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รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report  : SAR) ของหลักสูตรพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการประเมินผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบ ๖ องค์ประกอบ ๑๓ 
ตัวบ่งชี้ ว่ามีจุดแข็งที่เป็นแนวเสริมและจุดอ่อนที่จะน าไปพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการทางการศึกษา ที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนและสังคมโดยส่วนรวม 

เอกสารการประเมินตนเองฉบับนี้เป็นข้อมูลปีการศึกษา ๒๕๕๙ และพร้อมส าหรับการ
ประเมินคุณภาพภายในและประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

(พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ดร.) 
ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
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บทสรุปผูบ้ริหาร 
 

ปัญหาในการบริหารหลักสูตร 
 ๑. การวางแผนการจัดการเรียนการสอนต้องอาศัยความพร้อมของคณาจารย์/นิสิต/
เจ้าหน้าที่ 
 ๒. การด าเนินการจัดการเรียนการสอน 
  คณาจารย์  =  การน าเสนอ/วิธีการสื่อสาร/การให้ความรู้แก่นิสิต 
  คณาจารย์  =  ขาดการผลิตต าราประกอบการเรียนการสอนที่ทันสมัยและน าไปใช้
ในการท างาน 
 ๓. การสื่อสารระหว่างคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนิสิต 
 ๔. การประเมินผลของการจัดการเรียนการสอนยังไม่เป็นรูปร่างและยังไม่ได้น าปัญหาต่างๆ 
มาปรับปรุง และจัดท าแผนปฏิบัติงานในปีต่อไป 
 ๕. เจ้าหน้าที่ควรท างานในเชิงรุกและสื่อสารอย่างชัดเจนแก่คณาจารย์และนิสิต 
 ๖. กระบวนการควบคุมการท าสารนิพนธ์ของนิสิต 
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต  
 ๑. มีการประชุมวางแผนงานที่ชัดเจนของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ในการจัดการเรียนการ
สอนอย่างใกล้ชิดให้นิสิต 
 ๒. มีการจัดท าคู่มือการบริหารหลักสูตรให้ชัดเจนและประชุมถึงแนวทางปฏิบัติของ
คณาจารย์เจ้าหน้าที่ นิสิต 
 ๓. จัดท ากระบวนการจัดการความรู้ในหลักสูตรโดยใช้กับการเรียนการสอนที่เข้าถึงนิสิตและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างดีในชีวิตประจ าวัน 
 ๔. จ าท าคู่มือ/ต ารา/เอกสารประกอบการสอนประจ าหลักสูตรโดยเน้นการบูรณาการศาสตร์
สมัยใหม่กับพระพุทธศาสนาและการจัดท า best practice 
 ๕. จัดท าช่องทางการสื่อสารในลักษณะเป็นการสื่อสาร ๒ ทางระหว่างคณาจารย์/นิสิต/
เจ้าหน้าที่ 
 ๖. จัดท ากระบวนการ/กลไกในการควบคุมการท าสารนิพนธ์ 
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สารบญั 

 
 หน้า 

ค าน า ๒ 
บทสรปุผู้บริหาร ๓ 
สารบัญ ๔ 
บทที่ ๑   
 ๑.๑ ชื่อหลักสตูร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ๕ 
 ๑.๒ คณะต้นสงักัดและสถานที่เปิดสอน ๕ 
 ๑.๓ ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ๕ 
 ๑.๔ อาจารย ์ ๖ 
 ๑.๕ สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนทุกชั้นปีและทุกภาคการศึกษา ๑๓ 
 ๑.๖ การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกต ิ ๑๕ 
 ๑.๗ รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบ ๑๕ 
 ๑.๘ คุณภาพการสอน ๑๕ 
บทที่ ๒  ผลการประเมนิตามองค์ประกอบ  
 องค์ประกอบที่ ๑  การก ากับมาตรฐาน ๑๘ 
 องค์ประกอบที่ ๒  บณัฑิต ๔๘ 
 องค์ประกอบที่ ๓  นสิิต ๕๐ 
 องค์ประกอบที่ ๔  อาจารย ์ ๖๑ 
 องค์ประกอบที่ ๕  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ๗๘ 
 องค์ประกอบที่ ๖  สิ่งสนับสนนุการเรียนรู ้ ๙๑ 
บทที่ ๓  การบริหารหลักสูตร ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแผนการด าเนนิการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
 ๓.๑ การบริหารหลักสูตร ๙๕ 
 ๓.๒ ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมนิอิสระ ๙๕ 
 ๓.๓ การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา (รายงานตามปีที่ส ารวจ) ๙๕ 
 ๓.๔ การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ๙๖ 
 ๓.๕ แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร ๙๖ 
 ๓.๖ ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร ๙๖ 
บทที่ ๔ สรุปผลการประเมิน  
 ๔.๑ ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ๙๗ 
 ๔.๒ ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ ๙๘ 
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 บทที่ ๑ 
บทน า 

๑.๑ ชื่อหลักสตูร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา    
 ๑) ชื่อหลักสูตร     
 ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
 ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Master of Art Program in Buddhist Management 
 ๒) ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย  : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการเชิงพุทธ) 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  : Master of Arts (Buddhist Management) 
 ชื่อย่อภาษาไทย  : พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ) 
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ  : M.A.  (Buddhist Management) 
 ๓) สาขาวิชา  
 สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  (Buddhist Management) 
 
๑.๒ คณะต้นสงักัดและสถานที่เปิดสอน 
 ๑) คณะต้นสังกัด 
 ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๒) สถานที่เปิดสอน  
 หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย อาคารเรียนรวมชั้น ๕ โซนบี เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
  
๑.๓ ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 ๑) ปรัชญาของหลักสูตร 

หลักสูตรพุทธศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มุ่งเน้นการพัฒนาองค์
ความรู้ใหม่ ทางด้านการจัดการที่บูรณาการหลักการทางพระพุทธศาสนา เพื่อพัฒนาและเสริมสร้าง
ความทันสมัยทางวิชาการของศาสตร์ทางด้านการจัดการ สอดคล้องกับพระปณิธานของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงสถาปนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขึ้น เพื่อเป็นที่ศึกษาพระไตรปิฎก และวิชาชั้นสูง อีกทั้ง
สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองประเทศ ทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต 
 ๒) ความส าคญัของหลักสูตร 

การบริหารงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงการบริหารกิจการทางพระพุทธศาสนามี
ความจ าเป็นที่จะต้องแสวงหาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักการบริหารจัดการให้เหมาะสมกับยุคสมัย 
การศึกษาสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ เป็นกระบวนการหนึ่งที่ตอบสนองต่อการท าให้การ
บริหารงานเหล่านั้นประสบผลส าเร็จด้วยดี ประกอบกับการที่ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ 
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มาเป็นระยะเวลานานกว่า ๒๖ ปีแล้ว และหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิง
พุทธ มาเป็นระยะเวลานานกว่า ๖ ปีแล้ว จึงเห็นถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาหลักสูตร
ดังกล่าวนี้ให้มีการศึกษาค้นคว้าเชิงลึกในระดับสูงขึ้นไป กล่าวคือในระดับมหาบัณฑิตต่อไปอีก 

ดังนั้น เพื่อพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ให้มี
ลักษณะต่อยอดที่สามารถอ านวยความสะดวกให้แก่พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ผู้ประสงค์จะศึกษา
ต่อในระดับสูงขึ้นไป อันจะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปประยุกต์เพื่อให้การบริหารงานในกิจการนั้น ๆ 
ประสบความส าเร็จด้วยดี อีกทั้งจะเป็นการจัดการศึกษาวิชาการทางพระพุทธศาสนา ประยุกต์เข้า
กับศาสตร์สมัยใหม่ กล่าวคือ การบริหารการจัดการนั่นเอง 
 ๓) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

๓.๑ เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ให้มีความรู้ความเข้าใจวิชาการทางพระพุทธศาสนา
ประยุกต์เข้ากับวิชาการแห่งการจัดการ พร้อมกับบูรณาการเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ได้อย่างกลมกลืน 

๓.๒ เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ให้นาความรู้ในวิชาการทางพระพุทธศาสนาไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการ และเน้นถึงความรู้คู่คุณธรรมตามหลักทางพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้ง
ด้านจิตภาวนา สุขสงบเยือกเย็น แจ่มใส ใฝ่รู้ สร้างสรรค์ และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นพุทธศาสตร
มหาบัณฑิตที่เพียบพร้อมที่เป็นต้นแบบหรือตัวอย่างที่ดีให้แก่สังคมได ้

๓.๓ เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ให้มีความรู้ความสามารถในการสังเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ วิจัย จัดระบบและประเมินผลข้อมูลจนเกิดองค์ความรู้ใหม่ เพื่อความเจริญก้าวหน้าทาง
วิชาการพระพุทธศาสนาที่บูรณาการเข้ากับวิชาการทางด้านการจัดการ ตลอดจนพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติให้มีความเจริญยั่งยืนตลอดไป 
 
๑.๔ อาจารย ์
      ๑) อาจารย์ประจ าหลักสูตร ตาม มคอ.๒  

ที ่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ/
สาขาวิชา 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีที่

ส าเร็จ 

๑ นายพิเชฐ ทั่งโต อาจารย ์ Ph.D.(Public 
Administration) 
M.A.(Public 
Administration)  
พธ.บ.(บริหารการศึกษา) 

Marathawada U. India 
Marathawada U. India 
มจร 

๒๕๕๐ 
๒๕๓๙ 
๒๕๓๖ 

๒ นายยุทธนา ปราณีต อาจารย ์ Ph.D. (Political Science) 
M.A. (Politics) 
ร.บ. (รัฐศาสตร์) 
พธ.บ. (รัฐศาสตร์) 

Marathawada U. India 
Pune U. India 
มสธ. 
มจร 

๒๕๔๕ 
๒๕๔๒ 
๒๕๔๖ 
๒๕๓๙ 

๓ พระครูโสภณปริยัติสุธี อาจารย ์ ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภูมิภาค) 
ศศ.ม. (การบริหารบุคคล) 
ร.บ. (รัฐศาสตร์ ปกครอง) 

ม.ราชภัฏเชียงราย 
 
Nagpur U. India 
มสธ. 

๒๕๕๓ 
 

๒๕๔๐ 
๒๕๓๗ 

๔ นายจ านง วงศ์คง อาจารย ์ Ph.D. (Economics) 
M.A. (Political Science) 

Poona U. India 
Poona U. India 

๒๕๔๗ 
๒๕๓๘ 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ม.การจัดการเชิงพุทธ                               ๗ 
 

ที ่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ/
สาขาวิชา 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีที่

ส าเร็จ 

พธ.บ. (การบริหารการศึกษา) มจร ๒๕๓๕ 
๕ นายสายัณห์ อินนันใจ อาจารย ์ Ph.D. (Sociology) 

M.A. (Sociology) 
พธ.บ. (สังคมวิทยา) 

Marathawada U. India 
Misow U. India 
มจร 

๒๕๔๖ 
๒๕๔๒ 
๒๕๓๙ 

      หมายเหตุ เติมคุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปีที่ที่ส าเร็จการศึกษาให้ครบถ้วนทุกระดับ 
 
 ๒) อาจารย์ประจ าหลักสูตรของส่วนงาน ในปัจจุบัน  

๒.๑) อาจารย์ประจ าหลักสูตร คนที่ ๑  
รายการ ข้อมูล 

ต าแหน่งทางวิชาการ/สาขาวิชา อาจารย์ / การจัดการเชิงพุทธ 
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร) 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  
  - ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
  - กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา Social Sciences, Business and Law 
  - ปีที่จบการศึกษา ๒๕๕๓ 
  - ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท  
  - ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
  - กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา Social Sciences, Business and Law 
  - ปีที่จบการศึกษา ๒๕๕๔ 
  - ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก  
  - ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
  - กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา Social Sciences, Business and Law 
  - ปีที่จบการศึกษา ๒๕๕๗ 
  - ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ประสบการณ์การท าการสอน  
  - จ านวนปีที่ท าการสอน ๑ 
  - ชื่อรายวิชาที่ท าการสอน สัมมนาการวิจัยและพัฒนาการจัดการเชิงพุทธ 

องค์การการบริหารและพฤติกรรมองค์การเชิงพุทธ 
การบริหารการพัฒนาองค์การเชิงพุทธ 

วัน/เดือน/ปีที่เข้าท างาน ๑ กันยายน ๒๕๕๘ 
ประเภท (ประจ า/อัตราจ้าง) ประจ า 

 
๒.๒) อาจารย์ประจ าหลักสูตร คนที่ ๒ 

รายการ ข้อมูล 
ต าแหน่งทางวิชาการ/สาขาวิชา อาจารย์ / การจัดการเชิงพุทธ 
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระมหาสุนันท์ สุนนโฺท 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ม.การจัดการเชิงพุทธ                               ๘ 
 

รายการ ข้อมูล 
  - ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
  - กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา Social Sciences, Business and Law 
  - ปีที่จบการศึกษา ๒๕๕๓ 
  - ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท  
  - ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
  - กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา Social Sciences, Business and Law 
  - ปีที่จบการศึกษา ๒๕๕๔ 
  - ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก  
  - ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
  - กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา Social Sciences, Business and Law 
  - ปีที่จบการศึกษา ๒๕๕๗ 
  - ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ประสบการณ์การท าการสอน  
  - จ านวนปีที่ท าการสอน ๑ 
  - ชื่อรายวิชาที่ท าการสอน สัมมนาการวิจัยและพัฒนาการจัดการเชิงพุทธ 

องค์การการบริหารและพฤติกรรมองค์การเชิงพุทธ 
การบริหารการพัฒนาองค์การเชิงพุทธ 

วัน/เดือน/ปีที่เข้าท างาน ๑ กันยายน ๒๕๕๘ 
ประเภท (ประจ า/อัตราจ้าง) ประจ า 

 
๒.๓) อาจารย์ประจ าหลักสูตร คนที่ ๓  

รายการ ข้อมูล 
ต าแหน่งทางวิชาการ/สาขาวิชา อาจารย์ / 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 สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
  - กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา Social Sciences, Business and Law 
  - ปีที่จบการศึกษา ๒๕๕๔ 
  - ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก  
  - ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
  - กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา Social Sciences, Business and Law 
  - ปีที่จบการศึกษา ๒๕๕๗ 
  - ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ม.การจัดการเชิงพุทธ                               ๙ 
 

รายการ ข้อมูล 
ประสบการณ์การท าการสอน  
  - จ านวนปีที่ท าการสอน ๑ 
  - ชื่อรายวิชาที่ท าการสอน สัมมนาการวิจัยและพัฒนาการจัดการเชิงพุทธ 

องค์การการบริหารและพฤติกรรมองค์การเชิงพุทธ 
การบริหารการพัฒนาองค์การเชิงพุทธ 

วัน/เดือน/ปีที่เข้าท างาน ๑ กันยายน ๒๕๕๘ 
ประเภท (ประจ า/อัตราจ้าง) ประจ า 

 
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 
  - ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา Doctor of  Organization Development and Tranformation 

/ Organization Development and Tranformation การพัฒนา
และการปฏิรูปองค์กร 

  - กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา  
  - ปีที่จบการศึกษา ๒๕๕๐ 
  - ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ เมืองซีบู ประเทศพิลิปปินส์ 
  - ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา Doctor of  Philosophy / Philosophy 
  - กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา Philosophy 
  - ปีที่จบการศึกษา ๒๕๔๘ 
  - ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยมคธ ประเทศอินเดีย 
ประสบการณ์การท าการสอน  
  - จ านวนปีที่ท าการสอน ๑๓ 
  - ชื่อรายวิชาที่ท าการสอน กลยุทธ์การจัดการชั้นสูงส าหรับการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา 

องค์การบริหารและพฤติกรรมเชิงพุทธ 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ม.การจัดการเชิงพุทธ                               ๑๐ 
 

รายการ ข้อมูล 
การบริหารการพัฒนาองค์การเชิงพุทธ 
สันติวิธีและสมานฉันท์เชิงพุทธ 

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

 
๒.๕) อาจารย์ประจ าหลักสูตร คนที่ ๕  

รายการ ข้อมูล 
ต าแหน่งทางวิชาการ/สาขาวิชา อาจารย์ / 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 
  - กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา ปรัชญา 
  - ปีที่จบการศึกษา ๒๕๔๔ 
  - ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก  
  - ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา พุทธศาสตรมหาบัณฑิต / พระพุทธศาสนา 
  - กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา ปรัชญา 
  - ปีที่จบการศึกษา ๒๕๕๕ 
  - ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ประสบการณ์การท าการสอน  
  - จ านวนปีที่ท าการสอน ๒ 
  - ชื่อรายวิชาที่ท าการสอน กลยุทธ์การจัดการชั้นสูงส าหรับการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา  

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ  
การบริหารการพัฒนาองค์การเชิงพุทธ  
สันติวิธีและสมานฉันท์เชิงพุทธ  
สัมมนาการวิจัยและพัฒนาการจัดการเชิงพุทธ 

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

 
๒.๖) อาจารย์ประจ าหลักสูตร คนที่ ๖ 

รายการ ข้อมูล 
ต าแหน่งทางวิชาการ/สาขาวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ การจัดการเชิงพุทธ 
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล นายอนุวัต กระสังข์ 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  
  - ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
  - กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา Humanities and Arts 
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  - ปีที่จบการศึกษา ๒๕๕๐ 
  - ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท  
  - ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
  - กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา Humanities and Arts 
  - ปีที่จบการศึกษา ๒๕๕๓ 
  - ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก  
  - ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
  - กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา Social Sciences, Business and Law 
  - ปีที่จบการศึกษา ๒๕๕๖ 
  - ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ประสบการณ์การท าการสอน  
  - จ านวนปีที่ท าการสอน ๑ 
  - ชื่อรายวิชาที่ท าการสอน ยุทธศาสตร์การจัดการเชิงพุทธ 

สัมมนาการจัดการองค์การสมัยใหม่ 
การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาเปรียบเทียบ 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 
องค์การการบริหารและพฤติกรรมองค์การเชิงพุทธ 
การบริหารการพัฒนาองค์การเชิงพุทธ 

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

 
๒.๗) อาจารย์ประจ าหลักสูตร คนที่ ๗  

รายการ ข้อมูล 
ต าแหน่งทางวิชาการ/สาขาวิชา อาจารย์ / การจัดการเชิงพุทธ 
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 พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
  - กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา Social Sciences, Business and Law 
  - ปีที่จบการศึกษา ๒๕๕๕ 
  - ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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รายการ ข้อมูล 
ประสบการณ์การท าการสอน  
  - จ านวนปีที่ท าการสอน ๑ 
  - ชื่อรายวิชาที่ท าการสอน องค์การบริหารและพฤติกรรมเชิงพุทธ 

ศึกษาเฉพาะเรื่องการจัดการเชิงพุทธ 
วัน/เดือน/ปีที่เข้าท างาน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
ประเภท (ประจ า/อัตราจ้าง) อัตราจ้าง 

 
     ๓) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตาม มคอ.๒ (เฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา) 

ที ่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ/
สาขาวิชา 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
วันเดือนปีที่
เข้าท างาน 

วันเดือนปีที่
ลาออก 

ประเภท 
(ประจ า/
อัตราจ้าง) 

๑ นายพิเชฐ ทั่งโต อาจารย ์ Ph.D.(Public Administration) 
M.A.(Public Administration)  
พธ.บ.(บริหารการศึกษา) 

๑ กรกฎาคม 
๒๕๔๓ 

- ประจ า 

๒ นายยุทธนา ปราณีต อาจารย ์ Ph.D. (Political Science) 
M.A. (Politics) 
ร.บ. (รัฐศาสตร์) 
พธ.บ. (รัฐศาสตร์) 

๑๖ มิถุนายน 
๒๕๕๓ 

- ประจ า 

๓ พระครูโสภณปริยัติ
สุธี 

อาจารย ์ ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภูมิภาค) 
ศศ.ม. (การบริหารบุคคล) 
ร.บ. (รัฐศาสตร์ ปกครอง) 

๑  ตุ ล า ค ม 
๒๕๔๐ 

- ประจ า 

   
 ๔) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของส่วนงาน ในปัจจุบัน (เฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา) 

ที ่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ/
สาขาวิชา 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
วันเดือนปีที่เข้า

ท างาน 
วันเดือนปีที่

ลาออก 

ประเภท 
(ประจ า/
อัตราจ้าง) 

๑ พระอุดมสิทธินายก 
(ก าพล คุณงฺกโร) 

อาจารย/์การ
จัดการเชิงพุทธ 

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

๑  กั น ย า ย น 
๒๕๕๘ 

- ประจ า 

๒ พระมหาสุนันท์ 
สุนนฺโท 

อาจารย์/การ
จัดการเชิงพุทธ 

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

๑  กั น ย า ย น 
๒๕๕๗ 

- ประจ า 

๓ พระมหากฤษฎา  
กิตฺติโสภโณ 

อาจารย์/การ
จัดการเชิงพุทธ 

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

๑  กั น ย า ย น 
๒๕๕๗ 

- ประจ า 

      
     ๕) อาจารย์ผู้สอน 
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ที ่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ/สาขาวิชา 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

วันเดือนปีที่
เข้าท างาน 

วันเดือนปี
ที่ลาออก 

ประเภท 
(ประจ า/
อัตราจ้าง) 

๑ พระอุดมสิทธินายก 
(ก าพล คุณงฺกโร) 

อาจารย/์การ
จัดการเชิงพุทธ 

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

๑  กั น ย า ย น 
๒๕๕๘ 

- ประจ า 

๒ พระสุธีวีรบัณฑิต 
(โชว์ ทสฺสนีโย) 

อาจารย/์การ
จัดการเชิงพุทธ 

DM. ส า ข า ก า ร จั ด ก า ร
ภาครัฐ  
DODT. สาขาการพัฒนา
และการปฏิรูปองค์กร 
Ph.D. (Doctor 
of  Philosophy) (Phil.)  
ศศ.ม. (การบริหารองค์การ) 
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) 

๑ พฤษภาคม 
๒๕๕๘ 

- ประจ า 

๓ พระมหาสุนันท์ สุนนฺ
โท 

อาจารย/์การ
จัดการเชิงพุทธ 

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

๑  กั น ย า ย น 
๒๕๕๘ 

- ประจ า 

๔ พระปลัดระพิน พุทฺธิ
สาโร 

อาจารย/์การ
จัดการเชิงพุทธ 

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

๑ พฤษภาคม 
๒๕๕๘ 

- ประจ า 

๕ พระมหากฤษฎา กิตฺติ
โสภโณ 

อาจารย/์การ
จัดการเชิงพุทธ 

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

๑  กั น ย า ย น 
๒๕๕๘ 

- ประจ า 

๖ นายอนุวัต กระสังข์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์/รัฐ
ประศาสนศาสตร ์

พธ.ด./รัฐประศาสนศาสตร์ 
พธ.ม./พระพุทธศาสนา 
พธ.บ./พระพุทธศาสนา 

๑ พฤษภาคม 
๒๕๕๘ 

- ประจ า 

๗ นายประเสริฐ ธิลาว อาจารย์/รัฐ
ประศาสนศาสตร ์

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

๑ พฤษภาคม 
๒๕๕๘ 

- อัตราจ้าง 

 
 
๑.๕ สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนทุกชั้นปีและทุกภาคการศึกษา 
      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 
๖๑๔๑๐๗ 

การจัดการทรัพยากร
มนุษย์เชิงกลยุทธ์ 

๑/๒๕๕๙ ๑๕ ๑๐ ๕ ๔        ๓๔ ๓๔ 

๖๑๔๑๐๖ ๑/๒๕๕๙ ๑๐ ๑๕ ๙         ๓๔ ๓๔ 
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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 
ระเบียบวิธีวิจัยทางการ

จัดการ 
๖๑๔๑๐๒ 

ทฤษฎีองค์การและการ
จัดการเชิงพุทธ 

๑/๒๕๕๙ ๙ ๑๓ ๑๒         ๓๔ ๓๔ 

๖๑๔๑๐๑ 
พื้นฐานทางการจัดการ 

๑/๒๕๕๙         ๓๔   ๓๔ ๓๔ 

๖๑๔๒๑๕ 
สัมมนาการจัดการเชิง

พุทธ 

๒/๒๕๕๙ ๑๖ ๑๔ ๔         ๓๔ ๓๔ 

๖๑๔๒๐๔ 
ยุทธศาสตร์การจัดการ

เชิงพุทธ 

๒/๒๕๕๙ ๑๒ ๑๖ ๖         ๓๔ ๓๔ 

๖๑๔๒๐๘ 
การจัดการโครงการขั้น

สูง 

๒/๒๕๕๙ ๑๔ ๑๓ ๗         ๓๔ ๓๔ 

๖๑๔๒๑๑ 
การจัดการกิจการ
พระพุทธศาสนา

เปรียบเทียบ 

๒/๒๕๕๙ ๑๓ ๑๒ ๙         ๓๔ ๓๔ 

๖๑๔๒๐๒ 
ภาษาอังกฤษส าหรับการ

จัดการเชิงพุทธ 

๒/๒๕๕๙         ๓๔   ๓๔ ๓๔ 

๖๑๔๓๐๕ 
ภาวะผู้น าทางการ
จัดการเชิงพุทธ 

๓/๒๕๕๙ ๑๖ ๑๑ ๗         ๓๔ ๓๔ 

๖๑๔๓๐๙ 
สัมมนาการจัดการ
องค์การสมัยใหม่ 

๓/๒๕๕๙ ๑๔ ๑๒ ๘         ๓๔ ๓๔ 

๖๐๐๒๐๕ 
กรรมฐาน 

๓/๒๕๕๙ ๑๕ ๑๑ ๘      ๓๔   ๓๔ ๓๔ 

 
 
 
  
 
 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ม.การจัดการเชิงพุทธ                               ๑๕ 
 
 
      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 I S U W 

๖๑๔๓๑๗ 
การวิเคราะห์ข้อมูล
ทางการจัดการ 

๑/๒๕๕๙ 
๑๓ ๙ ๙ 

        
๓๑ ๓๑ 

๖๑๔๒๑๔ 
การศึกษาตามแนวแนะ
ทางการจัดการเชิงพุทธ 

๑/๒๕๕๙ ๒๐ ๑๑          
๓๑ ๓๑ 

๖๑๔๕๐๐ 
สารนิพนธ์ 

๒/๒๕๕๙  ๒๖ ๕         ๓๑ ๓๑ 

 
๑.๖ การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ  

 
รหัส/ชื่อ
รายวิชา 

ภาค/ปี
การศึกษา 

ความผิดปกติ การตรวจสอบ 
เหตุทีท่ าให้

ผิดปกติ 
มาตรการแก้ไข 

- - - - - - 
- - - - - - 

 
๑.๗ รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบ 
 

รหัส/ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา ชั้นปี 
- - - 
- - - 
- - - 

 
๑.๘ คุณภาพการสอน 
      ๑) รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รายวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดยนิสิต 

แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

๖๑๔๑๐๗ 
การจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์
เชิงกลยุทธ์ 

๑/๒๕๕๙   ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เพื่ อพัฒนาแผนการสอนและ
พัฒนาเอกสารประกอบการสอน 
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รายวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดยนิสิต 

แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

๖๑๔๑๐๖ 
ระเบียบวิธีวิจัย
ทางการจัดการ 

๑/๒๕๕๙   ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เพื่ อพัฒนาแผนการสอนและ
พัฒนาเอกสารประกอบการสอน 

๖๑๔๑๐๒ 
ทฤษฎีองค์การและ
การจัดการเชิงพุทธ 

๑/๒๕๕๙   ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เพื่ อพัฒนาแผนการสอนและ
พัฒนาเอกสารประกอบการสอน 

๖๑๔๑๐๑ 
พื้นฐานทางการ

จัดการ 

๑/๒๕๕๙   ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เพื่ อพัฒนาแผนการสอนและ
พัฒนาเอกสารประกอบการสอน 

๖๑๔๒๑๕ 
สัมมนาการจัดการ

เชิงพุทธ 

๒/๒๕๕๙   ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เพื่ อพัฒนาแผนการสอนและ
พัฒนาเอกสารประกอบการสอน 

๖๑๔๒๐๔ 
ยุทธศาสตร์การ
จัดการเชิงพุทธ 

๒/๒๕๕๙   ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เพื่ อพัฒนาแผนการสอนและ
พัฒนาเอกสารประกอบการสอน 

๖๑๔๒๐๘ 
การจัดการโครงการ

ขั้นสูง 

๒/๒๕๕๙   ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เพื่ อพัฒนาแผนการสอนและ
พัฒนาเอกสารประกอบการสอน 

๖๑๔๒๑๑ 
การจัดการกิจการ
พระพุทธศาสนา

เปรียบเทียบ 

๒/๒๕๕๙   ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เพื่ อพัฒนาแผนการสอนและ
พัฒนาเอกสารประกอบการสอน 

๖๑๔๒๐๒ 
ภาษาอังกฤษ

ส าหรับการจัดการ
เชิงพุทธ 

๒/๒๕๕๙   ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เพื่ อพัฒนาแผนการสอนและ
พัฒนาเอกสารประกอบการสอน 

๖๑๔๓๐๕ 
ภาวะผู้น าทางการ
จัดการเชิงพุทธ 

๓/๒๕๕๙   ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เพื่ อพัฒนาแผนการสอนและ
พัฒนาเอกสารประกอบการสอน 

๖๑๔๓๐๙ 
สัมมนาการจัดการ
องค์การสมัยใหม่ 

๓/๒๕๕๙   ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เพื่ อพัฒนาแผนการสอนและ
พัฒนาเอกสารประกอบการสอน 

๖๐๐๒๐๕ 
กรรมฐาน 

๓/๒๕๕๙   ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เพื่ อพัฒนาแผนการสอนและ
พัฒนาเอกสารประกอบการสอน 

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



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ม.การจัดการเชิงพุทธ                               ๑๗ 
 
 -นิสิตได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติจริง นิสิตได้พัฒนากระบวนการคิด  วิเคราะห์ และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
ตามความถนัด  ความสนใจ  ด้วยวิธีที่หลากหลาย  และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตจริงทั้ง
ในและนอกห้องเรียน 
 -มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มองโลกในแง่ดีและมีจินตนาการคิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ สามารถวิเคราะห์
และสังเคราะห์งานได้  ท าให้เข้าใจและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เกิดความคิดใหม่ๆแปลกๆ ท าให้ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
ช่วยเหลือกัน 
 -ได้รู้จักวิธีการสืบค้นเนื้อหาให้ได้ข้อมูลมา มีการต่อยอดความคิดในการท างาน  เป็นการวัดความสามารถการ
วิเคราะห์ของนิสิตท าให้ทราบถึงความแตกต่างของแต่ละกรณี 
 -สร้างความสามัคคี   มีการแสดงความคิดเห็นภายในห้องเรียนร่วมกัน  ท าให้รู้จักกับความรับผิดชอบในการ
ค้นหาข้อมูล 
 -มีการแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบงาน  น าความรู้จากวิชาที่ได้เรียนมาควบคู่กับการปฏิบัติจริง 
     
      ๓) ประสิทธิผลของกลยทุธ์การสอน 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและ 

ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม ไม่มีการศึกษากรณีศึกษาประเด็น
ทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
ที่สอน 

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

ความรู้ ขาดการน า เสนอรายงาน และ
มอบหมายให้ค้นคว้าหาข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง 

บรรยาย อภิปราย การท างาน
กลุ่ม การน าเสนอรายงาน และ
มอบหมายให้ค้นคว้าหาข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง โดยน ามาสรุปและ
น า เสนอ การศึกษาโดยใช้
ปั ญ ห า  แ ล ะ โ ค ร ง ง า น 
Problem-Based Learning  
ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

ทักษะทางปัญญา ไม่มีการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา
ตามสาระการเรียนรู้ ทั้งรายบุคคล
และกลุ่ม ขาดการศึกษาเชิงประจักษ์ 
เช่นกรณีศึกษา 

-อภิปรายกลุ่ม 
-วิเคราะห์กรณีศึกษา 
-การสะท้อนแนวคิดจากการ
น าเสนอ 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

-บางรายวิชาไม่มีมอบหมายงานราย
กลุ่ ม  และรายบุคคล เช่ น  การ
ค้นคว้างานวิจัยที่ดี  มีการได้รับ
รางวัล 
 

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

ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

นิสิตขาดการค้นคว้า และท ารายงาน 
ไม่มีการเน้นการน าตัวเลข หรือมี
สถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่
น่าเชื่อถือ 
 

- ม อ บ ห ม า ย ง า น ใ ห้ ศึ ก ษ า
ค้นคว้า และท ารายงาน โดย
เน้นการน าตัวเลข หรือมีสถิติ
อ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่
น่าเชื่อถือ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและ 

ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

-น าเสนอโดยใช้รูปแบบและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

 
 
 
 
 

บทที่ ๒ 

ผลการประเมินตามองค์ประกอบ 
 

องค์ประกอบที่ ๑  การก ากับมาตรฐาน 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 
 
เกณฑ์การประเมินระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
 
เกณฑ์การประเมินที่ ๑    จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร       ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 

ท่ี ชื่อ/ฉายา/นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ/
สาขาวิชา 

วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา 
สถาบันที่ส าเร็จ

การศึกษา 
วัน/เดือน/ปีที่
เริ่มท างาน 

๑ พระอุดมสิทธินายก 
(ก าพล คุณงฺกโร) 

อาจารย์/การ
จัดการเชิงพุทธ 

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

มจร. 
มจร. 
มจร. 

