับเคลื่อน
ศักยภาพขีดความสามารถของผู้สูงอายุโดยบูรณาการหลักพุทธธรรม” . 
รายงานการวิจัย. ทุนมุ่งเป้า ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตีพิมพ์ใน
วารสารวิจยวิชาการ.ปีที่ ๒ฉบับที๑่ (มกราคม-เมษายน๒๕๖๒) : ๑๔๖-๑๖๙. 
๙.พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ,ดร. ผู้ร่วมวิจัย (๒๕๖๑). “กลไกการพัฒนา
ส่งเสริมสุขภาวะโดยการยกระดับจิตการพ่ึงตนเองของแกนน าผู้สูงอายุพุทธ
ธรรม ในการเสริมสร้างศักยภาพขีดความสามารถของผู้สูงอายุติดเตียง”. 
รายงานการวิจัย. ทุนมุ่งเป้า ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 
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๑๐. พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ,ดร.  (๒๕๖๑). รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรม
และจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการ
ขับเคลื่อนโครงการคลีนิกคุณธรรมของพระธรรมวิทยากร. งบประมาณ
สนับสนุนประจ าปี ๒๕๖๑ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย. ตีพิมพ์ใน วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๘ 
ฉบับที่ ๑(มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๒) :๕๙-๗๐. 

ล าดับ 
ชื่อ/ฉายา/  
นามสกุล 

วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
สาขาตรงหรือสัมพันธ์กับ

สาขาที่เปิดสอน 
๔ พระปลัดระพิน 

พุทฺธิสาโร 
พธ.ด./พระพุทธศาสนา 
ศศ.ม./ประวัติศาสตร์เอเชีย 
พธ.บ./ครุศาสตร์ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ /
การจัดการเชิง
พุทธ 

 สาขาตรง 
 สาขาสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ด้านการ
วิจัย 

๑. พระระพิน พุทธิสาโร, (นักวิจัยร่วม). การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้
ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาโดยการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในเขตภาค
กลาง  (ร่วมกับคณะ) สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย โดยได้รับทุนจาก ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) (๒๕๕๖-๒๕๕๗) 
๒. พระระพิน พุทธิสาโร (นักวิจัยร่วม). การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความ
เป็นครูในวิถีพุทธ. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์. 
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๑) : ๑๐๕-๑๑๒.  
๓. พระปลัดระพิน พุทธิสาโร และคณะ (พระครูวิชิตกิจจาภิวัฒน์ (จนฺทโชโต/
เรืองศรี), พระสุธีวีรบัณฑิต), “การพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดใน
จังหวัดชลบุรี : The Development towards Religious Assets Managment 
of Temple in Chonburi Province”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. 
ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๑๐๕-๑๒๑. 
๔. พระปลัดระพิน พุทธิสาโร และคณะ (พระครูวิธานสุพัฒนกิจ (นนฺทิโย/
อินทร์อยู่), บุษกร วัฒนบุตร), “การบริหารการพัฒนาวัด เพ่ือเป็นศูนย์กลาง
ก า ร เ รี ย น รู้ ด้ า น สุ ข ภ า ว ะ ข อ ง ป ร ะ ช า ช น ใ น จั ง ห วั ด ร ะ ย อ ง  : 
Development  Administration the Temple for the Center of 
Learning About the Health of the People in Rayong Province”, 
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม 
๒๕๖๑) : ๑๒๓-๑๓๙. 
๕. พระปลัดระพิน พุทธิสาโร และคณะ  (พระปลัดสาธิต สุจิณฺโณ, ธิติวุฒิ หมั่น
มี), “การจัดการสาธารณูปการเพ่ือการรักษาอุโบสถศีลของวัดบางสระเก้า 
ต าบลบางสระเก้า อ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี : The Construction 
Management for Eigth Precept Keeping of Wat Bang Sa Kao, 
Bangsakao Sub-District, Laemsing District, Chanthaburi Province”,
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วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน 
๒๕๖๑) : ๕๐๕-๕๑๖. 
๖. พระปลัดระพิน พุทธิสาโร และคณะ  (พระครูวิเศษโชติธรรม (จนฺทว โส/สิง
หเสนา), พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตติปญฺโญ), “การบริหารจัดการการศึกษา
สงเคราะห์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง : The 
Welfare Education Management of Sangha Admistrators in 
Wisetchaichan District Angthong Province”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๕๑๗-๕๒๙. 
๗. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร,ดร. ผู้ร่วมวิจัย (๒๕๖๑). “กลไกการขับเคลื่อน
ศักยภาพขีดความสามารถของผู้สูงอายุโดยบูรณาการหลักพุทธธรรม”. รายงาน
การวิจัย. ทุนมุ่งเป้า ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา วารสารวิจย
วิชาการ.ปีที่ ๒ฉบับที๑่ (มกราคม-เมษายน๒๕๖๒) : ๑๔๖-๑๖๙. 

ล าดับ 
ชื่อ/ฉายา/  
นามสกุล 

วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
สาขาตรงหรือสัมพันธ์กับ

สาขาที่เปิดสอน 
๕ พระสุธีวีรบัณฑิต Ph.D.(Philosophy) 

DODT.(การพัฒนาและการ
ปฏิรูปองค์กร) 
DM.(การจัดการภาครัฐ) 
ศศ.ม.(การบริหารองค์การ) 
พธ.บ.(พระพุทธศาสนา) 

อาจารย์  สาขาตรง   
 สาขาสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ด้านการ
วิจัย 

๑. พระมหาโชว์ ทสฺสนีโย และคณะ. (๒๕๕๘). การจัดการสิ่งแวดล้อมของวัด
ตามหลักนิเวศวิทยาเชิงพุทธบูรณาการของคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี.รายงาน
การวิจัย.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.    
๒.พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย)และคณะ (สามเณรเมธี  เสี่ยบ่วง (ศิลา
วงค์), ธิติวุฒิ หมั่นมี), “คุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักสังคหวัตถุ ๔
ของส านักงานเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ; Quality of Public Service 
According Four Sangahavatthu of Yannawa District Office 
Bangkok”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๕๙๑-๖๐๒. 
๓.พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย)และคณะ (พระครูสังฆวิสุทธิคุณ (บุญยุทธ 
พุทธสโร), ธิติวุฒิ  หมั่นมี). “การพัฒนาจิตอาสาของพระสังฆาธิการในจังหวัด
ระยอง : Sangha Volunteer Spirit Development in Rayong 
Province”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๓๗-๔๙. 
๔.พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ (พระครูศรีอรรถศาสก์ (อรรถชัย 
มหาอตฺโถ), พระอุดมสิทธินายก), “การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
พระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์ภาค ๑๔ : Development Effective 
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of Phrapariyattidhama Schools Pali Section Education 
Management Region ๑๔”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖
ฉบับพิเศษ (๑๖พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๒๓๙-๒๕๓. 
๕.พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ (พระครูรัตนเขมากร (ประเมิน 
เขมนนฺโท), พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตติปญฺโญ), “การพัฒนาการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของวัดในกรุ ง เทพมหานคร :  The 
Development of Governance According to the Principle of Good 
Governance in Bangkok “, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖
ฉบับพิเศษ (๑๖พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๕๗๑-๕๘๑. 
๖. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย)และคณะ (พระครูวิชิตกิจจาภิวัฒน์ (จนฺท
โชโต/เรืองศรี), พระปลัดระพิน พุทธิสาโร), “การพัฒนาการบริหารจัดการศา
สนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี : The Development towards Religious 
Assets Managment of Temple in Chonburi Province”, วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๑๐๕-
๑๒๑. 
๗.พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ, (พระครูอาทรยติกิจ (ชื่น ปญฺญ
กาโม/ข าวงศ์), บุษกร วัฒนบุตร),”ประสิทธิผลการบริหารงานของเจ้าอาวาสใน
อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : The Effectiveness of Abbots 
Administration in Sriprachan District, Supanburi Province”, วารสาร 
มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒  (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑) : 
๔๗๕-๔๘๙. 
๘.พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ, (พระสมุห์สมชาย สิริสมฺปนฺโน 
(มีสุดใจ), ธิติวุฒิ หมั่นมี). “การปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ประเทียบวิทยาทาน อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : The Work 
Performance of Moral Monks in The Pratheabwitthayathan School, 
Wihan Deang District, Saraburi Province”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๔๙๑-๕๐๔. 
๙.พระมหาโชว์ ทสฺสนีโย, ธัชชนันท์ อิศรเดช.“การพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
นครศรีธรรมราช”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่ : ๕  ฉบับที่๑ 
(มกราคม-เมษายน ๒๕๕๙) : ๔๓-๕๖. 
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พธ.บ. บริหารรัฐกิจ 
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ประสบการณ์ด้านการ
วิจัย 

๑. ประเสริฐ ธิลาว, และคณะ. กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธสู่
ความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย. วารสาร 
มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๑) 
: ๓๗-๕๐.     
๒.ประเสริฐ ธิลาว, (เขียนร่วม). Book Review : การลงโทษโดยสังคม (Socail 
Sanctions). วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ 
(เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑) : ๒๘๑-๒๙๔. 
๓.ประเสริฐ ธิลาว และคณะ (พระครูวินัยธรภานุวัฒน์ อติพโล (พูลพ่ัว) ,
ประเสริฐ ธิลาว,บุษกร วัฒนบุตร). “บทบาทพระสังฆาธิการด้านการศึกษา
สงเคราะห์ในเขตบางคอแหลม เขตยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร : The 
Role of Sangha Administratiors in the Educational Welfare in 
Bangkolaem District and Yannawa-Satorn District, Bankok”.วารสาร 
มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒, (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑) :
๔๖๑-๔๗๔. 
๔.ประเสริฐ ธิลาว, (เขียนร่วม), วิ่งตามฝันยังไงก็ชนะ (๘ วิธี ‘วิ่งคว้าฝัน’ สไตล์
คน ‘ญี่ปุ่น’) FOLLOW THE DREAM TO WIN : ๘ WAYS, RUN TO 
DREAM, ACCORDING TO JAPANESE STYLE. วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์.ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๑) : ๒๕๐-๒๖๔. 
๕.ประเสริฐ ธิลาว, (เขียนร่วม), พุทธะมาร์เก็ตติ้ง : Buddha Marketing.
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม-กันยายน 
๒๕๖๑) : ๒๗๐-๒๘๔. 
๖.ประเสริฐ ธิลาว (เขียนร่วม), สิ้นแสงฉาน: TWILIGHT OVER BURMA, MY 
LIFE AS A SHAN PRINCESS. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ 
ฉบับที่ ๑ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๑): ๒๘๗-๓๐๔. 
๗.ประเสริฐ ธิลาว (เขียนร่วม), (พระอุดมสิทธินายก, จเด็ด โพธิ์ศรีทอง, พระ
มหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ). กลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิ
วัตน์ THE STRATEGY OF STRENGTHEN SANGHA ADMINISTRATION 
MANAGEMENT IN GLOBALIZATION AGE. วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๑): ๙๙-๑๑๕. 

 
 
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๑.๑.๖-๑ ส าเนาวุฒิการศึกษาและปริญญาบัตร 
๑.๑.๖-๒ ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการ 
๑.๑.๖-๓ ผลงานทางวิชาการ 
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ประสบการณ์ด้านการ
วิจัย 

๑. สุรพล สุยะพรหม. การติดตามและการประเมินผลโครงการเสริมสร้างสุขภาวะ
และการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา. ๒๕๕๘. สสส และสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร. ตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการ
ธรรมทรรศน์. ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๖๑) : ๑-๑๕. 
๒. สุรพล สุยะพรหม.ความขัดแย้งในสังคม : ทฤษฎีและแนวทางแก้ไขท้องถิ่น. 
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (เมษายน – มิถุนายน 
๒๕๖๑) : ๒๑๙ – ๒๓๑. 
๓. สุรพล สุยะพรหม.การบริหารจัดการองค์กรเชิงพุทธบูรณาการเพ่ือการ
เสริมสร้างสุขภาวะ และการเรียนรู้ของสังคมไทย. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร. ปีที่ ๕ ฉบับพิเศษ (๒๕๕๗) : ๑– ๒๑. 
๔. สุรพล สุยะพรหม. การสร้างงานความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. Sripatum Review of 
Humanities and Social Sciences วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปีที ่15 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558 หน้า 17-25 
๕.สุรพล สุยะพรหม. ผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเพื่อความ
ยั่งยืนของเศรษฐกิจชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน. วารสาร
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ปีที ่8  
ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2557 
๖.สุรพล สุยะพรหม. บทบาทพระสงฆ์ต่อการส่งเสริมกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ที่มีผล
ต่อความเข้มแข็งของชุมชนจังหวัดเชียงราย. วารสารบัณฑิตศึกษา มนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์. ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มิถุนายน ๒๕๕๗ : ๘๙-๑๐๘. 
๗.สุรพล สุยะพรหม. (2561). ความขัดแย้งในสังคม : ทฤษฎีและแนว
ทางแก้ไข. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 7 (2) :  224-238 
๘.สุรพล สุยะพรหม. (2561). รูปแบบการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไข
ปัญหาการติดยาเสพติด ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 2. วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 7 (3) : 1-14 
๙. สุรพล สุยะพรหม. (2561). รูปแบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศของส านัก
เรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 14. วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 7 (3) : 50-61. 

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=226275
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=226275
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=228279
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=228279
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=228375
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=228375
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๑๐. สุรพล สุยะพรหม. (2560). ความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตย
ในท้องถิ่น. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 6 (2) : 85-100 
๑๑. สุรพล สุยะพรหม (2560).ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของคุณภาพชีวิตการ
ท างานของข้าราชการต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ . วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. 6 (3) : 213-226    
๑๒. สุรพล สุยะพรหม (2559). รูปแบบภาวะผู้น าตามแนวพระพุทธศาสนาของ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 5 (1) : 1-16 
๑๓. สุรพล สุยะพรหม (2559). การประยุกต์รูปแบบการบริหารเชิงพุทธของ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในจังหวัดนนทบุรี. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. 
5 (2) : 97-106  
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ไชยเมธี 

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 
รปม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ) 
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ประสบการณ์ด้านการ
วิจัย 

๑. พฤทธ์สรรค์ สุทธิไชยเมธี. การวิเคราะห์การบริโภคพลังงานในอนาคตด้วย
แบบจ าลองความสัมพันธ์จากภาคเศรษฐกิจ , สังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้
นโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย โดยประยุกต์ใช้ GM-ARIMAX with 
HP Filter. วารสารการบริหารท้องถิ่น.  ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม 
๒๕๖๑): ๑๔๔-๑๖๑. 
๒. พฤทธ์สรรค์ สุทธิไชยเมธี. บุพปจจัยของกลยุทธที่ส่งผลตอความส าเร็จของผู
ประกอบการรับเหมากอสรางภาคใตตอนบนในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC). วารสารการบริหารทองถิ่น.ปที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม – 
กันยายน ๒๕๖๑) : ๕๗-๗๖. 
๓. พฤทธ์สรรค์ สุทธิไชยเมธี. ภาวะผู้น า วัฒนธรรมองค์กร ความผูกพันต่อองค์กร 
และคุณลักษณะผู้ปฏิบัติ งานที่มีผลต่อประสิทธิภาพขององค์กรในนิคม
อุตสาหกรรมอัญธานี. วารสารการบริหารทองถิ่น. ปที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – 
มีนาคม ๒๕๖๑) : ๗๘-๙๔. 
๔. Pruethsan Sutthichaimethee. A Relational Analysis Model of the 
Causal Factors Influencing CO2 in Thailand’s Industrial Sector under 
a Sustainability Policy Adapting the VARIMAX-ECM Model. Energies 
2018, 11, 1704. 
๕. Pruethsan Sutthichaimethee. The Efficiency of Long-Term 
Forecasting Model on Final Energy Consumption in Thailand’s 
Petroleum Industries Sector: Enriching the LT-ARIMAXS Model under 
a Sustainability Policy. Energies 2018, 11, 2063. 

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=203364
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=203364
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=212708
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=212708
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=171949
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=171949
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=178249
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=178249
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๖. Pruethsan Sutthichaimethee. Forecast of Carbon Dioxide Emissions 
from Energy Consumption in Industry Sectors in Thailand. 
Environmental and Climate Technologies. 2018, vol. 22, pp. 107–117. 
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ศักดิ์ สุข
เหลือง 

รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
ศศ.ม. (การจัดการการพัฒนาสังคม) 
พธ.บ. (รัฐศาสตร์) 
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วิจัย 

๑. พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโ (ผู้ร่วมวิจัย). ๒๕๕๖. การบริหาร
จัดการองค์กรเชิงพุทธบูรณาการเพ่ือการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของ
สังคมไทย.  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ (สสส. ) . 
กรุงเทพมหานคร. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. ปีที่ ๕ ฉบับ
พิเศษ (พฤษภาคม-ตุลาคม ๒๕๕๗) : ๑-๒๑. 
๒. พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโ , ดร. “การส่งเสริมการจัดการสุขภาวะ
องค์รวมเพ่ือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน”, 
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ). (เมษายน-
มิถุนายน ๒๕๖๑) : ๑๐๙-๑๒๖. 
๓. พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโ , ดร. “การบริหารจัดการเพ่ือการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง”, วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ). (เมษายน-มิถุนายน 
๒๕๖๑) : ๒๓๑-๒๔๕. 
๔. พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโ , ดร. “การพัฒนาการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของวัดในกรุงเทพมหานคร”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. 
ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) . (เมษายน- มิถุนายน ๒๕๖๑) : ๕๗๑-๕๘๒. 
๕. พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโ , ดร. “การส่งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือ
การพัฒนาชุมชนดีเด่นในจังหวัดราชบุรี”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. 
ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ). (เมษายน- มิถุนายน ๒๕๖๑) : ๕๑๕-๕๒๕. 
๖. เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง. (๒๕๖๑). การพัฒนาต้นแบบวิทยากรพระธรรมทูตสุขภาวะ
เพ่ือการส่งเสริมสุขภาวะและ ป้องกันกลุ่มอาการอ้วนลงพุงในพระสงฆ์จังหวัดน่าน. 
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่ ๗  ฉบับที่ ๓ : ๑๑๒-๑๑๙. 
๗. พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ. (๒๕๕๙). การเขียนรายงานการวิจัย : 
คุณูปการองค์ความรู้สู่สาธารณชน. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่ ๕  
ฉบับที่ ๒ : ๒๓๗-๒๔๗.  
๘. พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ. (๒๕๕๙). การบริหารโครงการหมู่บ้าน
รักษาศีล ๕ เพ่ือสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันของชุมชนต้นแบบภาคเหนือ
ตอนล่าง. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่ ๖  ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) : 
๕๙๗-๖๑๗. 
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๙.พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ . (๒๕๕๙). ทัศนภาพการพัฒนา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและประชาชนในการจัดการความขัดแย้งที่เกิดจาก
โครงการพัฒนาของภาครัฐในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน . วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖  ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) : ๕๘๓-๕๙๖. 
๑๐.พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ. (๒๕๕๙). การพัฒนาการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของวัดในกรุงเทพมหานคร. วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์. ปีที่ ๖  ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) : ๕๗๑-๕๘๑. 
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วัฒนบุตร 
รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
สพม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) 
ศศ.บ. (ปรัชญาและศาสนา) 
นบ. (นิติศาสตร์) 
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ประสบการณ์ด้านการ
วิจัย 

๑. บุษกร วัฒนบุตร. (๒๕๖๑). การสร้างตัวแบบการพัฒนาจริยธรรมเพ่ือการ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ในศตวรรษที่  ๒๑.วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์.ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑. (มกราคม-มีนาคม) : ๒๗๓-๒๘๑. 
๒.บุษกร วัฒนบุตร, พระอุดมสิทธินายก, พระมหาภาณุวัฒน์ แสนค า. (๒๕๖๐). 
คนดีที่มีความกตัญญูบนพ้ืนฐานพระพุทธศาสนา. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ 
มจร.ปีที่ ๕ ฉบับพิเศษ : ๗๗-๘๖. 
๓. ดร.บุษกร  วัฒนบุตร. (๒๕๕๙). การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ ๒๑.
วารสารวิชาการธรรมทรรศน์. ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ตุลาคม) : ๑๖๓-๑๗๖. 
๔. บุษกร วัฒนบุตร. (๒๕๕๘). การพัฒนาทุนมนุษย์วิถีพุทธในการบริหารองค์กร
เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน.วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. 
ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑: ๒๔-๓๖. 
๕. บุษกร วัฒนบุตร. (๒๕๖๑). กลยุทธ์การปลูกฝังจิตส านึกด้านคุณธรรมจริยธรรม
สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ . 
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. ปีที่ ๒๐ 
ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มิถุนายน):๔๓-๕๑. 
๖. บุษกร วัฒนบุตร. (๒๕๖๑). การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยพุทธบูรณาการ. 
วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ปีที่ ๔๑ 
ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มิถุนายน) : ๓๕-๔๘. 
๗. บุษกร วัฒนบุตร, รุจ กสิวุฒิ, รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม, ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุ
รักษ์. (๒๕๖๐). การติดตามและการประเมินผลโครงการเสริมสร้างสุขภาวะและ
การเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา. วารสารวิชาการธรรมทรรศน์.ปีที่ ๑๗ ฉบับ
ที่ ๑ (มกราคม-เมษายน) : ๑-๑๕. 
๘. บุษกร วัฒนบุตร. (๒๕๕๙). พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองค์การ
บริหารส่วนต าบลในการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง . วารสารวิชาการ ฉบับ
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ภาษาไทย มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ . ปีที่ ๙ ฉบับที่ (กันยายน-
ธันวามคม) : ๖๑๕-๖๓๐. 
๙. บุษกร วัฒนบุตร. (๒๕๕๙). การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ ๒๑. 
วารสารวิชาการธรรมทรรศน์. ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม – ตุลาคม) : ๑๖๓-๑๗๖. 
๑๐. บุษกร วัฒนบุตร. (๒๕๖๐). การพัฒนาผู้น าต้นแบบในสังคมไทย. วารสาร 
มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๔ : ๓๘-๕๐. 
11.Dr.Busakorn Watthanabut, (Co-writer). joined to present the article 
“Organization Management for Learning Organization in the Cognitive 
Constructivism Based” on GRDS International Conference-11th 
International Conference on Social Science and Humanities, 19-20 
September 2016, Imperial College London, South Kensington 
Campus | London. 
12. Busakorn Watthanabut. Asst. Prof. Dr. (Co-writer). Senior Citizen 
Well Being Administration. Proceeding International Conference on 
Humanities, Language, Culture & Business, (2nd ICoHLCB) 22-23 April 
2017, Hotel De’La Ferns, Cameron Highlands Pahang, Malaysia ISBN: 
978-967-14835-1-0. 
13. Busakorn Watthanabut. Asst. Prof. Dr. (Co-writer). “The 
Management of Buddhist Charity Schools Monastery in Thailand”. 
The 6th International Conference on Language, Education, 
Humanities and Innovation 2017 –Singapore. (6th ICLEHI Singapore) 
22-23 April 2017, Royal Plaza on Scotts Hotel, Singapore. pp.215-219. 
14.บุษกร วัฒนบุตร.  (2562). กลไกการขับเคลื่อนศักยภาพขีดความสามารถของ
ผู้สูงอายุโดยบูรณาการหลักพุทธธรรม-Elders’ Potentials Capacity Driving 
Mechanism through Buddhism Integration. วารสารสหวิทยาการวิจัย 
ฉบับบัณฑิตศึกษา. ปีที่ 8 ฉบับที่ 1  (มกราคม-มิถุนายน 2562)-Journal of 
Interdisciplinary Research: Graduate Studies l Vol. 8 No. 1 (January-
June 2019)   หน้า 26-32. [Scopus 1.0] 
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Ph.D. (Buddhist Studies) 
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๑. สุวิญ รักสัตย์. (๒๕๖๑). การสร้างความสามัคคีในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบด้วยหลักพุทธธรรม .วารสารสมาคมนักวิจัย .ปีที่  ๒๒ ฉบับที่  ๒ 
(พฤษภาคม-สิงหาคม) : ๑๙๑-๒๐๓. 
๒. สุวิญ รักสัตย์. (๒๕๕๑). การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแผ่
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พระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย. วารสารห้องสมุด. ปีที่ 
๕๒ ฉบับที่ ๒: ๔๕-๖๐. 
๓. สุวิญ รักสัตย์. (๒๕๕๑). บูรณาการพุทธธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑ : ๕๕-๖๙. 
๔. สุวิญ รักสัตย์. (๒๕๕๗). ชีววิทยาแนวพุทธ : แนวคิดและสร้างปัจจัยเกื้อกูลต่อ
การด ารงชีวิตด้วยเหตุผล. คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 

ล าดั
บ 

ชื่อ/ฉายา/  
นามสกุล 

วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
สาขาตรงหรือสัมพันธ์กับ

สาขาที่เปิดสอน 
๖ นายอุทัย สติ

มั่น 
พธ.ด.(พระพุทธศาสนา) 
บธ.ม.(การจัดการท่ัวไป) 
พธ.บ.(เศรษฐศาสตร์) 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

    สาขาตรง 
สาขาสัมพันธ์ 
 

ประสบการณ์ด้านการ
วิจัย 

๑. อุทัย สติมั่น. (๒๕๕๗). ศานติภาวนาประยุกต์ : พุทธิปัญญา เพ่ือการพัฒนา
สังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน. วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ. ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ 
๓ (ฉบับพิเศษ) (ก.ย.-ธ.ค.) : ๒๒-๓๗. 
๒. อุทัย สติมั่น. (๒๕๕๙). พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาองคการแหงการเรียนรู ใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน. วารสารศึกษาศาสตร์. ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑ (ม.ค.-มี.ค.) : ๒๖-๓๓. 
๓. อุทัย สติมั่น. (๒๕๕๙). รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในกรุงเทพมหานคร.
วารสารศึกษาศาสตร์. ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑ (ม.ค.-มี.ค.) : ๙๗-๑๐๕. 
๔. อุทัย สติมั่น. (๒๕๖๑). การศึกษาวิเคราะห์ความส าคัญของอายตนะในสฬายตน
วิภังคสูตร. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๓ : ๑๐๑-๑๑๑. 
๕. อุทัย สติมั่น. (๒๕๖๐). รูปแบบการพัฒนาผู้เรียนเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์เชิงพุทธบูรณาการ. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑ : ๙๘-๑๑๑. 
๖. อุทัย สติมั่น. (๒๕๖๐). พุทธธรรมกับการลดความเหลื่อมล้ าในสังคมไทย. วารสาร 
มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์. ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ : ๔๙-๕๘. 
๗. อุทัย สติมั่น. (๒๕๕๙). รูปแบบการบริหารงานวิชาการเชิงพุทธบูรณการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ. วารสาร
บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์. ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒ : ๑๒๗-๑๔๓. 
๘.อุทัย สติมั่น. (๒๕๕๙). การเตรียมความพร้อมของสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน. วารสารสันติศึกษา
ปริทรรศน์ มจร. ปีที่ ๔ ฉบับที ่๒ : ๑-๑๖. 
๙. อุทัย สติมั่น. (๒๕๖๙). พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน. วารสารศึกษาศาสตร์  ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑ : ๒๖-๓๓. 
๑๐. อุทัย สติมั่น. (๒๕๕๙). รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในกรุงเทพมหานคร. 

