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

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

ความส าเร็จลุล่วงจากการจัดท าครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือของผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
ของหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ทุกท่านที่ได้เสียสละเวลา ในการจัดท า จึง
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานประจ าปี ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ แก่หลักสูตรพุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย 

 
 
 
 
 

(พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร.) 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

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

 หน้า 
ค าน า ๑ 
บทสรุปผู้บริหาร ๒ 
สารบัญ ๓ 
บทที่ ๑   
 ๑.๑ ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ๔ 
 ๑.๒ คณะต้นสังกัดและสถานที่เปิดสอน ๔ 
 ๑.๓ ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ๔ 
 ๑.๔ อาจารย์ ๕ 
 ๑.๕ สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนทุกชั้นปีและทุกภาคการศึกษา ๑๒ 
 ๑.๖ การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ ๑๖ 
 ๑.๗ รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบ ๑๖ 
 ๑.๘ คุณภาพการสอน ๑๖ 
บทที่ ๒  ผลการประเมินตามองค์ประกอบ  
 องค์ประกอบที่ ๑  การก ากับมาตรฐาน ๑๙ 
 องค์ประกอบที่ ๒  บัณฑิต ๖๕ 
 องค์ประกอบที่ ๓  นิสิต ๗๑ 
 องค์ประกอบที่ ๔  อาจารย์ ๘๐ 
 องค์ประกอบที่ ๕  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ๙๙ 
 องค์ประกอบที่ ๖  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ๑๓๐ 
บทที่ ๓ การบริหารหลักสูตร ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
 ๓.๑ การบริหารหลักสูตร ๑๓๔ 
 ๓.๒ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมินอิสระ ๑๓๔ 
 ๓.๓ การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา (รายงานตามปีที่ส ารวจ) ๑๓๔ 
 ๓.๔ การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ๑๓๕ 
 ๓.๕ แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร ๑๓๕ 
 ๓.๖ ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร ๑๓๕ 
บทที่ ๔ สรุปผลการประเมิน  
 ๔.๑ ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ๑๓๖ 
 ๔.๒ ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ ๑๓๗ 
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บทที่ ๑ 
บทน า 

 
๑.๑ ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
 ๑) ชื่อหลักสูตร 
 ชื่อหลักสูตรภาษาไทย  : หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
 ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ  : Master of Arts 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 คณะต้นสังกัดและสถานที่เปิดสอน 
 ๑) คณะต้นสังกัด 
 ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๒) สถานที่เปิดสอน  
 หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย อาคารเรียนรวมชั้น ๕ โซนบี เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
๑.๓ ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 ๑) ปรัชญาของหลักสูตร 
        หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ก าหนดให้มีการศึกษาวิชาการ
ทางพระพุทธศาสนาประยุกต์เข้ากับสาขาวิชาการจัดการส าหรับพระภิกษุ สามเณร และคฤหัสถ์ทั่วไป อัน
สอดคล้องกับการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงสถาปนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขึ้น เพ่ือเป็นที่ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงส าหรับพระภิกษุ
สามเณรและคฤหัสถ์ทั่วไป 
 ๒) ความส าคัญของหลักสูตร 

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

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

๓.๑ เพ่ือผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ให้มีความรู้ความเข้าใจวิชาการทางพระพุทธศาสนาประยุกต์
เข้ากับวิชาการแห่งการจัดการ พร้อมกับบูรณาการเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ได้อย่างกลมกลืน  

๓.๒ เพ่ือผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ให้น าความรู้ในวิชาการทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ใน
การจัดการ และเน้นถึงความรู้คู่คุณธรรมตามหลักทางพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งด้านจิตภาวนา สุขสงบ
เยือกเย็น แจ่มใส ใฝ่รู้ สร้างสรรค์ และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิตที่เพียบพร้อมที่เป็น
ต้นแบบหรือตัวอย่างที่ดีให้แก่สังคมได้ 

๓.๓ เพ่ือผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ให้มีความรู้ความสามารถในการสังเคราะห์ข้อมูล  วิเคราะห์ 
วิจัย จัดระบบและประเมินผลข้อมูลจนเกิดองค์ความรู้ใหม่  เพ่ือความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ
พระพุทธศาสนาที่บูรณาการเข้ากับวิชาการทางด้านการจัดการ ตลอดจนพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มี
ความเจริญยั่งยืนตลอดไป 

๑.๔ อาจารย ์
      ๑) อาจารย์ประจ าหลักสูตร ตาม มคอ.๒  

ที ่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ/
สาขาวิชา 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
สถาบันที่ส าเร็จ

การศึกษา 
ปีท่ี

ส าเร็จ 

๑ พระปลดัระพิน  
พุทฺธิสาโร 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์/
การจัดการเชิง
พุทธ 

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

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทร์
วิโรฒ 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

 
๒๕๕๔ 
 
๒๕๔๔ 
 
๒๕๓๙ 

๒ พระสุธีวีรบณัฑติ 
(โชว์ ทสฺสนีโย) 

อาจารย์/การ
จัดการเชิงพุทธ 

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

มหาวิทยาลยัราชภฎัสวน
ดุสิต 
มหาวิทยาลยัเกริก 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

 
๒๕๕๓ 
๒๕๔๕ 
 
๒๕๓๕ 

๓ นายประเสริฐ ธิลาว อาจารย์/การ
จัดการเชิงพุทธ 

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

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

 
๒๕๕๗ 
 
๒๕๕๕ 
 
๒๕๕๔ 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ ๖ 
 

ที ่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ/
สาขาวิชา 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
สถาบันที่ส าเร็จ

การศึกษา 
ปีท่ี

ส าเร็จ 

๔ พระอุดมสิทธินายก 
(ก าพล คุณงฺกโร) 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์/
การจัดการเชิง
พุทธ 

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

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

 
๒๕๕๗ 
 
๒๕๕๔ 
 
๒๕๕๒ 

๕ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท อาจารย์/การ
จัดการเชิงพุทธ 

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

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

 
๒๕๕๗ 
 
๒๕๕๔ 
 
๒๕๕๒ 

๖ พระมหากฤษฎา  
กิตฺติโสภโณ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์/
การจัดการเชิง
พุทธ 

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

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

 
๒๕๕๗ 
 
๒๕๕๕ 
 
๒๕๕๓ 

      หมายเหตุ เติมคุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปีท่ีที่ส าเร็จการศึกษาให้ครบถ้วนทุกระดับ 
 
 ๒) อาจารย์ประจ าหลักสูตรของส่วนงาน ในปัจจุบัน  

๒.๑) อาจารย์ประจ าหลักสูตร คนที่ ๑  
รายการ ข้อมูล 

ต าแหน่งทางวิชาการ/สาขาวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / การจัดการเชิงพุทธ 
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล 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  



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ ๗ 
 

รายการ ข้อมูล 
  - ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต / พระพุทธศาสนา 
  - กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา ปรัชญา 
  - ปีที่จบการศึกษา ๒๕๕๕ 
  - ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ประสบการณ์การท าการสอน  
  - จ านวนปีที่ท าการสอน ๕ 
  - ชื่อรายวิชาที่ท าการสอน สัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับสังคมไทย 

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

 
๒.๒) อาจารย์ประจ าหลักสูตร คนที่ ๒ 

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

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



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ ๘ 
 

 
๒.๓) อาจารย์ประจ าหลักสูตร คนที่ ๓  

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

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

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

 
๒.๔) อาจารย์ประจ าหลักสูตร คนที่ ๔  

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



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ ๙ 
 

รายการ ข้อมูล 
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท  
  - ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิง

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

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

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

 
๒.๕) อาจารย์ประจ าหลักสูตร คนที่ ๕  

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

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



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ ๑๐ 
 

รายการ ข้อมูล 
พุทธ 

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

วิปัสสนากรรมฐาน 
วัน/เดือน/ปีท่ีเข้าท 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 พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  
  - ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
  - กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา Social Sciences, Business and Law 
  - ปีที่จบการศึกษา ๒๕๕๓ 
  - ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท  
  - ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิง

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

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

การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพชั้นสูงทางการ
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รายการ ข้อมูล 
จัดการ 

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

 
 

    ๓) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตาม มคอ.๒ (เฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา) 

ที ่
ชื่อ-ฉายา/
นามสกุล 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ/
สาขาวิชา 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
วันเดือนปี

ที่เข้า
ท างาน 

วันเดือน
ปีท่ี

ลาออก 

ประเภท 
(ประจ า/
อัตรา
จ้าง) 

๑ พระปลัดระพิน 
พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์/
การจัดการเชิง
พุทธ 

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

๑ มิถุนายน 
๒๕๕๗  

- ประจ า 

๒ พระสุธีวีรบัณฑิต, 
ดร. 

อาจารย์/การ
จัดการเชิงพุทธ 

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

๑ มิถุนายน 
๒๕๕๗ 

- ประจ า 

๓ ดร.ประเสริฐ  
ธิลาว 

อาจารย์/การ
จัดการเชิงพุทธ 

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

๑ 
พฤษภาคม 
๒๕๕๘ 

- ประจ า 

 

หมายเหตุ : ตารางเปรียบเทียบอาจารย์ประจ าหลักสูตรตาม มคอ.๒ และอาจารย์ประจ าหลักสูตรปัจจุบัน 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรตาม  

มคอ.๒ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรปัจจุบัน หมายเหตุ 

พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. เปลี่ยนตาม สมอ.๐๘ 
พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร. พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. เปลี่ยนตาม สมอ.๐๘ 

พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. ดร.ประเสริฐ ธิลาว เปลี่ยนตาม สมอ.๐๘ 

พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. เปลี่ยนตาม สมอ.๐๘ 

พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร. เปลี่ยนตาม สมอ.๐๘ 

ดร.ประเสริฐ ธิลาว พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. เปลี่ยนตาม สมอ.๐๘ 
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๔) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของส่วนงาน ในปัจจุบัน (เฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา) 

ที ่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ/
สาขาวิชา 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
วันเดือนปีที่
เข้าท างาน 

วันเดือน
ปีที่

ลาออก 

ประเภท 
(ประจ า/
อัตรา
จ้าง) 

๑ พระสุธีวีรบัณฑิต อาจารย์/การ
จัดการเชิงพุทธ 

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

๑ มิถุนายน 
๒๕๕๗ 

- ประจ า 

๒ พระปลัดระพิน 
พุทฺธิสาโร 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์/การ
จัดการเชิงพุทธ 

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

๑ มิถุนายน 
๒๕๕๗ 

- ประจ า 

๓ ประเสริฐ ธิลาว อาจารย์/การ
จัดการเชิงพุทธ 

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

๑ 
พฤษภาคม 
๒๕๕๘ 

- ประจ า 

 

อาจารย์ผู้สอน 
 ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ หลักสูตรได้จัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์ของหลักสูตรโดยมีอาจารย์
ผู้สอนเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรประกอบด้วย 

ที ่
ชื่อ-ฉายา/
นามสกุล 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ/
สาขาวิชา 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
วันเดือนปีท่ี
เข้าท างาน 

วันเดือน
ปีท่ี

ลาออก 

ประเภท 
(ประจ า/
อัตรา
จ้าง) 

๑ พระสุธีวีรบัณฑิต อาจารย์/การ
จัดการเชิงพุทธ 

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

๑ มิถุนายน 
๒๕๕๗ 

- ประจ า 

๒ พระปลัดระพิน 
พุทฺธิสาโร 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์/การ
จัดการเชิงพุทธ 

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

๑ มิถุนายน 
๒๕๕๗ 

- ประจ า 

๓ ประเสริฐ ธิลาว อาจารย์/การ
จัดการเชิงพุทธ 

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

๑ พฤษภาคม 
๒๕๕๘ 

- ประจ า 

๔ พระอุดมสิทธินายก 
(ก าพล คุณงฺกโร) 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์/
การจัดการเชิง
พุทธ 

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

๑ พฤษภาคม 
๒๕๕๘ 

- ประจ า 

๕ พระมหาสุนันท์ 
สุนนฺโท 

อาจารย์/การ
จัดการเชิงพุทธ 

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

๑ พฤษภาคม 
๒๕๕๘ 

- ประจ า 

๖ พระมหากฤษฎา  
กิตฺติโสภโณ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ /

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

๑ พฤษภาคม 
๒๕๕๘ 

- ประจ า 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ ๑๓ 
 

ที ่
ชื่อ-ฉายา/
นามสกุล 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ/
สาขาวิชา 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
วันเดือนปีท่ี
เข้าท างาน 

วันเดือน
ปีท่ี

ลาออก 

ประเภท 
(ประจ า/
อัตรา
จ้าง) 

การจัดการเชิง
พุทธ 

พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ) 

 
 
๑.๕) สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนทุกช้ันปีและทุกภาคการศึกษา 

๑) รายวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประกอบด้วย 
๖๑๔ ๑๐๑ พ้ืนฐานทางการจัดการ 
๖๑๔ ๑๐๒ การจัดการในพระไตรปิฎก 
๖๑๔ ๒๐๑ ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการเชิงพุทธ 
๖๑๔ ๑๐๓ ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ 
๖๑๔ ๑๐๔ การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 

  
๒) รายวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประกอบด้วย 
๖๑๔ ๑๐๓ ทฤษฎีองค์การและการจัดการเชิงพุทธ 
๖๐๐ ๒๐๕ กรรมฐาน 
๖๑๔ ๒๐๔ นวัตกรรมเพ่ือการจัดการ 
๖๑๔ ๒๐๕ การจัดการองค์การสมัยใหม่ 
๖๑๔ ๒๐๗  กฎหมายคณะสงฆ์เพ่ือการจัดการ 
๓) รายวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประกอบด้วย 
๖๑๔ ๒๐๓ สัมมนาการวิจัยทางการจัดการเชิงพุทธ 
๖๑๔ ๒๑๑ การวิเคราะห์ข้อมูลทางการจัดการ 
๖๑๔ ๕๐๐ สารนิพธ ์

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 

๖๑๔ ๑๐๑ พ้ืนฐาน
ทางการจัดการ 

๑/๒๕๖๑         ๑๔   ๑๔ ๑๔ 

๖ ๑ ๔  ๑ ๐ ๒  ก า ร ๑/๒๕๖๑         ๑๔   ๑๔ ๑๔ 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ ๑๔ 
 

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 

จั ด ก า ร ใ น
พระไตรปิฎก 
๖ ๑ ๔  ๒ ๐ ๑ 
ภาษาอังกฤษส าหรับ
การจัดการเชิงพุทธ 

๑/๒๕๖๑         ๑๔   ๑๔ ๑๔ 

๖๑๔ ๑๐๓ ระเบียบ
วิ ธี วิ จั ย ท า ง ก า ร
จัดการ 

๑/๒๕๖๑ ๑ ๕ ๘         ๑๔ ๑๔ 

๖๑๔ ๑๐๔ การ
จั ด ก า รทรั พย าก ร
มนุษย์เชิงกลยุทธ์ 

๑/๒๕๖๑ ๔ ๑๐          ๑๔ ๑๔ 

๖๑๔ ๑๐๓ ทฤษฎี
อ ง ค์ ก า ร แ ล ะ ก า ร
จัดการเชิงพุทธ 

๒/๒๕๖๑ ๑๑ ๓          ๑๔ ๑๔ 

๖ ๐ ๐  ๒ ๐ ๕ 
กรรมฐาน 

๒/๒๕๖๑         ๑๔   ๑๔ ๑๔ 

๖ ๑ ๔  ๒ ๐ ๔ 
นวัตกรรมเ พ่ือการ
จัดการ 

๒/๒๕๖๑ ๒ ๙ ๓         ๑๔ ๑๔ 

๖ ๑ ๔  ๒ ๐ ๕  ก า ร
จั ด ก า ร อ ง ค์ ก า ร
สมัยใหม่ 

๒/๒๕๖๑ ๑๒ ๒          ๑๔ ๑๔ 

๖ ๑ ๔  ๒ ๐ ๗  
กฎหมายคณะสงฆ์
เพ่ือการจัดการ 

๒/๒๕๖๑ ๘ ๖          ๑๔ ๑๔ 

๖๑๔ ๒๐๓ สัมมนา
ก า ร วิ จั ย ท า ง ก า ร
จัดการเชิงพุทธ 

๓/๒๕๖๑         ๑๔   ๑๔ ๑๔ 

๖๑๔ ๒๑๑ การ
วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล

๓/๒๕๖๑ ๒ ๖ ๖         ๑๔ ๑๔ 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ ๑๕ 
 

รหัส/ 
ชื่อรายวิชา 

ภาค/ปี
การศึกษา 

จ านวนนิสิตที่ได้เกรด 

จ า
นว

นน
ิสิต

ลง
ทะ

เบ
ียน

เรีย
น 

จ า
นว

นน
ิสิต

สอ
บผ

่าน
 

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

ทางการจัดการ 
 

      ๒) นิสิตชั้นปีที่ ๒ 
 

รหัส/ 
ชื่อรายวิชา 

ภาค/ปี
การศึกษา 

จ านวนนิสิตที่ได้เกรด 

จ า
นว

นน
ิสิต

ลง
ทะ

เบ
ียน

เรีย
น 

จ า
นว

นน
ิสิต

สอ
บผ

่าน
 

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

๖๑๔ ๕๐๐ สารนิพธ ์ ๑/๒๕๖๑        ๒๔    ๒๔ ๒๔ 
๖๑๔ ๕๐๐ สารนิพธ ์ ๒/๒๕๖๑   ๒๒     ๒    ๒๔ ๒๒ 

 

๑.๖ การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ  
รหัส/ชื่อ
รายวิชา 

ภาค/ปี
การศึกษา 

ความผิดปกติ การตรวจสอบ 
เหตุที่ท าให้

ผิดปกติ 
มาตรการแก้ไข 

- - - - - - 
 
๑.๗ รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบ 

รหัส/ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา ชั้นปี 
- - - 

 
๑.๘ คุณภาพการสอน 
      ๑) รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รายวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการ
ประเมิน
โดยนิสิต แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
๖ ๑ ๔  ๑ ๐ ๑ ๑/๒๕๖๑   ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือพัฒนาแผนการสอนและ



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ ๑๖ 
 

รายวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการ
ประเมิน
โดยนิสิต แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
พ้ืนฐานทางการ
จัดการ 

พัฒนาเอกสารประกอบการสอน 

๖๑๔ ๑๐๒ การ
จั ด ก า ร ใ น
พระไตรปิฎก 

๑/๒๕๖๑ 

 
 ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือพัฒนาแผนการสอนและ

พัฒนาเอกสารประกอบการสอน 

๖ ๑ ๔  ๒ ๐ ๑ 
ภาษา อั ง กฤษ
ส า ห รั บ ก า ร
จัดการเชิงพุทธ 

๑/๒๕๖๑ 

 

 ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือพัฒนาแผนการสอนและ
พัฒนาเอกสารประกอบการสอน 

๖ ๑ ๔  ๑ ๐ ๓ 
ระเบียบวิธีวิจัย
ทางการจัดการ 

๑/๒๕๖๑ 

 
 ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือพัฒนาแผนการสอนและ

พัฒนาเอกสารประกอบการสอน 

๖๑๔ ๑๐๔ การ
จั ด ก า ร
ท รั พ ย า ก ร
มนุ ษ ย์ เ ชิ ง ก ล
ยุทธ์ 

๑/๒๕๖๑ 

 

 ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือพัฒนาแผนการสอนและ
พัฒนาเอกสารประกอบการสอน 

๖ ๑ ๔  ๑ ๐ ๓ 
ทฤษฎีองค์การ
และการจัดการ
เชิงพุทธ 

๒/๒๕๖๑ 

 

 ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือพัฒนาแผนการสอนและ
พัฒนาเอกสารประกอบการสอน 

๖ ๐ ๐  ๒ ๐ ๕ 
กรรมฐาน 

๒/๒๕๖๑ 
 

 ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือพัฒนาแผนการสอนและ
พัฒนาเอกสารประกอบการสอน 

๖ ๑ ๔  ๒ ๐ ๔ 
นวัตกรรมเพ่ือ
การจัดการ 

๒/๒๕๖๑ 

 
 ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือพัฒนาแผนการสอนและ

พัฒนาเอกสารประกอบการสอน 

๖๑๔ ๒๐๕ การ
จัดการองค์การ
สมัยใหม่ 

๒/๒๕๖๑ 

 
 ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือพัฒนาแผนการสอนและ

พัฒนาเอกสารประกอบการสอน 

๖ ๑ ๔  ๒ ๐ ๗  
กฎหมายคณะ
ส ง ฆ์ เ พ่ื อ ก า ร
จัดการ 

๒/๒๕๖๑ 

 

 ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือพัฒนาแผนการสอนและ
พัฒนาเอกสารประกอบการสอน 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ ๑๗ 
 

รายวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการ
ประเมิน
โดยนิสิต แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
๖ ๑ ๔  ๒ ๐ ๓ 
สัมมนาการวิจัย
ทางการจัดการ
เชิงพุทธ 

๓/๒๕๖๑ 

 

 ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือพัฒนาแผนการสอนและ
พัฒนาเอกสารประกอบการสอน 

๖๑๔ ๒๑๑ การ
วิเคราะห์ข้อมูล
ทางการจัดการ 

๓/๒๕๖๑ 

 
 ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือพัฒนาแผนการสอนและ

พัฒนาเอกสารประกอบการสอน 

 

๒) การประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
 -นิสิตสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ใฝ่เรียน ใฝ่รู้  มีนิสัยรักการเรียน  ฝึกคิด  และจัดล าดับขั้นตอน
กระบวนการเรียนรู้ 
 -นิสิตได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติจริง นิสิตได้พัฒนากระบวนการคิด  วิเคราะห์ และแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองตามความถนัด  ความสนใจ  ด้วยวิธีที่หลากหลาย  และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายสามารถเชื่อมโยงกับ
ชีวิตจริงทั้งในและนอกห้องเรียน 
 -มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มองโลกในแง่ดีและมีจินตนาการคิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ สามารถวิเคราะห์
และสังเคราะห์งานได้  ท าให้เข้าใจและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เกิดความคิดใหม่ๆแปลกๆ ท าให้ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
ช่วยเหลือกัน 
 -ได้รู้จักวิธีการสืบค้นเนื้อหาให้ได้ข้อมูลมา มีการต่อยอดความคิดในการท างาน  เป็นการวัดความสามารถ
การวิเคราะห์ของนิสิตท าให้ทราบถึงความแตกต่างของแต่ละกรณี 
 -สร้างความสามัคคี   มีการแสดงความคิดเห็นภายในห้องเรียนร่วมกัน  ท าให้รู้จักกับความรับผิดชอบใน
การค้นหาข้อมูล 
 -มีการแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบงาน  น าความรู้จากวิชาที่ได้เรียนมาควบคู่กับการปฏิบัติจริง 
          ๓) ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและ 

ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

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

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

ความรู้ ขาดการน าเสนอรายงาน และ
มอบหมายให้ค้นคว้าหาข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง 

บรรยาย อภิปราย การท างาน
กลุ่ม การน าเสนอรายงาน 
และมอบหมายให้ค้นคว้าหา
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยน ามา



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ ๑๘ 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและ 

ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

สรุปและน าเสนอ การศึกษา
โดยใช้ปัญหา และโครงงาน 
Problem-Based Learning 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

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

-อภิปรายกลุ่ม 
-วิเคราะห์กรณีศึกษา 
-การสะท้อนแนวคิดจากการ
น าเสนอ 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

-ไม่มีกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์ 
-บางรายวิชาไม่มีมอบหมายงาน
รายกลุ่ม และรายบุคคล เช่น การ
ค้นคว้างานวิจัยที่ดี  มีการได้รับ
รางวัล 
 

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

ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

นิสิตขาดการศึกษาค้นคว้า และท า
รายงาน ไม่มีการเน้นการน าตัวเลข 
หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มา
ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ ๑๙ 
 

บทที่ ๒ 
ผลการประเมินตามองค์ประกอบ 

 

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

ที ่ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ/
สาขาวิชา 

วุฒิการศึกษา/
สาขาวิชา 

สถาบันที่ส าเร็จ
การศึกษา 

วัน/เดือน/ปี
ที่เริ่มท างาน 

๑ พระสุธีวีรบัณฑิต อาจารย์/การ
จัดการเชิงพุทธ 

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

ม.สวนดุสิต 
ม.เกริก 
มจร. 

๑ มิถุนายน 
๒๕๕๗ 

๒ พระปลัดระพิน พุทฺธิ
สาโร 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์/
การจัดการเชิง
พุทธ 

พธ.ด./พระพุทธศาสนา 
ศศ.ม./ประวัตศิาสตร์
เอเชีย 
พธ.บ./ครุศาสตร ์

มจร. 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
 

มจร. 

๑ มิถุนายน 
๒๕๕๗ 

๓ ประเสริฐ ธิลาว อาจารย์/การ
จัดการเชิงพุทธ 

พธ.ด./ รัฐประศาสน
ศาสตร์ 
พธ.ม./ รัฐประศาสน
ศาสตร์ 
พธ.บ./ รัฐประศาสน
ศาสตร์ 

มจร. 
 
มจร. 
 
มจร. 

๑ พฤษภาคม 
๒๕๕๘ 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ ๒๐ 
 

เกณฑ์การประเมินที่ ๒      คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 

ล าดับ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
สาขาตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาที่เปิดสอน 

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

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ /
การจัดการเชิง
พุทธ 

 สาขาตรง 

 สาขาสัมพันธ์ 

คุณสมบัติ 
 
 

๑. พระระพิน พุทธิสาโร, (นักวิจัยร่วม). การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตาม
แนวพระพุทธศาสนาโดยการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในเขตภาคกลาง  (ร่วมกับคณะ) 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยได้รับทุนจาก 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (๒๕๕๖-๒๕๕๗) 
๒. พระระพิน พุทธิสาโร (นักวิจัยร่วม). การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถี
พุทธ. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-
ธันวาคม ๒๕๖๑) : ๑๐๕-๑๑๒.  
๓. พระปลัดระพิน พุทธิสาโร และคณะ (พระครูวิชิตกิจจาภิวัฒน์ (จนฺทโชโต/เรืองศรี), พระสุธี
วีรบัณฑิต), “การพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี : The 
Development towards Religious Assets Managment of Temple in Chonburi 
Province”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤาภาคม 
๒๕๖๑) : ๑๐๕-๑๒๑. 
๔. พระปลัดระพิน พุทธิสาโร และคณะ (พระครูวิธานสุพัฒนกิจ (นนฺทิโย/อินทร์อยู่) , บุษกร 
วัฒนบุตร), “การบริหารการพัฒนาวัด เพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านสุขภาวะของ
ประชาชนในจังหวัดระยอง : Development  Administration the Temple for the 
Center of Learning About the Health of the People in Rayong Province”, 
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤาภาคม ๒๕๖๑) : ๑๒๓-
๑๓๙. 
๕. พระปลัดระพิน พุทธิสาโร และคณะ  (พระปลัดสาธิต สุจิณฺโณ , ธิติวุฒิ หมั่นมี), “การ
จัดการสาธารณูปการเพ่ือการรักษาอุโบสถศีลของวัดบางสระเก้า ต าบลบางสระเก้า อ าเภอ
แหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี : The Construction Management for Eigth Precept 
Keeping of Wat Bang Sa Kao, Bangsakao Sub-District, Laemsing District, 
Chanthaburi Province”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ 
(เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑) : ๕๐๕-๕๑๖. 
๖. พระปลัดระพิน พุทธิสาโร และคณะ  (พระครูวิเศษโชติธรรม (จนฺทว โส/สิงหเสนา) , พระ
ครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตติปญฺโญ), “การบริหารจัดการการศึกษาสงเคราะห์ของพระสังฆาธิ
การในอ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง : The Welfare Education Management of 
Sangha Admistrators in Wisetchaichan District Angthong Province”,วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๕๑๗-๕๒๙. 
๗. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร. (๒๕๖๒). ถอดบทเรียนจากพ้ืนที่ : การดูแลผู้สูงอายุตามแนว
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พุทธในจังหวัดสมุทรปราการ. วารสารวิจยวิชาการ. ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน
๒๕๖๒) : ๑๔๖-๑๖๙. 
๘. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร. (๒๕๖๑).  Annam Nikaya Buddhism on Vietnamese 
Style in Thailand: History and Development. International Conference, Thu 
Dau Mot University-TrườngĐạiHọcThủDầuMột  Thu Dau Mot City, Binh Duong 
Province, Vietnam.  ระหว่าง ๗-๘ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๙. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร. (๒๕๖๑).  “Theravada Buddhism: Gender’s Right and 
Ordination in Thai Society”.  ในงานสัมมนาเรื่อง  “Theravada Buddhism in 
Vietnam and Thailand : The Regional Culture Dialogue” จัดประชุมโดย 
Thai  Studies Center, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam 
National University, Ho Chi Minh City, Vietnam (USSH, VNU-HCM  ระหว่าง ๑๓-๑๖ 
กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๐. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร. (๒๕๖๑).  การสังคมสงเคราะห์แนวพุทธ : แนวทางการจัดตั้ง
โรงพยาบาลสงฆ์เพ่ือสวัสดิการด้านสุขภาวะของพระภิกษุสามเณร พระสังฆาธิการและชุมชน
วัดในประเทศไทย  Buddhist Social Welfare: The establishment of the Priest 
Hospital for the well being of monks, novices and Sanghaorganization and 
community nearby temple in Thailand. การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๒ MCU 
Nan Congress II เรื่อง การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืน
ในยุค Thailand ๔.๐ (Research and Innovation for Sustainable Mental and 
Social Development in Thailand ๔.๐ Era)  ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ พุทธมณฑล
จังหวัดน่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง และวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต าบลฝายแก้ว 
อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
๑๑. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร. (๒๕๖๑).  การล้อมปราบจากรัฐสู่ศาสนา : จับพระพิมลธรรม
สึก มายาคติว่าด้วยความเป็นลาว ความก้าวหน้า และคอมมิวนิสต์  Crackdown from the 
state to religion: catch to unfrock Ven. Phrapimoladhamma mythology in Lao, 
progressive and communist. การประชุมวิชาการระดับชาติ พื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏ
อุดรธานี ครั้งท่ี ๓ ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอดรธานี ๖๔ ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี ระหว่าง ๒๕-๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑. 