๑ กันยายน 
๒๕๕๘ 

๒ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท อาจารย์/การ
จัดการเชิงพุทธ 

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

มจร. 
มจร. 
มจร. 

๑ กันยายน 
๒๕๕๘ 

๓ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภ
โณ 

อาจารย์/การ
จัดการเชิงพุทธ 

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

มจร. 
มจร. 
มจร. 

๑ กันยายน 
๒๕๕๘ 

๔ พระสุธีวีรบัณฑิต 
(โชว์ ทสฺสนีโย) 

อาจารย์/การ
จัดการเชิงพุทธ 

Ph.D./Philosophy 
DODT./กา รพัฒน าและ
การปฏิรูปองค์กร 
DM./การจัดการภาครัฐ 
 
ศศ.ม./การบริหารองค์การ 
พธ.บ./พระพุทธศาสนา 

ม.มคธ อินเดีย 
ม.แพทย์ศาสตร์  
พิลิปปินส์ 
ม . ร า ช ภั ฏ ส ว น
ดุสิต 
ม.เกริก 
มจร 

๑ พฤษภาคม 
๒๕๕๘ 

๕ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร อาจารย์/การ
จัดการเชิงพุทธ 

พธ.ด./ พระพุทธศาสนา 
ศศ . ม . /ป ระวั ติ ศ า สตร์
เอเซีย 

มจร. 
มศว. 
 

๑ พฤษภาคม 
๒๕๕๘ 
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ท่ี ชื่อ/ฉายา/นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ/
สาขาวิชา 

วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา 
สถาบันที่ส าเร็จ

การศึกษา 
วัน/เดือน/ปีที่
เริ่มท างาน 

พธ.บ./ครุศาสตร์ มจร. 
๖ นายอนุวัต กระสังข์ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์/
รัฐประศาสน
ศาสตร์ 

พธ.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ 
พธ.ม. พระพุทธศาสนา 
พธ.บ. พระพุทธศาสนา 

มจร. 
มจร. 
มจร. 

๑ มิถุนายน 
๒๕๕๗ 

๗ นายประเสริฐ ธิลาว อาจารย์/รัฐ
ประศาสน
ศาสตร์ 

พธ.ด./รัฐประศาสนศาสตร์ 
พธ.ม./รัฐประศาสนศาสตร์ 
พธ.บ./บริหารรัฐกิจ 

มจร. 
มจร. 
มจร. 

๑ พฤษภาคม 
๒๕๕๘ 

 
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๑.๑.๑-๑ ประวัติคณาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๑.๑.๑-๒ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
๑.๑.๑-๓ สัญญาจ้างอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
เกณฑ์การประเมินที่ ๒      คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร        ผ่าน    ไม่ผ่าน 

ล าดับ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล 
วุฒิการศึกษา 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

มีคุณสมบัติ 

๑ พระอุดมสิทธินายก 
(ก าพล คุณงฺกโร) 

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

อาจารย์  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ 
  อาจารย์ผู้สอบสารนิพนธ์ 
  อาจารย์ผู้สอน 

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

อาจารย์  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
  อาจารย์ผู้สอบสารนิพนธ์ 
  อาจารย์ผู้สอน 

๓ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ พธ.ด. การจัดการเชิงพุทธ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ 
พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ 

อาจารย์  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ 
  อาจารย์ผู้สอบสารนิพนธ์ 
  อาจารย์ผู้สอน 

๔ พระสุธีวีรบัณฑิต 
(โชว์ ทสฺสนีโย) 

Ph.D./Philosophy 
DODT./ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ
การปฏิรูปองค์กร 
DM./การจัดการภาครัฐ 
ศศ.ม./การบริหารองค์การ 
พธ.บ./พระพุทธศาสนา 

อาจารย์   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
  อาจารย์ผู้สอบสารนิพนธ์ 
  อาจารย์ผู้สอน 

๕ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร พธ.ด./ พระพุทธศาสนา 
ศศ.ม./ประวัติศาสตร์เอเซีย 
พธ.บ./ครุศาสตร์ 

อาจารย์  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
  อาจารย์ผู้สอบสารนิพนธ์ 
  อาจารย์ผู้สอน 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ม.การจัดการเชิงพุทธ                               ๒๐ 
 

ล าดับ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล 
วุฒิการศึกษา 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

มีคุณสมบัติ 

๖ นายอนุวัต กระสังข์ พธ.ด./รัฐประศาสนศาสตร์ 
พธ.ม./พระพุทธศาสนา 
พธ.บ./พระพุทธศาสนา 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ 
  อาจารย์ผู้สอบสารนิพนธ์  
อาจารย์ผู้สอน 

๗ นายประเสริฐ ธิลาว พธ.ด./รัฐประศาสนศาสตร์ 
พธ.ม./รัฐประศาสนศาสตร์ 
พธ.บ./บริหารรัฐกิจ 

อาจารย์   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
  อาจารย์ผู้สอบสารนิพนธ์ 
  อาจารย์ผู้สอน 

 
 
 
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๑.๑.๒-๑ ประวัติคณาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๑.๑.๒-๒ ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
๑.๑.๒-๓ ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยเรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ 
๑.๑.๒-๔ ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยเรื่อง อาจารย์ผู้สอบสารนิพนธ์ 
๑.๑.๒-๕ ตารางสอนประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
เกณฑ์การประเมินที่ ๓ คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ผ่าน    ไม่ผ่าน  

ล าดับ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
สาขาตรงหรือสัมพันธ์กับสาขา

ที่เปิดสอน 
๑ พระอุดมสิทธินายก 

(ก าพล คุณงฺกโร) 
พธ.ด. การจัดการเชิงพุทธ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ 
พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ 

อาจารย์  สาขาตรง 
สาขาสัมพันธ์ 

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

อาจารย์  สาขาตรง 
สาขาสัมพันธ์ 

๓ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ พธ.ด. การจัดการเชิงพุทธ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ 
พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ 

อาจารย์  สาขาตรง 
สาขาสัมพันธ์ 

 
รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

   ๑.๑.๓-๑ ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   ๑.๑.๓-๒ ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   ๑.๑.๓-๓ สัญญาจ้างอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ม.การจัดการเชิงพุทธ                               ๒๑ 
 
เกณฑ์การประเมินที่ ๔ คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน   ผ่าน    ไม่ผ่าน 

ล าดับ 
ชื่อ/ฉายา/
นามสกุล 

วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

สาขาตรง
หรือสัมพันธ์
กับสาขาที่
เปิดสอน 

ประสบการณ์
ด้านการสอน 

ประสบการณ์ด้านการวิจัย 

๑ พระอุดม
สิทธินายก 
(ก าพล คุณ
งฺกโร) 

พธ.ด. การจัดการ
เชิงพุทธ 
พธ.ม. การจัดการ
เชิงพุทธ 
พธ.บ. การจัดการ
เชิงพุทธ 

อาจารย/์การ
จัดการเชิง
พุทธ 

 สาขา
ตรง 

 สาขา
สัมพันธ์ 

๑.ภาวะผู้น า
ทางการจัดการ
เชิงพุทธ 
 

๑.การสร้ างความปรองดอง
สมานฉันท์ด้วยการขับเคลื่อน
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, 
วารสาร มจร  สั งคมศาสตร์
ปริทรรศน์  ปีที่  ๕  ฉบับที่  ๓ 
(กันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๙) 
๒.พุทธบูรณาการเพื่อการจัดการ
โรงเรียนวิถีพุทธ”, วารสาร มจร 
สังคมปริทรรศน์, เล่มที่ ๕, ฉบับ
ที่ ๒ (ฉบับพิเศษ), (พฤษภาคม – 
สิงหาคม, ๒๕๕๙). 

๒ พระมหา
โชว์ ทสฺสนี
โย 

DM.ส า ข า ก า ร
จัดการภาครัฐ  
DODT. สาขาการ
พัฒนาและการ
ปฏิรูปองค์กร 
Ph.D. ( Doctor 
of  Philosophy) 
(Phil.)  
ศ ศ . ม .  ( ก า ร
บริหารองค์การ) 
พธ.บ. 
(พระพุทธศาสนา) 

อาจารย/์การ
จัดการเชิง
พุทธ 

 สาขา
ตรง 

  สาขา
สัมพันธ์ 

๑.ยุทธศาสตร์
การจัดการเชิง
พุทธ 
 

๑.การพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนวิชา
พระพุทธศาสนา ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัด
นครศรีธรรมราช  วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์  ๒๕๕๙ 

๓ พระมหา
สุนันท์ 
สุนนฺโท 

พธ.ด. การจัดการ
เชิงพุทธ 
พธ.ม. การจัดการ
เชิงพุทธ 
พธ.บ. การจัดการ
เชิงพุทธ 

อาจารย/์การ
จัดการเชิง
พุทธ 

  สาขา
ตรง 

 สาขา
สัมพันธ์ 

๑.การจั ดการ
กิ จ ก า ร
พระพุทธศาสนา
เปรียบเทียบ 
๒.สัมมนาการ
จัดการองค์การ
สมัยใหม่ 
กรรมฐาน 

๑.พุทธบูรณาการเพื่อการจัดการ
โรงเรียนวิถีพุทธ”, วารสาร มจร 
สังคมปริทรรศน์, เล่มที่ ๕, ฉบับ
ที่ ๒ (ฉบับพิเศษ), (พฤษภาคม – 
สิงหาคม, ๒๕๕๙). 

๔ พระปลัด
ระพิน พุทฺธิ
สาโร 

พธ.ด./
พระพุทธศาสนา 
ศศ.ม./
ประวัติศาสตร์
เอเชีย 
พธ.บ./ครุศาสตร์ 

อาจารย/์การ
จัดการเชิง
พุทธ 

 สาขา
ตรง 

  สาขา
สัมพันธ์ 

๑.ระเบียบวิธี
วิจัยทางการ
จัดการ 
สัมมนาการ
จัดการเชิงพุทธ 
กรรมฐาน 

๑.โครงการเสริมสร้างสุขภาวะ
และการเรียนรู้ของสังคมตาม
แนวพระพุทธศาสนาโดยการมี
ส่วนร่วมของพระสงฆ์ในเขตภาค
กลาง 
๒๕๕๖สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ม.การจัดการเชิงพุทธ                               ๒๒ 
 

ล าดับ 
ชื่อ/ฉายา/
นามสกุล 

วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

สาขาตรง
หรือสัมพันธ์
กับสาขาที่
เปิดสอน 

ประสบการณ์
ด้านการสอน 

ประสบการณ์ด้านการวิจัย 

 ๒.การศึกษาองค์กรคณะสงฆ์กับ
การพัฒนาจิตและปัญญา๒๕๕๗ 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 

๕ พระมหา
กฤษฎา กิตฺ
ติโสภโณ 

พธ.ด. การจัดการ
เชิงพุทธ 
พธ.ม. การจัดการ
เชิงพุทธ 
พธ.บ. การจัดการ
เชิงพุทธ 

อาจารย/์การ
จัดการเชิง
พุทธ 

  สาขา
ตรง 

 สาขา
สัมพันธ์ 

๑.การจั ดการ
โครงการขั้นสูง 
ภาวะผู้น า
ทางการจัดการ
เชิงพุทธ 
 

๑.การสร้างความปรองดอง
สมานฉันท ์ด้วยการขับเคลื่อน
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปีที่
ตีพิมพ์๒๕๕๙ แหล่งที่ตีพิมพ์ 
วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์ 
 

๖ นายอนุวัต 
กระสังข์ 

พธ.ด./รัฐ
ประศาสนศาสตร ์
พธ.ม./
พระพุทธศาสนา 
พธ.บ./
พระพุทธศาสนา 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์/
การจัดการเชิง
พุทธ 

 สาขา
ตรง 

 สาขา
สัมพันธ์ 

๑.การจัดการ
ทรัพยากร
มนุษย์เชิงกล
ยุทธ์ 
๒.การจัดการ
กิจการ
พระพุทธศาสนา
เปรียบเทียบ 
ภาวะผู้น า
ทางการจัดการ
เชิงพุทธ 
 
 

๑. การประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ ใ ช้ มหาบัณฑิตต่ อการ
ปฏิบัติงาน : กรณีศึกษาหลักสูตร
พุ ท ธ ศ า ส ต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
และสาขาวิ ชารั ฐประศาสน
ศาสตร์  คณะสั ง คมศาสตร์   
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย”๒๕๕๗ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 
๒. คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีมีผล
ต่ อก า รจ้ า ง ง านของบัณฑิ ต
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
และสาขาวิ ชารั ฐประศาสน
ศาสตร์   คณะสั งคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 
๒๕๕๗ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 
๓. การจัดการสิ่งแวดล้อมของวัด
ตามหลักนิ เวศวิทยาเชิงพุทธ
บูรณาการของคณะสงฆ์จังหวัด
สระบุรี” ๒๕๕๘ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ม.การจัดการเชิงพุทธ                               ๒๓ 
 

ล าดับ 
ชื่อ/ฉายา/
นามสกุล 

วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

สาขาตรง
หรือสัมพันธ์
กับสาขาที่
เปิดสอน 

ประสบการณ์
ด้านการสอน 

ประสบการณ์ด้านการวิจัย 

๗ นาย
ประเสริฐ  
ธิลาว 

พธ.ด./รัฐ
ประศาสนศาสตร ์
พธ.ม./รัฐ
ประศาสนศาสตร ์
พธ.บ./รัฐศาสตร์ 

อาจารย์/รัฐ
ประศาสน
ศาสตร์ 

 สาขา
ตรง 

  สาขา
สัมพันธ์ 

ยุทธศาสตร์การ
จัดการเชิงพุทธ 
สัมมนาการ
จัดการองค์การ
สมัยใหม่ 

๑.กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากร
เชิ งพุทธสู่ ค วาม เป็ นองค์ กร
สมรรถนะสูงของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
๒๕๕๘ 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และ 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

 
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๑.๑.๔-๑ ประวัติคณาจารย์ผู้สอน 
๑.๑.๔-๒ ตารางสอนประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
เกณฑ์การประเมินที่ ๕ คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ     
 ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 

ล าดับ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

สาขาตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาที่

เปิดสอน 

ประสบการณ์ 
ด้านการวิจัย 

๑ พระอุดมสิทธินายก 
(ก าพล คุณงฺกโร) 

พธ.ด. การจัดการ
เชิงพุทธ 
พธ.ม. การจัดการ
เชิงพุทธ 
พธ.บ. การจัดการ
เชิงพุทธ 

อาจารย/์การ
จัดการเชิงพุทธ 

 สาขาตรง 
 สาขาสัมพันธ์ 

“การสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ด้วย
การขับเคลื่อนโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ 
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา”, 
วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปี
ที่ ๕ ฉบับที่ ๓ (กันยายน 
– ธันวาคม ๒๕๕๙) 
“พุทธบูรณาการเพื่อการ
จัดการโรงเรียนวิถีพุทธ”, 
วารสาร มจร สังคม
ปริทรรศน์, เล่มที่ ๕, 
ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ), 
(พฤษภาคม – สิงหาคม, 
๒๕๕๙). 

๒ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร พธ.ด./
พระพุทธศาสนา 

อาจารย ์  สาขาตรง 
 สาขาสัมพันธ์ 

-โครงการเสริมสร้างสุข
ภาวะและการเรียนรู้ของ



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ม.การจัดการเชิงพุทธ                               ๒๔ 
 

ล าดับ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

สาขาตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาที่

เปิดสอน 

ประสบการณ์ 
ด้านการวิจัย 

ศศ.ม./
ประวัติศาสตร์
เอเชีย 
พธ.บ./ครุศาสตร์ 

สังคมตามแนว
พระพุทธศาสนาโดยการมี
ส่วนร่วมของพระสงฆ์ใน
เขตภาคกลาง 
๒๕๕๖ 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
-การศึกษาองค์กรคณะ
สงฆ์กับการพัฒนาจิตและ
ปัญญา 
๒๕๕๗ 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 

๓ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภ
โณ 

พธ.ด. การจัดการ
เชิงพุทธ 
พธ.ม. การจัดการ
เชิงพุทธ 
พธ.บ. การจัดการ
เชิงพุทธ 

อาจารย/์การ
จัดการเชิงพุทธ 

  สาขาตรง 
 สาขาสัมพันธ์ 

การสร้างความปรองดอง
สมานฉันท ์ด้วยการ
ขับเคลื่อนโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปีที่ตีพิมพ์ 
๒๕๕๙ 
แหล่งที่ตีพิมพ์ 
วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 

๔ พระสุธีวีรบัณฑิต 
(โชว์ ทสฺสนีโย) 

DM. สาขาการ
จัดการภาครัฐ  
DODT. สาขาการ
พัฒนาและการ
ปฏิรูปองค์กร 
Ph.D. (Doctor 
of  Philosophy) 
(Phil.)  
ศศ.ม. (การ
บริหารองค์การ) 
พธ.บ. 
(พระพุทธศาสนา) 

อาจารย/์การ
จัดการเชิงพุทธ 

 สาขาตรง 
  สาขา

สัมพันธ์ 

-การพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนวิชา
พระพุทธศาสนา ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  
วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์  
๒๕๕๙ 

๕ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท พธ.ด. การจัดการ
เชิงพุทธ 
พธ.ม. การจัดการ
เชิงพุทธ 
พธ.บ. การจัดการ
เชิงพุทธ 

อาจารย/์การ
จัดการเชิงพุทธ 

  สาขาตรง 
 สาขาสัมพันธ์ 

พุทธบูรณาการเพื่อการ
บริหารจัดการโรงเรียนวิถี
พุทธ 
ปีที่ตีพิมพ์ 
๒๕๕๙ 
แหล่งที่ตีพิมพ์ 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ม.การจัดการเชิงพุทธ                               ๒๕ 
 

ล าดับ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

สาขาตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาที่

เปิดสอน 

ประสบการณ์ 
ด้านการวิจัย 

วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 

๖ นายอนุวัต กระสังข์ พธ.ด./รัฐ
ประศาสนศาสตร ์
พธ.ม./
พระพุทธศาสนา 
พธ.บ./
พระพุทธศาสนา 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย/์รัฐ
ประศาสนศาสตร ์

 สาขาตรง 
 สาขาสัมพันธ์ 

๑. การประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิต
ต่ อ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น  : 
กรณีศึกษาหลักสูตรพุทธ
ศ า ส ต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการเชิง
พุทธและสาขาวิ ชารั ฐ
ประศาสนศาสตร์ คณะ
สั ง ค ม ศ า ส ต ร์   
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย” 
๒๕๕๗ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 
๒ .  คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง
บัณฑิตที่มีผลต่อการจ้าง
งานของบัณฑิตหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิง
พุทธและสาขาวิ ชารั ฐ
ประศาสนศาสตร์  คณะ
สั ง ค ม ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 
๒๕๕๗ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 
๓. การจัดการสิ่งแวดล้อม
ข อ ง วั ด ต า ม ห ลั ก
นิเวศวิทยาเชิงพุทธบูรณา
การของคณะสงฆ์จังหวัด
สระบุรี”  
๒๕๕๘ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

๗ นายประเสริฐ ธิลาว พธ.ด./รัฐ
ประศาสนศาสตร ์

อาจารย ์  สาขาตรง 
 สาขาสัมพันธ์ 

--กลยุทธ์การพัฒนา
ทรัพยากรเชิงพุทธสู่ความ
เป็นองค์กรสมรรถนะสูง



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ม.การจัดการเชิงพุทธ                               ๒๖ 
 

ล าดับ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

สาขาตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาที่

เปิดสอน 

ประสบการณ์ 
ด้านการวิจัย 

พธ.ม./รัฐ
ประศาสนศาสตร ์
พธ.บ./รัฐศาสตร์ 

ของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
๒๕๕๘ 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
และ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย. 

 
รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

๑.๑.๕-๑ ประวัติคณาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 
๑.๑.๕-๒ ประกาศบัณฑิต เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ 

 
เกณฑ์การประเมินที่ ๖ คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วม      ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 

ล าดับ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

สาขาตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาที่

เปิดสอน 

ประสบการณ์ด้านการ
วิจัย 

๑ พ ร ะ ค รู สั ง ฆ รั ก ษ์
เ กี ย ร ติ ศั ก ดิ์   กิ ตฺ
ติปญฺโญ 

รป.ด./รัฐประศาสน
ศาสตร์ 
ศศ.ม./การจัดการการ
พัฒนาสังคม 
พธ.บ./รัฐศาสตร์ 

อาจารย/์รัฐ
ประศาสน
ศาสตร์ 

 สาขาตรง 
 สาขาสัมพันธ์ 

-ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับประสิทธิภาพการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์
ของพระสังฆาธิการใน
จังหวัดนนทบุรี. ๒๕๕๖ 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  
-การบริหารจัดการ
องค์กรเชิงพุทธบูรณาการ
เพื่อการเสริมสร้างสุข
ภาวะและการเรียนรู้ของ
สังคมไทย. ๒๕๕๖ 
ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.).  
- บทบาทของ
พระพุทธศาสนาต่อการ
ส่งเสริมการด าเนินชีวิต
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง. 

๒ นายธิติวุฒิ  หมั่นมี พธ.ด./รัฐประศาสน
ศาสตร์ 
พธ.ม./ปรัชญา 
พธ.บ./สังคมศึกษา 

อาจารย ์  สาขาตรง 
 สาขาสัมพันธ์ 

-การศึกษาเปรียบเทียบ
สถานะองค์ความรู้
สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ของมหาวิทยาลัย



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ม.การจัดการเชิงพุทธ                               ๒๗ 
 

ล าดับ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

สาขาตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาที่

เปิดสอน 

ประสบการณ์ด้านการ
วิจัย 

มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยกับสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ ๒๕๕๕ 
-ประเมินหลักสูตรพุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์และสาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ ๒๕๕๖. 
-ประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้มหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิง
พุทธและสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร ์
๒๕๕๗. 
-คุณลักษณะของบัณฑิตท่ี
มีผลต่อการจ้างงานของ
บัณฑิตหลักสูตรพุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิง
พุทธและสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร ์
คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย๒๕๕๗. 

๓ 
 

นางบุษกร วัฒนบุตร รป.ด./รัฐประศาสน
ศาสตร์ 
ส พ ม . / ก า ร พั ฒ น า
ทรัพยากรมนุษย ์
ศศ.บ./ปรัชญาและ
ศาสนา 
นบ./นิติศาสตร์ 

อาจารย ์  สาขาตรง 
 สาขาสัมพันธ์ 

- นโยบายการอนุรักษ์ลุ่ม
น้ า : กรณีศึกษาลุ่มแม่น้ า
แม่กลองตอนล่าง.๒๕๕๕ 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สั ง ค ม ศ า ส ต ร์  
มหา วิ ทย าลั ย ร า ชภั ฎ
หมู่บ้านจอมบึง .ราชบุรี. 
- การน าพุทธญาณวิทยา 
( ไตรสิกขา ) และตัวแบบ
การบริหารจัดการความรู้ 
ทักษะ ( KSM ) เพื่อการ
ส ร้ า ง แ ล ะ พั ฒ น า ทุ น
มนุษย์ในองค์กรมหาชน.  
๒๕๕๕ 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ม.การจัดการเชิงพุทธ                               ๒๘ 
 

ล าดับ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

สาขาตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาที่

เปิดสอน 

ประสบการณ์ด้านการ
วิจัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์  ในพระบรม
ราชูปถัมภ์. ปทุมธานี. 
- การทุจริตการสอบของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง . 
มหา วิ ทย าลั ย ร า ชภั ฎ
หมู่บ้านจอมบึง. ราชบุรี. 
๒๕๕๖ 
- ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
องค์กรเชิงพุทธบูรณาการ
เพื่ อการเสริมสร้ างสุข
ภาวะและการเรียนรู้ของ
สังคมไทย.สถาบันวิจัย
พุทธศาสตร์ และ คณะ
สั ง ค ม ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๗ 
ส า นั ก ง า น ก อ ง ทุ น
สนับสนุนการสร้างเสริม
สุ ข ภ า พ  ( ส ส ส . ) .
พระนครศรีอยุธยา 
- การพัฒนาทุนมนุษย์วิถี
พุทธในการบริหารองค์กร
เพื่ อ รองรับประชาคม
อาเซียน. ๒๕๕๗ 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
และ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
ก ร ณ ร า ช วิ ท ย า ลั ย .
พระนครศรีอยุธยา 

๔ นายรัฐพล เย็นใจมา พธ.ด.(รัฐประศาสน
ศาสตร์)พธ.ม.(รัฐ
ประศาสนศาสตร์) 
พธ.บ.(รัฐศาสตร์) 

อาจารย ์  สาขาตรง 
 สาขาสัมพันธ์ 

-การบริหารการ
เปลี่ยนแปลงที่มี
ประสิทธิผลของ
สถาบันการศึกษา. 
๒๕๕๘. สถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร์ และ คณะ
สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย. 
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รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

๑.๑.๖-๑ ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ 
๑.๑.๖-๒ ประวัติคณาจารย์ควบคุมสารนิพนธ์ 

 
 
เกณฑ์การประเมินที่ ๗ คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบสารนิพนธ์  ผ่าน    ไม่ผ่าน  
 

ล าดับ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

สาขาที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาที่

เปิดสอน 
ประสบการณ์ด้านการวิจัย 

๑ นายสุรพล สุยะ
พรหม 

Ph.D.(Political 
Science) 
M.A.(Politics) 
พธ.บ. (มานุษยสง
เคราะห์ศาสตร์)  
พ.ม. 

รอง
ศาสตราจารย์/
รัฐศาสตร์ 

 สาขาตรง 
 สาขาสัมพันธ์ 

-การบริหารจัดการองค์กร
เชิงพุทธบูรณาการเพื่อการ
เสริมสร้างสุขภาวะและการ
เรียนรู้ของสังคมไทย.  
๒๕๕๖ 
ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.).  

๒  ว่าที่ พ.ต.สวัสดิ์ จิรัฏ
ฐิติกาล 

Ph.D. (Social 
Sciences) 
Ph.D. (ประชากร
ศึกษา) 

ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์
พิเศษ 

 สาขาตรง 
 สาขา

สัมพันธ์ 

การบริหารเรือนจ าเชิง
พุทธบรูณาการ 
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๕ 
แหล่งที่ตีพิมพ์ประประชุม
วิชาการระดับชาติ มจร 
ครั้งที่ ๑ 

๓ พ ร ะ ค รู สั ง ฆ รั ก ษ์
เกียรติศักดิ์  กิตฺติปญฺ
โญ 

รป.ด./รัฐประศาสน
ศาสตร์ 
ศศ.ม./การจัดการ
การพัฒนาสังคม 
พธ.บ./รัฐศาสตร์ 

อาจารย/์รัฐ
ประศาสน
ศาสตร์ 

 สาขาตรง 
 สาขาสัมพันธ์ 

-ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ของพระ
สังฆาธิการในจังหวัด
นนทบุรี. ๒๕๕๖ 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  
-การบริหารจัดการองค์กร
เชิงพุทธบูรณาการเพื่อการ
เสริมสร้างสุขภาวะและการ
เรียนรู้ของสังคมไทย.  
๒๕๕๖ 
ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.).  
- บทบาทของ
พระพุทธศาสนาต่อการ
ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง. 
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ล าดับ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

สาขาที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาที่

เปิดสอน 
ประสบการณ์ด้านการวิจัย 

๔ พระปลัดระพิน พุทฺธิ
สาโร 

พธ.ด./
พระพุทธศาสนา 
ศศ.ม./ประวัติศาสตร์
เอเชีย 
พธ.บ./ครุศาสตร์ 

อาจารย ์  สาขาตรง 
 สาขาสัมพันธ์ 

-โครงการเสริมสร้างสุข
ภาวะและการเรียนรู้ของ
สังคมตามแนว
พระพุทธศาสนาโดยการมี
ส่วนร่วมของพระสงฆ์ในเขต
ภาคกลาง ๒๕๕๖ 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
-การศึกษาองค์กรคณะสงฆ์
กับการพัฒนาจิตและปัญญา 
๒๕๕๗ 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 

๕ พระมหากฤษฎา กิตฺ
ติโสภโณ 

พธ.ด. การจัดการเชิง
พุทธ 
พธ.ม. การจัดการเชิง
พุทธ 
พธ.บ. การจัดการเชิง
พุทธ 

อาจารย/์การ
จัดการเชิงพุทธ 

  สาขาตรง 
 สาขาสัมพันธ์ 

การสร้างความปรองดอง
สมานฉันท ์ด้วยการ
ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้าน
รักษาศีล ๕ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาปีที่
ตีพิมพ์ ๒๕๕๙ 
แหล่งที่ตีพิมพ์ 
วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์ 

๖ พระอุดมสิทธินายก
(ก าพล คุณงฺกโร) 

พธ.ด. การจัดการเชิง
พุทธ 
พธ.ม. การจัดการเชิง
พุทธ 
พธ.บ. การจัดการเชิง
พุทธ 

อาจารย์  สาขาตรง 
 สาขา

สัมพันธ์ 

“การสร้างความปรองดอง
ส ม า น ฉั น ท์ ด้ ว ย ก า ร
ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้าน
รั ก ษ า ศี ล  ๕  จั ง ห วั ด
พ ร ะ น ค ร ศ รี อ ยุ ธ ย า ” , 
วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓ 
( กั น ย า ย น  –  ธั น ว า ค ม 
๒๕๕๙) 
“พุทธบูรณาการเพื่อการ
จัดการโรงเรียนวิถีพุทธ”, 
ว า ร ส า ร  ม จ ร  สั ง ค ม
ปริทรรศน์, เล่มที่ ๕, ฉบับที่ 
๒ (ฉบับพิเศษ), (พฤษภาคม 
– สิงหาคม, ๒๕๕๙). 