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=228380
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=228380
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วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ 
๑ : ๙๗-๑๐๕. 
๑๑. อุทัย สติมั่น. (๒๕๕๙). หลักไตรสิกขากับการพัฒนาตน. วารสารครุศาสตร์
ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปีที่ ๓ ฉบับที่ 
๒ : ๑๗๐-๑๗๙. 
๑๒. อุทัย สติมั่น. (๒๕๕๙). การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการบริหารงานตามหลัก
พระพุทธศาสนา. วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย. ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๓ : ๘๑-๙๑. 

ล าดั
บ 

ชื่อ/ฉายา/  
นามสกุล 

วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
สาขาตรงหรือสัมพันธ์กับ

สาขาที่เปิดสอน 
๗ บรรจบ บรรณ

รุจิ 
Ph.D. (Buddhist Philosophy) 
อ.ม. (ภาษาบาลีและสันสกฤต) 
พธ.บ. (การศึกษา) 

ศาสตราจารย์     สาขาตรง 
สาขาสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ด้านการ
วิจัย 

๑. บรรจบ บรรณรุจิ, จินดามาศ ทินกร, ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์. (๒๕๖๐). การ
ประยุกต์หลักศรัทธาเพ่ือการพยากรณ์ของนักโหราศาสตร์ . วารสารสันติศึกษา
ปริทรรศน์ มจร.  ปีที่ ๕  ฉบับพิเศษ : ๓๓๖-๓๔๗. 
๒. บรรจบ บรรณรุจิ, สมเกียรติ ส าลีพันธ์, ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์.(๒๕๖๐).แนว
ทางการประยุกต์หลักสาราณียธรรมเพื่อการจัดการความขัดแย้งระหว่างการท่าเรือ
แห่งประเทศไทยกับพนักงาน. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. ปีที่ ๕ ฉบับ
พิเศษ : ๔๔๓-๔๕๖. 
๓. บรรจบ บรรณรุจิ, รังษิยา อุ่นใจ, ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์. แนวทางการจัดการ
ความขัดแย้งกรณีรื้อสุสานวัดพนัญเชิงวรวิหารตามหลักพุทธสันติวิธี . วารสารสันติ
ศึกษาปริทรรศน์ มจร. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๐) : ๒๗๓-๒๘๕. 
๔. บรรจบ บรรณรุจิ, ชัยยศ อินทแสน, ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์. แนวทางการเสริมสร้าง
สังคมสันติสุขของมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ตามหลักพุทธสันติวิธี. วารสารสันติศึกษา
ปริทรรศน์ มจร. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๐) : ๒๙๙-๓๑๑. 
๕. บรรจบ บรรณรุจิ, ศาริณีย์ ศรีบุญเพ็ง, ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์. บทบาทการ
เสริมสร้างสังคมสันติสุขของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณ
วดี ตามหลักสังคหวัตถุ ๔. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ 
(พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๐) : ๓๑๒-๓๒๓. 
๖. บรรจบ บรรณรุจิ, เสน่ห์ สีกาวี. พัฒนากระบวนการเรียนรู้เชิงพุทธบูรณาการ. 
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐) 
: ๒๗๘-๒๘๙. 
๗. บรรจบ บรรณรุจิ , สุธาเนศ เพชรโปรี . ภาวะผู้น าเชิงพุทธของผู้บริหาร
สถานศึกษา. วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย.ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙) : ๖๐-๗๒. 
๘. บรรจบ บรรณรุจิ. (๒๕๕๘). สติและแบบประเมินสติ. วารสารสุขภาพจิตแห่ง
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ประเทศไทย. ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓ : ๑๘๔-๑๙๗. 
ล าดั
บ 

ชื่อ/ฉายา/  
นามสกุล 

วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
สาขาตรงหรือสัมพันธ์กับ

สาขาที่เปิดสอน 
๘ วิชชุกร นาค

ธน 
พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
ร.ม.(การปกครอง) 
ร.บ. (การปกครอง) 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

    สาขาตรง 
สาขาสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ด้านการ
วิจัย 

๑. วิชชุกร นาคธน. (๒๕๕๙). ประสิทธิภาพการบริหารงานคลังขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี.ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มิถุนายน): ๘๗-๙๗. 
๒. วิชชุกร นาคธน. (๒๕๕๘). ธรรมมาภิบาลในการบริหารงานคลังขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ : ๓๑-๔๗. 
๓. วิชชุกร นาคธน. (๒๕๖๑).การยอมรับของประชาชนต่อบทบาทของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ในบริบทการกระจายอ านาจ:ศึกษากรณีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. 
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์  วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์. ปีที่  ๖ ฉบับที่  ๒ 
(พฤษภาคม-สิงหาคม) : ๑๗๗-๑๙๒. 
๔. วิชชุกร นาคธน. (๒๕๖๑). นักการเมืองถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วารสารครุ
ศาสตร์ปริทรรศน์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปีที่ ๕ 
ฉบับบที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม) : ๑-๑๕. 

ล าดั
บ 

ชื่อ/ฉายา/  
นามสกุล 

วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
สาขาตรงหรือสัมพันธ์กับ

สาขาที่เปิดสอน 
๙ พระอุดมสิทธิ

นายก  
(ก าพล คุณงฺก
โร) 

พธ.ด. การจัดการเชิงพุทธ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ 
พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

 สาขาตรง 
 สาขาสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ด้านการ
วิจัย 

๑.พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร) และบุษกร วัฒนบุตร , (๒๕๕๙). การ
บริหารจัดการองค์กรเพ่ือการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้บนฐานแห่งพุทธิปัญญา : 
Organization Management for Learning Organization in The Cognitive 
Constructivism Based. รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  
๒. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร). “พุทธบูรณาการเพ่ือการจัดการโรงเรียน
วิถีพุทธ”. วารสาร มจร สังคมปริทรรศน์ . ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) 
(พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๕๙) : ๓๑-๔๒. 
๓. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร) และคณะ (พระครูศรีอรรถศาสก์ (อรรถ
ชัย  มหาอตฺโถ), พระสุธีวีรบัณฑิต), “การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
ปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์ภาค ๑๔ : Development Effective of 
Phrapariyattidham Schools,Pali Section Education Management 
Region 14”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ 
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พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๒๓๙-๒๕๓ 
๔. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร)และคณะ, (พระครูภาวนาอินทวงศ์, พิเชฐ 
ทั่งโต), “กลยุทธการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัด
ราชบุรี : Strategy of Buddhist Charity Schools Management, Ratchaburi 
Province” วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๑-๑๔. 
๕. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร)และคณะ(พระครูสุทธิพงษ์มุนี (สมคิด 
อคฺคธมฺโม/สงพูล), บุษกร วัฒนบุตร). “การพัฒนาการบริหารจัดการสาธารณ
สงเคราะห์เพ่ือชุมชนของวัดในจังหวัดชลบุรี : The Development of 
Management in Public Welfare for Community of Temple in 
Chonburi Province”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ 
(๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๗๑-๘๕. 
๖. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร)และคณะ(พระมหานพดล ปุญฺญสุวฑฺฒโก, 
บุษกร วัฒนบุตร). “ประสิทธิผลการบริหารจัดการสานักปฏิบัติ ธรรม : The 
Effectiveness Management of Meditation Center”. วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒  (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑) : ๑-๑๖. 

ล าดั
บ 

ชื่อ/ฉายา/  
นามสกุล 

วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
สาขาตรงหรือสัมพันธ์กับ

สาขาที่เปิดสอน 
๑๐ พระปลัด

ระพิน 
พุทฺธิสาโร 

พธ.ด.พระพุทธศาสนา 
ศศ.ม.ประวัติศาสตร์เอเชีย 
พธ.บ.ครุศาสตร์ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

    สาขาตรง 
สาขาสัมพันธ์ 
 

ประสบการณ์ด้านการ
วิจัย 

๑. พระระพิน พุทธิสาโร, (นักวิจัยร่วม). การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของ
สังคมตามแนวพระพุทธศาสนาโดยการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในเขตภาคกลาง  
(ร่วมกับคณะ). สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย โดยได้รับทุนจาก ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) (๒๕๕๖-๒๕๕๗). 
๒. พระระพิน พุทธิสาโร (นักวิจัยร่วม).การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเป็น
ครูในวิถีพุทธ. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์. ปีที่ ๕ 
ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๑) : ๑๐๕-๑๑๒. 
๓. พระปลัดระพิน พุทธิสาโร และคณะ (พระครูวิชิตกิจจาภิวัฒน์ (จนฺทโชโต/เรือง
ศรี), พระสุธีวีรบัณฑิต), “การพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดใน
จังหวัดชลบุรี : The Development towards Religious Assets Managment 
of Temple in Chonburi Province”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปี
ที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) :๑๐๕-๑๒๑. 
๔. พระปลัดระพิน พุทธิสาโร และคณะ (พระครูวิธานสุพัฒนกิจ (นนฺทิโย/อินทร์
อยู่), บุษกร วัฒนบุตร), “การบริหารการพัฒนาวัด เพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
ด้านสุขภาวะของประชาชนในจังหวัดระยอง :Development  Administration 
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the Temple for the Center of Learning About the Health of the 
People in Rayong Province”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ 
ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๑๒๓-๑๓๙. 
๕. พระปลัดระพิน พุทธิสาโร และคณะ  (พระปลัดสาธิต สุจิณฺโณ, ธิติวุฒิ หมั่นมี), 
“การจัดการสาธารณูปการเพ่ือการรักษาอุโบสถศีลของวัดบางสระเก้า ต าบลบาง
สระเก้า อ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี : The Construction Management 
for Eigth Precept Keeping of Wat Bang Sa Kao, Bangsakao Sub-District, 
Laemsing District, Chanthaburi Province”,วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑) : ๕๐๕-๕๑๖. 
๖. พระปลัดระพิน พุทธิสาโร และคณะ  (พระครูวิเศษโชติธรรม (จนฺทว โส/สิง
หเสนา), พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตติปญฺโญ), “การบริหารจัดการการศึกษา
สงเคราะห์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง : The 
Welfare Education Management of Sangha Admistrators in 
Wisetchaichan District Angthong Province”,วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๕๑๗-๕๒๙. 

ล าดั
บ 

ชื่อ/ฉายา/  
นามสกุล 

วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
สาขาตรงหรือสัมพันธ์กับ

สาขาที่เปิดสอน 
๑๑ พระสุธีวีร

บัณฑิต 
Ph.D. (Philosophy) 
DODT. (การพัฒนาและการปฏิรูป
องค์กร) 
DM. (การจัดการภาครัฐ) 
ศศ.ม. (การบริหารองค์การ) 
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) 

อาจารย์  สาขาตรง 
 สาขาสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ด้านการ
วิจัย 

๑. พระมหาโชว์ ทสฺสนีโย และคณะ. (๒๕๕๘). การจัดการสิ่งแวดล้อมของวัดตาม
หลักนิเวศวิทยาเชิงพุทธบูรณาการของคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี. รายงานการวิจัย. 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.    
๒.พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย)และคณะ (สามเณรเมธี  เสี่ยบ่วง (ศิลาวงค์), 
ธิติวุฒิ หมั่นมี), “คุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักสังคหวัตถุ ๔ของ
ส านักงานเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ; Quality of Public Service 
According Four Sangahavatthu of Yannawa District Office Bangkok”, 
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม 
๒๕๖๑) : ๕๙๑-๖๐๒. 
๓.พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย)และคณะ (พระครูสังฆวิสุทธิคุณ (บุญยุทธ 
พุทธสโร), ธิติวุฒิ  หมั่นมี). “การพัฒนาจิตอาสาของพระสังฆาธิการในจังหวัด
ระยอง : Sangha Volunteer Spirit Development in Rayong 
Province”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๓๗-๔๙. 
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๔.พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ (พระครูศรีอรรถศาสก์ (อรรถชัย 
มหาอตฺโถ),พระอุดมสิทธินายก), “การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาพระ
ปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์ภาค ๑๔ : Development Effective of 
Phrapariyattidhama Schools Pali Section Education Management 
Region ๑๔”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ฉบับพิเศษ (๑๖
พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๒๓๙-๒๕๓. 
๕.พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย)และคณะ (พระครูรัตนเขมากร (ประเมิน เข
มนนฺโท), พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตติปญฺโญ), “การพัฒนาการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของวัดในกรุงเทพมหานคร : The Development of 
Governance According to the Principle of Good Governance in 
Bangkok “, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ฉบับพิเศษ (๑๖
พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๕๗๑-๕๘๑. 
๖. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย)และคณะ (พระครูวิชิตกิจจาภิวัฒน์ (จนฺทโชโต/
เรืองศรี), พระปลัดระพิน พุทธิสาโร), “การพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติ
ของวัดในจังหวัดชลบุรี : The Development towards Religious Assets 
Managment of Temple in Chonburi Province”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๑๐๕-๑๒๑. 
๗.พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ, (พระครูอาทรยติกิจ (ชื่น ปญูญกาโม/
ข าวงศ์), บุษกร วัฒนบุตร),”ประสิทธิผลการบริหารงานของเจ้าอาวาสในอ าเภอศรี
ประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : The Effectiveness of Abbots Administration in 
Sriprachan District, Supanburi Province”,วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒  (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑) : ๔๗๕-๔๘๙. 
๘.พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ (พระสมุห์สมชาย สิริสมฺปนฺโน (มี
สุดใจ), ธิติวุฒิ หมั่นมี). “การปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประเทียบ
วิทยาทาน อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : The Work Performance of 
Moral Monks in The Pratheabwitthayathan School, Wihan Deang 
District, Saraburi Province”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ 
ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๔๙๑-๕๐๔. 
๙.พระมหาโชว์ ทสฺสนีโย, ธัชชนันท์ อิศรเดช  “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน
การสอนวิชาพระพุทธศาสนา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช”. 
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่ ๕  ฉบับที่๑ (มกราคม-เมษายน 
๒๕๕๙) :๔๓-๕๖. 

ล าดั
บ 

ชื่อ/ฉายา/  
นามสกุล 

วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
สาขาตรงหรือสัมพันธ์กับ

สาขาที่เปิดสอน 
๑๒ พระมหา

กฤษฎา  
กิตฺติโสภโณ 

พธ.ด. การจัดการเชิงพุทธ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ 
พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  

 สาขาตรง 
 สาขาสัมพันธ์ 
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ประสบการณ์ด้านการ
วิจัย 

๑.พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร.  (๒๕๕๘). “การสร้างความปรองดอง
สมานฉั นท์ ด้ ว ยกา รขั บ เ คลื่ อน โคร งการห มู่ บ้ า น รั กษาศี ล  ๕  จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓ 
(กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙) : ๔๕-๖๑ 
๒. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณและคณะ (พระครูปลัดสราวุธ  ฐิตปญฺโญ, สุรพล 
สยะพรหม). “การพัฒนาวัดเพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนในจังหวัด
ชลบุรี : Monastery Development for Community Learning Centers in 
Chonburi Province”,  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับ
พิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๕๐๕-๕๒๒. 
๓.พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณและคณะ (พระครูชลธารคุณากร , บุษกร วัฒน
บุตร). “พุทธวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเพ่ือการบริหารจัดการวัด
ในจังหวัดชลบุรี: Buddhist Method of Leadership Development  of 
Admistrative Monks in Cholburi Province”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๕๑-๖๖. 
๔.พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณและคณะ (พระมหาไชยณรงค์  ภทฺทมุนี (เสริม
แก้ว), บุษกร วัฒนบุตร). “การพัฒนาการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัดดีเด่น ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ : A Development of the Best 
Meditation Center of Province Management in Sangha Administration 
Region ๒”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๑๖๑-๑๗๓. 
๕. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๐). “กลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ที่
เข้มแข็งในยุคโลกาภิวัฒน์“. รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.ตีพิมพ์ในวารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์, ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑, (มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๑). 
๖. พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ,ดร. ผู้ร่วมวิจัย (๒๕๖๐). “พุทธบูรณาการเพ่ือ
การบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา“. รายงานการวิจัย. 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ตีพิมพ์ใน
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ), (เมษายน – 
มิถุนายน ๒๕๖๑). 
๗.พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ,ดร. ผู้ร่วมวิจัย (๒๕๖๐). “กลไกการบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวในชุมชนผ่านมิติศาสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา“. รายงานการ
วิจัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ตีพิมพ์
ในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ), (เมษายน 
– มิถุนายน ๒๕๖๑). 
๘.พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ,ดร. ผู้ร่วมวิจัย (๒๕๖๑). “กลไกการขับเคลื่อน
ศักยภาพขีดความสามารถของผู้สูงอายุโดยบูรณาการหลักพุทธธรรม“. รายงาน
การวิจัย. ทุนมุ่งเป้า ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตีพิมพ์ในวารสาร
วิจยวิชาการ.ปีที่ ๒ฉบับที๑่ (มกราคม-เมษายน๒๕๖๒) : ๑๔๖-๑๖๙. 

http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B2-2558.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B2-2558.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B2-2558.pdf
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๙.พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ ,ดร. ผู้ร่วมวิจัย (๒๕๖๑). “กลไกการพัฒนา
ส่งเสริมสุขภาวะโดยการยกระดับจิตการพ่ึงตนเองของแกนน าผู้สูงอายุพุทธธรรม 
ในการเสริมสร้างศักยภาพขีดความสามารถของผู้สูงอายุติดเตียง“. รายงานการ
วิจัย. ทุนมุ่งเป้า ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 
๑๐. พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ,ดร.  (๒๕๖๑). รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและ
จริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อน
โครงการคลีนิกคุณธรรมของพระธรรมวิทยากร. งบประมาณสนับสนุนประจ าปี 
๒๕๖๑ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
ตีพิมพ์ใน วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑(มกราคม-
มีนาคม ๒๕๖๒) :๕๙-๗๐. 

ล าดั
บ 

ชื่อ/ฉายา/  
นามสกุล 

วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
สาขาตรงหรือสัมพันธ์กับ

สาขาที่เปิดสอน 
๑๓ พระมหา

สุนันท์ สุนนฺ
โท 

พธ.ด. การจัดการเชิงพุทธ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ 
พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ 

อาจารย์  สาขาตรง 
 สาขาสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ด้านการ
วิจัย 

๑.พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท. “พุทธบูรณาการเพ่ือการจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ”.
วารสาร มจร สังคมปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) (พฤษภาคม – 
สิงหาคม ๒๕๕๙) : ๓๑-๔๒. 
๒. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท และคณะ (พระครูปริยัติสุวัฒนาภรณ์ (ประภาส 
จนฺทวณฺโณ),  พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตติปญฺโญ), “การบริหารจัดการเพ่ือ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง :  The 
Management Towards Buddhism Progagation of  The Meditation 
Practice Center in Rayong Province”.  วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๒๓๑-๒๔๕. 
๓. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท และคณะ(พระอธิการจาลึก  สญฺญโต (เย็นส าราญ),  
สมาน งามสนิท), “ประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี : The Effectiveness of Management for 
Dhamma Teaching in Secondary School Chonburi Province”,วารสาร 
มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๘๗-
๑๐๓. 
๔. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท และคณะ(พระครูสังฆกิจจาภิรักษ์ (กฤษฎิ์ตภณ สุ
เมโธ),  สุรพล สุยะพรหม), “การพัฒนาการจัดการศึกษาสงเคราะห์ด้านการตั้งทุน
เ พ่ิมทุนการศึ กษา ใน เขตก ารปกครองคณะสงฆ์ จั งหวั ดปทุมธ านี  :  A 
Development of Management of the Raise the Scholarship-Fund for 
Welfare Education of The Sangha in Pathumthani Provice”,วารสาร 
มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๓๗๙-
๓๙๖. 
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ล าดั
บ 

ชื่อ/ฉายา/  
นามสกุล 

วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
สาขาตรงหรือสัมพันธ์กับ

สาขาที่เปิดสอน 
๑๔ นายประเสริฐ 

ธิลาว 
พธ.ด./รัฐประศาสนศาสตร์ 
พธ.ม./รัฐประศาสนศาสตร์ 
พธ.บ./รัฐศาสตร์ 

อาจารย์     สาขาตรง 
สาขาสัมพันธ์ 
 

ประสบการณ์ด้านการ
วิจัย 

๑. ประเสริฐ ธิลาวและคณะ. กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธสู่ความ
เป็นองค์กรสมรรถนะสูงของมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย. วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๑) :๓๗-๕๐. 
๒.ประเสริฐ ธิลาว (เขียนร่วม). Book Review : การลงโทษโดยสังคม (Socail 
Sanctions). วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (เมษายน-
มิถุนายน ๒๕๖๑) : ๒๘๑-๒๙๔. 
๓.ประเสริฐ ธิลาว และคณะ (พระครูวินัยธรภานุวัฒน์ อติพโล (พูลพั่ว),ประเสริฐ ธิ
ลาว,บุษกร วัฒนบุตร). “บทบาทพระสังฆาธิการด้านการศึกษาสงเคราะห์ในเขต
บางคอแหลม เขตยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร : The Role of Sangha 
Administratiors in the Educational Welfare in Bangkolaem District and 
Yannawa-Satorn District, Bankok”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปี
ที่ ๖ ฉบับที่ ๒(เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑) : ๔๖๑-๔๗๔. 
๔.ประเสริฐ ธิลาว (เขียนร่วม),วิ่งตามฝันยังไงก็ชนะ (๘ วิธี ‘วิ่งคว้าฝัน’ สไตล์คน 
‘ญี่ปุ่น’) FOLLOW THE DREAM TO WIN : ๘WAYS,RUN TO DREAM, 
ACCORDING TO JAPANESE STYLE. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปี
ที่ ๖ ฉบับที่ ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๑) : ๒๕๐-๒๖๔. 
๕.ประเสริฐ ธิลาว (เขียนร่วม), พุทธะมาร์เก็ตติ้ง : Buddha Marketing.วารสาร 
มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๑): 
๒๗๐-๒๘๔. 
๖.ประเสริฐ ธิลาว (เขียนร่วม), สิ้นแสงฉาน: TWILIGHT OVER BURMA, MY 
LIFE AS A SHAN PRINCESS. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ 
ฉบับที่ ๑ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๑): ๒๘๗-๓๐๔. 
๗.ประเสริฐ ธิลาว (เขียนร่วม), (พระอุดมสิทธินายก, จเด็ด โพธิ์ศรีทอง, พระมหา
กฤษฎา กิตฺติโสภโณ). กลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ที่เข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์ 
THE STRATEGY OF STRENGTHEN SANGHA ADMINISTRATION 
MANAGEMENT IN GLOBALIZATION AGE.วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑ (มกราคม -มีนาคม ๒๕๖๑) : ๙๙-๑๑๕ 

 
 
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๑.๑.๗-๑ ส าเนาวุฒิการศึกษาและปริญญาบัตร 
๑.๑.๗-๒ ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการ 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ ๗๑ 
 

๑.๑.๗-๓ ผลงานทางวิชาการ 
๑.๑.๗-๔ ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชาที่สัมพันธ์ 
 
เกณฑ์การประเมินที่ ๘ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา  ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 

ล าดับ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ผลงานที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ 
วารสาร/แหล่งตีพิมพ์

เผยแพร่ 
ปีท่ี

พิมพ์ 

๑ พระเทพสิ งหวรา
จารย์ 
โสภโณ/ยอดค าปา 

การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ของคณะสงฆ์จังหวัด
เชียงใหม่ 
FIVE PRECEPTS OBSERVING VILLAGE 
PROJECT DRIVING MECHANISM 
DEVELOPMENT  OF SANGHA  IN 
CHIANG MAI PROVINCE 

วารสารมจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์ ISSN ๒๒๘๗-
๐๑๒๑ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๓
ประจ าเดือน ก.ค. -ก.ย. 
๒๕๖๒ 

๒๕๖๒ 

๒ พระครูวิจิตรธรรม
วิภัช 
ปญฺ าวุโธ/ 
บุญเลิศหงษา 

การพัฒนาการส่งเสริมการปฏิบัติธรรม
ของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 
MEDITATION PRACTICE PROMOTION 
DEVELOPMENT OF MEDITATION 
CENTERS IN PRACHUAP KHIRIKHAN 
PROVINCE 

วารสารมจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์ ISSN ๒๒๘๗-
๐๑๒๑ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๓
ประจ าเดือน ก.ค. -ก.ย. 
๒๕๖๒ 

๒๕๖๒ 

๓ พระครูสุกิจจานุรักษ์ 
อคฺควณฺโณ/ 
ดอกกุหลาบ 

การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์ในจังหวัด
สุพรรณบุรีPROMOTING THE USE OF 
INFORMATION TECHNOLOGY FOR 
THE BUDDHISM PROPAGATION OF 
MONKS IN SUPHANBURI PROVINCE 

วารสารมจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์ ISSN ๒๒๘๗-
๐๑๒๑ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๓
ประจ าเดือน ก.ค. -ก.ย. 
๒๕๖๒ 

๒๕๖๒ 

๔ พระมหาปรีชา 
เขมนนฺโท/ 
เหล่าทวีคุณ 

การประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการ
บริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
IDDHIPĀDA APPLICATION FOR 
MEDITATION CENTERS 
ADMINISTRATION IN AYUTTHAYA 
PROVINCE 

วารสารมจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์ ISSN ๒๒๘๗-
๐๑๒๑ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๔
ประจ าเดือน ต.ค. -ธ.ค. 
๒๕๖๒ 

๒๕๖๒ 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ ๗๒ 
 

ล าดับ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ผลงานที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ 
วารสาร/แหล่งตีพิมพ์

เผยแพร่ 
ปีท่ี

พิมพ์ 

๕ พระครูอนุกูลสุตกิจ/
สุเทโว/เกิดทอง 

การศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี 
A STUDY OF MOTIVATION OF 
PHRAPARIYATTIDHAMMA IN PALI 
SECTION AT CHONBURI PROVINCE 

วารสารมจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์ ISSN ๒๒๘๗-
๐๑๒๑ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๔
ประจ าเดือน ต.ค. -ธ.ค. 
๒๕๖๒ 

๒๕๖๒ 

๖ พระครูวิสุทธิ์ธรรมา
นุวัตร 
วิสุทฺโธ/คงรอด 

รูปแบบการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติ
ธรรมจังหวัดชลบุรี 
THE MODEL OF EDUCATIONAL 
PROMOTION ON 
PHRAPARIYATTIDHAMMA OF 
CHONBURI PROVINCE 

วารสารมจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์ ISSN ๒๒๘๗-
๐๑๒๑ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๔
ประจ าเดือน ต.ค. -ธ.ค. 
๒๕๖๒ 