ล าดับ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
สาขาตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาที่เปิดสอน 

๒ พระสุธีวีรบัณฑิต 
(โชว์ ทสฺสนีโย) 

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

อาจารย์/การ
จัดการเชิงพุทธ 

 สาขาตรง 

 สาขาสัมพันธ์ 

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

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

ล าดับ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
สาขาตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาที่เปิดสอน 

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

อาจารย์/การ
จัดการเชิงพุทธ 

 สาขาตรง 

 สาขาสัมพันธ์ 

คุณสมบัติ 
 

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

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๑.๑.๒-๑ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
๑.๑.๒-๒ ค าสั่งแต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาของอาจารย์ผู้รัผิดชอบหลักสูตร 
๑.๑.๒-๓ สัญญาจ้างอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
๑.๑.๒-๔ ส าเนาวุฒิการศึกษาและปริญญาบัตร 
๑.๑.๒-๕ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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เกณฑ์การประเมินที่ ๓ คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 

ล าดับ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
สาขาตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาที่เปิดสอน 

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

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ /
การจัดการเชิง
พุทธ 

 สาขาตรง 

 สาขาสัมพันธ์ 

คุณสมบัติ 
 
 

๑. พระระพิน พุทธิสาโร, (นักวิจัยร่วม). การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตาม
แนวพระพุทธศาสนาโดยการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในเขตภาคกลาง  (ร่วมกับคณะ) 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยได้รับทุนจาก 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (๒๕๕๖-๒๕๕๗) 
๒. พระระพิน พุทธิสาโร (นักวิจัยร่วม). การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถี
พุทธ. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-
ธันวาคม ๒๕๖๑) : ๑๐๕-๑๑๒.  
๓. พระปลัดระพิน พุทธิสาโร และคณะ (พระครูวิชิตกิจจาภิวัฒน์ (จนฺทโชโต/เรืองศรี), พระสุธี
วีรบัณฑิต), “การพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี : The 
Development towards Religious Assets Managment of Temple in Chonburi 
Province”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤาภาคม 
๒๕๖๑) : ๑๐๕-๑๒๑. 
๔. พระปลัดระพิน พุทธิสาโร และคณะ (พระครูวิธานสุพัฒนกิจ (นนฺทิโย/อินทร์อยู่) , บุษกร 
วัฒนบุตร), “การบริหารการพัฒนาวัด เพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านสุขภาวะของ
ประชาชนในจังหวัดระยอง : Development  Administration the Temple for the 
Center of Learning About the Health of the People in Rayong Province”, 
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤาภาคม ๒๕๖๑) : ๑๒๓-
๑๓๙. 
๕. พระปลัดระพิน พุทธิสาโร และคณะ  (พระปลัดสาธิต สุจิณฺโณ , ธิติวุฒิ หมั่นมี), “การ
จัดการสาธารณูปการเพ่ือการรักษาอุโบสถศีลของวัดบางสระเก้า ต าบลบางสระเก้า อ าเภอ
แหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี : The Construction Management for Eigth Precept 
Keeping of Wat Bang Sa Kao, Bangsakao Sub-District, Laemsing District, 
Chanthaburi Province”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ 
(เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑) : ๕๐๕-๕๑๖. 
๖. พระปลัดระพิน พุทธิสาโร และคณะ  (พระครูวิเศษโชติธรรม (จนฺทว โส/สิงหเสนา), พระ
ครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตติปญฺโญ), “การบริหารจัดการการศึกษาสงเคราะห์ของพระสังฆาธิ
การในอ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง : The Welfare Education Management of 
Sangha Admistrators in Wisetchaichan District Angthong Province”,วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๕๑๗-๕๒๙. 
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๗. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร. (๒๕๖๒). ถอดบทเรียนจากพ้ืนที่ : การดูแลผู้สูงอายุตามแนว
พุทธในจังหวัดสมุทรปราการ. วารสารวิจยวิชาการ. ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน
๒๕๖๒) : ๑๔๖-๑๖๙. 
๘. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร. (๒๕๖๑).  Annam Nikaya Buddhism on Vietnamese 
Style in Thailand:  History and Development.  International Conference, Thu 
Dau Mot University-TrườngĐạiHọcThủDầuMột  Thu Dau Mot City, Binh Duong 
Province, Vietnam.  ระหว่าง ๗-๘ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๙. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร. (๒๕๖๑).  “Theravada Buddhism: Gender’s Right and 
Ordination in Thai Society”.  ในงานสัมมนาเรื่อง  “Theravada Buddhism in 
Vietnam and Thailand : The Regional Culture Dialogue” จัดประชุมโดย 
Thai  Studies Center, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam 
National University, Ho Chi Minh City, Vietnam (USSH, VNU-HCM  ระหว่าง ๑๓-๑๖ 
กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๐. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร. (๒๕๖๑).  การสังคมสงเคราะห์แนวพุทธ : แนวทางการจัดตั้ง
โรงพยาบาลสงฆ์เพ่ือสวัสดิการด้านสุขภาวะของพระภิกษุสามเณร พระสังฆาธิการและชุมชน
วัดในประเทศไทย  Buddhist Social Welfare: The establishment of the Priest 
Hospital for the well being of monks, novices and Sanghaorganization and 
community nearby temple in Thailand. การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๒ MCU 
Nan Congress II เรื่อง การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืน
ในยุค Thailand ๔.๐ (Research and Innovation for Sustainable Mental and 
Social Development in Thailand ๔.๐ Era )  ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ พุทธมณฑล
จังหวัดน่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง และวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต าบลฝายแก้ว 
อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
๑๑. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร. (๒๕๖๑).  การล้อมปราบจากรัฐสู่ศาสนา : จับพระพิมลธรรมสึก 
มายาคติว่าด้วยความเป็นลาว ความก้าวหน้า และคอมมิวนิสต์  Crackdown from the state 
to religion: catch to unfrock  Ven. Phrapimoladhamma   mythology in Lao, 
progressive and communist. การประชุมวิชาการระดับชาติ พื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏ
อุดรธานี ครั้งที่ ๓ ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อดรธานี ๖๔ ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี ระหว่าง ๒๕-๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
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วิชาการ 

สาขาตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาที่เปิดสอน 

๒ 

พระสุธีวีรบัณฑิต 
(โชว์ ทสฺสนีโย) 

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

อาจารย์/การ
จัดการเชิงพุทธ 

 สาขาตรง 

 สาขาสัมพันธ์ 

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

๑. พระมหาโชว์ ทสฺสนีโย และคณะ. (๒๕๕๘). การจัดการสิ่งแวดล้อมของวัดตามหลัก
นิเวศวิทยาเชิงพุทธบูรณาการของคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี. รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร์: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.    
๒. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย)และคณะ (สามเณรเมธี  เสี่ยบ่วง (ศิลาวงค์), ธิติวุฒิ หมั่น
มี), “คุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักสังคหวัตถุ ๔ของส านักงานเขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร ; Quality of Public Service According Four Sangahavatthu of 
Yannawa District Office Bangkok”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับ
พิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๕๙๑-๖๐๒. 
๓. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย)และคณะ (พระครูสังฆวิสุทธิคุณ (บุญยุทธ พุทธสโร) , ธิติ
วุฒิ  หมั่นมี). “การพัฒนาจิตอาสาของพระสังฆาธิการในจังหวัดระยอง : Sangha Volunteer 
Spirit Development in Rayong Province”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 
๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๓๗-๔๙. 
๔. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ (พระครูศรีอรรถศาสก์ (อรรถชัย มหาอตฺโถ) ,
พระอุดมสิทธินายก), “การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
ของคณะสงฆ์ภาค ๑๔ : Development Effective of Phrapariyattidhama Schools Pali 
Section Education Management Region ๑๔”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. 
ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๒๓๙-๒๕๓. 
๕. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ (พระครูรัตนเขมากร (ประเมิน เขมนนฺโท), พระ
ครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตติปญฺโญ), “การพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของวัด
ในกรุงเทพมหานคร : The Development of Governance According to the Principle 
of Good Governance in Bangkok”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ฉบับ
พิเศษ ๑๖พฤษภาคม ๒๕๖๑: ๕๗๑-๕๘๑. 
๖. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ (พระครูวิชิตกิจจาภิวัฒน์ (จนฺทโชโต/เรืองศรี) , 
พระปลัดระพิน พุทธิสาโร), “การพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี 
: The Development towards Religious Assets Managment of Temple in 
Chonburi Province”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๑๐๕-๑๒๑. 
๗. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ, (พระครูอาทรยติกิจ (ชื่น ปญูญกาโม/ข าวงศ์) , 
บุษกร วัฒนบุตร),”ประสิทธิผลการบริหารงานของเจ้าอาวาสในอ าเภอศรีประจันต์ จังหวัด
สุพรรณบุรี : The Effectiveness of Abbots Administration in Sriprachan District, 
Supanburi Province”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒  (เมษายน-
มิถุนายน ๒๕๖๑) : ๔๗๕-๔๘๙. 
๘. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ, (พระสมุห์สมชาย สิริสมฺปนฺโน (มีสุดใจ), ธิติวุฒิ 
หมั่นมี). “การปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน อ าเภอวิหาร
แดง จังหวัดสระบุรี : The Work Performance of Moral Monks in The 
Pratheabwitthayathan School, Wihan Deang District, Saraburi Province”, วารสาร 
มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๔๙๑-๕๐๔. 
๙. พระมหาโชว์ ทสฺสนีโย, ธัชชนันท์ อิศรเดช  “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
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วิชาพระพุทธศาสนา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช”. วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่ : ๕  ฉบบัที๑่ (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๙) : ๔๓-๕๖. 
๑๐. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย). (๒๕๖๒). เซเปียนส์ ประวัติย่อมนุษยชาติ SapiensA 
Brief History of Humankind. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ 
(มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๒) : ๒๙๔-๓๑๒. 
๑๑. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย). (๒๕๖๑). รูปแบบการจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม . วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๔ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๑) : ๑๐๙-๑๒๒. 
๑๒. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย). (๒๕๖๑). แอนิมอล ฟาร์ม:การปฏิวัติชั้นทางสังคมสู่เสรี
นิยมความเสมอภาคและความสงบสุข. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ 
๔ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑) : ๒๙๔-๓๐๗. 
๑๓. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย). (๒๕๖๑). ตอบเรื่องพ.ร.บ.คณะสงฆ์: กลไกการบริหาร
และแก้ปัญหาคณะสงฆ์บทสรุปที่ยังไม่มีทางออก ?. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปี
ที่ ๗ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๑) : ๓๑๕-๓๒๙. 
๑๔. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย). (๒๕๖๑). การบริหารการเงินของวัดในประเทศ : ความ
สอดคลองตามหลักธรรมาภิบาลทิศทางการบริหารเงินวัด ทรัพยสินพระศาสนาในชวงกระแส
เปลี่ยนผ่าน. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (พิเศษ/เนื่องในวันวิสา
บูชาโลก) (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑) : ๕๐๕-๕๑๘. 
๑๕. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย). (๒๕๖๑).  พุทธบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการศาสน
สมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ 
(พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑). 

ล าดับ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

สาขาตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาที่เปิดสอน 

๓ 

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

อาจารย์/การ
จัดการเชิงพุทธ 

 สาขาตรง 

 สาขาสัมพันธ์ 

คุณสมบัติ 
 
 

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

ล าดับ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

สาขาตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาที่เปิดสอน 

๔ พระอุดมสิทธินายก 
(ก าพล คุณงฺกโร) 

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

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

 สาขาตรง 

 สาขาสัมพันธ์ 

คุณสมบัติ 
 

๑. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร) และบุษกร วัฒนบุตร , (๒๕๕๙). การบริหารจัดการ
องค์กรเพ่ือการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้บนฐานแห่งพุทธิปัญญา : Organization 
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 Management for Learning Organization in The Cognitive Constructivism Based. 
รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  
๒. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร).“พุทธบูรณาการเพ่ือการจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ”. 
วารสาร มจร สังคมปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) (พฤษภาคม – สิงหาคม 
๒๕๕๙) : ๓๑-๔๒. 
๓. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร) และคณะ พระครูศรีอรรถศาสก์ (อรรถชัย  มหาอตฺ
โถ), พระสุธีวีรบัณฑิต, “การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาปริยัติธรรมแผนกบาลีของ
คณะสงฆ์ภาค ๑๔ : Development Effective of Phrapariyattidham Schools,Pali 
Section Education Management Region๑๔”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปี
ที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๒๓๙-๒๕๓ 
๔. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร) และคณะ, (พระครูภาวนาอินทวงศ์, พิเชฐ ทั่งโต), 
“กลยุทธการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี : Strategy of 
Buddhist Charity Schools Management, Ratchaburi Province” วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๑-๑๔. 
๕. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร) และคณะ,(พระครูสุทธิพงษ์มุนี (สมคิด อคฺคธมฺโม/สง
พูล), บุษกร วัฒนบุตร). “การพัฒนาการบริหารจัดการสาธารณสงเคราะห์เพ่ือชุมชนของวัดใน
จังหวัดชลบุรี : The Development of Management in Public Welfare for 
Community of Temple in Chonburi Province”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๗๑-๘๕. 
๖. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร) และคณะ, (พระมหานพดล ปุญฺ สุวฑฺฒโก, บุษกร 
วัฒนบุตร). “ประสิทธิผลการบริหารจัดการสานักปฏิบัติธรรม : The Effectiveness 
Management of Meditation Center”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ 
ฉบับที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑) : ๑-๑๖. 
๗. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร). (๒๕๖๑).  Buddhist Perspective for the 
Balance of Family Life. One Day International Symposium, Department of 
Management Science, Dr Babasaheb Ambedkar Marathawada University, 
Aurangabad, India, ๒๔ September ๒๐๑๘ and  INTERNATIONAL JOURNAL OF 
MANAGEMENT AND ECONOMICS Special Issue  ISSN: ๒๒๓๑ – ๔๖๘๗   Impact 
Factor-๑.๕๐ (IIFS) UGC Referred Journal No:-๖๔๒๐๖, Vol. I No. ๒๕, (September 
๒๐๑๘) : ๒๕-๒๗. 
๘. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร). (๒๕๖๑). Current Management Practice & 
Leadership in Global Perceptive. One Day International Symposium, 
Department of Management Science, Dr Babasaheb AmbedkarMarathawada 
University, Aurangabad,India, (๒๔ September ๒๐๑๘). 
๙. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร). (๒๕๖๒). การพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนวิถี
พุทธของพระสังฆาธิการในจังหวัดกาญจนบุรี . วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ๗ 
(๓) ๒๕๖๑ : ๓๘-๔๙. 
๑๐. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร). (๒๕๖๒). รูปแบบการบริหารจัดการสู่ความเป็น

http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-5-%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2-25591.pdf
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-5-%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2-25591.pdf
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-5-%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2-25591.pdf
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-5-%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2-25591.pdf
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เลิศของส านักเรียนพระปริยัติ ธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๔. วารสาร 
มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ๗ (๓) ๒๕๖๑ : ๕๐-๖๓. 
๑๑. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร). (๒๕๖๒). รูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ส าหรับเยาวชน ของวัดในจังหวัดสิงหบุรี. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับ
ที่ ๒ (พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑) : ๑๗๓-๑๘๔. 

ล าดับ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

สาขาตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาที่เปิดสอน 

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

อาจารย์  สาขาตรง 
 สาขาสัมพันธ์ 

คุณสมบัติ 
 
 

๑. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท. “พุทธบูรณาการเพ่ือการจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ”.วารสาร มจร 
สังคมปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) พฤษภาคม – สิงหาคม, ๒๕๕๙: ๓๑-๔๒. 
๒. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท และคณะ (พระครูปริยัติสุวัฒนาภรณ์ (ประภาส จนฺทวณฺโณ) ,  
พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตติปญฺโญ), “การบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง : The Management Towards Buddhism 
Progagation of  The Meditation Practice Center in Rayong Province,”  วารสาร 
มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤาภาคม ๒๕๖๑) : ๒๓๑-๒๔๕. 
๓. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท และคณะ (พระอธิการจาลึก  สญฺญโต (เย็นส าราญ),  สมาน งาม
สนิท), “ประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี 
: The Effectiveness of Management for Dhamma Teaching in Secondary School 
Chonburi Province”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤา
ภาคม ๒๕๖๑) : ๘๗-๑๐๓. 
๔. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท และคณะ (พระครูสังฆกิจจาภิรักษ์ (กฤษฎิ์ตภณ สุเมโธ) ,   
สุรพล สุยะพรหม), “การพัฒนาการจัดการศึกษาสงเคราะห์ด้านการตั้งทุนเพ่ิมทุนการศึกษาใน
เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี : A Development of Management of the 
Raise the Scholarship-Fund for Welfare Education of The Sangha in 
Pathumthani Provice”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ 
พฤาภาคม ๒๕๖๑) : ๓๗๙-๓๙๖. 
๕. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท,ดร.. (๒๕๖๒). การบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัด
สมุทรปราการ.  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม 
๒๕๖๒) : ๑๓-๒๖. 
๖. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร. (๒๕๖๒). การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ในจังหวัดปัตตานี . วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ 
(มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๒) : ๔๒-๕๘. 
๗. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร. (๒๕๖๒). เทศนาวิธีเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระ
สงฆในอ าเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ 
๒ (พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑). 

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=228375


รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ ๓๒ 
 

๘. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท,ดร. (๒๕๖๒). การบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของ
พระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ 
(พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑) : ๑๘๔-๑๙๔. 

ล าดับ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

สาขาตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาที่เปิดสอน 

๖ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภ
โณ 

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

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ /
การจัดการเชิง
พุทธ 

 สาขาตรง 
 สาขาสัมพันธ์ 

คุณสมบัติ 
 
 

๑. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร.  (๒๕๕๘). “การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ด้วย
การขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙) : ๔๕-๖๑ 
๒. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ และคณะ (พระครูปลัดสราวุธ  ฐิตปญฺโญ, สุรพล สยะพรหม). 
“การพัฒนาวัดเพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนในจังหวัดชลบุรี  : Monastery 
Development for Community Learning Centers in Chonburi Province”,  วารสาร 
มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๕๐๕-๕๒๒. 
๓. พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณ และคณะ (พระครูชลธารคุณากร, บุษกร วัฒนบุตร). “พุทธ
วิธีการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเพ่ือการบริหารจัดการวัดในจังหวัดชลบุรี : 
Buddhist Method of Leadership Development  of Admistrative Monks in 
Cholburi Province”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤา
ภาคม ๒๕๖๑) : ๕๑-๖๖. 
๔.พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณ และคณะ (พระมหาไชยณรงค์  ภทฺทมุนี (เสริมแก้ว), บุษกร 
วัฒนบุตร). “การพัฒนาการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่น ในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ : A Development of the Best Meditation Center of 
Province Management in Sangha Administration Region ๒”. วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๑๖๑-๑๗๓. 
๕. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒). การพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริม
โครงการตลาดประชารัฐเพ่ือประชาชน ในกรุงเทพมหานคร . วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์. ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๒) : ๑-๑๒. 
๖. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒). รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ
วัยรุ่นไทยยุคใหม่ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของ
พระธรรมวิทยากร. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม 
๒๕๖๒) : ๕๙-๗๐. 
๗. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒). ภาวะผู้น าในการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิ
การอ าเภอ บางบาลจังหวัด พระนครศรีอยุธยา. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๘ 
ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๒) : ๘๔-๙๕. 
๘. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒). การสื่อสารเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนาของ

http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B2-2558.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B2-2558.pdf
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พระสงฆในเขตหนองจอกกรุงเทพมหานคร. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ 
ฉบับที่ ๒ (พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑) : ๔๐๕-๔๑๘. 
๙. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒). การจัดการสิ่งแวดลอมภายในวัดของพระสังฆาธิ
การในอ าเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.. ปีที่ ๗ 
ฉบับที่ ๒ (พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑)  : ๓๐๑-๓๐๙. 
๑๐. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒). บทบาทของพระสังฆาธิการในการชวยเหลือ
เกื้อกูลประชาชนอ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 
๗ ฉบับที่ ๒ (พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑) : ๒๔๖-๒๕๕. 
๑๑. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒). กลไกการขับเคลื่อนศักยภาพขีดความสามารถ
ของผู้สูงอายุโดยบูรณาการหลักพุทธธรรม Elders’ Potentials Capacity Driving 
Mechanism through Buddhism Integration. วารสารสหวิทยาการวิจัย. ฉบับ
บัณฑิตศึกษา ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๒). Journal of Interdisciplinary 
Research: Graduate Studies l Vol. ๘ No. ๑ (January-June ๒๐๑๙) : ๒๖-๓๒. 
๑๒. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒). ถอดบทเรียนจากพ้ืนที่ : การดูแลผู้สูงอายุตาม
แนวพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ. วารสารวิจยวิชาการ. ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน 
๒๕๖๒) : ๑๔๖-๑๖๙. 
๑๓. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒). ผู้สูงอายุต้นแบบตามแนวพุทธ: กรณีศึกษาหลวง
พ่อวัดบางเบิด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Elderly Prototype Based on Buddhist Way: A 
Case Study of LoungPor Wat Bang Bed in Prachuap Khiri 
Khan Province. วารสารวิชาการสถาบันพัฒนาพระวิทยากร [ส านักงานส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความม่ันคง แห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ  กทม.] ปี
ที่ ๑ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑). 
๑๔. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒).  ถอดบทเรียนจากพ้ืนที่ : การดูแลผู้สูงอายุตาม
แนวพุทธในจังหวัดสมุทรสงคราม Lesson Learned from Area: Elderly Care 
According to Buddhist Way in Samutsongkhram Province. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติครั้งที่ ๑. “พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน” วันที่ ๒๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ อาคารเรียนรวม วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย. 

 
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๑.๑.๓-๑ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
๑.๑.๓-๒ สัญญาจ้างอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๑.๑.๓-๓ ส าเนาวุฒิการศึกษาและปริญญาบัตร 
๑.๑.๓-๔ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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เกณฑ์การประเมินที่ ๔ คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน   ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 

ล าดับ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

สาขาตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาที่เปิดสอน 

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

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ /
การจัดการเชิง
พุทธ 

 สาขาตรง 

 สาขาสัมพันธ์ 

คุณสมบัติ 
 
 

๑. พระระพิน พุทธิสาโร, (นักวิจัยร่วม). การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตาม
แนวพระพุทธศาสนาโดยการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในเขตภาคกลาง  (ร่วมกับคณะ) 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยได้รับทุนจาก 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (๒๕๕๖-๒๕๕๗) 
๒. พระระพิน พุทธิสาโร (นักวิจัยร่วม). การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถี
พุทธ. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-
ธันวาคม ๒๕๖๑) : ๑๐๕-๑๑๒.  
๓. พระปลัดระพิน พุทธิสาโร และคณะ (พระครูวิชิตกิจจาภิวัฒน์ (จนฺทโชโต/เรืองศรี), พระสุธี
วีรบัณฑิต), “การพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี : The 
Development towards Religious Assets Managment of Temple in Chonburi 
Province”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤาภาคม 
๒๕๖๑) : ๑๐๕-๑๒๑. 
๔. พระปลัดระพิน พุทธิสาโร และคณะ (พระครูวิธานสุพัฒนกิจ (นนฺทิโย/อินทร์อยู่) , บุษกร 
วัฒนบุตร), “การบริหารการพัฒนาวัด เพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านสุขภาวะของ
ประชาชนในจังหวัดระยอง : Development  Administration the Temple for the 
Center of Learning About the Health of the People in Rayong Province”, 
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤาภาคม ๒๕๖๑) : ๑๒๓-
๑๓๙. 
๕. พระปลัดระพิน พุทธิสาโร และคณะ  (พระปลัดสาธิต สุจิณฺโณ , ธิติวุฒิ หมั่นมี), “การ
จัดการสาธารณูปการเพ่ือการรักษาอุโบสถศีลของวัดบางสระเก้า ต าบลบางสระเก้า อ าเภอ
แหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี : The Construction Management for Eigth Precept 
Keeping of Wat Bang Sa Kao, Bangsakao Sub-District, Laemsing District, 
Chanthaburi Province”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ 
(เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑) : ๕๐๕-๕๑๖. 
๖. พระปลัดระพิน พุทธิสาโร และคณะ  (พระครูวิเศษโชติธรรม (จนฺทว โส/สิงหเสนา) , พระ
ครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตติปญฺโญ), “การบริหารจัดการการศึกษาสงเคราะห์ของพระสังฆาธิ
การในอ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง : The Welfare Education Management of 
Sangha Admistrators in Wisetchaichan District Angthong Province”,วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๕๑๗-๕๒๙. 
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๗. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร. (๒๕๖๒). ถอดบทเรียนจากพ้ืนที่ : การดูแลผู้สูงอายุตามแนว
พุทธในจังหวัดสมุทรปราการ. วารสารวิจยวิชาการ. ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน
๒๕๖๒) : ๑๔๖-๑๖๙. 
๘. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร. (๒๕๖๑).  Annam Nikaya Buddhism on Vietnamese 
Style in Thailand:  History and Development.  International Conference, Thu 
Dau Mot University-TrườngĐạiHọcThủDầuMột  Thu Dau Mot City, Binh Duong 
Province, Vietnam.  ระหว่าง ๗-๘ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๙. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร. (๒๕๖๑).  “Theravada Buddhism: Gender’s Right and 
Ordination in Thai Society”.  ในงานสัมมนาเรื่อง  “Theravada Buddhism in 
Vietnam and Thailand : The Regional Culture Dialogue” จัดประชุมโดย 
Thai  Studies Center, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam 
National University, Ho Chi Minh City, Vietnam (USSH, VNU-HCM  ระหว่าง ๑๓-๑๖ 
กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๐. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร. (๒๕๖๑).  การสังคมสงเคราะห์แนวพุทธ : แนวทางการจัดตั้ง
โรงพยาบาลสงฆ์เพ่ือสวัสดิการด้านสุขภาวะของพระภิกษุสามเณร พระสังฆาธิการและชุมชน
วัดในประเทศไทย  Buddhist Social Welfare: The establishment of the Priest 
Hospital for the well being of monks, novices and Sanghaorganization and 
community nearby temple in Thailand. การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๒ MCU 
Nan Congress II เรื่อง การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืน
ในยุค Thailand ๔.๐ (Research and Innovation for Sustainable Mental and 
Social Development in Thailand ๔.๐ Era )  ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ พุทธมณฑล
จังหวัดน่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง และวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต าบลฝายแก้ว 
อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
๑๑. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร. (๒๕๖๑).  การล้อมปราบจากรัฐสู่ศาสนา : จับพระพิมลธรรมสึก 
มายาคติว่าด้วยความเป็นลาว ความก้าวหน้า และคอมมิวนิสต์  Crackdown from the state 
to religion: catch to unfrock  Ven. Phrapimoladhamma   mythology in Lao, 
progressive and communist. การประชุมวิชาการระดับชาติ พื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏ
อุดรธานี ครั้งที่ ๓ ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อดรธานี ๖๔ ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี ระหว่าง ๒๕-๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑. 

ล าดับ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

สาขาตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาที่เปิดสอน 

๒ พระสุธีวีรบัณฑิต 
(โชว์ ทสฺสนีโย) 

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

อาจารย์/การ
จัดการเชิงพุทธ 

 สาขาตรง 
 สาขาสัมพันธ์ 
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http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%A3.%E0%B8%9E.-%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B9%8C-%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-6-%E0%B8%AA.%E0%B8%84.61.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%A3.%E0%B8%9E.-%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B9%8C-%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-6-%E0%B8%AA.%E0%B8%84.61.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%A3.%E0%B8%9E.-%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B9%8C-%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-6-%E0%B8%AA.%E0%B8%84.61.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%A3.%E0%B8%9E.-%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B9%8C-%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-6-%E0%B8%AA.%E0%B8%84.61.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%A3.%E0%B8%9E.-%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B9%8C-%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-6-%E0%B8%AA.%E0%B8%84.61.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-20-6-61.docx
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-20-6-61.docx
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-20-6-61.docx
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-20-6-61.docx
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๑. พระมหาโชว์ ทสฺสนีโย และคณะ. (๒๕๕๘). การจัดการสิ่งแวดล้อมของวัดตามหลัก
นิเวศวิทยาเชิงพุทธบูรณาการของคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี. รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร์: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.    
๒. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย)และคณะ (สามเณรเมธี  เสี่ยบ่วง (ศิลาวงค์), ธิติวุฒิ หมั่น
มี), “คุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักสังคหวัตถุ ๔ของส านักงานเขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร ; Quality of Public Service According Four Sangahavatthu of 
Yannawa District Office Bangkok”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับ
พิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๕๙๑-๖๐๒. 
๓. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย)และคณะ (พระครูสังฆวิสุทธิคุณ (บุญยุทธ พุทธสโร) , ธิติ
วุฒิ  หมั่นมี). “การพัฒนาจิตอาสาของพระสังฆาธิการในจังหวัดระยอง : Sangha Volunteer 
Spirit Development in Rayong Province”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 
๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๓๗-๔๙. 
๔. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ (พระครูศรีอรรถศาสก์ (อรรถชัย มหาอตฺโถ) ,
พระอุดมสิทธินายก), “การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
ของคณะสงฆ์ภาค ๑๔ : Development Effective of Phrapariyattidhama Schools Pali 
Section Education Management Region ๑๔”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. 
ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๒๓๙-๒๕๓. 
๕. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ (พระครูรัตนเขมากร (ประเมิน เขมนนฺโท), พระ
ครสูังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตติปญฺโญ), “การพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของวัด
ในกรุงเทพมหานคร : The Development of Governance According to the Principle 
of Good Governance in Bangkok”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ฉบับ
พิเศษ ๑๖พฤษภาคม ๒๕๖๑: ๕๗๑-๕๘๑. 
๖. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ (พระครูวิชิตกิจจาภิวัฒน์ (จนฺทโชโต/เรืองศรี) , 
พระปลัดระพิน พุทธิสาโร), “การพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี 
: The Development towards Religious Assets Managment of Temple in 
Chonburi Province”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๑๐๕-๑๒๑. 
๗. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ, (พระครูอาทรยติกิจ (ชื่น ปญูญกาโม/ข าวงศ์) , 
บุษกร วัฒนบุตร),”ประสิทธิผลการบริหารงานของเจ้าอาวาสในอ าเภอศรีประจันต์ จังหวัด
สุพรรณบุรี : The Effectiveness of Abbots Administration in Sriprachan District, 
Supanburi Province”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒  (เมษายน-
มิถุนายน ๒๕๖๑) : ๔๗๕-๔๘๙. 
๘. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ, (พระสมุห์สมชาย สิริสมฺปนฺโน (มีสุดใจ), ธิติวุฒิ 
หมั่นมี). “การปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน อ าเภอวิหาร
แดง จังหวัดสระบุรี : The Work Performance of Moral Monks in The 
Pratheabwitthayathan School, Wihan Deang District, Saraburi Province”, วารสาร 
มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๔๙๑-๕๐๔. 
๙. พระมหาโชว์ ทสฺสนีโย, ธัชชนันท์ อิศรเดช  “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
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วิชาพระพุทธศาสนา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช”. วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่ : ๕  ฉบับที๑่ (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๙) : ๔๓-๕๖. 
๑๐. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย). (๒๕๖๒). เซเปียนส์ ประวัติย่อมนุษยชาติ SapiensA 
Brief History of Humankind. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ 
(มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๒) : ๒๙๔-๓๑๒. 
๑๑. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย). (๒๕๖๑). รูปแบบการจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม . วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๔ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๑) : ๑๐๙-๑๒๒. 
๑๒. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย). (๒๕๖๑). แอนิมอล ฟาร์ม:การปฏิวัติชั้นทางสังคมสู่เสรี
นิยมความเสมอภาคและความสงบสุข. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ 
๔ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑) : ๒๙๔-๓๐๗. 
๑๓. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย). (๒๕๖๑). ตอบเรื่องพ.ร.บ.คณะสงฆ์: กลไกการบริหาร
และแก้ปัญหาคณะสงฆ์บทสรุปที่ยังไม่มีทางออก ?. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปี
ที่ ๗ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๑) : ๓๑๕-๓๒๙. 
๑๔. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย). (๒๕๖๑). การบริหารการเงินของวัดในประเทศ : ความ
สอดคลองตามหลักธรรมาภิบาลทิศทางการบริหารเงินวัด ทรัพยสินพระศาสนาในชวงกระแส
เปลี่ยนผ่าน. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (พิเศษ/เนื่องในวันวิสา
บูชาโลก) (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑) : ๕๐๕-๕๑๘. 
๑๕. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย). (๒๕๖๑).  พุทธบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการศาสน
สมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ 
(พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑). 