๗ พระสุธีวีรบัณฑิต 
(โชว์ ทสฺสนีโย) 

DM. สาขาการ
จัดการภาครัฐ  
DODT. สาขาการ
พัฒนาและการปฏิรูป
องค์กร 

อาจารย/์การ
จัดการเชิงพุทธ 

 สาขาตรง 
  สาขาสัมพันธ์ 

-การพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนวิชา
พระพุทธศาสนา ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัด
นครศรีธรรมราช  วารสาร 
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ล าดับ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

สาขาที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาที่

เปิดสอน 
ประสบการณ์ด้านการวิจัย 

Ph.D. (Doctor 
of  Philosophy) 
(Phil.)  
ศศ.ม. (การบริหาร
องค์การ) 
พธ.บ. 
(พระพุทธศาสนา) 

มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์  
๒๕๕๙ 

๘ พระมหาสุนันท์ สุนนฺ
โท 

พธ.ด. การจัดการเชิง
พุทธ 
พธ.ม. การจัดการเชิง
พุทธ 
พธ.บ. การจัดการเชิง
พุทธ 

อาจารย/์การ
จัดการเชิงพุทธ 

  สาขาตรง 
 สาขาสัมพันธ์ 

พุทธบูรณาการเพื่อการ
บริหารจัดการโรงเรียนวิถี
พุทธ 
ปีที่ตีพิมพ๒์๕๕๙ 
แหล่งที่ตีพิมพ์ 
วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์ 

๙ นายสมาน งามสนิท พบ.ด. (การบริหารการ
พัฒนา) 
M.A. (Communication 
Arts)  
B.A. (Government) 

รอง
ศาสตราจารย ์

 สาขาตรง 
 สาขา
สัมพันธ์ 

-ธรรมะส าหรับผู้บริหารที่
ปรากฏในพระสตุตันตะ
ปิฎก ๒๕๕๗ 
 

๑๐ นายสุรินทร์ นิยมาง
กูร 

Ph. D. ( Developme
nt Administration) 
พธ.ม.(สถิติประยุกต์) 
วท.บ.(วิทยาศาสตร์
ทั่วไป) 

รอง
ศาสตราจารย์/ 
สถิติ 

 สาขาตรง 
 สาขา

สัมพันธ์ 

-การยอมรับการใช้
ประโยชน์จากกระถินของ
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เคี้ยว
เอื้อง จังหวัดสระบุรี , 
๒๕๕๒ วารสาร
วิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ ๔๐ 
ฉบับที่ ๓ 

๑๑ นายธิติวุฒิ  หมั่นมี พธ.ด./รัฐประศาสน
ศาสตร์ 
พธ.ม./ปรัชญา 
พธ.บ./สังคมศึกษา 

อาจารย ์  สาขาตรง 
 สาขาสัมพันธ์ 

-การศึกษาเปรียบเทียบ
สถานะองค์ความรู้สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยกับสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
๒๕๕๕ 
-ประเมินหลักสูตรพุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์และสาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ ๒๕๕๖. 
-ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้มหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการเชิงพุทธและ
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ล าดับ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

สาขาที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาที่

เปิดสอน 
ประสบการณ์ด้านการวิจัย 

สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ ๒๕๕๗. 
-คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีมี
ผลต่อการจ้างงานของ
บัณฑิตหลักสูตรพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธและ
สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๗. 

๑๒ นางบุษกร วัฒนบุตร รป.ด./รัฐประศาสน
ศาสตร์ 
สพม . / ก า รพัฒน า
ทรัพยากรมนุษย ์
ศศ.บ./ปรัชญาและ
ศาสนา 
นบ./นิติศาสตร์ 

อาจารย ์  สาขาตรง 
 สาขาสัมพันธ์ 

- นโยบายการอนุรักษ์ลุ่มน้ า 
: กรณีศึกษาลุ่มแม่น้ าแม่
กลองตอนล่าง. ๒๕๕๕ 
คณะมนุ ษยศาสตร์ แล ะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎหมู่บ้ านจอมบึง  .
ราชบุรี. 
- การน าพุทธญาณวิทยา ( 
ไตรสิกขา ) และตัวแบบการ
บริหารจัดการความรู้ ทักษะ 
( KSM ) เพื่อการสร้างและ
พัฒนาทุนมนุษย์ในองค์กร
มหาชน. ๒๕๕๕ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อ ล ง ก ร ณ์  ใ น พ ร ะ บ ร ม
ราชูปถัมภ์. ปทุมธานี. 
- การทุจริตการสอบของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภั ฎ ห มู่ บ้ า น จ อ ม บึ ง  . 
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้าน
จอมบึง. ราชบุรี. ๒๕๕๖ 
- การบริหารจัดการองค์กร
เชิงพุทธบูรณาการเพื่อการ
เสริมสร้างสุขภาวะและการ
เ รี ย น รู้ ข อ ง สั ง ค ม ไ ท ย .
สถาบันวิจั ยพุทธศาสตร์  
และ คณะสั งคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๗ 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ม.การจัดการเชิงพุทธ                               ๓๓ 
 

ล าดับ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

สาขาที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาที่

เปิดสอน 
ประสบการณ์ด้านการวิจัย 

ส านักงานกองทุนสนับสนุน
ก า ร ส ร้ า ง เ ส ริ ม สุ ข ภ า พ 
(สสส.).พระนครศรีอยุธยา 
- การพัฒนาทุนมนุษย์วิถี
พุทธในการบริหารองค์กร
เ พื่ อ ร อ ง รั บ ป ร ะ ช า ค ม
อาเซียน. ๒๕๕๗ 
สถาบันวิจั ยพุทธศาสตร์  
และ คณะสั งคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
ก ร ณ ร า ช วิ ท ย า ลั ย .
พระนครศรีอยุธยา 

๑๓ นายประเสริฐ ธิลาว พธ.ด./รัฐประศาสน
ศาสตร์ 
พธ.ม./รัฐประศาสน
ศาสตร์ 
พธ.บ./รัฐศาสตร์ 

อาจารย ์  สาขาตรง 
 สาขาสัมพันธ์ 

--กลยุทธ์การพัฒนา
ทรัพยากรเชิงพุทธสู่ความ
เป็นองค์กรสมรรถนะสูงของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย.๒๕๕๘ 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
และ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย. 

๑๔ นายพิเชฐ ทั่งโต Ph.D.(Public 
Administration) 
M.A.(Public 
Administration)  
พ ธ . บ . ( บ ริ ห า ร
การศึกษา) 

อาจารย ์  สาขาตรง 
 สาขาสัมพันธ์ 

-วัดผลประเมินผลหลักสูตร
รัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ มจร” (นักวิจัย
ร่วม) ภาควิชารัฐศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 
-การศึกษาวิเคราะห์
รัฐศาสตร์เชิงพุทธในมุมมอง
ของนักวิชาการด้าน
รัฐศาสตร์ในประเทศไทย = 
Analysis study of 
Buddhist Political 
Science in conception 
of Political academician 
in Thailand. ๒๕๕๓ 
ทุนสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย  



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ม.การจัดการเชิงพุทธ                               ๓๔ 
 

ล าดับ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

สาขาที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาที่

เปิดสอน 
ประสบการณ์ด้านการวิจัย 

-การพัฒนาโมเดล
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
เจตคติและจิตวิญญาณ
ความเป็นครูอย่างยั่งยืน : 
การวิจัยแบบผสมวิธี”
๒๕๕๘ 
ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ  

๑๕ นายยุทธนา ปราณีต Ph.D. (Political 
Science) 
M.A. (Politics) 
ร.บ. (รัฐศาสตร์) 
พธ.บ. (รัฐศาสตร์) 

อ า จ า ร ย์ /
รัฐศาสตร์ 

 สาขาตรง 
 สาขาสัมพันธ์ 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ของนิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๕ 
ประชุมวิชาการ มจร 
 

๑๖ นายรัฐพล เย็นใจมา พธ.ด.(รัฐประศาสน
ศาสตร์)พธ.ม.(รัฐ
ประศาสนศาสตร์) 
พธ.บ.(รัฐศาสตร์) 

อาจารย ์  สาขาตรง 
 สาขาสัมพันธ์ 

-การบริหารการ
เปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผล
ของสถาบันการศึกษา. 
๒๕๕๘. สถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร์ และ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย. 

๑๗ นายสุริยา รักษาเมือง รป.ด.(รัฐประศาสน
ศาสตร์) 
พธ.ม.(รัฐประศาสน
ศาสตร์) 
ว ท . บ . ( วิ ท ย า ก า ร
คอมพิวเตอร์) 

อาจารย ์  สาขาตรง 
 สาขาสัมพันธ์ 

--การบูรณาการพุทธธรรม
เพื่อน าไปใช้ในการบริหาร
ภาครัฐอย่างลุ่มลึกใน
การศึกษาระดับสูงของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยเพื่อเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคม
อาเชียน, ๒๕๕๘ 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
และ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย. 

๑๘ นายอนุวัต กระสังข์ พธ.ด./รัฐประศาสน
ศาสตร์ 
พธ.ม./
พระพุทธศาสนา 

อาจารย ์  สาขาตรง 
 สาขาสัมพันธ์ 

๑. การประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิต
ต่ อ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น  : 
กรณีศึกษาหลักสูตรพุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ม.การจัดการเชิงพุทธ                               ๓๕ 
 

ล าดับ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

สาขาที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาที่

เปิดสอน 
ประสบการณ์ด้านการวิจัย 

พธ.บ./
พระพุทธศาสนา 

การจัดการเชิ งพุทธและ
สาข า วิ ช า รั ฐ ป ระศ าสน
ศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย”๒๕๕๗ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 
๒. คุณลักษณะของบัณฑิตที่
มีผลต่อการจ้ างงานของ
บัณฑิตหลักสูตรพุทธศาสตร
มหาบัณฑิตสาขาวิชาการ
จั ด ก า ร เ ชิ ง พุ ท ธ แ ล ะ
สาข า วิ ช า รั ฐ ป ระศ าสน
ศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๗ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 
๓. การจัดการสิ่งแวดล้อม
ของวัดตามหลักนิเวศวิทยา
เชิงพุทธบูรณาการของคณะ
สงฆ์จังหวัดสระบุรี” ๒๕๕๘ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

๑๙ นางอัจฉรา หล่อ
ตระกูล 

พธ.ด.(รัฐประศาสน
ศาสตร์) 
พบม . ( พั ฒน าก า ร
เศรษฐกิจ) 
ศศ.บ.(เศรษฐศาสตร์) 

อาจารย ์  สาขาตรง 
 สาขาสัมพันธ์ 

ชื่อผลงาน 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
สมรรถนะของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๗ 

๒๐ นายบุญทัน ดอกไธสง Ph. D. ( Education 
Administration) 
M. A. ( Political 
Development) 
B. A. ( Political 
Science) 

ศาสตราจารย์/  สาขาตรง 
 สาขาสัมพันธ์ 

-การบูรณาการพุทธธรรม
เพื่อน าไปใช้ในการบริหาร
ภาครัฐอย่างลุ่มลึกใน
การศึกษาระดับสูงของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยเพื่อเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคม
อาเชียน, ๒๕๕๘ 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ม.การจัดการเชิงพุทธ                               ๓๖ 
 

ล าดับ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

สาขาที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาที่

เปิดสอน 
ประสบการณ์ด้านการวิจัย 

สถาบันวิจั ยพุทธศาสตร์  
และ คณะสั งคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย. 

๒๑ นายประณต นันทิยะ
กุล 

ร.บ. 
ร.ม. 

รอง
ศาสตราจารย ์

 สาขาตรง 
 สาขาสัมพันธ์ 

-การบริหารจัดการการ
บริการที่มีคุณภาพใน
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข. ๒๕๕๗ 
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 

 
รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

๑.๑.๗-๑ ประวัติอาจารย์ผู้สอบสารนิพนธ์ 
๑.๑.๗-๒ ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบป้องกันสารนิพนธ์ 

 
 
 
เกณฑ์การประเมินที่ ๘ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา   ผ่าน    ไม่ผ่าน  
 

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

พิมพ์ 
๑ พระสมุห์เจน ฉนฺทธมฺ

โม (บุญศรี) 
บทบาทของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
มัธยมศึกษา อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด
สุพรรณบุรี 

ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในเอกสาร
ประกอบการประชุมทางวิชาการท่ีมี
รายงานการประชุม (Proceedings) 
ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์บี มจร วัง
น้อย  

๔-๕
พ.ค.
๖๐ 

๒ พระอธิการนพดล 
คุณธมฺโม (เจริญสุข) 

ประสิทธิผลการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก
ธรรมของคณะสงฆ์ในอ าเภอบางปะอิน  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในเอกสาร
ประกอบการประชุมทางวิชาการท่ีมี
รายงานการประชุม (Proceedings) 
ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์บี มจร วัง
น้อย  

๔-๕
พ.ค.
๖๐ 

๓ พระครูอาทรยติกิจ 
 (ชื่น ปญฺ ากาโม) 

ประสิทธิผลการบริหารงานของเจ้าอาวาสในอ าเภอ
ศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในเอกสาร
ประกอบการประชุมทางวิชาการท่ีมี
รายงานการประชุม (Proceedings) 
ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์บี มจร วัง
น้อย  

๔-๕
พ.ค.
๖๐ 

๔ พระครูวิโรจน์อินทคุณ 
 (เอกชัย อินฺทโชโต) 

ประสิทธิผลการจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของ
พระสังฆาธิการในจังหวัดจันทบุรี 

ได้รับหนังสือตอบรับให้ตีพิมพ์ใน มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ISSN 2287-
0121 ปีที่6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) 
ประจ าเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2560 TCI 
กลุ่ม 1 

๒๕๖๐ 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ม.การจัดการเชิงพุทธ                               ๓๗ 
 

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

พิมพ์ 
๕ พระครูพัชรธรรมา

ภรณ์ (เพ็ชร วชิรธมฺโม) 
การมีส่วนร่วมของพระสังฆาธิการในการพัฒนา
ชุมชนในอ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 

ได้รับหนังสือตอบรับให้ตีพิมพ์ใน มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ISSN 2287-
0121 ปีที่6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) 
ประจ าเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2560 TCI 
กลุ่ม 1 

๔-๕
พ.ค.
๖๐ 

๖ พระครูวิสุทธิสี
ลาภิวัฒน์ (ฐิติโก)  

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในอ าเภอ
เสาไห้ จังหวัดสระบุรี 

ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในเอกสาร
ประกอบการประชุมทางวิชาการท่ีมี
รายงานการประชุม (Proceedings) 
ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์บี มจร วัง
น้อย  

๔-๕
พ.ค.
๖๐ 

๗ พระครูวิเศษโชติธรรม 
(จนฺทว โส) 

การบริหารจัดการการศึกษาสงเคราะห์ของพระ
สังฆาธิการ ในอ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 

ได้รับหนังสือตอบรับให้ตีพิมพ์ใน มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ISSN 2287-
0121 ปีที่6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) 
ประจ าเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2560 TCI 
กลุ่ม 1 

๒๕๖๐ 

๘ พระครูวินัยธรภา
นุวัฒน์ (อติพโล) 

บทบาทพระสังฆาธิการด้านการศึกษาสงเคราะห์ใน
เขตบางคอแหลม เขตยานนาวา-สาทร 
กรุงเทพมหานคร 

ได้รับหนังสือตอบรับให้ตีพิมพ์ใน มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ISSN 2287-
0121 ปีที่6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) 
ประจ าเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2560 TCI 
กลุ่ม 1 

๒๕๖๐ 

๙ พระสมุห์สมชาย 
สิริสมฺปนฺโน   

การปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ประเทียบวิทยาทาน อ าเภอวิหารแดง จังหวัด
สระบุรี 

ได้รับหนังสือตอบรับให้ตีพิมพ์ใน มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ISSN 2287-
0121 ปีที่6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) 
ประจ าเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2560 TCI 
กลุ่ม 1 

๒๕๖๐ 

๑๐ พระมหาจ าเริญ อุตฺ
ตโม  

บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในอ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 

ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในเอกสาร
ประกอบการประชุมทางวิชาการท่ีมี
รายงานการประชุม (Proceedings) 
ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์บี มจร วัง
น้อย  

๔-๕
พ.ค.
๖๐ 

๑๑ พระมหารุ่งอรุณ  สุวโร 
  

บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ด้านการศาสนาศึกษาในอ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ได้รับหนังสือตอบรับให้ตีพิมพ์ใน มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ISSN 2287-
0121 ปีที่6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) 
ประจ าเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2560 TCI 
กลุ่ม 1 

๔-๕
พ.ค.
๖๐ 

๑๒ พระศรัณย์วุฒิ ป. ปญฺ
าพหุโล  

บทบาทของพระสังฆาธิการด้านการปกครองคณะ
สงฆ์ในอ าเภอเดิมบางนางบวช จงัหวัดสุพรรณบุรี 

ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในเอกสาร
ประกอบการประชุมทางวิชาการท่ีมี
รายงานการประชุม (Proceedings) 
ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์บี มจร วัง
น้อย  

๔-๕
พ.ค.
๖๐ 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ม.การจัดการเชิงพุทธ                               ๓๘ 
 

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

พิมพ์ 
๑๓ พระอธิการศรัณย์กร 

ปยุตฺโต   
การบริหารส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดสระบุรี ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในเอกสาร

ประกอบการประชุมทางวิชาการท่ีมี
รายงานการประชุม (Proceedings) 
ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์บี มจร วัง
น้อย  

๔-๕
พ.ค.
๖๐ 

๑๔ พระอธิการนิพล สุธมฺ
โม (โพธิเจริญ) 

บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกของ
พระสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี 

ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในเอกสาร
ประกอบการประชุมทางวิชาการท่ีมี
รายงานการประชุม (Proceedings) 
ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์บี มจร วัง
น้อย  

๔-๕
พ.ค.
๖๐ 

๑๕ พระวิเชียร วชิโร 
(อาทิตย์เที่ยง) 

การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียน
ท่าเรือนิตยานุกูล อ าเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในเอกสาร
ประกอบการประชุมทางวิชาการท่ีมี
รายงานการประชุม (Proceedings) 
ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์บี มจร วัง
น้อย  

๔-๕
พ.ค.
๖๐ 

๑๖ พระปลัดบัญชา อุปคุตฺ
(นามโคตร) 

บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรม
ทูตในจังหวัดสระบุรี 

ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในเอกสาร
ประกอบการประชุมทางวิชาการท่ีมี
รายงานการประชุม (Proceedings) 
ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์บี มจร วัง
น้อย  

๔-๕
พ.ค.
๖๐ 

๑๗ พระอธิการอรรณพ 
จรณธมฺโม (รัตนะ) 

บทบาทพระสงฆ์ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมใน
อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 

ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในเอกสาร
ประกอบการประชุมทางวิชาการท่ีมี
รายงานการประชุม (Proceedings) 
ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์บี มจร วัง
น้อย  

๔-๕
พ.ค.
๖๐ 

๑๘ พระธงชัย ธมฺมวโร 
(เหล็งหวาน) 

การปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอ
เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 

ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในเอกสาร
ประกอบการประชุมทางวิชาการท่ีมี
รายงานการประชุม (Proceedings) 
ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์บี มจร วัง
น้อย  

๔-๕
พ.ค.
๖๐ 

๑๙ พระจรูญ  จนฺทูปโม 
(ชัยเจริญ) 

ประสิทธิภาพการอบรมจริยธรรมแก่เยาวชนของ
พระสงฆ์ในอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ   

ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในเอกสาร
ประกอบการประชุมทางวิชาการท่ีมี
รายงานการประชุม (Proceedings) 
ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์บี มจร วัง
น้อย  

๔-๕
พ.ค.
๖๐ 

๒๐ พระปลัดสาธิต สุจิณฺ
โณ (ทองเปรม) 

การจัดการสาธารณูปการเพื่อการรักษาอุโบสถศีล
ของวัดบางสระเก้า ต าบลบางสระเก้า อ าเภอ
แหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 

ได้รับหนังสือตอบรับให้ตีพิมพ์ใน มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ISSN 2287-
0121 ปีที่6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) 
ประจ าเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2560 TCI 
กลุ่ม 1 

๒๕๖๐ 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ม.การจัดการเชิงพุทธ                               ๓๙ 
 

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

พิมพ์ 
๒๑ พระหิรัญ สุภาจาโร 

(โชติช่วง) 
การปกครองตามหลักพุทธธรรมาภิบาลของพระ
สังฆาธิการในอ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 

ได้รับหนังสือตอบรับให้ตีพิมพ์ใน มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ISSN 2287-
0121 ปีที่6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) 
ประจ าเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2560 TCI 
กลุ่ม 1 

๔-๕
พ.ค.
๖๐ 

๒๒ พระเกษมสุข ปภสฺสโร 
(นิสสัยการ) 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสอนวิชา
พระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษา อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 

ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในเอกสาร
ประกอบการประชุมทางวิชาการท่ีมี
รายงานการประชุม (Proceedings) 
ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์บี มจร วัง
น้อย  

๔-๕
พ.ค.
๖๐ 

๒๓ พระฐานะชาติ อมโร 
(ศิลา) 

บทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 

ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในเอกสาร
ประกอบการประชุมทางวิชาการท่ีมี
รายงานการประชุม (Proceedings) 
ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์บี มจร วัง
น้อย  

๔-๕
พ.ค.
๖๐ 

๒๔ พระสมศักดิ์ ชินวโร 
(ปทุมยา) 

บทบาทการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ
ในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

ได้รับหนังสือตอบรับให้ตีพิมพ์ใน มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ISSN 2287-
0121 ปีที่6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) 
ประจ าเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2560 TCI 
กลุ่ม 1 

๔-๕
พ.ค.
๖๐ 

๒๕ พระจรัญ ฐิตธมฺโม (หมู่
หล้า) 

บทบาทของพระสังฆาธิการด้านการปกครอง 
ในอ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

ได้รับหนังสือตอบรับให้ตีพิมพ์ใน มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ISSN 2287-
0121 ปีที่6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) 
ประจ าเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2560 TCI 
กลุ่ม 1 

๔-๕
พ.ค.
๖๐ 

๒๖ พระอภินพ ธมฺมทินฺโน 
(พิสุทธไทรงาม) 

กาการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้วิชา
พระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
กาญจนานุเคราะห์ อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในเอกสาร
ประกอบการประชุมทางวิชาการท่ีมี
รายงานการประชุม (Proceedings) 
ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์บี มจร วัง
น้อย  

๔-๕
พ.ค.
๖๐ 

๒๗ พระธงชัย ขนฺติธโร 
(มนตรีวงศ์) 

การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของพระสอน
ศีลธรรมแก่เยาวชนในอ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะ
เกษ 

ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในเอกสาร
ประกอบการประชุมทางวิชาการท่ีมี
รายงานการประชุม (Proceedings) 
ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์บี มจร วัง
น้อย  

๔-๕
พ.ค.
๖๐ 

๒๘ พระฉัตรชัย อธิปญฺโ
(ดวงศรี) 

บทบาทของพระสังฆาธิการด้านการปกครอง 
ในเขตบางเขน-จตุจักร กรุงเทพมหานคร 

ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในเอกสาร
ประกอบการประชุมทางวิชาการท่ีมี
รายงานการประชุม (Proceedings) 
ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์บี มจร วัง
น้อย  

๔-๕
พ.ค.
๖๐ 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ม.การจัดการเชิงพุทธ                               ๔๐ 
 

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

พิมพ์ 
๒๙ พระกิตติทัศ วร าโณ 

(กัลปดี) 
การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระ
สังฆาธิการในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 

ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในเอกสาร
ประกอบการประชุมทางวิชาการท่ีมี
รายงานการประชุม (Proceedings) 
ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์บี มจร วัง
น้อย  

๔-๕
พ.ค.
๖๐ 

๓๐ พระโอภาส โอภาโส (ศิ
ริกิตติกุล) 

การส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญในมิติ
ทางพระพุทธศาสนาของวัดในอ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ได้รับหนังสือตอบรับให้ตีพิมพ์ใน มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ISSN 2287-
0121 ปีที่6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) 
ประจ าเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2560 TCI 
กลุ่ม 1 

๔-๕
พ.ค.
๖๐ 

๓๑ พระปลัดอรรถพร กต
ปุญฺโ  (ศรีสว่าง) 

การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระ
สังฆาธิการ ในอ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 

ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในเอกสาร
ประกอบการประชุมทางวิชาการท่ีมี
รายงานการประชุม (Proceedings) 
ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์บี มจร วัง
น้อย  

๔-๕
พ.ค.
๖๐ 

 
รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

๑.๑.๘-๑ หนังสืองานการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๑.๑.๘.-๒ หนังสือตอบรับบทความ/วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) 
ประจ าเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2560 

 
เกณฑ์การประเมินที่ ๙ ภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ 
                               บัณฑิตศึกษา   ผ่าน    ไม่ผ่าน  

 

ล าดับ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล 
จ านวน 

สารนิพนธ์ 
จ านวนการ
ค้นคว้าอิสระ 

 

๑ พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คณุงฺกโร)  - ๕ ๑.ประสิทธิผลการจัดการงานสาธารณ
สงเคราะห์ของพระสังฆาธิการในจังหวัด
จันทบุรี 
๒.บทบาทการปกครองคณะสงฆ์ของพระ
สังฆาธิการในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
๓.การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระสั งฆาธิการในอ า เภอบ้านหมี่  
จังหวัดลพบุร ี
๔.บทบาทของพระสงฆ์ที่มีต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในอ า เภอ
ชายแดน จังหวัดศรีสะเกษ 
๕.บทบาทพระสังฆาธิการในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมในอ าเภอเมือง จังหวัด
จันทบุรี 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ม.การจัดการเชิงพุทธ                               ๔๑ 
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๑.๑.๙-๑ ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ 

 
เกณฑ์การประเมินที่ ๑๐ อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจยั
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ    ผ่าน    ไม่ผ่าน  

๒ พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) - ๕ ๑.บทบาทพระสังฆาธิการในการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ อ าเภอบางบ่อ จังหวัด
สมุทรปราการ 
๒.ประสิทธิภาพการบริหารงานของเจ้า
อาวาสในอ า เภอศรีประจันต์  จั งหวัด
สุพรรณบุรี 
๓.บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระธรรมในจงัหวัดสระบรีุ 
๔.การปฏิบัติงานของพระสอนศลีธรรมใน
โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน อ าเภอวิหาร
แดง จังหวัดสระบุรี 
๕.การส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแสวง
บุญ ในมิติทางพระพุทธศาสนาของวัดใน
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 

๓ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร - ๔ ๑.การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของพระ
สอนศีลธรรมแก่เยาวชนในอ าเภอขุนหาญ 
จังหวัดศรีสะเกษ 
๒.การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม
ประจ าจังหวัดสระบุรี 
๓.การบริหารจัดการการศึกษาสงเคราะห์ 
ของพระสังฆาธิการ ในอ าเภอวิเศษชัยชาญ 
จังหวัดอ่างทอง 
๔.การจัดการสาธารณูปการเพื่อการรักษา
อุโบสถศีลของวัดบางสระเก้า ต าบลบาง
สระเก้า อ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 

๔ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท - ๔ ๑.การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการพัฒนา
ชุมชนใน อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 
๒.บทบาทของพระสังฆธิการด้านการ
ปกครองในเขตอ าเภอเมืองกาญจนบุรี  
จังหวัดกาญจนบุรี 
๓.บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ด้านศาสนศึกษา ในอ าเภอ
วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๔.บทบาทของพระสังฆาธิการด้านการ
ปกครองคณะสงฆ์ในอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ม.การจัดการเชิงพุทธ                               ๔๒ 
 

ล าดับ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ผลงานที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ วารสาร/แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ ปีที่พิมพ์ 
๑ พระอุดมสิทธินายก  

(ก าพล คุณงฺกโร)  
พุทธบูรณาการเพื่อการจัดการโรงเรียน
วิถีพุทธ 

วารสาร มจร สังคมปริทรรศน์, เล่มที่ 
๕, ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ), 
(พฤษภาคม – สิงหาคม, ๒๕๕๙). 
[วารสาร TCI ฐาน ๑ ค่าน้ าหนัก ๐.๘] 

๒๕๕๙ 

การบริหารจัดการองค์กรเพื่อการสร้าง
องค์กร แห่งการเรียนรู้บนฐานแห่งพุทธิ
ปัญญา 

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 
2559. หน้า 205-220. [วารสาร TCI 

ฐาน ๑ ค่าน้ าหนัก ๐.๘] 

๒๕๕๙ 

๕ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ - ๔ ๑.บทบาทของพระสังฆาธิการด้านการ
ปกครองคณะสงฆ์ในอ าเภอเดิมบางนาง
บวช จังหวัดสุพรรณบุรี 
๒.การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาของ
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนกาญจนานุ
เคราะห์อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
๓.การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์
ในอ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 
๔.ประสิทธิภาพการอบรมจริยธรรมแก่
เยาวชนของพระสงฆ์ ในอ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 
 

๖ นายอนุวัต กระสังข์ - ๓ ๑.บทบาทของพระสังฆาธิการ ด้านการ
ป ก ค ร อ ง ใ น เ ข ต บ า ง เ ข น - จ ตุ จั ก ร 
กรุงเทพมหานคร 
๒.บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิง
รุก ของพระสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี 
๓.การปกครองตามหลักธรรมาภิบาลของ
พระสั งฆาธิการ ในอ า เภอแหลมสิงห์  
จังหวัดจันทบุรี 

๗ นายประเสริฐ ธิลาว - ๔ ๑.การบริหารจัดการโรงเรียนวิธีพุทธ 
โรงเรียนท่าเรือนิตยานุกูล อ าเภอท่าเรือ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๒.การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ข อ ง พ ร ะ สั ง ฆ า ธิ ก า ร ใ น เ ข ต ต ลิ่ ง ชั น 
กรุงเทพมหานคร 
๓.บทบาทพระสังฆาธิการด้านการศึกษา
ส ง เ ค ร า ะ ห์ ใ น เ ข ต บ า ง ค อ แ ห ล ม 
กรุงเทพมหานคร 
๔.การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสอนวิชา
พระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา อ าเภอ ขลุง 
จังหวัดจันทบุรี 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ม.การจัดการเชิงพุทธ                               ๔๓ 
 

ล าดับ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ผลงานที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ วารสาร/แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ ปีที่พิมพ์ 
 พระพุทธศาสนาในจีน ทิเบต เวียดนาม 
ญี่ปุ่น : มองผ่านงานพระศรีคัมภีรญาณ 

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม 
๒๕๕๙. หน้า ๒๖๓-๒๗๘.   [วารสาร 
TCI ฐาน ๑ ค่าน้ าหนัก ๐.๘] 

๒๕๕๙ 

คนดีที่มีความกตัญญูบนพื้นฐาน
พระพุทธศาสนา : Good people with 
gratitude base on Buddhist”.  

วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร ปี
ที่ 5 ฉบับพิเศษ (พฤษภาคม 2560) 

เนื่องในโอกาสประชุมวิชาการ
นานาชาติ สมาคมมหาวิทยาลัย
พระพุทธศาสนา นานาชาติ ครัง้ท่ี 3 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย. หน้า ๗๗-๘๕. [วารสาร TCI 

ฐาน ๑ ค่าน้ าหนัก ๐.๘] 

๒๕๖๐ 

Morality in Buddhist Leadership 
Development”   on GRDS 
International Conference-11th 
International Conference on 
Social Science and Humanities,  

19-20 September 2016, Imperial 
College London, South 
Kensington Campus | London 
[งานประชุมวิชาการที่มีรายงาน 
Proceeding ค่าน้ าหนัก ๐.๔] 

2016 

 “An Analytical Study of Buddhist 
Monks Health Care Behavior in 
Ayutthaya Province”, 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. 
pp.184-187 [งานประชุมวิชาการที่มี
รายงาน Proceeding ค่าน้ าหนัก 
๐.๔] 

2017 

The Technology Center Model for 
Educational Administration 
ofMahachulalongkornrajavidyalaya 
University”.International 
Conference for Acadamic 
Disciplines , Joseph B. Martin 
Conference Center, Harvard 
Medical School, Boston 
Massachusetts,  

22-26 May 2017 [งานประชุม
วิชาการที่มีรายงาน Proceeding ค่า
น้ าหนัก ๐.๔] 

2017 

 “การพัฒนาประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาปริยัติธรรมแผนกบาลีของ
คณะสงฆ์ภาค 14 :  

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ ๑๖ พฤษภาคม 
๒๕๖๐ . หน้า ๒๓๙-๒๕๓ [เล่ม ๓] 
[วารสาร TCI ฐาน ๑ ค่าน้ าหนัก ๐.๘] 

๒๕๖๐ 

 “กลยุทธการจัดการโรงเรียนการกุศล
ของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัด
ราชบุรี  

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ ๑๖ พฤษภาคม 
๒๕๖๐. หน้า ๑-๑๔. (เล่ม 2) 
[วารสาร TCI ฐาน ๑ ค่าน้ าหนัก ๐.๘] 

๒๕๖๐ 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ม.การจัดการเชิงพุทธ                               ๔๔ 
 

ล าดับ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ผลงานที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ วารสาร/แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ ปีที่พิมพ์ 
๒ พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนี

โย) 
พระพุทธศาสนาในจีน ทิเบต เวียดนาม 
ญี่ปุ่น : มองผ่านงานพระศรีคัมภีรญาณ. 

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม 
๒๕๕๙. หน้า ๒๖๓-๒๗๘. [วารสาร 
TCI ฐาน ๑ ค่าน้ าหนัก ๐.๘] 

๒๕๕๙ 

 การเมืองเรื่องพระพุทธรูป  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. 
ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มีนาคม 
๒๕๖๐.  หน้า ๒๔๑-๒๕๖. [วารสาร 
TCI ฐาน ๑ ค่าน้ าหนัก ๐.๘] 

๒๕๖๐ 

ความเตี้ยกับการบวชเป็นพระใน
สังคมไทย : บทวิเคราะห์ด้วยเกณฑ์และ
คุณสมบัติการบวชในพระพุทธศาสนา  

วารสาร มจร การพัฒนาสังคม - 
Journal of MCU Social 
Development ปีที่ 1 Vol.๑ ฉบับที่ 
๑ Issue 1 มกราคม-เมษายน ๒๕๕๙ 
January-April 2016. หน้า/pp. ๗๗-
๙๑. [วารสารที่ได้รับการรับรองโดย
สภามหาวิทยาลัยวิทยาลัย ค่าน้ าหนัก 
๐.๔] 

๒๕๕๙ 

เศรษฐศาสตร์การเมืองแนวใหม่ : การ
ลงโทษโดยสังคม (Socail Sanctions)  

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ เมษายน-มิถุนายน 
๒๕๖๐.  [วารสาร TCI ฐาน ๑ ค่า
น้ าหนัก ๐.๘] 

๒๕๖๐ 

คุณภาพการให้บริการประชาชนตาม
หลักสังคหวัตถุ 4 ของส านักงานเขตยาน
นาวา กรุงเทพมหานคร  

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ ๑๖ พฤษภาคม 
๒๕๖๐  .หน้า ๕๙๑-๖๐๒. เล่ม ๑ 
[วารสาร TCI ฐาน ๑ ค่าน้ าหนัก ๐.๘] 

๒๕๖๐   

การพัฒนาจิตอาสาของพระสังฆาธิการ
ในจังหวัดระยอง :  

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ ๑๖ พฤษภาคม 
๒๕๖๐  .หน้า ๓๗-๔๙. [วารสาร TCI 
ฐาน ๑ ค่าน้ าหนัก ๐.๘] 

๒๕๖๐ 

การพัฒนาประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของ
คณะสงฆ์ภาค 14  

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ ๑๖ พฤษภาคม 
๒๕๖๐. หน้า ๒๓๙-๒๕๓. [เล่ม ๓] 
[วารสาร TCI ฐาน ๑ ค่าน้ าหนัก ๐.๘] 

๒๕๖๐ 

การพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลของวัดในกรุงเทพมหานคร  

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ ๑๖ พฤาภาคม 
๒๕๖๐. หน้า ๕๗๑-๕๘๑. [เล่ม ๓]  
[วารสาร TCI ฐาน ๑ ค่าน้ าหนัก ๐.๘] 

๒๕๖๐ 

การพัฒนาการบริหารจัดการศาสน
สมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี  

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ ๑๖ พฤษภาคม 
๒๕๖๐. หน้า ๑๐๕-๑๒๑. [เล่ม ๓]  
[วารสาร TCI ฐาน ๑ ค่าน้ าหนัก ๐.๘] 

๒๕๖๐ 

๓ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร พระพุทธศาสนาในจีน ทิเบต เวียดนาม 
ญี่ปุ่น : มองผ่านงานพระศรีคัมภีรญาณ. 

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม 

๒๕๕๙ 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ม.การจัดการเชิงพุทธ                               ๔๕ 
 

ล าดับ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ผลงานที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ วารสาร/แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ ปีที่พิมพ์ 
๒๕๕๙. หน้า ๒๖๓-๒๗๘. [วารสาร 
TCI ฐาน ๑ ค่าน้ าหนัก ๐.๘] 

พม่า : พระอึดอัดที่วัดมนูหะ การสื่อสาร
ทางการเมืองและตัวตน  

วารสารพุทธอาเซียน ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑  
มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๙. [วารสาร
ที่ได้รับการรับรองโดยสภา
มหาวิทยาลัยวิทยาลัย ค่าน้ าหนัก 
๐.๔] 

๒๕๕๙ 

ธรรมยุตินิกายในกัมพูชา : ความสัมพันธ์
ทางการเมืองและศาสนาของไทยและ
กัมพูชา. 

วารสารพุทธอาเซียน ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ 
กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๙. [วารสาร
ที่ได้รับการรับรองโดยสภา
มหาวิทยาลัยวิทยาลัย ค่าน้ าหนัก 
๐.๔] 

๒๕๕๙ 

ความเตี้ยกับการบวชเป็นพระใน
สังคมไทย  บทวิเคราะห์ด้วยเกณฑ์และ
คุณสมบัติการบวชในพระพุทธศาสนา 

วารสาร มจร การพัฒนาสังคม 
(JMSD) ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-
เมษายน ๒๕๕๙) หน้า ๗๗-๙๑ 
[วารสารที่ได้รับการรับรองโดยสภา
มหาวิทยาลัยวิทยาลัย ค่าน้ าหนัก 
๐.๔] 

๒๕๕๙ 

สิ่งมีชีวิตอันนอกเหนือจากคนที่ชื่อว่าหนู 
: ท่าทีตามแนวพุทธต่อชีวิตอื่นว่าด้วย
การใช้และไม่ใช้ความรุนแรง 

วารสาร มจร การพัฒนาสังคม 
(JMSD) ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-
สิงหาคม ๒๕๕๙) [วารสารที่ได้รับการ
รับรองโดยสภามหาวิทยาลัยวิทยาลัย 
ค่าน้ าหนัก ๐.๔] 

๒๕๕๙ 

ความขัดแย้งอันว่าด้วยสมเด็จ
พระสังฆราช : แนวคิด หลักปฏิบัติ และ
ข้อเท็จจริง  

ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราช
ภัฎเพชรบุรี ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ 
กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๙. [วารสาร 
TCI ฐาน ๒ ค่าน้ าหนัก ๐.๖] 

๒๕๕๙ 

A Mechanism of Thai Patriarch 
Appointment 

Seventh International 
Conference on Religion and 
Spirituality in Society and the 
Religion in Society Research 
Network 17–18 April 2017 
Imperial College London, 
London, UK 17–18 April 2017 
Imperial College London, 
London, UK [งานประชุมวิชาการที่
มีรายงาน Proceeding ค่าน้ าหนัก 
๐.๔] 

2017 

Buddhist Economics: Resource 
Management Based on Buddhist 
Approach 

the International Conference on 
Humanities, Language, Culture 
& Business, Cameron Highlands 
Pahang 2017 , on 22-23 April 

2017 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ม.การจัดการเชิงพุทธ                               ๔๖ 
 

ล าดับ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ผลงานที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ วารสาร/แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ ปีที่พิมพ์ 
2017 at Hotel De’La Ferns, 
Cameron Highlands Pahang, 
Malaysia. /ISBN: 978-967-14835-
1-0. /pp.290-293. [งานประชุม
วิชาการที่มีรายงาน Proceeding ค่า
น้ าหนัก ๐.๔] 

๔ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ พระพุทธศาสนาในจีน ทิเบต เวียดนาม 
ญี่ปุ่น : มองผ่านงานพระศรีคัมภีรญาณ 

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม 
๒๕๕๙. หน้า ๒๖๓-๒๗๘. [วารสาร 
TCI ฐาน ๑ ค่าน้ าหนัก ๐.๘] 

๒๕๕๙ 

การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วย
การขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล  
๕  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓ กันยายน – ธันวาคม 
๒๕๕๙  หน้า ๕๕-๖๒ [วารสาร TCI 
ฐาน ๑ ค่าน้ าหนัก ๐.๘] 

๒๕๕๙ 

The Holy Phra Bang History : 
Buddhist Perpetuity Heritage 

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 pp.188-190. [งานประชุมวิชาการ
ที่มีรายงาน Proceeding ค่าน้ าหนัก 
๐.๔] 

2017 

การพัฒนาวัดเพื่อเป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้ของชุมชนในจังหวัดชลบุรี : 
Monastery Development for 
Community Learning Centers in 
Chonburi Province 

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ ๑๖ พฤษภาคม 
๒๕๖๐. หน้า ๕๐๕-๕๒๒. [เล่ม 1] 
[วารสาร TCI ฐาน ๑ ค่าน้ าหนัก ๐.๘] 

๒๕๖๐ 

พุทธวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าของพระ
สังฆาธิการเพื่อการบริหารจัดการวัดใน
จังหวัดชลบุรี 

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ ๑๖ พฤษภาคม 
๒๕๖๐. หน้า ๕๑-๖๖.  [เล่ม ๔] 
[วารสาร TCI ฐาน ๑ ค่าน้ าหนัก ๐.๘] 

๒๕๖๐ 

การพัฒนาการบริหารจัดการส านัก
ปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่น ในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค 2  

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ ๑๖ พฤษภาคม 
๒๕๖๐. หน้า 161-173. [เล่ม 3] 
[วารสาร TCI ฐาน ๑ ค่าน้ าหนัก ๐.๘] 

๒๕๖๐ 

๕ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท พุทธบูรณาการเพื่อการจัดการโรงเรียน
วิถีพุทธ 

วารสาร มจร สังคมปริทรรศน์, เล่มที่ 
๕, ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ), 
(พฤษภาคม – สิงหาคม, ๒๕๕๙). 
[วารสาร TCI ฐาน ๑ ค่าน้ าหนัก ๐.๘] 

๒๕๕๙ 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ม.การจัดการเชิงพุทธ                               ๔๗ 
 

ล าดับ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ผลงานที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ วารสาร/แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ ปีที่พิมพ์ 
สิ่งมีชีวิตอันนอกเหนือจากคนที่ชื่อว่าหนู 
: ท่าทีตามแนวพุทธต่อชีวิตอื่นว่าด้วย
การใช้และไม่ใช้ความรุนแรง 

วารสาร มจร การพัฒนาสังคม 
(JMSD) ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-
สิงหาคม ๒๕๕๙)  [วารสารที่ได้รับ
การรับรองโดยสภามหาวิทยาลัย
วิทยาลัย ค่าน้ าหนัก ๐.๔] 

๒๕๕๙ 

 พระพุทธศาสนาในจีน ทิเบต เวียดนาม 
ญี่ปุ่น : มองผ่านงานพระศรีคัมภีรญาณ. 

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม 
๒๕๕๙. หน้า ๒๖๓-๒๗๘. [วารสาร 
TCI ฐาน ๑ ค่าน้ าหนัก ๐.๘] 

๒๕๕๙ 

การเมืองเรื่องพระพุทธรูป .  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. 
ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มีนาคม 
๒๕๖๐.  หน้า ๒๔๑-๒๕๖. [วารสาร 
TCI ฐาน ๑ ค่าน้ าหนัก ๐.๘] 

๒๕๖๐ 

The Holy Phra Bang History : 
Buddhist Perpetuity Heritage 

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 pp.188-190. [งานประชุมวิชาการ
ที่มีรายงาน Proceeding ค่าน้ าหนัก 
๐.๔] 

2017 

ประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอน
ธรรมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
จังหวัดชลบุรี  

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ ๑๖ พฤษภาคม 
๒๕๖๐. หน้า ๘๗-๑๐๓. [เล่ม ๒] 
[วารสาร TCI ฐาน ๑ ค่าน้ าหนัก ๐.๘] 

๒๕๖๐ 

การพัฒนาการจัดการศึกษาสงเคราะห์
ด้านการตั้งทุนเพิ่มทุนการศึกษาในเขต
การปกครองคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี  

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ ๑๖ พฤษภาคม 
๒๕๖๐. หน้า ๓๗๙-๓๙๖. [เล่ม 4] 
[วารสาร TCI ฐาน ๑ ค่าน้ าหนัก ๐.๘] 

๒๕๖๐ 

๖ นายอนุวัต กระสังข์ นายอนุวัต กระสังข์, “การจัดการกิจการ
พระพุทธศาสนาเปรียบเทียบ: เรียนรู้
ประสบการณ์จากการศึกษาดูงานการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ สปป.ลาว” , 

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน :
๒๕๕๘) 

๒๕๕๘ 

องค์กรภาครัฐ : การมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา : 
Government Organization : Participation in 
Buddhist affairs promotion.  

ในงาน ประชุมสัมมนา และเสนอ
งานวิจัยในงานการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ ๓ ระดับนานาชาติ
ครั้งที่ ๑  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
ระหว่าง ๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 

๒๕๕๙ 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ม.การจัดการเชิงพุทธ                               ๔๘ 
 

ล าดับ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ผลงานที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ วารสาร/แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ ปีที่พิมพ์ 
การจัดการสิ่งแวดล้อมของวัดตามหลัก
นิเวศวิทยาเชิงพุทธบูรณาการของคณะ
สงฆ์จังหวัดสระบุรี 

(วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม :
๒๕๕๘) 

๒๕๕๘ 

๗ นายประเสริฐ ธิลาว การเมืองเรื่องพระพุทธรูป  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. 
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 
2560.  หน้า 241-256 

2560 

พระพุทธศาสนาในจีน ทิเบต เวียดนาม 
ญี่ปุ่น : มองผ่านงานพระศรีคัมภีรญาณ. 

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 
2559. . หน้า 263-278 

2559 

“ความเตี้ยกับการบวชเป็นพระใน
สังคมไทย : บทวิเคราะห์ด้วยเกณฑ์และ
คุณสมบัติการบวชในพระพุทธศาสนา  

วารสาร มจร การพัฒนาสังคม – 
Journal of MCU Social 
Development ปีที่ 1 Vol.1 ฉบับที่ 
1 Issue 1 มกราคม-เมษายน 2559 
January-April 2016. หน้า/pp. 77-
91. 

2016 

สิ่งมีชีวิตอันนอกเหนือจากคนที่ชื่อว่าหนู 
: ท่าทีตามแนวพุทธต่อชีวิตอื่นว่าด้วย
การใช้/ไม่ใช้ความรุนแรง  

วารสาร มจร การพัฒนาสังคม 
(JMSD) ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-
สิงหาคม 2559) หน้า 94-107. 

2559 

Analytical Study of Buddhist 
Monks Health Care Behavior in 
Ayutthaya Province  

Proceeding International 
Conference on Humanities, 
Language,Culture & Business, 
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รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

๑.๑.๑๐-๑ ผลงานอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
๑.๑.๑๐-๒ วารสารฉบับที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ 

 
 
 
 
 
 
เกณฑ์การประเมินที่ ๑๑ การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด    ผ่าน    ไม่ผ่าน  
 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร / หลักฐาน 
    ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ 
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรนี้น าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ
สังคมศาสตร์ และสภาวิชาการพิจารณาเห็นชอบและสภามหาวิทยาลัย

๑.๑.๑๑-๑ มคอ.๒ 
๑.๑.๑๑-๒ หนังสือรับรองจาก สกอ. 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ม.การจัดการเชิงพุทธ                               ๔๙ 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร / หลักฐาน 
พิจารณาอนุมัติ ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม 
๒๕๕๕ และแจ้งต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเมื่อวันที่ ๑๔ 
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ทั้งนี้หลักสูตรมีก าหนดปรับปรุงในปี  
พ.ศ.๒๕๖๐ 
     ส่วนงานจัดการศึกษาหลักสูตรนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดย
คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของมหาวิทยาลัยก าหนดวิธีการประเมิน
หลักสูตรในรูปแบบการวิจัย พร้อมทั้งจัดท าคู่มือการประเมินหลักสูตร
ส าหรับทุกส่วนจัดการศึกษาเพื่อใช้ด าเนินการประเมินหลักสูตรที่เปิด
สอน 

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 ข้อ ๑๑ 
ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

ผลประเมิน        ผ่าน                            ไม่ผ่าน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

องค์ประกอบที่ ๒  บัณฑิต 

 
ตัวบ่งชี่ที่ ๒.๑    คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
ชนิดตัวบ่งชี้          ผลลัพธ์ 
 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ม.การจัดการเชิงพุทธ                               ๕๐ 
 
ผลการด าเนินงาน 
 

ท่ี รายการ หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน 
๑ บัณฑิตท้ังหมดที่ส าเร็จการศึกษาของหลักสูตร รูป/คน ๓๑ 

๒ บัณฑิตของหลักสูตรที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

รูป/คน ๓๑ 

๓ ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินต่อบัณฑิตทั้งหมด ร้อยละ ๑๐๐ 
๔ ผลรวมค่าคะแนนจากการประเมินบัณฑิตด้านคุณธรรม จริยธรรม คะแนน ๑๕๑ 
๕ ผลรวมค่าคะแนนจากการประเมินบัณฑิตด้านความรู้ คะแนน ๑๔๔ 
๖ ผลรวมค่าคะแนนจากการประเมินบัณฑิตด้านทักษะทางปัญญา คะแนน ๑๔๓ 
๗ ผลรวมค่าคะแนนจากการประเมินบัณฑิตด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 
คะแนน ๑๔๘ 

๘ ผลรวมค่าคะแนนจากการประเมินบัณฑิตด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คะแนน ๑๔๒ 

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

คะแนน ๗๒๘ 

๑๐ ค่าเฉลี่ยของผลรวมค่าคะแนนจากการประเมินบัณฑิตทั้ง ๕ ด้าน  
(ข้อ ๙ ÷ ๕) 

คะแนน ๑๔๕.๖ 

๑๑ ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (ข้อ ๑๐ ÷ ข้อ ๒) คะแนน ๔.๖๙ 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
๔.๒๕ ๔.๖๙ ๔ บรรลุ 

 
รายการหลักฐาน 
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๒.๑ รายงานการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ (ปริญญาโท) ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับ 
                                   การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ชนิดของตัวบ่งชี้       ผลลัพธ ์
ผลการด าเนินงาน  



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ม.การจัดการเชิงพุทธ                               ๕๑ 
 

ท่ี รายการ หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน 
๑ จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด  รูป/คน ๓๑ 
๒ จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์มีค่าน้ าหนัก ๐.๒๐ เรื่อง ๒๐ 
๓ จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์มีค่าน้ าหนัก ๐.๔๐ เรื่อง - 
๔ จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์มีค่าน้ าหนัก ๐.๖๐ เรื่อง - 
๕ จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์มีค่าน้ าหนัก ๐.๘๐ เรื่อง ๑๑ 
๖ จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์มีค่าน้ าหนัก ๑.๐๐ เรื่อง - 
๗ ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนิสิตและผู้ส าเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาโท 
ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

๑๖.๘ 

๘ ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนิสิต
และผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

ร้อยละ ๕๔.๑๙ 

๙  แปลงค่าคะแนน ๕ โดยก าหนดให้คะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๔๐  คะแนน ๕ 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ ๔๐ ๔๑.๙ ๕ บรรลุ 

 
รายการหลักฐาน  
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๒.๒-๑ วารสารบทความ Proceedings 
๒.๒-๒ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ ฉบับพิเศษ พฤษภาคม 

๒๕๖๐ เล่มที่ ๕ 
 

วิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ ๒ 

จุดแข็ง 
        สนับสนุนให้นิสิตตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
       หลักสูตรจัดให้มีการประชุมทางวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ทุกปีและต่อเนื่อง 

จุดที่ควรพัฒนา 

       ควรสนับสนุนให้นิสิตน าเสนอผลงานในเวทีที่หลากหลายขึ้น 

แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ ๓ นิสิต 
 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ม.การจัดการเชิงพุทธ                               ๕๒ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑   การรับนิสิต 
ชนิดของตัวบง่ชี้  กระบวนการ 
ประเด็นที่ต้องรายงาน 
 - การรับนิสิต 
 - การเตรียมพรอ้มก่อนเข้าศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
- มีระบบ มี

กลไกการ
รับนิสิต 

- ไม่มีการน า
ระบบ
กลไกการ
รับนิสิต
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
 
 

- มีระบบ มี
กลไกการรับ
นิสิต 

- มีการน า
ระบบกลไก
การรับนิสิต
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ
การรับนิสิต 

- ไม่มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
การรับนิสิต 
 

- มีระบบ มี
กลไกการรับ
นิสิต 

- มีการน าระบบ
กลไกการรับ
นิสิตไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ
การรับนิสิต 

- มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
การรับนิสิต
จากผลการ
ประเมิน 

- มีระบบ มีกลไก
การรับนิสิต 

- มีการน าระบบ
กลไกการรับนิสิต
ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการการ
รับนิสิต 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการการ
รับนิสิตจากผล
การประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุง
กระบวนการการ
รับนิสิตเห็นชัด
เป็นรูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไกการรับนิสิต 
- มีการน าระบบกลไกการรับ

นิสิตไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ
การรับนิสิต 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการการรับนิสิต
จากผลการประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุง
กระบวนการการรับนิสิต
เห็นชัดเป็นรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน 
และกรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่
ดีได้ชัดเจน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการด าเนนิงาน 
 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ม.การจัดการเชิงพุทธ                               ๕๓ 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  
 การรับนักศึกษา    

ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ ได้น ารายงานผลการถอดบทเรียนปัญหาอุปสรรค ในการรับนิสิตปี
การศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อน ามาก าหนดทิศทางในการรับนิสิตปี ๒๕๕๙ ในการก าหนด
จ านวนการรับนิสิต โดยพิจารณาจากอัตราการคงอยู่ของนิสิตที่ผ่านมาในแต่ละปีซึ่ง
พบว่า นิสิตมีอัตราคงอยู่จนจบการศึกษาอยู่ได้ด าเนินการตามกระบวนการรับนิสิต
ใหม่ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีระบบและกลไกการรับสมัคร
นิสิตใหม่ โดยคณะด าเนินการเอง กระบวนการเริ่มจากการก าหนดแผนการรับนิสิต
ที่หลักสูตรได้ก าหนดไว้ ๒ แผน คือ แผน ก แบบ ก (๑) และแผน ก แบบ ก (๒) จาก
การศึกษาแหล่งที่มาของนิสิตพบว่า มาจากการทาบทามตรง คือ นิสิต/ศิษย์เก่า/
อาจารย์ชักชวน จะมีอัตราการคงอยู่สูงกว่านิสิตที่สมัครเอง และการรับรู้ข้อมูล
หลักสูตร พบว่า แต่ละรุ่นจะได้นิสิตที่มาจากการเห็นข้อความจากสื่อป้าย
ประชาสัมพันธ์ตามสถานที่ หน่วยงานต่างๆ แผ่นพับ โบว์ชัวร์ที่ส่งไปยังหน่วยงาน
เป้าหมาย ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ได้ก าหนดรับนิสิต โดยได้ก าหนดคุณสมบัติของผู้
เข้าศึกษาไว้ ดังนี้ 

๑) เปน็ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นเปรียญธรรมเก้าประโยค 

๒) เป็นผู้ ส า เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  หรือเทียบเท่า  จาก
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 

๓.๑.๑-๑ ประกาศหลักสูตรเรื่องการรับสมัคร
นิสิตใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
๓.๑ .๑ -๒ ค าสั่ ง แต่ งตั้ ง คณะกรรมการ
ด าเนินการสอบ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
๓.๑.๑-๓ โบว์ชัวร์ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
นิสิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
๓.๑.๑-๔ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
๓.๑.๑-๕ ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
๓.๑.๑-๖ เอกสารประชุมคณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตร 
๓.๑.๑-๗ สรุปโครงการเตรียมความพร้อม
ส าหรับผู้เข้าศึกษาใหม่/ผลการประเมินการ
เตรียมความพร้อม 
๓.๑.๑-๘ สรุปโครงการปฐมนิเทศการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
๓.๑.๑-๙ คู่มือการบริหารหลักสูตร 
๓.๑.๑-๑๐ ระบบขั้นตอนการเตรียมความ
พร้อมของหลักสูตร 
 

จัดท าแผนการรับนักนิสิตตามที่ก าหนดจ านวน 
: คุณสมบัติตามที่ต้องการ 

ด าเนินการรับสมัครและเตรยีมความ
พร้อม 

รายงานตัวและขึ้นทะเบียนนิสิต 

ประเมินกระบวนการรับนิสิต 

ปรับปรุง/พัฒนา/ผลการพัฒนาฯ 

กระบวนการการรับนิสิตหลกัสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
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ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
๓) ได้รับค่าเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ จากระบบ ๔ 

แต้ม ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับแต่
ส าเร็จการศึกษา   

๔) ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
และมีวิธีการคัดเลือกจาก 
๑) ผู้สมัครต้องมีเอกสารหลักฐานตรงตามคุณสมบัติที่หลักสูตรหรือบัณฑิต

ก าหนด 

๒) ผู้สมัคต้องผ่านสอบข้อเขียนวัดความรู้ในรายวิชาตามที่หลักสูตรฯ หรือ
บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

๓) ผู้สอบผ่ายข้อเขียนต้องสอบสัมภาษณ์ในเนื้อหาตามข้อ ๒ และความรู้
ความสามารถด้านอื่นๆ ตามที่หลักสูตรหรือบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

หลักสูตรได้มีการประชาสัมพันธ์ การรับสมัครทั้งทางเว็บไซต์ และการ
สมัครด้วยตนเอง การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก การสอบคัดเลือก 
(พิจารณาผลการเรียนในระดับปริญญาตรีและการสัมภาษณ์) การประกาศรายชื่อ 
และการรายงานตัว  

กระบวนการรับเข้านิสิตใหม่ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ได้รับการปรับปรุงจาก
กระบวนการรับเข้านิสิตใหม่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อให้ได้นิสิตที่มีคุณภาพตาม
เป้าหมาย จากการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการรับเข้านิสิตใหม่ในปี
การศึกษา ๒๕๕๘ พบว่าการประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์ของหลักสูตรฯ ยังไม่มี
ขีดความสามารถในการประชาสัมพันธ์เท่าที่ควร พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสซึ่ง
เป็นกลุ่มเป้าหมาย ยังไม่เห็นความโดดเด่นของหลักสูตรฯ ดังนั้นหลักสูตรพุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภายใต้ระบบการก ากับดูแลของ
คณะคณะสังคมศาสตร์ เห็นชอบให้มีการสร้างและเผยแพร่ภาพลักษณ์ของหลักสูตร 
อย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์
ในฐานะคณะผู้น าด้านกระบวนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ อาทิ โครงการศึกษาดู
งานประกอบรายวิชาการจัดการกิจการพระพุทธศาสนาเปรียบเทียบ จังหวัดจันทบุรี 
กิจกรรมเสริมหลักสูตรเรื่องพระพุทธศาสนากับภัยคุกคาม ตลอดจนการจัดแสดง
นิทรรศการในงานเทศกาลต่างๆ การร่วมกิจกรรมสาธารณะกับจังหวัดพระนครศร
อยุธยา และหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี 
เพิ่มเติมจากโครงการแนะแนวทางการศึกษา  