๒๕๖๒ 

๗ พระครูปริยัติกิตตยา
ภรณ์ 
กิตฺตินาโม/เรืองนาม 

รูปแบบการจัดการสุขภาวะแบบ 
องค์รวมส าหรับผู้สูงอายุของพระสงฆ์
จังหวัดตราด 
THE MODEL OF HOLISTIC WELL- 
BEING MANGEMENT OF ELDERLY 
PEOPLE OF MONKS IN TRAT 
PROVINCE 

วารสารมจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์ ISSN ๒๒๘๗-
๐๑๒๑ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑
ประจ าเดือน ม.ค. -มี.ค. 
๒๕๖๓ 

๒๕๖๒ 

๘ พระครูสิทธิวชิร
โสภิต 
สมฺมาปญฺโ / 
พวงไทยสงค์ 

การพัฒนาการอนุรักษ์พุทธสถานของพระ
สังฆาธิกาในจังหวัดก าแพงเพชร 
DEVELOPMENT OF BUDDHIST 
PLACE CONSERVATION OF  SANGHA 
ADMINISTRATORS IN 
KAMPAENGPHET PROVINCE 

วารสารมจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์ ISSN ๒๒๘๗-
๐๑๒๑ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๔
ประจ าเดือน ต.ค. -ธ.ค. 
๒๕๖๒ 

๒๕๖๒ 

๙ พระครูอาทรวชิรกิจ 
ฐานิสฺสโร/ชูศิลป์ 

การพัฒนาการจัดการหน่วยอบรม
ประชาชนประจ าต าบลในจังหวัด
ก าแพงเพชร                           
DEVELOPMENT OF MANAGEMENT 
OF PUBLIC TRAINING UNIT IN 
KAMPHAENGPHET PROVINCE 

วารสารมจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์ ISSN ๒๒๘๗-
๐๑๒๑ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๔
ประจ าเดือน ต.ค. -ธ.ค. 
๒๕๖๒ 

๒๕๖๒ 

๑๐ พระครูสังฆรักษ์
ปัญญาพล 
ปญฺ าพโล/มีชูนึก 

กลไกการพัฒนาศักยภาพและขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงานของพระ
วินยาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
POTENTIAL DEVELOPMENT 
MECHANISM FOR 

วารสารมจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์ ISSN ๒๒๘๗-
๐๑๒๑ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๔
ประจ าเดือน ต.ค. -ธ.ค. 
๒๕๖๒ 

๒๕๖๒ 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ ๗๓ 
 

ล าดับ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ผลงานที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ 
วารสาร/แหล่งตีพิมพ์

เผยแพร่ 
ปีท่ี

พิมพ์ 

PHRAVINAYADHIKARA’S  
OPERATION IN AYUTTHAYA 
PROVINCE 

๑๑ พระครูปลัดมหาเถ
รานุวัตร 
กิตฺติธโร/จุลทกาล 

รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการสภา
พระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี 
THE DEVELOPMENT MODEL OF 
BUDDHISM PROPAGATION MONKS 
COUNCIL IN  PHETCHABURI  
PROVINCE 

วารสารมจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์ ISSN ๒๒๘๗-
๐๑๒๑ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๓
ประจ าเดือน ก.ค. -ก.ย. 
๒๕๖๒ 

๒๕๖๒ 

๑๒ พระอธิการสมชาย 
านธมฺโม/ธงศิลา 

การส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการ
ป้องกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี 
THE PROMOTION OF MONKS’ ROLE 
IN PREVENTION OF DRUGS 
PROBLEMS FOR SECONDARY 
SCHOOL STUDENTS IN SARABURI 
PROVINCE 

วารสารมจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์ ISSN ๒๒๘๗-
๐๑๒๑ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๓
ประจ าเดือน ก.ค. -ก.ย. 
๒๕๖๒ 

๒๕๖๒ 

๑๓ พระปลัดสุรพล 
นิปุโณ /มุททารัตน์ 

การพัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 
THE DEVELOPMENT FOR PREACHER 
MODEL IN PRACHUAP KHIRIKHAN 
PROVINCE 

วารสารมจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์ ISSN ๒๒๘๗-
๐๑๒๑ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๔
ประจ าเดือน ต.ค. -ธ.ค. 
๒๕๖๒ 

๒๕๖๒ 

๑๔ พระมหานิกร  
านุตฺตโร/ศรีราช 

ประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี 
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕                     
EFFECTIVENESS OF EDUCATIONAL 
DEVELOPMENT OF 
PHRAPARIYATTIDHAMMA SCHOOL 
PALI SECTION AT THE SANGHA 
ADMINISTRATION REGION 15 

วารสารมจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์ ISSN ๒๒๘๗-
๐๑๒๑ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๓
ประจ าเดือน ก.ค. -ก.ย. 
๒๕๖๒ 

๒๕๖๒ 

๑๕ พระมหาส าราญ 
านุตฺตโม/ 

ประเสริฐซึ้ง 

การจัดการวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 
MONASTERY MANAGEMENT FOR 

วารสารมจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์ ISSN ๒๒๘๗-
๐๑๒๑ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๔

๒๕๖๒ 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ ๗๔ 
 

ล าดับ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ผลงานที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ 
วารสาร/แหล่งตีพิมพ์

เผยแพร่ 
ปีท่ี

พิมพ์ 

CULTURAL TOURISM ATTRACTION 
OF SAMUT SONGRAM PROVINCE 

ประจ าเดือน ต.ค. -ธ.ค. 
๒๕๖๒ 

๑๖ พระญาณกร 
ปุณฺณโก/ 
ประดาห์รัช 

การพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ใน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านัก
ปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์
ภาค ๒ 
THE POTENTIAL DEVELOPMENT OF 
VIPASSANA MASTERS FOR 
BUDDHIST PROPOGATION OF 
MEDITATION CENTERS IN SANGHA 
ADMINISTRATIVE REGION 2 

วารสารมจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์ ISSN ๒๒๘๗-
๐๑๒๑ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑
ประจ าเดือน ม.ค. -มี.ค. 
๒๕๖๓ 

๒๕๖๓ 

๑๗ พระมหาสราวุธ 
สราวุโธ/แสงส ี

การพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 
POTENTIALS DEVELOPMENT OF 
MORALITY TEACHING MONKS IN 
SECONDARY SCHOOL AT SANGHA 
ADMINISTRATIVE REGION 15 

วารสารมจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์ ISSN ๒๒๘๗-
๐๑๒๑ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๔
ประจ าเดือน ต.ค. -ธ.ค. 
๒๕๖๒ 

๒๕๖๒ 

 
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๑.๑.๘-๑ หนังสือรับรองการตีพิมพ์ความความวิจัย 

๑.๑.๘.๒ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ISSN ๒๒๘๗-๐๑๒๑ 

 
เกณฑ์การประเมินที่ ๙ ภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ 
   บัณฑิตศึกษา   ผ่าน    ไม่ผ่าน 

ล าดับ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล 
จ านวนดุษฎี

นิพนธ ์
รายช่ือนิสิตและชื่อเรื่องวิจัย 

๑ พระอุดมสิทธินายก  
(ก าพล คุณงฺกโร) 

๕ -พระเทพสิงหวราจารย์ (โสภโณ/ยอดค าปา).  
การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 
๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่  
FIVE PRECEPTS OBSERVING VILLAGE PROJECT 
DRIVING MECHANISM DEVELOPMENT  OF 
SANGHA  IN CHIANG MAI PROVINCE 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ ๗๕ 
 

-พระครูอนุกูลสุตกิจ (สุเทโว/เกิดทอง)  
การศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
บาลีในจังหวัดชลบุรี  
A STUDY OF MOTIVATION OF 
PHRAPARIYATTIDHAMMA IN PALI SECTION AT 
CHONBURI PROVINCE 
-พระครูวิสุทธิ์ธรรมานุวัตร (วิสุทฺโธ/คงรอด)  
รูปแบบการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมจังหวัด
ชลบุรี   
THE MODEL OF EDUCATIONAL PROMOTION ON 
PHRAPARIYATTIDHAMMA OF CHONBURI 
PROVINCE 
-พระครูปริยัติกิตตยาภรณ์ (กิตฺตินาโม/เรืองนาม) 
รูปแบบการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมส าหรับผู้สูงอายุ
ของพระสงฆ์จังหวัดตราด   
THE MODEL OF HOLISTIC WELL- BEING 
MANGEMENT OF ELDERLY PEOPLE OF MONKS 
IN TRAT PROVINCE 
-พระมหาส าราญ านุตฺตโม (ประเสริฐซึ้ง)  
การจัดการวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
จังหวัดสมุทรสงคราม 
MONASTERY MANAGEMENT FOR CULTURAL 
TOURISM ATTRACTION OF SAMUT SONGRAM 
PROVINCE 

๒ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท ๔ -พระครูสิทธิวชิรโสภิต (สมฺมาปญฺโ พวงไทยสงค)์  
การพัฒนาการอนุรักษ์พุทธสถานของพระสังฆาธิกาใน
จังหวัดก าแพงเพชร  
DEVELOPMENT OF BUDDHIST PLACE 
CONSERVATION OF  SANGHA ADMINISTRATORS 
IN KAMPAENGPHET PROVINCE 
-พระครูอาทรวชิรกิจ (ฐานิสฺสโร/ชูศิลป์)  
การพัฒนาการจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ า
ต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร  
DEVELOPMENT OF MANAGEMENT OF PUBLIC 
TRAINING UNIT IN KAMPHAENGPHET PROVINCE 
-พระญาณกร ปุณฺณโก (ประดาห์รัช)  
การพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมในเขตการ
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ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ 
THE POTENTIAL DEVELOPMENT OF VIPASSANA 
MASTERS FOR BUDDHIST PROPOGATION OF 
MEDITATION CENTERS IN SANGHA 
ADMINISTRATIVE REGION 2 
-พระมหาสราวุธ สราวุโธ (แสงสี)  
การพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 
POTENTIALS DEVELOPMENT OF MORALITY 
TEACHING MONKS IN SECONDARY SCHOOL AT 
SANGHA ADMINISTRATIVE REGION 15 

๓ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภ
โณ 

๓ -พระครูปลัดมหาเถรานุวัตร (กิตฺติธโร/จุลทกาล) 
รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่
จังหวัดเพชรบุรี 
THE DEVELOPMENT MODEL OF BUDDHISM 
PROPAGATION MONKS COUNCIL IN  
PHETCHABURI  PROVINCE 
-พระอธิการสมชาย านธมฺโม (ธงศิลา)  
การส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการป้องกันปัญหายาเสพ
ติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดสระบุรี  
THE PROMOTION OF MONKS’ ROLE IN 
PREVENTION OF DRUGS PROBLEMS FOR 
SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN SARABURI 
PROVINCE 
-พระมหานิกร านุตฺตโร (ศรีราช)  
ประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์
ภาค ๑๕  
EFFECTIVENESS OF EDUCATIONAL 
DEVELOPMENT OF PHRAPARIYATTIDHAMMA 
SCHOOL PALI SECTION AT THE SANGHA 
ADMINISTRATION REGION 15 

๔ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร ๑ -พระครูสังฆรักษ์ปัญญาพล ปญฺ าพโล (มีชูนึก)  
กลไกการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของพระวินยาธิการ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  
POTENTIAL DEVELOPMENT MECHANISM FOR 
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รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๑.๑.๙-๑ รายชื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PHRAVINAYADHIKARA’S OPERATION IN 
AYUTTHAYA PROVINCE 

๕ พระสุธีวีรบัณฑิต  
(โชว์ ทสฺสนีโย) 

๒ -พระครูสุกิจจานุรักษ ์(อคฺควณฺโณ/ดอกกุหลาบ)  
การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี 
PROMOTING THE USE OF INFORMATION 
TECHNOLOGY FOR THE BUDDHISM 
PROPAGATION OF MONKS IN SUPHANBURI 
PROVINCE 
-พระมหาปรีชา เขมนนฺโท (เหล่าทวีคุณ)  
การประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการบริหารจัดการ
ส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
IDDHIPĀDA APPLICATION FOR MEDITATION 
CENTERS ADMINISTRATION IN AYUTTHAYA 
PROVINCE 

๖ ดร.ประเสริฐ ธิลาว ๒ -พระครูวิจิตรธรรมวิภัช (ปญฺ าวุโธ/บุญเลิศหงษา)  
การพัฒนาการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของส านักปฏิบัติ
ธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
MEDITATION PRACTICE PROMOTION 
DEVELOPMENT OF MEDITATION CENTERS IN 
PRACHUAP KHIRIKHAN PROVINCE 
-พระปลัดสุรพล นิปุโณ (มุททารัตน์)  
การพัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์    
THE DEVELOPMENT FOR PREACHER MODEL IN 
PRACHUAP KHIRIKHAN PROVINCE 
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เกณฑ์การประเมินที่ ๑๐ การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด    ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 

ผลการด าเนินงาน 
    - พ.ศ. ๒๕๕๓ จุดเริ่มต้นของการเปิดหลักสูตร แต่งตั้งอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ พัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรนี้น าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะสังคมศาสตร์ และสภาวิชาการพิจารณาเห็นชอบและสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  
    - พ.ศ. ๒๕๕๔ และแจ้งต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และรับทราบเมื่อวันที่ ๑๔ เดือน
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔  
     - พ.ศ. ๒๕๕๔ จัดการศึกษาหลักสูตรตามที่ระบุไว้ใน มคอ. ๒และมีการก าหนดวิธีการประเมินหลักสูตรใน
รูปแบบการวิจัย พร้อมทั้งจัดท าคู่มือการประเมินหลักสูตรส าหรับทุกส่วนจัดการศึกษาเพ่ือใช้ด าเนินการ
ประเมินหลักสูตรที่เปิดสอน  
      - พ.ศ. ๒๕๕๙หลักสูตรได้ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร ดังนั้นหลักสูตรจึงด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้  
            ๑) คณะกรรมการประจ าหลักสูตรประชุมกันเรื่องปรับปรุงหลักสูตร  
            ๒) ประเมินหลักสูตร ๒๕๕๔ น าผลการประเมินหลักสูตรที่ได้ปรับปรุงเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตร  
            ๓) น าผลจากการพัฒนาหลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๙ ต่อคณะกรรมบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ 
            ๔) เสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  
            ๕) เสนอต่อสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
            ๖) สภามหาวิทยาลัย อนุมัติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๕๙ 
     - พ.ศ. ๒๕๕๙ ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๒๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
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ผลการด าเนินงาน 
กระบวนการการปรับปรุงหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Input 

Process 

Output 

แผนยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย กรอบมาตรฐานอุดมศึกษา 

กระบวรการการปรับปรุงหลักสตูร 

ศึกษาและวิเคราะห์การ
วิจัยหลักสูตร ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

เสนอมหาวิทยาลัย 
แต่งตั้งคณะกรรมการปรบัปรุงหลกัสูตร 

ปรับปรุงหลักสูตร 

จัดท า มคอ.๒/มคอ.๓ 
เสนอมหาวิทยาลัย 

แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 

น าเสนอคณะกรรมการ 
ประจ าบณัฑิตวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัยน าเสนอต่อสภาวชิาการ 

น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลยั สภามหาวทิยาลยัอนุมัต ิ

เสนอหลักสูตรต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
รับทราบ/รับรองหลักสตูร 

ประกาศรับสมคัรนสิิต เปิดการเรียนการสอน 

ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ สนับสนนุ 
เสนอแนะ 

ประเมินประสิทธิภาพการเรยีนการสอน
ตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษา 

ปรับปรุงระบบและกลไกลการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร 

ความพึงพอใจของนิสิตต่อกระบวนการเรยีน
การสอนของหลักสูตรทีเ่ปิดสอน 

จ านวนนิสิตที่
จบ 

การมีงานท า
ของนิสิต 

P 

D 

C 

A 
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รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๑.๑.๑๐-๑ มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๙ 
 
 

การประเมินตนเอง  
 ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑  ก าหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง 
ถือว่าหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน  
 

ข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ 
ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

 
ข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ 
ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

ผลประเมิน        ผ่าน                            ไม่ผ่าน 
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องค์ประกอบที่ ๒  บัณฑิต 

 

ตัวบ่งชี่ท่ี ๒.๑    คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
ชนิดตัวบ่งชี้          ผลลัพธ์ 
 
ผลการด าเนินงาน 
 

ที ่ รายการ หน่วยนับ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๑ บัณฑิตทั้งหมดที่ส าเร็จการศึกษาของหลักสูตร รูป/คน ๑๗ 
๒ บัณฑิตของหลักสูตรที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
รูป/คน ๑๗ 

๓ รอ้ยละของบัณฑิตที่ได้รับการประเมินต่อบัณฑิตท้ังหมด ร้อยละ ๑๐๐ 
๔ ผลรวมค่าคะแนนจากการประเมินบัณฑิตด้านคุณธรรม จริยธรรม คะแนน ๘๔.๑๔ 
๕ ผลรวมค่าคะแนนจากการประเมินบัณฑิตด้านความรู้ คะแนน ๘๑.๓ 
๖ ผลรวมค่าคะแนนจากการประเมินบัณฑิตด้านทักษะทางปัญญา คะแนน ๘๐.๐ 
๗ ผลรวมค่าคะแนนจากการประเมินบัณฑิตด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
คะแนน ๘๕ 

๘ ผลรวมค่าคะแนนจากการประเมินบัณฑิตด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คะแนน ๘๓.๕ 

๙ ผลรวมค่าคะแนนจากการประเมินบัณฑิตทั้ง ๕ ด้าน  
(ข้อ ๔ + ข้อ ๕ + ข้อ ๖ + ข้อ ๗ + ข้อ ๘) 

คะแนน ๔๑๓.๙๔ 

๑๐ ค่าเฉลี่ยของผลรวมค่าคะแนนจากการประเมินบัณฑิตทั้ง ๕ ด้าน  
(ข้อ ๙ ÷ ๕) 

คะแนน ๘๒.๗๘๘ 

๑๑ ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (ข้อ ๑๐ ÷ ข้อ ๒) คะแนน ๔.๘๗ 
 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
๔.๒๕ ๔.๘๗ ๔.๘๗ บรรลุ 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๒.๑ รายงานการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 
 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ ๘๒ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๒ (ปริญญาเอก) ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี       ผลลัพธ์ 
ผลการด าเนินงาน  

ที ่ รายการ หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน 
๑ จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด  รปู/คน ๑๗ 
๒ จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์มีค่าน้ าหนัก ๐.๒๐ เรื่อง ๕ 
๓ จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์มีค่าน้ าหนัก ๐.๔๐ เรื่อง ๓ 
๔ จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์มีค่าน้ าหนัก ๐.๖๐ เรื่อง - 
๕ จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์มีค่าน้ าหนัก ๐.๘๐ เรื่อง ๑๔ 
๖ จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์มีค่าน้ าหนัก ๑.๐๐ เรื่อง - 
๗ ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนิสิตและ

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

๑๔.๖ 

๘ ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

ร้อยละ ๘๕.๘ 

๙  แปลงค่าคะแนน ๕ โดยก าหนดให้คะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๘๐  คะแนน ๕ 
 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๘๕.๘ ๕ บรรลุ 

 
จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์มีค่าน้ าหนัก ๐.๒๐ มีจ านวน ๔ เรื่อง ประกอบด้วย 

ล าดับ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ผลงานที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ วารสาร/แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ 

๑ พระมหาจรูญ อภิธมฺม
จิตฺโต และคณะ 
(๒๕๖๒) 

ภาวะผู้น าในการจัดการองค์การทาง
พระพุทธศาสนา 

Proceeding ในการประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่  ๓ 
INC ๒๐๑๙ MCU NAN ณ 
วิ ท ย า ลั ย ส ง ฆ์ น ค ร น่ า น 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกี่ยรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
ส ย า ม บ ร ม ร าช กุ ม า รี  ๑ ๕ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๒ พระครูพิพัฒน์ศาสนา
กิจจาทร  และคณะ 
(๒๕๖๑). 

Project Based Learning : ทักษะ
การเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี ๒๑ 

Proceeding ในการประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่  ๒ 
INC ๒๐๑๘ MCU NAN ณ 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ ๘๓ 
 

ล าดับ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ผลงานที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ วารสาร/แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ 

วิ ท ย า ลั ย ส ง ฆ์ น ค ร น่ า น 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกี่ยรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
ส ย า ม บ ร ม ร า ช กุ ม า รี   ๙ 
กันยายน ๒๕๖๑ 

๓ พระมหาค าพันธุ์ รณญฺ
ชโย 

การประยุ กต์ ขันติ ธ รรมเ พ่ือการ
เสริมสร้างสังคมสันติสุข 

รายงานการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ  ค รั้ งที่  ๑  เ รื่ อง 
“พุทธปัญญากับทศวรรษแห่ง
ก า ร พั ฒ น า ที่ ยั่ ง ยื น ”  ณ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธ
ปัญญาศรี ทราวดี  วั ด ไร่ ขิ ง 
จั ง ห วั ด น ค ร ป ฐ ม  ๙ -๑ ๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑. หน้า ๖๗ 
– ๗๘. 

๔ พระครูกิตติเขมาภิรม ภาวะผู้น าในการบริหารจัดการวัดยุค
ไทยแลนด์ ๔.๐ 

รายงานการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ  ครั้ งที่  ๑  เรื่ อ ง 
“พุทธปัญญากับทศวรรษแห่ง
ก า ร พั ฒ น า ที่ ยั่ ง ยื น ”  ณ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธ
ปัญญาศรี ทราวดี  วั ด ไร่ ขิ ง 
จั ง ห วั ด น ค ร ป ฐ ม  ๙ -๑ ๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑. หน้า ๗๗ 
– ๘๗ 

๕ พระสมจิตร ญาณวีโร การจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงพุทธ การประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ ๑. “พระพุทธศาสนากับ
ภูมิ ปัญญาท้องถิ่ น เ พ่ือการ
พัฒนาที่ ยั่ ง ยื น ”  วั นที่  ๒๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ณ อาคาร
เ รี ย น ร ว ม  วิ ท ย า ลั ย ส ง ฆ์
ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย . หน้า 
๙๗๖-๙๘๒. 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ ๘๔ 
 

 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์มีค่าน้ าหนัก ๐.๔๐ มีจ านวน ๓ เรื่อง ประกอบด้วย 

ล าดับ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ผลงานที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ วารสาร/แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ 

๑ พระมหาจรูญ  
อภิธมฺมจิตฺโต 

การจัดการวัดยุค ๔.๐ : ความเชื่อ 
ความศรัทธา และพุทธพาณิชย์ 

วารสาร มจร การพัฒนาสังคม 
ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน-
ธันวาคม ๒๕๖๑. 

๒ พระครูพิพัฒน์
ศาสนากิจจาทร 
และคณะ  

การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างวัด
กับชุมชน 

วารสาร มจร การพัฒนาสังคม 
ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-
สิงหาคม ๒๕๖๑. 

๓ พระครูพิพัฒน์
ศาสนกิจจาทร 

ศีล ๕ พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน วา รส า ร  มจ ร  หริ ภุญชั ย 
ปริ ท ร รศน์  วิทยาลั ยสงฆ์
ล า พู น .  ปี ที่  ๒  ฉ บั บ ที่  ๒ 
กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๑. 

 
จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์มีค่าน้ าหนัก ๐.๘๐ มีจ านวน ๑๔ เรื่อง ประกอบด้วย 

ล าดับ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ผลงานที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ วารสาร/แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ 

๑ พระครูสังฆรักษ์
อนัน สุทฺธิมโน. 

บทบาทพระพุทธศาสนาในการแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจสังคม 

วารสารธรรมศาสตร์ ปีที่ ๓๘
ฉบับ ๑ (๒๕๖๒): มกราคม-
เมษายน : ๑๒๒-๑๔๒. 

๒ พระอธิการสุรศักดิ์ 
สุขุมาโล. 

บทบาทพระพุทธศาสนาในการแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจสังคม 

วารสารธรรมศาสตร์ ปีที่ ๓๘
ฉบับ ๑ (๒๕๖๒): มกราคม-
เมษายน : ๑๒๒-๑๔๒ 

๓ พระครูพินิตปริยัติ
กิจ (สมบัติ วรธมฺโม) 

รูปแบบการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ใน
การแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติด ใน
เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ 

วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์  ๗ (๓) : ๑-๑๔ 

๔ พระครูวิสิฐธรรม
โสภณ (สง่า ติกฺขวี
โร) 

รูปแบบการพัฒนาชุมชนยั่งยืนของ
พระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี 

วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์  ๗ (๓) : ๑๕-๒๕ 

๕ พระครูกาญจนธรรม
พิทักษ์ (อ านาจ 
เขม กโร) 

การพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชน
วิถีพุทธของพระสังฆาธิการในจังหวัด
กาญจนบุรี 

วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์ ๗ (๓) : ๓๘-๔๙ 

๖ พระครูโกศลธรรมา
นุสิฐ (ประสิทธิ์ อโส
โก) 

รูปแบบการบริหารจัดการสู่ความเป็น
เลิศของส านักเรียนพระปริยัติ ธรรม
แผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ 
ภาค ๑๔ 

วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์  ปีที่ ๗  ฉบับที ่๓ : 
๕๐-๖๓ 

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=228279
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=228279
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=228279
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=228295
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=228295
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=228295


รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ ๘๕ 
 

ล าดับ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ผลงานที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ วารสาร/แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ 

๗ พระครูอุดมจารุ
วรรณ (ค าไล้ จารุว 
โส) 

การพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการ
ส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐเพ่ือ
ประชาชน ในกรุงเทพมหานคร 

วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์  ๘ (๑) มกราคม-
มีนาคม : ๑ – ๑๒ 

๘ พระภาวัช โชติวโร การบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัด
ในจังหวัดสมุทรปราการ 

วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์  ๘ (๑) มกราคม-
มีนาคม ๒๕๖๒ : ๑๓-๒๖ 

๙ พระครูวิริยศาสนกิจ 
(สมเจต สมคฺโค) 

การบริหารพัฒนาสาธารณสงเคราะห์
ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี   

วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์  ๘ (๑) มกราคม-
มีนาคม ๒๕๖๒ : ๒๗ – ๔๑ 

๑๐ พระครูสุวรรณสุตา
ลังการ (เติม จารุวณฺ
โณ) 

การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัด
ปัตตานี 

วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์  ๘ (๑) มกราคม-
มีนาคม ๒๕๖๒ : ๔๒ – ๕๘ 

๑๑ พระมหาณรงค์ 
มหาปญฺโญ 

รูปแบบการจัดการการสื่อสารเพ่ือ
พัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม 

วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์ ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๔
ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๑ : 
๑๐๙-๑๒๒ 

๑๒ พระครูพิมลสุวรรณ
เขต 

การพัฒนาการบริหารจัดการที่
เหมาะสมในการปกครองคณะสงฆ์
ของพระสังฆาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี 

วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์ ISSN ๒๒๘๗-
๐๑๒๑ ปีที ่๗ ฉบับที่ ๓ 
ประจ าเดือน ก.ค. - ก.ย. 
๒๕๖๑ 

๑๓ พระฉัตรชัย ดวงศรี การพัฒนารูปแบบการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเลิศของ
สถาบันพระพุทธศาสนา 

วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ 
ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-
มีนาคม ๒๕๖๒. 