ล าดับ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

สาขาตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาที่เปิดสอน 

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

อาจารย์/การ
จัดการเชิงพุทธ 

 สาขาตรง 

 สาขาสัมพันธ์ 

คุณสมบัติ 
 
 

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

ล าดับ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

สาขาตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาที่เปิดสอน 

๓ พระอุดมสิทธินายก 
(ก าพล คุณงฺกโร) 

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

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

 สาขาตรง 
 สาขาสัมพันธ์ 
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๑. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร) และบุษกร วัฒนบุตร , (๒๕๕๙). การบริหารจัดการ
องค์กรเพ่ือการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้บนฐานแห่งพุทธิปัญญา : Organization 
Management for Learning Organization in The Cognitive Constructivism Based. 
รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  
๒. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร).“พุทธบูรณาการเพ่ือการจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ”. 
วารสาร มจร สังคมปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) (พฤษภาคม – สิงหาคม 
๒๕๕๙) : ๓๑-๔๒. 
๓. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร) และคณะ พระครูศรีอรรถศาสก์ (อรรถชัย  มหาอตฺ
โถ), พระสุธีวีรบัณฑิต, “การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาปริยัติธรรมแผนกบาลีของ
คณะสงฆ์ภาค ๑๔ : Development Effective of Phrapariyattidham Schools,Pali 
Section Education Management Region๑๔”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปี
ที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๒๓๙-๒๕๓ 
๔. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร) และคณะ, (พระครูภาวนาอินทวงศ์, พิเชฐ ทั่งโต), 
“กลยุทธการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี : Strategy of 
Buddhist Charity Schools Management, Ratchaburi Province” วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๑-๑๔. 
๕. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร) และคณะ,(พระครูสุทธิพงษ์มุนี (สมคิด อคฺคธมฺโม/สง
พูล), บุษกร วัฒนบุตร). “การพัฒนาการบริหารจัดการสาธารณสงเคราะห์เพ่ือชุมชนของวัดใน
จังหวัดชลบุรี : The Development of Management in Public Welfare for 
Community of Temple in Chonburi Province”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๗๑-๘๕. 
๖. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร) และคณะ, (พระมหานพดล ปุญฺ สุวฑฺฒโก, บุษกร 
วัฒนบุตร). “ประสิทธิผลการบริหารจัดการสานักปฏิบัติธรรม : The Effectiveness 
Management of Meditation Center”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ 
ฉบับที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑) : ๑-๑๖. 
๗. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร). (๒๕๖๑).  Buddhist Perspective for the 
Balance of Family Life. One Day International Symposium, Department of 
Management Science, Dr Babasaheb Ambedkar Marathawada University, 
Aurangabad, India, ๒๔ September ๒๐๑๘ and  INTERNATIONAL JOURNAL OF 
MANAGEMENT AND ECONOMICS Special Issue  ISSN: ๒๒๓๑ – ๔๖๘๗   Impact 
Factor-๑.๕๐ (IIFS) UGC Referred Journal No:-๖๔๒๐๖, Vol. I No. ๒๕, (September 
๒๐๑๘) : ๒๕-๒๗. 
๘. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร). (๒๕๖๑). Current Management Practice & 
Leadership in Global Perceptive. One Day International Symposium, 
Department of Management Science, Dr Babasaheb AmbedkarMarathawada 
University, Aurangabad,India, (๒๔ September ๒๐๑๘). 
๙. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร). (๒๕๖๒). การพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนวิถี
พุทธของพระสังฆาธิการในจังหวัดกาญจนบุรี . วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ๗ 

http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-5-%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2-25591.pdf
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-5-%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2-25591.pdf
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-5-%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2-25591.pdf
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-5-%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2-25591.pdf
http://ijme.co.in/paperadmin/images/files/Fle_1538208713.pdf
http://ijme.co.in/paperadmin/images/files/Fle_1538208713.pdf
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=228295
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=228295
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(๓) ๒๕๖๑ : ๓๘-๔๙. 
๑๐. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร). (๒๕๖๒). รูปแบบการบริหารจัดการสู่ความเป็น
เลิศของส านักเรียนพระปริยัติ ธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๔. วารสาร 
มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ๗ (๓) ๒๕๖๑ : ๕๐-๖๓. 
๑๑. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร). (๒๕๖๒). รูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ส าหรับเยาวชน ของวัดในจังหวัดสิงหบุรี. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับ
ที่ ๒ (พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑) : ๑๗๓-๑๘๔. 

ล าดับ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

สาขาตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาที่เปิดสอน 

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

อาจารย์  สาขาตรง 
 สาขาสัมพันธ์ 

คุณสมบัติ 
 
 

๑. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท. “พุทธบูรณาการเพ่ือการจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ”.วารสาร มจร 
สังคมปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) พฤษภาคม – สิงหาคม, ๒๕๕๙: ๓๑-๔๒. 
๒. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท และคณะ (พระครูปริยัติสุวัฒนาภรณ์ (ประภาส จนฺทวณฺโณ) ,  
พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตติปญฺโญ), “การบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง : The Management Towards Buddhism 
Progagation of  The Meditation Practice Center in Rayong Province,”  วารสาร 
มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤาภาคม ๒๕๖๑) : ๒๓๑-๒๔๕. 
๓. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท และคณะ (พระอธิการจาลึก  สญฺญโต (เย็นส าราญ),  สมาน งาม
สนิท), “ประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี 
: The Effectiveness of Management for Dhamma Teaching in Secondary School 
Chonburi Province”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤา
ภาคม ๒๕๖๑) : ๘๗-๑๐๓. 
๔. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท และคณะ (พระครูสังฆกิจจาภิรักษ์ (กฤษฎิ์ตภณ สุเมโธ) ,   
สุรพล สุยะพรหม), “การพัฒนาการจัดการศึกษาสงเคราะห์ด้านการตั้งทุนเพ่ิมทุนการศึกษาใน
เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี : A Development of Management of the 
Raise the Scholarship-Fund for Welfare Education of The Sangha in 
Pathumthani Provice”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ 
พฤาภาคม ๒๕๖๑) : ๓๗๙-๓๙๖. 
๕. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท,ดร.. (๒๕๖๒). การบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัด
สมุทรปราการ.  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม 
๒๕๖๒) : ๑๓-๒๖. 
๖. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร. (๒๕๖๒). การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ในจังหวัดปัตตานี . วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ 
(มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๒) : ๔๒-๕๘. 
๗. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร. (๒๕๖๒). เทศนาวิธีเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระ

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=228375
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=228375
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สงฆในอ าเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ 
๒ (พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑). 
๘. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท,ดร. (๒๕๖๒). การบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของ
พระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ 
(พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑) : ๑๘๔-๑๙๔. 

ล าดับ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

สาขาตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาที่เปิดสอน 

๖ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภ
โณ 

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

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ /
การจัดการเชิง
พุทธ 

 สาขาตรง 
 สาขาสัมพันธ์ 

คุณสมบัติ 
 
 

๑. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร.  (๒๕๕๘). “การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ด้วย
การขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙) : ๔๕-๖๑ 
๒. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ และคณะ (พระครูปลัดสราวุธ  ฐิตปญฺโญ, สุรพล สยะพรหม). 
“การพัฒนาวัดเพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนในจังหวัดชลบุรี  : Monastery 
Development for Community Learning Centers in Chonburi Province”,  วารสาร 
มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๕๐๕-๕๒๒. 
๓. พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณ และคณะ (พระครูชลธารคุณากร, บุษกร วัฒนบุตร). “พุทธ
วิธีการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเพ่ือการบริหารจัดการวัดในจังหวัดชลบุรี : 
Buddhist Method of Leadership Development  of Admistrative Monks in 
Cholburi Province”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤา
ภาคม ๒๕๖๑) : ๕๑-๖๖. 
๔.พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณ และคณะ (พระมหาไชยณรงค์  ภทฺทมุนี (เสริมแก้ว), บุษกร 
วัฒนบุตร). “การพัฒนาการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่น ในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ : A Development of the Best Meditation Center of 
Province Management in Sangha Administration Region ๒”. วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๑๖๑-๑๗๓. 
๕. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒). การพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริม
โครงการตลาดประชารัฐเพ่ือประชาชน ในกรุงเทพมหานคร . วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์. ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๒) : ๑-๑๒. 
๖. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒). รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ
วัยรุ่นไทยยุคใหม่ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของ
พระธรรมวิทยากร. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม 
๒๕๖๒) : ๕๙-๗๐. 
๗. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒). ภาวะผู้น าในการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิ
การอ าเภอ บางบาลจังหวัด พระนครศรีอยุธยา. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๘ 

http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B2-2558.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B2-2558.pdf
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ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๒) : ๘๔-๙๕. 
๘. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒). การสื่อสารเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนาของ
พระสงฆในเขตหนองจอกกรุงเทพมหานคร. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ 
ฉบับที่ ๒ (พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑) : ๔๐๕-๔๑๘. 
๙. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒). การจัดการสิ่งแวดลอมภายในวัดของพระสังฆาธิ
การในอ าเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.. ปีที่ ๗ 
ฉบับที่ ๒ (พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑)  : ๓๐๑-๓๐๙. 
๑๐. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒). บทบาทของพระสังฆาธิการในการชวยเหลือ
เกื้อกูลประชาชนอ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 
๗ ฉบับที่ ๒ (พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑) : ๒๔๖-๒๕๕. 
๑๑. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒). กลไกการขับเคลื่อนศักยภาพขีดความสามารถ
ของผู้สูงอายุโดยบูรณาการหลักพุทธธรรม Elders’ Potentials Capacity Driving 
Mechanism through Buddhism Integration. วารสารสหวิทยาการวิจัย. ฉบับ
บัณฑิตศึกษา ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๒). Journal of Interdisciplinary 
Research: Graduate Studies l Vol. ๘ No. ๑ (January-June ๒๐๑๙) : ๒๖-๓๒. 
๑๒. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒). ถอดบทเรียนจากพ้ืนที่ : การดูแลผู้สูงอายุตาม
แนวพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ. วารสารวิจยวิชาการ. ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน 
๒๕๖๒) : ๑๔๖-๑๖๙. 
๑๓. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒). ผู้สูงอายุต้นแบบตามแนวพุทธ: กรณีศึกษาหลวง
พ่อวัดบางเบิด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Elderly Prototype Based on Buddhist Way: A 
Case Study of LoungPor Wat Bang Bed in Prachuap Khiri 
Khan Province. วารสารวิชาการสถาบันพัฒนาพระวิทยากร [ส านักงานส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความม่ันคง แห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ  กทม.] ปี
ที่ ๑ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑). 
๑๔. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒).  ถอดบทเรียนจากพ้ืนที่ : การดูแลผู้สูงอายุตาม
แนวพุทธในจังหวัดสมุทรสงคราม Lesson Learned from Area: Elderly Care 
According to Buddhist Way in Samutsongkhram Province. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติครั้งที่ ๑. “พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน” วันที่ ๒๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ อาคารเรียนรวม วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย. 

 
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๑.๑.๔-๑ ตารางบรรยายประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
๑.๑.๔-๒ ผลงานทาวิชาของอาจารย์ผู้สอน 
 
 
 
 

http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/JIRGS-8-1.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/JIRGS-8-1.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/JIRGS-8-1.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/01_Elderly-_completed.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/01_Elderly-_completed.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/01_Elderly-_completed.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/01_Elderly-_completed.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1-31-7-6-1.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1-31-7-6-1.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1-31-7-6-1.pdf
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เกณฑ์การประเมินที่ ๕ คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ     
 ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 

ล าดับ 
ชื่อ/ฉายา/  
นามสกุล 

วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
สาขาตรงหรือสัมพันธ์กับ

สาขาที่เปิดสอน 
๑ พระปลัดระพิน 

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

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ /
การจัดการเชิง
พุทธ 

 สาขาตรง 
 สาขาสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ด้านการ
วิจัย 

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

ล าดับ 
ชื่อ/ฉายา/  
นามสกุล 

วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
สาขาตรงหรือสัมพันธ์กับ

สาขาที่เปิดสอน 
๒ พระสุธีวีรบัณฑิต Ph.D.(Philosophy) 

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

อาจารย์  สาขาตรง   
 สาขาสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ด้านการ
วิจัย 

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

ล าดับ 
ชื่อ/ฉายา/  
นามสกุล 

วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
สาขาตรงหรือสัมพันธ์กับ

สาขาที่เปิดสอน 
๓ นายประเสริฐ ธิ

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

อาจารย์  สาขาตรง 
 สาขาสัมพันธ์ 

 
ประสบการณ์ด้านการ
วิจัย 

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

๔ พ ร ะ อุ ด ม สิ ท ธิ
นายก 
(ก าพล คุณงฺกโร) 

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

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ /
การจัดการเชิง
พุทธ 

 สาขาตรง   
 สาขาสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ด้านการ
วิจัย 

๑. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร) และบุษกร วัฒนบุตร , (๒๕๕๙). การ
บริหารจัดการองค์กรเพ่ือการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้บนฐานแห่งพุทธิ
ปัญญา : Organization Management for Learning Organization in The 
Cognitive Constructivism Based. รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  
๒. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร).“พุทธบูรณาการเพ่ือการจัดการ
โรงเรียนวิถีพุทธ”. วารสาร มจร สังคมปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (ฉบับ
พิเศษ) (พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๕๙) : ๓๑-๔๒. 
๓. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร) และคณะ (พระครูศรีอรรถศาสก์ 
(อรรถชัย  มหาอตฺโถ), พระสุธีวีรบัณฑิต), “การพัฒนาประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์ภาค ๑๔ : Development 
Effective of Phrapariyattidham Schools,Pali Section Education 
Management Region๑๔”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ 
ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๒๓๙-๒๕๓ 

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. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร) และคณะ, (พระครูภาวนาอินทวงศ์, 
พิเชฐ ทั่งโต), “กลยุทธการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
จังหวัดราชบุรี : Strategy of Buddhist Charity Schools Management, 
Ratchaburi Province”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับ
พิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๑-๑๔. 
๕. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร) และคณะ, (พระครูสุทธิพงษ์มุนี 
(สมคิด อคฺคธมฺโม/สงพูล), บุษกร วัฒนบุตร). “การพัฒนาการบริหารจัดการสา
ธารณสงเคราะห์เพ่ือชุมชนของวัดในจังหวัดชลบุรี : The Development of 
Management in Public Welfare for Community of Temple in 
Chonburi Province”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับ
พิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๗๑-๘๕. 
๖. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร) และคณะ (พระมหานพดล ปุญฺญสุว
ฑฺฒโก, บุษกร วัฒนบุตร). “ประสิทธิผลการบริหารจัดการสานักปฏิบัติธรรม : 
The Effectiveness Management of Meditation Center”. วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒  (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑) : ๑-
๑๖. 

ล าดับ 
ชื่อ/ฉายา/  
นามสกุล 

วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
สาขาตรงหรือสัมพันธ์กับ

สาขาที่เปิดสอน 
๕ พระมหาสุนันท์ 

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

อาจารย์/การ
จัดการเชิงพุทธ 

 สาขาตรง   
 สาขาสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ด้านการ
วิจัย 

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

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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เมโธ),  สุรพล สุยะพรหม), “การพัฒนาการจัดการศึกษาสงเคราะห์ด้านการตั้ง
ทุนเพ่ิมทุนการศึกษาในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี : A 
Development of Management of the Raise the Scholarship-Fund 
for Welfare Education of The Sangha in Pathumthani Provice”,
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤาภาคม 
๒๕๖๑) : ๓๗๙-๓๙๖. 
 
 
 

ล าดับ 
ชื่อ/ฉายา/  
นามสกุล 

วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
สาขาตรงหรือสัมพันธ์กับ

สาขาที่เปิดสอน 
๖ พระมหากฤษฎา 

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

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ /
การจัดการเชิง
พุทธ 

 สาขาตรง   
 สาขาสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ด้านการ
วิจัย 

๑.พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร.  (๒๕๕๘). “การสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ด้ วยการขับเคลื่ อนโครงการหมู่บ้ านรักษาศีล  ๕ จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓ 
(กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙) : ๔๕-๖๑ 
๒. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ และคณะ (พระครูปลัดสราวุธ  ฐิตปญฺโญ,  
สุรพล สยะพรหม). “การพัฒนาวัดเพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนใน
จังหวัดชลบุรี : Monastery Development for Community Learning 
Centers in Chonburi Province”,  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. 
ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๕๐๕-๕๒๒. 
๓. พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณ และคณะ (พระครูชลธารคุณากร, บุษกร 
วัฒนบุตร). “พุทธวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเพ่ือการบริหาร
จัดการวัดในจังหวัดชลบุรี: Buddhist Method of Leadership 
Development of Admistrative Monks in Cholburi Province”, วารสาร 
มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤาภาคม ๒๕๖๑) : ๕๑-
๖๖. 
๔. พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณและคณะ (พระมหาไชยณรงค์  ภทฺทมุนี 
(เสริมแก้ว), บุษกร วัฒนบุตร). “การพัฒนาการบริหารจัดการส านักปฏิบัติ
ธรรมประจ าจังหวัดดีเด่น ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ : A Development 
of the Best Meditation Center of Province Management in Sangha 
Administration Region ๒”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ 
ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤาภาคม ๒๕๖๑) : ๑๖๑-๑๗๓. 
๕. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๐). “กลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ที่

http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B2-2558.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B2-2558.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B2-2558.pdf
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เข้มแข็งในยุคโลกาภิวัฒน์“. รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย .  ตี พิมพ์ในวารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑, (มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๑). 
๖. พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ, ดร. ผู้ร่วมวิจัย (๒๕๖๐). “พุทธบูรณาการ
เพ่ือการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา“. รายงานการ
วิจัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
ตีพิมพ์ในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ), 
(เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๑). 
๗. พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ, ดร. ผู้ร่วมวิจัย (๒๕๖๐). “กลไกการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวในชุมชนผ่านมิติศาสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา“. 
รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย. ตีพิมพ์ในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ 
(ฉบับพิเศษ), (เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๑). 
๘. พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ , ดร. ผู้ร่วมวิจัย (๒๕๖๑). “กลไกการ
ขับเคลื่อนศักยภาพขีดความสามารถของผู้สูงอายุโดยบูรณาการหลักพุทธ
ธรรม”. รายงานการวิจัย. ทุนมุ่งเป้า ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ตีพิมพ์ในวารสารวิจยวิชาการ. ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน๒๕๖๒) :
๑๔๖-๑๖๙. 
 ๙. พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ, ดร. ผู้ร่วมวิจัย (๒๕๖๑). “กลไกการพัฒนา
ส่งเสริมสุขภาวะโดยการยกระดับจิตการพ่ึงตนเองของแกนน าผู้สูงอายุพุทธ
ธรรม ในการเสริมสร้างศักยภาพขีดความสามารถของผู้สูงอายุติดเตียง“. 
รายงานการวิจัย. ทุนมุ่งเป้า ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
๑๐. พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ,ดร.  (๒๕๖๑). รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรม
และจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการ
ขับเคลื่อนโครงการคลีนิกคุณธรรมของพระธรรมวิทยากร. งบประมาณ
สนับสนุนประจ าปี ๒๕๖๑ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย. ตีพิมพ์ใน วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๘ 
ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๒) : ๕๙-๗๐. 

 
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๑.๑.๕-๑ ส าเนาวุฒิการศึกษาและปริญญาบัตร 
๑.๑.๕-๒ ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการ 
๑.๑.๕-๓ ผลงานทางวิชาการฯ 
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เกณฑ์การประเมินที่ ๖ คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพธ์ร่วม (ถ้ามี) ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 

ล าดับ 
ชื่อ/ฉายา/  
นามสกุล 

วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
สาขาตรงหรือสัมพันธ์กับ

สาขาที่เปิดสอน 
๑ พระปลัดระพิน 

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

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ /
การจัดการเชิง
พุทธ 

 สาขาตรง 
 สาขาสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ด้านการ
วิจัย 

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

ล าดับ 
ชื่อ/ฉายา/  
นามสกุล 

วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
สาขาตรงหรือสัมพันธ์กับ

สาขาที่เปิดสอน 
๒ พระสุธีวีรบัณฑิต Ph.D.(Philosophy) 

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

อาจารย์  สาขาตรง   
 สาขาสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ด้านการ
วิจัย 

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

ล าดับ 
ชื่อ/ฉายา/  
นามสกุล 

วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
สาขาตรงหรือสัมพันธ์กับ

สาขาที่เปิดสอน 
๓ นายประเสริฐ ธิ

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

อาจารย์  สาขาตรง 
 สาขาสัมพันธ์ 

 
ประสบการณ์ด้านการ
วิจัย 

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

๔ พ ร ะ อุ ด ม สิ ท ธิ
นายก 
(ก าพล คุณงฺกโร) 

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

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ /
การจัดการเชิง
พุทธ 

 สาขาตรง   
 สาขาสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ด้านการ
วิจัย 

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

ล าดับ 
ชื่อ/ฉายา/  
นามสกุล 

วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
สาขาตรงหรือสัมพันธ์กับ

สาขาที่เปิดสอน 
๕ พระมหาสุนันท์ 

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

อาจารย์/การ
จัดการเชิงพุทธ 

 สาขาตรง   
 สาขาสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ด้านการ
วิจัย 

๑. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท. “พุทธบูรณาการเพ่ือการจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ”.
วารสาร มจร สังคมปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) (พฤษภาคม – 
สิงหาคม ๒๕๕๙) : ๓๑-๔๒. 
๒. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท และคณะ (พระครูปริยัติสุวัฒนาภรณ์ (ประภาส 
จนฺทวณฺโณ),  พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตติปญฺโญ), “การบริหารจัดการ
เพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง : The 
Management Towards Buddhism Progagation of  The Meditation 
Practice Center in Rayong Province”.  วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์. ปีที ่๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤาภาคม ๒๕๖๑) : ๒๓๑-๒๔๕. 

http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-5-%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2-25591.pdf
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-5-%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2-25591.pdf
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-5-%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2-25591.pdf
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-5-%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2-25591.pdf
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๓. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท และคณะ (พระอธิการจาลึก  สญฺญโต (เย็น
ส าราญ),  สมาน งามสนิท), “ประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี : The Effectiveness of 
Management for Dhamma Teaching in Secondary School Chonburi 
Province”,วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ 
พฤาภาคม ๒๕๖๑) : ๘๗-๑๐๓. 
๔. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท และคณะ (พระครูสังฆกิจจาภิรักษ์ (กฤษฎิ์ตภณ สุ
เมโธ),  สุรพล สุยะพรหม), “การพัฒนาการจัดการศึกษาสงเคราะห์ด้านการตั้ง
ทุนเพ่ิมทุนการศึกษาในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี : A 
Development of Management of the Raise the Scholarship-Fund 
for Welfare Education of The Sangha in Pathumthani Provice”,
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤาภาคม 
๒๕๖๑) : ๓๗๙-๓๙๖. 

ล าดับ 
ชื่อ/ฉายา/  
นามสกุล 

วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
สาขาตรงหรือสัมพันธ์กับ

สาขาที่เปิดสอน 
๖ พระมหากฤษฎา 

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

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ /
การจัดการเชิง
พุทธ 

 สาขาตรง   
 สาขาสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ด้านการ
วิจัย 

๑. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร.  (๒๕๕๘). “การสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ด้ วยการขับเคลื่ อนโครงการหมู่บ้ านรักษาศีล  ๕ จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓ 
(กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙) : ๔๕-๖๑ 
๒. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ และคณะ (พระครูปลัดสราวุธ  ฐิตปญฺโญ,  
สุรพล สยะพรหม). “การพัฒนาวัดเพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนใน
จังหวัดชลบุรี : Monastery Development for Community Learning 
Centers in Chonburi Province”,  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. 
ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๕๐๕-๕๒๒. 
๓. พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณและคณะ (พระครูชลธารคุณากร, บุษกร วัฒน
บุตร). “พุทธวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเพื่อการบริหารจัดการ
วัดในจังหวัดชลบุรี: Buddhist Method of Leadership Development  of 
Admistrative Monks in Cholburi Province”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤาภาคม ๒๕๖๑) : ๕๑-๖๖. 
๔. พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณและคณะ (พระมหาไชยณรงค์  ภทฺทมุนี 
(เสริมแก้ว), บุษกร วัฒนบุตร). “การพัฒนาการบริหารจัดการส านักปฏิบัติ
ธรรมประจ าจังหวัดดีเด่น ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ : A Development 
of the Best Meditation Center of Province Management in Sangha 

http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B2-2558.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B2-2558.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B2-2558.pdf
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Administration Region ๒”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ 
ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤาภาคม ๒๕๖๑) : ๑๖๑-๑๗๓. 
๕. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๐). “กลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ที่
เข้มแข็งในยุคโลกาภิวัฒน์“. รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย .  ตี พิมพ์ในวารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑, (มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๑). 
๖. พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ, ดร. ผู้ร่วมวิจัย (๒๕๖๐). “พุทธบูรณาการ
เพ่ือการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา“. รายงานการ
วิจัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
ตีพิมพ์ในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ), 
(เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๑). 
๗. พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ, ดร. ผู้ร่วมวิจัย (๒๕๖๐). “กลไกการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวในชุมชนผ่านมิติศาสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา“. 
รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย. ตีพิมพ์ในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ 
(ฉบับพิเศษ), (เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๑). 
๘. พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ ,ดร. ผู้ร่วมวิจัย (๒๕๖๑). “กลไกการ
ขับเคลื่อนศักยภาพขีดความสามารถของผู้สูงอายุโดยบูรณาการหลักพุทธ
ธรรม”. รายงานการวิจัย. ทุนมุ่งเป้า ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ตีพิมพ์ในวารสารวิจยวิชาการ. ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน๒๕๖๒) : 
๑๔๖-๑๖๙. 
๙. พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ, ดร. ผู้ร่วมวิจัย (๒๕๖๑). “กลไกการพัฒนา
ส่งเสริมสุขภาวะโดยการยกระดับจิตการพ่ึงตนเองของแกนน าผู้สูงอายุพุทธ
ธรรม ในการเสริมสร้างศักยภาพขีดความสามารถของผู้สูงอายุติดเตียง”. 
รายงานการวิจัย. ทุนมุ่งเป้า ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.  
๑๐. พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ, ดร.  (๒๕๖๑). รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรม
และจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการ
ขับเคลื่อนโครงการคลีนิกคุณธรรมของพระธรรมวิทยากร. งบประมาณ
สนับสนุนประจ าปี ๒๕๖๑ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย. ตีพิมพ์ใน วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๘ 
ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๒) : ๕๙-๗๐. 

 
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๑.๑.๖-๑ ส าเนาวุฒิการศึกษาและปริญญาบัตร 
๑.๑.๖-๒ ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการ 
๑.๑.๖-๓ ผลงานทางวิชาการ 
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เกณฑ์การประเมินที่ ๗ คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบสารนิพธ์  ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 

ล าดับ 
ชื่อ/ฉายา/  
นามสกุล 

วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
สาขาตรงหรือสัมพันธ์กับ

สาขาที่เปิดสอน 
๑ ธีรโชติ เกิด

แก้ว 
พธ.ด. พระพุทธศาสนา 
ศศ.ม. ศาสนาเปรียบเทียบ 
ปธ.๙ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

    สาขาตรง 
สาขาสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ด้านการ
วิจัย 

๑.ธีรโชติ เกิดแก้ว. (2018). A Study of Acronym in 108 Core Scripture as 
a Supplementary Buddhism Material. Liberal Arts Review, 13(26), 51-
66. 
๒.ธีรโชติ เกิดแก้ว. (2019). วิธีเสริมสร้างสุขภาวะโดยองค์รวมในพระพุทธศาสนา. 
Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 18(3), 69-
87. 
๓.ธีรโชติ เกิดแก้ว. (2019). An analytical study of Buddhist symbols that 
appear in the Thai Yantra. Journal of Buddhist Studies 
Chulalongkorn University, 19(2), 55-72. 
๔.ธีรโชติ เกิดแก้ว. (2019). ดัชนีชี้วัดความสุขตามทัศนะของพระพุทธศาสนา. 
Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 13(2), 88-
100. 
๕.ธีรโชติ เกิดแก้ว. (2019). การสอนแบบผู้เรียนคือศูนย์กลางในพุทธศาสนา. 
Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 9(3), 48-62. 
๖.ธีรโชติ เกิดแก้ว. (2557). พุทธคุณ : ความขลัง ความศักดิ์สิทธิ์ หรือพระคุณ
ความดีที่ต้องน าไปปฏิบัติ. วารสารไทยศึกษา Vol 9 No 2 (2013): สิงหาคม 
2556 - มกราคม 2557 : 1-39. 
๗.ธีรโชติ เกิดแก้ว.  (2557). มิลินทปัญหาฎีกา : การตรวจช าระและการศึกษาเชิง
วิเคราะห์. ศิลปศาสตร์ปริทัศน์ 9 (17)  :1-12. 
๘.ธีรโชติ เกิดแก้ว. (2553). โพธิ์ : จากพุทธคยาสู่หัวเฉียว. วารสาร มฉก.วิชาการ  
14(27) : 69-84. 
๙.ธีรโชติ เกิดแก้ว. (2552). แฟชั่น นศ.สั้น รัด คับติ้ว : สื่อกาเมสุมิจฉาจารกับ
ปัญหาสังคม.ศิลปศาสตร์ปริทัศน์.  ปีที่ 4  ฉบับที่ 7 : 90-102. 
๑๐.ธีรโชติ เกิดแก้ว. (2551). ธนานิยมในระบบการศึกษา : จุดมืดบอดของ
การศึกษาไทย. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์.  ปีที่ 4  ฉบับที่ 2 : 81-106. 