หลังจากการรับเข้าแล้ว หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ ได้ติดตามผลการด าเนินงาน วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค เพื่อปรับปรุง
กระบวนการรับเข้านิสิตใหม่ พบว่าปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการรับเข้านิสิต
ใหม่ มีมูลเหตุมาจากระยะเวลาด าเนินการล่าช้า เมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันหรือ
หลักสูตรอื่นๆ นอกจากนี้ขั้นตอนการรับสมัครซับซ้อนเนื่องจากเป็นกระบวนการรับ
นิสิตใหม่ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย จึงได้มีการปรับปรุงกระบวนการรับเข้า โดย
ให้พระสังฆาธิการและผู้สนใจสามารถสมัครแบบออนไลน์ สามารถด าเนินการทุก
ขั้นตอนโดยตรงผ่านเว็บไซต์หลักสูตรบัณฑิตศึกษา  

จากกระบวนการและการบริหารกระบวนการที่มีการพัฒนาปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มี
จ านวนนิสิตใหม่ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผน จัดอยู่ในกลุ่มหลักสูตรที่รับเข้า
นิสิตใหม่ที่ตรงตามเป้าหมายของแผนมากที่สุด 
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ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  

หลังจากที่หลักสูตรได้คัดเลือกผู้มีคุณสมบัติที่ได้ก าหนดไว้ตามระบบการ
รับนักศึกษา แล้วเข้าสู่กระบวนการสอบทั้งภาคทฤษฎีและการสัมภาษณ์แล้วนั้นจึง
พบสภาพปัญหาของนิสิตใหม่ ดังนี้ 

๑) ขาดความรู้พื้นฐานสาขาวิชาที่เรียน 
๒) ทักษะสถิติการวิจัย 
๓) ทักษะภาษาอังกฤษ 
๔) การเขียนโครงการวิจัย 

ระบบการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 

นิสิตเข้าสู่ระบบ 

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรประชุมวางแผน 

ปัญหาจากผล 
การสอบเข้า 

ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตทราบแนวทาง 

จัดท าคู่มือ 

นิสิตทดสอบทักษะความรู้พื้นฐาน 
  - ความรู้พื้นฐานสาขาวิชาที่เรียน 
  - ทักษะสถิติการวิจัย 
  - ทักษะภาษาอังกฤษ 
  - การเขียนโครงการวิจัย 

คณะกรรมการประจ าหลักสูตร
ตรวจสอบผลการทดสอบทักษะ 

แจ้งสอบผลการทดสอบทักษะ 
ประเมินผลการ

ด าเนินงาน ประเมินความพึงพอใจ 

ประชุมสรุปผล/สรุปโครงการ 

นิสิตเข้าสู่การเรียนการสอนตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

ประเมินผล 

ปฐมนิเทศนิสิต
ใหม่ 
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ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
หลักสูตรจึงมีการประชุมกรรมการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธขึ้นเพื่อหาแนวทางแก้ไข้ปัญหาของนิสิต โดยมติที่
ประชุมได้ก าหนดแนวทางแก้ไขโดยจัดเป็นโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ า
ศึกษาส าหรับนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ตาม
ประเด็น ดังนี้ 

๑) ลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐาน 
๒) ลงทะเบียนวิชาสถิติโดยจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้เป็นกรณีพิเศษ 
๓) ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานส าหรับนิสิตระดับปริญญาโท 

และสร้างความคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษโดยใช้เอกสารอังกฤษประกอบการสอน 
๔) จัดตั้งคลินิกวิจัยไว้ให้นิสิตเข้าปรึกษาเรื่องการวิจัยเป็นการเฉพาะ 

          หลักสูตรมีขั้นตอนการด าเนินการการเตรียมความพร้อม ดังนี้ 
          ๑) นิสิตเข้าสู่ระบบ 
          ๒) สรุปปัญหาจากผลการสอบเข้า 
          ๓) ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเพื่อวางแผนการจัดโครงการ/
จัดท าคู่มือและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
          ๔) ประชาสัมพันธ์หรือแจ้งให้นิสิตทราบแนวทาง 
          ๕) นิสิตทดสอบทักษะความรู้พื้นฐานเพิ่มเติม 
               - ความรู้พื้นฐานสาขาวิชาที่เรียน 
               - ทักษะสถิติการวิจัย 
               - ทักษะภาษาอังกฤษ 
               - การเขียนโครงการวิจัย 
          ๖) คณะกรรมการประจ าหลักสูตรตรวจสอบผลการทดสอบทักษะ 
          ๗) แจ้งสอบผลการทดสอบทักษะ 
          ๘) ประเมินผล 
               - ประเมินผลการด าเนนิงาน 
               - ประเมินความพึงพอใจของนิสิตของโครงการ 
           ๙) ประชุมสรุปผล/สรุปโครงการ 

โดยให้ความส าคัญกับนิสิตทั้งด้านการให้ความรู้ ฝึกทักษะการด ารงชีวิตใน
มหาวิทยาลัยและการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ ตลอดจนปลูกจิตส านึกการมีจิต
สาธารณะ และการให้บริการในวิชาชีพ  แล้วน าผลการประเมินผลการด าเนินการ
งานมาประมวลเพื่อตรวจสอบข้อดี ข้อด้อยแล้วไปปรับปรุงเพื่อพัฒนานิสิตให้มี
ศักยภาพพร้อมส าหรับการเรียนการสอนของหลักสูตร เข้าสู่โครงการปฐมนิเทศนิสิต
ใหม่ ให้ความรู้เรื่องระเบียบ ข้อบังคับ การปฏิบัติตนในฐานะนิสิต  

 
การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
๓ ๓ ๓ บรรล ุ

 

 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒   การส่งเสริมและพัฒนานสิิต 
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ชนิดของตัวบง่ชี้  กระบวนการ 
ประเด็นที่ต้องรายงาน 
 - การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา 

 - การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  

เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
- มีระบบ มี

กลไกการ
ส่งเสริมและ
พัฒนานิสิต 

- ไม่มีการน า
ระบบกลไก
การส่งเสริม
และพัฒนา
นิสิตไปสู่
การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
 
 

- มีระบบ มี
กลไกการ
ส่งเสริมและ
พัฒนานิสิต 

- มีการน าระบบ
กลไกการ
ส่งเสริมและ
พัฒนานิสิต
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ
การส่งเสริม
และพัฒนา
นิสิต 

- ไม่มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
การส่งเสริม
และพัฒนา
นิสิต 
 

- มีระบบ มีกลไก
การส่งเสริม
และพัฒนานิสติ 

- มีการน าระบบ
กลไกการ
ส่งเสริมและ
พัฒนานิสิตไปสู่
การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ
การส่งเสริม
และพัฒนานิสติ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
การส่งเสริม
และพัฒนานิสติ
จากผลการอป
ระเมิน 

- มีระบบ มีกลไก
การส่งเสริมและ
พัฒนานิสิต 

- มีการน าระบบ
กลไกการส่งเสริม
และพัฒนานิสติ
ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการการ
ส่งเสริมและพัฒนา
นิสิต 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการการ
ส่งเสริมและพัฒนา
นิสิตจากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุง
กระบวนการการ
ส่งเสริมและพัฒนา
นิสิตเห็นชัดเป็น
รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไกการส่งเสริม
และพัฒนานิสติ 

- มีการน าระบบกลไกการ
ส่งเสริมและพัฒนานิสิตไปสู่
การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ
การส่งเสริมและพัฒนานิสิต 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการการส่งเสริมและ
พัฒนานิสิตจากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุง
กระบวนการการส่งเสริมและ
พัฒนานิสิตเห็นชัดเป็น
รูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน 
และกรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตผุลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการด าเนนิงาน 
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ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่
บัณฑิตศึกษา 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ ได้มีระบบการควบคุมการดูแลการให้
ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตร 
โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้น ารายงานผลการเป็น
ที่ปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อ
เป็นแนวทางในการก าหนดทิศทางและแนวทางปฏิบัติให้กับ
อาจารย์ที่ปรึกษาในการแนะแนวการท าสารนิพนธ์ มีการจัด
อาจารย์ที่ปรึกษากลางได้แก่อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง   ๗ 
เพื่อให้ค าปรึกษานิสิตและดูแลนิสิตในภาพรวม แนะน า
เกี่ยวกับเรื่องการเรียน และเรื่องอื่นๆ  โดยมีช่องทางการ
ปรึกษาหลายช่องทาง ได้แก่ มาพบโดยตรงที่ห้องพักอาจารย์ 
ปรึกษาผ่าน Line Facebook  E-mail หรือโทรศัพท์ และมี
หน้าที่ในการให้ค าปรึกษาสารนิพนธ์ ในภาพรวมเพื่อกระตุ้น
ให้นิสิตมีร่างหัวข้อโครงร่างก่อนที่จะส่งต่อให้อาจารย์ที่
ปรึกษาประจ ากลุ่ม  

๓.๒.๒-๑. ประกาศแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 

๓.๒.๒-๒. สรุปโครงการสัมมนาวิชาการ 

๓.๒.๒-๓. สรุปโครงการศึกษาดูงาน 

๓.๒.๒-๔. รายงานการประชุมอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

๓.๒.๒-๕. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร สถิติและการ
วิจัยเพื่อพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา 

๓.๒.๒.๖. โครงการเทคนิคการท าวิจัยและสาร
นิพนธ์ 

แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพน ์

ประชุมชี้แจงหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์                 
และจัดท าคู่มือการท าดุษฎีนิพนธ์แก่นิสิต      

การควบคุมดูแลและให้ค าปรกึษาสารนิพนธ์ 

การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะ
และการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ ๒๑ 

 

ประเมินกระบวนให้ค าปรึกษาฯ และ
พัฒนาศักยภาพ/เสริมสร้างเรียนรู้ฯ 

ปรับปรุง/พัฒนา/ผลการพัฒนาฯ 
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ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
จัดให้มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับการท าสารนิพนธ์ 

โดยก าหนดให้ รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยและการจัดการเชิง
พุทธ ในภาคการศึกษาที่ ๑ เพื่อให้นิสิตเรียนรู้ระเบียบวิธี
วิจัยควบคู่ไปกับการหาแนวทางในการได้มาซึ่งหัวข้อสาร
นิพนธ์ 

จัดแบ่งกลุ่มนิสิตออกมาเป็น ๓-๔ รูปต่อ ๑ กลุ่ม 
โดยใช้เกณฑ์ในการแบ่งจาก ความพึงพอใจของนิสิตที่
ต้องการอาจารย์ท่านใดเป็นที่ปรึกษาโดยหลักสูตรก าหนดให้
เป็นเฉพาะอาจารย์ประจ าหลักสูตรเท่านั้น มีการวางแผน
ควบคุมจ านวน สารนิพนธ์ ไม่ให้เกินเกณฑ์ที่ สกอ.ก าหนด 
โดยอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละกลุ่มน าปัญหาการให้ค าปรึกษา 
แนวทางที่แต่ละท่านใช้ มาแบ่งปันให้อาจารย์ที่ปรึกษาท่าน
อื่นทราบเพื่อขอค าแนะน าและแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน  จัดท าตารางเวลา ขั้นตอน การท า
วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ เป็นคู่มือให้กับนิสิตและอาจารย์เพื่อ
ติดตามการท าวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามขั้นตอนที่บัณฑิต
วิทยาลัยก าหนดและอยู่ในขอบเขตเวลาการขอเสนอชื่อเพื่อ
รับปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการ
รับผิดชอบหลักสูตรได้ก าหนดเวลาการสอบจบวิทยานิพนธ์ 
สารนิพนธ์ ของนิสิตไม่เกินสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือน
มีนาคม 

๑. อาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิตในโครงการพบนิสิต
ใหม่ ส าหรับนิสิตชั้นปีที่  ๑ เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสรู้จัก
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิง
พุทธ ประธานหลักสูตร คณาจารย์ผู้สอนมีการแนะน า
แนวทางการศึกษา พร้อมทั้งได้ให้ค าแนะน าแผนการเรียน 
และข้อก าหนดระเบียบต่างๆ 

๒. จัดโครงการเทคนิคการท าวิจัยและสารนิพนธ์ 
เพื่อซึ่งเป็นโครงการก าหนดจัดเพื่อติดตามความก้าวหน้าการ
ท าวิจัยของนิสิตโดยเฉพาะเริ่มจากการก าหนดหัวข้อ จนถึง
การสรุปงานวิจัยออกมาเป็นบทความวิทยานิพนธ ์

๓. หลักสูตรจัดระบบบริการให้ค าปรึกษาแก่นิสิต 
โดยผ่านทางอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งจะดูแลนิสิตที่รับเข้าในปี
การศึกษานั้นจนส าเร็จการศึกษา โดยให้ค าปรึกษาแก่นิสิต
ทั้งปัญหาด้านวิทยานิพนธ์โดยเฉพาะนิสิตที่มีการพัฒนา
หัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ช้า หรือส าเร็จการศึกษาล่าช้า 
และปัญหาส่วนตัว ฯลฯ และมีช่องทางในการขอรับ
ค าปรึกษาเมื่อนิสิตมีปัญหาเร่งด่วน โดยนิสิตสามารถเข้าพบ
และขอค าปรึกษาได้จากอาจารย์ที่ปรึกษาที่ห้องพักของ
อาจารย์ โดยจัดโครงการคลินิกการท าวิจัยและสารนิพนธ์ 
ควบคู่กันกับการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา โดยจะเน้นไปที่
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ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
นิสิตที่มีการท าวิทยานิพนธ์ล่าช้าหรือไม่มีความคืบหน้า ซึ่ง
หลักสูตรจะติดตามเป็นรายบุคคลแล้วจัดกลุ่มเพื่อเข้าพบ
อาจารย์ผู้เชีย่วชาญให้ปรึกษาเป็นรายบุคคล 

๔. หลักสูตรมีการติดตามข้อมูลนิสิตที่มีการพัฒนา
หัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ช้า หรือส าเร็จการศึกษาล่าช้า 
และปัญหาส่วนตัว โดยประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษา
และอาจารย์ผู้สอน ซึ่งจะพิจารณาการลงทะเบียนเรียน และ
น ามาพิจารณาในการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อหา
แนวทางช่วยเหลือและให้ค าแนะน าเพื่อให้นิสิตสามารถ
ส าเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนของหลักสูตร  

๕.  หลั กสู ตร ได้มี ก ารปรับปรุ งระบบการให้
ค าปรึกษาโดยมีการจัดท าแบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ให้
นิสิตท าการประเมินเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและ
พัฒนาต่อไป 

๕. น าผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาจากนิสิตมา
หารือในที่หลักสูตรฯ ร่วมกัน เพื่อปรับปรุงกระบวนการดูแล
นิสิตให้ครอบคลุมและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และได้มีการน าผล
การประเมินเข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร วาระ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ โดยมีข้อเสนอแนะให้นิสิต
ได้มีการพบปะอาจารย์ที่ปรึกษา ได้พูดคุยปัญหาภายในกลุ่ม
ของผู้เรียนได้ท ากิจกรรมร่วมกัน อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อภาค
การศึกษา นอกจากนี้หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ได้มีการจัดโครงการพัฒนา
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาภายใต้ “โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
สถิติและการวิจัยเพื่อพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษามหานิพนธ์” 
ซึ่งด าเนินการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 
- การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๒.๓-๑. สรุปโครงการต่าง ๆ 

๓.๒.๓-๒. สรุปโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ 
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ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
- การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
๒๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      ๑.สาระวิชาหลัก (Core Subjects) มีการบูรณาการรายวิชาที่

เรียนให้เข้ากับสาระวิชาหลัก คือ  
บูรณาการสาระรายวิชาหลัก รายวิชาที่เรียน 

ศิลปะ การจัดการทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ 
คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ 
ภาษาแม่และภาษาส าคัญของโลก 
ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษทางการจัดการ 

การปกครองและหน้าที่พลเมือง สัมมนาทางการจัดการ 
เศรษฐศาสตร ์ การจัดการโครงการขั้นสูง 

 
๒. ทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ 
 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ กิจกรรมที่หลักสูตรจัด วิธีการประเมิน 
ความรู้เกี่ยวกับโลก กิจกรรมศึกษาดูงาน

ต่างประเทศ 
-จากการสังเกต 
-ประเมินผลความ
พึงพอใจ 
-บันทึกใบงาน 

ความรู้เกี่ยวกับการเงิน 
เศรษฐิธุรกิจ และการเป็น
ผู้ประกอบการ 

ส่งเสริมให้นิสิตบริหาร
จัดการโครงการต่างๆ
ด้วยตนเอง 

-ประเมินจาก
ความส าเร็จชอง
โครงการ 

ความรู้ด้านการเป็น
พลเมือง 

โครงการเดินธุดงค์
ธรรมยาตรา 
โครงการปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐาน 

-ประเมินจาก
ความส าเร็จชอง
โครงการ 
-จากการสังเกต
และสัมภาษณ์ 

ความรู้ด้านสุขภาพ โครงการรณรงค์งดสูบ
บุหรีในสถานศึกษา 

-จากการสังเกต
และสัมภาษณ์ 

ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม โครงการปฐมนิเทศ
นิสิต 

-จากการสังเกต 
-ประเมินผลความ
พึงพอใจ 
-บันทึกใบงาน 

 

ระบบสนับสนุนการศึกษา
ของศตวรรษที่ ๒๑ 

มาตรฐานในการเรียนรู้ 

หลักสูตรและการสอน 

การพัฒนาวิชาชีพครู การประเมินผล 

สิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ 
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ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
๓. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
 

ทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม 

กิจกรรมที่หลักสูตรจัด วิธีการประเมิน 

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
และนวัตกรรม 

ส่งเสริมให้นิสิตเป็น
ผู้บริหารโครงการท า
ให้เกิดกระบวนการ
ระดมความคิด และ
ท างานเป็นทีม โดยใฃ้
หลักสามัคคีธรรม เกิด
การสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมทางการ
บริหารกิจการคณะ
สงฆ์ 

- ประเมินจาก
ความส าเร็จของ
โครงการ 
- งานวิจัย 

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และการแก้ปัญหา 

ส่งเสริมให้นิสิตด าเนิน
โครงการต่างๆด้วย
ตนเอง 

-จากการสังเกต
และสัมภาษณ์ 

การสื่อสารและการร่วมมือ ส่งเสริมให้นิสิต
ประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดสัมมนาทาง
วิชาการ 

-จากการสังเกต
และสัมภาษณ์ 

 
๔. ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 
 

ทักษะด้านสารสนเทศ  
สื่อ และเทคโนโลยี 

กิจกรรมที่หลักสูตรจัด วิธีการประเมิน 

ความรู้ด้านสารสนเทศ จัดชั่วโมงบรรยาย
พิเศษเกี่ยวกับใช้
อินเตอร์เน็ต การ
สืบค้นงานวิจัย และ
การใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทาง
สังคมศาสตร ์

-จากการสังเกต
และสัมภาษณ์ 

ความรู้เกี่ยวกับสื่อ ส่งเสริมให้นิสิตผลิตสื่อ
สารสนเทศต่างๆ ใน
การเรียนการสอน 

-จากการสังเกต
และสัมภาษณ์ 

ความรู้ด้านเทคโนโลยี ส่งเสริมเทคนิคการ
จัดท าวิทยานิพนธ์ 

-รูปแบบ 
วิทยานิพนธ์ 

 
๕. ทักษะด้านชีวิตและการท างาน 
 

ทักษะด้านชีวิตและการ
ท างาน 

กิจกรรมที่หลักสูตรจัด วิธีการประเมิน 

ความยืดหยุ่นและการ
ปรับตัว 

โครงการปฐมนิเทศ
นิสิตใหม่ 
โครงการเตรียมความ
พร้อมก่อนศึกษา 

-จากการสังเกต
และสัมภาษณ์ 
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ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
การริเริ่มสร้างสรรค์และเป็น
ตัวของตัวเอง 

ส่งเสริมให้นิสิต
วิเคราะห์สื่อและผลิต
สื่อทางด้านการจัดการ
เชิงพุทธ 

-จากการสังเกต
และสัมภาษณ์ 

ทักษะสังคมและสังคมข้าม
วัฒนธรรม 

สนับสนุนให้นิสิตจัดท า
โครงการต่างๆอย่าง
ต่อเนื่อง 

-จากการสังเกต
และสัมภาษณ์ 

การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิต 
(Productivity) และความ
รับผิดชอบ เชื่อถือได้ 
(Accountability) 

โครงการนิสิตอาสา
พัฒนาชุมชน 

-จากการสังเกต
และสัมภาษณ์ 

ภาวะผู้น าและความ
รับผิดชอบ 
(Responsibility) 

โครงการนิสิตอาสา
พัฒนาชุมชน 

-จากการสังเกต
และสัมภาษณ์ 

 
 

 
 

การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

๓ ๓ ๓ บรรล ุ
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ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓   ผลทีเ่กิดกับนสิิต 
ชนิดของตัวบง่ชี้  ผลลัพธ ์
 

เรื่องที่ก าหนดให้รายงานเกี่ยวกับผลที่เกิดกับนิสิตตามค าอธิบายในตัวบ่งชี้ 
 - การคงอยู ่
 - การส าเร็จการศึกษา 
 - ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 

เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
- มีการ

รายงานผล
การ
ด าเนินงาน
ในบางเรื่อง  

- มีการ
รายงานผล
การ
ด าเนินงาน
ครบทุก
เรื่องตาม
ค าอธิบาย
ในตัวบ่งช้ี  

 

- มีการรายงานผล
การด าเนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัว
บ่งช้ี   

- มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานที่ดีขึ้น
ในบางเรื่อง 

 

- มีการรายงาน
ผลการ
ด าเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัว
บ่งช้ี   

- มีแนวโน้มผล
การด าเนินงาน
ที่ดีขึ้นในทุก
เรื่อง 

 

- มีการรายงานผลการด าเนินงาน
ครบทุกเรื่องตามค าอธิบายใน 
ตัวบ่งช้ี  

- มีแนวโน้มผลการด าเนินงานที่ดี
ขึ้นในทุกเรื่อง 

- มีผลการด าเนินงานที่โดดเด่น 
เทียบเคียงกับหลกัสูตรนั้นใน
สถาบันกลุ่มเดยีวกัน โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถ
ให้เหตุผลอธิบายว่าเป็นผลการ
ด าเนินงานที่โดดเด่นอย่างแท้จริง 
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การคงอยู่ของนิสิตในหลักสตูร (รายงาน ๔ ปีรวมปีประเมิน)  

 
                   นิสิตคงอยู ่

  ปีที่รับเข้า 
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

๒๕๕๖ ๑๒๗ ๑๑๑ ๑ ๑ 
๒๕๕๗  ๑๒๘ ๙๕ ๑ 
๒๕๕๘   ๓๙ ๓๑ 
๒๕๕๙    ๓๔ 

 

การส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลกัสูตร (ข้อมูล ๔ ปีนับรวมปปีระเมนิ) 
 

  จ านวนนสิิตที่
รับเขา้ 

ปีที ่

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
ร้อยละ 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
ร้อยละ 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ
การศึก

ษา 

ร้อยละ 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ
การศึก

ษา 

ร้อยละ 

๒๕๕๕ ๑๑๐ ๑๐๓ ๙๓.๖๓ - - - - - - 
๒๕๕๖ ๑๒๗ - - ๑๑๐ ๘๖.๖๑ - - - - 
๒๕๕๗ ๑๒๘ - - - - ๙๔ ๗๓.๔๓ - - 
๒๕๕๘ ๓๙ - - - - - - ๒๙ ๗๔.๓๖ 

 

ความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตร 
 

ท่ี รายการประเมิน คะแนนการประเมิน 
๑ ด้านการรับนิสิตและการจัดการศึกษา ๔.๓๘ 
๒ ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า

อิสระ 
๔.๔๗ 

๓ ด้านกิจกรรมนิสิต ๔.๐๔ 
๔ ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ๓.๘๖ 
๕ ด้านการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต ๓.๕๔ 

 คะแนนเฉลี่ย ๔.๐๖ 
 
ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 
 

ผลการด าเนินงาน 
       หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ด าเนินการพัฒนาเว็บไซด์ของ
หลักสูตร โดยเปิดโอกาสให้นิสิตเขียนค าร้อง ข้อร้องเรียน โดยตรงถึงหลักสูตร และเปิดคลินิก
วิทยานิพนธ์เพื่อให้นิสิตได้เข้าปรึกษาวิทยานิพนธ์กับอาจารย์ประจ าหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิ
โดยตรง นอกจากนี้ยังแต่งตั้งผู้อ านวยการหลักสูตรรับผิดชอบในการบริหารจัดการเรียนการสอน
และรับเรื่องข้อร้องเรียนจากนิสิตโดยตรง 
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การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
๔ ๓ ๓ บรรล ุ

 
รายการหลักฐาน  
 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลกัฐาน/เอกสาร 

๓.๓-๑ สถิตินิสิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
๓.๓-๒ รายงานการวิจัย เรื่อง การประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๔ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

วิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ ๓ 

จุดแข็ง 
๑. หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสารแก่นิสิตเป็น

อย่างดี  
๒. หลักสูตรฯ ส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้แก่นิสิตอย่างต่อเนื่อง 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

๑.  หลักสูตรฯ ควรสร้างเครอืข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน และส่ง
เสรอมกิจกรรมร่วมกันระหว่างนิสิตกับนิสิตและอาจารย ์ 

 
แนวทางเสริมจุดแข็งและปรบัปรุงจุดทีค่วรพัฒนา 
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องค์ประกอบที่ ๔ อาจารย ์
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
- มีระบบมี

กลไกการ
บริหารและ
พัฒนา
อาจารย ์

- ไม่มีการน า
ระบบกลไก
การบริหาร
และพัฒนา
อาจารย์ไปสู่
การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
 
 

- มีระบบมีกลไก
การบริหารและ
พัฒนาอาจารย์ 

- มีการน าระบบ
กลไกการบริหาร
และพัฒนา
อาจารย์ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการการ
บริหารและ
พัฒนาอาจารย์ 

- ไม่มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการการ
บริหารและ
พัฒนาอาจารย์ 
 

- มีระบบมีกลไก
การบริหารและ
พัฒนาอาจารย์ 

- มีการน าระบบ
กลไกการบริหาร
และพัฒนา
อาจารย์ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการการ
บริหารและพัฒนา
อาจารย ์

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการการ
บริหารและพัฒนา
อาจารย์จากผล
การประเมิน 

- มีระบบมีกลไกการ
บริหารและพัฒนา
อาจารย์ 

- มีการน าระบบกลไก
การบริหารและพัฒนา
อาจารย์ไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการการ
บริหารและพัฒนา
อาจารย์ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการการ
บริหารและพัฒนา
อาจารย์จากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการปรบัปรุง
กระบวนการการ
บริหารและพัฒนา
อาจารย์เห็นชัดเป็น
รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไกการบริหารและ
พัฒนาอาจารย์ 

- มีการน าระบบกลไกการบริหาร
และพัฒนาอาจารย์ไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการการ
บริหารและพัฒนาอาจารย์ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการการบริหารและ
พัฒนาอาจารย์จากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการปรบัปรุงกระบวนการ
การบริหารและพัฒนาอาจารย์
เห็นชัดเป็นรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถ
ให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
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ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ด าเนินงานตามระบบและกลไก
บริหารและพัฒนาอาจารย์ดังนี ้
การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
       มีการปฐมนิเทศแนะน าอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และ
เข้าใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา คณะและหลักสูตรที่สอน 
โดยสาระประกอบด้วย 
       - บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ในพันธกิจของสถาบัน 
       - สิทธิผลประโยชน์ของอาจารย์และกฎระเบียบต่างๆ 
       - หลักสูตรจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ของ
สาขาวิชาฯ และมีอาจารย์อาวุโสเป็นอาจารย์พี่เลี้ยงโดยมี
หน้าที่ให้ค าแนะน าและการปรึกษาเพื่อเรียนรู้ และปรับตัวเอง
เข้าสู่การเป็นอาจารย์ในสาขาวิชาฯ มีการนิเทศการสอนทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ต้องสอน และมีการประเมินและ
ติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ 

๔.๑-๑ รายงานการประชุมเรื่องการขออนุมัติ
ต าแหน่งทางวิชาการ 
๔.๑-๒ ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย เรื่อง ผลการสรรหาบุคคล
เพื่อบรรจุและแต่งตั้ ง เป็นบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย ต าแหน่งวิชาการ 
๔.๑-๓ ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย เรื่อง การบริหารหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิง
พุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์
๔.๑-๔ ค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิง
พุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์
๔.๑-๕ แบบรายงานการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  ภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔.๑-๖ แผนปฏิบัติการการบริหารและพัฒนา
อาจารย์ ๒๕๕๘ 
๔.๑-๗ ผลงานคณาจารย์ในวารสาร และ
หนังสือวิชาการ 
๔.๑-๘ เอกสารการเข้าร่วมสัมมนาของ
อาจารย์ประจ า 
๔.๑-๙ เอกสารทุนวิจัยของอาจารย์ประจ า 
๔.๑-๑๐ สรุปงานวิจัยของอาจารย์ประจ า 
๔.๑-๑๑ โครงการจัดตั้ งคลินิกการท า
วิทยานิพนธ์ 
๔.๑-๑๒ หน้าเว็ปของ วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน ์
๔.๑-๑๓ หน้าเว็ปของหลักสูตร 
www.gps.mcu.ac.th 

การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ประชุมชี้แจงภาระหน้าที่หลักของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรและจัดท าคู่มือการปฏิบัติฯ 

การจัดการเรียนการสอนและประเมินผลฯ 

การส่งเสริมเพ่ืออบรม/ศึกษาเพิ่มเติมและ
พัฒนาผลงานวิชาการของอาจารย์ 

ประเมินกระบวนรับอาจารย์/แต่งตั้ง
และการส่งเสริม/พัฒนาอาจารย์ 

ปรับปรุง/พัฒนา/ผลการพัฒนาฯ 

http://www.gps.mcu.ac.th/
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ระบบการรับอาจารย์และแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

เชิงพุทธ น าระบบการรับอาจารย์และการแต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มาเป็นหลักในการด าเนินการ แต่อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการ
แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการตาม
ระบบ ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี ้

-หลักสูตรฯ วิเคราะห์จ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรว่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก ากับ
หลักสูตรฯ  

-หลักสูตรฯ พิจารณาคัดสรรอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งในปีการศึกษา 
๒๕๕๙ ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติในการคัดสรรอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเพิ่มเติมจากระบบและกลไกลของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดังนี้ 

-มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
-ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
-มีศักยภาพสูงในการผลิตผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ

ยอมรับ 
-มีความมุ่งมั่นในการบริหารหลักสูตร 
-มีความเป็นผู้น า และความสามารถท างานเป็นทีม 
-หลักสูตรฯ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ รายชื่ออาจารย์ประจ า
หลักสูตร  

-เสนอเรื่องการขอปรับปรุงหลักสูตรต่อสภาวิชาการ เพื่อ
พิจารณาเห็นชอบ 

-เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
-มหาวิทยาลัยแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