๑๔ พระครูนนทกิจ
โกศล 

การพัฒนารูปแบบการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเลิศของ
สถาบันพระพุทธศาสนา 

วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ 
ปีที่  ๖ ฉบับที่  ๑ (มกราคม-
มีนาคม ๒๕๖๒. 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๒.๒ หนังสือรับรองการตีพิมพ์ความความ/วารสาร 
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วิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ ๒ 

จุดแข็ง 

สนับสนุนให้นิสิตตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

จุดที่ควรพัฒนา 

ควรสนับสนุนให้นิสิตน าเสนอผลงานในเวทีที่หลากหลายขึ้น 

แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา 
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องค์ประกอบที่ ๓ นิสิต 
 

ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑  การรับนิสิต 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
๓.๑ การรับนิสิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

สอบความรู้ความสามารถท่ัวไป 
สอบความรู้ภาษาอังกฤษ 
สอบความรู้ด้านการวิจัย 

 

ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 

หลักสูตรประชุมก าหนดเป้าหมายจ านวนรับนิสิต 

ท่ี (ร่าง) แผนการรับนิสิตเสนอต่อ ผอ.หลักสูตรบัณฑิตฯ 

ปฐมนิเทศการศึกษา 

ประกาศผลสอบ 

สอบคัดเลือกตามเกณฑ์ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 

รับสมัครตามประกาศ 

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิต 

จัดท าคู่มือสมัครเรียน,แผ่นพับและเอกสาร ประชาสัมพันธ์ท่ีเกี่ยวข้อง 

หลักสูตรบัณฑิตฯ ประกาศรับสมัครนิสิต 

รายงานตัวนิสิตใหม่ 
 เป็นไปตามเป้าหมาย 
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 ผลการด าเนินงาน 
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ได้ด าเนินการ

ตามระบบและกลไกของการรับนิสิตในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้ 
- คณะกรรมการประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ได้ประชุม

เพ่ือก าหนดจ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ 
๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งได้ก าหนดตามเกณฑ์และตามที่ระบุไว้ใน มคอ.๒ คือ นิสิตที่จะศึกษาแบบ ๑.๑ 
รับไม่เกิน ๕ รูป ส่วนแบบ ๒.๑ รับไม่เกิน ๑๕ รูปนอกจากนั้นหลักสูตรยังได้ก าหนดคุณสมบัติเพ่ิมเติมส าหรับผู้
ที่จะศึกษาในสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ MCU 
TEST ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด และน าปัญหาการสมัครเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๐ มาปรับปรุงแก้ไข
ซึ่งจากการประชุมท าให้ทราบปัญหาดังนี้ 

๑) กระบวนการการรับสมัคร ปัญหาคือ หลักสูตรหยุดรับสมัครในวันพระ ซึ่งผู้สนใจบางคนไม่ทราบจึง
มาสมัครเรียนวันพระจงท าให้พลาดการสมัคร 

๒) ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลหลักสูตรยากเกินไป 
ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรจึงมีมติให้ปรับเปลี่ยนและหาทางแก้ไขกระบวนการดัง

กล่าวคือ  
๑) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รอรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาในวันพระและวัดหยุดต่าง ๆ  
๒) จัดช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลของหลักสูตรให้มาก เช่น Facebook, Line เป็นต้น 
- จัดท าประกาศรับสมัครโดยหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ลงวันที่ ๑๗กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ 
- ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโดยหลักสูตรจัดท าแผ่นพับเพ่ือใช้ประชาสัมพันธ์หลักสูตร จากนั้นประธาน

หลักสูตรท าหนังสือประชาสัมพันธ์หลักสูตรถึงพระสังฆาธิการระดับปกครองตั้งแต่ภาค หน่วยการจัดการศึกษา
ที่เนื่องกับพระสังฆาธิการ อาทิ วิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์ทั่วประเทศ และเครือข่าย นอกจากนั้นยังได้
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของ Website, Line และ Facebook  

- เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๗กุมภาพันธ์ – ๓๐เมษายน ๒๕๖๑โดยมีผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษา
จ านวนทั้งสิ้น ๑๙ รูป 

- หลักสูตรแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกพระภิกษุ พระสังฆาธิการ เข้าศึกษาหลักสูตร
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ตามค าสั่งบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๒๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 

-คณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกพระภิกษุ พระสังฆาธิการ เข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ได้ท าการประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือก
ก่อนด าเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ โดยที่ประชุมเสนอว่า 

“ในการสอบข้อเขียน ควรมอบหมายให้ พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. และอ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว ออกข้อสอบ
หมวดทฤษฎี พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. และพระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. ออกข้อสอบหมวดประยุกต์ 
และ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร. และพระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. ออกข้อสอบหมวดวิจัย” 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่เสนอ 
- ประกาศหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการเชิง
พุทธ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ 
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- ด าเนินการสอบข้อเขียนในสามหมวด คือ หมวดทฤษฎี หมวดวิจัย และหมวดประยุกต์ในวันที่ ๘ 
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ โดยด าเนินการสอบดังนี้ 

 - หมวดวิชาว่าด้วยทฤษฎีทางการจัดการเชิงพุทธ สอบตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น.  
 - หมวดวิชาว่าด้วยการวิจัย สอบตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. 
 - หมวดวิชาว่าด้วยประยุกต์ สอบตั้งแต่เวลา ๑๕.๑๕-๑๗.๑๕ น. 
- และด าเนินการสอบสัมภาษณ์ โดยมี รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ เป็นประธาน และมีคณาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน ๖ รูป/คน เป็น
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ โดยมีการวัดผลใน ๔ ด้านคือ ๑) ด้านบุคลิกภาพ/ทัศนคติต่อการศึกษา ๒) ด้าน
ความรู้ความสามารถทั่วไป ๓) ด้านความรู้เฉพาะสาขาวิชา ๔) ด้านความพร้อมของผู้เรียน 

-คณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกพระภิกษุ พระสังฆาธิการ เข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ได้ท าการประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือก
หลังจากสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เสร็จปล้ว โดยที่ประชุมเสนอว่า 

“เนื่องจากผู้สมัครในหลักสูตรแบบ ๑.๑ มีน้อย เห็นสมควรพิจารณาให้เปลี่ยนหลักสูตรจากแบบ ๑.๑ 
เป็น ๒.๑ ทั้งหมด เพ่ือให้ผู้เรียนได้ศึกษาทฤษฎีทางด้านการจัดการอย่างเต็มที่ ควบคู่กับการท าวิจัย” 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่เสนอ 
- ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ ผ่านการสอบ

คัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑จ านวนทั้งสิ้น ๑๙ รูป 

- รายงานตัวขึน้ทะเบียนนิสิตระหว่างวันที่ ๑๒-๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ 
เมื่อมีการด าเนินการตามขั้นตอนการรับนิสิตประจ าปีการศึกษา๒๕๖๑ เป็นที่ เรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้น าเสนอผลการสอบคัดเลือกต่อที่ประชุมผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่
ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ โดยมติที่ประชุมดังกล่าวได้เสนอให้ 
“อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่าน ช่วยก ากับดูแลนิสิตใหม่อย่างใกล้ชิด และคอยให้ค าปรึกษาแก่นิสิตใหม่ใน
ทุกๆเรื่อง” 
              - การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
                 หลังจากได้ด าเนินการตามกระบวนการรับนิสิตใหม่ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามขั้นตอนแล้ว
นั้นและได้มีประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ลง
วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งมีจ านวนทั้งสิ้น ๑๙ รูป 

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรก็ได้ประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในคราวประชุมใน
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ โดยพิจารณาจากปัญหาของนิสิตแรกเข้าที่ได้ระบุไว้ 
มคอ.๒ ซึ่งมาจากการส ารวจประกอบกับการสัมภาษณ์ในกระบวนการรับนิสิตนั้นได้พบปัญหาอย่างน้อย ๓ ข้อ
คือ  

๑) นิสิตแรกเข้าขาดความรู้พ้ืนฐานในสาขาวิชา  
๒) นิสิตแรกเข้าขาดความรู้ในการวิจัย และ  
๓) นิสิตแรกเข้าขาดความรู้และทักษะภาษอังกฤษ  
ซึ่งปัญหาดังกล่าวนั้น คณะกรรมการประจ าหลักสูตรสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการ

จัดการเชิงพุทธ ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาตามกลยุทธ์ในการด าเนินการแก้ไขปัญหาที่ระบุไว้ใน มคอ. ดังนี้   



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ ๙๐ 
 

๑) จัดอบรมปรับพื้นฐานในสาขาวิชา  
๒) จัดอบรมวิชาการวิจัยโดยจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้เป็นกรณีพิเศษ  และ  
๓) จัดอบรมภาษาอังกฤษพ้ืนฐานส าหรับนิสิตระดับปริญญาโท และสร้างความคุ้นเคยกับ

ภาษาอังกฤษโดยใช้เอกสารภาษาอังกฤษประกอบการสอน โดยการด าเนินการจัดอบรมทั้ง ๓ ข้อนั้นหลักสูตร
ได้ด าเนินการดังนี้ 
 - ขออนุมัติโครงการเตรียมความพร้อมส าหรับนิสิตก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต   
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยให้
ด าเนินการได้เม่ือวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ และทางหลักสูตรได้ด าเนินการจัดอบรมดังนี้ 
 ๑) จัดอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนิสิตในหลักสูตรซึ่งจะเพ่ือเพ่ิมทักษะพ้ืนฐานทางด้าน
การจัดการ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบในการบรรยายประกอบด้วย 
ดร.ประเสริฐ ธิลาว และ พระปลัดระพิน พุทธิสาโร, ผศ.ดร. 
 ๒) จัดอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนิสิตในหลักสูตรซึ่งจะเพ่ือเพ่ิมทักษะพ้ืนฐานทางด้าน
การวิจัย ระหว่างวันที่ ๔ – ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบในการบรรยายประกอบด้วย 
พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร.  พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.   
 ๓) จัดอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนิสิตในหลักสูตรซึ่งจะเพ่ือเพ่ิมทักษะพ้ืนฐานทางด้าน
ภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ ๗-๙กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบในการบรรยายคือ พระมหา
สุนันท์ สุนนฺโท,ดร.  พระสุธีวีรบัณฑิต,ดร. 
 ในการจัดฝึกอบรมในการเพ่ิมทักษะทั้งสามทักษะดังกล่าวนั้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละหมวดได้มี
การทดสอบศักยภาพของผู้เข้าอบรมโดยถามตอบและให้ท าบททดสอบ ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด ผ่านการ
ประเมินของอาจารย์ผู้รับผิดชอบทุกคน พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอนตามที่หลักสูตรก าหนด 
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๓.๑.๑-๑ - การประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ 
๓.๑.๑-๒ - การประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ 
๓.๑.๑-๓ - ประกาศรับสมัครโดยหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๓.๑.๑-๔ - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกพระภิกษุ พระ

สังฆาธิการ เข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๓.๑.๑-๕ - ประกาศหลักสูตรบัณฑิตศกึษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ข้อเขียนเข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๓.๑.๑-๖ - ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
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๓.๑.๑-๗ - โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับนิสิตก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรพุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 

๓.๑.๑-๘ - ก าหนดการเตรียมความพร้อมส าหรับนิสิตก่อนเข้าศึกษาหลักสูตร
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ 

 
การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
๔ คะแนน ๔ ๔ บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  ๓.๒  การส่งเสริมและพัฒนานิสิต 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 

การส่งเสริมและพัฒนานิสิต:การให้ค าปรึกษาดุษฎีนิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 ผลการด าเนินงาน 
         - การควบการดูแลการให้ค าปรึกษาดุษฎีนิพนธ์แก่บัณฑิตผู้ศึกษา 

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้
มีการประชุมเพื่อก าหนดวางแผนระบบและกลไกการควบคุมคุมดูแลให้ค าปรึกษาดุษฎีนิพนธ์แก่นิสิตที่ศึกษาใน
หลักสูตร ซึ่งจากผลการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้วางระบบและกลไกไว้ดังปรากฏตามโฟชาร์ต 
และได้ด าเนินการตามระบบและกลไก ดังนี้ 

ประเมินผลการด าเนินงาน 
 

ให้ค าปรึกษา 

ดุษฎีนิพนธ ์

จัดการความเสี่ยงในด้านต่างๆ 
 

จ าท าแผนและตารางให้ค าปรึกษาแก่นิสิต 
 

ผอ. หลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ แต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษา 
 

หลักสูตรเสนอแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษา 
 

คณะกรรมการประชุมเพื่อคัดเลือกท่ีปรึกษา 

ให้ค าปรึกษา 

การเรียนการสอน 

ให้ค าปรึกษา 

ด้านวิชาการ 

ให้ค าปรึกษา 

การลงทะเบียนเรียน 

KM 

จัดท าคู่มืออาจารย์ท่ีปรึกษา 
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- คณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ 
เพ่ือแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและมอบหมายหน้าที่ในการควบคุมดูแลให้ค าปรึกษาแก่นิสิตในการให้ค าปรึกษา
ดุษฎีนิพนธ์แก่นิสิตอย่างใกล้ชิด 

- หลักสูตรเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปต่อผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ โดยประธานหลักสูตรเป็นผู้เสนอตามมติที่ประชุมของคณะกรมการประจ า
หลักสูตร 

- ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาตามค าสั่งหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่ ๐๐๑/
๒๕๖๑ซึ่งในค าสั่งดังกล่าวได้จัดให้อาจารย์ที่ปรึกษาดูแลนิสิตดังนี้ 

๑) พระอุดมสิทธินายก,ผศ.ดร. ดูแลนิสิต จ านวน ๕ รูป  
๒) พระสุธีวีรบัณฑิต,ดร.  ดูแลนิสิต จ านวน ๓ รูป  
๓) พระปลัดระพิน พุทธิสาโร, ผศ.ดร.  ดูแลนิสิต จ านวน ๓ รูป 
๔) พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท,ดร. ดูแลนิสิต จ านวน ๓ รูป   
๕) พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ, ผศ.ดร.  ดูแลนิสิต ดูแลนิสิต จ านวน ๓ รูป   
๖) ดร.ประเสริฐ ธิลาว ดูแลนิสิต ดูแลนิสิต จ านวน ๓ รูป 
ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาดังกล่าวมีหน้าที่ ดังนี้คือ 
๑) ให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนทั่วไป 
๒) ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการท าดุษฎีนิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
๓) จัดท าตารางปฏิทินให้ค าปรึกษาแก่นิสิต และจัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษาเสนอต่อประธาน

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรทุก ๑ เดือน ตลอดปีการศึกษา 
- มีก าหนดการวางแผนการด าเนินงานของการท าดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตตั้งแต่กระบวนการก่อนสอบ

หัวข้อและโครงร่างฯ จนถึงสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ โดยหลักสูตรได้จัดท าบันทึกสัตยาบรรณระหว่างนิสิตใน
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรเกี่ยวกับเรื่องการท างานวิจัย เพ่ือควบคุมคุมและติดตามงานของนิสิต ให้
เสร็จตามกรอบระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

- อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ คอยชี้แนะกระบวนการในการพัฒนาการเรียนรู้และการวิจัยให้กับนิสิต
ในระหว่างท าวิจัยด้วยโดยกระบวนการทั้งหมด ได้มีการประกาศโดยผู้อ านวยการหลักสูตรฯ เพ่ือให้
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าไปปฏิบัติ และเพ่ือให้การควบคุมดูแลนิสิตให้เป็นไปตามที่หลักสูตรได้ก าหนด
แผนไว้ 

ทั้งนี้จากผลการด าเนินงานทั้งหมดเกี่ยวการติดตามควบคุมดูแลให้ค าปรึกษาดุษฎีนิพนธ์แก่นิสิต
บัณฑิตศึกษานั้นได้มีการประเมินกระบวนการทั้งหมดโดยการน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เพ่ือปรึกษาหารือถึงข้อบกพร่องของกระบวนการ ประกอบกับผลการส ารวจจากนิสิตที่มาขอค าปรึกษาตาม
แผนหรือกรอบที่ทางหลักสูตรก าหนดให้นั้น มีเรื่องที่จะต้องปรับปรุงจากผลการประเมินในระหว่างการศึกษา
นั้นคือ ขั้นตอนการให้ค าปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ในเรื่อง“การจัดหาข้อมูลเพื่อประกอบการวิจัย” สืบเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยโดยบัณฑิตวิทยาลัยที่ก ากับดูแลการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้ออก
ประกาศว่าด้วยเรื่องการคัดลอกผลงานทางวิชาการ จึงท าให้นิสิตที่ศึกษาในหลักสูตรนั้นเกิดความไม่แน่ใจใน
การจัดท ารายงานการวิจัย ด้วยเหตุผลที่ว่านิสิตไม่เข้าใจในระบบการตรวจสอบของกระบวนการดังกล่าวและ
ข้อห้ามปลีกย่อยต่าง ๆ  

ดังนั้น คณะกรรมการประจ าหลักสูตรจึงได้หาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนี้  
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(๑) ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรประสานงานกับบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือขอระเบียบการในเรื่องดังกล่าว
ให้แก่นิสิตในหลักสูตร  

(๒) ให้นิสิตในหลักสูตรในโปรแกรมป้องกันการคัดลอก (อักขราวิสุทธิ์) ก่อนที่จะน าเสนอต่อที่ปรึกษา
ดุษฎีนิพนธ์หรือสาระนิพนธ์ 
 นอกจากนั้นที่ประชุมยังได้มีมติให้ปรับระบบและกลไกที่ไม่เกี่ยวข้องกับการให้ค าปรึกษาดุษฎีนิพนธ์
หรือสาระนิพนธ์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยให้ตัดกระบวนการ ดังนี้ออกประกอบด้วย การให้ค าปรึกษา
การลงทะเบียนเรียน และการให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ 
 
๓.๒.๒ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
 ๑. ทางหลักสูตรมีการสนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือเสริมสร้างทักษะทางการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบร่วม 
๑. 
 

โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ในประเทศ 
พธ.ด.กจพ. 

๒๐,๐๐๐ หลักสูตร
บัณฑิตศึกษาฯ 

นิสิต หลักสูตร 
กจพ. 

๒. โครงการสั มมนาทางวิ ช าการ 
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

๑๐,๐๐๐ หลักสูตร
บัณฑิตศึกษาฯ 

นิสิต หลักสูตร 
กจพ. 

๓. โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 

๕๐,๐๐๐ หลักสูตร
บัณฑิตศึกษาฯ 

นิสิต หลักสูตร 
กจพ. 

๔. โครงการเดินธุดงค์ – ธรรมยาตรา ๒๐๐,๐๐๐ หลักสูตร
บัณฑิตศึกษาฯ 

นิสิต หลักสูตร 
กจพ. 

๕. โครงการเทคนิคการท าวิจัยและ
ดุษฎีนิพนธ์ 

๑๐๐,๐๐๐ หลักสูตร
บัณฑิตศึกษาฯ 

นิสิต หลักสูตร 
กจพ. 

๖. โครงการปฐมนิ เทศการศึกษา
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

๕๐,๐๐๐ หลักสูตร
บัณฑิตศึกษาฯ 

นิสิต หลักสูตร 
กจพ. 

 
๒. ทางหลักสูตรฯ ได้จัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตเพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี๒๑ดังนี้ 
 

ที ่ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่๒๑ กิจกรรมที่ทางหลักสูตรด าเนินการ 
๑. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม โครงการสัมมนาทางวิชาการ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ (ก าหนดให้นิสิต
ได้ออกแบบการเรียนรู้ตามความสนใจ ผ่านกิจกรรม
เสริมหลักสูตร จัดสัมมนาทางวิชาการ โดยนิสิตจะ
ได้รับความรู้ตามความสนใจ และใช้นวัตกรรมการ
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บริหารโครงการสัมมนาตามสภาพความเป็นจริง ใน
การบริหารโครงการนั้น)  

๒. ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี ๑) โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
(คอมพิวเตอร์  การใช้ Internet เพ่ือการสืบค้น
งานวิจัย/ การสื่อสารสื่อสารระหว่างบุคคลเพ่ือ
การศึกษา/การจัดท าสารสนเทศเพ่ือการเรียนการ
สอน/การใช้โปรแกรม SPSS และการใช้โปรแกรมทาง
สังคมศาสตร์เพ่ือการวิจัยและการเรียนรู้)  
๒) โครงการเทคนิคการท าวิจัยและดุษฎีนิพนธ์ (การใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการสืบค้น สนับสนุนการวิจัย/การเขียน
รายงานการวิจัย และการน าเสนอด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ อาทิ การออกแบบสอบถามโดยใช้ 
Google From การจัดเก็บข้อมูลโดยใช้ Google 
Drive)  
๓) โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานนอก
สถานที่ในประเทศ พธ.ด. กจพ. (การน าเสนอผลงาน
ทางวิชาการในระดับชาติ และนานาชาติ เพ่ือทักษะ
ด้านการสื่อสาร และสารสนเทศ ในการเข้าร่วม
การศึกษาดูงานและเสนองานในนานาชาติ)  

๓. ทักษะชีวิตและอาชีพ ๑) โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานนอก
สถานที่ต่างประเทศ พธ.ด. กจพ. (ประเทศญี่ปุ่นเพ่ือ
เสริมสร้างทักษะทางภาษา การปรับตัว และการเรียนรู้
เพ่ือปรับตัวในความเป็นพลเมืองแห่งรัฐ และศาสนิก
หน้าที่ในบทบาทของพระภิกษุในพระพุทธศาสนา)  
๒) โครงการนิสิตอาสาพัฒนาชุมชน หลักสูตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (การบริการสังคมด้วย
การท าสังคมสงเคราะห์ จังหวัดชลบุรี ให้ทุนการศึกษา
แก่เด็กผู้ด้อยโอกาสและมอบอุปกรณ์กีฬาแก่นักเรียน) 
๓) โครงการวิจัยมหาวิทยาลัยสงฆ์กับการรับผิดชอบ
ต่อสังคม 
๔) โครงการเดินธุดงค์ – ธรรมยาตรา (ส่งเสริมทักษะ
การใช้ชีวิตบนพ้ืนฐานของความแตกต่าง หลากหลาย 
พ ร้ อ ม ยื น ยั น อุ ด ม ก า ร ณ์ ข อ ง ก า ร นั ก บ ว ช ใ น
พระพุทธศาสนา ตามหลักพระธรรมวินัย เป็นต้น)  

 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ ๙๖ 
 

๓.๒ หลักฐานประกอบ  
รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

๓.๒-๑ - ค าสั่งหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
๓.๒-๒ - สรุปโครงการต่าง ๆ  

  - โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานนอกสถานที่ใน
ประเทศ 
  - โครงการเดินธุดงค์ – ธรรมยาตรา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
  - โครงการนิสิตอาสาพัฒนาชุมชน 
  - โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ 
ประเทศญี่ปุ่น 

 
การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
๔ คะแนน ๔ ๔ บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  ๓.๓  ผลที่เกิดกับนิสิต 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ ์
 

เรื่องท่ีก าหนดให้รายงานเกี่ยวกับผลที่เกิดกับนิสิตตามค าอธิบายในตัวบ่งช้ี 
 ๑) การคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตร 
 ๒) การส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 
 ๓) ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 
ผลการด าเนินงาน 

๑) การคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตร (รายงาน ๔ ปีรวมปีประเมิน)  
นิสิตคงอยู่ 

  ปีท่ีรับเข้า 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

๒๕๕๘/๑๒ ๑๒ ๑๒ - - 
๒๕๕๙/๒๐  ๑๗ ๑๗ ๑๗ 
๒๕๖๐/๑๙   ๑๙ ๑๙ 
๒๕๖๑/๑๙    ๑๙ 

 

๒) การส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร (ขอ้มูล ๔ ปีนับรวมปีประเมนิ) 
 

จ านวนนิสิต 
 
 

ปีท่ีรับเข้า 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 
จ านวน
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
ร้อยละ 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
ร้อยละ 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
ร้อยละ 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
ร้อยละ 

๒๕๕๘ ๑๒ - - - - ๑๒ ๑๐๐ - - 
๒๕๕๙ ๑๗ - - - - - - ๑๗ ๑๐๐ 
๒๕๖๐ ๑๙ - - - - - - - - 
๒๕๖๑ ๑๙ - - - - - - - - 

 

๓) ความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตร 

ที ่ รายการประเมิน 
คะแนนการ
ประเมิน 
ปี ๒๕๕๙ 

คะแนนการ
ประเมิน 
ปี ๒๕๖๐ 

คะแนนการ
ประเมิน 
ปี ๒๕๖๑ 

๑ ด้านการรับนิสิตและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา 

๔.๑๐ ๔.๔๒ ๔.๔๓ 

๒ ด้านการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ๓.๙๐ ๔.๐๒ ๔.๑๐ 
๓ ด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้าง

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๓.๗๒ ๔.๐๓ ๔.๐๙ 

๔ ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ๓.๘๙ ๔.๑๑ ๔.๑๒ 
 คะแนนเฉลี่ย ๓.๙๐ ๔.๑๕ ๔.๑๘ 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ ๙๘ 
 

ระดับความพึงพอใจของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาต่อการบริหารจัดการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
การบริหารจัดการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการเชิงพุทธ 
ระดับความพึงพอใจ 

 ̅ S.D. แปลผล 
๑.ช่องทางร้องเรียนของนิสิต ๔.๐๐ ๑.๐๐๐ มาก 
๒.การจัดการข้อร้องเรียนของนิสิตรวดเร็วและเหมาะสม ๔.๐๑ ๑.๐๑๑ มาก 
รวมค่าเฉลี่ยทั้งหมด ๔.๐๐ ๐.๙๘๓ มาก 
 
ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 
 

ผลการด าเนินงาน 
ระบบ :ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ที่ผ่านมาทางหลักสูตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ได้วางระบบ
และกลไกการจัดการข้อร้องเรียนดังนี้ (๑)  เปิดไลน์เพ่ือการสื่อสารระหว่างกลุ่ม เพ่ือเป็นช่องทางในการ
สื่อสาร การรับข้อร้องเรียน และการแก้ปัญหาให้กับนิสิต (๒)  Facebook (๓) Website (๔) กล่องข้อ
ร้องเรียนเพ่ือการสื่อสารระหว่างนิสิต  คณาจารย์ และการจัดการหลักสูตร (๕) แจ้ง ร้องเรียน ปรึกษาผ่าน
ผู้บริหารหลักสูตรโดยตรง อาทิ ผู้อ านวยการหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นต้น  
ข้อร้องเรียน:ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ พบข้อร้องเรียนจากนิสิตในกรณีต่าง ๆ อาทิ  (๑) สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องฉายข้ามหัว เสีย ช ารุด ได้มีการแก้ไขปรับปรุงตามข้อร้องเรียนนั้น  
(๒) การจัดการเรียนรู้ เช่น ผู้สอนไม่ได้เข้าสอนตรงตามเวลา การสื่อสารระหว่างหลักสูตรกับนิสิตไม่ชัดเจน 
เป็นต้น  
การจัดการข้อร้องเรียน:น าข้อร้องเรียนเข้าที่ประชุมผู้บริหารหลักสูตร ซึ่งมีการประชุมรายเดือนในทุก ๆ 
เดือน หรือมีวาระเร่งด่วนก็มีการจัดประชุมเป็นพิเศษ และน าข้อร้องเรียนเสนอต่อที่ประชุมนั้น  และหา
แนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกัน หรือทวนสอบสวนข้อมูลเพ่ิมเติม   จากนั้นมอบหมายส่วนบุคคลต่าง ๆ 
แก้ปัญหาตามข้อร้องเรียนที่พบจากนิสิตในข้อนั้น ๆ  
ผลการจัดการข้อร้องเรียน: นิสิตมีความพึงพอใจ และไม่มีข้อร้องเรียนเมื่อได้รับการแก้ปัญหา หรือจัดการ
โดยกลไกหลักสูตรแล้ว  