ล าดับ 
ชื่อ/ฉายา/  
นามสกุล 

วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
สาขาตรงหรือสัมพันธ์กับ

สาขาที่เปิดสอน 
๒ นายอุทัย สติ

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

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

    สาขาตรง 
สาขาสัมพันธ์ 
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ประสบการณ์ด้านการ
วิจัย 

๑. อุทัย สติมั่น. (๒๕๕๗). ศานติภาวนาประยุกต์ : พุทธิปัญญา เพ่ือการพัฒนา
สังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน. วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ. ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ 
๓ (ฉบับพิเศษ) (ก.ย.-ธ.ค.) : ๒๒-๓๗. 
๒. อุทัย สติมั่น. (๒๕๕๙). พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาองคการแหงการเรียนรู ใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน. วารสารศึกษาศาสตร์. ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑ (ม.ค.-มี.ค.) : ๒๖-๓๓. 
๓. อุทัย สติมั่น. (๒๕๕๙). รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในกรุงเทพมหานคร.
วารสารศึกษาศาสตร์. ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑ (ม.ค.-มี.ค.) : ๙๗-๑๐๕. 
๔. อุทัย สติมั่น. (๒๕๖๑). การศึกษาวิเคราะห์ความส าคัญของอายตนะในสฬายตน
วิภังคสูตร. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๓ : ๑๐๑-๑๑๑. 
๕. อุทัย สติมั่น. (๒๕๖๐). รูปแบบการพัฒนาผู้เรียนเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์เชิงพุทธบูรณาการ. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑ : ๙๘-๑๑๑. 
๖. อุทัย สติมั่น. (๒๕๖๐). พุทธธรรมกับการลดความเหลื่อมล้ าในสังคมไทย. วารสาร 
มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์. ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ : ๔๙-๕๘. 
๗. อุทัย สติมั่น. (๒๕๕๙). รูปแบบการบริหารงานวิชาการเชิงพุทธบูรณการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ. วารสาร
บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์. ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒ : ๑๒๗-๑๔๓. 
๘.อุทัย สติมั่น. (๒๕๕๙). การเตรียมความพร้อมของสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน. วารสารสันติศึกษา
ปริทรรศน์ มจร. ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ : ๑-๑๖. 
๙. อุทัย สติมั่น. (๒๕๖๙). พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน. วารสารศึกษาศาสตร์  ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑ : ๒๖-๓๓. 
๑๐. อุทัย สติมั่น. (๒๕๕๙). รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในกรุงเทพมหานคร. 
วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ 
๑ : ๙๗-๑๐๕. 
๑๑. อุทัย สติมั่น. (๒๕๕๙). หลักไตรสิกขากับการพัฒนาตน. วารสารครุศาสตร์
ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปีที่ ๓ ฉบับที่ 
๒ : ๑๗๐-๑๗๙. 
๑๒. อุทัย สติมั่น. (๒๕๕๙). การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการบริหารงานตามหลัก
พระพุทธศาสนา. วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย. ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๓ : ๘๑-๙๑. 
 
 
 

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=228380
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=228380
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ล าดับ 
ชื่อ/ฉายา/  
นามสกุล 

วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
สาขาตรงหรือสัมพันธ์กับ

สาขาที่เปิดสอน 
๓ สวัสดิ์ จิรัฏฐิติ

กาล 
Ph.D. (Social Sciences) 
ปร.ด. (ประชากรศึกษา) 
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) 
ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) 
บธ.ม. (การตลาด) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) การปกครอง  
 ร.บ. (การปกครอง)          

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

    สาขาตรง 
สาขาสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ด้านการ
วิจัย 

๑.สวัสดิ์ จิรัฏฐิติกาล (๒๕๕๙). “การพัฒนากระบวนยุติธรรมตามแนวพุทธ”.
วารสาร มจร. สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (พิเศษ) พฤษภาคม – 
สิงหาคม ๒๕๕๙ ). กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
(วารสารที่อยู่ในระบบ TCI ฐาน ๑) 
๒.สวัสดิ์ จิรัฏฐิติกาล (๒๕๕๘)  “การฝึกวิชาชีพและค่าตอบแทนการท างานของ
ผู้ต้องขัง”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-
เมษายน ๒๕๕๘). กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
(วารสารที่อยู่ในระบบ TCI ฐาน ๑) 
๓.สวัสดิ์ จิรัฏฐิติกาล. (๒๕๖๐). การส่งเสริมประชาธิปไตยเชิงพุทธบูรณาการ.
สถาบันวิ จั ย พุทธศาสตร์  มหาวิทยาลั ยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย . 
กรุงเทพมหานคร. 
๔.สวัสดิ์ จิรัฏฐิติกาล. (๒๕๕๘). การพัฒนากระบวนการยุติธรรมตามแนวพุทธ. 
สถาบันวิ จั ย พุทธศาสตร์  มหาวิทยาลั ยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย . 
กรุงเทพมหานคร. 
๕.สวัสดิ์ จิรัฏฐิติกาล. (๒๕๕๗). การฝึกวิชาชีพและค่าตอบแทนการท างานของ
ผู้ต้องขัง. กรมราชทัณฑ์.นนทบุรี. 
๖.สวัสดิ์ จิรัฏฐิติกาล. (๒๕๕๖).  “การปฏิบัติธรรมของผู้ต้องขังในเรือนจ ากลาง
คลองเปรม” รวมบทความวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖. 

ล าดับ 
ชื่อ/ฉายา/  
นามสกุล 

วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
สาขาตรงหรือสัมพันธ์กับ

สาขาที่เปิดสอน 
๔ นางบุษกร

วัฒนบุตร 
รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
สพม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) 
ศศ.บ. (ปรัชญาและศาสนา) 
นบ. (นิติศาสตร์) 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

    สาขาตรง 
สาขาสัมพันธ์ 
 

ประสบการณ์ด้านการ
วิจัย 

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

ล าดับ 
ชื่อ/ฉายา/  
นามสกุล 

วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
สาขาตรงหรือสัมพันธ์กับ

สาขาที่เปิดสอน 
๕ อ านาจ บัวศิริ ค.ด. (อุดมศึกษา)    

ค.ม. (วิจัยการศึกษา)   
กศ.บ. (เคมี)   

อาจารย์     สาขาตรง 
สาขาสัมพันธ์ 
 

ประสบการณ์ด้านการ
วิจัย 

๑.อ านาจ บัวศิริ “การพัฒนาระบบการบริหารงานศาสนสมบัติ”, กรมการศาสนา, 
กระทรวงวัฒนธรรม, กรุงเทพมหานคร, (งบอดหนุนการวิจัยกรมการศาสนา 
กระทรวงวัฒนธรรม, ลิขสิทธิ์กรมการศาสนา) ๒๕๔๗. 
๒.อ านาจ บัวศิริ “การศึกษาค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา” ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, (งบอุดหนุนการวิจัย ส านักงาน
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี ๕) ๒๕๕๐. 
๓.อ านาจ บัวศิริ “กระบวนการสร้างภาวะผู้น าด้วยหลักไตรสิกขา”  ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, กรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๗.  

ล าดับ 
ชื่อ/ฉายา/  
นามสกุล 

วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
สาขาตรงหรือสัมพันธ์กับ

สาขาที่เปิดสอน 
๖ พระอุดมสิทธิ

นายก  
(ก าพล คุณงฺก
โร) 

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

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

 สาขาตรง 
 สาขาสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ด้านการ
วิจัย 

๑. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร) และบุษกร วัฒนบุตร , (๒๕๕๙). การ
บริหารจัดการองค์กรเพ่ือการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้บนฐานแห่งพุทธิปัญญา : 
Organization Management for Learning Organization in The Cognitive 
Constructivism Based. รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  
๒. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร). “พุทธบูรณาการเพ่ือการจัดการโรงเรียน
วิถีพุทธ”. วารสาร มจร สังคมปริทรรศน์ . ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) 
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(พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๕๙) : ๓๑-๔๒. 
๓. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร) และคณะ (พระครูศรีอรรถศาสก์ (อรรถ
ชัย  มหาอตฺโถ), พระสุธีวีรบัณฑิต), “การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
ปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์ภาค ๑๔ : Development Effective of 
Phrapariyattidham Schools,Pali Section Education Management 
Region๑๔”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๒๓๙-๒๕๓ 
๔. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร) และคณะ, (พระครูภาวนาอินทวงศ์, 
พิเชฐ ทั่งโต), “กลยุทธการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
จังหวัดราชบุรี : Strategy of Buddhist Charity Schools Management, 
Ratchaburi Province” วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับ
พิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๑-๑๔. 
๕. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร) และคณะ (พระครูสุทธิพงษ์มุนี (สมคิด 
อคฺคธมฺโม/สงพูล), บุษกร วัฒนบุตร). “การพัฒนาการบริหารจัดการสาธารณ
สงเคราะห์เพ่ือชุมชนของวัดในจังหวัดชลบุรี : The Development of 
Management in Public Welfare for Community of Temple in 
Chonburi Province”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ 
(๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๗๑-๘๕. 
๖. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร) และคณะ (พระมหานพดล ปุญฺญสุวฑฺฒ
โก, บุษกร วัฒนบุตร). “ประสิทธิผลการบริหารจัดการสานักปฏิบัติธรรม : The 
Effectiveness Management of Meditation Center”. วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒  (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑) : ๑-๑๖. 

ล าดับ 
ชื่อ/ฉายา/  
นามสกุล 

วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
สาขาตรงหรือสัมพันธ์กับ

สาขาที่เปิดสอน 
๗ พระปลัด

ระพิน 
พุทฺธิสาโร 

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

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

    สาขาตรง 
สาขาสัมพันธ์ 
 

ประสบการณ์ด้านการ
วิจัย 

๑. พระระพิน พุทธิสาโร, (นักวิจัยร่วม). การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของ
สังคมตามแนวพระพุทธศาสนาโดยการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในเขตภาคกลาง  
(ร่วมกับคณะ). สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย โดยได้รับทุนจาก ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) (๒๕๕๖-๒๕๕๗). 
๒. พระระพิน พุทธิสาโร (นักวิจัยร่วม). การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความ
เป็นครูในวิถีพุทธ. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์. ปีที่ 
๕ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๑) : ๑๐๕-๑๑๒. 
๓. พระปลัดระพิน พุทธิสาโร และคณะ (พระครูวิชิตกิจจาภิวัฒน์ (จนฺทโชโต/เรือง
ศรี), พระสุธีวีรบัณฑิต), “การพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดใน

http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-5-%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2-25591.pdf
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-5-%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2-25591.pdf
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-5-%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2-25591.pdf
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-5-%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2-25591.pdf
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จังหวัดชลบุรี : The Development towards Religious Assets Managment 
of Temple in Chonburi Province”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปี
ที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤาภาคม ๒๕๖๑) : ๑๐๕-๑๒๑. 
๔. พระปลัดระพิน พุทธิสาโร และคณะ (พระครูวิธานสุพัฒนกิจ (นนฺทิโย/อินทร์
อยู่), บุษกร วัฒนบุตร), “การบริหารการพัฒนาวัด เพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
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 ๒๕๖๑) : ๑๒๓-๑๓๙. 
๕. พระปลัดระพิน พุทธิสาโร และคณะ  (พระปลัดสาธิต สุจิณฺโณ, ธิติวุฒิ หมั่นมี), 
“การจัดการสาธารณูปการเพ่ือการรักษาอุโบสถศีลของวัดบางสระเก้า ต าบลบาง
สระเก้า อ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี : The Construction Management 
for Eigth Precept Keeping of Wat Bang Sa Kao, Bangsakao Sub-District, 
Laemsing District, Chanthaburi Province”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑) : ๕๐๕-๕๑๖. 
๖. พระปลัดระพิน พุทธิสาโร และคณะ  (พระครูวิเศษโชติธรรม (จนฺทว โส/สิง
หเสนา), พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตติปญฺโญ), “การบริหารจัดการการศึกษา
สงเคราะห์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง : The 
Welfare Education Management of Sangha Admistrators in 
Wisetchaichan District Angthong Province”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๕๑๗-๕๒๙. 

ล าดับ 
ชื่อ/ฉายา/  
นามสกุล 

วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
สาขาตรงหรือสัมพันธ์กับ

สาขาที่เปิดสอน 
๘ พระสุธีวีร

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

อาจารย์  สาขาตรง 
 สาขาสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ด้านการ
วิจัย 

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

วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
สาขาตรงหรือสัมพันธ์กับ

สาขาที่เปิดสอน 
๙ พระมหา

กฤษฎา  
กิตฺติโสภโณ 

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

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  

 สาขาตรง 
 สาขาสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ด้านการ
วิจัย 

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

http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B2-2558.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B2-2558.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B2-2558.pdf
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ตีพิมพ์ในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ), 
(เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๑). 
๘. พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ, ดร. ผู้ร่วมวิจัย (๒๕๖๑). “กลไกการขับเคลื่อน
ศักยภาพขีดความสามารถของผู้สูงอายุโดยบูรณาการหลักพุทธธรรม“. รายงาน
การวิจัย. ทุนมุ่งเป้า ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตีพิมพ์ในวารสาร
วิจยวิชาการ. ปีที่ ๒ ฉบับที ่๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๖๒) : ๑๔๖-๑๖๙. 
 ๙. พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ, ดร. ผู้ร่วมวิจัย (๒๕๖๑). “กลไกการพัฒนา
ส่งเสริมสุขภาวะโดยการยกระดับจิตการพ่ึงตนเองของแกนน าผู้สูงอายุพุทธธรรม 
ในการเสริมสร้างศักยภาพขีดความสามารถของผู้สูงอายุติดเตียง“. รายงานการ
วิจัย. ทุนมุ่งเป้า ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.  
๑๐. พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ, ดร.  (๒๕๖๑). รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรม
และจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อน
โครงการคลีนิกคุณธรรมของพระธรรมวิทยากร. งบประมาณสนับสนุนประจ าปี 
๒๕๖๑ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
ตีพิมพ์ใน วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-
มีนาคม ๒๕๖๒) : ๕๙-๗๐. 

ล าดับ 
ชื่อ/ฉายา/  
นามสกุล 

วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
สาขาตรงหรือสัมพันธ์กับ

สาขาที่เปิดสอน 
๑๐ พระมหา

สุนันท์ สุนนฺ
โท 

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

อาจารย์  สาขาตรง 
 สาขาสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ด้านการ
วิจัย 

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

ล าดับ 
ชื่อ/ฉายา/  
นามสกุล 

วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
สาขาตรงหรือสัมพันธ์กับ

สาขาที่เปิดสอน 
๑๑ นายประเสริฐ 

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

อาจารย์     สาขาตรง 
สาขาสัมพันธ์ 
 

ประสบการณ์ด้านการ
วิจัย 

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



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ ๖๘ 
 

MANAGEMENT IN GLOBALIZATION AGE. วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑ (มกราคม -มีนาคม ๒๕๖๑) : ๙๙-๑๑๕ 

 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๑.๑.๗-๑ ส าเนาวุฒิการศึกษาและปริญญาบัตร 
๑.๑.๗-๒ ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการ 
๑.๑.๗-๓ ผลงานทางวิชาการ 
๑.๑.๗-๔ ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชาที่สัมพันธ์ 
 
เกณฑ์การประเมินที่ ๘ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา  ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 

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

เผยแพร่ 
ปีท่ี

พิมพ์ 

๑ พระมหาอัครวัฒน์ 
กิตฺติ าโณ 
เหมือนพันธ์ 

การบริหารจัดการเสนาสนะตามมาตรฐาน
สุขาภิบาลภายในวัด อ าเภอแก้งคร้อ 
จังหวัดชัยภูมิ 
ACCOMMODATION MANAGEMENT 
AS THE SANITATION STANDARD OF 
TEMPLES IN KAENG KHRO DISTRICT 
CHAIYAPHUM PROVINCE 

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

๒๕๖๓ 

๒ พระสมุห์นพดล 
จิรสีโล 
เจริญผล 

แนวทางการพัฒนาโครงการรักษาศีล ๕ ที่
ด าเนินการโดยโรงเรียนมัธยมศึกษาอ าเภอ
บางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 
A GUIDELINE OF DEVELOPMENT ON 
THE FIVE PRECEPTS OBSERVING 
PROJECT BY SECONDARY SCHOOLS 
IN BANGPLAMA DISTRICT 
SUPHANBURI PROVINCE 

การประชุมทางวิชาการท่ี
มีรายงานการประชุม 
(Proceedings) ๘ เม.ย. 
๖๒ จัดโดยหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ 

๒๕๖๒ 

๓ พระมหาวรเมธ 
เตชธมฺโม 
ดีสุรกุล 

การส่งเสริมการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 
ด้านสาธารณสงเคราะห์ของอ าเภอ
แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 
THE ENCOURAGEMENT OF SANGHA 
AFFAIRS MANAGEMENT IN PUBLIC 
WELFARE OF KAENGKHRO DISTRICT 
CHAIYAPHUM PROVINCE 

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

๒๕๖๓ 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ ๖๙ 
 

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

เผยแพร่ 
ปีท่ี

พิมพ์ 

๔ พระธีระยุทธ์ 
อุชุจาโร 
เอมเปีย 

การบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัด 
อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี  
RELIGIOUS PROGERTY 
MANAGEMENT OF TEMPLES IN 
NONGKEA DISTRICT SARABURI 
PROVINCE 

การประชุมทางวิชาการท่ี
มีรายงานการประชุม 
(Proceedings) ๘ เม.ย. 
๖๒ จัดโดยหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ 

๒๕๖๒ 

๕ พระธงชัย 
สุนฺทราจาโร 
ธนวัฒนกุล 

แนวทางการใช้สื่อออนไลน์เพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ อ าเภอโนน
ไทย จังหวัดนครราชสีมา 
GUIDELINE FOR USING ONLINE 
MEDIA FOR BUDDHIST 
PROGAGATION BUDDHISM OF 
MONKS AT NONTHAI DISTRICT 
NAKHONRATCHASIMA PROVINCE 

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

๒๕๖๓ 

๖ พระมหาวิทยา 
วชิร าโณ 
น้อยศรี 

การบริหารจัดการของพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียนอ าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 
MANAGEMENT OF MORAL 
TEACHING MONKS IN THE SCHOOL 
AT THAP KHLO PHICHIT PROVINCE 

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

๒๕๖๓ 

๗ พระมหาพรประกิจ 
กิตฺติมโน 
ฤทธิ์สกุล 

การบริหารจัดการงานประพฤติวุฏฐานวิธี
ของวัดในจังหวัดเพชรบูรณ์   
MANGEMENT OF VUEEHANAVIDHI 
PRACTICE OF TEMPLES IN 
PHETCHABUN PROVINCE 

การประชุมทางวิชาการท่ี
มีรายงานการประชุม 
(Proceedings) ๘ เม.ย. 
๖๒ จัดโดยหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ 

๒๕๖๒ 

๘ พระสมพร 
สมจิตโต 
อ่อนไธสง 

การส่งเสริมเด็กและเยาวชนในการเข้า
ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์ อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
CHILDREN AND YOUTHS 
PROMOTION FOR BUDDHIST 
ACTIVITY PARTICIPATION OF 
MONKS AT MUANG DISTRICT, 

การประชุมทางวิชาการท่ี
มีรายงานการประชุม 
(Proceedings) ๘ เม.ย. 
๖๒ จัดโดยหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ 

๒๕๖๒ 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ ๗๐ 
 

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

เผยแพร่ 
ปีท่ี

พิมพ์ 

CHAIYAPUM PROVINCE PROVINCE 
๙ พระครูภาวนาคุณา

ภรณ์ 
กิตฺติธโร 
จรูญรัศมีโรจน์ 

การส่งเสริมวัดให้เป็นส านักปฏิบัติธรรมใน
จังหวัดสระบุรี 
THE PROMOTION OF TEMPLE AS 
MEDITATION CENTER IN SARABURI 
PROVINCE 

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

๒๕๖๓ 

๑๐ พระครูกิตติวิสุทธิ
วัฒน์ 
สมฺปณฺโณ 
พลอยทรัพย์ 

การบริหารจัดการโครงการบรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อนในอ าเภอบางพลี  
จังหวัดสมุทรปราการ 
MANAGEMENT OF SUMMER NOVICE 
ORDINATION PROJECT IN BANGPHLI 
DISTRICT, SAMUTPRAKARN 
PROVINCE 

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

๒๕๖๓ 

๑๑ พระครูสังฆรักษ์
สมบัติ 
ธมฺมทินโน 
สมดี 

การพัฒนาการบริหารจัดการหน่วยอบรม
ประชาชนประจ าต าบลของคณะสงฆ์ 
อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
MANAGEMENT DEVELOPMENT OF 
THE TAMBON TRAINING UNITS OF 
WANGNOI DISTRICT PHRA NAKHON 
SI AYUTTHAYA PROVINCE 

การประชุมทางวิชาการท่ี
มีรายงานการประชุม 
(Proceedings) ๘ เม.ย. 
๖๒ จัดโดยหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ 

๒๕๖๒ 

๑๒ พระกฤษณพล 
คุณงฺกโร 
กลิ่นพยอม 

แนวทางการบริหารจัดการอธิกรณ์ของ
คณะสงฆ์ อ าเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 
GUIDELINES FOR THE 
MANAGEMENT OF ADHIKARANA OF 
THE SANGHA IN MUEANG DISTRICT 
ANGTHONG PROVINCE 

การประชุมทางวิชาการท่ี
มีรายงานการประชุม 
(Proceedings) ๘ เม.ย. 
๖๒ จัดโดยหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ 

๒๕๖๒ 

๑๓ พระมุนินทร์ 
มุนินฺทโร 
กองจันทร์ดี 

การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงพุทธ
ของวัด ในอ าเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ 
BUDDHIST TOURISM MANAGEMENT 
OF TEMPLES IN BANGPHLI DISTRICT, 
SAMUT PRAKARN PROVINCE 

การประชุมทางวิชาการท่ี
มีรายงานการประชุม 
(Proceedings) ๘ เม.ย. 
๖๒ จัดโดยหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ 

๒๕๖๒ 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ ๗๑ 
 

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

เผยแพร่ 
ปีท่ี

พิมพ์ 

๑๔ พระชาญชัย 
อินฺท าโณ 
ยันต์ฉิมพลี 

แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสงฆ์
ในอ าเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 
GUIDELINES FOR LEADERSHIP 
DEVELOPMENT OF SANGHA AT 
NON SA-AT DISTRICT UDONTHANI 
PROVINCE 

การประชุมทางวิชาการท่ี
มีรายงานการประชุม 
(Proceedings) ๘ เม.ย. 
๖๒ จัดโดยหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ 

๒๕๖๒ 

๑๕ พระอธิการสมชาย 
อินฺทโชโต 
จันทร์เกตุ 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์
อ าเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี 
BUDDHISM PROPAGATION 
DEVELOPMENT OF THE SANGHA IN 
BANMO DISTRICT, SARABURI 
PROVINCE 

การประชุมทางวิชาการท่ี
มีรายงานการประชุม 
(Proceedings) ๘ เม.ย. 
๖๒ จัดโดยหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ 

๒๕๖๒ 

๑๖ พระบุญมี 
ธมฺมธโร 
แก้วแก่น 

การพัฒนาการบริหารจัดการส านักศาสน
ศึกษาของคณะสงฆ์ ในเขตอ าเภอบางปลา
ม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 
DEVELOPMENT OF BUDDHIST 
STUDIES SCHOOLS OF THE SANGHA 
AT BANGPLAMA DISTRICT, 
SUPHANBURI PROVINCE  

การประชุมทางวิชาการท่ี
มีรายงานการประชุม 
(Proceedings) ๘ เม.ย. 
๖๒ จัดโดยหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ 

๒๕๖๒ 

๑๗ พระมหามงคล 
อริญฺชโย 
ภูนาเขียว 

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนพระ
ปริยัติธรรมแผนกบาลี ของคณะสงฆ์ 
อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
LEANNING AND TEACHING 
DEVELOPMENT OF 
PHRAPARIYATTIDHAMMA SCHOOL, 
IN PALI  SECTION, OF THE SANGHA 
BANG PHLI DISTRICT, 
SAMUTPRAKARN PROVINCE 

การประชุมทางวิชาการท่ี
มีรายงานการประชุม 
(Proceedings) ๘ เม.ย. 
๖๒ จัดโดยหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ 

๒๕๖๒ 

๑๘ พระอธิการรัตน 
รตโน 
บัวทอง 

การบริหารจัดการการอบรมผู้บวชระยะ
สั้นของคณะสงฆ์จังหวัดอ่างทอง 
TRAINING MANAGEMENT FOR 
SHORT-TERM ORDAINED MONKS OF 

การประชุมทางวิชาการท่ี
มีรายงานการประชุม 
(Proceedings) ๘ เม.ย. 
๖๒ จัดโดยหลักสูตร

๒๕๖๒ 
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ล าดับ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ผลงานที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ 
วารสาร/แหล่งตีพิมพ์

เผยแพร่ 
ปีท่ี

พิมพ์ 

SANGHA IN ANG THONG PROVINCE บัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ 

๑๙ พระมหาพงษ์ศักดิ์ 
ทองละมุล 

การบริหารจัดการโครงการหมู่บ้านรักษา
ศีล ๕ ของคณะสงฆ์อ าเภอบางปลาม้า 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
MANAGEMENT OF THE FIVE 
PRECEPTS OBSERVING VILLAGE 
PROJECT OF SANGHA 
ADMINISTRATORS BANGPLAMA 
DISTRICT, SUPHANBURI PROVINCE 

การประชุมทางวิชาการท่ี
มีรายงานการประชุม 
(Proceedings) ๘ เม.ย. 
๖๒ จัดโดยหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ 

๒๕๖๒ 

๒๐ พระครูใบฎีกา
สุพรรณ สีกลาง 

การส่งเสริมการปฎิบัติงานของพระวินยาธิ
การของคณะสงฆ์จังหวัดชัยภูมิ 
THE  PROMOTION OF  
VINAYADHIKARA MONKS IN 
CHAIYAPHUM PROVINCE 

การประชุมทางวิชาการท่ี
มีรายงานการประชุม 
(Proceedings) ๘ เม.ย. 
๖๒ จัดโดยหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ 

๒๕๖๒ 

๒๑ พระสง่า เปลี่ยน
กลาง 

การบริหารจัดการวัดให้เป็นศูนย์การ
เรียนรู้ในชุมชนของคณะสงฆ์ อ าเภอวัง
น้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
MONASTERY MANAGEMENT AS 
COMMUNITY LEARNING CENTER OF 
SANGHA ADMINISTRATION IN 
WANGNOI DISTRICT PHRA NAKHON 
SI AYUTTHYA PROVINCE 

การประชุมทางวิชาการท่ี
มีรายงานการประชุม 
(Proceedings) ๘ เม.ย. 
๖๒ จัดโดยหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ 

๒๕๖๒ 

๒๒ พระวรภพ 
คุณสมฺปนฺโน 
วานิชวัฒน ์

การจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของวัด
พระบาทน้ าพุ จังหวัดลพบุรี 
MANAGEMENT OF PUBLIC WELFARE 
OF PHRABATNAMPU TEMPLE IN 
LOPBURI PROVINCE 

การประชุมทางวิชาการท่ี
มีรายงานการประชุม 
(Proceedings) ๘ เม.ย. 
๖๒ จัดโดยหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ 

๒๕๖๒ 
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รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๑.๑.๘-๑ หนังสือรับรองการตีพิมพ์ความความวิจัย 

๑.๑.๘.๒ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ISSN ๒๒๘๗-๐๑๒๑ 

 
เกณฑ์การประเมินที่ ๙ ภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ  
  บัณฑิตศึกษา   ผ่าน    ไม่ผ่าน 

ล าดับ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล 
จ านวนดุษฎี

นิพนธ ์
จ านวนสาร

นิพธ์ 
รายช่ือนิสิตและชื่อเรื่องวิจัย 

๑ พระอุดมสิทธินายก  
(ก าพล คุณงฺกโร) 

๕ ๔ ดุษฎีนิพนธ์ ๕ เรื่อง คือ 
๑. พระเทพสิงหวราจารย์/โสภโณ/ยอดค า
ปา/การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัด
เชียงใหม่ FIVE PRECEPTS OBSERVING 
VILLAGE PROJECT DRIVING 
MECHANISM DEVELOPMENT  OF 
SANGHA  IN CHIANG MAI PROVINCE 
๒. พระครูอนุกูลสุตกิจ/สุเทโว/เกิดทอง/
การศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี A STUDY 
OF MOTIVATION OF 
PHRAPARIYATTIDHAMMA IN PALI 
SECTION AT CHONBURI PROVINCE 
๓. พระครูวิสุทธิ์ธรรมานุวัตร/วิสุทฺโธ/คง
รอด/รูปแบบการส่งเสริมการศึกษาพระ
ปริยัติธรรมจังหวัดชลบุรี  THE MODEL OF 
EDUCATIONAL PROMOTION ON 
PHRAPARIYATTIDHAMMA OF 
CHONBURI PROVINCE 
๔. พระครูปริยัติกิตตยาภรณ์/กิตฺตินาโม/
เรืองนาม/รูปแบบการจัดการสุขภาวะแบบ
องค์รวมส าหรับผู้สูงอายุของพระสงฆ์จังหวัด
ตราด  THE MODEL OF HOLISTIC 
WELL- BEING MANGEMENT OF 
ELDERLY PEOPLE OF MONKS IN TRAT 
PROVINCE 
๕. พระมหาส าราญ/ านุตฺตโม/ประเสริฐ
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ซึ้ง/การจัดการวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วั ฒ น ธ ร ร ม  จั ง ห วั ด ส มุ ท ร ส ง ค ร า ม 
MONASTERY MANAGEMENT FOR 
CULTURAL TOURISM ATTRACTION 
OF SAMUT SONGRAM PROVINCE 
สารนิพนธ์ จ านวน ๔  เรื่อง คือ 
๑.พระธีระยุทธ์ อุชุจาโร เอมเปีย / การ
บริหารจัดการศาสนสมบัติของวัด อ าเภอ
ห น อ ง แ ค  จั ง ห วั ด ส ร ะ บุ รี  
RELIGIOUS PROGERTY MANAGEMENT 
OF TEMPLES IN NONGKEA DISTRICT 
SARABURI PROVINCE 
๒.พระมหาวิทยา วชิร าโณ  น้อยศรี / 
การบริหารจัดการของพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนอ าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 
MANAGEMENT OF MORAL TEACHING 
MONKS IN THE SCHOOL AT THAP 
KHLO PHICHIT PROVINCE 
๓.พระสมพร  สมจิตโต อ่อนไธสง / การ
ส่งเสริมเด็กและเยาวชนในการเข้าร่ วม
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ 
อ า เภอเมือง จั งหวัดชัยภูมิ  CHILDREN 
AND YOUTHS PROMOTION FOR 
BUDDHIST ACTIVITY PARTICIPATION 
OF MONKS AT MUANG DISTRICT, 
CHAIYAPUM PROVINCE PROVINCE 
๔.พระอธิการสมชาย อินฺทโชโต จันทร์เกตุ 
/ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์
อ า เ ภ อ บ้ า น ห ม อ  จั ง ห วั ด ส ร ะ บุ รี 
BUDDHISM PROPAGATION 
DEVELOPMENT OF THE SANGHA IN 
BANMO DISTRICT, SARABURI 
PROVINCE 