เพื่อทราบในปีการศึกษา ๒๕๕๙ หลักสูตรไม่มีการรับอาจารย์
ประจ าหลักสูตรใหม่ 

ระบบบริหารอาจารย ์
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

เชิงพุทธ ภายใต้ระบบการบริหารอาจารย์และบุคลากรของ
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์ ซึ่งเริ่มจาก 

-  หลักสูตรวิ เคราะห์ภาระงานและก าหนดกรอบ
อัตราก าลัง 
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- คณะกรรมการบริหารคณะสังคมศาสตร์ให้ความ
เห็นชอบกับกรอบอัตราก าลังที่ควรม ี

- คณะขออนุมัติกรอบอัตราก าลังไปที่กองแผนงาน เพื่อ
ด าเนินการวิเคราะห์ก าหนดกรอบอัตราก าลังตามที่เสนอ 

- หลักสูตรภายใต้ระบบบริหารและพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรจัดท าแผนและพัฒนาบริหารและพัฒนาบุคลากร 

- หลักสูตร ภายใต้ระบบบริหารและจัดการของคณะ 
จัดท าค าของบประมาณประจ าปี เสนอตามขั้นตอน 

- หลักสูตร ภายใต้ระบบการรบริหารจัดการของคณะ
ด าเนินการรับอาจารย์ใหม่ตามกระบวนการรับอาจารย์ใหม่ของ
มหาวิทยาลัย 

การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
        หลักสูตรได้ก าหนดระบบแนวทางการบริหารจัดการ
งานวิจัยของหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ เพื่อใช้เป็นแนวงงในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ของหลักสูตร ด้านการวิจัย มีการก าหนดงบประมาณส าหรับ
การ ขับเคลื่อนการวิจัย ได้แก่ งบประมาณการสนับสนุนทุน
วิจัย การพัฒนาสนับสนุนนักวิจัยการจัดประชุมวิชาการและ
การจัดท าวารสารวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงาน
วิชาการของคณาจารย์หลักสูตร 
       ๑) ส่งเสริมให้อาจารย์ได้เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนา
ตนเองด้านจัดการเรียนการสอนการวัดและการประเมินผล 
เพื่อเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล
ให้ทันสมัย 
        ๒) ส่งเสริมให้อาจารย์ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอนระหว่าง
อาจารย์ในหลักสูตร หรือการท าวิจัยการเรียนการสอนที่
สามารถน าไปเผยแพร่ในการประชุมวิชาการที่มีจัดการเรียน
การสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลายๆสถาบัน 
        ๓ )  ส่ ง เ ส ริ ม อ า จ า ร ย์ เ พิ่ ม พู น ค ว าม รู้  ส ร้ า ง ส ม
ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเชิงพุทธ เพื่อ
ส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่องทั้งอาจารย์เก่าและ
อาจารย์ใหม่ โดยการสนับสนุนการฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ 
การประชุมวิชาการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  
        ๔) ส่งเสริมให้อาจารย์ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการ
วิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรูแ้ละคุณธรรม 
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       ๕) ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาและผลิตผลงานทางวิชาการ
ในรูปแบบต่างๆ และการน าเสนอผลงานในประชุมวิชาการ 
และส่งเสริมการท าวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ ใหม่เพื่อน าไป
พัฒนาการเรียนการสอน 

หลักสูตรได้บูรณาการกระบวนการวิจัยหรือสร้างสรรค์
กับการจัดการเรียนการสอนโดยหลักสูตรมีการด าเนิน
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน สร้างกระบวนการ
บริหารและพัฒนาที่เป็นรูปธรรมให้คณาจารย์ได้พัฒนาความรู้
ความสามารถและน ามาปฏิบัติงานเพ่ือเป็นประโยชน์แก่นิสิต 
หลักสูตรได้ด าเนินการพัฒนาศักยภาพด้านวิจัยโดยก าหนดให้มี
แผนงานด้านการหนุนเสริมการวิจัย โดยมีการจัดกิจกรรม การ
อบรมหนุนเสริมความรู้เกี่ยวกับการวิจัย  
        หลักสูตรได้สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของคณะและของมหาวิทยาลัย ดังนี้  
         ๑. มีการรวบรวมเอกสาร งานวิจัยของคณาจารย์ของ
คณะที่เป็นประโยชน์เพื่อให้เป็นแหล่งค้นคว้า ข้อมูลที่สนับสนุน
การวิจัย โดยเผยแพร่ไว้ในฐานข้อมูลการวิจัยของหลักสูตรผ่าน
เว็บไซต์ www.gps.mcu.ac.th และเอกสารงานวิจัยที่ เป็น
รูปเล่มในห้องศูนย์วิจัยธุรกิจท้องถิ่น (วจก.๔.๑(๑๖)) 

 ๒. มีฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยของหลักสูตร ซึ่ง
ได้รวบรวมนักวิจัย ผลงานการวิจัย www.gps.mcu.ac.th 

มีการประเมินผลการบริหารและพัฒนาอาจารย์ด้วยการ
สัมภาษณ์คณาจา รย์ และน าปัญหาต่ า งๆ  รายงานให้
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาพบว่า ในปีการศึกษา 
๒๕๕๘ กระบวนการรับสมัครและแต่งตั้งอาจารย์ใหม่เป็นไป
ตามแผนที่วางไว้ทุกประการ และในปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
กระบวนการรับสมัครและบริหารอาจารย์ไม่พบปัญหา  

 
 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
๓ ๓ ๓ บรรลุ 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.gps.mcu.ac.th/
http://www.gps.mcu.ac.th/


รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ม.การจัดการเชิงพุทธ                               ๗๒ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒  คุณภาพอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ปัจจัยน าเข้า 
 
ผลการด าเนินงาน 
 

ท่ี ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน 

การประเมินตนเอง 
๑ ๔.๒.๑ ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ๕ 
๒ ๔.๒.๒ ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ๑.๗๘ 
๓ ๔.๒.๓ ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ๕ 
๔ ผลรวมค่าคะแนนการประเมินตนเอง ในข้อ ๑ ถึงข้อ ๓ ๑๑.๗๘ 
๕ ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินตนเอง (หลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโท หาค่าเฉลี่ย

โดยหารด้วย ๓ /หลักสูตรระดับปริญญาเอก หาค่าเฉลี่ยโดยหารด้วย ๔) 
๓.๙๒ 

   
การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
๓ ๓.๙๒ ๓.๙๒ บรรลุ 

 
 ๔.๒.๑ ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
 

รายการ หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน 
๑. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด รูป/คน ๗ 
๒. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  รูป/คน ๗ 
๓. ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  ร้อยละ ๑๐๐ 
๔. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ โดยก าหนดให้คะแนน
เต็ม ๕ = ร้อยละ ๑๐๐ 

คะแนน 
๕ 

 
การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๑๐๐ ๕ บรรลุ 

 
รายการหลักฐาน  
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
  ๔.๒.๑ - ๑ ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

เชิงพุทธ 
  
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ม.การจัดการเชิงพุทธ                               ๗๓ 
 

๔.๒.๒ ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 
หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
 

รายการ หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน 
๑. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด รูป/คน ๗ 
๒. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ รูป/คน ๑ 
๓. ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ ๑๔.๒ 
๔. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ โดยก าหนดให้คะแนน
เต็ม ๕ = ร้อยละ ๔๐ 

คะแนน 
๑.๗๘ 

 
การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ ๔๐ ร้อยละ ๑๔.๒ ๑.๗๘ ไม่บรรลุ 

 
๔.๒.๓ ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 

ท่ี รายการ หน่วยนับ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๑ จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์มีค่าน้ าหนัก ๐.๒๐ เรื่อง  
๒ จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์มีค่าน้ าหนัก ๐.๔๐ เรื่อง ๒๒ 
๓ จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์มีค่าน้ าหนัก ๐.๖๐ เรื่อง ๑ 
๔ จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์มีค่าน้ าหนัก ๐.๘๐ เรื่อง ๕๒ 
๕ จ านวนผลงานวิชาการทั้งหมดที่ตีพิมพม์ีค่าน้ าหนัก ๑.๐๐ เรื่อง  

๕.๑ จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ เรื่อง  
๕.๒ จ านวนผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร เรื่อง  
๕.๓ จ านวนผลงานวิชาการรับใชส้ังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทาง 
วิชาการแล้ว 

เรื่อง 
 

๕.๔ จ านวนผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ 
ด าเนินการ 

เรื่อง 
 

๕.๕ จ านวนต าราหรือหนังสือที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
แล้ว 

เรื่อง 
 

 ๕.๖จ านวนต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

เรื่อง 
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ผลงานสร้างสรรค์ 
 

ท่ี รายการ หน่วยนับ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๑ จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่มีค่าน้ าหนัก ๐.๒๐ ชิ้นงาน  
๒ จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่มีค่าน้ าหนัก ๐.๔๐ ชิ้นงาน  
๓ จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่มีค่าน้ าหนัก ๐.๖๐ ชิ้นงาน  
๔ จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่มีค่าน้ าหนัก ๐.๘๐ ชิ้นงาน  
๕ จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่มีค่าน้ าหนัก ๑.๐๐ ชิ้นงาน  

 
ผลการด าเนินงาน 

ท่ี รายการ หน่วยนับ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หลักสูตรระดับปริญญาโท   
๑ จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด รูป/คน ๗ 
๒ ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์ ของอาจารย์ประจ า

หลักสูตรระดับปริญญาโท 
ผลรวม 

ถ่วงน้ าหนัก 
๕๑ 

๓ ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์ ของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาโท 

ร้อยละ 
๗๒๘.๕ 

๔ 
แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ โดยก าหนดให้ 
คะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๔๐ 

คะแนน 
๕ 

การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ ๓๕ ร้อยละ ๑๐๔ ๕ บรรลุ 

 
รายการหลักฐาน  
 

รหัส
เอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

๔.๒.๓-๑ พระมหาก าพล คุณงฺกโร, “พุทธบูรณาการเพื่อการจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ”, วารสาร มจร 
สังคมปริทรรศน์, เล่มที่ ๕, ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ), (พฤษภาคม – สิงหาคม, ๒๕๕๙). 
[วารสาร TCI ฐาน ๑ ค่าน้ าหนัก ๐.๘] 

๔.๒.๓-๒ พระมหาก าพล คุณงฺกโร.  “การบริหารจัดการองค์กรเพื่อการสร้างองค์กร แห่งการเรียนรู้บน
ฐานแห่งพุทธิปัญญา”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-
สิงหาคม 2559. หน้า 205-220. [วารสาร TCI ฐาน ๑ ค่าน้ าหนัก ๐.๘] 

๔.๒.๓-๓ พระมหาก าพล คุณงฺกโร. (เขียนร่วม),  พระพุทธศาสนาในจีน ทิเบต เวียดนาม ญี่ปุ่น : มอง
ผ่านงานพระศรีคัมภีรญาณ.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่  ๕ ฉบับที่  ๒ 
พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙. หน้า ๒๖๓-๒๗๘.   [วารสาร TCI ฐาน ๑ ค่าน้ าหนัก ๐.๘] 

๔.๒.๓-๔ พระมหาก าพล คุณงฺกโร , (เขียนร่วม) “การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการ
ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล  ๕  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓ กันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๙  หน้า ๕๕-๖๒ [วารสาร 
TCI ฐาน ๑ ค่าน้ าหนัก ๐.๘] 

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://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2017/01/4-%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-%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%BA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B9%82%E0%B8%93.pdf
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2017/01/4-%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-%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%BA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B9%82%E0%B8%93.pdf
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๔.๒.๓-๕ พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร). (เขียนร่วม). “การเมืองเรื่องพระพุทธรูป” . วารสาร 
มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๐.  หน้า ๒๔๑-๒๕๖. 
[วารสาร TCI ฐาน ๑ ค่าน้ าหนัก ๐.๘] 

๔.๒.๓-๖ พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร). “คนดีที่มีความกตัญญูบนพื้นฐานพระพุทธศาสนา : 
Good people with gratitude base on Buddhist”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร 
ปีที่ 5 ฉบับพิเศษ (พฤษภาคม 2560) เนื่องในโอกาสประชุมวิชาการนานาชาติ สมาคม
มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา นานาชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
หน้า ๗๗-๘๕. [วารสาร TCI ฐาน ๑ ค่าน้ าหนัก ๐.๘] 

๔.๒.๓-๗ พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร).   เศรษฐศาสตร์การเมืองแนวใหม่ : การลงโทษโดย
สังคม (Socail Sanctions) วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ เมษายน-
มิถุนายน ๒๕๖๐. [วารสาร TCI ฐาน ๑ ค่าน้ าหนัก ๐.๘] 

๔.๒.๓-๘ Phra Udomsittinayok (Kampol Kunungkaro),Ph.D. ,(Co-writer). joined to present 
the article  “Morality in Buddhist Leadership Development”   on GRDS 
International Conference-11th International Conference on Social Science and 
Humanities, 19-20 September 2016, Imperial College London, South Kensington 
Campus | London [งานประชุมวิชาการที่มีรายงาน Proceeding ค่าน้ าหนัก ๐.๔] 

๔.๒.๓-๙ Phra Udomsittinayok (Kampol Kunungkaro),Ph.D. (Co-writer). “An Analytical 
Study of Buddhist Monks Health Care Behavior in Ayutthaya Province”, 
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. pp.184-187 [ง านประชุ ม
วิชาการที่มีรายงาน Proceeding ค่าน้ าหนัก ๐.๔] 

๔.๒.๓-๑๐ Phra Udomsittinayok (Kampol Kunungkaro),Ph.D. (Co-writer). ”The 
Technology Center Model for Educational Administration of 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University”.International Conference for 
Acadamic Disciplines , Joseph B. Martin Conference Center, Harvard Medical 
School, Boston Massachusetts, 22-26 May 2017 [งานประชุมวิชาการที่มีรายงาน 
Proceeding ค่าน้ าหนัก ๐.๔] 

๔.๒.๓-๑๑ พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงกฺโร), และคณะ,พระครูศรีอรรถศาสก์ (อรรถชัย  มหาอตฺโถ), 
พระอุดมสิทธินายก, พระสุธีวีรบัณฑิต, “การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาปริยัติ
ธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์ภาค 14 : Development Effective of Phrapariyattidham 
Schools,Pali Section Education Management Region14”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์ ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ . หน้า ๒๓๙-๒๕๓ [เล่ม ๓] [วารสาร 
TCI ฐาน ๑ ค่าน้ าหนัก ๐.๘] 

๔.๒.๓-๑๒ พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร), และคณะ,(พระครูภาวนาอินทวงศ์,พิเชฐ ทั่งโต,พระ
อุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร) , “กลยุทธการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุร ี: Strategy of Buddhist Charity Schools Management, 
Ratchaburi Province” วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่  ๖ ฉบับพิเศษ ๑๖ 
พฤษภาคม ๒๕๖๐. หน้า ๑-๑๔. (เล่ม 2) [วารสาร TCI ฐาน ๑ ค่าน้ าหนัก ๐.๘] 

๔.๒.๓-๑๓ พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร), และคณะ, (พระครูุสุทธิพงษ์มุนี (สมคิด อคฺคธมฺโม/สง
พูล),พระอุดมสิทธินายก,บุษกร วัฒนบุตร). “การพัฒนาการบริหารจัดการสาธารณสงเคราะห์
เพื่อชุมชนของวัดในจังหวัดชลบุรี  :  The Development of Management in Public 
Welfare for Community of Temple in Chonburi Province”, ว า ร ส า ร  ม จ ร 

https://www.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/85902/68319
https://www.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/85902/68319
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://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/S__4473005.jpg
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/Proceeding-Version_3-%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1-%E0%B8%94%E0%B8%A3.%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%90.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/Proceeding-Version_3-%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1-%E0%B8%94%E0%B8%A3.%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%90.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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สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ . หน้า ๗๑-๘๕. (เล่ม ๒) 
[วารสาร TCI ฐาน ๑ ค่าน้ าหนัก ๐.๘] 

๔.๒.๓-๑๔ (พระครูวิโรจน์อินทคุณ (เอกชัย อินฺทโชโต),พระอุดมสิทธินายก,ธิติวุฒิ หมั่นมี. “ประสิทธิผล
การจัดการงานสาธารณสงเคราะห์พระสังฆาธิการในจังหวัดจันทบุรี : Effectiveness 
Towards Public Welfare Management of Sangha Administrators in Chanthaburi 
Province”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒  เมษายน-มิถุนายน 
๒๕๖๐. [วารสาร TCI ฐาน ๑ ค่าน้ าหนัก ๐.๘] 

๔.๒.๓-๑๕ พระมหาโชว์ ทสฺสนีโย (พระสุธีวีรบัณฑิต)  (เขียนร่วม), พระพุทธศาสนาในจีน ทิเบต 
เวียดนาม ญี่ปุ่น : มองผ่านงานพระศรีคัมภีรญาณ.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 
๕ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙. หน้า ๒๖๓-๒๗๘. [วารสาร TCI ฐาน ๑ ค่าน้ าหนัก 
๐.๘]  

๔.๒.๓-๑๖ พระมหา โชว์  ทสฺ สนี โ ย  (พระสุ ธี วี ร บัณฑิ ต )  (เ ขี ยนร่ วม ) .  “การ เมื อ ง เ รื่ อ ง
พระพุทธรูป”.  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มีนาคม 
๒๕๖๐.  หน้า ๒๔๑-๒๕๖. [วารสาร TCI ฐาน ๑ ค่าน้ าหนัก ๐.๘] 

๔.๒.๓-๑๗ พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) , "ความเตี้ยกับการบวชเป็นพระในสังคมไทย : บท
วิเคราะห์ด้วยเกณฑ์และคุณสมบัติการบวชในพระพุทธศาสนา [The Shorter and Idea 
of Ordination for Monkhood in Thailand : Analysis of the Criteria and 
Qualifications for Ordination in Buddhism]",ใน วารสาร มจร การพัฒนาสังคม - 
Journal of MCU Social Development ปีที่ 1 Vol.๑ ฉบับที่ ๑ Issue 1 มกราคม-เมษายน 
๒๕๕๙ January-April 2016. หน้า/pp. ๗๗-๙๑ . [วารสารที่ ได้รับการรับรองโดยสภา
มหาวิทยาลัยวิทยาลัย ค่าน้ าหนัก ๐.๔] 

๔.๒.๓-๑๘ พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย), (เขียนร่วม), เศรษฐศาสตร์การเมืองแนวใหม่ : การลงโทษ
โดยสังคม (Socail Sanctions) วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ 
เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๐.  [วารสาร TCI ฐาน ๑ ค่าน้ าหนัก ๐.๘] 

๔.๒.๓-๑๙ พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย),และคณะ (สามเณรเมธี  เสี่ยบ่วง (ศิลาวงค์), พระมหา
โชว์  ทสฺสนีโย, ธิติวุฒิ หมั่นมี), “คุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของ
ส านักงานเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ; Quality of Public Service According Four 
Sangahavatthu of Yannawa District Office Bangkok”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์ ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐  .หน้า ๕๙๑-๖๐๒. เล่ม ๑ [วารสาร TCI 

ฐาน ๑ ค่าน้ าหนัก ๐.๘] 
๔.๒.๓-๒๐ พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย),และคณะ (พระครูสังฆวิสุทธิคุณ (บุญยุทธ พุทธสโร),พระสุธี

วีรบัณฑิต,ธิติวุฒิ  หมั่นมี). “การพัฒนาจิตอาสาของพระสังฆาธิการในจังหวัดระยอง : 
Sangha Volunteer Spirit Development in Rayong Province”, ว า ร ส า ร  ม จ ร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐  .หน้า ๓๗-๔๙. [วารสาร 
TCI ฐาน ๑ ค่าน้ าหนัก ๐.๘] 

๔.๒.๓-๒๑ พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย),และคณะ (พระครูศรีอรรถศาสก์ (อรรถชัย มหาอตฺโถ),พระ
อุดมสิทธินายก,พระสุธีวีรบัณฑิต), “การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติ
ธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์ภาค 14 : Development Effective of Phrapariyattidhama 
Schools Pali Section Education Management Region 14”,วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์ ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐. หน้า ๒๓๙-๒๕๓. [เล่ม ๓] [วารสาร 
TCI ฐาน ๑ ค่าน้ าหนัก ๐.๘] 

๔.๒.๓-๒๒ พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย),และคณะ,(พระครูรัตนเขมากร (ประเมิน เขมนนฺโท), พระ
สุธีวีรบัณฑิต, พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตติปญฺโญ), “การพัฒนาการบริหารงานตามหลัก 

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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ธรรมาภิบาลของวัดในกรุงเทพมหานคร : The Development of Governance According 
to the Principle of Good Governance in Bangkok “, วารสาร มจร สั งคมศาสตร์
ปริทรรศน์ ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐. หน้า ๕๗๑-๕๘๑. [เล่ม ๓]  [วารสาร 
TCI ฐาน ๑ ค่าน้ าหนัก ๐.๘] 

๔.๒.๓-๒๓ พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย),และคณะ,(พระครูวิชิตกิจจาภิวัฒน์ (จนฺทโชโต/เรืองศรี) , 
พระสุธีวีรบัณฑิต,พระปลัดระพิน พุทธิสาโร), “การพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของ
วัดในจังหวัดชลบุรี  : The Development towards Religious Assets Managment of 
Temple in Chonburi Province”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ 
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐. หน้า ๑๐๕-๑๒๑. [เล่ม ๓]  [วารสาร TCI ฐาน ๑ ค่าน้ าหนัก ๐.๘] 

๔.๒.๓-๒๔ พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย),และคณะ, (พระครูอาทรยติกิจ (ชื่น ปญูญกาโม/ข าวงศ์) ,
พระสุธีวีรบัณฑิต,บุษกร วัฒนบุตร),”ประสิทธิผลการบริหารงานของเจ้าอาวาสในอ าเภอศรี
ป ร ะ จั น ต์  จั ง ห วั ด สุ พ ร รณบุ รี  :  The Effectiveness of Abbots Administration in 
Sriprachan District, Supanburi Province”,วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ ๖ 
ฉบับที่ ๒ ฉบับพิเศษ   เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๐. [วารสาร TCI ฐาน ๑ ค่าน้ าหนัก ๐.๘] 

๔.๒.๓-๒๕ พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย),และคณะ, (พระสมุห์สมชาย สิริสมฺปนฺโน (มีสุดใจ), พระสุธี
วีรบัณฑิต,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 ฉบับที่ ๒ ฉบับพิเศษ  เมษายน-
มิถุนายน ๒๕๖๐.  [วารสาร TCI ฐาน ๑ ค่าน้ าหนัก ๐.๘] 

๔.๒.๓-๒๖ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร (เขียนร่วม), พระพุทธศาสนาในจีน ทิเบต เวียดนาม ญี่ปุ่น : มอง
ผ่านงานพระศรีคัมภีรญาณ.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่  ๕ ฉบับที่  ๒ 
พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙. หน้า ๒๖๓-๒๗๘. [วารสาร TCI ฐาน ๑ ค่าน้ าหนัก ๐.๘] 

๔.๒.๓-๒๗ พระระพิน พุทฺธิสาโร, พม่า : พระอึดอัดที่วัดมนูหะ การสื่อสารทางการเมืองและ
ตั ว ต น  Myanmar: Political Communication and Identity in Manuha 
Temple วารสารพุทธอาเซียน ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑  มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๙. [วารสาร
ที่ได้รับการรับรองโดยสภามหาวิทยาลัยวิทยาลัย ค่าน้ าหนัก ๐.๔] 

๔.๒.๓-๒๘ พระปลัดระพิน พุทธิสาโร. (๒๕๕๙). ธรรมยุติกนิกายในกัมพูชา : ความสัมพันธ์ทางการเมือง
และศาสนาของไทยและกัมพูชา.วารสารพุทธอาเซียน ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม 
๒๕๕๙. [วารสารที่ได้รับการรับรองโดยสภามหาวิทยาลัยวิทยาลัย ค่าน้ าหนัก ๐.๔]  

๔.๒.๓-๒๙ พระระพิน พุทฺธิสาโร, (เขียนร่วม) ความเตี้ยกับการบวชเป็นพระในสังคมไทย  บทวิเคราะห์
ด้วยเกณฑ์และคุณสมบัติการบวชในพระพุทธศาสนา”, วารสาร มจร การพัฒนาสังคม 
(JMSD) ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๙) หน้า ๗๗-๙๑ [วารสารที่ได้รับการ
รับรองโดยสภามหาวิทยาลัยวิทยาลัย ค่าน้ าหนัก ๐.๔] 

๔.๒.๓-๓๐ พระปลัดระพิน พุทธิสาโร, (เขียนร่วม)  “สิ่งมีชีวิตอันนอกเหนือจากคนที่ชื่อว่าหนู : ท่าที
ตามแนวพุทธต่อชีวิตอื่นว่าด้วยการใช้และไม่ใช้ความรุนแรง”, วารสาร มจร การพัฒนา
สังคม (JMSD) ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙) [วารสารที่ได้รับการรับรองโดย
สภามหาวิทยาลัยวิทยาลัย ค่าน้ าหนัก ๐.๔] 

๔.๒.๓-๓๑ พระระพิน พุทฺธิสาโร, ความขัดแย้งอันว่าด้วยสมเด็จพระสังฆราช : แนวคิด หลักปฏิบัติ 
และข้อเท็จจริ ง  = The Conflict with the Patriarch : Ideology, Practices and 
Facts. ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม 
๒๕๕๙. [วารสาร TCI ฐาน ๒ ค่าน้ าหนัก ๐.๖] 

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://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2-20-%E0%B8%81.%E0%B8%9E.60-1.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2-20-%E0%B8%81.%E0%B8%9E.60-1.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/Raphin-Sangharaja-2559.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/Raphin-Sangharaja-2559.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/Raphin-Sangharaja-2559.pdf
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๔.๒.๓-๓๒ พระระพิน พุทธิสาโร. "ขบวนการพุทธใหม่ : ผู้หญิงกับพื้นที่ทางศาสนาในประเทศ
ไทย New Buddhist Movement: Women with Religious Role in Thailand" พุทธ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย Buddhist Innovation for Developing Thailand การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่  ๔ ระดับนานาชาติครั้ งที่  ๒ , ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น  
The 4th National and the 2nd International Conferences 2017 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Khon Kaen campus, 31 march 
2017 [งานประชุมวิชาการที่มีรายงาน Proceeding ค่าน้ าหนัก ๐.๔] 

๔.๒.๓-๓๓ Phra Palad Raphin Buddhisaro,  (Co-Writer), “A Mechanism of Thai Patriarch 
Appointment”, Seventh International Conference on Religion and Spirituality in 
Society and the Religion in Society Research Network 17–18 April 2017 Imperial 
College London, London, UK 17–18 April 2017 Imperial College London, 
London, UK [งานประชุมวิชาการที่มีรายงาน Proceeding ค่าน้ าหนัก ๐.๔] 

๔.๒.๓-๓๔ Phra Palad Raphin Buddhisaro,  (Co-Writer),  “Buddhist Economics: Resource 
Management Based on Buddhist Approach”,the International Conference on 
Humanities, Language, Culture & Business, Cameron Highlands Pahang 2017 , 
on 22-23 April 2017 at Hotel De’La Ferns, Cameron Highlands Pahang, Malaysia. /ISBN: 978-967-

14835-1-0. /pp.290-293. [งานประชุมวิชาการที่มีรายงาน Proceeding ค่าน้ าหนัก ๐.๔] 
๔.๒.๓-๓๕  พระปลัดระพิน พุทธิสาโร และคณะ (พระครูวิชิตกิจจาภิวัฒน์ (จนฺทโชโต/เรืองศรี), พระสุธี

วีรบัณฑิต,พระปลัดระพิน พุทธิสาโร), “การพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดใน
จังหวัดชลบุรี : The Development towards Religious Assets Managment of 
Temple in Chonburi Province”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ 
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐. หน้า 105-121. [เล่ม 3] [วารสาร TCI ฐาน ๑ ค่าน้ าหนัก ๐.๘] 

๔.๒.๓-๓๖ พระปลัดระพิน พุทธิสาโร และคณะ (พระครูวิธานสุพัฒนกิจ (นนฺทิโย/อินทร์อยู่) พระปลัด
ระพิน พุทธิสาโร,บุษกร วัฒนบุตร), “การบริหารการพัฒนาวัด เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
ด้านสุขภาวะของประชาชนในจังหวัดระยอง : 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 พฤาภาคม ๒๕๖๐. 
หน้า ๑๒๓-๑๓๙. [เล่ม ๒] [วารสาร TCI ฐาน ๑ ค่าน้ าหนัก ๐.๘] 

๔.๒.๓-๓๗ พระปลัดระพิน พุทธิสาโร และคณะ  (พระปลัดสาธิต สุจิณฺโณ,พระปลัดระพิน พุทธิสาโร,ธิติ
วุฒิ หมั่นมี), “การจัดการสาธารณูปการเพื่อการรักษาอุโบสถศีลของวัดบางสระเก้า ต าบล
บางสระเก้า 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 
ฉบับพิเศษ เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๐. [วารสาร TCI ฐาน ๑ ค่าน้ าหนัก ๐.๘] 

๔.๒.๓-๓๘ พระปลัดระพิน พุทธิสาโร และคณะ  (พระครูวิเศษโชติธรรม (จนฺทว โส/สิงหเสนา) ,พระปลัด
ระพิน พุทธิสาโร,พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตติปญฺโญ), “การบริหารจัดการการศึกษา
สงเคราะห์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง : The Welfare 
Education Management of Sangha Admistrators in Wisetchaichan District 
Angthong Province”,วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ ฉบับพิเศษ 
เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๐. [วารสาร TCI ฐาน ๑ ค่าน้ าหนัก ๐.๘] 

http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%82%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%82%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0.pdf
http://cgpublisher.com/conferences/384/proposals/277/manage_workspace
http://cgpublisher.com/conferences/384/proposals/277/manage_workspace
http://n17.cgpublisher.com/
http://n17.cgpublisher.com/
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/08/Dr-Phichet-Thangtoo.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/08/Dr-Phichet-Thangtoo.pdf
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๔.๒.๓-๓๙ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ,  (เขียนร่วม), พระพุทธศาสนาในจีน ทิเบต เวียดนาม ญี่ปุ่น : 
มองผ่านงานพระศรีคัมภีรญาณ.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ 
พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙. หน้า ๒๖๓-๒๗๘. [วารสาร TCI ฐาน ๑ ค่าน้ าหนัก ๐.๘] 

๔.๒.๓-๔๐ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, (เขียนร่วม) “การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการ
ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล  ๕  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓ 
กันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๙  หน้า ๕๕-๖๒ [วารสาร TCI ฐาน ๑ ค่าน้ าหนัก ๐.๘] 

๔.๒.๓-๔๑ Phramaha Krisada Saelee, (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. [งานประชุม
วิชาการที่มีรายงาน Proceeding ค่าน้ าหนัก ๐.๔] 