 
๔) บัณฑิตศึกษา นักศึกษามีความรู้ ทักษะการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ด้วยตนเอง มีศักยภาพการ
วิจัยท่ีแสดงออกถึงการผลิตและเผยแพร่ความรู้จากกระบวนวิจัยของตนเอง  
 หลักสูตรส่งเสริมให้นิสิตมีความรู้ ทักษะการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ด้วยตนเอง มีศักยภาพ
การวิจัยที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพร่ความรู้จากกระบวนวิจัยของตนเองดังนี้ 
 ๑. จัดอบรมโครงการการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความทางวิชาการและบทความวิจัย 
 ๒. จัดอบรมโครงการเทคนิคการท าวิจัยและดุษฎีนิพนธ์ 
 ๓. ส่งเสริมให้นิสิตเขียนบทความวิชาการและน าเสนอในเวทีระดับชาติและนานาชาติ 
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รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๓.๓-๑ สถิตินิสิต ๒๕๖๑ 
๓.๓-๒ สถิติผู้ส าเร็จการศึกษา ๒๕๖๑ 
๓.๓-๓ แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อคุณภาพหลักสูตรหลักสูตรพุทธศาสตร

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
 

การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
๔ คะแนน ๔ ๔ บรรลุ 

 

วิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ ๓ 
จุดแข็ง 

หลักสูตรมีกระบวนการในการส่งเสริมและพัฒนานิสิตที่ชัดเจนสามารถท าให้นิสิตที่เข้ามาศึกษาใน
หลักสูตรดังกล่าวมีคุณภาพสามารถส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดได้ทั้งหมด 
จุดที่ควรพัฒนา 
- 
แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา 
- Website 
- Line 
- Facebook 
- กล่องรับข้อความ 
- อาจารย์ที่ปรึกษาประจ ากลุ่ม 
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องค์ประกอบที่ ๔ อาจารย์ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๑  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
๑. การรับและการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-     ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ไม่มีการรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ 

 
 

หลักสูตรทบทวนภาระงานและอัตราก าลัง 

ขออนุมัติอธิการบดีผ่านคณะสังคมศาสตร์ เข้า กบม. 
เข้าสภาวิชาการ 

ก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

บรรจุเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ประกาศรับสมัคร 

ปฐมนิเทศและแนะแนวอาจารย์ใหม่ 

ถ้าเห็นว่าไม่เปน็ไปตามแผนหลกัสูตรจะประเมิน
กระบวนการ เพื่อแก้ไขให้การด าเนินงานดีขึน้ 

ประกาศผลสอบคัดเลือก 

สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ ทดสอบการสอน 
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๒. ระบบการบริหารอาจารย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การด าเนินการบริหารหลักสูตร หลักสูตรได้สร้างระบบกลไกการบริหารอาจารย์ด้วยการจัดโครงสร้าง
การบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาการจัดการเชิงพุทธ และ สาขารัฐศาสนศาสตร์ โดยแบ่งโครงสร้างตาม
เอกสาร และ มีการจัดท าแบบรายงานการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิต เป็นประจ าทุก ๆ เดือน เพ่ือทบทวนการ
บริหารจัดการเรียนการสอนและวิเคราะห์ความเข้มแข็งของหลักสูตรผ่านการบริหารผ่านกลไกรของคู่มือ ฯ 
การตรวจสอบการท างาน หลักสูตรได้มีการจัดท ารายงานเพ่ือให้คณาจารย์ได้กรอกข้อมูลเพ่ือพิจารณาการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจอาจารย์การประเมินผลการบริหารหลักสูตร มีการน าผลการประเมินของแต่ละเดือนมา
พิจารณาและน าเขา้ที่ประชุมนั่นเป็นการบริหารของหลักสูตรบัณฑิตศึกษาตามโครงสร้างการบริหารหลักสูตรนี้
โดยเฉพาะซึ่งเป็นโครงสร้างที่ได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย แต่อย่างไรก็ตามการบริหารหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตในปีการศึกษา ๒๕๖๑ นั้น หลักสูตรได้มีการบริหารอาจารย์ภายในหลักสูตรดังนี้ 

๑. หลักสูตรประชุมเพ่ือก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรเกิดประสิทธิภาพโดยนัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง ๔ รูปหรือคนในการ
ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

๒. ในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หลักสูตรได้แบ่งหน้าที่
รับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตรแต่ละท่านเพ่ือสะดวกในการบริหารจัดการหลักสูตรดังนี้ มอบ พระมหา
กฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร.  พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท,ดร. ดูแลงานด้านวิชาการโดยเฉพาะเรื่องดุษฎีนิพนธ์

หลักสูตรประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการ
บริหารงานภายในหลักสูตร 

มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบปฏิบัติงาน
ในหลักสูตร 

ก าหนดภาระหน้าที่และบทบาทอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ติดตามการท างานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เพ่ือประเมินผล 

ถ้าเห็นว่าไม่เป็นไปตามแผนหลักสูตรจะประเมิน
กระบวนการ เพ่ือแก้ไขให้การด าเนินงานดีขึ้น 
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และสารนิพนธ์ มอบ ดร.ประเสริฐ ธิลาว พระสุธีวีรบัณฑิต,ดร. ดูแลเรื่องระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ของหลักสูตร มอบ พระปลัดระพิน พุทธิสาโร, ผศ.ดร. และพระอุดมสิทธินายก,ผศ.ดร. ดูแลเรื่องเอกสารทั่วไป
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร และมอบ ดร.ประเสริฐ ธิลาวดูแลเรื่องการด าเนินการโครงการ
ต่าง ๆ ของหลักสูตรและดูแลเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของหลักสูตรด้วย 

๓. จากนั้นเมื่อมีการมอบหมายภาระหน้าที่ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรแต่ละท่านแล้วประธาน
หลักสูตรก็จะเป็นผู้ติดตามตรวจสอบผลการด าเนินการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรแต่ละท่านตลอดปี
การศึกษา ๒๕๖๑ พบว่า จากการติดตามผลการด าเนินงานของแต่ละท่านนั้นอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่าน
ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างดี ดังนั้นจึงท าให้ผลการด าเนินการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ลุล่วง 
 

๓. การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรได้มีการส่งเสริมให้คณาจารย์ได้ท างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  เพ่ือ
เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการหลักสูตรด้านการวิจัยและพัฒนา และหลักสูตรได้ ด าเนินการ
พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยโดยก าหนดให้มีแผนงานด้านการสนับสนุนเสริมการวิจัย โดยมีการจัดกิจกรรม 
การอบรมสนับสนุนเสริมความรู้เกี่ยวกับการวิจัยโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ประชุมแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนและพัฒนาอาจารย์ผ่าน
กระบวนการ ๔ ด้าน 

ประเมินผลการพัฒนาตนเอง ตามแผนที่ก าหนดไว้ และสรุปเข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

อาจารย์พัฒนาตนเองตามแผนงาน 

ท าต าแหน่งทางวิชาการ 

ฝึกอบรมความรู้ 

 

เข้าร่วมกิจกรรม KM 

วิจัยและเผยแพร่งานวิจัย 

หลักสูตรประชุมจัดท าแผนพัฒนาตนเองใน ๑ ปี น าเสนอที่ประชุม 

ผลการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

ผลการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ 

ถ้าเห็นว่าไม่เป็นไปตามแผนหลักสูตรจะประเมินกระบวนการ  
เพ่ือแก้ไขให้การด าเนินงานดีขึ้น 
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 ๑. หลักสูตรฯ ส่งคณาจารย์เพ่ือเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการให้ทุนอุดหนุนการจัดท าวารสารวิชาการ
ด้านสังคมศาสตร์ประจ าปี ๒๕๖๑ และมีการเสนอโครงการวิจัย เสนอขอทุนประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้แก่ 
ได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ อันประกอบ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ , 
ผศ.ดร. และพระปลัดระพิน พุทธิสาโร, ผศ.ดร. ในงานวิจัยอันประกอบด้วย  

- ได้รับงบสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  จ านวนงบประมาณ ๑,๘๕๐,๐๐๐ 
บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เรื่อง “กลไกการขับเคลื่อนศักยภาพ
ขีดความสามารถของผู้สูงอายุโดยบูรณาการหลักพุทธธรรม” 

๒. การส่งบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตรโครงการเทคนิคการท าวิจัยและวิทยานิพนธ์ เพ่ือพัฒนาอาจารย์
ที่ปรึกษาดุษฏีนิพนธ์ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ในวันที่๑๒ กุมภาพันธ์
๒๕๖๒ สถานที่จัดงานห้องประชุม  ของ The Pine  Resort จ.ปทุมธานี 
 ๓. การส่งบุคลากรเป็นกรรมการวิพากษ์บทความวิจัยในการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม  
(Proceedings) หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ในวันที่ ๘เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ 
 ๔. หลักสูตรได้บูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอนโดย
หลักสูตรมีการด าเนินโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน สร้างกระบวนการบริหารและพัฒนาที่เป็น
รูปธรรมให้คณาจารย์ได้พัฒนาความรู้ความสามารถและน ามาปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นประโยชน์แก่นิสิตหลักสูตรได้
สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของคณะและของมหาวิทยาลัย โดยมีการ
รวบรวมเอกสาร งานวิจัยของคณาจารย์ของคณะที่เป็นประโยชน์เพ่ือให้เป็นแหล่งค้นคว้า ข้อมูลที่สนับสนุน
การวิจัย โดยเผยแพร่ไว้ในฐานข้อมูลการวิจัยของหลักสูตรผ่านเว็บไซต์ http://gps.mcu.ac.th/ หรือ
http://www.journal-social.mcu.ac.th/ และเอกสารงานวิจัยที่เป็นรูปเล่มในห้องศูนย์วิจัยธุรกิจท้องถิ่น 
(วจก.๔.๑(๑๖)) รวมทั้งจัดให้มีฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยของหลักสูตร ซึ่งได้รวบรวมนักวิจัย ผลงาน
การวิจัย http://gps.mcu.ac.th/ 
 นอกจากนี้หลักสูตรยังได้มีแผนในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
 ๑. ผศ.ดร.พระอุดมสิทธินายก มีแผนเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ในปี ๒๕๖๒ 
 ๒. พระปลัดระพิน พุทธิสาโร, ผศ.ดร. ด าเนินขอต าแหน่งทางวิชาการ เมื่อ เมษายน ๒๕๖๑ ในระดับ 
“ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ซึ่งรอประกาศให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสภาวิชาการ และมีแผนที่จะด าเนินการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการในระดับ “รองศาสตราจารย์” ในปี ๒๕๖๒   
 ๓. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร. ด าเนินขอต าแหน่งทางวิชาการ เมื่อ เมษายน ๒๕๖๑ ในระดับ 
“ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ซึ่งรอประกาศให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสภาวิชาการ และมีแผนที่จะด าเนินการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการในระดับ “รองศาสตราจารย์” ในปี ๒๕๖๒   
 ๔. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร.  ด าเนินขอต าแหน่งทางวิชาการ เมื่อ เมษายน ๒๕๖๑ ใน
ระดับ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ซึ่งรอประกาศให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสภาวิชาการ และมีแผนที่จะด าเนินการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการในระดับ “รองศาสตราจารย์” ในปี ๒๕๖๒   
 ๕.ดร.ประเสริฐ ธิลาว  ก าลังด าเนินขอต าแหน่งทางวิชาการในระดับ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในเดือน
กรกฎาคม-ตุลาคม ๒๕๖๑  และมีแผนที่จะด าเนินการขอต าแหน่งทางวิชาการในระดับ “รองศาสตราจารย์” 
ในปี ๒๕๖๓   
 ๕. พระสุธีวีรบัณฑิต,ดร. ก าลังด าเนินขอต าแหน่งทางวิชาการในระดับ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ใน
เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม ๒๕๖๑  และมีแผนที่จะด าเนินการขอต าแหน่งทางวิชาการในระดับ “รอง
ศาสตราจารย์” ในปี ๒๕๖๓   

http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2.pdf
http://gps.mcu.ac.th/%20หรือ
http://gps.mcu.ac.th/%20หรือ
http://gps.mcu.ac.th/
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๔. การประเมินกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
 หลักสูตรได้ก าหนดระบบประเมินกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ในภาพรวมทุกข้อของ
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ เพ่ือใช้เป็นแนวทางจัดกระบวนการบริหารงาน
ภายในหลักสูตร โดยมีผู้บริหารหลักสูตร รับผิดชอบและดูแล โดยผู้อ านวยการหลักสูตรได้จัดท าแผนงานการ
พัฒนาอาจารย์ โดยพิจารณาถึง 
       ๑. การให้โอกาสอาจารย์ทุกท่าน ได้พัฒนางานเองให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
       ๒. การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่สูงขึ้น 
เพ่ือส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิต 
 ๓. การควบคุม ก ากับ ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
       ๔. การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ทั้งในและระหว่างหลักสูตร 
       ๕. การประเมินการสอนของอาจารย์และน าผลมาใช้ในการส่งเสริมความสามารถด้านการสอน 
       ๖. อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนที่ดีเด่นมีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ในสาขา 
       ๗. ให้ความส าคัญกับการจัดหาอาจารย์หรือพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณสมบัติตามท่ีสกอ. ก าหนด 
 ซึ่งจากการประเมินกระบวนการโดยการน าเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรตามระบบ
และกลไกในเรื่องการส่งเสริมและการพัฒนาอาจารย์พบว่า กระบวนการในส่วนของการวางแผนนั้นที่ประชุม
เห็นว่าควรรวมการวางแผนเรื่องการฝึกอบรมและการเข้าร่วมกิจกรรมเข้ าด้วยกันเพ่ือสะดวกและง่ายต่อการ
เขียนแผนปฏิบัติการและการด าเนินการ 
 
๕. แนวทางปฏิบัติกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
     หลักสูตรมีการวางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของคณะและ
หลักสูตร มีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญ รวมทั้งมีการพัฒนาการ
อาจารย์ที่มีอยู่เดิมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้หลักส่งเสริมการท างานของแต่ละคน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สูตรมี
ความเข้มแข็ง อาจารย์ในหลักสูตรสามารถและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทาง
วิชาการและประสบการณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดโดย สกอ. 
หลักฐานอ้างอิง 

 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๔.๑.๑-๑ รายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ เดือน มิถุนายน 

พ.ศ.๒๕๖๑ 
๔.๑.๑-๒ รายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.

๒๕๖๑ 
๔.๑.๑-๓ โครงการวิจัยเรื่อง 

๑.  “กลไกการขับเคลื่อนศักยภาพขีดความสามารถของผู้สูงอายุโดยบูรณา
การหลักพุทธธรรม” 
๒. “ความพึงพอใจของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาต่อการบริหารจัดการ
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”  

 

http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2.pdf
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๔.๑.๑-๔ โครงการเทคนิคการท าวิจัยและวิทยานิพนธ์ เพ่ือพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา
ดุษฏีนิพนธ์ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

๔.๑.๑-๕ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์บทความวิจัยในการประชุมวิชาการที่มี
รายงานการประชุม( Proceedings) หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ในวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ 

๔.๑.๑-๖ แผนพฒันาบุคลากรของหลักสูตรระยะ ๕ ปี 
๔.๑.๑-๗ ประกาศ เรื่อง บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจ า

หลักสูตร 
 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
๔ คะแนน ๔ ๔ บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๒  คุณภาพอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
ผลการด าเนินงาน  

๔.๒.๑ ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาเอกที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

รายการ หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน 
๑. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รูป ๓ 
๒. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  รูป ๓ 
๓. ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  ร้อยละ ๑๐๐ 
๔. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ โดยก าหนดให้
คะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๖๐ 

คะแนน 
๕ 

 
การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๕ บรรลุ 

 
รายการหลักฐาน  
 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

  ๔.๒.๑-๑ ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ  

 ๔.๒.๑-๒ ส าเนาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  

๔.๒.๒ ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
 

รายการ หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน 
๑. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด รูป ๓ 
๒. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ รูป ๒ 
๓. ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ ๖๖.๖๗ 
๔. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ โดย
ก าหนดให้คะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๘๐ 

คะแนน ๓.๓๓ 

 
การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ ๖๐ ๖๖.๖๗ ๓.๓๓ บรรลุ 
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รายการหลักฐาน  
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๔.๒.๒-๑ ค าสั่งแต่งตั้งต าแหน่งวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  

๔.๒.๓ ผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

 
ผลการด าเนินงาน 

ที ่ รายการ หน่วยนับ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หลักสูตรระดับปริญญาเอก   
๑ จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด รูป ๓ 
๒ ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์ ของ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดบัปริญญาเอก 
ผลรวม 

ถ่วงน้ าหนัก 
๑๓.๘ 

๓ ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการ/ ผลงาน
สร้างสรรค์ ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาเอก 

ร้อยละ ๔๖๐ 

๔ 
แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ โดย
ก าหนดให้คะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๘๐ 

คะแนน ๕ 

 

ที ่ รายการ หน่วยนับ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๑ จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์มีค่าน้ าหนัก ๐.๒๐ เรื่อง ๓ 
๒ จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์มีค่าน้ าหนัก ๐.๔๐ เรื่อง ๒ 
๓ จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์มีค่าน้ าหนัก ๐.๖๐ เรื่อง - 
๔ จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์มีค่าน้ าหนัก ๐.๘๐ เรื่อง ๑๓ 
๕ จ านวนผลงานวิชาการท้ังหมดที่ตีพิมพ์มีค่าน้ าหนัก ๑.๐๐ เรื่อง ๒ 

๕.๑ จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ เรื่อง ๑ 
๕.๒ จ านวนผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร เรื่อง  
๕.๓ จ านวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทาง 
วิชาการแล้ว 

เรื่อง 
 

๕.๔ จ านวนผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ 
ด าเนินการ 

เรื่อง  

๕.๕ จ านวนต าราหรือหนังสือที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
แล้ว 

เรื่อง ๑ 

 ๕.๖จ านวนต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

เรื่อง  
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การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ ๔๖๐ ๕ บรรลุ 

 
๑). จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์มีค่าน้ าหนัก ๐.๒๐ จ านวน ๓ เรื่อง ดังนี้ 

รหัส
เอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

๔.๒.๓-๑/๑ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒). ถอดบทเรียนจากพ้ืนที่ : การดูแลผู้สูงอายุตาม
แนวพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ. วารสารวิจยวิชาการ. ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-
เมษายน) : ๑๔๖-๑๖๙. 

๔.๒.๓-๑/๒ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒). ผู้สูงอายุต้นแบบตามแนวพุทธ: กรณีศึกษาหลวง
พ่อวัดบางเบิด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Elderly Prototype Based on Buddhist Way: 
A Case Study of LoungPor Wat Bang Bed in Prachuap Khiri 
Khan Province. วารสารวิชาการสถาบันพัฒนาพระวิทยากร  [ส านักงานส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและความมั่นคง แห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์  วัด
สระเกศ  กทม.]. ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑). 

๔.๒.๓-๑/๓ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒). ถอดบทเรียนจากพ้ืนที่ : การดูแลผู้สูงอายุตาม
แนวพุทธในจังหวัดสมุทรสงคราม Lesson Learned from Area: Elderly Care 
According to Buddhist Way in Samutsongkhram Province. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติครั้งที่ ๑. “พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน” วันที่ 
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ อาคารเรียนรวม วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย. 

 
๒) จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์มีค่าน้ าหนัก ๐.๔๐ จ านวน ๒  เรื่อง ดังนี้ 

รหัส
เอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

๔.๒.๓-๒/๑ พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร). (๒๕๖๑). Buddhist Perspective for the 
Balance of Family Life. One Day International Symposium, Department 
of Management Science, Dr Babasaheb Ambedkar Marathawada University, 
Aurangabad, India, 24 September 2018 and   INTERNATIONAL JOURNAL OF 
MANAGEMENT AND ECONOMICS Special Issue  ISSN: 2231 – 4687   Impact 
Factor-1.50 (IIFS)   UGC Referred Journal No:-64206, Vol. I No. 25, 
September 2018  pp. 25-27. 

๔.๒.๓-๒/๒ พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร). (๒๕๖๑). Current Management Practice & 
Leadership in Global Perceptive. One Day International Symposium, 

http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/01_Elderly-_completed.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/01_Elderly-_completed.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/01_Elderly-_completed.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/01_Elderly-_completed.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1-31-7-6-1.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1-31-7-6-1.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1-31-7-6-1.pdf
http://ijme.co.in/paperadmin/images/files/Fle_1538208713.pdf
http://ijme.co.in/paperadmin/images/files/Fle_1538208713.pdf
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Department of Management Science, Dr Babasaheb Ambedkar 
Marathawada University, Aurangabad, India, 24 September 2018. 

 
๓) จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์มีค่าน้ าหนัก ๐.๖๐ จ านวน -  เรื่อง ดังนี้ 

รหัส
เอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

๔.๒.๓-๓/๑ - 
 
๔) จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์มีค่าน้ าหนัก ๐.๘๐ จ านวน ๑๓ เรื่อง ดังนี้ 
 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

๔.๒.๓-๔/๑ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒). การพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริม
โครงการตลาดประชารัฐเพ่ือประชาชน ในกรุงเทพมหานคร . วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม) : ๑-๑๒. 

๔.๒.๓-๔/๒ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒). รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม
ส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิก
คุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๘ ฉบับที่ 
๑ (มกราคม-มีนาคม) : ๕๙-๗๐. 

๔.๒.๓-๔/๓ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒). ภาวะผู้น าในการปกครองคณะสงฆ์ของพระ
สังฆาธิการอ าเภอ บางบาลจังหวัด พระนครศรีอยุธยา . วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์. ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๒) : ๘๔-๙๕. 

๔.๒.๓-๔/๔ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒). การสื่อสารเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์ในเขตหนองจอกกรุงเทพมหานคร. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 
๗ ฉบับที่ ๒ (พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑) : ๔๐๕-๔๑๘. 

๔.๒.๓-๔/๕ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒). การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในวัดของพระ
สังฆาธิการในอ าเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ฉบับที่ ๒ (พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑) 
: ๓๐๑-๓๐๙. 

๔.๒.๓-๔/๖ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒). บทบาทของพระสังฆาธิการในการช่วยเหลือ
เกื้อกูลประชาชนอ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร. วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) (เมษายน-มิถุนายน 
๒๕๖๑) : ๒๔๖-๒๕๕. 

๔.๒.๓-๔/๗ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร. (๒๕๖๒). การบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัด
สมุทรปราการ.  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-
มีนาคม ๒๕๖๒) : ๑๓-๒๖. 
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รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

๔.๒.๓-๔/๘ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร. (๒๕๖๒). การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ในจังหวัดปัตตานี. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ 
มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๒ หน้า ๔๒-๕๘. 

๔.๒.๓-๔/๙ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร. (๒๕๖๒). เทศนาวิธีเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์ในอ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 
๗ ฉบับที่ ๒ (พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑). 

๔.๒.๓-๔/๑๐ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร. (๒๕๖๒). การบริหารจัดการด้านศาสนศึกษาแผนกบาลี
ของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับ
ที่ ๒ (พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑) : ๑๘๔-๑๙๔. 

๔.๒.๓-๔/๑๑  พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร). (๒๕๖๒). การพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชน
วิถีพุทธของพระสังฆาธิการในจังหวัดกาญจนบุรี .  วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์. ๗ (๓) ๒๕๖๑ : ๓๘-๔๙. 

๔.๒.๓-๔/๑๒ พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร). (๒๕๖๒). รูปแบบการบริหารจัดการสู่ความเป็น
เลิศของส านักเรียนพระปริยัติ ธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๔. 
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ๗ (๓) ๒๕๖๑ : ๕๐-๖๓. 

๔.๒.๓-๔/๑๓ พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร). (๒๕๖๒). รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ส าหรับเยาวชน ของวัดในจังหวัดสิงห์บุรี. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗
ฉบับที่ ๒ (พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑) : ๑๗๓-๑๘๔. 

 
๕) จ านวนผลงานวิชาการท้ังหมดที่ตีพิมพ์มีค่าน้ าหนัก ๑.๐๐ จ านวน ๒  เรื่อง ดังนี้ 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

๔.๒.๓-๕/๑ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒). กลไกการขับเคลื่อนศักยภาพขีดความสามารถ
ของผู้สูงอายุโดยบูรณาการหลักพุทธธรรม -Elders’ Potentials Capacity Driving 
Mechanism through Buddhism Integration.วารสารสหวิทยาการวิจัย. ฉบับ
บัณฑิตศึกษา. ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑  (มกราคม-มิถุนายน) -Journal of Interdisciplinary 
Research: Graduate Studies l Vol. 8 No. 1 (January-June 2019) : ๒๖-๓๒. 

๔.๒.๓-๕/๒ พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ, ดร. (๒๕๖๐).  การจัดโครงการขั้นสูง : Advance 
Project Management.  พระนครศรีอยุธยา : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย. 
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๔.๒.๔ จ านวนบทความทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล 
TCI และ SCOPUS ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ที ่ รายการ หน่วยนับ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๑ จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาเอกท้ังหมด รูป ๓ 
๒ จ านวนบทความทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญา

เอกท่ีได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI 
เรื่อง ๖ 

๓ จ านวนบทความทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญา
เอกท่ีได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับนานาชาติ 

เรื่อง - 

๔ จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

เรื่อง - 

๕ แปลงค่าอัตราส่วนจ านวนบทความที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
โดยก าหนดให้คะแนนเต็ม ๕ =๐.๒๕ 

คะแนน ๕ 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
๒ ๕ ๕ บรรลุ 

รายการหลักฐาน  
ผลงานอาจารย์ท่ีได้รับการอ้างอิง (Citation) 

ที ่ บทความคณาจารย์ประจ าหลักสูตร อ้างอิงโดย (Citation) 
๑ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท (รุจิเวทย์) พระมหา

ก าพล คุณงฺกโร (มาลัย). (๒๕๕๙). พุทธ
บูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการโรงเรียนวิถี
พุทธ. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. 
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (พิเศษ ๒) : ๓๒-๔๑. 