๒ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท ๔ ๔ ดุษฎีนิพนธ์ ๔ เรื่อง คือ 
๑. พระครูสิทธิวชิรโสภิต/สมฺมาปญฺโ /พวง
ไทยสงค์/การพัฒนาการอนุรักษ์พุทธสถาน
ของพระสังฆาธิกาในจังหวัดก าแพงเพชร  
DEVELOPMENT OF BUDDHIST PLACE 
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CONSERVATION OF  SANGHA 
ADMINISTRATORS IN KAMPAENGPHET 
PROVINCE 
๒. พระครูอาทรวชิรกิจ/ฐานิสฺสโร/ชูศิลป์/ 
การพัฒนาการจัดการหน่วยอบรมประชาชน
ประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร  
DEVELOPMENT OF MANAGEMENT OF 
PUBLIC TRAINING UNIT IN 
KAMPHAENGPHET PROVINCE 
๓. พระญาณกร/ปุณฺณโก/ประดาห์รัช/การ
พัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติ
ธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒   
THE POTENTIAL DEVELOPMENT OF 
VIPASSANA MASTERS FOR BUDDHIST 
PROPOGATION OF MEDITATION 
CENTERS IN SANGHA ADMINISTRATIVE 
REGION ๒ 
๔. พระมหาสราวุธ/สราวุโธ/แสงสี/การ
พัฒนาศั กยภาพพระสอนศี ล ธร รม ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ POTENTIALS 
DEVELOPMENT OF MORALITY 
TEACHING MONKS IN SECONDARY 
SCHOOL AT SANGHA ADMINISTRATIVE 
REGION ๑๕ 
สารนิพนธ์ จ านวน ๔  เรื่อง คือ 
๑.พระสมุห์นภดล จิรสีโล เจริญผล / แนว
ทางการพัฒนาโครงการรักษาศีล ๕ ที่
ด าเนินการโดยโรงเรียนมัธยมศึกษาอ าเภอ
บ า ง ป ล า ม้ า  จั ง ห วั ด สุ พ ร ร ณ บุ รี  A 
GUIDELINE OF DEVELOPMENT ON 
THE FIVE PRECEPTS OBSERVING 
PROJECT BY SECONDARY SCHOOLS 
IN BANGPLAMA DISTRICT 
SUPHANBURI PROVINCE 
๒.พระครูภาวนาคุณาภรณ์ กิตฺติธโร จรูญ
รัศมีโรจน์ / การส่งเสริมวัดให้เป็นส านัก
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ป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม ใ น จั ง ห วั ด ส ร ะ บุ รี  THE 
PROMOTION OF TEMPLE AS 
MEDITATION CENTER IN SARABURI 
PROVINCE 
๓.พระบุญมี  ธมฺมธโร แก้วแก่น / การ
พัฒนาการบริหารจัดการส านักศาสนศึกษา
ของคณะสงฆ์ ในเขตอ าเภอบางปลาม้า 
จังหวัดสุพรรณบุรี DEVELOPMENT OF 
BUDDHIST STUDIES SCHOOLS OF THE 
SANGHA AT BANGPLAMA DISTRICT, 
SUPHANBURI PROVINCE 
๔.พระครูใบฎีกาสุพรรณ สีกลาง / การ
ส่งเสริมการปฎิบัติงานของพระวินยาธิการ
ข อ ง ค ณ ะ ส ง ฆ์ จั ง ห วั ด ชั ย ภู มิ  THE  
PROMOTION OF  VINAYADHIKARA 
MONKS IN CHAIYAPHUM PROVINCE 

๓ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภ
โณ 

๓ ๔ ดุษฎีนิพนธ์ ๓ เรื่อง คือ 
๑. พระครูปลัดมหาเถรานุวัตร/กิตฺติธโร/จุล
ทกาล /รูปแบบการพัฒนาการบริหาร
จัดการสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี 
THE DEVELOPMENT MODEL OF 
BUDDHISM PROPAGATION MONKS 
COUNCIL IN  PHETCHABURI  
PROVINCE 
๒. พระอธิการสมชาย/ านธมฺโม/ธงศิลา/
การส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการป้องกัน
ปั ญ ห า ย า เ ส พ ติ ด ใ ห้ นั ก เ รี ย น ร ะ ดั บ
มัธยมศึกษา จังหวัดสระบุรี  
THE PROMOTION OF MONKS’ ROLE 
IN PREVENTION OF DRUGS PROBLEMS 
FOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS 
IN SARABURI PROVINCE 
๓.  พระมหานิกร/ านุตฺ ต โร/ศรี ราช /
ประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ในเขต
ป ก ค ร อ ง ค ณ ะ ส ง ฆ์ ภ า ค  ๑ ๕ 
EFFECTIVENESS OF EDUCATIONAL 
DEVELOPMENT OF 
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PHRAPARIYATTIDHAMMA SCHOOL 
PALI SECTION AT THE SANGHA 
ADMINISTRATION REGION ๑๕ 
สารนิพนธ์ จ านวน ๔  เรื่อง คือ 
๑.พระธงชัย สุนฺทราจาโร ธนวัฒนกุล / แนว
ทางการใช้สื่ อออนไลน์ เ พ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ อ าเภอโนน
ไทย จังหวัดนครราชสีมา GUIDELINE FOR 
USING ONLINE MEDIA FOR BUDDHIST 
PROGAGATION BUDDHISM OF MONKS 
AT NONTHAI DISTRICT 
NAKHONRATCHASIMA PROVINCE 
๒.พระมุนินทร์ มุนินฺทโร กองจันทร์ดี / การ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงพุทธของวัด 
ในอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
BUDDHIST TOURISM MANAGEMENT 
OF TEMPLES IN BANGPHLI DISTRICT, 
SAMUT PRAKARN PROVINCE 
๓.พระมหามงคล อริญฺชโย ภูนาเขียว / การ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติ
ธรรมแผนกบาลี ของคณะสงฆ์ อ าเภอบาง
พลี จังหวัดสมุทรปราการ LEANNING AND 
TEACHING DEVELOPMENT OF 
PHRAPARIYATTIDHAMMA SCHOOL, IN 
PALI  SECTION, OF THE SANGHA 
BANG PHLI DISTRICT, SAMUTPRAKARN 
PROVINCE 
๔.พระสง่า เปลี่ยนกลาง / การบริหาร
จัดการวัดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน
ของคณะสงฆ์ อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พ ร ะ น ค ร ศ รี อ ยุ ธ ย า  MONASTERY 
MANAGEMENT AS COMMUNITY 
LEARNING CENTER OF SANGHA 
ADMINISTRATION IN WANGNOI 
DISTRICT PHRA NAKHON SI 
AYUTTHYA PROVINCE 

๔ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร ๑ ๔ ดุษฎีนิพนธ์ ๑ เรื่อง คือ 
๑. พระครูสังฆรักษ์ปัญญาพล/ปญฺ าพโล/มี
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ชูนึก/ กลไกการพัฒนาศักยภาพและขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงานของพระ
วินยาธิการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
POTENTIAL DEVELOPMENT 
MECHANISM FOR 
PHRAVINAYADHIKARA’S  OPERATION 
IN AYUTTHAYA PROVINCE 
สารนิพนธ์ จ านวน ๔  เรื่อง คือ 
๑.พระมหาวรเมธ เตชธมฺโม ดีสุรกุล / การ
ส่งเสริมการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ด้านสา
ธารณสงเคราะห์ของอ าเภอแก้งคร้อ จังหวัด
ชัยภูมิ THE ENCOURAGEMENT OF 
SANGHA AFFAIRS MANAGEMENT IN 
PUBLIC WELFARE OF KAENGKHRO 
DISTRICT CHAIYAPHUM PROVINCE 
๒.พระกฤษณพล คุณงฺกโร กลิ่นพะยอม / 
แนวทางการบริหารจัดการอธิกรณ์ของคณะ
สงฆ์ อ าเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 
GUIDELINES FOR THE MANAGEMENT 
OF ADHIKARANA OF THE SANGHA IN 
MUEANG DISTRICT ANGTHONG 
PROVINCE 
๓.พระชาญชัย อินฺท าโณ ยันต์ฉิมพลี / 
แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสงฆ์
ในอ าเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 
GUIDELINES FOR LEADERSHIP 
DEVELOPMENT OF SANGHA AT NON 
SA-AT DISTRICT UDONTHANI 
PROVINCE 

๕ พระสุธีวีรบัณฑิต  
(โชว์ ทสฺสนีโย) 

๒ ๔ ดุษฎีนิพนธ์ ๒ เรื่อง คือ 
๑. พระครูสุกิจจานุรักษ์/อคฺควณฺโณ/ดอก
กุหลาบ/การส่ง เสริมการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี 
 PROMOTING THE USE OF 
INFORMATION TECHNOLOGY FOR 
THE BUDDHISM PROPAGATION OF 
MONKS IN SUPHANBURI PROVINCE 
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๒. พระมหาปรีชา/เขมนนฺโท/เหล่าทวีคุณ/
การประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพ่ือการ
บริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัด
พ ร ะ น ค ร ศ รี อ ยุ ธ ย า  IDDHIPĀDA 
APPLICATION FOR MEDITATION 
CENTERS ADMINISTRATION IN 
AYUTTHAYA PROVINCE 
สารนิพนธ์ จ านวน ๔  เรื่อง คือ 
๑.พระมหาอัครวัฒน์ กิตฺติ าโณ เหมือน
พันธ์ / การบริหารจัดการเสนาสนะตาม
มาตรฐานสุขาภิบาลภายในวัด อ าเภอ
แ ก้ ง ค ร้ อ  จั ง ห วั ด ชั ย ภู มิ 
ACCOMMODATION MANAGEMENT AS 
THE SANITATION STANDARD OF 
TEMPLES IN KAENG KHRO DISTRICT 
CHAIYAPHUM PROVINCE 
๒.พระมหาพรประกิจ กิตฺติมโน ฤทธิ์สกุล / 
การบริหารจัดการงานประพฤติวุฏฐานวิธี
ของวัดในจังหวัดเพชรบูรณ์  MANGEMENT 
OF VUEEHANAVIDHI PRACTICE OF 
TEMPLES IN PHETCHABUN PROVINCE 
๓.พระครูสังฆรักษ์สมบัติ ธมฺมทินโน สมดี / 
การพัฒนาการบริหารจัดการหน่วยอบรม
ประชาชนประจ าต าบลของคณะสงฆ์ อ าเภอ
วั ง น้ อ ย  จั ง ห วั ด พ ร ะ น ค ร ศ รี อ ยุ ธ ย า 
MANAGEMENT DEVELOPMENT OF 
THE TAMBON TRAINING UNITS OF 
WANGNOI DISTRICT PHRA NAKHON SI 
AYUTTHAYA PROVINCE 
๔.พระอธิการรัตน รตโน บัวทอง / การ
บริหารจัดการการอบรมผู้บวชระยะสั้นของ
ค ณ ะ ส ง ฆ์ จั ง ห วั ด อ่ า ง ท อ ง  TRAINING 
MANAGEMENT FOR SHORT-TERM 
ORDAINED MONKS OF SANGHA IN 
ANG THONG PROVINCE 

๖ ดร.ประเสริฐ ธิลาว ๒ ๒ ดุษฎีนิพนธ์ ๒ เรื่อง คือ 
๑. พระครูวิจิตรธรรมวิภัช/ปญฺ าวุโธ/บุญ



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ ๘๐ 
 

 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๑.๑.๙-๑ รายชื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

 

เลิศหงษา/การพัฒนาการส่งเสริมการปฏิบัติ
ธ ร ร ม ข อ ง ส า นั ก ปฏิ บั ติ ธ ร ร ม จั ง ห วั ด
ประจวบคีรีขันธ์ MEDITATION PRACTICE 
PROMOTION DEVELOPMENT OF 
MEDITATION CENTERS IN PRACHUAP 
KHIRIKHAN PROVINCE 
๒. พระปลัดสุรพล/นิปุโณ /มุททารัตน์/การ
พัฒ นา พร ะนั ก เ ท ศน์ ต้ น แบ บจั ง ห วั ด
ประจวบคีรีขันธ์   THE DEVELOPMENT 
FOR PREACHER MODEL IN PRACHUAP 
KHIRIKHAN PROVINCE 
สารนิพนธ์ จ านวน ๒  เรื่อง คือ 
๑.พระวรภพ คุณสมฺปนฺโน วานิชวัฒน์ / 
การจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของวัด
พระบาทน้ า พุ  จั งหวั ดลพบุ รี 
MANAGEMENT OF PUBLIC WELFARE 
OF PHRABATNAMPU TEMPLE IN 
LOPBURI PROVINCE 
๒.พระครูกิตติวิสุทธิวัฒน์ สมฺปณฺโณ พลอย
ทรัพย์  /  การบริหารจัดการ โครงการ
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนในอ าเภอบาง
พลี  จังหวัดสมุทรปราการ MANAGEMENT 
OF SUMMER NOVICE ORDINATION 
PROJECT IN BANGPHLI DISTRICT, 
SAMUTPRAKARN PROVINCE 
๓.พระมหาพงษ์ศักดิ์ ทองละมุล / การ
บริหารจัดการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 
ของคณะสงฆ์อ าเภอบางปลาม้า จังหวัด
สุพรรณบุรี MANAGEMENT OF THE FIVE 
PRECEPTS OBSERVING VILLAGE 
PROJECT OF SANGHA 
ADMINISTRATORS BANGPLAMA 
DISTRICT, SUPHANBURI PROVINCE 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ ๘๑ 
 

เกณฑ์การประเมินที่ ๑๐ การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด    ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 

ผลการด าเนินงาน 
    - หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เปิดการศึกษาภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
     - คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  เห็นชอบในการ
ประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ 
      - คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ 
     - สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐                                      
     - สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติในการประชุม ครั้งที่  ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๒๙ 
มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐     
      - พ.ศ. ๒๕๖๐ ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับเรื่องเพ่ือให้ความเห็นชอบหลักสูตร  
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ผลการด าเนินงาน 
กระบวนการการปรับปรุงหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Input 

Process 

Output 

แผนยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย กรอบมาตรฐานอุดมศึกษา 

กระบวรการการปรับปรุงหลักสตูร 

ศึกษาและวิเคราะห์การ
วิจัยหลักสูตร ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

เสนอมหาวิทยาลัย 
แต่งตั้งคณะกรรมการปรบัปรุงหลกัสูตร 

ปรับปรุงหลักสูตร 

จัดท า มคอ.๒/มคอ.๓ 
เสนอมหาวิทยาลัย 

แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 

น าเสนอคณะกรรมการ 
ประจ าบณัฑิตวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัยน าเสนอต่อสภาวชิาการ 

น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลยั สภามหาวิทยาลยัอนุมัต ิ

เสนอหลักสูตรต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
รับทราบ/รับรองหลักสตูร 

ประกาศรับสมคัรนสิิต เปิดการเรียนการสอน 

ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ สนับสนนุ 
เสนอแนะ 

ประเมินประสิทธิภาพการเรยีนการสอน
ตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษา 

ปรับปรุงระบบและกลไกลการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร 

ความพึงพอใจของนิสิตต่อกระบวนการเรยีน
การสอนของหลักสูตรทีเ่ปิดสอน 

จ านวนนิสิต
ที่จบ 

การมีงาน
ท าของนิสิต 

P 

D 

C 

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

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 
 

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

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

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

ผลประเมิน        ผ่าน                            ไม่ผ่าน 
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องค์ประกอบที่ ๒  บัณฑิต 

 

ตัวบ่งชี่ท่ี ๒.๑    คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
ชนิดตัวบ่งชี้          ผลลัพธ์ 
 
ผลการด าเนินงาน 
 

ที ่ รายการ หน่วยนับ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๑ บัณฑิตทั้งหมดที่ส าเร็จการศึกษาของหลักสูตร รูป/คน ๒๒ 
๒ บัณฑิตของหลักสูตรที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
รูป/คน ๒๒ 

๓ ร้อยละของบัณฑิตที่ได้รับการประเมินต่อบัณฑิตท้ังหมด ร้อยละ ๑๐๐ 
๔ ผลรวมค่าคะแนนจากการประเมินบัณฑิตด้านคุณธรรม จริยธรรม คะแนน ๑๐๕.๒๒ 
๕ ผลรวมค่าคะแนนจากการประเมินบัณฑิตด้านความรู้ คะแนน ๑๐๑.๘๐ 
๖ ผลรวมค่าคะแนนจากการประเมินบัณฑิตด้านทักษะทางปัญญา คะแนน ๙๙.๒๕ 
๗ ผลรวมค่าคะแนนจากการประเมินบัณฑิตด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
คะแนน ๑๐๒.๐๐ 

๘ ผลรวมค่าคะแนนจากการประเมินบัณฑิตด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คะแนน ๑๐๓.๖๐ 

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

คะแนน ๕๑๑.๘๗ 

๑๐ ค่าเฉลี่ยของผลรวมค่าคะแนนจากการประเมินบัณฑิตทั้ง ๕ ด้าน  
(ข้อ ๙ ÷ ๕) 

คะแนน ๑๐๒.๓๗๔ 

๑๑ ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (ข้อ ๑๐ ÷ ข้อ ๒) คะแนน ๔.๖๕ 
 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
๔.๒๕ ๔.๖๕ ๔.๖๕ บรรลุ 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๒.๑ รายงานการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๒ (ปริญญาโท) ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ ๘๕ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี       ผลลัพธ์ 
ผลการด าเนินงาน  

ที ่ รายการ หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน 
๑ จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด  รูป/คน ๒๒ 
๒ จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์มีค่าน้ าหนัก ๐.๒๐ เรื่อง ๑๖ 
๓ จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์มีค่าน้ าหนัก ๐.๔๐ เรื่อง  
๔ จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์มีค่าน้ าหนัก ๐.๖๐ เรื่อง  
๕ จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์มีค่าน้ าหนัก ๐.๘๐ เรื่อง ๖ 
๖ จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์มีค่าน้ าหนัก ๑.๐๐ เรื่อง  
๗ ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนิสิตและ

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

๘ 

๘ ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

ร้อยละ ๓๖.๓๖ 

๙  แปลงค่าคะแนน ๕ โดยก าหนดให้คะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๔๐  คะแนน ๔.๕๕ 
 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ ๔๐ ร้อยละ ๓๖.๓๖ ๔.๔๕ ไมบ่รรลุ 

 
จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์มีค่าน้ าหนัก ๐.๒๐ มีจ านวน ๑๖ เรื่อง ประกอบด้วย 

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

๑ พระสมุห์นพดล 
จิรสีโล 
เจริญผล 

แนวทางการพัฒนาโครงการรักษาศีล 
๕ ที่ด าเนินการโดยโรงเรียน
มัธยมศึกษาอ าเภอบางปลาม้า จังหวัด
สุพรรณบุรี 
A GUIDELINE OF DEVELOPMENT 
ON THE FIVE PRECEPTS 
OBSERVING PROJECT BY 
SECONDARY SCHOOLS IN 
BANGPLAMA DISTRICT 
SUPHANBURI PROVINCE 

การประชุมทางวิชาการท่ีมี
รายงานการประชุม 
(Proceedings) ๘ เม.ย. ๖๒ 
จัดโดยหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ 

๒ พระธีระยุทธ์ 
อุชุจาโร 
เอมเปีย 

การบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัด 
อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี  
RELIGIOUS PROGERTY 
MANAGEMENT OF TEMPLES IN 

การประชุมทางวิชาการท่ีมี
รายงานการประชุม 
(Proceedings) ๘ เม.ย. ๖๒ 
จัดโดยหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ ๘๖ 
 

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

NONGKEA DISTRICT SARABURI 
PROVINCE 

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ 

๓ พระมหาพรประกิจ 
กิตฺติมโน 
ฤทธิ์สกุล 

การบริหารจัดการงานประพฤติวุฏ
ฐานวิธีของวัดในจังหวัดเพชรบูรณ์   
MANGEMENT OF 
VUEEHANAVIDHI PRACTICE OF 
TEMPLES IN PHETCHABUN 
PROVINCE 

การประชุมทางวิชาการท่ีมี
รายงานการประชุม 
(Proceedings) ๘ เม.ย. ๖๒ 
จัดโดยหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ 

๔ พระสมพร 
สมจิตโต 
อ่อนไธสง 

การส่งเสริมเด็กและเยาวชนในการ
เข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์ อ าเภอเมือง จังหวัด
ชัยภูมิ 
CHILDREN AND YOUTHS 
PROMOTION FOR BUDDHIST 
ACTIVITY PARTICIPATION OF 
MONKS AT MUANG DISTRICT, 
CHAIYAPUM PROVINCE 
PROVINCE 

การประชุมทางวิชาการท่ีมี
รายงานการประชุม 
(Proceedings) ๘ เม.ย. ๖๒ 
จัดโดยหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ 

๕ พระครูสังฆรักษ์สมบัติ 
ธมฺมทินโน 
สมดี 

การพัฒนาการบริหารจัดการหน่วย
อบรมประชาชนประจ าต าบลของ
คณะสงฆ์ อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
MANAGEMENT DEVELOPMENT 
OF THE TAMBON TRAINING 
UNITS OF WANGNOI DISTRICT 
PHRA NAKHON SI AYUTTHAYA 
PROVINCE 

การประชุมทางวิชาการท่ีมี
รายงานการประชุม 
(Proceedings) ๘ เม.ย. ๖๒ 
จัดโดยหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ 

๖ พระกฤษณพล 
คุณงฺกโร 
กลิ่นพยอม 

แนวทางการบริหารจัดการอธิกรณ์
ของคณะสงฆ์ อ าเภอเมือง จังหวัด
อ่างทอง 
GUIDELINES FOR THE 
MANAGEMENT OF ADHIKARANA 
OF THE SANGHA IN MUEANG 
DISTRICT ANGTHONG PROVINCE 

การประชุมทางวิชาการท่ีมี
รายงานการประชุม 
(Proceedings) ๘ เม.ย. ๖๒ 
จัดโดยหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ ๘๗ 
 

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

๗ พระมุนินทร์ 
มุนินฺทโร 
กองจันทร์ดี 

การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิง
พุทธของวัด ในอ าเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ 
BUDDHIST TOURISM 
MANAGEMENT OF TEMPLES IN 
BANGPHLI DISTRICT, SAMUT 
PRAKARN PROVINCE 

การประชุมทางวิชาการท่ีมี
รายงานการประชุม 
(Proceedings) ๘ เม.ย. ๖๒ 
จัดโดยหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ 

๘ พระชาญชัย 
อินฺท าโณ 
ยันต์ฉิมพลี 

แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าของ
พระสงฆ์ในอ าเภอโนนสะอาด จังหวัด
อุดรธานี 
GUIDELINES FOR LEADERSHIP 
DEVELOPMENT OF SANGHA AT 
NON SA-AT DISTRICT 
UDONTHANI PROVINCE 

การประชุมทางวิชาการท่ีมี
รายงานการประชุม 
(Proceedings) ๘ เม.ย. ๖๒ 
จัดโดยหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ 

๙ พระอธิการสมชาย 
อินฺทโชโต 
จันทร์เกตุ 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์อ าเภอบ้านหมอจังหวัด
สระบุรี 
BUDDHISM PROPAGATION 
DEVELOPMENT OF THE SANGHA 
IN BANMO DISTRICT, SARABURI 
PROVINCE 

การประชุมทางวิชาการท่ีมี
รายงานการประชุม 
(Proceedings) ๘ เม.ย. ๖๒ 
จัดโดยหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ 

๑๐ พระบุญมี 
ธมฺมธโร 
แก้วแก่น 

การพัฒนาการบริหารจัดการส านักศา
สนศึกษาของคณะสงฆ์ ในเขตอ าเภอ
บางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 
DEVELOPMENT OF BUDDHIST 
STUDIES SCHOOLS OF THE 
SANGHA AT BANGPLAMA 
DISTRICT, SUPHANBURI 
PROVINCE  

การประชุมทางวิชาการท่ีมี
รายงานการประชุม 
(Proceedings) ๘ เม.ย. ๖๒ 
จัดโดยหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ 

๑๑ พระมหามงคล 
อริญฺชโย 
ภูนาเขียว 

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
พระปริยัติธรรมแผนกบาลี ของคณะ
สงฆ์ อ าเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ 
LEANNING AND TEACHING 
DEVELOPMENT OF 

การประชุมทางวิชาการท่ีมี
รายงานการประชุม 
(Proceedings) ๘ เม.ย. ๖๒ 
จัดโดยหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ ๘๘ 
 

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

PHRAPARIYATTIDHAMMA 
SCHOOL, IN PALI  SECTION, OF 
THE SANGHA BANG PHLI 
DISTRICT, SAMUTPRAKARN 
PROVINCE 

๑๒ พระอธิการรัตน 
รตโน 
บัวทอง 

การบริหารจัดการการอบรมผู้บวช
ระยะสั้นของคณะสงฆ์จังหวัดอ่างทอง 
TRAINING MANAGEMENT FOR 
SHORT-TERM ORDAINED MONKS 
OF SANGHA IN ANG THONG 
PROVINCE 

การประชุมทางวิชาการท่ีมี
รายงานการประชุม 
(Proceedings) ๘ เม.ย. ๖๒ 
จัดโดยหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ 

๑๓ พระมหาพงษ์ศักดิ์ 
ทองละมุล 

การบริหารจัดการโครงการหมู่บ้าน
รักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์อ าเภอบาง
ปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 
MANAGEMENT OF THE FIVE 
PRECEPTS OBSERVING VILLAGE 
PROJECT OF SANGHA 
ADMINISTRATORS BANGPLAMA 
DISTRICT, SUPHANBURI 
PROVINCE 

การประชุมทางวิชาการท่ีมี
รายงานการประชุม 
(Proceedings) ๘ เม.ย. ๖๒ 
จัดโดยหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ 

๑๔ พระครูใบฎีกาสุพรรณ 
สีกลาง 

การส่งเสริมการปฎิบัติงานของพระ
วินยาธิการของคณะสงฆ์จังหวัดชัยภูมิ 
THE  PROMOTION OF  
VINAYADHIKARA MONKS IN 
CHAIYAPHUM PROVINCE 

การประชุมทางวิชาการท่ีมี
รายงานการประชุม 
(Proceedings) ๘ เม.ย. ๖๒ 
จัดโดยหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ 

๑๕ พระสง่า เปลี่ยนกลาง การบริหารจัดการวัดให้เป็นศูนย์การ
เรียนรู้ในชุมชนของคณะสงฆ์ อ าเภอ
วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
MONASTERY MANAGEMENT AS 
COMMUNITY LEARNING CENTER 
OF SANGHA ADMINISTRATION IN 
WANGNOI DISTRICT PHRA 
NAKHON SI AYUTTHYA 
PROVINCE 

การประชุมทางวิชาการท่ีมี
รายงานการประชุม 
(Proceedings) ๘ เม.ย. ๖๒ 
จัดโดยหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร ์คณะ
สังคมศาสตร์ 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ ๘๙ 
 

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

๑๖ พระวรภพ 
คุณสมฺปนฺโน 
วานิชวัฒน ์

การจัดการงานสาธารณสงเคราะห์
ของวัดพระบาทน้ าพุ จังหวัดลพบุรี 
MANAGEMENT OF PUBLIC 
WELFARE OF PHRABATNAMPU 
TEMPLE IN LOPBURI PROVINCE 

การประชุมทางวิชาการท่ีมี
รายงานการประชุม 
(Proceedings) ๘ เม.ย. ๖๒ 
จัดโดยหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ 

 
  
จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์มีค่าน้ าหนัก ๐.๘๐ มีจ านวน ๖ เรื่อง ประกอบด้วย 

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

๑ พระอธิการสมาน  
กนฺตธมฺโม 

การจัดการสิ่งแวดลอมภายในวัดของ
พระสังฆาธิการในอ าเภอวังนอย               
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์ ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ 
เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑.  

๒ พระใบฎีกาสมคิด 
นาถสีโล 

บทบาทของพระสังฆาธิการในการช
วยเหลือเกื้อกูลประชาชน  อ าเภอวัง
ทรายพูน จังหวัดพิจิตร 

วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์ ที่ ๗ ฉบับที่ ๒ 
เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑.  

๓ พระประจิรักษ
มหาป  ฺโ (เมฆ
หมอก) 

การจัดท าบัญชีเพ่ือการจัดการศาสน
สมบัติของวัด ในอ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา 

วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์ ที่ ๗ ฉบับที่ ๒ 
เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑. 

๔ พระอธิการสุรศักดิ์ 
สุขุมาโล (คงเมือง) 

เทศนาวิธีเพ่ือการเผยแผ
พระพุทธศาสนาของพระสงฆใน
อ าเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี 

วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์ ที่ ๗ ฉบับที่ ๒ 
เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑. 

๕ พระมหาวิโรจน  
วิโรจโน 

การบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการใน
จังหวัดพิจิตร 

วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์ ที่ ๗ ฉบับที่ ๒ 
เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑. 