๔.๒.๓-๔๒ Phramaha Krisada Saelee, (Co-writer). The Holy Phra Bang History : Buddhist 
Perpetuity Heritage", 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 pp.188-190. [งาน
ประชุมวิชาการที่มีรายงาน Proceeding ค่าน้ าหนัก ๐.๔] 

๔.๒.๓-๔๓ PhramahaKissada Kittisopano (Sea-Lee). Ph.D. "Conflict Management in Caste 
System of Dr.Embedkar",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. pp.179-183. [งาน
ประชุมวิชาการที่มีรายงาน Proceeding ค่าน้ าหนัก ๐.๔] 

๔.๒.๓-๔๔ พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณ และคณะ (พระครูปลัดสราวุธ  ฐิตปญฺโญ,สุรพล สุยะพรหม), 
“การพัฒนาวัดเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนในจังหวัดชลบุรี : Monastery 
Development for Community Learning Centers in Chonburi Province”,  วารสาร 
มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐. หน้า ๕๐๕-๕๒๒. 
[เลม่ 1] [วารสาร TCI ฐาน ๑ ค่าน้ าหนัก ๐.๘] 

๔.๒.๓-๔๕ พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณ และคณะ (พระครูชลธารคุณากร,บุษกร วัฒนบุตร), “พุทธ
วิธีการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเพื่อการบริหารจัดการวัดในจังหวัดชลบุรี: 
Buddhist Method of Leadership Development  of Admistrative Monks in 
Cholburi Province”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่  ๖ ฉบับพิเศษ ๑๖ 
พฤษภาคม ๒๕๖๐. หน้า ๕๑-๖๖.  [เล่ม ๔] [วารสาร TCI ฐาน ๑ ค่าน้ าหนัก ๐.๘] 

๔.๒.๓-๔๖ พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณ และคณะ (พระมหาไชยณรงค์  ภทฺทมุนี (เสริมแก้ว),บุษกร 
วัฒนบุตร), “การพัฒนาการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่น ในเขต
ปกค รอ งคณะส งฆ์ ภ า ค  2 : A Development of the Best Meditation Center of 
Province Management in Sangha Administration Region 2”,ว า ร ส า ร  ม จ ร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐. หน้า 161-173. [เล่ม 3] 
[วารสาร TCI ฐาน ๑ ค่าน้ าหนัก ๐.๘] 

๔.๒.๓-๔๗ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, “พุทธบูรณาการเพื่อการจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ”, วารสาร มจร 
สังคมปริทรรศน์, เล่มที่ ๕, ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ), (พฤษภาคม – สิงหาคม, ๒๕๕๙). 
[วารสาร TCI ฐาน ๑ ค่าน้ าหนัก ๐.๘] 

๔.๒.๓-๔๘ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, (เขียนร่วม). “สิ่งมีชีวิตอันนอกเหนือจากคนที่ชื่อว่าหนู : ท่าทีตาม
แนวพุทธต่อชีวิตอื่นว่าด้วยการใช้และไม่ใช้ความรุนแรง”, วารสาร มจร การพัฒนาสังคม 

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://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/ICSSH-SCHEDULE-6-Sep-2016.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/ICSSH-SCHEDULE-6-Sep-2016.pdf
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(JMSD) ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙)  [วารสารที่ได้รับการรับรองโดยสภา
มหาวิทยาลัยวิทยาลัย ค่าน้ าหนัก ๐.๔] 

๔.๒.๓-๔๙ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, (เขียนร่วม),  พระพุทธศาสนาในจีน ทิเบต เวียดนาม ญี่ปุ่น : มอง
ผ่านงานพระศรีคัมภีรญาณ.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่  ๕ ฉบับที่  ๒ 
พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙. หน้า ๒๖๓-๒๗๘. [วารสาร TCI ฐาน ๑ ค่าน้ าหนัก ๐.๘] 

๔.๒.๓-๕๐ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, (เขียนร่วม). ” การเมืองเรื่องพระพุทธรูป” . วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๐.  หน้า ๒๔๑-๒๕๖. 
[วารสาร TCI ฐาน ๑ ค่าน้ าหนัก ๐.๘] 

๔.๒.๓-๕๑ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, (เขียนร่วม), เศรษฐศาสตร์การเมืองแนวใหม่ : การลงโทษโดยสังคม 
(Socail Sanctions) วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ เมษายน-
มิถุนายน ๒๕๖๐. [วารสาร TCI ฐาน ๑ ค่าน้ าหนัก ๐.๘]  

๔.๒.๓-๕๒ Phramaha Sunan Rujiwet. (Co-writer). The Holy Phra Bang History : Buddhist 
Perpetuity Heritage”, 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 pp.188-190. [งาน
ประชุมวิชาการที่มีรายงาน Proceeding ค่าน้ าหนัก ๐.๔] 

๔.๒.๓-๕๓ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท และคณะ (พระครูปริยัติสุวัฒนาภรณ์ (ประภาส จนฺทวณฺโณ) , พระ
มหาสุนันท์ สุนนฺโท,พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตติปญฺโญ), “การบริหารจัดการเพื่อการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง : The Management Towards 
Buddhism Progagation of  The Meditation Practice Center in Rayong 
Province,”  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ ๑๖ พฤษภาคม 
๒๕๖๐. หน้า ๒๓๑-๒๔๕. [เล่ม ๔] [วารสาร TCI ฐาน ๑ ค่าน้ าหนัก ๐.๘] 

๔.๒.๓-๕๔ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท และคณะ  (พระอธิการจาลึก  สญฺญโต (เย็นส าราญ), พระมหา
สุนันท์ สุนนฺโท,สมาน งามสนิท), “ประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี : The Effectiveness of Management for Dhamma 
Teaching in Secondary School Chonburi Province”,วารสาร มจร สั งคมศาสตร์
ปริทรรศน์ ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐. หน้า ๘๗-๑๐๓. [เล่ม ๒] [วารสาร TCI 
ฐาน ๑ ค่าน้ าหนัก ๐.๘] 

๔.๒.๓-๕๕ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท และคณะ  (พระครูสังฆกิจจาภิรักษ์ (กฤษฎิ์ตภณ สุเมโธ), พระมหา
สุนันท์ สุนนฺโท,สุรพล สุยะพรหม), “การพัฒนาการจัดการศึกษาสงเคราะห์ด้านการตั้งทุน
เพิ่มทุนการศึกษาในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี : A Development of 
Management of the Raise the Scholarship-Fund for Welfare Education of The 
Sangha in Pathumthani Provice”,วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ ๖ ฉบับ
พิเศษ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐. หน้า ๓๗๙-๓๙๖. [เล่ม 4] [วารสาร TCI ฐาน ๑ ค่าน้ าหนัก 
๐.๘] 

๔.๒.๓-๕๖ อนุวัต กระสังข์ (เขียนร่วม), พระพุทธศาสนาในจีน ทิเบต เวียดนาม ญี่ปุ่น : มองผ่านงาน
พระศรีคัมภีรญาณ.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-
สิงหาคม ๒๕๕๙. หน้า ๒๖๓-๒๗๘. [วารสาร TCI ฐาน ๑ ค่าน้ าหนัก ๐.๘] 

๔.๒.๓-๕๗ อนุวัต กระสังข์, “การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาเปรียบเทียบ: เรียนรู้ประสบการณ์จาก
การศึกษาดูงานการบริหารกิจการคณะสงฆ์ สปป.ลาว” ,วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (พิเศษ) (พฤษภาคม-สิงหาคม,๒๕๕๙) [วารสาร TCI ฐาน ๑ ค่า
น้ าหนัก ๐.๘] 

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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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://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/Proceeding-Version_3-%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1-%E0%B8%94%E0%B8%A3.%E0%B8%9E%E0%B8%A1.%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/Proceeding-Version_3-%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1-%E0%B8%94%E0%B8%A3.%E0%B8%9E%E0%B8%A1.%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C.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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๔.๒.๓-๕๘ Anuwat krasang. “Senior Citizen Well Being Administration”. International 
Conference on Humanities, Language, Culture & Business, Cameron 
Highlands Pahang 2017. (2nd ICoHLCB) 22-23 April 2017, Hotel De'La Ferns, 
Cameron Highlands Pahang, Malaysia [งานประชุมวิชาการที่มีรายงาน Proceeding 
ค่าน้ าหนัก ๐.๔] 

๔.๒.๓-๕๙ Anuwat krasang. “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 [งานประชุมวิชาการที่มีรายงาน 
Proceeding ค่าน้ าหนัก ๐.๔] 

๔.๒.๓-๖๐ Anuwat krasang. “Wisdom Leadership Development of Sangha in Thailand”. 
Technology and Innovation International Conference 2017 (TECHON 
2017). 20th - 22th May 2017, Aston Tropicana Hotel, Bandung Indonesia [ง า น
ประชุมวิชาการที่มีรายงาน Proceeding ค่าน้ าหนัก ๐.๔] 

๔.๒.๓-๖๑  อนุวัต กระสังข์ และคณะ (พระครูพิศาลจริยากร (สมบูรณ์ เลขธมฺโม), อนุวัต กระสังข์ ,พิเชฐ 
ทั่งโต), “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อการจัดการเรียนการสอนของพระสอนศีลธรรม
โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี : An Integration of Buddhadhamma for Teaching 
and Learning Management of Moral Teaching Monks in Secondary School of 
Chonburi Province”,  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่  ๖ ฉบับพิเศษ ๑๖ 
พฤษภาคม ๒๕๖๐. หน้า 95-107. [เล่ม 4] [วารสาร TCI ฐาน ๑ ค่าน้ าหนัก ๐.๘] 

๔.๒.๓-๖๒ อนุวัต กระสังข์ และคณะ (ธีรทัศน์  โรจน์กิจจากุล,พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ (ช่วยธานี), 
อนุวัต กระสังข์), “การมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน : Integrative  Participation of Government and 
Civil Society  for Natural Resource Management in Nan Province”, วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐. หน้า ๖๐๙-๖๒๙. [เล่ม 4] 
[วารสาร TCI ฐาน ๑ ค่าน้ าหนัก ๐.๘] 

๔.๒.๓-๖๓ อนุวัต กระสังข์ และคณะ (อาภรรัตน์  เลิศไผ่รอด,อนุวัต กระสังข์,พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ 
กิตติปญฺโญ) , “การจัดการและวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
น ค ร ส ว ร ร ค์  :  Socail and Cultural Manangement of Local Administrative 
Organizations in Nakhosawan Province”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ ๖ 
ฉบับพิเศษ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐. หน้า 143-159. [เล่ม 3] [วารสาร TCI ฐาน ๑ ค่าน้ าหนัก 
๐.๘] 

๔.๒.๓-๖๔ อนุวัต กระสังข์ และคณะ (พระครูประศาสน์ธรรมนันท์ (สมเดช ฐิติสมฺปนฺโน), อนุวัต กระ
สังข์,สุรินทร์  นิยมางกูร), “การพัฒนารูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ใน
จั ง ห วั ด ช ลบุ รี  :  Buddhism Propagation Model of  Sangha Order in Chonburi 
Province”,วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
หน้า ๑๗๕-๑๘๗. [เล่ม ๓] [วารสาร TCI ฐาน ๑ ค่าน้ าหนัก ๐.๘] 

๔.๒.๓-๖๕ อนุวัต กระสังข์,พระมหาสมเด็จ มหาสมิทธิ (อัตสาร), “อุดมการณ์รัฐไทยกับความเชื่อทาง
พระพุทธศาสนา”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ ๑๖ พฤษภาคม 
๒๕๖๐. หน้า ๔๑๓-๔๒๓. [เล่ม ๓] [วารสาร TCI ฐาน ๑ ค่าน้ าหนัก ๐.๘] 

๔.๒.๓-๖๖ ดร.ประเสริฐ ธิลาว,  (เขียนร่วม), “พระพุทธศาสนาในจีน ทิเบต เวียดนาม ญี่ปุ่น : มอง
ผ่านงานพระศรีคัมภีรญาณ”.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ 
พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙. หน้า ๒๖๓-๒๗๘. [วารสาร TCI ฐาน ๑ ค่าน้ าหนัก ๐.๘] 

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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๔.๒.๓-๖๗ ประเสริฐ ธิลาว, (เขียนร่วม) ความเตี้ยกับการบวชเป็นพระในสังคมไทย  บทวิเคราะห์ด้วย
เกณฑ์และคุณสมบัติการบวชในพระพุทธศาสนา”, วารสาร มจร การพัฒนาสังคม (JMSD) 
ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๙) หน้า  ๗๗-๙๑ [วารสารที่ได้รับการรับรองโดย
สภามหาวิทยาลัยวิทยาลัย ค่าน้ าหนัก ๐.๔]  

๔.๒.๓-๖๘ ประเสริฐ ธิลาว, (เขียนร่วม)  “สิ่งมีชีวิตอันนอกเหนือจากคนที่ชื่อว่าหนู : ท่าทีตามแนว
พุทธต่อชีวิตอื่นว่าด้วยการใช้และไม่ใช้ความรุนแรง”, วารสาร มจร การพัฒนาสังคม 
(JMSD) ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙) [วารสารที่ได้รับการรับรองโดยสภา
มหาวิทยาลัยวิทยาลัย ค่าน้ าหนัก ๐.๔] 

๔.๒.๓-๖๙ ประเสริฐ ธิลาว, (เขียนร่วม). “การเมืองเรื่องพระพุทธรูป”.  วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๐.  หน้า ๒๔๑-๒๕๖. [วารสาร TCI ฐาน 
๑ ค่าน้ าหนัก ๐.๘] 

๔.๒.๓-๗๐ ประเสริฐ ธิลาว, (เขียนร่วม), เศรษฐศาสตร์การเมืองแนวใหม่ : การลงโทษโดยสังคม (Socail 
Sanctions) วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ เมษายน-มิถุนายน 
๒๕๖๐. [วารสาร TCI ฐาน ๑ ค่าน้ าหนัก ๐.๘] 

๔.๒.๓-๗๑ Dr.Prasert Tilao (Co-writer). "Analytical Study of Buddhist Monks Health Care 
Behavior in Ayutthaya Province", 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. 
pp.184-187[งานประชุมวิชาการที่มีรายงาน Proceeding ค่าน้ าหนัก ๐.๔] 

๔.๒.๓-๗๒  ประเสริฐ ธิลาว และคณะ (พระครูวินัยธรสรยุทธ ฐานวุฑฺโฒ (มีส าราญ), ประเสริฐ  ธิลาว, 
สมาน งามสนิท), “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อการบริหารการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนของเขตเทศบาลในจังหวัดนครสวรรค์ :Budhadhamma Intergration for 
People Quality Development Administration at Municipalities in Nakorn Sawan 
Province”,วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่  ๖ ฉบับที่  ๒ I ๑๖ พฤษภาคม 
๒๕๖๐.  หน้า ๒๔๗-๒๕๗. เล่ม ๔ [วารสาร TCI ฐาน ๑ ค่าน้ าหนัก ๐.๘] 

๔.๒.๓-๗๓ ประเสริฐ ธิลาว และคณะ (ประจักษ์ ขุราษี,อภินันท์ จันตะนี, ประเสริฐ ธิลาว), “การบูรณา
การหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุ ง เทพมหานคร : 
Buddhadhamma Integration for  Executive Leadership Development of Bangkok 
Metropolitan”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ ๑๖ พฤษภาคม 
๒๕๖๐ . หน้า ๒๕๕-๒๖๘. [เล่ม ๓] [วารสาร TCI ฐาน ๑ ค่าน้ าหนัก ๐.๘] 

๔.๒.๓-๗๔ ประเสริฐ ธิลาว และคณะ (ศิรวัฒน์  ครองบุญ, ประเสริฐ ธิลาว), พุทธบูรณาการเพื่อการ
จัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง : The 
Buddhism Integration for Sustainable Community Environment Management of 
Local Administrative Organization in Rayong Province”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์ ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ . หน้า ๓๒๕-๓๔๒. [เล่ม ๒] [วารสาร 
TCI ฐาน ๑ ค่าน้ าหนัก ๐.๘] 

๔.๒.๓-๗๕ ประเสริฐ ธิลาว และคณะ (พระครูวินัยธรภานุวัฒน์ อติพโล (พูลพั่ว) ,ประเสริฐ ธิลาว,บุษกร 
วัฒนบุตร), “บทบาทพระสังฆาธิการด้านการศึกษาสงเคราะห์ในเขตบางคอแหลม เขตยาน
นา ว า - ส าท ร  ก รุ ง เ ทพมหานค ร  :  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 
๒๕๖๐. [วารสาร TCI ฐาน ๑ ค่าน้ าหนัก ๐.๘] 

 

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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ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓  ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
 
เรื่องที่ก าหนดให้รายงานเกี่ยวกับผลที่เกิดกับอาจารย์ตามค าอธิบายในตัวบ่งชี้ 

๑) การคงอยู่ของอาจารย์ 
 ๒) ความพึงพอใจของอาจารย์  
 
เกณฑ์การประเมิน    
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

- มีการรายงาน
ผลการ
ด าเนินงานใน
บางเรื่อง  

- มีการรายงาน
ผลการ
ด าเนินงาน
ครบทุกเรื่อง
ตาม
ค าอธิบายใน
ตัวบ่งชี้  

 

- มีการรายงานผล
การด าเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัวบ่งชี้   

- มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานที่ดีขึ้นใน
บางเรื่อง 

 

- มีการรายงานผล
การด าเนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัว
บ่งชี้   

- มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานที่ดีข้ึน
ในทุกเร่ือง 

 

- มีการรายงานผลการด าเนินงานครบ
ทุกเรื่องตามค าอธิบายใน 
ตัวบ่งชี้  

- มีแนวโน้มผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นใน
ทุกเรื่อง 

- มีผลการด าเนินงานที่โดดเด่น 
เทียบเคียงกับหลักสูตรนั้นในสถาบัน
กลุ่มเดียวกันโดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้เหตุผลอธิบายว่า
เป็นผลการด าเนินงานที่โดดเด่นอย่าง
แท้จริง 

 
การคงอยู่ของอาจารย์ 

 

ที่ ชื่อ-นามสกุล/ฉายา 
การคงอยู่ของอาจารย์ 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
คงอยู ่ ออก คงอยู ่ ออก คงอยู ่ ออก 

๑ พระอุดมสิทธินายก, ดร. (ก าพล คุณงฺกโร/มาลัย)       
๒ พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. (โชว์ ทสฺสนีโย/ผลเจริญ)       
๓ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร/ด้วงลอย, ดร.       
๔ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท/รุจิเวทย์, ดร.       
๕ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ/แซ่หลี, ดร.       
๖ ดร.ประเสริฐ ธิลาว       

 
ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร 
 

รายการประเมิน 
ความพึงพอใจของอาจารย ์(   ) 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ๔.๕๒ ๔.๕๖ ๔.๖๐ 
การรับอาจารย์ ๔.๖๐ ๔.๔๑ ๔.๔๕ 
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ๔.๔๙ ๔.๖๐ ๔.๗๐ 
กระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ๔.๘๐ ๔.๘๒ ๔.๙๕ 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับอาจารย์ ๔.๔๐ ๔.๔๕ ๔.๕๑ 

คะแนนเฉลี่ย ๔.๕๖ ๔.๕๗ ๔.๖๔ 
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การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
๔ ๓ ๓ ไม่บรรลุ 

 
รายการหลักฐาน  
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๔.๓-๑ ประวัติคณาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๔.๓-๒ ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๔.๓-๓ แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร 

 

 
วิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ ๔ 
จุดแข็ง 

(๑) มีการสนับสนุนให้คณาจารย์ผลิดผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง และเผยแผ่ผลงาน
ทางวิชาการในระดับนานาชาติ/ระดับชาต ิ

(๒)  ส่งเสริมให้คณาจารย์ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
จุดที่ควรพัฒนา 

(๑) ควรสร้างระบบกลไกในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการการศึกษาแก่
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

(๒) ควรสร้างกลไกในการพัฒนางานด้านวิชาการให้แก่คณาจารย์ในระดับชาติและนานาชาติ
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

(๓) ควรพัฒนาการด้านการสอนการจัดการเรียนการสอนให้บูรณาการกับสภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
 
แนวทางเสริมจุดแข็งและปรบัปรุงจุดทีค่วรพัฒนา 

ควรมีการสร้างเครือข่ายเชิงระบบในการจัดการศึกษา จัดการอบรมสัมมนา หรือกิจกรรมทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศที่สามารถส่งเสริมศักยภาพของคณาจารย์ รวมทั้งการเพิ่มการหา
พันธมิตรในหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาเดียวกัน 
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องค์ประกอบที่ ๕ 

หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑   สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ชนิดของตัวบง่ชี้  กระบวนการ 
ประเด็นที่ต้องรายงาน 

- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
 - การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 
เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
- มีระบบ มี

กลไกการ
พัฒนาและ
บริหาร
จัดการ
สาระของ
รายวิชาใน
หลักสูตร 

- ไม่มีการน า
ระบบกลไก
การพัฒนา
และบริหาร
จัดการ
สาระของ
รายวิชาใน
หลักสูตร
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
 
 

- มีระบบ มี
กลไกการ
พัฒนาและ
บริหารจัดการ
สาระของ
รายวิชาใน
หลักสูตร 

- มีการน าระบบ
กลไกการ
พัฒนาและ
บริหารจัดการ
สาระของ
รายวิชาใน
หลักสูตรไปสู่
การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ
การพัฒนาและ
บริหารจัดการ
สาระของ
รายวิชาใน
หลักสูตร 

- ไม่มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ

- มีระบบ มีกลไก
การพัฒนาและ
บริหารจัดการ
สาระของ
รายวิชาใน
หลักสูตร 

- มีการน าระบบ
กลไกการ
พัฒนาและ
บริหารจัดการ
สาระของ
รายวิชาใน
หลักสูตรไปสู่
การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ
การพัฒนาและ
บริหารจัดการ
สาระของ
รายวิชาใน
หลักสูตร 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
การพัฒนาและ
บริหารจัดการ

- มีระบบ มีกลไกการ
พัฒนาและบริหาร
จัดการสาระของ
รายวิชาในหลักสูตร 

- มีการน าระบบกลไก
การพัฒนาและ
บริหารจัดการสาระ
ของรายวิชาใน
หลักสูตรไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการการ
พัฒนาและบริหาร
จัดการสาระของ
รายวิชาในหลักสูตร 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
การพัฒนาและ
บริหารจัดการสาระ
ของรายวิชาใน
หลักสูตรจากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุง
กระบวนการการ
พัฒนาและบริหาร
จัดการสาระของ

- มีระบบ มีกลไกการพัฒนา
และบริหารจัดการสาระของ
รายวิชาในหลักสูตร 

- มีการน าระบบกลไกการ
พัฒนาและบริหารจัดการ
สาระของรายวิชาใน
หลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ
การพัฒนาและบริหาร
จัดการสาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการการพัฒนาและ
บริหารจัดการสาระของ
รายวิชาในหลักสูตรจากผล
การประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุง
กระบวนการการพัฒนาและ
บริหารจัดการสาระของ
รายวิชาในหลักสูตรเห็นชัด
เป็นรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน 
และกรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้เหตุผล
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คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
การพัฒนาและ
บริหารจัดการ
สาระของ
รายวิชาใน
หลักสูตร 

สาระของ
รายวิชาใน
หลักสูตรจาก
ผลการประเมนิ 

รายวิชาในหลักสูตร
เห็นชัดเป็นรูปธรรม 

อธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่
ดีได้ชัดเจน 

 
ผลการด าเนนิงาน 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
-หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการ
พัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิง
พุทธได้วางระบบและกลไกเกี่ยวกับหลักคิดในการออกแบบ
หลั กสู ต ร  ข้ อมู ลที่ ใ ช้ ใ นกา รพัฒนาหลั กสู ต รและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยด าเนินการจัดท าเค้า
โครงการวางแผนพัฒนาหลักสูตร ออกแบบหลักสูตรที่มี
การก าหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนตรงตาม
ลักษณะวิชาที่จะต้องจัดการเรียนการสอน 

๕.๑.๑-๑ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

๕.๑.๑-๒ มคอ. ๒ (หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ) 
๕.๑.๑-๓ มคอ. ๓ (หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ) 

-การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าใน
ศาสตร์สาขานั้นๆ 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิง
พุทธได้วางระบบและกลไกเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตร
ให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ โดยมี
การออกแบบหลักสูตร ควบคุมการกับการจัดท ารายวิชา
ต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทาง
วิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหารจัดการ
การเปิดรายวิชาต่าง ๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกที่เน้น
นักศึกษาเป็นส าคัญ โดยสนองความต้องการของนักศึกษา 
และตลาดแรงงาน ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต้อง
เน้นการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยและการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

๕.๑.๒-๑ มคอ. ๒ (หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ) 
๕.๑.๒-๒ มคอ. ๓ (หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ) 
๕.๑.๒-๓ ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

๕.๑.๒-๔ หนังสือการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 
การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

๓ ๓ ๓ บรรล ุ
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ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒   การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบง่ชี้  กระบวนการ 
ประเด็นที่ต้องรายงาน 
 - การก าหนดผู้สอน 

 - การก ากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.๓ และ มคอ.๔) และการ
จัดการเรียนการสอน 

 - การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 - การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับ
สาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร ์

 - การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มี
ความเช่ียวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
 - การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและการตีพิมพ์
ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 
 

เกณฑ์การประเมิน  
   

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
- มีระบบ มี

กลไกการ
วางระบบ
ผู้สอนและ
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอน 

- ไม่มีการน า
ระบบกลไก
การวาง
ระบบผู้สอน
และ
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนไปสู่
การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีระบบ มีกลไก
การวางระบบ
ผู้สอนและ
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอน 

- มีการน าระบบ
กลไกการวาง
ระบบผู้สอนและ
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีระบบ มีกลไก
การวางระบบ
ผู้สอนและ
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอน 

- มีการน าระบบ
กลไกการวาง
ระบบผู้สอน
และ
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนไปสู่
การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
 

- มีระบบ มีกลไกการ
วางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

- มีการน าระบบกลไก
การวางระบบผู้สอน
และกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการการวาง
ระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 
 

- มีระบบ มีกลไกการวาง
ระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียน
การสอน 

- มีการน าระบบกลไกการ
วางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการการวาง
ระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียน
การสอน 
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คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
 - มีการประเมิน

กระบวนการ
การวางระบบ
ผู้สอนและ
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอน 

- ไม่มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ
การวางระบบ
ผู้สอนและ
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอน 
 

- มีการประเมิน
กระบวนการ
การวางระบบ
ผู้สอนและ
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอน 
มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
การวางระบบ
ผู้สอนและ
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนจากผล
การประเมิน 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
การวางระบบผู้สอน
และกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
จากผลการประเมิน 
มีผลจากการ
ปรับปรุง
กระบวนการการวาง
ระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนเห็นชัด
เป็นรูปธรรม 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการการวาง
ระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนจากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุง
กระบวนการการวาง
ระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนเห็นชัดเป็น
รูปธรรม 
มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดย
มีหลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินสามารถ
ให้เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

 
ผลการด าเนนิงาน 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕.๒.๑-๑ สรุปวาระการประชุมหลักสูตรพุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิง
พุทธ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  
๕.๒.๑-๒ หนังสือเชิญอาจารย์สอนในแต่ละ
รายวิชา 

๕.๒.๑-๓ ตารางเรียน 

๕.๒.๑-๔ ประกาศนียบัตร อาจารย ์

๕.๒.๑-๕ วุฒิการศึกษา อาจารย์ 
 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุม 

การประชุมเพื่อพิจารณาก าหนดอาจารย์ผู้สอนรายวิชาฯ  

การจัดท า มคอ.๓ ให้ตรง/ครบทุกหัวข้อฯ 

ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบจัดท า มคอ.๓ บูรณาการ
วิทยานิพนธ์กับการสอนในรายวิชาฯ 

การสอน 
 

ประเมินกระบวนการท าวิทยานิพนธ์ช่วยเหลือ
และตีพิมพ์ผลงานนิสิต 

ปรับปรุง/พัฒนา/ผลการพัฒนาฯ 
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-การพิจารณาก าหนดผู้สอน 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธได้วาง
ระบบและกลไกเกี่ยวกับหลักสูตรต้องใช้ความส าคัญกับการวางระบบ
ผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยการก าหนดผู้สอน หลักสูตรพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ได้มีการประชุมอาจารย์
ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ในภาควิชารัฐศาสตร์ ก าหนดและ
พิจารณาผู้สอนตามความเชี่ยวชาญ / ความสามารถ / คุณสมบัติ / 
คุณวุฒิการศึกษา ที่เหมาะสมเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาความ
เห็นชอบให้ผู้สอนได้สอนตามความเหมาะสมตามมติของที่ประชุมของ
หลักสูตร 
-การก ากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดท า มคอ.๓ และ มคอ.๔ 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธได้วาง
ระบบและกลไกเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยการ
ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ.๓ หลักสูตรพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธมีการด าเนินการก่อนเปิด
การศึกษาไม่ต่ ากว่า ๑๕ วันก่อนเปิดภาคเรียนมีการประชุมอาจารย์
ประจ าหลักสูตรและคณาจารย์ที่สอนทุกรูป/คน อย่างน้อยไม่ต่ ากว่า ๔ 
ครั้งต่อภาคการศึกษา และมีแผนการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบ 
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

๕.๒.๒-๑ มคอ. ๓ (หลักสูตรพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ) 
๕.๒.๒-๒ สรุปวาระการประชุมหลักสูตรพุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิง
พุทธ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๕.๒.๒-๓ หนังสือติดตามส่ง มคอ.๓ อาจารย์
ประจ ารายวิชาที่สอน 

การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา 

            หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิง
พุทธได้วางระบบและกลไกเกี่ยวกับการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสาร
นิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา  โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งอาจารย์
ประจ า อาจารย์พิเศษ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ 
(ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) และสามารถให้
ค าปรึกษาสาระตั้งแต่กระบวนการพัฒนาหัวข้อจนถึงการท าสารนิพนธ์ 
การสอบป้องกัน และการเผยแพร่ผลงานวิจัยจนส าเร็จการศึกษา ซี่งก
ระบวนการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาดังกล่าวได้ด าเนินการดังนี้  
อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ที่มีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์จะแต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาจากนั้นน าเสนอรายชื่อเพื่อ
ขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จากนั้นได้แจ้ ง
ต่อนิสิตเพื่อเข้าพบที่ปรึกษาในการขอค าปรึกษาเกี่ยวกับการท าสาร
นิพนธ์ ซี่งกระบวนการดังกล่าวอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้พิจารณาใน
ที่ประชุมถึงกระบวนการและกลไกการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งมี
ส่วนที่ต้องปรับปรุง กล่าวคือ ต้องให้นิสิตคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษา
ก่อนที่จะมีการประกาศโดยหลักสูตรต้องเขียนคุณสมบัติของ
คณาจารย์เหล่านั้นเพื่อให้นิสิตมีส่วนในการตัดสินใจด้วย  จากนั้น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้จัดท า KM ของกระกวนการแต่งตั้งอาจารย์
ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ 