Citation โดยส าเนาว์ ขจรศิลป์,บุญเรียง ขจรศิลป์ , 
พระสุรเชษฐ์ หนูเอ่ียม. (๒๕๖๑). การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการวัดเพ่ือส่งเสริมการเข้าวัดวันอาทิตย์ใน
เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑ .  วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑ : ๑-๑๔ 

  Citation โดยเติมศักดิ์ ทองอินทร์, พระสุธีวีรบัณฑิต
, พระปลัดวรเมศวร์ นาควโร. (๒๕๖๑). รูปแบบการ
พัฒนาการบริหารจัดการวัดที่ดีในจังหวัดชัยนาท . 
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับ
ที่ ๔ : ๑๔๑-๑๕๓ 

  Citation โดยธนู ทดแทนคุณ. (๒๕๖๑). การพัฒนา
วัฒนธรรมองค์กร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ . วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๔ : ๒๓๘-๒๔๙. 

  Citation โดยพระครูปริยัติสุวรรณรังษี (ชูศักดิ์ ภู
วงษา), ส าราญ ก าจัดภัย, อุษา ปราบหงส์. (๒๕๖๑). 
การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมใน
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ยุคประชาคมอาเซียนโดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา
และโยนิโสมนสิการ ส าหรับนักเรียนประถมศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต ๑. วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑ : ๔๑-๕๑. 

๒ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ พระมหาก า
พล คุณงฺกโร . (๒๕๖๑). การสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อน 
โครงการหมู่ บ้ านรั กษาศี ล  ๕  จั งหวั ด
พ ร ะ น ค ร ศ รี อ ยุ ธ ย า . ว า ร ส า ร  ม จ ร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓ : 
๔๕-๖๒. 

Citation โดยพระเมธาวินัยรส (ปสิวิโก), สาลินี รัก
กตัญญู. (๒๕๖๑). รูปแบบการส่งเสริมความ
ปรองดองและสันติสุขด้วยศีล ๕ ของประชาชนใน
จังหวัดสระบุรี . วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ 
มจร.  ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ : ๑-๑๓. 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๓  ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 
เรื่องท่ีก าหนดให้รายงานเกี่ยวกับผลที่เกิดกับอาจารย์ตามค าอธิบายในตัวบ่งชี้ 
 ๑) การคงอยู่ของอาจารย์ 
 ๒) ความพึงพอใจของอาจารย์  

๑) การคงอยู่ของอาจารย ์
 

ที ่ อาจารย์ประจ าหลักสูตรตาม มคอ.๒ สถานะของอาจารย์ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
๑ พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. 
๒ พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. 
๓ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร. 
๔ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ดร. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. 
๕ พระปลัดระพิน พุทธิสาโร, ดร. พระปลัดระพิน พุทธิสาโร, ผศ.ดร. 
๖ ดร.ประเสริฐ ธิลาว ดร.ประเสริฐ ธิลาว 

 
๒) ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร 

 

ที ่ รายการประเมิน 
คะแนนประเมินประจ าปี

การศึกษา 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

๑ การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ๔.๓๐ ๔.๓๕ ๔.๓๖ 
๒ การบริหารและพัฒนาอาจารย์ ๔.๒๘ ๔.๓๐ ๔.๓๒ 
๓ กระบวนการบริหารหลักสูตร ๔.๔๘ ๔.๕๑ ๔.๕๒ 
๔ กระบวนการจัดการเรียนการสอน ๔.๑๔ ๔.๒๕ ๔.๒๖ 
๕ สิ่งสนบัสนุนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ๔.๗๔ ๔.๘๑ ๔.๘๒ 
 คะแนนเฉลี่ย ๔.๔๑ ๔.๔๔ ๔.๔๕ 

 
การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
๔ คะแนน ๔ ๔ บรรลุ 

 
รายการหลักฐาน  
 

รหสัเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๔.๓-๑ ประวัติคณาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๔.๓-๒ ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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๔.๓-๓ ค าสั่งแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งวิชาการ 
๔.๓-๔ แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร 

 

วิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ ๔ 
จุดแข็ง 
 การบริหารหลักสูตรเป็นเอกภาพสามารถท าให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความพึงพอใจขึ้นตามล าดับ
และอยู่ในหลักสูตรตลอดปีการศึกษา และยังคงมีแนวโน้มอยู่ต่อไป 
จุดที่ควรพัฒนา 
 ควรส่งเสริมศักยภาพในการประเมินคุณภาพการศึกษา  แนวทางการพัฒนาอาจารย์ และพัฒนาการ
ด้านการสอน 
แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา 
 ควรจัดอบรม หรือกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพให้อาจารย์มีคุณสมบัติเสมอหรือมากกว่าที่เป็นมาตรฐาน
ของสกอ. 
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องค์ประกอบที่  ๕ 

หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๕.๑  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

สาระของรายวิชาในหลักสูตร : การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

ส ารวจ/วิจัยข้อมลู โดยค านึงถึงกฎระเบียบข้อบังคับ 
ความก้าวหน้าของศาสตร์ และความต้องการของผู้ใช้บัณฑติ 

น าเสนอโครงร่างหลักสูตรเข้าท่ีประชุมสภาวิชาการ เพื่อขออนุมัต ิ

จัดท าร่างหลักสูตร 

น าเสนอโครงร่างหลักสูตรเขา้ที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลยั เพื่อขออนุมัต ิ

 
น าเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

น าเสนอโครงร่างหลักสูตรเข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติ 

ปรับแก้ไขโครงร่างหลักสูตรตามค าแนะน า 

แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากย์หลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสตูร ก ากับ ตดิตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การจัดการเรยีนการสอน มคอ.๓ มคอ.๕ ให้ทันสมยั สอดแทรก

งานวิจัยและความเช่ียวชาญของผูว้ิจัย 

แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

จัดท าแผนด าเนินการพัฒนาหลักสตูร 

ถ้าเห็นว่าผิดปกติจะประเมินกระบวนการ เพื่อ
แก้ไขให้การด าเนินงานดีขึ้น 
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ผลการด าเนินงาน 
๕.๑ สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
           - การออกแบบหลักสูตรและสาระวิชาในหลักสูตร 
            หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธได้มีการออกแบบหลักสูตรและสาระ
รายวิชาในหลักสูตรเป็นหลักสูตรปรับปรุงปี ๒๕๕๙ พัฒนาขึ้นจากหลักสูตร ๒๕๕๔ เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติปี พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยแบ่งออกเป็น ๑.๑ และ ๒.๑ ได้แก่ หลักสูตร
แบบ ๑.๑ โดยโครงสร้างหลักสูตรมีหน่วยกิต ๕๔ หน่วยกิต แบ่งหมวดวิชาซึ่งสอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ ๑. หมวดวิชาบังคับไม่นับ
หน่วยกิต ๒๔  หน่วยกิต และ ๒. ดุษฎีนิพนธ์ ๕๔ หน่วยกิต รวมทั้งสิ้น ๕๔ หน่วยกิต และหลักสูตรแบบ ๒.๑ 
โดยโครงสร้างหลักสูตรมีหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร ๕๔ หน่วยกิต แบ่งหมวดวิชาซึ่งสอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ใน
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ ๑. หมวดวิชาบังคับ 
๑๕ หน่วยกติ ๒. หมวดวิชาเอก ๖ หน่วยกิต ๓. หมวดวิชาเลือก๖ หน่วยกิต และ ๔. ดุษฎีนิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต 
รวมทั้งสิ้น ๕๔ หน่วยกิต  

รายวิชาทุกรายวิชานอกจากเน้นทฤษฎีตามแนวสังเขปรายวิชาแล้วยังมีการสอดแทรกหัวข้อธรรม
หลักธรรม ซึ่งถือเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และตรงตามปรัชญาของหลักสูตรด้วย และเพ่ิมบทบาทของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้ในการใช้ความรู้อย่างบูรณาการเข้ากับศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถใช้
เทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง ใช้วิธีการเรียนการสอนที่หลากหลายเพ่ือให้
ได้ดุษฎีบัณฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะทางปัญญา ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและทักษะด้านอ่ืนๆ สามารถ
แก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบตามการเปลี่ยนแปลงทางสังคม มีการน าหลักสูตรไปใช้ในการเรียนการสอนจาก
การออกแบบรายวิชาที่ก าหนด 

ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธได้ครบรอบ
การปรับปรุงหลักสูตร ดังนั้น คณะกรรมการประจ าหลักสูตรจึงได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ ซึ่งการ
ก าหนดสาระรายวิชาในหลักสูตรใหม่ดังกล่าวนี้ คณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้ตั้งคณะกรรมการจัดท าผล
การประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ และ
ได้น าประเด็นที่ได้จากการส ารวจ เช่น จากผู้ใช้บัณฑิต ตลาดแรงงาน ศิษย์เก่า ซึ่งหลักสูตรใหม่มีการปรับปรุง 
โครงสร้างและสาระรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้ 

 
โครงสร้างหลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๔ โครงสร้างหลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๙ 

๑) แบบ ๑.๑เป็นการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการ
ท าดุษฎีนิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ท าดุษฎีนิพนธ์ 
จ านวน ๕๔ หน่วยกิต และศึกษาวิชาโดยไม่นับหน่วย 
กิตจ านวน ๘ รายวิชา มีโครงสร้างดังนี้ 

หมวดวิชา หน่วยกิต 
๑. หมวดวิชาบังคับ 
   ๑.๑ นับหน่วยกิต 
   ๑.๒ ไม่นับหน่วยกิต 

 
- 

(๒๗) 

๑) แบบ ๑.๑เป็นการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการ
ท าดุษฎีนิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ท าดุษฎีนิพนธ์ 
จ านวน ๕๔ หน่วยกิต และศึกษาวิชาโดยไม่นับหน่วย 
กิตจ านวน ๘ รายวิชา มีโครงสร้างดังนี้ 

หมวดวิชา หน่วยกิต 
๑. หมวดวิชาบังคับ 
   ๑.๑ นับหน่วยกิต 
   ๑.๒ ไม่นับหน่วยกิต 

 
- 

(๒๔) 
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โครงสร้างหลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๔ โครงสร้างหลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๙ 

๒. หมวดวิชาเอก - 
๓. หมวดวิชาเลือก - 
๔. วิชาปรับพ้ืนฐานไม่นับหน่วยกิต - 
๕. ดุษฎีนิพนธ์ ๕๔ 

รวมทั้งสิ้น ๕๔ 
 

๒. หมวดวิชาเอก - 
๓. หมวดวิชาเลือก - 
๔. วิชาปรับพ้ืนฐานไม่นับหน่วยกิต - 
๕. ดุษฎีนิพนธ์ ๕๔ 

รวมทั้งสิ้น ๕๔ 
 

๒) แบบ ๒.๑เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมี
การท าดุษฎีนิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและก่อให้ เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ จ านวน ๓๖ 
หน่วยกิตและศึกษารายวิชาเพ่ิมเติมจ านวน ๑๘ 
หน่วยกิต มีโครงสร้างดังนี้ 

หมวดวิชา หน่วยกิต 
๑. หมวดวิชาบังคับ 
   ๑.๑ นับหน่วยกิต 
   ๑.๒ ไม่นับหน่วยกิต 

 
๙ 

(๑๘) 
๒. หมวดวิชาเอก ๙ 
๓. หมวดวิชาเลือก ๖ 
๔. วิชาปรับพ้ืนฐานไม่นับหน่วยกิต (๖) 
๕. ดุษฎีนิพนธ์ ๓๖ 

รวมทั้งสิ้น ๖๐ 
 

๒) แบบ ๒.๑เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมี
การท าดุษฎีนิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและก่อให้ เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ จ านวน ๓๖ 
หน่วยกิตและศึกษารายวิชาเพ่ิมเติมจ านวน ๑๘ 
หน่วยกิต มีโครงสร้างดังนี้ 

หมวดวิชา หน่วยกิต 
๑. หมวดวิชาบังคับ 
   ๑.๑ นับหน่วยกิต 
   ๑.๒ ไม่นับหน่วยกิต 

 
๖ 
(๙) 

๒. หมวดวิชาเอก ๖ 
๓. หมวดวิชาเลือก ๖ 
๔. วิชาปรับพ้ืนฐานไม่นับหน่วยกิต (๙) 
๕. ดุษฎีนิพนธ์ ๓๖ 

รวมทั้งสิ้น ๕๔ 
 

๓) แบบ ๒.๒ เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัย โดยมี
การท าดุษฎีนิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง และก่อให้เกิด
ความก้าวหน้าที่วิชาการและวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า ๔๘ 
หน่วยกิตและศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม ไม่น้อยกว่า ๓๐ 
หน่วยกิต 

ไม่มี 

 
การปรับเปลี่ยนรายวิชาให้ทันสมัย ดังนี้ 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๘๐๔ ๑๐๑ สัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับสังคมไทย
(๓) (๓-๐-๖) (Seminar on Buddhist 
University and Thai Society)  
        สัมมนาเกี่ยวกับประเด็นส าคัญของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตั้งแต่พัฒนาการการจัด

๘๐๔ ๑๐๓ สัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับสังคมไทย
(๓) (๓-๐-๖) (Seminar on Buddhist 
University and Thai Society) 
        สัมมนาเกี่ยวกับประเด็นส าคัญของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตั้งแต่ประวัติการก่อตั้ง
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
การศึกษา ที่มีความสัมพันธ์กับสังคมไทยในด้านการ
ผลิตบัณฑิต วิจัยและพัฒนา ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
และบริการวิชาการแก่สังคม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
การจัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับ
ศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม และผลิต
บัณฑิตให้มีลักษณะที่พึงประสงค์ การจัดงานวิสาขบูชา
โลก การเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาของ
โลก และการด าเนินงานอ่ืนๆที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีต่อ
สังคมไทย รวมถึงแนวโน้มการพัฒานามหาวิทยาลัย
สงฆ์ที่จะพึงมีในอนาคต 

มหาวิทยาลัย พัฒนาการการจัดการศึกษา ที่ มี
ความสัมพันธ์กับสังคมไทยในด้านการผลิตบัณฑิต วิจัย
และพัฒนา ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการ
วิชาการแก่สังคม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การจัดการ
ศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ 
พัฒนาจิตใจและสังคม และผลิตบัณฑิตให้มีลักษณะที่
พึงประสงค์  การจัดงานวิสาขบูชาโลก การเป็น
ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาของโลก และการ
ด าเนินงานอ่ืนๆที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีต่อสังคมไทย 
รวมถึงแนวโน้มการพัฒนามหาวิทยาลัยสงฆ์ที่จะพึงมี
ในอนาคต 

๘๐๔ ๑๐๒ พุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ (๓) (๓-๐-๖) 
(Buddhist Philosophy of Sciences)  
        ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดพุทธ
ปรัชญาแห่งศาสตร์ที่ เกี่ยวกับความรู้ การแสวงหา
ความรู้ การเข้าถึงความรู้ และกระบวนการประยุกต์ใช้
ปัญญาเพ่ือสันติสุขของมวลมนุษยชาติ 
 

๘๐๔๑๐๑ พุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ (๓) (๓-๐-๖) 
(Buddhist Philosophy ofSciences) 
        ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดพุทธ
ปรัชญาแห่งศาสตร์ที่ เกี่ยวกับความรู้ การแสวงหา
ความรู้ การเข้าถึงความรู้ และการเผยแพร่ความรู้ด้วย
กระบวนการประยุกต์ใช้ปัญญาเพ่ือสันติสุขของมวล
มนุษยชาติ พุทธปรัชญาแห่งการปกครอง พุทธ
ปรัชญาแห่งการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงพุทธ
ปรัชญาแห่งการบริหารที่สามารถน ามาบูรณาการ
เพื่อการบริหารกิจการพระพุทธศาสนาให้เข้มแข็ง
และย่ังยืน 

๘๐๔ ๑๐๓ สัมมนาการศึกษาค้นคว้าระเบียบวิธีวิจัย
ชั้นสูง (๓) (๓-๐-๖) 
(Seminar on Studies in Advanced Research 
Methodology) 
        สัมมนาเกี่ยวกับปรัชญาและมโนทัศน์พ้ืนฐาน 
เ พ่ื อสร้ า งองค์ คว ามรู้ ท า งการจั ดการ  รวมทั้ ง
แนวความคิดและกระบวนการวิจัยเชิงประจักษ์ การ
สร้างทฤษฎี ตัวแบบ การก าหนดสมมติฐาน การ
ออกแบบวิจัย การรวบรวมข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง และ
การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลการวิจัย เพ่ือน ามาใช้
ในการพัฒนาทฤษฎีทางการจัดการ หรือเพ่ือประโยชน์
ในการบริหารจัดการ 
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๘๐๔ ๑๐๔ สัมมนาเทคนิคการวิจัยชั้นสูง (๓) (๓-๐-๖)
(Seminar on Advanced Research Methods) 
        สัมมนาเกี่ยวกับแนวคิดและกระบวนการวิจัย
ชั้นสูงทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ 
กระบวนการวิจัยเชิงประจักษ์ วิธีการวิเคราะห์เชิง
ตรรกะ การฝึกหัดเทคนิคต่าง ๆ ส าหรับการวิจัย
ทางการจัดการ โดยเน้นให้ผู้ศึกษาวิจัยได้น าเทคนิค
การวิจัยชั้นสูงเชิงบูรณาการไปท าการวิจัยได้อย่าง
แท้จริง  
 

๘๐๔๑๐๒ เทคนิคการวิจัยชั้นสูงทางการจัดการ (๓) 
(๓-๐-๖)(Advanced Research Methods for 
Management) 
        ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดและกระบวนการวิจัย
ชั้นสูงทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ 
กระบวนการวิจัยเชิงประจักษ์ วิธีการวิเคราะห์เชิง
ตรรกะ การฝึกหัดเทคนิคต่าง ๆ ส าหรับการวิจัย
ทางการจัดการ โดยเน้นให้ผู้ศึกษาวิจัยได้น าเทคนิค
การวิจัยชั้นสูงเชิงบูรณาการไปท าการวิจัยได้อย่าง
แท้จริงรวมถึงเทคนิคการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทั้งนี้ให้นิสิตแต่ละรูปหรือคนน าเสนอ
หัวข้อและโครงร่างท่ีตนเองจะท าดุษฎีนิพนธ์มาเสนอ
ในชั้นเรียนเพื่อให้อาจารย์และนิสิตได้ร่วมกันให้
ความเห็นทางวิชาการอย่างกว้างขวาง 

๘๐๔ ๒๐๕ สัมมนาการจัดการเชิงพุทธ (๓) (๓-๐-๖) 
(Seminar on Buddhist Management)  
        สัมมนาเกี่ยวกับการจัดการที่สามารถน ามาใช้ใน
กิจการพระพุทธศาสนา ประกอบด้วยการจัดการความ
เสี่ยง การจัดการความรู้ การจัดการคุณภาพ(TQM) 
การจัดการขีดความสามารถ การจัดการโดยใช้เทคนิค
ความรับผิดชอบขององค์การธุรกิจต่อสังคม (CSR) การ
จั ด ก า ร โ ด ย ใ ช้ เ ท ค นิ ค ลิ ขิ ต ส ม ดุ ล ย์  ( Balance 
Scorecard) การจัดการความขัดแย้ง การจัดการโดย
ใช้เทคนิคการเปรียบเทียบวัด (Benchmarking)พร้อม
ศึกษากรณีองค์การที่ประสบความส าเร็จในการจัดการ
สมัยใหม่ 

๘๐๔๑๐๔ สัมมนาการจัดการเชิงพุทธ (๓) (๓-๐-๖) 
(Seminar on Buddhist Management)  
        สัมมนาเกี่ยวกับการจัดการที่สามารถน ามาใช้ใน
กิจการพระพุทธศาสนา ประกอบด้วยการจัดการความ
เสี่ยง วิธีการหรือเทคนิค การจัดการความรู้ การจัดการ
คุณภาพ(TQM) การจัดการขีดความสามารถ การ
จัดการโดยใช้เทคนิคความรับผิดชอบขององค์การ
ธุรกิจต่อสังคม (CSR) การจัดการโดยใช้การวัดผลงาน
เชิงดุลยภาพ (Balanced Scorecard) การจัดการ
ความขัดแย้ง (Conflict Management)การจัดการ
โ ด ย ใ ช้ เ ท ค นิ ค ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ วั ด 
(Benchmarking)พร้ อมทั้ ง กรณีศึ กษาองค์ การที่
ประสบความส าเร็จในการจัดการสมัยใหม่ที่น าวิธีการ
หรือเทคนิคการจัดการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ 

๘๐๔ ๒๐๖นโยบายศาสตร์ (๓) (๓-๐-๖) 
(Policy Sciences)  
        ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เกี่ยวกับนโยบาย
สาธารณะที่เน้นการพัฒนาและสั่งสมองค์ความรู้ เพ่ือ
สร้างศาสตร์ของนโยบายสาธารณะและกระบวนการ
ของนโยบายสาธารณะ ได้แก่ หลักการ กระบวนการ 
การก าหนดนโยบาย การน านโยบายไปปฏิบัติ การ
ประเมินนโยบาย รวมถึงกรณีศึกษาการวิเคราะห์
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
นโยบายสาธารณะ ทั้ งที่ประสบความส าเร็จและ
ล้มเหลว 
๘๐๔ ๒๐๗ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (๓) (๓-๐-๖) 
(Quantitative Analysis)  
        ศึกษาวิ เคราะห์การน าวิธีการวิเคราะห์ เชิง
ปริมาณมาใช้ในการก าหนดปัญหา การสร้างตัวแบบ
แทนระบบปัญหาการรวบรวมข้อมูล หาผลลัพธ์ของตัว
แบบ ตรวจสอบความถูกต้องของตัวแบบ การตัดสินใจ
น าตัวแบบไปใช้งาน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
ทางการบริหารโดยใช้แบบจ าลองการโปรแกรมเชิงเส้น 
แบบจ าลองการขนส่ง แบบจ าลองการมอบหมายงาน 
แบบจ าลองจ านวนเต็มการตัดสินใจภายใต้หลาย
กฎเกณฑ์ แบบจ าลองโครงข่ายงาน แบบจ าลอง 
PERT/CPM ทฤษฎีการตัดสินใจและแบบจ าลอง
มาร์คอฟ แบบจ าลองแถวคอยและการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณเพ่ือการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา 
 

๘๐๔ ๑๐๕ การวิเคราะห์ เชิงปริมาณและเชิ ง
คุณภาพชั้นสูงทางการจัดการ (๓) (๓-๐-๖) 
(Analysis to Advanced Quantitative and 
Qualitative Research for Management) 
        ศึกษาวิ เคราะห์การน าวิธีการวิ เคราะห์ เชิ ง
ปริมาณมาใช้ในการก าหนดปัญหา หลักการออกแบบ
การวิจัย การสร้างเครื่องมือวิจัย การหาขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง การรวบรวมข้อมูล การจัดการข้อมูล การหา
คุณภาพของเครื่องมือ (IOC, Try Out)สถิติที่เหมาะสม
กับตัวแปร การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา (X, 
S.D.)ฝึกการปฏิบัติวิ เคราะห์ข้อมูล  การทดสอบ
สมมติฐานการวิจัยด้วยสถิติอนุมาน ฝึกปฏิบัติการ
วิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ Chi-
Square การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (Correlation)เทคนิคการวิเคราะห์พหุ
ถดถอย (Multiple Regression) เทคนิคการวิเคราะห์
พหุถดถอยแบบขั้นตอน (Stepwise Regression)
เ ทคนิ ค ก า ร วิ เ ค ร า ะห์ พหุ ถ ดถอย แบบ เ ชิ ง ชั้ น 
(Hierarchical Regression)ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์
ข้อมูล เทคนิคการวิเคราะห์ ANCOVA, Logistic 
Regression, และ Discriminate Analysisส่วนการ
วิเคราะห์เชิงคุณภาพ เน้นการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ
สร้างข้อสรุป ได้แก่ การวิเคราะห์แบบอุปนัย การ
จ าแนกชนิดข้อมูล และการเปรียบเทียบข้อมูล และ
การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ได้แก่ วิธีการแบบการตีความ 
วิธีการแบบมานุษยวิทยา และสังคมวิทยา และวิธีการ
แบบการมีส่วนร่วมทางสังคม รวมถึงการตรวจสอบ
ข้อมูลแบบสามเส้าทั้งด้านข้อมูล ด้านผู้วิจัย ด้าน
ทฤษฎี และด้านวิธีการรวบรวมข้อมูล เพ่ือการบริหาร
กิจการพระพุทธศาสนา 

๖๑๔ ๒๐๗ ภาษาอังกฤษชั้นสูงส าหรับการจัดการ (๓) 
(๓-๐-๖) (Advanced English for Management)  
        ฝึกทักษะชั้นสูงและกลวิธีในการอ่าน การเขียน 
การตีความภาษาอังกฤษชั้นสูงส าหรับการจัดการเชิง
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
พุทธ และเทคนิคในการอ่านบทความหรือข้อความจาก
ต าราที่เก่ียวกับการจัดการชั้นสูงในระดับดุษฎีบัณฑิต 
๐๐๐ ๙๐๖ วิปัสสนากรรมฐาน (๓) (๓-๐-๖) 
(Insight Meditation)  
        ศึกษาวิเคราะห์วิปัสสนากรรมฐานภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติตามระยะเวลาและสถานที่ที่บัณฑิต
วิทยาลัยก าหนด โดยในภาคทฤษฎีเน้นศึกษาวิเคราะห์
การปฏิบัติกรรมฐานของพระพุทธศาสนาของยุคต้นใน
พระไตรปิฎกและการปฏิบัติกรรมฐานในคัมภีร์ยุคหลัง 
เช่น วิมุตติมรรค วิสุทธิมรรค รวมทั้งรูปแบบการ
ปฏิบัติกรรมฐานของส านักต่าง ๆ ในสังคมไทย 

๐๐๐ ๙๐๖ วิปัสสนากรรมฐาน (๓) (๓-๐-๖) 
(Insight Meditation)  
        ศึกษาวิเคราะห์วิปัสสนากรรมฐานภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติตามระยะเวลาและสถานที่ที่บัณฑิต
วิทยาลัยก าหนด โดยในภาคทฤษฎีเน้นศึกษาวิเคราะห์
การปฏิบัติกรรมฐานของพระพุทธศาสนาของยุคต้นใน
พระไตรปิฎกและการปฏิบัติกรรมฐานในคัมภีร์ยุคหลัง 
เช่น วิมุตติมรรค วิสุทธิมรรค รวมทั้งรูปแบบการ
ปฏิบัติกรรมฐานของส านักต่าง ๆ ในสังคมไทย 

 ๘๐๔ ๑๐๙ การปฏิรูปการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา
(๓) (๓-๐-๖) (Buddhism Affairs Administration 
Reformation) 
        ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาอุปสรรค
และโอกาสตามหลักการจัดการเชิงกลยุทธ์แนวพุทธวิถี
เกี่ยวกับการบริหารกิจการพระพุทธศาสนาทั้ง ๖ ด้าน 
อันได้แก่ การปกครอง การศาสนศึกษา การศึกษา
สงเคราะห์ การเผยแผ่ การสาธารณูปการ และการสา
ธารณสงเคราะห์ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน และน าเสนอ
แนวทางการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือการพัฒนาการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน โดยน าแนวทางที่มหาเถร
สมาคมหรือเจ้าคณะผู้ปกครองก าหนด หรือน าผลการ
ศึกษาวิจัยที่มีผู้ศึกษาวิจัยแล้วมาเป็นแนวทางสู่การ
ปฏิรูปการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ทั้งนี้อาจก าหนดให้
แบ่งนิสิตเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มเขียนบทความ
ทางวิชาการเพ่ือการตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณชนอย่าง
กว้างขวาง 