๖ พระครูบวรกิจคุณา
ธาร (อนันต วรป

 ฺโญ) 

การสื่อสารเพื่อการเผยแผ
พระพุทธศาสนาของพระสงฆในเขต
หนองจอก  กรุงเทพมหานคร 

วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์ ที่ ๗ ฉบับที่ ๒ 
เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑.  
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

๒.๒ หนังสือรับรองการตีพิมพ์ความความ/วารสาร 
 

วิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ ๒ 

จุดแข็ง 

สนับสนุนให้นิสิตตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

จุดที่ควรพัฒนา 

ควรสนับสนุนให้นิสิตน าเสนอผลงานในเวทีที่หลากหลายขึ้น 

แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา 
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องค์ประกอบที่ ๓ นิสิต 
 

ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑  การรับนิสิต 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
๓.๑ การรับนิสิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

สอบความรู้ความสามารถท่ัวไป 
สอบความรู้ภาษาอังกฤษ 
สอบความรู้ด้านการวิจัย 

 

ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 

หลักสูตรประชุมก าหนดเป้าหมายจ านวนรับนิสิต 

ท่ี (ร่าง) แผนการรับนิสิตเสนอต่อ ผอ.หลักสูตรบัณฑิตฯ 

ปฐมนิเทศการศึกษา 

ประกาศผลสอบ 

สอบคัดเลือกตามเกณฑ์ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 

รับสมัครตามประกาศ 

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิต 

จัดท าคู่มือสมัครเรียน,แผ่นพับและเอกสาร ประชาสัมพันธ์ท่ีเกี่ยวข้อง 

หลักสูตรบัณฑิตฯ ประกาศรับสมัครนิสิต 

รายงานตัวนิสิตใหม่ 
 เป็นไปตามเป้าหมาย 
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 ผลการด าเนินงาน 
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ได้ด าเนินการ

ตามระบบและกลไกของการรับนิสิตในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้ 
- คณะกรรมการประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ได้ประชุม

เพ่ือก าหนดจ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ 
๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งได้ก าหนดตามเกณฑ์และตามที่ระบุไว้ใน มคอ.๒ คือ แบบ ก. ท าวิทยานิพนธ์ 
จ านวน ๕ รูป และแบบ ข. ท าสารนิพนธ์ รับ ๕๐ รูป และน าปัญหาการสมัครเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๐ มา
ปรับปรุงแก้ไข ซึ่งจากการประชุม ท าให้ทราบปัญหาดังนี้ 

๑) กระบวนการการรับสมัคร ปัญหาคือ หลักสูตรหยุดรับสมัครในวันพระ ซึ่งผู้สนใจบางคนไม่ทราบจึง
มาสมัครเรียนวันพระจงท าให้พลาดการสมัคร 

๒) ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลหลักสูตรยากเกินไป 
ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรจึงมีมติให้ปรับเปลี่ยนและหาทางแก้ไขกระบวนการดัง

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

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

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

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

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

- คณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกพระภิกษุ พระสังฆาธิการ เข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้ท าการประชุมคณะกรรมการสอบ
คัดเลือกก่อนด าเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ โดยที่ประชุมเสนอว่า 

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

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่เสนอ 
- ประกาศหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

- ด าเนินการสอบข้อเขียนในสามหมวด คือ หมวดทฤษฎี หมวดวิจัย และหมวดประยุกต์ ในวันที่ ๘ 
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ โดยด าเนินการสอบดังนี้  
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 - หมวดวิชาว่าด้วยทฤษฎีทางการจัดการเชิงพุทธ สอบตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น.  
 - หมวดวิชาว่าด้วยการวิจัย สอบตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. 
 - หมวดวิชาว่าด้วยประยุกต์ สอบตั้งแต่เวลา ๑๕.๑๕-๑๗.๑๕ น. 
- และด าเนินการสอบสัมภาษณ์ โดยมี รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

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

- คณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกพระภิกษุ พระสังฆาธิการ เข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้ท าการประชุมคณะกรรมการสอบ
คัดเลือกหลังจากสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เสร็จปล้ว โดยที่ประชุมเสนอว่า 

“เนื่องจากผู้สมัครในหลักสูตรแบบ ก มีน้อย เห็นสมควรพิจารณาให้เปลี่ยนหลักสูตรจากแบบ ก เป็น 
ข ทั้งหมด เพ่ือให้ผู้เรียนได้ศึกษาทฤษฎีทางด้านการจัดการอย่างเต็มที่ ควบคู่กับการท าวิจัย และมีผู้สมัครเรียน
จ านวนน้อยกว่าเกณฑ์ตาม มคอ. ๒ จึงเสนอให้คณาจารย์ช่วยกันประชาสัมพันธ์ผู้สนใจให้มากขึ้น” 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่เสนอ 
- ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบ

คัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ จ านวนทั้งสิ้น ๑๗ รูป 

- รายงานตัวขึน้ทะเบียนนิสิตระหว่างวันที่ ๑๒-๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ ปรากฏว่ามีผู้มารายงานตัว
เพียง ๑๔ รูป เท่านั้น 

เมื่อมีการด าเนินการตามขั้นตอนการรับนิสิตประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้น าเสนอผลการสอบคัดเลือกต่อที่ประชุมผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่
ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ โดยมติที่ประชุมดังกล่าวได้เสนอให้ 
“อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่าน ช่วยก ากับดูแลนิสิตใหม่อย่างใกล้ชิด และคอยให้ค าปรึกษาแก่นิสิตใหม่ใน
ทุกๆเรื่อง ส่วนนิสิตที่ยังไม่มารายงานตัว ให้เลขานุการประจ าหลักสูตรติดต่อประสานงาน เพ่ือให้มารายงานตัว
ต่อไป” 
              - การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
                 หลังจากได้ด าเนินการตามกระบวนการรับนิสิตใหม่ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามขั้นตอนแล้ว
นั้นและได้มีประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งมีจ านวนทั้งสิ้น ๑๗ รูป 

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

๑) นิสิตแรกเข้าขาดความรู้พ้ืนฐานในสาขาวิชา  
๒) นิสิตแรกเข้าขาดความรู้ในการวิจัย และ  
๓) นิสิตแรกเข้าขาดความรู้และทักษะภาษอังกฤษ  
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ซึ่งปัญหาดังกล่าวนั้น คณะกรรมการประจ าหลักสูตรสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาตามกลยุทธ์ในการด าเนินการแก้ไขปัญหาที่ระบุไว้ใน มคอ. ดังนี้   

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

ภาษาอังกฤษโดยใช้เอกสารภาษาอังกฤษประกอบการสอน โดยการด าเนินการจัดอบรมทั้ง ๓ ข้อนั้นหลักสูตร
ได้ด าเนินการดังนี้ 
 - ขออนุมัติโครงการเตรียมความพร้อมส าหรับนิสิตก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยให้
ด าเนินการได้เม่ือวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ และทางหลักสูตรได้ด าเนินการจัดอบรมดังนี้ 
 ๑) จัดอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนิสิตในหลักสูตรซึ่งจะเพ่ือเพ่ิมทักษะพ้ืนฐานทางด้าน
การจัดการ ระหว่างวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบในการบรรยายประกอบด้วย ดร.
ประเสริฐ ธิลาว และ พระปลัดระพิน พุทธิสาโร, ผศ.ดร. 
 ๒) จัดอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนิสิตในหลักสูตรซึ่งจะเพ่ือเพ่ิมทักษะพ้ืนฐานทางด้าน
การวิจัย ระหว่างวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ซ่ึงมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบในการบรรยายประกอบด้วย พระ
มหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร.  พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.   
 ๓) จัดอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนิสิตในหลักสูตรซึ่งจะเพ่ือเพ่ิมทักษะพ้ืนฐานทางด้าน
ภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบในการบรรยายคือ พระมหา
สุนันท์ สุนนฺโท,ดร.  พระสุธีวีรบัณฑิต,ดร.   
 ในการจัดฝึกอบรมในการเพ่ิมทักษะทั้งสามทักษะดังกล่าวนั้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละหมวดได้มี
การทดสอบศักยภาพของผู้เข้าอบรมโดยถามตอบและให้ท าบททดสอบ ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด ผ่านการ
ประเมินของอาจารย์ผู้รับผิดชอบทุกคน พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอนตามที่หลักสูตรก าหนด 
 

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

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๓.๑.๑-๔ - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกพระภิกษุ พระ

สังฆาธิการ เข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๓.๑.๑-๕ - ประกาศหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ข้อเขียนเข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  

๓.๑.๑-๖ - ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตร
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มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  
๓.๑.๑-๗ - โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับนิสิตก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรพุทธ

ศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 

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

 
การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
๔ คะแนน ๓ ๓ ไมบ่รรลุ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  ๓.๒  การส่งเสริมและพัฒนานิสิต 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 

การส่งเสริมและพัฒนานิสิต:การให้ค าปรึกษาสารนิพธ์แก่บัณฑิตศึกษา 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 ผลการด าเนินงาน 
         - การควบการดูแลการให้ค าปรึกษาสารนิพธ์แก่บัณฑิตผู้ศึกษา 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้
มีการประชุมเพ่ือก าหนดวางแผนระบบและกลไกการควบคุมคุมดูแลให้ค าปรึกษาสารนิพธ์แก่นิสิตที่ศึกษาใน
หลักสูตร ซึ่งจากผลการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้วางระบบและกลไกไว้ดังปรากฏตามโฟชาร์ต 
และได้ด าเนินการตามระบบและกลไก ดังนี้ 

ประเมินผลการด าเนินงาน 
 

ให้ค าปรึกษา 

สารนิพธ์ 

จัดการความเสี่ยงในด้านต่างๆ 
 

จ าท าแผนและตารางให้ค าปรึกษาแก่นิสิต 
 

ผอ. หลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ แต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษา 
 

หลักสูตรเสนอแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษา 
 

คณะกรรมการประชุมเพื่อคัดเลือกท่ีปรึกษา 

ให้ค าปรึกษา 

การเรียนการสอน 

ให้ค าปรึกษา 

ด้านวิชาการ 

ให้ค าปรึกษา 

การลงทะเบียนเรียน 

KM 

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

- หลักสูตรเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปต่อผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ โดยประธานหลักสูตรเป็นผู้เสนอตามมติที่ประชุมของคณะกรมการประจ า
หลักสูตร 

- ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาตามค าสั่งหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่ ๐๐๒/
๒๕๖๑ ซึ่งในค าสั่งดังกล่าวได้จัดให้อาจารย์ที่ปรึกษาดูแลนิสิตดังนี้ 

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

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรทุก ๑ เดือน ตลอดปีการศึกษา 
- มีก าหนดการวางแผนการด าเนินงานของการท าสารนิพธ์ของนิสิตตั้งแต่กระบวนการก่อนสอบหัวข้อ

และโครงร่างฯ จนถึงสอบป้องกันสารนิพธ์ โดยหลักสูตรได้จัดท าบันทึกสัตยาบรรณระหว่างนิสิตในหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรเกี่ยวกับเรื่องการท างานวิจัย เพื่อควบคุมคุมและติดตามงานของนิสิต ให้เสร็จตาม
กรอบระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

- อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพธ์ คอยชี้แนะกระบวนการในการพัฒนาการเรียนรู้และการวิจัยให้กับนิสิตใน
ระหว่างท าวิจัยด้วยโดยกระบวนการทั้งหมด ได้มีการประกาศโ ดยผู้อ านวยการหลักสูตรฯ เพ่ือให้
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าไปปฏิบัติ และเพ่ือให้การควบคุมดูแลนิสิตให้เป็นไปตามที่หลักสูตรได้ก าหนด
แผนไว้   

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

ดังนั้น คณะกรรมการประจ าหลักสูตรจึงได้หาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนี้  
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(๑) ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรประสานงานกับบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือขอระเบียบการในเรื่องดังกล่าว
ให้แก่นิสิตในหลักสูตร  

(๒) ให้นิสิตในหลักสูตรในโปรแกรมป้องกันการคัดลอก (อักขราวิสุทธิ์) ก่อนที่จะน าเสนอต่อที่ปรึกษา
สารนิพธ์หรือสาระนิพนธ์ 
 นอกจากนั้นที่ประชุมยังได้มีมติให้ปรับระบบและกลไกที่ไม่เกี่ยวข้องกับการให้ค าปรึกษาสารนิพธ์หรือ
สาระนิพนธ์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยให้ตัดกระบวนการ ดังนี้ออกประกอบด้วย การให้ค าปรึกษาการ
ลงทะเบียนเรียน และการให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ 
 
๓.๒.๒ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
 ๑. ทางหลักสูตรมีการสนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือเสริมสร้างทักษะทางการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบร่วม 
๑. 
 

โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ในประเทศ 
พธ.ม. กจพ. 

๒๐,๐๐๐ หลักสูตร
บัณฑิตศึกษาฯ 

นิสิต หลักสูตร 
กจพ. 

๒. โครงการสั มมนาทางวิ ช าการ 
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

๑๐,๐๐๐ หลักสูตร
บัณฑิตศึกษาฯ 

นิสิต หลักสูตร 
กจพ. 

๓. โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 

๕๐,๐๐๐ หลักสูตร
บัณฑิตศึกษาฯ 

นิสิต หลักสูตร 
กจพ. 

๔. โครงการเดินธุดงค์ – ธรรมยาตรา ๒๐๐,๐๐๐ หลักสูตร
บัณฑิตศึกษาฯ 

นิสิต หลักสูตร 
กจพ. 

๕. โครงการเทคนิคการท าวิจัยและ
สารนิพธ์ 

๑๐๐,๐๐๐ หลักสูตร
บัณฑิตศึกษาฯ 

นิสิต หลักสูตร 
กจพ. 

๖. โครงการปฐมนิ เทศการศึกษา
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

๕๐,๐๐๐ หลักสูตร
บัณฑิตศึกษาฯ 

นิสิต หลักสูตร 
กจพ. 

 
๒. ทางหลักสูตรฯ ได้จัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตเพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี๒๑ดังนี้ 
 

ที ่ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ กิจกรรมที่ทางหลักสูตรด าเนินการ 
๑. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม โครงการสัมมนาทางวิชาการ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ (ก าหนดให้นิสิต
ได้ออกแบบการเรียนรู้ตามความสนใจ ผ่านกิจกรรม
เสริมหลักสูตร จัดสัมมนาทางวิชาการ โดยนิสิตจะ
ไ ด้ รั บ ค ว า ม รู้ ต า ม ค ว า ม ส น ใ จ  แ ล ะ ใ ช้ น วั ติ
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กรรมการบริหารโครงการสัมมนาตามสภาพความเป็น
จริง ในการบริหารโครงการนั้น)  

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

๓. ทักษะชีวิตและอาชีพ ๑) โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานนอก
สถานที่ต่างประเทศ พธ.ม. กจพ. (ประเทศเวียดนาม
เพ่ือเสริมสร้างทักษะ  ทางภาษา การปรับตัว และการ
เรียนรู้เพ่ือปรับตัวในความเป็นพลเมืองแห่งรัฐ และศา
สนิกหน้าที่ในบทบาทของพระภิกษุในพระพุทธศาสนา)  
๒) โครงการนิสิตอาสาพัฒนาชุมชน หลักสูตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (การบริการสังคมด้วย
การท า สั ง คมสง เคร าะห์  จั งหวั ด สระแก้ ว  ให้
ทุนการศึกษาแก่เด็กผู้ด้อยโอกาสและมอบอุปกรณ์กีฬา
แก่นักเรียน) 
๓) โครงการวิจัยมหาวิทยาลัยสงฆ์กับการรับผิดชอบ
ต่อสังคม 
๔) โครงการเดินธุดงค์ – ธรรมยาตรา (ส่งเสริมทักษะ
การใช้ชีวิตบนพ้ืนฐานของความแตกต่าง หลากหลาย 
พ ร้ อ ม ยื น ยั น อุ ด ม ก า ร ณ์ ข อ ง ก า ร นั ก บ ว ช ใ น
พระพุทธศาสนา ตามหลักพระธรรมวินัย เป็นต้น)  
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๓.๒ หลักฐานประกอบ  
รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

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

 
การประเมินตนเอง 
 

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

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

๑) การคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตร (รายงาน ๔ ปีรวมปีประเมิน)  
นิสิตคงอยู่ 

  ปีท่ีรับเข้า 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

๒๕๕๘/๒๑ ๒๑ ๒๑   
๒๕๕๙/๒๒  ๒๒ ๒๒  
๒๕๖๐/๒๔   ๒๔ ๒๔ 
๒๕๖๑/๑๔    ๑๔ 

 

๒) การส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร (ขอ้มูล ๔ ปีนับรวมปีประเมนิ) 
 

จ านวนนิสิต 
 
 

ปีท่ีรับเข้า 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 
จ านวน
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
ร้อยละ 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
ร้อยละ 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
ร้อยละ 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
ร้อยละ 

๒๕๕๘ ๒๑ - - ๒๑ ๑๐๐ - - - - 
๒๕๕๙ ๒๒ - - - - ๒๒ ๑๐๐ - - 
๒๕๖๐ ๒๔ - - - - - - ๒๒ ๙๑.๗ 
๒๕๖๑ ๑๔ - - - - - - - - 

 

๓) ความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตร 

ที ่ รายการประเมิน 
คะแนนการ
ประเมิน 
ปี ๒๕๕๙ 

คะแนนการ
ประเมิน 
ปี ๒๕๖๐ 

คะแนนการ
ประเมิน 
ปี ๒๕๖๑ 

๑ ด้านการรับนิสิตและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา 

๔.๑๒ ๔.๔๒ ๔.๔๓ 

๒ ด้านการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาสารนิพธ์ ๓.๙๒ ๔.๒๒ ๔.๑๒ 
๓ ด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้าง

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๓.๗๓ ๔.๒๓ ๔.๒๙ 

๔ ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ๓.๘๙ ๔.๑๑ ๔.๑๒ 
 คะแนนเฉลี่ย ๓.๙๒ ๔.๑๕ ๔.๑๘ 
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ระดับความพึงพอใจของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาต่อการบริหารจัดการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
การบริหารจัดการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการเชิงพุทธ 
ระดับความพึงพอใจ 

 ̅ S.D. แปลผล 
๑.ช่องทางร้องเรียนของนิสิต ๔.๒๒ ๑.๒๒๒ มาก 
๒.การจัดการข้อร้องเรียนของนิสิตรวดเร็วและเหมาะสม ๔.๒๑ ๑.๒๑๑ มาก 
รวมค่าเฉลี่ยทั้งหมด ๔.๒๒ ๒.๙๘๓ มาก 
 
ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 
 

ผลการด าเนินงาน 
ระบบ : ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ที่ผ่านมาทางหลักสูตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ได้วางระบบ
และกลไกการจัดการข้อร้องเรียนดังนี้ (๑)  เปิดไลน์เพ่ือการสื่อสารระหว่างกลุ่ม เพ่ือเป็นช่องทางในการ
สื่อสาร การรับข้อร้องเรียน และการแก้ปัญหาให้กับนิสิต (๒)  Facebook (๓) Website (๔) กล่องข้อ
ร้องเรียนเพ่ือการสื่อสารระหว่างนิสิต  คณาจารย์ และการจัดการหลักสูตร (๕) แจ้ง ร้องเรียน ปรึกษาผ่าน
ผู้บริหารหลักสูตรโดยตรง อาทิ ผู้อ านวยการหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นต้น  
ข้อร้องเรียน : ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ พบข้อร้องเรียนจากนิสิตในกรณีต่าง ๆ อาทิ  (๑) สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ เช่น แอร์ไม่เย็น  (๒) การจัดการเรียนรู้ เช่น ผู้สอนไม่ได้เข้าสอนตรงตามเวลา การสื่อสารระหว่าง
หลักสูตรกับนิสิตไม่ชัดเจน เป็นต้น  
การจัดการข้อร้องเรียน : น าข้อร้องเรียนเข้าท่ีประชุมผู้บริหารหลักสูตร ซึ่งมีการประชุมรายเดือนในทุก ๆ 
เดือน หรือมีวาระเร่งด่วนก็มีการจัดประชุมเป็นพิเศษ และน าข้อร้องเรียนเสนอต่อที่ประชุมนั้น  และหา
แนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกัน หรือทวนสอบสวนข้อมูลเพ่ิมเติม   จากนั้นมอบหมายส่วนบุคคลต่าง ๆ 
แก้ปัญหาตามข้อร้องเรียนที่พบจากนิสิตในข้อนั้น ๆ  
ผลการจัดการข้อร้องเรียน : นิสิตมีความพึงพอใจ และไม่มีข้อร้องเรียนเมื่อได้รับการแก้ปัญหา หรือ
จัดการโดยกลไกหลักสูตรแล้ว  

 
๔) บัณฑิตศึกษา นักศึกษามีความรู้ ทักษะการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ด้วยตนเอง มีศักยภาพการ
วิจัยท่ีแสดงออกถึงการผลิตและเผยแพร่ความรู้จากกระบวนวิจัยของตนเอง  
 หลักสูตรส่งเสริมให้นิสิตมีความรู้ ทักษะการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ด้วยตนเอง มีศักยภาพ
การวิจัยที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพร่ความรู้จากกระบวนวิจัยของตนเองดังนี้ 
 ๑. จัดอบรมโครงการการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความทางวิชาการและบทความวิจัย 
 ๒. จัดอบรมโครงการเทคนิคการท าวิจัยและสารนิพธ์ 
 ๓. ส่งเสริมให้นิสิตเขียนบทความวิชาการและน าเสนอในเวทีระดับชาติและนานาชาติ 
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๓.๓-๑ สถิตินิสิต ๒๕๖๑ 
๓.๓-๒ สถิติผู้ส าเร็จการศึกษา ๒๕๖๑ 
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๓.๓-๓ แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อคุณภาพหลักสูตรหลักสูตรพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

 

การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
๔ คะแนน ๔ ๔ บรรลุ 

 

วิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ ๓ 
จุดแข็ง 

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

-     ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ไม่มีการรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ 

 
 

หลักสูตรทบทวนภาระงานและอัตราก าลัง 

ขออนุมัติอธิการบดีผ่านคณะสังคมศาสตร์ เข้า กบม. 
เข้าสภาวิชาการ 

ก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

บรรจุเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ประกาศรับสมัคร 

ปฐมนิเทศและแนะแนวอาจารย์ใหม่ 

ถ้าเห็นว่าไม่เปน็ไปตามแผนหลกัสูตรจะประเมิน
กระบวนการ เพื่อแก้ไขให้การด าเนินงานดีขึน้ 

ประกาศผลสอบคัดเลือก 

สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ ทดสอบการสอน 
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๒. ระบบการบริหารอาจารย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

หลักสูตรประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการ
บริหารงานภายในหลักสูตร 

มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบปฏิบัติงาน
ในหลักสูตร 

ก าหนดภาระหน้าที่และบทบาทอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ติดตามการท างานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เพ่ือประเมินผล 

ถ้าเห็นว่าไม่เป็นไปตามแผนหลักสูตรจะประเมิน
กระบวนการ เพ่ือแก้ไขให้การด าเนินงานดีข้ึน 
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สารนิพนธ์ มอบ ดร.ประเสริฐ ธิลาว พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. ดูแลเรื่องระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ
หลักสูตร มอบ พระปลัดระพิน พุทธิสาโร, ผศ.ดร. และพระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. ดูแลเรื่องเอกสารทั่วไป
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร และมอบ ดร.ประเสริฐ ธิลาวดูแลเรื่องการด าเนินการโครงการ
ต่าง ๆ ของหลักสูตรและดูแลเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของหลักสูตรด้วย 

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

๓. การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรได้มีการส่งเสริมให้คณาจารย์ได้ท างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  เพ่ือ
เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการหลักสูตรด้านการวิจัยและพัฒนา และหลักสูตรได้ด าเนินการ
พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยโดยก าหนดให้มีแผนงานด้านการสนับสนุนเสริมการวิจัย โดยมีการจัดกิจกรรม 
การอบรมสนับสนุนเสริมความรู้เกี่ยวกับการวิจัยโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ประชุมแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนและพัฒนาอาจารย์ผ่าน
กระบวนการ ๔ ด้าน 

ประเมินผลการพัฒนาตนเอง ตามแผนที่ก าหนดไว้ และสรุปเข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

อาจารย์พัฒนาตนเองตามแผนงาน 

ท าต าแหน่งทางวิชาการ 

ฝึกอบรมความรู้ เข้าร่วมกิจกรรม KM 

วิจัยและเผยแพร่งานวิจัย 

หลักสูตรประชุมจัดท าแผนพัฒนาตนเองใน ๑ ปี น าเสนอที่ประชุม 

ผลการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

ผลการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ 

ถ้าเห็นว่าไม่เป็นไปตามแผนหลักสูตรจะประเมินกระบวนการ  
เพ่ือแก้ไขให้การด าเนินงานดีขึ้น 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ ๑๐๗ 
 

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

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

๒. การส่งบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตรโครงการเทคนิคการท าวิจัยและวิทยานิพนธ์ เพ่ือพัฒนาอาจารย์
ที่ปรึกษาดุษฏีนิพนธ์ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒ สถานที่จัดงานห้องประชุม  ของ The Pine  Resort จ.ปทุมธานี 
 ๓. การส่งบุคลากรเป็นกรรมการวิพากษ์บทความวิจัยในการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม  
(Proceedings) หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ในวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒  
 ๔. หลักสูตรได้บูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอนโดย
หลักสูตรมีการด าเนินโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน สร้างกระบวนการบริหารและพัฒนาที่เป็น
รูปธรรมให้คณาจารย์ได้พัฒนาความรู้ความสามารถและน ามาปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นประโยชน์แก่นิสิตหลักสูตรได้
สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของคณะและของมหาวิทยาลัย โดยมีการ
รวบรวมเอกสาร งานวิจัยของคณาจารย์ของคณะที่เป็นประโยชน์เพ่ือให้เป็นแหล่งค้นคว้า ข้อมูลที่สนับสนุน
การวิจัย โดยเผยแพร่ไว้ในฐานข้อมูลการวิจัยของหลักสูตรผ่านเว็บไซต์ http://gps.mcu.ac.th/ หรือ
http://www.journal-social.mcu.ac.th/ และเอกสารงานวิจัยที่เป็นรูปเล่มในห้องศูนย์วิจัยธุรกิจท้องถิ่น 
(วจก.๔.๑(๑๖)) รวมทั้งจัดให้มีฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยของหลักสูตร ซึ่งได้รวบรวมนักวิจัย ผลงาน
การวิจัย http://gps.mcu.ac.th/ 
 นอกจากนี้หลักสูตรยังได้มีแผนในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
 ๑. ผศ.ดร.พระอุดมสิทธินายก มีแผนเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ในปี ๒๕๖๒ 
 ๒. พระปลัดระพิน พุทธิสาโร, ผศ.ดร. ด าเนินขอต าแหน่งทางวิชาการ เมื่อ เมษายน ๒๕๖๑ ในระดับ 
“ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ซึ่งรอประกาศให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสภาวิชาการ และมีแผนที่จะด าเนินการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการในระดับ “รองศาสตราจารย์” ในปี ๒๕๖๒   
 ๓. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร. ด าเนินขอต าแหน่งทางวิชาการ เมื่อ เมษายน ๒๕๖๑ ในระดับ 
“ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ซึ่งรอประกาศให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสภาวิชาการ และมีแผนที่จะด าเนินการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการในระดับ “รองศาสตราจารย์” ในปี ๒๕๖๒   
 ๔. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร.  ด าเนินขอต าแหน่งทางวิชาการ เมื่อ เมษายน ๒๕๖๑ ใน
ระดับ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ซึ่งรอประกาศให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสภาวิชาการ และมีแผนที่จะด าเนินการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการในระดับ “รองศาสตราจารย์” ในปี ๒๕๖๒   
 ๕.ดร.ประเสริฐ ธิลาว  ก าลังด าเนินขอต าแหน่งทางวิชาการในระดับ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในเดือน
กรกฎาคม-ตุลาคม ๒๕๖๑  และมีแผนที่จะด าเนินการขอต าแหน่งทางวิชาการในระดับ “รองศาสตราจารย์” 
ในปี ๒๕๖๓   
 ๕. พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. ก าลังด าเนินขอต าแหน่งทางวิชาการในระดับ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ใน
เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม ๒๕๖๑  และมีแผนที่จะด าเนินการขอต าแหน่งทางวิชาการในระดับ “รอง
ศาสตราจารย์” ในปี ๒๕๖๓   

http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2.pdf
http://gps.mcu.ac.th/%20หรือ
http://gps.mcu.ac.th/%20หรือ
http://gps.mcu.ac.th/


รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ ๑๐๘ 
 

๔. การประเมินกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
 หลักสูตรได้ก าหนดระบบประเมินกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ในภาพรวมทุกข้อของ
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ เพ่ือใช้เป็นแนวทางจัดกระบวนการบริหารงาน
ภายในหลักสูตร โดยมีผู้บริหารหลักสูตร รับผิดชอบและดูแล โดยผู้อ านวยการหลักสูตรได้จัดท าแผนงานการ
พัฒนาอาจารย์ โดยพิจารณาถึง 
       ๑. การให้โอกาสอาจารย์ทุกท่าน ได้พัฒนางานเองให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
       ๒. การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่สูงขึ้น 
เพ่ือส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิต 
 ๓. การควบคุม ก ากับ ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
       ๔. การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ทั้งในและระหว่างหลักสูตร 
       ๕. การประเมินการสอนของอาจารย์และน าผลมาใช้ในการส่งเสริมความสามารถด้านการสอน 
       ๖. อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนที่ดีเด่นมีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ในสาขา 
       ๗. ให้ความส าคัญกับการจัดหาอาจารย์หรือพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณสมบัติตามท่ีสกอ. ก าหนด 
 ซึ่งจากการประเมินกระบวนการโดยการน าเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรตามระบบ
และกลไกในเรื่องการส่งเสริมและการพัฒนาอาจารย์พบว่า กระบวนการในส่วนของการวางแผนนั้นที่ประชุม
เห็นว่าควรรวมการวางแผนเรื่องการฝึกอบรมและการเข้าร่วมกิจกรรมเข้าด้วยกันเพ่ือสะดวกและง่ายต่อการ
เขียนแผนปฏิบัติการและการด าเนินการ 
 
๕. แนวทางปฏิบัติกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
     หลักสูตรมีการวางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของคณะและ
หลักสูตร มีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญ รวมทั้งมีการพัฒนาการ
อาจารย์ที่มีอยู่เดิมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้หลักส่งเสริมการท างานของแต่ละคน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สูตรมี
ความเข้มแข็ง อาจารย์ในหลักสูตรสามารถและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทาง
วิชาการและประสบการณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดโดย สกอ. 
หลักฐานอ้างอิง 

 

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

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

๒๕๖๑ 
๔.๑.๑-๓ โครงการวิจัยเรื่อง 

          ๑.  “กลไกการขับเคลื่อนศักยภาพขีดความสามารถของผู้สูงอายุ
โดยบูรณาการหลักพุทธธรรม” 

๒. “ความพึงพอใจของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาต่อการบริหาร
จัดการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”  

๔.๑.๑-๔ โครงการเทคนิคการท าวิจัยและวิทยานิพนธ์ เพ่ือพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา

http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2.pdf


รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ ๑๐๙ 
 

ดุษฏีนิพนธ์ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

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

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

หลักสูตร 
 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
๔ คะแนน ๔ ๔ บรรลุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ ๑๑๐ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๒  คุณภาพอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
ผลการด าเนินงาน  

๔.๒.๑ ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาโทที่มีคุณวุฒปิริญญาโท 
 

รายการ หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน 
๑. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด รูป/คน ๖ 
๒. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาโท  รูป/คน ๖ 
๓. ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาโท  ร้อยละ ๑๐๐ 
๔. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ โดยก าหนดให้
คะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๖๐ 

คะแนน 
๕ 

 
การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๕ บรรลุ 

 
รายการหลักฐาน  
 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

  ๔.๒.๑-๑ ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ  

 ๔.๒.๑-๒ ส าเนาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง ๖ รูป/คน 
  

๔.๒.๒ ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

หลักสูตรระดับปริญญาโท 
 

รายการ หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน 
๑. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด รูป/คน ๖ 
๒. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ รูป/คน ๓ 
๓. ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ ๕๐ 
๔. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ โดย
ก าหนดให้คะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๘๐ 

คะแนน ๓.๑๓ 

 
การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ ๘๐ ๕๐ ๓.๑๓ ไม่บรรลุ 

 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ ๑๑๑ 
 

รายการหลักฐาน  
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๔.๒.๒-๑ ค าสั่งแต่งตั้งต าแหน่งวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

  

๔.๒.๓ ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

 
ผลการด าเนินงาน 

ที ่ รายการ หน่วยนับ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หลักสูตรระดับปริญญาโท   
๑ จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด รูป/คน ๖ 
๒ ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์ ของ

อาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาโท 
ผลรวม 

ถ่วงน้ าหนัก 
๒๔ 

๓ ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการ/ผลงาน
สร้างสรรค์ ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาโท 

ร้อยละ ๔๐๐ 

๔ 
แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ โดย
ก าหนดให้คะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๘๐ 

คะแนน ๕ 

 

ที ่ รายการ หน่วยนับ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๑ จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์มีค่าน้ าหนัก ๐.๒๐ เรื่อง ๙ 
๒ จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์มีค่าน้ าหนัก ๐.๔๐ เรื่อง ๒ 
๓ จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์มีค่าน้ าหนัก ๐.๖๐ เรื่อง - 
๔ จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์มีค่าน้ าหนัก ๐.๘๐ เรื่อง ๒๓ 
๕ จ านวนผลงานวิชาการท้ังหมดที่ตีพิมพ์มีค่าน้ าหนัก ๑.๐๐ เรื่อง ๓ 

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

เรื่อง 
 

๕.๔ จ านวนผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ 
ด าเนินการ 

เรื่อง  

๕.๕ จ านวนต าราหรือหนังสือที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
แล้ว 

เรื่อง ๑ 

 ๕.๖จ านวนต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

เรื่อง  
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การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ ๕๖๖ ๕ บรรลุ 

 
 
๑). จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์มีค่าน้ าหนัก ๐.๒๐ จ านวน ๙ เรื่อง ดังนี้ 

รหัส
เอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

๔.๒.๓-๑/๑ ประเสริฐ ธิลาว. (๒๕๖๒). ถอดบทเรียนจากพ้ืนที่ : การดูแลผู้สูงอายุตามแนวพุทธใน
จังหวัดสมุทรปราการ. วารสารวิจยวิชาการ.ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน๒๕๖๒) 
หน้า ๑๔๖-๑๖๙. 