๕.๒.๓-๑ ค าสัง่แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๕.๒.๓-๒ ประกาศอนุมัติหัวข้อและโครงร่าง
สารนิพนธ์ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
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การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
๓ ๓ ๓ บรรล ุ
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ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓   การประเมินผู้เรียน 
ชนิดของตัวบง่ชี้  กระบวนการ 
ประเด็นที่ต้องรายงาน 

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 - การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 

 - การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.๕ มคอ.๖ 
และ มคอ.๗) 
 - การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
- มีระบบ มี

กลไกการ
ประเมิน
ผู้เรียน 

- ไม่มีการน า
ระบบกลไก
การประเมิน
ผู้เรียนไปสู่
การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
 
 

- มีระบบ มีกลไก
การประเมิน
ผู้เรียน 

- มีการน าระบบ
กลไกการ
ประเมินผู้เรียน
ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ
การประเมิน
ผู้เรียน 

- ไม่มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ
การประเมิน
ผู้เรียน 
 

- มีระบบ มีกลไก
การประเมิน
ผู้เรียน 

- มีการน าระบบ
กลไกการ
ประเมินผู้เรียน
ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ
การประเมิน
ผู้เรียน 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
การประเมิน
ผู้เรียนจากผล
การประเมิน 

- มีระบบ มีกลไกการ
ประเมินผู้เรียน 

- มีการน าระบบกลไก
การประเมินผู้เรียน
ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการการ
ประเมินผู้เรียน 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
การประเมินผู้เรียน
จากผลการประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุง
กระบวนการการ
ประเมนิผู้เรียน
เห็นชัดเป็นรูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไกการ
ประเมินผู้เรียน 

- มีการน าระบบกลไกการ
ประเมินผู้เรียนไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ
การประเมินผู้เรียน 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการการประเมิน
ผู้เรียนจากผลการประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุง
กระบวนการการประเมิน
ผู้เรียนเห็นชัดเป็นรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

 
ผลการด าเนนิงาน 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
-การประเมินการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

อาจารย์ได้จัดท ารายละเอียดของรายวิชาที่จะเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษา แต่ละรายวิชาระบุรายละเอียดในหัวข้อต่อไปนี้
เป็นอย่างน้อย 

- จุดมุ่งหมายของรายวิชา เป็นการระบุผลการเรียนรู้เมื่อผู้เรียน
ได้เรียนรายวิชาเสร็จสิ้นแล้ว โดยเน้นพฤติกรรมที่เป็นผลจาก

๕.๓.๑-๑ แบบประเมินการสอนอาจารย์ผู้สอน 

๕.๓.๑-๒ มคอ. ๓ (หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ) 
๕.๓.๑-๓ เอกสารประกอบการการประชุมหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
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ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
การเรียนรู้ ซึ่งอิงมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
- ลักษณะและการด าเนินการ เป็นการระบุค าอธิบายรายวิชา 
จ านวนชั่วโมง 

การสอน และการให้ค าปรึกษา 

๕.๓.๑-๔ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบรายวิชา
ของหลักสูตร 

-การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 

-คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรก าหนดให้ทุกหลักสูตรต้องมี
รายวิชาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้จาก
การปฏิบัติจริงทั้งในและนอกชั้นเรียน อาทิ จัดให้มีชั่วโมง
ปฏิบัติการ อภิปรายกลุ่ม สัมมนา ท ากรณีศึกษาหรือโครงงาน
หรื อ วิ จั ย  เ รี ยนรู้ น อกสถานที่  ร วมทั้ ง ฝึ ก ง านและฝึ ก
ประสบการณ์จัดให้มีระบบการรายงานพัฒนาการของผู้เรียนที่
สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
การปฏิบัติจริงของผู้เรียนเป็นรายบุคคลหลังจบหลักสูตร 

๕.๓.๒-๑ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและ
กลั่นกรองข้อสอบประจ าภาคการศึกษา ๒๕๕๙/๑ 
และ ๒๕๕๙/๒ 

๕.๓.๒-๒ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมห้องสอบ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙/๑ และ ๒๕๕๙/๒ 

๕.๓.๒-๓ เกณฑ์การตัดเกรดของมหาวิทยาลัยและ
เกรดรายวิชาที่ เปิ ดสอนของหลักสูตรในปีภาค
การศึกษา ๒๕๕๙ 

การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมิน
หลักสูตร (มคอ.๕ มคอ.๖ และมคอ. ๗) 
- การพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นการอธิบายความรู้
หรือทักษะที่รายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนาผู้เรียน วิธีการสอน และ
การประเมินผลการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ที่ก าหนดในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
- แผนการสอนและการประเมินผล ในแต่ละคาบเรียนมีการระบุ
หัวข้อหรือเนื้อหาที่จะสอน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการ
สอนที่ใช้และวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของหัวข้อหรือเนื้อหา
นั้นๆ 

- ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน ระบุเอกสาร หนังสือ 
ต าราที่ทันสมัยที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนรวมทั้งแหล่ง
เรียนรู้นอกห้องเรียนที่ช่ วย เสริมประสบการณ์จริ งหรือ
ประสบการณ์เชิงปฏิบัติแก่ผู้เรียน 

๕.๓.๓-๑ มคอ. ๕ (หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ) 
๕.๓.๓-๒ สรุปวาระการประชุมหลักสูตรพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๙  
๕.๓.๓-๓ หนังสือติดตามส่ง มคอ.๕ อาจารย์ประจ า
รายวิชาที่สอน 

 
การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
๓ ๓ ๓ บรรล ุ
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ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
ผลการด าเนินงาน 

๑) ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานใน มคอ.๒ ของหลักสูตร 
 

ล าดับ 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 
เป็นไปตามเกณฑ์ 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร
อยา่งน้อยร้อยละ ๘๐ มี
ส่วนร่วมในกาด าเนินงาน
หลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ใช้กลไกการประชุม
อาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อวางแผนการ
บริหารจัดการการเรียนการสอน จัดรายวิชาที่
เปิดสอน และก าหนดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละ
ภาคการศึกษา ก ากับติดตามการจัดการเรียน
การสอน สรุปผลการด าเนินงาน ประเมินผล
การเรียน และทบทวนกระบวนการจัดการ
เรี ยนการสอน เพื่ อการปรับปรุ งผลการ
ด า เนินงานและกระบวนการด า เนินงาน 
จ านวนทั้งสิ้น ๕ ครั้ง ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โดยมีวาระหลักเพื่อพิจารณาดังนี ้
   -ครั้งที่ ๑/ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วางแผนการ
จัดการเรียนการสอนในภาพรวม จัดรายวิชาที่
เปิดสอนและก าหนดอาจารย์ผู้สอน ประจ า
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 
   -ครั้งที่ ๒/ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ก ากับติดตาม
การด าเนินงาน ตามแบบ มคอ ๓  
   -ครั้งที่ ๓/ปีการศึกษา ๒๕๕๙  รายงานผล
การด าเนินงาน ประเมินผลการด าเนินงานการ
จัดการเรียนการสอนตามแบบ มคอ ๕ จัด
รายวิชาที่ เปิดสอน ทบทวนกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน ให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุงกระบวนการ และก าหนดอาจารย์
ผู้สอน ประจ าภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙  
   -ครั้งที่ ๔/ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ก ากับติดตาม
การด า เนินงาน ตามแบบ มคอ ๓ ภาค
การศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙ 
   -ครั้งที่ ๕/ปีการศึกษา ๒๕๕๙  รายงานผล
การด าเนินงาน ประเมินผลการด าเนินงานการ
จัดการเรียนการสอนตามแบบ มคอ ๕ รายงาน
ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ จัดรายวิชาที่เปิด

√  
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ล าดับ 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 
เป็นไปตามเกณฑ์ 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

สอน และก าหนดอาจารย์ผู้สอน ภาคการศึกษา
ที่ ๒/๒๕๕๙ 
   -ครั้งที่ ๖/ปีการศึกษา ๒๕๕๙  รายงานผล
การด า เนินงานตามแบบ มคอ ๗ พร้อม
ข้อ เสนอแนะการปรับปรุ งรายวิชา และ
หลักสูตร พร้อมทั้ งทบทวนเพื่อปรับปรุ ง
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

๒ มี ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง
หลักสูตรตามแบบ มคอ 
๒ ที่สอดคล้องกับกรอบ
ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
และ มคอ ๑ สาขาวิชา
การจัดการเชิงพุทธ 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ (มคอ ๒) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
๒ ๕ ๕ ๕  ไ ด้ รั บ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ จ า ก ส ภ า
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ใน
คราวประชุมครั้ งที่  ๗/๒๕๕๕ วันที่   ๒๔ 
ตุลาคม ๒๕๕๕   

√  

๓ มี ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง
ร า ย วิ ช า  แ ล ะ
ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง
ประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ ๓ 
และ มคอ ๔ อย่างน้อย
ก่อนการเปิดสอนในแต่
ละภาคการศึกษาให้ครบ
ทุกรายวิชา 

ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ที่ประชุมอาจารย์
ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๑/ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ให้ความเห็นชอบ
รายวิชาที่ เปิดสอน และรายละเอียดของ
รายวิชาตามแบบ มคอ ๓ จ านวนทั้ งสิ้ น  
๔ รายวิชา และการประชุมอาจารย์ประจ า
หลักสูตรครั้งที่ ๓/ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ให้ความ
เห็นชอบรายวิชาที่เปิดสอนและอาจารย์ผู้สอน 
ในภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๕๙ จ านวน ๕ 
รายวิชา ทุกรายวิชามีรายละเอียดการจัดการ
เรียนการสอนตามแบบ มคอ ๓ ทุกรายวิชา 
ทุกรายวิชาด าเนินการแล้วเสร็จก่อนเปิดภาค
การศึกษา 

√  

๔ จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานของรายวิชา 
แ ล ะ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด า เ นิ น ง า น ข อ ง
ประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ ๕ 
และ มคอ ๖ ภายใน ๓๐ 

ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ หลักสูตรพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ใน
คราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ให้ความเห็นชอบ
รายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา ตาม
แบบ มคอ ๕ จ านวนทั้งสิ้น ๔ รายวิชา คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ ของรายวิชาที่เปิดสอนในภาค
การศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ (รายงานผลด าเนินงาน

√  
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ล าดับ 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 
เป็นไปตามเกณฑ์ 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

วั น  ห ลั ง สิ้ น สุ ด ภ า ค
การศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

ของรายวิ ชาตามแบบ มคอ ๕ ของภาค
การศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙ จะด าเนินการภายใน 
๓๐ วัน หลังจากสิ้นภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ 
ต่อไป) 

๕ จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ ๗ ภายใน 
๖๐  วั น  หลั งสิ้ นสุ ดปี
การศึกษา 

ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ หลักสูตรพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ จะ
ด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานของ
หลักสูตรตามแบบ มคอ ๗ ภายใน ๖๐ วัน
หลังจากสิ้นภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙ 

√  

๖ มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์
ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ต า ม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดใน มคอ ๓ และ 
มคอ ๔ (ถ้ามี) อย่างน้อย
ร้อยละ ๒๕ ของรายวิชา
ที่ เ ปิ ดสอนในแต่ ละปี
การศึกษา 

ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ หลักสูตรพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ จะ
ด าเนินการทบทวนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ 
๓ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙ 

√  

๗ มีการพัฒนา/ปรับปรุง 
การจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์การสอน หรือ
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
เ รี ย น รู้  จ า ก ผ ล ก า ร
ประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ ๗ ปีที่
แล้ว 

ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ หลักสูตรพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ใน
คราวประชุมครั้งที่ ๑/ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ให้
ความเห็นชอบแผนพัฒนา ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน โดยให้เน้นการจัดการเรียนการ
สอนในศตวรรษที่  ๒๑ ตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในฯ พ.ศ.๒๕๕๙ และ
ให้ขยายโอกาสการเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่าน
กระบวนการกิจกรรมชมรม และการเข้าร่วม
รับฟังการบรรยายพิ เศษในรายวิชา จาก
วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้ เชี่ ยวชาญ และ
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง 

√  

๘  อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุก
คนได้รับการปฐมนิเทศ 
หรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

-ไม่รับการประเมิน   

๙ อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ทุกคนได้รับการพัฒนา

ในปีการศึกษา  ๒๕๕๙ อาจารย์ประจ า
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

√  
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ล าดับ 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 
เป็นไปตามเกณฑ์ 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

ทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละ
ครั้ง 

จัดการเชิงพุทธ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาทาง
วิชาการทั้งในส่วนที่คณะด าเนินการ อาทิ 
โครงการหลักสูตรพัฒนานักวิจัย โครงการสร้าง
นักวิจัยรุ่นใหม่ โครงการเตรียมความพร้อมขอ
ผลงานทางวิชาการ 

๑๐  จ า น ว น บุ ค ล า ก ร
สนับสนุนการเรียนการ
สอน (ถ้ามี ) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐ ต่อปี 

รับการอบรมโครงการทะเบียน ๔ ภาค จัดโดย
ส านักทะเบียนและวัดผล จ านวน ๒ คน 

√  

๑๑ ระดับความพึงพอใจของ
นิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใ ห ม่  ที่ มี ต่ อ คุ ณ ภ า พ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า ๓.๕ จากคะแนน
เต็ม ๕ 

ได้รับการประเมินผลความพึงพอใจอยู่ในระดับ 
๔.๐๐ 

√  

๑๒ ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่  เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕ 

ได้รับการประเมินผลความพึงพอใจอยู่ในระดับ 
๔.๑๘ 

√  

รวมตัวบ่งชี้ในปีการศึกษาที่รับประเมิน ๑๑ 

จ านวนตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์ระดับผ่าน ๑๑ 

ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้ที่เป็นไปตามเกณฑ์ระดับผ่าน ๑๐๐ 

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

๕ 
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  ๒) การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร 
จ านวน 

อาจารย์ใหม่ทั้งหมด 
จ านวน 

อาจารย์ใหม่ที่เข้ารับการปฐมนิเทศ 
 มี         ไม่มี ๐ ๐ 

 
  ๓) กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 
จ านวนผู้เข้าร่วม สรุปข้อคิดเห็นและประโยชน์ 

ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน 

๑. โครงการอบรมทะเบียน ๔ ภาค 
 ๑ ใช้โปรแกรมทะเบียนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
๒. โครงการอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่ ๒ ๑ สร้างงานวจิัยดีดี 
๓. โครงการหลักสูตรพัฒนา
นักวิจัย 

๓  บริการวิชาการแก่สังคม 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ๕ บรรลุ 

 
รายการหลักฐาน  

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๕.๔-๑ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหลักสูตร/รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๕.๔-๒ เอกสารประกอบการการประชุมหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
๕.๔-๓ ใบลงชื่อเข้าร่วมประชุม 
๕.๔-๔ มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
๕.๔-๕ ค าสั่งแต่งตั้งผู้สอนในทุกรายวิชาที่ระบุไว้ในแผนการศึกษา ตามที่ระบุไว้ใน มคอ. ๒ 
๕.๔-๖ มคอ. ๓ ทุกรายวิชา 
๕.๔-๗ มคอ. ๕ ทุกรายวิชา 
๕.๔-๘ มคอ. ๗ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
๕.๔-๙ สรุปการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

๕.๔-๑๐ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
๕.๔-๑๐ รายงานการวิจัย ประเมินหลักสูตร 
๕.๔-๑๒ หนังสือรับรองหลักสูตรจาก สกอ. 
๕.๔-๑๓ โครงการเตรียมความพร้อมขอผลงานทางวิชาการ 
๕.๔-๑๔ เกียรติบัตรโครงการอบรมทะเบียนสี่ภาค 
๕.๔-๑๕ วุฒิบัตรโครงการหลักสูตรพัฒนานักวิจัย 
๕.๔-๑๖ วุฒิบัตรโครงการหลักสูตรนักวิจัยรุ่นใหม่ 
๕.๔-๑๗ ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย / บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 
๕.๔-๑๘ รายงานส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
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วิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ ๕ 
จุดแข็ง 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มีการออกแบบหลักสูตรให้
ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของกระแส
โลกาภิวัตน์และรับรองการแข่งขันทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ มุ่งเน้นให้มี
คุณธรรม จริยธรรมคู่กับการพัฒนาวิชาการ ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า  ศึกษา
พระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม 
จุดที่ควรพัฒนา 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ควรมีการก ากับการประเมิน
การจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ. ๕) โดยด าเนินการก าหนดให้ส่ง มคอ. ๕ 
ภายใน ๓๐ วัน หลังปิดภาคการศึกษา มีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณาจารย์ที่สอนทุก
รูป/คน อย่างน้อยไม่ต่ ากว่า ๔ ครั้งต่อภาคการศึกษา และมีแผนการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบ 
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
แนวทางเสริมจุดแข็งและปรบัปรุงจุดทีค่วรพัฒนา 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ควรจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อ
ก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร 
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    องค์ประกอบที่ ๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
- มีระบบมีกลไก

เกี่ยวกับสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้ 

- ไม่มีการน าระบบ
กลไกเกี่ยวกับสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้ไปสู่การ
ปฎิบัติ/ด าเนินงาน 
 
 

- มีระบบมีกลไก
เกี่ยวกับสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้ 

- มีการน าระบบ
กลไกเกี่ยวกับสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้ไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ
เกี่ยวกับสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้ 

- ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
เกี่ยวกับสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้ 
 

- มีระบบมีกลไก
เกี่ยวกับสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้ 

- มีการน าระบบ
กลไกเกี่ยวกับสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้ไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ
เกี่ยวกับสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
เกี่ยวกับสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้จากผลการ
ประเมิน 

- มีระบบมีกลไก
เกี่ยวกับสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้ 

- มีการน าระบบ
กลไกเกี่ยวกับสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้ไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ
เกี่ยวกับสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
เกี่ยวกับสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้จากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุง
กระบวนการ
เกี่ยวกับสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้เห็นชัดเป็น
รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก
เกี่ยวกับสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้ 

- มีการน าระบบ
กลไกเกี่ยวกับสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้ไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ
เกี่ยวกับสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
เกี่ยวกับสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้จากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุง
กระบวนการ
เกี่ยวกับสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้เห็นชัดเป็น
รูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่
ดี โดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษ์ยืนยัน 
และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีได้
ชัดเจน 
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ผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
-  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- 
 
- ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ได้จัดให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้และการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต และ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยมีคณะกรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบดังนี้ 
มีการส ารวจและวิเคราะห์ความต้องการสิ่งสนับสนุนจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์
ประจ า และนิสิตในหลักสูตรทุกชั้นปีซึ่งได้ด าเนินการล่าสุดเมื่อปีการศึกษา ๒๕๕๘ และ
จัดท ารายงาน ผลการส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เสนอผู้อ านวยการ
หลักสูตรฯ เสนอต่อคณบดีคณะสังคมศาสตร์ เพื่อจัดท าแผนงานและโครงการจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ และเมื่อพิจารณาอนุมัติและจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานบรรจุ
ไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณการเรียนรู้ ดังนี้ ๑) ความพอเพียงของอาคารเรียน 
ห้องเรียน ห้องประชุม ห้องโสตทัศนูปกรณ์และห้องปฏิบัติการ ๒) ความเหมาะสมของ
อาคารเรียนรวม ห้องเรียน ห้องประชุม ห้องโสตทัศนูปกรณ์และห้องปฏิบัติการ ๓) ความ
สะดวกในการใช้วัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์การศึกษา ๔) ความเหมาะสมและทันสมัยของ
หนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์ เอกสาร ต าราตามหลักสูตร ๕) ความทันสมัยของสื่อ
เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในหลักสูตร ๖) ความสะดวกรวดเร็วของ
บริหารสืบค้นข้อมูลในห้องสมุด ๗) ความพอเพียงของจ านวนคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมโยง
อินเตอร์เน็ตในห้องสมุด ๘) ความสะดวกและรวดเร็วของการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
๙) การส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ ๑๐) การ
จัดบริหารที่จ าเป็น เช่น ทุนการศึกษาการบริการอนามัย หอพัก ที่พักผ่อน สถานที่จัด
กิจกรรม สถานที่ออกก าลังกาย 
 มีการประเมินกระบวนการโดย คณะกรรมการประจ าหลักสูตร และได้น าผลจาก
การประเมินกระบวนการไปปรับปรุงการด าเนินงานการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดย
เพิ่มขั้นตอนการวางแผน เพิ่มผู้รับผิดชอบ และให้มีการส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้จากเจ้าหน้าที่ และมีการถอดบทเรียนการด าเนินงานเพื่อพัฒนาให้เกิดแนวปฏิบัติ
ที่ดีและได้น าผลการประเมินมาพัฒนาระบบและกลไกการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในปี
การศึกษา 2559 

๖.๑-๑ ภาพห้องเรียน 
๖.๑-๒ ภาพห้องสมุด  
๖.๑-๓ ผลการประเมินสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ :การ
ให้บริการห้องสมุด 
๖.๑-๔ ผลการประเมินสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ :การ
ใ ช้ อุ ป ก ร ณ์ ก า ร ศึ ก ษ า
ภายในห้องเรียน 
          
 
 

ส ารวจความต้องการ ความพร้อม และ
ส่วนขาดของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

จัดท าแผนพัฒนาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ไว้ในแผนและงบประมาณ 

จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตามแผน 

ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
และปรับปรุงแก้ไข 
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ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการ

สอน 
          หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มีการเตรียมความ
พร้อมทางกายภาพ มีการจัดพื้นที่ สถานที่ส าหรับนิสิต อาจารย์ประจ าหลักสูตร เจ้าหน้าที่ 
และบุคคลทั่วไปที่มาติดต่องานกับหลักสูตรโดยมี 

๑. ห้องบรรยายทั้งหมด ๕ ห้อง จากเดิม ๓ ห้อง 
๒. ห้องประชุมขนาดเล็ก จ านวน ๑๓ ที่นั่ง จ านวน ๒ ห้อง จากเดิมไม่มี 
๓. ห้องประชุมขนาดกลาง จ านวน ๒๕ ที่นั่ง จ านวน ๒ ห้อง จากเดิม ๑ ห้อง 
๔. ห้องประชุมเธียเตอร์ จ านวน ๖๐ ที่นั่ง จ านวน ๑ ห้อง จากเดิมไม่ม ี
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. ห้องส านักงานวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ จากเดิมไม่มี 
๙. สิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนประกอบด้วย 
- 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 
๑๐. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
- มีวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ จ านวน   ๒๐๐ 

เรื่อง จากเดิม ๑๐๐ เรื่อง 
- มีวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ จ านวน ๕๐๐ เรื่อง 

จากเดิม ๓๐๐ 
- มีหนังสือเกี่ยวกับสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ จ านวน ๒,๐๐๐ เรื่อง จากเดิม 

๑,๐๐๐ เรื่อง 
- มีเอกสารฉบับอิเล็กทรอนิคจ านวนกว่า ๑๐,๐๐๐ เรื่อง 

     ซึ่งทั้งหมดนี้หลักสูตรได้มีการก าหนดวิธีการขอใช้ซึ่งต้องผ่านการเห็นชอบของผู้บริหาร
หลักสูตร และจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งหมดในหลักสูตรนี้ไดผ่านวิธีการส ารวจ 
วิ เคราะห์ ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร แล้วน าเสนอต่อผู้บริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาเพื่อจัดหาส่งสนับสนุนเหล่านี้ 
      - กระบวนการปรับปรุงตามแผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
      หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ โดยคณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตร ประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิตและอาจารย์
ประจ าหลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่า มีค่าเฉลี่ย 
๓.๘๘ และได้ท าผลการประเมินในเรื่องที่ควรปรับปรุงดังกล่าวไปปรับปรุงคือ จ านวน
วิทยานิพนธ์ สถานที่ที่ให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ จ านวนคอมพิวเตอร์ หลังจากการ
ด าเนินการปรับปรุงแล้วจัดท าการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ พบว่า มีค่าเฉลี่ยโดยรวมมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกเรื่อง 
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รายการประเมิน ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจการให้บริการก่อนและหลัง
การพัฒนาปรับปรุง 

นิสิต อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 
ความพอเพียงของอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องประชุม ห้อง
โสตทัศนูปกรณ์และห้องปฏิบัติการ  

๓.56 ๔.08 

ความเหมาะสมของอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องประชุม ห้อง
โสตทัศนูปกรณ์และห้องปฏิบัติการ 

๓.๒๑ ๔.22 

ความสะดวกในการใช้วัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์การศึกษา ๓.๒๑ ๔.42 
ความเหมาะสมและทันสมัยของหนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์ 
เอกสาร ต าราตามหลักสูตร 

๓.33 ๓.๙๐ 

ความทันสมัยของสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ในหลักสูตร 

๓.58 ๓.88 

ความสะดวกรวดเร็วของบริการสืบค้นข้อมูลในห้องสมุด ๓.๐๐ ๓.๙๐ 

ความพอเพียงของจ านวนคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมโยง
อินเทอร์เน็ตในห้องสมุด 

๓.44 ๓.๕8 

ความสะดวกและรวดเร็วของการเชื่อมโยงเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

๓.๒๑ ๓.๘๐ 

การส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/นานาชาติ 

๓.๐๐ ๓.98 

การจัดบริการที่จ าเป็น เช่น ทุนการศึกษาการบริการอนามัย 
หอพัก ที่พักผ่อน สถานที่จัดกิจกรรม สถานที่ออกก าลังกาย 

๓.55 ๔.26 

 
การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
๓ ๔ ๔ บรรลุ 

วิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ ๖ 
จุดแข็ง 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นในการจัดการเรียนการสอนมีความพร้อมในการอ านวยความสะดวกให้
อาจารย์และนิสิตของหลักสูตรได้เข้าใช้บริการ 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

จ านวนเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้องค้นคว้างานวิจัย ตลอดถึงเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้องเรียนยังไม่น้อยเกินไป ท าให้การ
ปฏิบัติงานล่าช้า ไม่สามารถสนองตอบความต้องการในการใช้บริการของอาจารย์และนิสิตได้ทันท่วงที 

 
แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา 

จัดแบ่งภาระงานดูแลห้องเรียนรวมถึงภาระงานด้านการให้ความสะดวกในการค้นคว้างานวิจัย เพื่อ
ขับเคลื่อนงานพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการมากขึ้น 
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บทที่ ๓ 
การบริหารหลักสูตร ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแผนการด าเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 

 
๓.๑  การบริหารหลักสูตร 

ปัญหาในการบริหารหลักสูตร 
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตาม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แนวทางการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาในอนาคต 

๑.ความพร้อมของนิสิต เวลาเรียนและการฝึกปฏิบัติการท า
สารนิพนธ์ 

จัดท าโครงการติดตามของการ
ท าสารนิพนธ์เป็นระยะและมี
การวางแผนล่วงหน้าเพื่อให้นิสิต
เตรียมตัว และจัดท าเอกสารเพื่อ
มารับค าปรึกษากับคณาจารย ์

๒.การจัดท าต าราประกอบการ
สอนที่ทันต่อสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลง 

การเข้าถึงเอกสารอ้างอิงในการท า
สารนิพนธ์ 

รวบรวมเอกสารอ้างอิงที่ทันสมัย
และก า รจั ดท า  KM ภาย ใน
หลักสูตร 

 
๓.๒ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมินอิสระ 
 
ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้

ประเมิน 
ความเห็นของหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรต่อข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รับ 
การน าไปด าเนินการวางแผนหรือ

ปรับปรุงหลักสูตร 
   

   

   

 
๓.๓ การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา (รายงานตามปีที่ส ารวจ)  
 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

 
 

 

 
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
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๓.๔ การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 

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

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

 
 

 

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

 
๓.๕ แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่

สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 
 
 

   

 
 

   

 
๓.๖ ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
 ............................................................................................................................. ..............................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
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บทที่ ๔ 
สรุปผลการประเมิน 

 
๔.๑ ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับหลักสูตร 
  

องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุเป้าหมาย 

องค์ประกอบที่ ๑      
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑      ๑๑ ๑๑ ๑๑ หลักสูตรได้มาตรฐาน 
องค์ประกอบที่ ๒     
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ๔.๒๕ ๔.๖๙ ๔.๖๙ บรรลุ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ ร้อยละ ๔๐ ร้อยละ ๔๑.๙ ๕ บรรลุ 
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ ๒   ๔.๘๔  
องค์ประกอบที่ ๓     
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ๓ ๓ ๓ บรรลุ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ๓ ๓ ๓ บรรลุ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ ๔ ๓ ๓ บรรลุ 
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ ๓   ๓  
องค์ประกอบที่ ๔     
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ๓ ๓ ๓ บรรลุ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ ๓ ๓.๖๒ ๓.๖๒ บรรลุ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓ ๔ ๓ ๓ บรรลุ 
เฉลี่ยคะแนน  องค์ประกอบที่ ๔   ๓.๒๑  
องค์ประกอบที่ ๕     
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ ๓ ๓ ๓ บรรลุ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ ๓ ๓ ๓ บรรลุ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓ ๓ ๓ ๓ บรรลุ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔ ร้อยละ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ๕ บรรลุ 
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ ๕   ๓.๕  
องค์ประกอบที่ ๖     
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ ๓ ๔ ๔ บรรลุ 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
(๑๓ ตัวบ่งชี้) 

  ๓.๕๖ บรรลุ 
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๔.๒ ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ 
ประกอบที่ 

คะแนน 
ผ่าน 

จ านวนตัว
บ่งชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
๐.๐๑-๒.๐๐ ระดับคุณภาพ
น้อย 
๒.๐๑-๓.๐๐ ระดับคุณภาพ
ปานกลาง 
๓.๐๑-๔.๐๐ ระดับคุณภาพดี 
๔.๐๑-๕.๐๐ ระดับคุณภาพดี
มาก 

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 
(๔.๖๙) 
๒.๒ (๕) 

๔.๘๘ 
ระดับคุณภาพดีมาก 

๓ ๓ ๓.๑ (๓) 
๓.๒ (๓) 
๓.๓ (๓) 

  ๓ 
ระดับคุณภาพปานกลาง 

๔ ๓ ๔.๑ (๓) 
๔.๒ (๓.๖๒) 

๔.๓ (๓) 

  ๓.๒๑ 
ระดับคุณภาพดี 

๕ ๔ 
๕.๑ (๓) 

 

๕.๒ (๓) 
๕.๓ (๓) 
๕.๔ (๕) 

 ๓.๕ 
ระดับคุณภาพดี 

๖ ๑  ๖.๑ (๔)  ๔ ระดับคุณภาพดี 
รวม ๑๓      

ผลการประเมิน 3.07 3.83 4.88 ๓.๕๖ ระดับคุณภาพดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