 ๘๐๔ ๑๐๖ การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาใน
กลุ่มประเทศอาเซียน (๓) (๓-๐-๖) (Buddhist 
Affairs Management in ASEAN) 
        ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนาของประเทศ
ที่นับถือพระพุทธศาสนาในกลุ่มประเทศอาเซียน อัน
ประกอบด้วย ลาว กัมพูชา พม่า เวียดนาม มาเลเซีย 
และสิงคโปร์ โดยเน้นการค้นคว้าการบริหารกิจการ
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
คณะส งฆ์ เ ป็ น ส า คั ญ  ร ว มถึ ง ศึ ก ษ า วิ เ ค ร า ะห์
กระบวนการของชาวพุทธในกลุ่มประเทศอินโดนีเซีย 
ฟิลิปปินส์ และบูรไน ทั้งนี้ อาจก าหนดให้นิสิตเขียน
บทความทางวิชาการเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณชน
หรือไปศึกษาดูงานเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงประจักษ์ 

ดุษฎีนิพนธ์  
 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ ๑.๑  
๘๐๐ ๓๐๐ดุษฎีนิพนธ์จ านวน ๕๔ หน่วยกิต 
(Dissertation)  
        ศึกษาวิจัยและน าเสนอผลการวิจัยซึ่งมีเนื้อหา
สาระทางด้านทางการจัดการที่สามารถประยุกต์ใช้ใน
กิจการทางพระพุทธศาสนา ภายใต้การดูแล แนะน า
ของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยปฏิบัติ ตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
ขั้นตอนและรูปแบบของการน าเสนอดุษฎีนิพนธ์ 

๘๐๐ ๓๐๐ ดุษฎีนิพนธ์จ านวน ๕๔ หน่วยกิต 
(Dissertation)  
        ศึกษาวิจัยและน าเสนอผลการวิจัยซึ่งมีเนื้อหา
สาระทางด้านทางการจัดการที่สามารถประยุกต์ใช้ใน
กิจการทางพระพุทธศาสนาโดยเน้นเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ทั้ ง ๖ ด้าน อัน
ประกอบด้ วยการปกครอง  การศาสนศึ กษา 
การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่ การสาธารณูปการ 
และการสาธารณสงเคราะห์ หรือการน าหลักพระ
พุทธธรรมไปบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการ
องค์การทางพระพุทธศาสนา หรือองค์การอ่ืน ๆ ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการพระศาสนา ภายใต้การดูแล 
แนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยปฏิบัติ ตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
ขั้นตอนและรูปแบบของการน าเสนอดุษฎีนิพนธ์ 

 
               ซึ่งทั้งหมดนี้ได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือประชุมประเมินกระบวนการ
ออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร จากนั้นได้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือยก
ร่างหลักสูตร และน าเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบและอนุมัติหลักสูตรต่อไป ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวมีขั้นตอน
ดังนี้  

๑. สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ 

๒. สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ 

๓. ส านักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษาได้ รั บทราบการให้ความเห็นชอบหลักสู ตร 
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) ตาม
หนังสือที่ ศธ ๐๕๐๖(๒)/๓๘๐๙ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

ตามที่ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรไปแล้วนั้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้
ประชุมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของรายวิชาที่ปรากฏใน มคอ. ๒ ตลอดถึงสาระของแต่ละรายวิชา ได้มีมติ
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ให้อาจารย์ประจ าวิชาปรับปรุงสาระของรายวิชาได้ตามความเหมาะสม เช่น การออกแบบกิจกรรมให้นิสิตได้
เขียนบทความวิชาการตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และส่งเสริมให้นิสิตน าบทความวิชาการดังกล่าวไปน าเสนอ
หรือตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพของนิสิตให้มีมากอย่างขึ้น ผลการปรับปรุงดังกล่าวพบว่า 
ในรายวิชาสัมมนาทางการจัดการเชิงพุทธ และรายวิชาสัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับสังคมไทย ได้มีการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้วยการพานิสิตไปจัดสัมมนาทางวิชาการร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์นครพนม จังหวัด
นครพนม เกี่ยวกับหัวข้อ “บทบาทมหาวิทยาลัยสงฆ์กับการพัฒนาสังคมไทย” และส่งเสริมให้นิสิตเขียน
บทความทางวิชาการไปน าเสนอยังเวทีต่างๆ ผลงานปรากฏตามเอกสารในบทที่ ๓ แล้วนั้น 

ทั้งนี้จากการออกแบบหลักสูตร และสาระวิชาในหลักสูตรนั้น จากการสัมภาษณ์นิสิต พบว่า การที่
หลักสูตรส่งเสริมกิจกรรมดังกล่าวท าให้นิสิตเกิดความกระตือรือร้น และภูมิใจในการพัฒนาศักยภาพ
ความสามารถทางวิชาการของตนเองอยู่ในระดับดี 
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การออกแบบหลักสูตรและสาระวิชาในหลักสูตร 

               - การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์นั้น 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย 
โดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการประเมินหลักสูตร การเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์ในปัจจุบัน และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๕๒  และ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ จึงออกแบบหลักสูตรเพ่ืออนุมัติเปิดหลักสูตรมีการ
พิจารณาเพ่ือปรับปรุงเพ่ือหาสาระของรายวิชาตามข้อเสนอแนะซึ่งได้จาก ผลการประเมินของอาจารย์ผู้สอน, 
นิสิต, ผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยมีการเพ่ิมกระบวนการเรียนการสอนและเพ่ือหาสาระเกี่ยวกับ
กับงานวิจัยด้านการบริหารกิจการคณะสงฆ์ เพ่ือที่จะให้ตรงกับความต้องการของนิสิต  

แนวทางท่ี ๑ 

ปรับปรุงระหว่างภาคเรียน 

 

แนวทางท่ี ๒ 

ปรับปรุงตามก าหนดการเมื่อครบ ๕ปี 
โดยใช้ระบบ ๕.๑ การออกแบบหลักสูตร 

อาจารย์ผู้สอนจัดท าแผนการ 

เรียนรู้ตาม มคอ. ๒ ประชุม 

พิจารณาก าหนด ตารางบรรยาย 
 

คณะกรรมการประชุมเพ่ือตรวจ 

สอบ มคอ. ๓ ให้มีเนื้อหาหรือกิจกรรม 

ที่ทันสมัยตามศาสตร์นั้นๆ 
 

อาจารย์ผู้สอนปรับปรุง มคอ.๓ 

ตามมติที่ประชุม 

 
 

อาจารย์ผู้สอนจัดกิจกรรมตามระบุ 
ใน มคอ.๓ และ รายงานผล มคอ. ๕ 

ต่อที่ประชุมเพ่ือร่วมทวนสอบฯ 
 

หลักสูตรปรับปรุงเพื่อการใช้ทันสมัย 

ตามศาสตร์นั้นๆ 
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              ในกระบวนการทั้งสองเรื่อง คือ การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร และการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ ได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพ่ือประเมินกระบวนการในทั้งสองเรื่องว่ามีจุดบกพร่องและมีปัญหาในกระบวนการด าเนินอย่างไร 
จากผลการประชุมท าให้ทราบจุดที่ควรปรับปรุงคือ การปรับปรุงหลักสูตรควรจะมี การสอนในรายวิชาที่
หลากหลายหรือมีหลักการแนวสังเขปรายวิชาการสอนที่ทันสมัย ดังนั้นหลักสูตรจึงได้ก าหนดรายวิชาและ
ออกแบบสาระรายวิชาใหม่ให้ทันสมัย ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้   
 ๘๐๔๑๐๒ เทคนิคการวิจัยชั้นสูงทางการจัดการ 

๘๐๔ ๑๐๕ การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพชั้นสูงทางการจัดการ 
๘๐๔ ๑๐๙ การปฏิรูปการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา 
๘๐๔ ๑๐๖ การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาในกลุ่มประเทศอาเซียน 
๘๐๔ ๑๐๗ การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือการจัดการ 
๘๐๔ ๑๐๘ การบริหารกิจการพระพุทธศาสนาเปรียบเทียบ 

 ซึ่งเป็นการปรับปรุงแก้ไขปัญหาจากผลการประเมินดังกล่าวได้ตรงตามต้องการของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและความต้องการของตลาดแรงงานและสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวแล้ว 
 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
๔ คะแนน   ๔ ๔ บรรลุ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

๕.๑-๑ มคอ.๒ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๒ การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ผลการด าเนินงาน  
๕.๒.การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
              - การก าหนดผู้สอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จัดตารางบรรยายในทุกภาคการศึกษา 

ประเมินอาจารย์ผู้สอน
ออนไลน์ 

ภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๑ ภาคการศึกษา ๓/๒๕๖๑ ภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๑ 

ประเมินอาจารย์ผู้สอน
ออนไลน์ 

ประเมินอาจารย์ผู้สอน
ออนไลน์ 

ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

น าผลการประเมินไปปรับปรุง 
การจัดตารางเรียนตารางสอน 

ในปีการศึกษาถัดไป 

ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

ก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 

ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

อาจารย์ผู้สอน 

น าผลการประเมินปีที่ผ่านมามาพิจารณา 
ในการจัดตารางเรียนตารางสอน 
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หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธได้จัดประชุมคณะกรรมการประจ า
หลักสูตร เพ่ือวางแผนโดยคิดวิเคราะห์เนื้อหารายวิชาใน มคอ.๒ เพ่ือก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 
ดังนั้น อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธใช้คุณสมบัติตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ และต้องมีปะสบการณ์สอนอย่างน้อย ๒ ปี โดยในปี
การศึกษา ๒๕๖๑ หลักสูตรได้ประชุมเพ่ือจัดตารางบรรยายในทุกภาคการศึกษาและมีการก าหนดผู้รับผิดชอบ
รายวิชาและอาจารย์ผู้สอนดังนี้ 

- ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ ได้ประชุมจัดตารางบรรยาย
ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และก าหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายผู้วิชาและอาจารย์ผู้สอน คือ  

๑. รายวิชาพุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ มอบให้พระปลัดระพินพุทฺธิสาโร,ผศ.ดร. เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา และมอบให้ พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. และ ดร.ประเสริฐ ธิลาว เป็นอาจารย์ผู้สอน 

๒. รายวิชาสัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับสังคมไทย มอบให้พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท , ดร. เป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา และมอบให้ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. และ พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. เป็นอาจารย์
ผู้สอน 

๓. รายวิชาสัมมนาการจัดการเชิงพุทธ มอบให้พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา และมอบให้ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท , ดร. และพระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ ,ผศ.ดร. เป็นอาจารย์
ผู้สอน 

๔. รายวิชาเทคนิคการวิจัยชั้นสูงทางการจัดการ มอบให้ดร.ประเสริฐ ธิลาว เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา และมอบให้ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ,ผศ.ดร. และพระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร. เป็นอาจารย์
ผู้สอน 

ส่วนคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนนั้นต้อง ๑) เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร ๒) เป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่
ปรากฏตาม มคอ. ๓) มีเอกสารประกอบการสอนในรายวิชาที่สอน 

- ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ได้ประชุมจัดตารางบรรยาย
ภาคการศึกษาท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และก าหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายผู้วิชาและอาจารย์ผู้สอน คือ 

๑. รายวิชาการจัดการกิจการพระพุทธศาสนาในกลุ่มประเทศอาเซียน มอบให้ ดร.ประเสริฐ ธิลาว 
เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และมอบให้พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. และ ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข์ 
เป็นอาจารย์ผู้สอน 

๒. รายวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพชั้นสูงทางการจัดการ มอบให้พระมหาสุนันท์ 
สุนนฺโท, ดร.  เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และมอบให้ พระมหากฤษฎา กิตฺติ โสภโณ,ผศ.ดร. และพระ
ครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ, ผศ.ดร. เป็นอาจารย์ผู้สอน 

๓. รายวิชาวิปัสสนากรรมฐาน มอบให้ พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
และมอบให้ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร. เป็นอาจารย์ผู้สอน 

- ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ได้ประชุมจัดตารางบรรยาย
ภาคการศึกษาท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และก าหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายผู้วิชาและอาจารย์ผู้สอน คือ 

๑. รายวิชาการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา มอบให้พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. เป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา และมอบให้ พระสุธีวีรบณฑิต, ดร. และ ดร.ประเสริฐ ธิลาว เป็นอาจารย์ผู้สอน 
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๒. รายวิชาการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ มอบให้พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร.   
เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และมอบให้ พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. และ รศ.ดร.สุรินทร์ นิยมารกูร เป็น
อาจารย์ผู้สอน 
                - ระบบการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มอค.๓) และการจัดการ
เรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มีระบบการก ากับติดตามและ
ตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.๓) รวมถึงการจัดการเรียนการสอน โดยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร วางแผนจัดการติดตามและจัดคู่มือการจัดการศึกษา เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท า มคอ.๓ วาง
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลในรายวิชา ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ 
และมีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ก่อนน าไปจัดการเรียนการสอน ผู้รับผิดรายวิชาน าผล
จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรไปปรับปรุงแก้ไข มคอ.๓ พร้อมกับน าเสนอ มคอ.๓ แก้ไข
แล้วให้ประธานหลักสูตรทราบและด าเนินการสอนตามแผนได้ 

แต่ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้ด าเนินการเกี่ยวกับการก ากับ ติดตาม และตรวจสอนการจัดท าแผนการ
เรียนรู้ดังนี้ 

- คณะกรรมการประจ าหลักสูตรก ากับการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.๓) และการจัดการเรียนการ
สอนของแต่ละภาควิชาในหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ.ก าหนดและต้องสอดคล้องกับ มคอ.๒ 

ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

วางแผนและจัดคู่มือการจัดการศึกษา 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

การวัดผลประเมินผลในรายวิชา 

ตรวจสอบโดยคณะกรรมการ 

บริหารหลักสูตร 

ข้อเสนอแนะ 

ปรับปรุงแก้ไข 

ด าเนินการตาม 
วางแผนและคู่มือการจัดการศึกษา 

 

ประธานหลักสูตร 
ติดตามและการจัดการเรียนการสอนให้

เป็นไปตามเกณฑ์และสอดคล้องกับ มคอ.๒ 

จัดท าแบบตรวจสอบรายละเอียด 
TQF 
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- ประธานหลักสูตรติดตามการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.๓) และการจัดการเรียนการสอนทุกภาค
การศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์และสอดคล้องกับ มคอ.๒ 

- ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ได้มีการจัดท าแบบ
ตรวจสอบรายละเอียดมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของรายวิชา (มคอ.๓) 

- คณะกรรมการประจ าหลักสูตรประชุมเพ่ือพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาของรายวิชา (มคอ.๓) 
 
 - การควบคุมหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องสาขาวิชาและความก้าวหน้า
ของศาสตร์ 
                    หลักสูตร                  นิสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธมีระบบการควบคุมหัวข้อดุษฎี
นิพนธ์ของนิสิตในหลักสูตรให้สอดคล้องกับสาขาวิชาดังนั้น ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร์ จึงมอบอาจารย์ประจ าหลักสูตรหาข้อมูลดุษฎีนิพนธ์ในสายสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และจัดท า
เป็นฐานข้อมูลเพ่ือให้เทียบเคียงและตรวจสอบชื่อดุษฎีนิพนธ์ ที่นิสิตน าเสนอเพ่ือป้องกันการซ้ าซ้อนของชื่อ
ดุษฎีนิพนธ์และมอบหมายให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรควบคุมดูแลงานของนิสิตให้ทันสมัยเข้ากับศาสตร์ และ
สถานการณ์ปัจจุบันเพ่ือให้เกิดความทันสมัยโดยการดูแลคุณภาพงานของนิสิตในปีการศึกษา ๒๕๖๑ นี้
หลักสูตรได้ให้นิสิตเสนอหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ต่อคณะกรรมการวิพากษ์หัวข้อ หลังจากนั้นได้จัดท าหัวข้อและโครง
ร่างดุษฎีนิพนธ์เสนอต่อหลักสูตรและจัดสอบหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา 

ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

จัดท าเป็นฐานข้อมูลดุษฎีนิพนธ์ พัฒนาหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ 

ศึกษารายวิชาระเบียบวิธีวิจัย 

คณะกรรมการวิพากษ์หัวข้อ พัฒนาหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ 

คณะกรรมการ 
สอบหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ 

แก้ไขหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ 

เสนอบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ จัดท าดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
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ระดับบัณฑิตศึกษา ๒๕๕๘ และจัดท าประกาศเพ่ือขออนุมัติหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
 
                -การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้อง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธได้มีระบบกลไกการแต่งตั้งอาจารย์
ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ดังนี้  

๑. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ที่จะแต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาโดยต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่ สกอ.ก าหนดเกี่ยวกับคุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา  

๒. แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์โดยผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ เสนอต่อคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติในค าสั่งแต่งตั้งซึ่งการด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาดังกล่าวนั้นคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาคุณสมบัติจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร ซึ่งทั้ง ๖ คนมีคุณสมบัติตรงตามที่ 
สกอ.ก าหนดคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาดังกล่าว ได้ด าเนินไปตามล าดับขั้นตอนและ
ตามเกณฑ์ว่าด้วยภาระงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร กล่าวคือ อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษานิสิตในหลักสูตรนั้นจ านวน ๕ คนต่ออาจารย์ ๑ คน จนกว่าอาจารย์ที่ปรึกษาจะดูแลนิสิตให้ส าเร็จ
การศึกษาจึงจะสามารถรับเป็นที่ปรึกษาได้อีกในปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

เสนอรายชื่อที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ 

เห็นชอบ 

ปรับปรุง 

เสนอบัณฑิตวิทยาลัย 
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               - การช่วยเหลือ ก ากับติดตามในการท าดุษฎีนิพนธ์  และการตีพิมพ์ผลงานในระดับ
บัณฑิตศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ได้วางกรอบการช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามการท าดุษฎีนิพนธ์ของนิสิต ตั้งแต่เริ่มกระบวนการจนถึงวันสอบ
ป้องกันดุษฎีนิพนธ์โดยได้จัดท าเป็นประกาศ ดังนี้  

๑. ก าหนดวันสอบหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์  
๒. ก าหนดวันส่งโครงร่างเพื่อขออนุมัติหัวข้อและโครงร่าง  
๓.ก าหนดส่งบทที่ ๑-๓ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง  
๔.ก าหนดตรวจสอบสอบเครื่องมือวิจัย  
๕.ก าหนดท าหนังสือเพ่ือทดสอบเครื่องมือวิจัย  
๖. ก าหนดส่งผล Alpha เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง  
๗. ก าหนดวันท าหนังสือเพ่ือลงพื้นที่วิจัย  
๘.ก าหนดส่งบทที่ ๔ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง  
๙. ก าหนดส่งบทที่ ๕ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง  
๑๐. ก าหนดวันตรวจสอบความพร้อมดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ก่อนสอบ  

ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

ก าหนดกิจกรรมส าคัญ 

การควบคุมหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ 

การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 

การช่วยเหลือก ากับติดตามการท าดุษฎีนิพนธ์ 

ประเมินความพึงพอใจของนิสิต 

ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

 

ปรับปรุงแก้ไข 

 

TCI ฐาน ๑,๒ 
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๑๑. ก าหนดวันสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์  
๑๒. ก าหนดให้นิสิตตีพิมพ์บทความวิจัย 

ส่วนการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษานั้นหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
ถ้ามีนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนด นิสิตสามารถตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารที่อยู่ใน
ฐาน TCI๑ หรือ ๒ ทั้งนี้ทางหลักสูตรเองมีวารสารเป็นของตนเอง คือ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. 
ซึ่งอยู่ในวารสารฐาน TCI๑เพ่ือให้นิสิตได้ลงตีพิมพ์บทความวิจัยได ้
                 จากผลการด าเนินการตามกระบวนการทั้งหมด คือ การควบคุมหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ในระดับ
บัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับสาขาวิชา และความก้าวหน้าของศาสตร์, การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญหรือสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษานั้น 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯได้น าเข้าที่ประชุมเพ่ือประเมินผลกระบวนการทั้ง ๓ เรื่องว่ามีกระบวนการใด
ที่ไม่เหมาะสมหรือมีจุดบกพร่องที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขซึ่งกระบวนการดังกล่าวได้น ามาจากหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งจัดการศึกษามาจนครบอายุของหลักสูตร จากผลการประชุม พบว่า ในเรื่องการ
ควบคุมดุษฎีนิพนธ์นั้นไม่มีปัญหาเพราะได้จัดท าระบบตรวจสอบไว้ดีแล้ว การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาไม่พบว่า
มีปัญหาเช่นกัน ส่วนการช่วยเหลือก ากับติดตามการท าดุษฎีนิพนธ์ พบปัญหาที่ควรปรับปรุงแก้ไขเล็กน้อย คือ
นิสิตไม่มาพบอาจารย์ที่ปรึกษาตามแผนและประกาศที่หลักสูตรก าหนด เนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับการเดินทาง 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงปรับตารางการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาให้นิสิตเฉพาะรายเ พ่ือให้สะดวกและ
เกิดความคล่องตัว ท าให้นิสิตเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาได้ตามเกณฑ์ และส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ที่หลัดสูตร
ก าหนด 
 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

๕.๒-๑ มคอ.๒ 
๕.๒-๒ ประกาศเกณฑ์การก ากับติดตามความก้าวหน้าของการท าดุษฎีนิพนธ์ 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
๔ คะแนน ๔ ๔ บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๓  การประเมินผู้เรียน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 

: การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
: การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 

: การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.๕, มคอ.๗) 
: การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรประกาศปฎิทินการศึกษาประจ าภาคเรียน 
 

นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชา 

อาจารย์ผู้สอนและนิสิตก าหนดเกณฑ์การประเมินใน มคอ.๓ 

 

อาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนรู้และประเมินผู้สอนตาม TQF 

ด าเนินการสอบเก็บคะแนน/สอบกลางภาค ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

ปรับปรุง 
ผลการ

ด าเนินงาน 

แจ้งผลการสอบกลางภาค/เก็บคะแนน 

ด าเนินการสอบปลายภาค 
 

ส่งผลการประเมิน 
 

นิสิตสอบไม่ผ่าน 
 

นิสิตสอบผ่าน 

หลักสูตรตรวจสอบ 

ผลการประเมินผู้เรียน 

ส่ง มคอ.๕ 

คณะ 

มหาวิทยาลัย 

KM 

KM 

KM 

ทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ 

แนวปฏิบัติที่ดี 

แนวปฏิบัติที่ดี 

แนวปฏิบัติที่ดี 
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ผลการด าเนินการ 
 - การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธได้วางการประเมินผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้มอบหมายให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาศึกษาผลลัพธ์การเรียนรู้และวิธีการประเมินผลลัพธ์การเ รียนรู้ใน มคอ.๒ แล้วน ามา
วางแผนประเมินผลการเรียนรู้ใน มคอ.๓ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาตรวจสอบเพ่ือดูความ
สอดคล้องตาม มคอ.๒ 
 ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ หลักสูตรได้มีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF  คือ 
 - หลักสูตรได้ใช้ประชุมเพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ในทุกภาคการศึกษา และทุกรายวิชาโดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตรร่วมกันประเมินผลการเรียนรู้ดังกล่าว
โดยยึด มคอ.๒ เป็นหลักและพิจารณา มคอ.๓ และ มคอ.๕ ประกอบการประเมิน 
 - การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 
 หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ตรวจสอบความถูกต้องของผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิตที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาเสนอมา มี
ตรวจสอบความถูกต้องของการประเมินตามแผนการประเมินผลการเรียนรู้ การให้คะแนนและการตัดเกรดการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  และส่งส านักทะเบียนและวัดผลต่อไป 
 ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ โดย
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้ประชุมเพ่ือตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตเพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้องโดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตรร่วมกันพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการ 
 - การก ากับประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.๕, มคอ.๗) 
 หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธมีการก ากับประเมินการจัดการเรียน
การสอนและการประเมินหลักสูตร โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งมีการด าเนินการตามระบบ คือ เมื่อ
สิ้นสุดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีในแต่ละภาคการศึกษาแล้ว ภายในระยะเวลา ๓๐ วันจะมีการ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในระบบประเมินผลของหลักสูตร และรายงานผลการประเมินการ
จัดการเรียนการสอน (มคอ.๗) เสนอต่อผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ 
 ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธได้มี
กระบวนการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน โดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตรจะน าเข้าสู่ที่
ประชุมเพ่ือพิจารณาร่วมกันในทุกประเด็นที่เก่ียวกับการเรียนการสอนโดยเฉพาะ มคอ.๕ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
ในแต่ละภาคการศึกษา ภายในระยะไม่เกิน ๓๐ วันทุกรายวิชาจะต้องส่งให้กับคณะกรรมการและเลขานุการ
เพ่ือเตรียมน าเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตร เพ่ือพิจารณาร่วมกันว่า แต่ละรายวิชาได้ด าเนินการ 
มคอ.๕ สอดคล้องกับ มคอ.๒ และ มคอ.๓ หรือไม่อย่างไร ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้มีการน าเรื่องดังกล่าว
เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 ส่วน มคอ.๗ นั้น เมื่อสิ้นปีการศึกษา คณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้ประชุมเพ่ือตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตรทั้งหมดเพ่ือเขียนรายงานการประเมินหลักสูตร ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๖๑ นี้ได้น าเรื่อง
ดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมในการคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จากนั้นได้มีการตรวจสอบความถูกต้องของ มคอ.
๗ ในวันที่ ๒๖ และวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ก่อนที่จะส่งให้กับส านักงานคณะสังคมศาสตร์ต่อไป 
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 - การประเมินดุษฎีนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
          หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธได้ก าหนดระบบและกลไกในการ
ประเมินดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตในหลักสูตรไว้ซึ่งเกณฑ์ที่ก าหนดได้สอดคล้องกันข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ ในหัวข้อหลัก และได้ก าหนดไว้ใน มคอ.๒ 
ที่เสนอต่อ ส านักงานการอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วยระบบและกลไกดังนี้คือ 
 
 

ประกาศให้นิสิตทราบ 

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า ๓ คน 
และมีคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบตามเกณฑ์ของ สกอ. 