๔.๒.๓-๑/๒ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒). ถอดบทเรียนจากพ้ืนที่ : การดูแลผู้สูงอายุตาม
แนวพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ. วารสารวิจยวิชาการ.ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-
เมษายน๒๕๖๒) หน้า ๑๔๖-๑๖๙. 

๔.๒.๓-๑/๓ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒). ผู้สูงอายุต้นแบบตามแนวพุทธ: กรณีศึกษาหลวง
พ่อวัดบางเบิด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Elderly Prototype Based on Buddhist Way: 
A Case Study of LoungPor Wat Bang Bed in Prachuap Khiri 
Khan Province. วารสารวิชาการสถาบันพัฒนาพระวิทยากร  [ส านักงานส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและความมั่นคง แห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์  วัด
สระเกศ  กทม.] ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑. 

๔.๒.๓-๑/๔ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒).ถอดบทเรียนจากพ้ืนที่ : การดูแลผู้สูงอายุตาม
แนวพุทธในจังหวัดสมุทรสงคราม Lesson Learned from Area: Elderly Care 
According to Buddhist Way in Samutsongkhram Province. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติครั้งท่ี ๑. “พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน” วันที่ 
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ อาคารเรียนรวม วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย. 

๔.๒.๓-๑/๕ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร. (๒๕๖๒). ถอดบทเรียนจากพ้ืนที่ : การดูแลผู้สูงอายุตามแนว
พุทธในจังหวัดสมุทรปราการ. วารสารวิจยวิชาการ.ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน
๒๕๖๒) หน้า ๑๔๖-๑๖๙. 

๔.๒.๓-๑/๖ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร. (๒๕๖๑).Annam Nikaya Buddhism on Vietnamese 
Style in Thailand:  History and Development.International 
Conference, Thu Dau Mot University-TrườngĐạiHọcThủDầuMột  Thu Dau 
Mot City, Binh Duong Province, Vietnam.  ระหว่าง ๗-๘ ธันวาคม ๒๕๖๑. 

๔.๒.๓-๑/๗ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร. (๒๕๖๑).“Theravada Buddhism: Gender’s Right and 
Ordination in Thai Society”.  ในงานสัมมนาเรื่อง  “Theravada Buddhism in 
Vietnam and Thailand : The Regional Culture Dialogue”จัดประชุมโดย 

http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/01_Elderly-_completed.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/01_Elderly-_completed.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/01_Elderly-_completed.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/01_Elderly-_completed.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1-31-7-6-1.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1-31-7-6-1.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1-31-7-6-1.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/Full-paper_Phra-Raphin_completed.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/Full-paper_Phra-Raphin_completed.pdf
http://en.tdmu.edu.vn/
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A8-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%97-3-9-61.docx
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A8-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%97-3-9-61.docx
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รหัส
เอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

Thai  Studies Center, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam 
National University, Ho Chi Minh City, Vietnam (USSH, VNU-HCM  ระหว่าง 
๑๓-๑๖ กันยายน ๒๕๖๑. 

๔.๒.๓-๑/๘ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร. (๒๕๖๑).การสังคมสงเคราะห์แนวพุทธ : แนวทางการจัดตั้ง
โรงพยาบาลสงฆ์เพ่ือสวัสดิการด้านสุขภาวะของพระภิกษุสามเณร พระสังฆาธิการและ
ชุมชนวัดในประเทศไทย  Buddhist Social Welfare: The establishment of the 
Priest Hospital for the well being of monks, novices and 
Sanghaorganization and community nearby temple in Thailand. การประชุม
วิชาการระดับชาติครั้งที่ ๒ MCU Nan Congress II เรื่อง การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
การพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืนในยุค Thailand ๔.๐ (Research and 
Innovation for Sustainable Mental and Social Development in 
Thailand ๔.๐ Era )  ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ พุทธมณฑลจังหวัดน่าน วัดพระธาตุ
แช่แห้ง และวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต าบลฝายแก้ว อ าเภอภูเพียง 
จังหวัดน่าน 

๔.๒.๓-๑/๙ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร. (๒๕๖๑).การล้อมปราบจากรัฐสู่ศาสนา : จับพระพิมลธรรมสึก 
มายาคติว่าด้วยความเป็นลาว ความก้าวหน้า และคอมมิวนิสต์  Crackdown from the 
state to religion: catch to unfrock  Ven. Phrapimoladhamma   mythology in 
Lao, progressive and communist. การประชุมวิชาการระดับชาติ พื้นถิ่นโขง ชี มูล 
ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ ๓ ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอดรธานี ๖๔ ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี ระหว่าง ๒๕-
๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑. 

 
๒) จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์มีค่าน้ าหนัก ๐.๔๐ จ านวน ๒  เรื่อง ดังนี้ 

รหัส
เอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

๔.๒.๓-๒/๑ พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร). (๒๕๖๑).Buddhist Perspective for the 
Balance of Family Life. One Day International Symposium, Department 
of Management Science,DrBabasahebAmbedkarMarathawada University, 
Aurangabad,India, ๒๔ September ๒๐๑๘ and   INTERNATIONAL JOURNAL 
OF MANAGEMENT AND ECONOMICS Special Issue  ISSN: ๒๒๓๑ – 
๔๖๘๗   Impact Factor-๑.๕๐ (IIFS)   UGC Referred Journal No:-๖๔๒๐๖ , Vol. 
I No. ๒๕, September -๒๐๑๘  pp.๒๕-๒๗. 

http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%A3.%E0%B8%9E.-%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B9%8C-%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-6-%E0%B8%AA.%E0%B8%84.61.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%A3.%E0%B8%9E.-%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B9%8C-%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-6-%E0%B8%AA.%E0%B8%84.61.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%A3.%E0%B8%9E.-%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B9%8C-%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-6-%E0%B8%AA.%E0%B8%84.61.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%A3.%E0%B8%9E.-%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B9%8C-%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-6-%E0%B8%AA.%E0%B8%84.61.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%A3.%E0%B8%9E.-%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B9%8C-%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-6-%E0%B8%AA.%E0%B8%84.61.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-20-6-61.docx
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-20-6-61.docx
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-20-6-61.docx
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-20-6-61.docx
http://ijme.co.in/paperadmin/images/files/Fle_1538208713.pdf
http://ijme.co.in/paperadmin/images/files/Fle_1538208713.pdf
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๔.๒.๓-๒/๒ พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร). (๒๕๖๑). Current Management Practice & 
Leadership in Global Perceptive. One Day International 
Symposium,Department of Management Science, Dr Babasaheb 
AmbedkarMarathawada University, Aurangabad,India, ๒๔ September 
๒๐๑๘. 

 
๓) จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์มีค่าน้ าหนัก ๐.๖๐ จ านวน -  เรื่อง ดังนี้ 

รหัส
เอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

๔.๒.๓-๓/๑ - 
 
๔) จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์มีค่าน้ าหนัก ๐.๘๐ จ านวน ๒๓ เรื่อง ดังนี้ 
 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

๔.๒.๓-๔/๑ ประเสริฐ ธิลาว. (๒๕๖๒). บทบาทพระพุทธศาสนาในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสังคม. 
วารสารธรรมศาสตร์. ปีที่ ๓๘ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๖๒. หน้า ๑๒๒-๑๔๒. 

๔.๒.๓-๔/๒ ประเสริฐ ธิลาว. (๒๕๖๒). บทบาทเชิงรุกของพระสงฆในการสงเสริมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ในจังหวัดชลบุรี. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ 
(พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑ หน้า ๒๙๑-๓๐๐. 

๔.๒.๓-๔/๓ ประเสริฐ ธิลาว. (๒๕๖๒). การจัดการสินคาชุมชนตามวิถีพุทธในจังหวัดกาญจนบุรี . 
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. . ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชา
โลก) เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑  หน้า ๒๗๘-๒๙๐. 

๔.๒.๓-๔/๔ ประเสริฐ ธิลาว. (๒๕๖๒). การจัดท าบัญชีเพ่ือการจัดการศาสนสมบัติของวัด ในอ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (พิเศษ/
เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑ หน้า ๒๕๖-๒๖๖. 

๔.๒.๓-๔/๕ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒).การพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริม
โครงการตลาดประชารัฐเพ่ือประชาชน ในกรุงเทพมหานคร. วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.. ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๒ หน้า ๑-๑๒. 

๔.๒.๓-๔/๖ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒). รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม
ส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิก
คุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.. ปีที่ ๘ ฉบับที่ 
๑ มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๒ หน้า ๕๙-๗๐. 

๔.๒.๓-๔/๗ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒). ภาวะผู้น าในการปกครองคณะสงฆ์ของพระ
สังฆาธิการอ าเภอ บางบาลจังหวัด พระนครศรีอยุธยา. วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์.. ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๒ หน้า ๘๔-๙๕. 
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รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

๔.๒.๓-๔/๘ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒). การสื่อสารเพื่อการเผยแผพระพุทธศาสนาของ
พระสงฆในเขตหนองจอกกรุงเทพมหานคร. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 
๗ ฉบับที่ ๒ (พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑ หน้า ๔๐๕-
๔๑๘. 

๔.๒.๓-๔/๙ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒). การจัดการสิ่งแวดลอมภายในวัดของพระ
สังฆาธิการในอ าเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑  
หน้า ๓๐๑-๓๐๙. 

๔.๒.๓-๔/๑๐ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒). บทบาทของพระสังฆาธิการในการชวยเหลือ
เกื้อกูลประชาชนอ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร. วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑  
หน้า ๒๔๖-๒๕๕. 

๔.๒.๓-๔/๑๑ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท,ดร. (๒๕๖๒). การบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัด
สมุทรปราการ.  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ มกราคม-
มีนาคม ๒๕๖๒ หน้า ๑๓-๒๖. 

๔.๒.๓-๔/๑๒ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท,ดร. (๒๕๖๒). การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ในจังหวัดปัตตานี. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ 
มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๒ หน้า ๔๒-๕๘. 

๔.๒.๓-๔/๑๓ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท,ดร. (๒๕๖๒). เทศนาวิธีเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระ
สงฆในอ าเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ 
ฉบับที่ ๒ (พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑. 

๔.๒.๓-๔/๑๔ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท,ดร. (๒๕๖๒). การบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของ
พระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ 
๒ (พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑ หน้า ๑๘๔-๑๙๔. 

๔.๒.๓-๔/๑๕  พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย). (๒๕๖๒). เซเปียนส์ ประวัติย่อมนุษยชาติ SapiensA 
Brief History of Humankind.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ 
มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๒ หน้า ๒๙๔-๓๑๒. 

๔.๒.๓-๔/๑๖ พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย). (๒๕๖๑). รูปแบบการจัดการการสื่อสารเพ่ือ
พัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐมวารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๔กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๑ หน้า ๑๐๙-๑๒๒. 

๔.๒.๓-๔/๑๗ พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย). (๒๕๖๑). แอนิมอล ฟาร์ม:การปฏิวัติชั้นทางสังคมสู่
เสรีนิยมความเสมอภาคและความสงบสุข.  
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๔ ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑ หน้า 
๒๙๔-๓๐๗. 

๔.๒.๓-๔/๑๘ พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย). (๒๕๖๑). ตอบเรื่องพ.ร.บ.คณะสงฆ์: กลไกการบริหาร
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รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

และแก้ปัญหาคณะสงฆ์บทสรุปที่ยังไม่มีทางออก ?. วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๓กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๑หน้า ๓๑๕-๓๒๙. 

๔.๒.๓-๔/๑๙ พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย). (๒๕๖๑).การบริหารการเงินของวัดในประเทศ : ความ
สอดคลองตามหลักธรรมาภิบาลทิศทางการบริหารเงินวัด ทรัพยสินพระศาสนาในชวง
กระแสเปลี่ยนผ่าน. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (พิเศษ/
เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑ หน้า ๕๐๕-๕๑๘. 

๔.๒.๓-๔/๒๐ พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย). (๒๕๖๑).  พุทธบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการศาสน
สมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ 
๒ (พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑. 

๔.๒.๓-๔/๒๑  พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร). (๒๕๖๒). การพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชน
วิถีพุทธของพระสังฆาธิการในจังหวัดกาญจนบุรี .  วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์. ๗ (๓) ๒๕๖๑:๓๘-๔๙. 

๔.๒.๓-๔/๒๒ พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร). (๒๕๖๒). รูปแบบการบริหารจัดการสู่ความเป็น
เลิศของส านักเรียนพระปริยัติ ธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๔. 
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ๗ (๓) ๒๕๖๑: ๕๐-๖๓. 

๔.๒.๓-๔/๒๓ พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร). (๒๕๖๒). รูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ส าหรับเยาวชน ของวัดในจังหวัดสิงหบุรี. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ 
ฉบับที่ ๒ (พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑  หน้า ๑๗๓-๑๘๔. 
 

 
๕) จ านวนผลงานวิชาการท้ังหมดที่ตีพิมพ์มีค่าน้ าหนัก ๑.๐๐ จ านวน ๒  เรื่อง ดังนี้ 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

๔.๒.๓-๕/๑ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒). กลไกการขับเคลื่อนศักยภาพขีดความสามารถ
ของผู้สูงอายุโดยบูรณาการหลักพุทธธรรม-Elders’ Potentials Capacity Driving 
Mechanism through Buddhism Integration. วารสารสหวิทยาการวิจัย. ฉบับ
บัณฑิตศึกษา. ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑  (มกราคม-มิถุนายน) -Journal of Interdisciplinary 
Research: Graduate Studies l Vol. ๘ No. ๑ (January-June ๒๐๑๙) หน้า ๒๖-
๓๒. 

๔.๒.๓-๕/๒ พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ, ดร. (๒๕๕๙). เอกสารประกอบการสอน การจัด
โครงการขั้นสูง : Advance Project Management (๖๑๔ ๒๐๘). ภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๓  ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 
เรื่องท่ีก าหนดให้รายงานเกี่ยวกับผลที่เกิดกับอาจารย์ตามค าอธิบายในตัวบ่งชี้ 
 ๑) การคงอยู่ของอาจารย์ 
 ๒) ความพึงพอใจของอาจารย์  

๑) การคงอยู่ของอาจารย ์
 

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

 
๒) ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร 

 

ที ่ รายการประเมิน 
คะแนนประเมินประจ าปี

การศึกษา 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

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

 
การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
๔ คะแนน ๔ ๔ บรรลุ 

 
รายการหลักฐาน  
 

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

 

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

หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๕.๑  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

สาระของรายวิชาในหลักสูตร : การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

ส ารวจ/วิจัยข้อมลู โดยค านึงถึงกฎระเบียบข้อบังคับ 
ความก้าวหน้าของศาสตร์ และความต้องการของผู้ใช้บัณฑติ 

น าเสนอโครงร่างหลักสูตรเข้าท่ีประชุมสภาวิชาการ เพื่อขออนุมัต ิ

จัดท าร่างหลักสูตร 

น าเสนอโครงร่างหลักสูตรเข้าที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลยั เพื่อขออนุมัต ิ

น าเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

น าเสนอโครงร่างหลักสูตรเข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติ 

ปรับแก้ไขโครงร่างหลักสูตรตามค าแนะน า 

แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากย์หลักสูตร 

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

งานวิจัยและความเช่ียวชาญของผูว้ิจัย 

แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

จัดท าแผนด าเนินการพัฒนาหลักสตูร 

ถ้าเห็นว่าผิดปกติจะประเมินกระบวนการ เพื่อ
แก้ไขให้การด าเนินงานดีขึ้น 
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ผลการด าเนินงาน 
๕.๑ สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
           - การออกแบบหลักสูตรและสาระวิชาในหลักสูตร 

            หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธได้มีการออกแบบ
หลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรเป็นหลักสูตรปรับปรุงปี ๒๕๖๐ พัฒนาขึ้นจากหลักสูตร ๒๕๕๕ เพ่ือให้
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยแบ่งออกเป็นแผน ก. และ ข. 
ได้แก่ หลักสูตรแผน ก. โดยโครงสร้างหลักสูตรมีหน่วยกิต ๓๙ หน่วยกิต แบ่งหมวดวิชาซึ่งสอดคล้องกับที่
ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ หมวด
วิชาบังคับ หน่วยกิต ๙ หน่วยกิต หมวดวิชาเอก ๑๒ หน่วยกิต หมวดวิชาเลือเสรี ๖ หน่วยกิต วิทยานิพธ์ ๑๒ 
หน่วยกิต รวมทั้งสิ้น ๓๙ หน่วยกิต และหลักสูตรแผน ข  โดยโครงสร้างหลักสูตรมีหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 
๓๙ หน่วยกิต แบ่งหมวดวิชาซึ่งสอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ปี พ.ศ. 
๒๕๕๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต ๙ หน่วยกิต หมวดวิชาเอก ๑๒ หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือเสรี ๑๒  หน่วยกิต สอบประมวลความรู้ สอบหลังจากเรียนรายวิชาครบ สารนิพธ์ ๑๒ หน่วยกิต รวม
ทั้งสิ้น ๓๙ หน่วยกิต  

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

ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธได้ครบรอบการ
ปรับปรุงหลักสูตร ดังนั้น คณะกรรมการประจ าหลักสูตรจึงได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ ซึ่งการ
ก าหนดสาระรายวิชาในหลักสูตรใหม่ดังกล่าวนี้ คณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้ตั้งคณะกรรมการจัดท าผล
การประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ และ
ได้น าประเด็นที่ได้จากการส ารวจ เช่น จากผู้ใช้บัณฑิต ตลาดแรงงาน ศิษย์เก่า ซึ่งหลักสูตรใหม่มีการปรับปรุง 
โครงสร้างและสาระรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้ 
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โครงสร้างหลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๕ โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ หมายเหตุ 
๑. หลักสูตร  

๑.๑. จ านวนหน่วยกิต   
รวมตลอดหลักสูตร  ๓๙ หน่วยกิต  

๑.๒. โครงสร้างหลักสูตร  
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวด

วิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยแบ่งการศึกษา เป็น ๒ แผนดังนี้ 
    ๑) แผน ก เป็นการศึกษาที่เน้นการวิจัย 
โดยมีการท าวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 
    แบบ ก (๑) ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่า
เทียบได้ ๓๙ หน่วยกิต และอาจจัดให้ศึกษา
รายวิชาเพ่ิมเติม โดยไม่ต้องนับหน่วยกิต เพ่ือ
คุณภาพการศึกษาของผู้ศึกษา 
    แบบ ก (๒) ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 
๒๗ หน่วยกิต และท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่า
เทียบได ้๑๒ หน่วยกิต จ าแนกประเภทดังนี้ 

   วิชาบังคับ   
นับหน่วยกิต  ๙   หน่วยกิต 
ไม่นับหน่วยกิต (๙)  หน่วยกิต 
    วิชาเอก   ไม่น้อยกว่า ๑๒  หน่วยกิต 
   วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า ๖   หน่วยกิต 
   วิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต 

     รวมทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า  ๓๙  หน่วยกิต 

๑. หลักสูตร  
๑.๑. จ านวนหน่วยกิต   

รวมตลอดหลักสูตร  ๓๙ หน่วยกิต  
๑.๒. โครงสร้างหลักสูตร  

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวด
วิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยแบ่งการศึกษา เป็น ๒ แผนดังนี้ 
    ๑) แผน ก เป็นการศึกษาที่เน้นการวิจัย 
โดยมีการท าวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 
    แบบ ก (๑) ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่า
เทียบได้ ๓๙ หน่วยกิต และอาจจัดให้ศึกษา
รายวิชาเพ่ิมเติม โดยไม่ต้องนับหน่วยกิต เพ่ือ
คุณภาพการศึกษาของผู้ศึกษา 
    แบบ ก (๒) ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 
๒๗ หน่วยกิต และท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่า
เทียบได ้๑๒ หน่วยกิต จ าแนกประเภทดังนี้ 

   วิชาบังคับ   
 นับหน่วยกิต ๙   หน่วยกิต 
 ไม่นับหน่วยกิต (๙)  หน่วยกิต 
   วิชาเอก ๑๒ หน่วยกิต 
   วิชาเลือก ๖  หน่วยกิต 
   วิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต 

     รวมทั้งสิ้น ๓๙  หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คงเดิม 
 
 
 
 
 
 

    ๒) แผน ข ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๓๓ 
หน่วยกิต และท าสารนิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้  
๖ หน่วยกิต จ าแนกประเภทดังนี้ 

   วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า  ๙ หน่วยกิต 
   วิชาเอก    ไม่น้อยกว่า ๑๒   หน่วยกิต 
   วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า ๑๒   หน่วยกิต 
   สอบประมวลความรู้  สอบหลังจาก
เรียนรายวิชาครบ  
   สารนิพนธ์    ๖    หน่วยกิต 

   รวมทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า ๓๙    หน่วยกิต 

    ๒) แผน ข ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๓๓ 
หน่วยกิต และท าสารนิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้  
๖ หน่วยกิต จ าแนกประเภทดังนี ้

  วิชาบังคับ   
   นับหน่วยกิต  ๙ หน่วยกิต 
   ไม่นับหน่วยกิต  (๙)  หน่วยกิต 
   วิชาเอก ๑๒   หน่วยกิต 
   วิชาเลือก ๑๒   หน่วยกิต 
   สอบประมวลความรู้สอบหลังจากเรียน
รายวิชาครบ  
   สารนิพนธ์  ๖    หน่วยกิต 

   รวมทั้งสิ้น  ๓๙    หน่วยกิต 

 
 
 

คงเดิม 
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การปรับเปลี่ยนรายวิชาให้ทันสมัย ดังนี้ 
หลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๕  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ หมายเหตุ 

ก. วิชาบังคับ ๙  หน่วยกิต  ก. วิชาบังคับ ๙  หน่วยกิต คงเดิม 
๖๑๔ ๑๐๑  พื้นฐานทางการจัดการ                                   
(๓)(๓-๐-๖) (Introduction to 
Management) 
     ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎีและ
ขอบเขตของการจัดการ พัฒนาการของ
การจัดการ การจัดการภาครัฐ การจัดการ
ภาคเอกชน การจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาล การจัดการตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง และการจัดการเชิงพุทธ 

 ๖๑๔ ๑๐๑  พื้นฐานทางการจัดการ                                    
(๓ ) (๓ -๐ -๖) (Introduction to 
Management) 
     ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎีและ
ขอบเขตของการจัดการ พัฒนาการของการ
จัดการ กระบวนการทางการจัดการ การ
จัดการภาครั ฐ การจัดการภาคเอกชน 
เครื่องมือทางการจัดการ การจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล การจัดการตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง การจัดการเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และการจัดการเชิงพุทธ ตลอดถึงแนวโน้ม
ทางการจัดการในอนาคต 

ปรับแนว
สังเขป
รายวิชา 

  ๖๑๔ ๑๐๒ การจัดการในพระไตรปิฎก                                 
(๓)(๓-๐-๖) (Management in 
Tipitaka) 
ศึกษาแนวคิด หลักการ พุทธวิธี ในการ
จัดการที่ปรากฏในพระไตรปิฎก ประยุกต์ 
บูรณาการกับองค์ความรู้ทางการจัดการ 
การพัฒนาองค์การ การจัดการทรัพยากร
มนุษย์ การท างานเป็นทีม การจัดองค์กร 
ธรรมาภิบาล ภาวะผู้น า การจัดการเชิงกล
ยุทธ์ การจัดการความเสี่ยง การจัดการ
ความขัดแย้ง การจัดการสมัยใหม่ โดยเน้น
หลักการและหลักธรรมในพระไตรปิฎกมา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการ  

 
 

เพิ่มรายวิชา
ใหม่ 

๖๑๔ ๑๐๒  ทฤษฎีองค์การและการ
จั ด ก า ร เ ชิ ง พุ ท ธ ๓ ( ๓ -๐ -๖ ) 
(Organizational Theory and 
Buddhist Management) 
     ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับ
องค์การยุคต่างๆ ทฤษฎีการจัดการ 
ปัจจัยพ้ืนฐาน และปัจจัยขั้นสูงในการจัด
รูปองค์การ การกระจายอ านาจ ขนาด
องค์การ ยุทธศาสตร์องค์การ สภาวะ

 ๖๑๔ ๑๐๓  ทฤษฎีองค์การและการ
จัดการเชิงพุทธ ๓(๓-๐-๖) 
(Organizational Theory and Buddhist 
Management) 
     ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับ
องค์ การยุ คต่ า งๆ  ทฤษฎี การจั ดการ 
ปัจจัยพื้นฐาน และปัจจัยขั้นสูงในการจัดรูป
องค์การ การวางแผนจัดการองค์การ การ
กระจายอ านาจ ขนาดองค์การ ยุทธศาสตร์

 
ปรับรหัส

รายวิชาและ
แนวสังเขป
รายวิชา 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ ๑๒๓ 
 

หลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๕  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ หมายเหตุ 
แวดล้อมขององค์การ เทคโนโลยีและ
วิทยาการต่อการจัดโครงสร้างหลักการ
จั ด ก ลุ่ ม ค น ใ น อ ง ค์ ก า ร ต า ม แ น ว
พระพุทธศาสนา หลั กการจั ดการ
โครงสร้ า งองค์ การประเภทต่ างๆ 
การศึกษาเครือข่ายอย่างไม่เป็นทางการ
แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม อ ง ค์ ก า ร ท า ง
พระพุทธศาสนา การจัดโครงสร้ าง
องค์การและการบังคับบัญชาขององค์กร
สงฆ์ไทย 

องค์การ อ านาจและภาวะผู้น า สภาวะ
แวดล้อมขององค์การ เทคโนโลยีและ
วิทยาการต่อการจัดโครงสร้าง การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ วัฒนธรรม
องค์การทางพระพุทธศาสนา หลักการจัด
กลุ่มคนในองค์การตามแนวพระพุทธศาสนา 
หลักการจัดการโครงสร้างองค์การประเภท
ต่างๆ การศึกษาเครือข่ายอย่างไม่ เป็น
ทางการและวัฒนธรรมองค์ การทาง
พระพุทธศาสนา การจัดโครงสร้างองค์การ
และการบังคับบัญชาขององค์กรสงฆ์ไทย 
และการจัดการความขัดแย้งในองค์การ 

๖๑๔ ๒๐๓  ภาษาอังกฤษส าหรับการ
จัดการเชิงพุทธ               
(๓)(๓-๐-๖)  
(English for Buddhist 
Management) 
     ฝึกทักษะและกลวิธีในการอ่าน การ
เขียน การตีความภาษาอังกฤษส าหรับ
การจัดการเชิงพุทธ และเทคนิคในการ
อ่านบทความหรือข้อความจากต าราที่
เกี่ยวกับการจัดการ 

 ๖๑๔ ๒๐๑  ภาษาอังกฤษส าหรับการ
จัดการเชิงพุทธ                  
(๓)(๓-๐-๖) 
(English for Buddhist Management) 
     ฝึกทักษะและกลวิธีในการฟัง พูด อ่าน 
และเขียน การตีความภาษาอังกฤษส าหรับ
การจัดการเชิงพุทธ และเทคนิคในการอ่าน
บทความหรือข้อความจากต าราที่เกี่ยวกับการ
จัดการเชิงพุทธ 