ด าเนินการตรวจสอบประเมินโดยการ
สัมภาษณ์ตามวัน/เวลาที่ก าหนด 

ผ่าน 

ถ้าเห็นว่าไม่เป็นไปตามแผนหลักสูตรจะประเมินกระบวนการ  
เพ่ือแก้ไขให้การด าเนินงานดีขึ้น 

 

ไม่ผ่าน 

เสนอขออนุมัติส าเร็จการศึกษาตามล าดับ 

แก้ไขตามมติคณะกรรมการ 

คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
ประชุมเพ่ือก าหนดวันประเมิน 

 

คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
ประชุมเพ่ือก าหนดวันประเมิน 
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-การท าดุษฎีนิพนธ์  
 แบบ ๑ สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท าดุษฎี
นิพนธ์ เสนอดุษฎีนิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้น
แต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจ
เข้ารับฟังได้ ส าหรับผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย ๒ เรื่อง 
 แบบ ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 
๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบวัดคุณคุณสมบัติ  ( Qualifying 
Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท าดุษฎีนิพนธ์ เสนอดุษฎีนิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก
สถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ส าหรับผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์
ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ 
-การสอบดุษฎีนิพนธ์ 
 ในการสอบดุษฎีนิพนธ์ นิสิตต้องสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการสอบใน
การตอบข้อซักถามต่างๆ เกี่ยวกับดุษฎีนิพนธ์หรือเรื่องที่เกี่ยวข้อง หลังจากสอบแล้วให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบดุษฎีนิพนธ์ประชุมพิจารณาประเมินผล ในขณะประเมินให้นิสิตออกจากห้องสอบ 

 นอกจากนี้ทางหลักสูตรได้น ากระบวนการทั้งหมดเข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เพ่ือประเมินกระบวนการที่ปฏิบัติว่าสมควรแก้ไขปรับปรุงหรือมีปัญหาอะไรเพ่ือที่จะท าให้แก้ไขปรับปรุง จาก
การประชุม พบว่า ในกระบวนการประเมินควรมีเพ่ิมวิธีการให้นิสิตสาธิตการท าวิจัยหรือน าเสนอผลงานวิจัยที่
นิสิตท าส าเร็จแล้วให้คณะกรรมการเห็นโดยสรุปโดยสาธิตให้เห็นถึงกระบวนการทั้งหมดด้วยวิธีการท าโฟร์
ชาร์ตในแต่ละประเด็น ซึ่งมติที่ประชุมก็เห็นด้วยและได้น าวิธีการที่ได้จากข้อสรุปของที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรนั้นมาปรับปรุงกระบวนการประเมินดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตที่สอบในภายหลัง ซึ่งผลจากการ
ปรับปรุงกระบวนการนั้น ท าให้เห็นว่านิสิตมีพัฒนาการในการน าเสนองานและมีความสามารถในการอธิบายให้
คณะกรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธ์ทราบมากขึ้นซึ่งถือว่าเป็นผลด าส าหรับนิสิตและคณะกรรมการเอง 

การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
๔ คะแนน ๔ ๔ บรรลุ 

 
 
 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

๕.๓-๑ เอกสารการประเมินดุษฎีนิพนธ์ 
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ตัวบ่งช้ีที่  ๕.๔ ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
ผลการด าเนินงาน 

ล าดับ 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 

เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

ผ่าน 
ไม่

ผ่าน 
๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่าง

น้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานหลักสูตร 

รายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 
๑๐ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ มีอาจารย์เข้า
ร่วมประชุม คือ 
๑. พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.    ประธานฯ 
๒. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. 
กรรมการฯ 
๓. พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร.           กรรมการฯ 
๔. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร.   กรรมการฯ 
๕. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ. 
กรรมการฯ 
๖. ดร.  ดร.ประเสริฐ ธิลาวกรรมการและ
เลขานุการฯ 
รายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 
๑๐ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ มีอาจารย์เข้าร่วม
ประชุม คือ 
๑. พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.    ประธานฯ 
๒. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. 
กรรมการฯ 
๓. พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร.           กรรมการฯ 
๔. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร.   กรรมการฯ 
๕. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ. 
กรรมการฯ 
๖. ดร.  ดร.ประเสริฐ ธิลาวกรรมการและ
เลขานุการฯ 
รายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 
๑๐ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ มีอาจารย์เข้า
ร่วมประชุม คือ 
๑. พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.    ประธานฯ 
๒. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. 
กรรมการฯ 

√ 
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ล าดับ 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 

เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

ผ่าน 
ไม่

ผ่าน 
๓. พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร.           กรรมการฯ 
๔. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร.   กรรมการฯ 
๕. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ. 
กรรมการฯ 
๖. ดร.  ดร.ประเสริฐ ธิลาวกรรมการและ
เลขานุการฯ 
รายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 
๑๐ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ มีอาจารย์เข้า
ร่วมประชุม คือ 
๑. พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.    ประธานฯ 
๒. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. 
กรรมการฯ 
๓. พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร.           กรรมการฯ 
๔. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร.   กรรมการฯ 
๕. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ. 
กรรมการฯ 
๖. ดร.  ดร.ประเสริฐ ธิลาวกรรมการและ
เลขานุการฯ 
รายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เเมื่อวันที่ 
๑๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ มีอาจารย์เข้า
ร่วมประชุม คือ 
๑. พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.    ประธานฯ 
๒. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. 
กรรมการฯ 
๓. พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร.           กรรมการฯ 
๔. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร.   กรรมการฯ 
๕. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ. 
กรรมการฯ 
๖. ดร.  ดร.ประเสริฐ ธิลาวกรรมการและ
เลขานุการฯ 
รายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 
๑๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ มีอาจารย์เข้า
ร่วมประชุม คือ 
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ล าดับ 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 

เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

ผ่าน 
ไม่

ผ่าน 
๑. พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.    ประธานฯ 
๒. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. 
กรรมการฯ 
๓. พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร.           กรรมการฯ 
๔. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร.   กรรมการฯ 
๕. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ. 
กรรมการฯ 
๖. ดร.  ดร.ประเสริฐ ธิลาว   กรรมการและ
เลขานุการฯ 
รายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 
๑๐ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ มีอาจารย์เข้า
ร่วมประชุม คือ 
๑. พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.    ประธานฯ 
๒. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. 
กรรมการฯ 
๓. พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร.           กรรมการฯ 
๔. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร.   กรรมการฯ 
๕. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ. 
กรรมการฯ 
๖. ดร.  ดร.ประเสริฐ ธิลาว  กรรมการและ
เลขานุการฯ 
รายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 
๑๐ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ มีอาจารย์เข้าร่วม
ประชุม คือ 
๑. พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.    ประธานฯ 
๒. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. 
กรรมการฯ 
๓. พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร.           กรรมการฯ 
๔. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร.   กรรมการฯ 
๕. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ. 
กรรมการฯ 
๖. ดร.  ดร.ประเสริฐ ธิลาว  กรรมการและ
เลขานุการฯ 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ ๑๔๐ 
 

ล าดับ 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 

เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

ผ่าน 
ไม่

ผ่าน 
รายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 
๑๐ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ มีอาจารย์เข้า
ร่วมประชุม คือ 
๑. พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.    ประธานฯ 
๒. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. 
กรรมการฯ 
๓. พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร.           กรรมการฯ 
๔. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร.   กรรมการฯ 
๕. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ. 
กรรมการฯ 
๖. ดร.  ดร.ประเสริฐ ธิลาวกรรมการและ
เลขานุการฯ 

๒ มีรายละเอียดของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ ๒ ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

มคอ.๒ √  

๓ มีรายละเอียดของรายวิชา 
แ ล ะ ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ ๓ และ มคอ ๔ 
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา 

มคอ.๓ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
จ านวน ๗ รายวิชาประกอบด้วย 

๑. รายวิชาพุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ 
๒.  รายวิชาสัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับ

สังคมไทย 
๓. รายวิชาสัมมนาการจัดการเชิงพุทธ 
๔. รายวิชาเทคนิคการวิจัยชั้นสูงทางการ

จัดการ 
มคอ.๓ ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
จ านวน ๕ รายวิชา ประกอบด้วย 

๑. รายวิชาการจัดการกิจการพระพุทธศาสนา
ในกลุ่มประเทศอาเซียน  

๒. รายวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพชั้นสูงทางการจัดการ 

๓. รายวิชาวิปัสสนากรรมฐาน 
มคอ.๓ ภาคการฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
จ านวน ๒ รายวิชาประกอบด้วย 

 
√ 

 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ ๑๔๑ 
 

ล าดับ 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 

เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

ผ่าน 
ไม่

ผ่าน 
๑. รายวิชาการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 
๒. รายวิชาการวางแผนและการจัดการเชิงกล

ยุทธ์ 
๔ จัดท ารายงานผลการ

ด าเนินงานของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนินงานของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ ๕ และ มคอ ๖ 
ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

มคอ.๕ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
จ านวน ๗ รายวิชาประกอบด้วย 

๑. รายวิชาพุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ 
๒. รายวิชาสัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับ

สังคมไทย 
๓. รายวิชาสัมมนาการจัดการเชิงพุทธ 
๔. รายวิชาเทคนิคการวิจัยชั้นสูงทางการ

จัดการ  
มคอ.๕ ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
จ านวน ๕ รายวิชา ประกอบด้วย 

๑. รายวิชาการจัดการกิจการพระพุทธศาสนา
ในกลุ่มประเทศอาเซียน 

๒. รายวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพชั้นสูงทางการจัดการ 

๓. รายวิชาสัมมนาการจัดการเชิงพุทธ 
๔. รายวิชาวิปัสสนากรรมฐาน 

มคอ.๕ ภาคการฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
จ านวน ๒ รายวิชาประกอบด้วย 

๑. รายวิชาการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 
   ๒. รายวิชาการวางแผนและการจัดการเชิงกล
ยุทธ์ 

 
√ 

 

๕ จั ด ท า ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด าเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ ๗ ภายใน ๖๐ วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
 

รายงานผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิง
พุทธ 

√  

๖ มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ ๓ 
และ มคอ ๔ (ถ้ามี) อย่างน้อย

-มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาครั้งที่ ๑ ใน
การประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๑ เดือน
สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๑ จ านวน ๑ รายวิชา 
ประกอบด้วย 

 
√ 

 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ ๑๔๒ 
 

ล าดับ 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 

เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

ผ่าน 
ไม่

ผ่าน 
ร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา 

๑. รายวิชาเทคนิคการวิจัยชั้นสูงทางการจัดการ 
-มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาครั้งที่ ๒ เพ่ือ
วันที่พุธที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ านวน ๑ 
รายวิชา ประกอบด้วย 
๑. การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน 

๗ มีการพัฒนา/ปรับปรุง การ
จัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือการประเมินผล
ก า ร เ รี ย น รู้  จ า ก ผ ล ก า ร
ประเมินการด า เนิ น งานที่
รายงานใน มคอ ๗ ปีที่แล้ว 

จัดท าแผนพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
การเรียนรู้  หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 

 
√ 

 

๘  อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี )  ทุกคน
ได้ รั บการปฐมนิ เทศ  หรื อ
ค าแนะน าด้ านการจัดการ
เรียนการสอน 

ไม่มีอาจารย์ใหม่ N/A  

๙ อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปี
ละครั้ง 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านเข้ารับการอบรม
และพัฒนาผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
ภายใต้โครงการฝึกอบรมหลักสูตร สถิติและการ
วิจัยเพื่อพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 
วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เข้าร่วมโครงการเทคนิค
การท าวิจัยและวิทยานิพนธ์ ที่ เดอะพายรีสอร์ท 
จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
ได้เข้าร่วมในการประชุมวิชาการที่มีรายงานการ
ประชุม (Proceedings) หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ วันที่  ๘  
เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ และได้ผ่านการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดท าวารสารในรูปแบบ
วารสารอิเล็กทรอนิค (ThaiJo) เมื่อวันที่ ๒๘-
๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

√  

๑๐  จ านวนบุคลากรสนับสนุนการ
เรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือ

บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และวิชาชีพ โครงการพัฒนา
ศักยภาพงานทะเบียนและวัดผล จัดโดยส านัก

 
N/A 

 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ ๑๔๓ 
 

ล าดับ 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 

เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

ผ่าน 
ไม่

ผ่าน 
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๕๐ ต่อปี 

ทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย จ านวน ๑ คน 

๑๑ ระดับความพึงพอใจของนิสิตปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕ 

ผลการการประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อ
การบริหารจัดการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๙ 

√  

๑๒ ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บั ณ ฑิ ต ที่ มี ต่ อ บัณ ฑิ ต ใ ห ม่ 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จาก
คะแนนเต็ม ๕ 

ผลการการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ที่มีต่อบัณฑิตใหม่ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๘๖ 

√  

รวมตัวบ่งช้ีในปีการศึกษาที่รับประเมิน ๑๐ 

จ านวนตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์ระดับผ่าน ๑๐ 

ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้ที่เป็นไปตามเกณฑ์ระดับผ่าน ๑๐๐ 

คะแนนผลการด าเนินงานหลักสูตรตาม มคอ.๒ 
  ๑. ค่าร้อยละ ๑๐๐ = ๕  คะแนน 
  ๒. ค่าร้อยละ ๘๐ = ๑ คะแนน 
  ๓. ค่าร้อยละไม่เกิน ๘๐ = ๐ คะแนน 
  ๔. ค่าร้อยละทีม่ากกว่าร้อยละ ๘๐ และไม่เกินร้อยละ ๑๐๐ ให้ใช้สูตรค านวณหาค่า
คะแนน 

๕ 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ๕ บรรลุ 

รายการหลักฐาน  
รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

๕.๔-๑ มคอ.๒ 
๕.๔-๒ SAR 
๕.๔-๓ เอกสารการเข้าอบรมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๕.๔-๔ ผลสรุปการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
๕.๔-๕ มคอ.๓ 
๕.๔-๖ มคอ.๕ 

 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ ๑๔๔ 
 

วิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ ๕ 
จุดแข็ง 
  ๑. หลักสูตรได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  ๒. มีการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติครบทุกข้อ 
จุดที่ควรพัฒนา 
  ๑. ควรพัฒนาระบบและกลไกข้ึนมารองรับการท างานในยุคดิจิตอล 
แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา 
  ๑. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนงบประมาณส าหรับการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในยุคดิจิตอลให้มาก
ขึ้น 
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องค์ประกอบที่ ๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๑  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
 

: ระบบการด าเนินงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
: จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

: กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ก่อนเปิดภาคการเรียนโดยส ารวจจาก 

 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร นิสิตในหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

คณะกรรมการประชุมพึ่งพิจารณาผลการส ารวจ 
 

น าเสนอต่อผู้อ านวยการหลักสูตรฯ เพื่อขออนุมัติจัดซื้อสิ่งสนับสนุน 
 

น าเสนอต่ออธิการบดีเพื่อขออนุมัต ิ
 

หลักสูตรด าเนินการจัดซื้อ 
 

คณะกรรมการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและนิสิต 
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ผลการด าเนินงาน 
๖.๑ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 - ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธได้จัดให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และ
การปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต และอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยมีคณะ
กรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบดังนี้  

 ๑. มีการส ารวจและวิเคราะห์ความต้องการสิ่งสนับสนุนจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ประจ า 
และนิสิตในหลักสูตร ผลการส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เสนอผู้อ านวยการหลักสูตรฯ เสนอ
ต่อคณบดีคณะสังคมศาสตร์ เพ่ือจัดท าแผนงานและโครงการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และเมื่อพิจารณา
อนุมัติและจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณการเรียนรู้ ดังนี้  

๑) จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์, 
โปรเจคเตอร์, ไมโครโฟน, หนังสือ   
๒) การบ ารุงรักษาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ตรวจสอบความพร้อมในการใช้อุปกรณ์  
๓) การซ่อมบ ารุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
๔) การจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
๕) การให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

๒. มีการประเมินกระบวนการโดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตร และได้น าผลจากการประเมิน
กระบวนการไปปรับปรุงการด าเนินงานการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยเพ่ิมขั้ นตอนการวางแผน เพ่ิม
ผู้รับผิดชอบ และให้มีการส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากเจ้าหน้าที่ และมีการถอดบทเรียน
การด าเนินงานเพ่ือพัฒนาให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีและได้น าผลการประเมินมาพัฒนาระบบและกลไกการจัดสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
          หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธมีการเตรียมความพร้อมทางกายภาพ มี
การจัดพ้ืนที่ สถานที่ส าหรับนิสิต อาจารย์ประจ าหลักสูตร เจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไปที่มาติดต่องานกับ
หลักสูตรโดยมี 

๑. ห้องบรรยายทั้งหมด ๕ ห้อง จากเดิม ๓ ห้อง 
๒. ห้องประชุมขนาดเล็ก จ านวน ๑๓ ที่นั่ง จ านวน ๒ ห้อง  
๓. ห้องประชุมขนาดกลาง จ านวน ๒๕ ที่นั่ง จ านวน ๒ ห้อง จากเดิม ๑ ห้อง 
๔. ห้องประชุมเธียเตอร์ จ านวน ๖๐ ที่นั่ง จ านวน ๑ ห้อง  
๕. ห้องส าหรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน ๘ ห้อง จากเดิม ๑ ห้อง 
๖. ห้องรับรองคณาจารย์ จ านวน ๒ ห้อง จากเดิม ๑ ห้อง 
๗. ห้องส าหรับเจ้าหน้าที่ จ านวน ๑ ห้อง 
๘. สิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนประกอบด้วย 
- มีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จ านวน ๑๐ เครื่อง จากเดิม ๕ เครื่อง  
- มีคอมพิวเตอร์ PC จ านวน ๒๑ เครื่อง  จากเดิม ๑๐ เครื่อง  
- มีโปรเจคเตอร์ จ านวน ๗ ชุด จากเดิม ๔ ชุด 
๙. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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- มีดุษฎีนิพนธ์ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ จ านวน   ๑,๐๐๐ เรื่อง จากเดิม ๔๕๐ 
เรื่อง 

- มีดุษฎีนิพนธ์ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ จ านวน๑,๑๐๐ เรื่อง จากเดิม ๖๘๐ 
- มีหนังสือและต ารารวมถึงวารสารที่เกี่ยวกับสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ จ านวน ๓,๗๐๐ เรื่อง จาก

เดิม ๓,๐๐๐ เรื่อง 
- มีเอกสารฉบับอิเล็กทรอนิคจ านวนมากกว่า ๑๐,๐๐๐ เรื่อง 

     ซึ่งทั้งหมดนี้หลักสูตรได้มีการก าหนดวิธีการขอใช้ซึ่งต้องผ่านการเห็นชอบของผู้บริหารหลักสูตร และ
จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งหมดในหลักสูตรนี้ได้ผ่านวิธีการส ารวจ วิเคราะห์ ของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร แล้วน าเสนอต่อผู้บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเพ่ือจัดหาส่งสนับสนุนเหล่านี้ 
- กระบวนการปรับปรุงตามแผนการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
      หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธโดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
ประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิตและอาจารย์ประจ าหลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๖๑  
มีผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่า มีค่าเฉลี่ย ๔.๐๕ และได้ท าผลการประเมินในเรื่องที่ควรปรับปรุง
ดังกล่าวไปปรับปรุงคือ จ านวนดุษฎีนิพนธ์ สถานที่ท่ีให้ค าปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ จ านวนคอมพิวเตอร์ หลังจากการ
ด าเนินการปรับปรุงแล้วจัดท าการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ พบว่า 
มีค่าเฉลี่ยโดยรวมมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกเรื่อง ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๖.๑ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาต่อการ

บริหารจัดการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด้านสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 

 (n = ๔๑) 

การบริหารจัดการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ

สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ระดับความพึงพอใจ 
นิสิต อาจารย ์

ก่อน 
μ 

หลัง 
μ 

ก่อน 
μ 

หลัง 
μ 

๑. อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องประชุม ห้องโสตทัศนูปกรณ์และ
ห้องปฏิบัติการ ๓.๓๔ ๔.๓๐ ๓.๕๙ ๔.๙๔ 

๒. วัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์การศึกษา ๓.๐๙ ๔.๐๓ ๓.๘๘ ๔.๐๙ 
๓. หนังสือ วารสาร ดุษฎีนิพนธ์ เอกสาร ต าราตามหลักสูตร ๓.๓๕ ๔.๑๕ ๓.๗๗ ๔.๙๕ 
๔. สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในหลักสูตร ๓.๐๓ ๔.๐๘ ๓.๔๙ ๔.๐๙ 
๕. คอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมโยงอินเทอร์เน็ตในห้องสมุด ๓.๕๗ ๔.๐๐ ๓.๖ ๓.๗๗ 
๖. การเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง (WiFi) ๓.๓๙ ๓.๙๐ ๓.๔๘ ๓.๖๙ 
๗. การส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมประชุมวิชาการ

ระดับชาติ/นานาชาติ ๓.๓๙ ๔.๐๐ ๓.๔๔ ๓.๘๙ 
๘. การจัดบริการที่จ าเป็น เช่น การบริการอนามัย หอพัก ที่

พักผ่อน สถานที่จัดกิจกรรม สถานที่ออกก าลังกาย ๓.๓๓ ๓.๖๘ ๓.๙๙ ๓.๖๙ 
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การบริหารจัดการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ

สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ระดับความพึงพอใจ 
นิสิต อาจารย ์

ก่อน 
μ 

หลัง 
μ 

ก่อน 
μ 

หลัง 
μ 

๙. มีการสนับสนุนทุนการท าวิจัยแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ๓.๓๑ ๓.๗๕ ๓.๖๓ ๓.๘๑ 
๑๐. ห้องท าดุษฎีนิพนธ์ (ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียน) เพ่ือให้นิสิตเข้าใช้ได้

สะดวก ๓.๔๐ ๓.๘๕ ๓.๔๐ ๓.๖๐ 
รวมค่าเฉลี่ยท้ังหมด ๓.๒๘ ๓.๙๖ ๓.๖๓ ๔.๐๕  

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุ
เป้าหมาย 

๔ คะแนน ๔ ๔ บรรลุ 
 

 
วิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ ๖ 
 
จุดแข็ง 

มีการจัดอาคารสถานที่ และห้องเรียน ห้องทดลอง ห้องคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้คณะสังคมศาสตร์ได้อ านวย
ความสะดวกในการเรียนการสอนของหลักสูตรให้สะดวกสบายในการด าเนินการเรียนการสอนของนิสิตและ
คณาจารย์ 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธมีจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่
เพียงพอ เช่น ห้องเรียน ห้องค้นคว้าคลินิกวิจัย ห้องประชุม และคอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูล 
แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา 

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธควรพัฒนาระบบสารสนเทศและการ
จัดเก็บข้อมูลเพ่ือเป็นคลังความรู้เปิดการสื่อสารให้ครอบคลุมเพ่ือการศึกษาและสืบค้นข้อมูลให้ได้รวดเร็ว
มากกว่านี้ 

 
 
 
 

  

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

๖.๑-๑ ผลสรุปการประเมินความพึงพอใจของการให้บริการ 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ ๑๔๙ 
 

บทที่ ๓ 
การบริหารหลักสูตร ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแผนการด าเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 

 
๓.๑  การบริหารหลักสูตร 

ปัญหาในการบริหารหลักสูตร 
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล

ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แนวทางการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาในอนาคต 

๑.ความพร้อมของนิสิต เวลาเรียนและการฝึกปฏิบัติการท า
ดุษฎีนิพนธ์ 

จัดท าโครงการติดตามของการ
ท าดุษฎีนิพนธ์เป็นระยะและมี
การวางแผนล่วงหน้าเพ่ือให้นิสิต
เตรียมตัว และจัดท าเอกสารเพ่ือ
มารับค าปรึกษากับคณาจารย์ 

๒.การจัดท าต าราประกอบการ
สอนที่ทันต่อสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลง 

การเข้าถึงเอกสารอ้างอิงในการท า
ดุษฎีนิพนธ์ 

รวบรวมเอกสารอ้างอิงที่ทันสมัย
และการจัดท า KM ภายใน
หลักสูตร 

 
๓.๒ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมินอิสระ 
 

ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้
ประเมิน 

ความเห็นของหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรต่อข้อคิดเห็นหรือสาระท่ีได้รับ 

การน าไปด าเนนิการวางแผน
หรือปรับปรุงหลักสูตร 

   

   

 
๓.๓ การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา (รายงานตามปีท่ีส ารวจ)  
 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
  

 
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน 
......................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................  
 

 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ ๑๕๐ 
 

๓.๔ การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 

กระบวนการประเมิน 
.......................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................  

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

 
 

 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน 
.................................................................................. .....................................................................................  
.......................................................................................................................................................................  

 
 
๓.๕ แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ความส าเร็จของแผน/เหตุผลท่ี
ไม่สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 

 
 

   

 
 

   

 
๓.๖ ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
 ......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ ๑๕๑ 
 

บทที่ ๔ 
สรุปผลการประเมิน 

 
๔.๑ ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับหลักสูตร 
  

องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

องค์ประกอบท่ี ๑      
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ๑๐ ๑๐  หลักสูตรได้

มาตรฐาน 
องค์ประกอบท่ี ๒     
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ๔.๒๕ ๔.๘๗  บรรลุ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ ๕ ๕  บรรลุ 
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี ๒     
องค์ประกอบที่ ๓     
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ๔ ๓  ไมบ่รรลุ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ๔ ๔  บรรลุ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ ๔ ๔  บรรลุ 
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี ๓    บรรลุ 
องค์ประกอบท่ี ๔     
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ๔ ๔  บรรลุ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ ร้อยละ ๘๐ ๔.๕๓  บรรลุ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓ ๔ ๔  บรรลุ 
เฉลี่ยคะแนน  องค์ประกอบท่ี ๔    บรรลุ 
องค์ประกอบท่ี ๕     
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ ๔ ๔  บรรลุ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ ๔ ๔  บรรลุ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓ ๔ ๔  บรรลุ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔ ร้อยละ ๑๐๐ ๕  บรรลุ 
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี ๕    บรรลุ 
องค์ประกอบท่ี ๖     
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ ๔ ๔  บรรลุ 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้
(๑๓ ตัวบ่งช้ี) 

 ๔.๑๘ 
 

บรรลุ 
 

 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ ๑๕๒ 
 

๔.๒ ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ 
ประกอบ

ที ่

คะแนน 
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแน
นเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
๐.๐๑-๒.๐๐ ระดับ
คุณภาพน้อย 
๒.๐๑-๓.๐๐ ระดับ
คุณภาพปานกลาง 
๓.๐๑-๔.๐๐ ระดับ
คุณภาพด ี
๔.๐๑-๕.๐๐ ระดับ
คุณภาพดีมาก 

๑ ผ่านการประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
๒ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

นอ
งค

์ปร
ะก

อบ
ที่ 

๒-
๖ ๒   ๒.๑ (๔.๘๗) 

๒.๒ (๕) 
๔.๙๔ ระดับคุณภาพดีมาก 

๓ ๓ ๓.๑ (๓) 
๓.๒ (๔) 
๓.๓ (๔) 

  ๓.๖๗ ระดับคุณภาพดี 

๔ ๓ ๔.๑ (๔) 
๔.๒ (๔.๕๓) 
๔.๓ (๔) 

  ๔.๑๘ ระดับคุณภาพดีมาก 

๕ ๔ ๕.๑ (๔) 
 

๕.๒ (๔) 
๕.๓ (๔) 
๕.๔ (๕) 

 ๔.๒๕ ระดับคุณภาพดีมาก 

๖ ๑  ๖.๑ (๔)  ๔ ระดับคุณภาพดี 
ผลการประเมิน ๕.๖๕ ๔.๒๕ ๔.๙๔ ๔.๑๘ ระดับคุณภาพดีมาก 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