ปรับรหัส
รายวิชาและ
แนวสังเขป
รายวิชา 

  ๖๑๔ ๒๐๓ สัมมนาการวิจัยทางการ
จัดการเชิงพุทธ                   
(๓)(๓-๐-๖) 
(Seminar Research to Buddhist 
Management) 
 สัมมนาเกี่ยวกับการวิจัยทางการ
จัดการเชิงพุทธ ทั้งการวิจัยที่บูรณาการ
หลักพุทธธรรมเพ่ือการจัดการและการวิจัย
ในการบริหารที่เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
เชิงปริมาณและแบบผสานวิธี เพ่ือสร้าง
กรอบแนวคิดการวิจัยและพัฒนาองค์
ความรู้ในทางการจัดการเชิงพุทธเพ่ือน าไป
พั ฒ น า ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร กิ จ ก า ร
พระพุทธศาสนา 

 
 

เพิ่มรายวิชา
ใหม่ 
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๖๐๐ ๒๐๕  กรรมฐาน                                                   
(๒)(๒-๐-๔) 
 (Buddhist Meditation) 
     ศึ กษาหลั กสมถกรรมฐานและ
วิปัสสนากรรมฐานที่ปรากฏในคัมภีร์
พระไตรปิฎกอรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา 
และปกรณ์วิ เสส รวมทั้งรูปแบบการ
ปฏิบัติกรรมฐานของส านักต่างๆ ใน
สังคมไทย โดยเน้นศึกษาอารมณ์ของสม
ถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน 
ล าดับขั้นตอนของการเจริญกรรมฐาน
และผลที่เกิดจากการเจริญกรรมฐาน 
ได้แก่ สมาบัติ ๘ และวิปัสสนาญาณ ๑๖ 
เป็นต้น 

 ๖๐๐ ๒๐๕  กรรมฐาน   (๓)(๑-๒-๖) 
  (Buddhist Meditation) 
             ศึกษาหลักสมถกรรมฐานและ
วิปั สสนากรรมฐานที่ ปรากฏในคัมภี ร์
พระไตรปิฎกอรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา และ
ปกรณ์วิ เสส รวมทั้ งรูปแบบการปฏิบัติ
กรรมฐานของส านักต่างๆ ในสังคมไทย โดย
เน้นศึกษาอารมณ์ของสมถกรรมฐานและ
วิปัสสนากรรมฐาน ล าดับขั้นตอนของการ
เจริญกรรมฐานและผลที่เกิดจากการเจริญ
กรรมฐาน ได้แก่ สมาบัติ ๘ และวิปัสสนา
ญาณ ๑๖ เป็นต้น 
 

 
 
 

คงเดิม 

๖๑๔ ๒๐๔  ยุทธศาสตร์การจัดการ
เชิงพุทธ         ๓(๓-๐-๖) 
(Buddhist Management Strategy) 
    ศึกษายุทธศาสตร์ขององค์การใน
พระพุทธศาสนาเพ่ือการวางแผนระยะ
ย า ว  ร ะ ดั บ ชั้ น ข อ ง ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ 
กระบวนการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ การ
วางแผนยุทธศาสตร์อันประกอบด้วย 
ภารกิจ วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกภายใน
องค์การ (SWOT) การก าหนดแผน
ยุทธศาสตร์ และการน าแผนยุทธศาสตร์
ไ ป ป ฏิ บั ติ  ด้ ว ย ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม
ยุทธศาสตร์ การประเมินผลและการ
ควบคุมเชิงยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การ
จัดการกิจการทางพระพุทธศาสนา 
หลักการและยุทธวิธีการจัดการเชิง
ยุทธศาสตร์ในพระพุทธศาสนา บทบาท
เชิงยุทธศาสตร์ของผู้น าสงฆ์ในการเพ่ิม
ประสิ ทธิภาพองค์การ กรณี ศึกษา
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร จั ด ก า ร กิ จ ก า ร
พระพุทธศาสนาของหน่วยงานภาครัฐ 

  ยุบรวมใน
รายวิชาการ
จัดการใน

พระไตรปิฎก 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ ๑๒๕ 
 

หลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๕  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ หมายเหตุ 
แ ล ะ ก ร ณี ศึ ก ษ า ก า ร จั ด ก า ร เ ชิ ง
ยุทธศาสตร์เพ่ือการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ของวัด 
๖๑๔ ๓๐๕  ภาวะผู้น าทางการจัดการ
เชิงพุทธ           ๓(๓-๐-๖) 
(Leadership on Buddhist 
Management)  
     ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ
ภาวะผู้น าแนวตะวันตกและภาวะผู้น า
แนวตะวันออก ภาวะผู้น าตามแนวของ
พระพุทธเจ้า แนวคิดและแนวทางในการ
พัฒนาภาวะผู้น า คุณลักษณะและทักษะ
ของผู้น า การบริหารจัดการเพ่ือความเป็น
ผู้น า พุทธธรรมส าหรับการสร้างภาวะ
ผู้น า กระบวนการฝึกอบรมและการ
พัฒนาบุคคลเพ่ือความเป็นผู้น าตาม
แนวทางพระพุทธศาสนา ภาวะผู้น าใน
การวัดองค์การทางพระพุทธศาสนา ภาวะ
ผู้น าเชิงพุทธเพ่ือการจัดการตามแนว
สมานฉันท์ และกรณีศึกษาผู้น าสงฆ์ท่ีเป็น
ต้นแบบของการจัดการเชิงพุทธ 

   
 
 

ปรับไปเป็น
วิชาเลือก 

ข. วิชาเอก       ๑๒ หน่วยกิต  ข. วิชาเอก       ๑๒ หน่วยกิต  
๖๑๔ ๑๐๖  ระเบียบวิธีวิจัยทางการ
จัดการ           ๓(๓-๐-๖) 
(Research Methodology in 
Management) 
      ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการองค์การ
ทางพระพุทธศาสนา ขั้นตอนของการวิจัย
อันประกอบด้วย การก าหนดปัญหาและ
ประเด็ น ในการวิ จั ย  การทบทวน
วรรณกรรม การก าหนดกรอบแนวคิด 
และสมมติฐาน การก าหนดประชากร
เป้าหมาย และการสุ่มตัวอย่าง การเก็บ
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล เทคนิคในการ
วิเคราะห์ทางสถิติ การแปลผลและการ
อภิปรายผล การจัดการและการรายงาน

 ๖๑๔ ๑๐๓  ระเบียบวิธี วิจัยทางการ
จัดการ             ๓(๓-๐-๖) 
 (Research Methodology in 
Management) 
      ศึกษาวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
เกี่ยวกับการจัดการองค์การทางพระพุทธศาสนา
และกิจการคณะสงฆ์ ขั้นตอนของการวิจัยอัน
ประกอบด้วย การก าหนดปัญหาและประเด็น
ในการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การ
ก าหนดกรอบแนวคิด และสมมติฐาน การ
ก าหนดประชากรเป้าหมาย และการสุ่ม
ตัวอย่าง การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 
เทคนิคในการวิเคราะห์ทางสถิติ การแปลผล
และการอภิปรายผล การจัดการและการ

 
 

ปรับรหัส
รายวิชาและ
แนวสังเขป
รายวิชา 
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หลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๕  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ หมายเหตุ 
ผลการวิจัยเพ่ือน าการวิจัยมาประยุกต์ใช้
ในกิจการพระพุทธศาสนา 

รายงานผลการวิจั ยเพ่ือน าการวิจั ยมา
ประยุกต์ใช้ในกิจการพระพุทธศาสนาหรือการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ ทั้งนี้นิสิตทุกรูปหรือ
คนต้องเสนอโครงร่างการวิจัยอย่างน้อย
หนึ่งเรื่อง 

๖๑๔ ๑๐๗  การจัดการทรัพยากร
มนุษย์เชิงกลยุทธ์                ๓(๓-
๐-๖) 
 (Strategic Human Resource 
Management) 
      ศึกษาการจัดการและการประสาน
ยุทธศาสตร์ขององค์การให้รองรับด้วย
กลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ โดยผ่าน
วิสัยทัศน์ ภารกิจและวัตถุประสงค์ด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ อันประกอบด้วย การ
วางแผนก าลังคน การวางแผนอาชีพ การ
สรรหาและคัดเลือก การฝึกอบรมและ
พัฒนา การจูงใจ และการธ ารงรักษา
ทรัพยากรมนุษย์โดยการจ่ายค่าตอบแทน
ประยุกต์เข้ากับแนวคิดและวิธีการทาง
พระพุทธศาสนา 

 ๖๑๔ ๑๐๔  การจัดการทรัพยากรมนุษย์
เชิงกลยุทธ์    ๓(๓-๐-๖) 
 (Strategic Human Resource 
Management) 
      ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการและ
วางแผนกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
การจัดการและการประสานยุทธศาสตร์
ขององค์การให้รองรับด้วยกลยุทธ์ด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ โดยผ่านวิสัยทัศน์ ภารกิจ
และวัตถุประสงค์ด้านทรัพยากรมนุษย์ อัน
ประกอบด้วย กลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพ
การสรรหาและคัดเลือก กลยุทธ์การฝึกอบรม
และพัฒนา กลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทนที่
อิงกับขีดความสามารถหลัก กลยุทธ์การจูงใจ
และการธ ารงรั กษาทรั พยากรมนุ ษย์ 
คุณลักษณะของผู้น าเพ่ือการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิง
พุทธ 

 
 

ปรับรหัส
รายวิชาและ
แนวสังเขป
รายวิชา 

  ๖๑๔ ๒๐๔ นวัตกรรมเพื่อการจัดการ    
๓(๓-๐-๖) 
(Innovation for Management) 
   ศึกษาความหมาย วัตถุประสงค์ ลักษณะ
สาระส าคัญของนวัตกรรมทางการจัดการ 
ระเบียบข้อกฎหมายว่าด้วยการบริหาร
ก า ร เ งิ น ก า ร บั ญ ชี แ ล ะ ง บ ป ร ะ ม า ณ 
กระบวนการ วิธีและขั้นตอนการออกแบบ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี เทคนิคและ
แนวโน้มการน าระบบฐานข้อมูลไปใช้ที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมแนวใหม่ตามหลัก

 
 

เพิ่มรายวิชา
ใหม่ 
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หลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๕  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ หมายเหตุ 
บริหารจัดการด้วย คน เงิน วัสดุและการ
จัดการทางด้านศาสนสมบัติของวัด 

๖๑๔ ๓๐๙  สัมมนาการจั ดการ
องค์การสมัยใหม่    ๓(๓-๐-๖) 
(Modern Organization 
Management) 
      สัมมนาเกี่ยวกับองค์การ องค์การ
สมัยใหม่ เช่น เรื่องขององค์การแห่ง
ความรู้ องค์การเสมือนจริง องค์การ
สมรรถนะสู ง  วั ฒนธรรมองค์ การ 
นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงองค์การ 
รวมถึงพฤติกรรมขององค์การ ทฤษฎี
แรงจูงใจ ภาวะผู้น า พฤติกรรมกลุ่ม และ
การเมืองในองค์การ เป็นต้น 

 ๖๑๔ ๒๐๕  การจัดการองค์การสมัยใหม่                
๓(๓-๐-๖ 
(Modern Organization Management) 

ศึกษาแนวคิดพ้ืนฐาน หลักการ
จัดการ ลักษณะองค์การ  หน้าที่หลักใน
การจัดการ กระบวนการทางการจัดการใน
องค์การ วัฒนธรรมองค์การและสภาวะ
แวดล้อมภายนอก การบริหารความ
หลากหลาย การพัฒนาองค์การและองค์กร
แห่งการเรียนรู้  การจัดการความรู้  การ
บริหารคุณภาพ การวัดผลงานเชิงดุลยภาพ 
(Balanced scorecard) องค์การเสมือน
จริง การบริหารเครือข่าย การบริหารข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือช่วยในการตัดสินใจทางการ
บริหาร  บทบาทและทักษะของผู้บริหาร 
และเครื่องมือทางการจัดการเ พ่ือการ
บริหารโครงการ รวมทั้งจริยธรรมในการ
จัดการและความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
 

ปรับชื่อวิชา
,รหัส

รายวิชาและ
แนวสังเขป
รายวิชา 

๖๑๔ ๒๐๘  การจัดการโครงการขั้น
สูง                ๓(๓-๐-๖) 
 (Advanced Project Management) 
      ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการ
จัดการโครงการ ประเภทของโครงการ 
สภาพปัญหาการจั ดการโครงการ  
กระบวนการจัดการโครงการในระดับมห
ภาคและจุลภาค การจัดโครงการแบบ
บูรณาการ อ านาจหน้าที่ของผู้บริหาร
ระดับสูงและผู้จัดการโครงการ การบูรณา
การโครงการ การจัดการทรัพยากรในการ
จัดการโครงการ การวางแผนและการ
ด าเนินการ การจัดการคุณภาพของ
โครงการ การจัดการความเสี่ ยงของ
โครงการ การติดตามและควบคุมโครงการ 

   
 
 

ปรับไปเป็น
วิชาเลือก 
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หลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๕  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ หมายเหตุ 
เทคนิคและเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุม
และติดตามความก้าวหน้าของโครงการ 
และปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการ
จั ด โ ค ร ง ก า ร ข อ ง อ ง ค์ ก า ร ท า ง
พระพุทธศาสนา 
ค. วิชาเลือก    
    แผน ก แบบ ก (๒) ไม่น้อยกว่า     
๖ หน่วยกิต 
    แผน ข                ไม่น้อยกว่า   
๑๒ หน่วยกิต 

 ค. วิชาเลือก    
    แผน ก แบบ ก (๒) ไม่น้อยกว่า     ๖ 
หน่วยกิต 
    แผน ข                ไม่น้อยกว่า   ๑๒ 
หน่วยกิต 

 

๖๑๔ ๒๑๓  การจั ดการกิ จการ
พระพุทธศาสนา     ๓(๓-๐-๖) 
(Management of Buddhist Affairs)   
      ศึกษาการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานของพระพุทธศาสนา ตาม
แนวทางในการบริหารงานของคณะสงฆ์ 
ประกอบด้วยงานการปกครอง การศาสน
ศึกษา การเผยแผ่ การสาธารณูปการ 
การศึกษาสงเคราะห์ และการสาธารณ
สงเคราะห์ การบริหารจัดการทรัพย์สิน
ของพระพุทธศาสนา รวมทั้งการจัดการ
ความเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนา 

  ยุบรวมกับ
รายวิชา

สัมมนาการ
วิจัยทางการ
จัดการเชิง
พุทธ (ใน
หมวดวิชา

บังคับ) 

๖๑๔ ๒๑๑  การจั ดการกิ จการ
พระพุทธศาสนาเปรียบเทียบ       ๓
(๓-๐-๖) 
 (Management of Buddhist 
Affairs)   
     ศึกษาเปรียบเทียบการจัดการที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการของ
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ประเทศ
ต่าง ๆ ทั้งในฝ่ายของคณะสงฆ์เถรวาท 
และมหายาน โดยเน้นศึกษาการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ของพระสงฆ์เถรวาท 
ทั้งในเรื่องของการปกครอง การศาสน
ศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่ 
การสาธารณูปการ และการสาธารณะ

  ก าหนดให้
เรียนใน
ระดับ

ปริญญาเอก 
(สาขาวิชา
การจัดการ
เชิงพุทธ) 
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หลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๕  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ หมายเหตุ 
สงเคราะห์ และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งนี้อาจก าหนดให้มีการไปศึกษาดูงาน
กิจการพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ 
๖๑๔ ๒๑๒  มนุษยสัมพันธ์กับการ
จัดการเชิงพุทธ     ๓(๓-๐-๖) 
 (Human Relations and Buddhist 
Management)   
      ศึกษาหลักและแนวคิดเกี่ ยวกับ
มนุษยสัมพันธ์กับการจัดการตามแนว
พระพุทธศาสนา ประกอบด้วยเรื่อง
การศึกษาเพ่ือพัฒนาตนเอง การพัฒนา
บุคลิกภาพ การศึกษาเพ่ือเข้าใจผู้อ่ืน การ
สร้างมนุษยสัมพันธ์ในองค์การ ศิลปะใน
การครองใจคน และเคล็ดลับของการ
จัดการตามแนวพระพุทธศาสนา 

 ๖๑๔ ๒๐๖  มนุษยสัมพันธ์กับการจัดการ
เชิงพุทธ      ๓(๓-๐-๖) 
  (Human Relations and Buddhist 
Management)   
      ศึกษาหลักและแนวคิดเกี่ยวกับมนุษย
สั ม พั น ธ์ กั บ ก า ร จั ด ก า ร ต า ม แ น ว
พระพุทธศาสนา ประกอบด้วยเรื่องการศึกษา
เพ่ือพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลิกภาพ 
การศึกษาเพ่ือเข้าใจผู้ อ่ืน การสร้างมนุษย
สัมพันธ์ในองค์การ ศิลปะในการครองใจคน 
เ ค ล็ ด ลั บ ข อ ง ก า ร จั ด ก า ร ต า ม แ น ว
พระพุทธศาสนา รวมถึงศึกษากรณีตัวอย่าง
พระสงฆ์หรือผู้น าชาวพุทธที่ใช้หลักมนุษย
สัมพันธ์ เชิ งพุทธในการบริหารกิจการ
พระพุทธศาสนา 

ปรับรหัส
รายวิชาและ
แนวสังเขป
รายวิชา 

๖๑๔ ๒๑๓  กฎหมายคณะสงฆ์เพื่อ
การจัดการ      ๓(๓-๐-๖) 
 (Sangha Laws for Management) 
       ศึกษาความหมาย ลักษณะที่มาและ
ประเภทของกฎหมาย ขั้นตอนและวิธีการ
ออกกฎหมายคณะสงฆ์ ความสัมพันธ์
ระหว่างกฎหมายคณะสงฆ์กับกฎหมาย
อ่ืน ๆ กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กิจการคณะสงฆ์ การบังคับใช้กฎหมาย
คณะสงฆ์ การใช้อ านาจหน้าที่ของพระ
สังฆาธิการ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
และกฎมหาเถรสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ และ
เปรียบเทียบพระวินัยกับกฎหมายคณะ
สงฆ์ท้ังเรื่องของแหล่งที่มา และการบังคับ
ใช้เพ่ือการจัดการองค์กรสงฆ ์

 ๖๑๔ ๒๐๗  กฎหมายคณะสงฆ์เพื่อการ
จัดการ          ๓(๓-๐-๖) 
 (Sangha Laws for Management) 
       ศึกษาความหมาย ลักษณะที่มาและ
ประเภทของกฎหมาย ขั้นตอนและวิธีการออก
กฎหมายคณะสงฆ์ ความสัมพันธ์ระหว่าง
กฎหมายคณะสงฆ์ กั บกฎหมาย อ่ืน  ๆ 
กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการคณะ
สงฆ์ การบังคับใช้กฎหมายคณะสงฆ์ การใช้
อ า น า จ ห น้ า ที่ ข อ ง พ ร ะ สั ง ฆ า ธิ ก า ร 
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ และกฎมหาเถร
สมาคมที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
กิจการคณะสงฆ์ และเปรียบเทียบพระวินัย
กับกฎหมายคณะสงฆ์ทั้งเรื่องของแหล่งที่มา 
และการบังคับใช้เพ่ือการจัดการองค์กรสงฆ ์

   
 

ปรับรหัส
รายวิชา 

๖๑๔ ๒๑๔  การศึกษาตามแนวแนะ
ทางการจัดการเชิงพุทธ        ๓(๓-๐-

 ๖๑๔ ๒๐๘  การศึกษาตามแนวแนะ
ทางการจัดการเชิงพุทธ        ๓(๓-๐-๖) 

 
ปรับรหัส
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หลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๕  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ หมายเหตุ 
๖) 
 (Directed Studies in Buddhist 
Management) 
       ศึกษาเพ่ิมเติมในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
กับสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ เป็น
การศึกษาตามแนวแนะทางการจัดการ 
ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ประจ า
รายวิชานี้ 
 

 (Directed Studies in Buddhist 
Management) 
       ศึกษาเพ่ิมเติมในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ เป็นการศึกษา
ตามแนวแนะทางการจัดการเชิงพุทธ ภายใต้
ค าแนะน าของอาจารย์ประจ ารายวิชานี้ 
 
 
 
 

รายวิชาและ
แนวสังเขป
รายวิชา 

๖๑๔ ๒๑๕  สัมมนาการจัดการเชิง
พุทธ              ๓(๓-๐-๖) 
      สัมมนาเกี่ยวกับการจัดการเชิงพุทธ
ตามหัวข้อและเนื้อหาที่ก าหนด 

  ยุบรวมกับ
รายวิชา

สัมมนาการ
วิจัยทางการ
จัดการเชิง
พุทธ (ใน
หมวดวิชา

บังคับ) 
๖๑๔ ๒๑๖  การจัดการตามแนว
สมานฉันท์เชิงพุทธ  ๓(๓-๐-๖) 
 (Management on Buddhist 
Reconciliation)   
      ศึกษาแนวคิดทฤษฎีของความขัดแย้ง 
วิธีการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
การจัดการเพ่ือให้เกิดสันติและสมานฉันท์
ตามหลักพุทธธรรม ศึกษากรณีการจัดการ
ปัญหาความขัดแย้งสมัยพุทธกาลและการ
จัดการความขัดแย้งตามแนวสมานฉันท์ใน
ปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าแนว
พุทธสันติวิธีมาแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ในสังคมไทยปัจจุบัน 

 ๖ ๑ ๔  ๒ ๐ ๙  ก า ร จั ด ก า ร ต า ม แ น ว
สมานฉันท์เชิงพุทธ     ๓(๓-๐-๖) 
                (Management on 
Buddhist Reconciliation)   
      ศึกษาแนวคิดทฤษฎีของความขัดแย้ง 
วิธีการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี การ
จัดการเพ่ือให้เกิดสันติและสมานฉันท์ตามหลัก
พุทธธรรม ศึกษากรณีการจัดการปัญหาความ
ขัดแย้งสมัยพุทธกาลและการจัดการความ
ขัดแย้ งตามแนวสมานฉันท์ ในปัจจุบั น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าแนวพุทธสันติวิธีมา
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทยปัจจุบัน 

 
 

ปรับรหัส
รายวิชา 

๖๑๔ ๓๑๗  การวิ เคราะห์ข้อมูล
ทางการจัดการ      ๓(๓-๐-๖) 
               (Data Analysis in 
Management) 
     ศึ กษ าวิ ธี ก า ร วิ เ ค ร าะห์ ข้ อมู ล

 ๖๑๔ ๒๑๐  การวิเคราะห์ข้อมูลทางการ
จัดการ           ๓(๓-๐-๖) 
               (Data Analysis in 
Management) 
            ศึกษาวิธีการวิ เคราะห์ข้อมูล

 
ปรับรหัส

รายวิชาและ
แนวสังเขป
รายวิชา 
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ทางการจัดการ ทั้งในแบบเชิงปริมาณ
และแบบเชิงคุณภาพ เช่น การใช้สถิติ 
การวิเคราะห์ภาษา การใช้คอมพิวเตอร์ 
การจ าลองการเปรียบเทียบ การใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลระดับ
กลุ่ม การวิเคราะห์การใช้พระไตรปิฎก
ฉบับคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

ทางการจัดการ ประเภทของข้อมูลทั้ ง
ข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่เกี่ยวกับ
การจัดการ เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพ เช่น การวิ เคราะห์ข้อมูลเชิ ง
เนื้อหา เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณโดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือ
การวิจัยทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการ
วิ จั ย ทั้ ง ส ถิ ติ พ ร ร ณ น า  ( Descriptive 
Statistics) และสถิติอนุมาน (Inferential 
Statistics) 

๖๑๔ ๓๑๘  การจัดการตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง         ๓
(๓-๐-๖) 
 (Management on Philosophy of 
the Sufficiency Economy) 
       ศึกษาการจัดการงานขององค์การ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ง
เป็นแนวที่ยึดหลักทางสายกลาง ค านึงถึง
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมี
ภู มิ คุ้ มกั น ในตั วที่ ดี  ที่ น า ไปสู่ ชี วิ ต 
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่มีความ
สมดุล มั่นคงและยั่งยืน การจัดการตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียงที่สัมพันธ์กับค า
สอนในทางพระพุทธศาสนา และ
การศึกษากรณีศึกษาองค์การ หรือ
หน่วยงานที่ประสบความส าเร็จในการ
จัดการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๖๑๔ ๒๑๑  การจัดการตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง            ๓(๓-๐-๖) 
                (Management on 
Philosophy of the Sufficiency 
Economy) 
       ศึกษาการจัดการงานขององค์การตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นแนวที่
ยึ ดหลั กทางสายกลาง ค านึ งถึ งความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกัน
ในตัวที่ดี บนพ้ืนฐานความรู้คู่คุณธรรม ที่
น าไปสู่ชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ที่มีความสมดุล มั่นคงและยั่งยืน การจัดการ
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงที่สัมพันธ์กับค า
สอนในทางพระพุทธศาสนา และการศึกษา
กรณีศึกษาองค์การ หรือหน่วยงานที่ประสบ
ความส าเร็จในการจัดการตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
ปรับรหัส

รายวิชาและ
แนวสังเขป
รายวิชา 

๖๑๔ ๓๑๗  การพัฒนาองค์การ        
๓(๓-๐-๖) 
 (Organizational Development) 
      ศึกษาแนวความคิดในการพัฒนา
องค์การ ทฤษฎีการพัฒนาองค์การทางด้าน
ทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์ และทฤษฎี
องค์การและการเปลี่ยนแปลง เครื่องมือ
ในการพัฒนาองค์การอันประกอบด้วย 
การตรวจวินิจฉัย กระบวนการมนุษย์ใน

 ๖ ๑ ๔  ๒ ๑ ๒   ก า ร พั ฒ น า อ ง ค์ ก า ร          
๓(๓-๐-๖) 
       (Organizational 
Development) 
      ศึกษาแนวความคิดในการพัฒนาองค์การ 
ทฤษฎีการพัฒนาองค์การทางด้านทฤษฎี
พฤติกรรมศาสตร์และทฤษฎีองค์การและการ
เปลี่ยนแปลง เครื่องมือในการพัฒนาองค์การ
อั นประกอบด้ ว ย  กา รตรวจ วิ นิ จ ฉั ย 

 
 

ปรับรหัส
รายวิชาและ
แนวสังเขป
รายวิชา 
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องค์การ การตรวจวินิจฉัยโครงสร้างและ
ระบบงาน การวิเคราะห์ แรงสนับสนุน
และต่อต้านการเปลี่ยนแปลง เครื่องมือ
สอดแทรกเพ่ือการพัฒนาองค์การ การ
พัฒนาเป้าหมายและแผนงานหลักของ
หน่วยงาน รวมถึงการพัฒนาทีมงานและ
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม กรณีศึกษาใน
การพัฒนาองค์การทางพระพุทธศาสนา 
บทบาทของการฝึกอบรมและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในการพัฒนาองค์การ
ทางพระพุทธศาสนา 

กระบวนการมนุษย์ในองค์การ การตรวจ
วินิจฉัยโครงสร้างและระบบงาน การวิเคราะห์ 
แรงสนับสนุนและต่อต้านการเปลี่ยนแปลง 
เครื่องมือสอดแทรกเพ่ือการพัฒนาองค์การ 
การพัฒนาเป้าหมายและแผนงานหลักของ
หน่วยงาน รวมถึงการพัฒนาทีมงานและ
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม กรณีศึกษาในการ
พัฒนาองค์การทางพระพุทธศาสนา  

๖๑๔ ๒๐๘  การจัดการโครงการขั้น
สูง                ๓(๓-๐-๖) 
 (Advanced Project Management) 
      ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการ
จัดการโครงการ ประเภทของโครงการ 
สภาพปัญหาการจั ดการโครงการ  
กระบวนการจัดการโครงการในระดับมห
ภาคและจุลภาค การจัดโครงการแบบ
บูรณาการ อ านาจหน้าที่ของผู้บริหาร
ระดับสูงและผู้จัดการโครงการ การบูรณา
การโครงการ การจัดการทรัพยากรในการ
จัดการโครงการ การวางแผนและการ
ด าเนินการ การจัดการคุณภาพของ
โครงการ การจัดการความเสี่ ยงของ
โครงการ การติดตามและควบคุมโครงการ 
เทคนิคและเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุม
และติดตามความก้าวหน้าของโครงการ 
และปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการ
จั ด โ ค ร ง ก า ร ข อ ง อ ง ค์ ก า ร ท า ง
พระพุทธศาสนา ( เดิ ม เป็นหมวด
วิชาเอก) 

 ๖๑๔ ๒๑๓  การจัดการโครงการขั้นสูง  
๓(๓-๐-๖) 

      (Advanced Project 
Management) 
      ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการ
โครงการ ประเภทของโครงการ สภาพปัญหา
การจัดการโครงการ  กระบวนการจัดการ
โครงการในระดับมหภาคและจุลภาค การจัด
โครงการแบบบูรณาการ อ านาจหน้าที่ของ
ผู้บริหารระดับสูงและผู้จัดการโครงการ 
การบูรณาการโครงการ การจัดการทรัพยากร
ในการจัดการโครงการ การวางแผนและการ
ด าเนินการ การจัดการคุณภาพของโครงการ 
การจัดการความเสี่ยงของโครงการ การ
ติดตามและควบคุมโครงการ เทคนิคและ
เครื่องมือที่ ใช้ ในการควบคุมและติดตาม
ความก้าวหน้าของโครงการ และปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความส าเร็จในการจัดโครงการขององค์การ
ทางพระพุทธศาสนา 
 

 
 
 

ปรับมาจาก
วิชาเอกและ
ปรับรหัส
รายวิชา 

๖๑๔ ๓๐๕  ภาวะผู้น าทางการจัดการ
เชิงพุทธ           ๓(๓-๐-๖) 
  (Leadership on Buddhist 
Management)  

 ๖๑๔ ๒๑๔  ภาวะผู้น าทางการจัดการเชิง
พุทธ           ๓(๓-๐-๖) 
                (Leadership on Buddhist 
Management)  
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     ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ
ภาวะผู้น าแนวตะวันตกและภาวะผู้น า
แนวตะวันออก ภาวะผู้น าตามแนวของ
พระพุทธเจ้า แนวคิดและแนวทางในการ
พัฒนาภาวะผู้น า คุณลักษณะและทักษะ
ของผู้น า การบริหารจัดการเพ่ือความเป็น
ผู้น า พุทธธรรมส าหรับการสร้างภาวะ
ผู้น า กระบวนการฝึกอบรมและการ
พัฒนาบุคคลเพ่ือความเป็นผู้น าตาม
แนวทางพระพุทธศาสนา ภาวะผู้น าใน
การวัดองค์การทางพระพุทธศาสนา ภาวะ
ผู้น าเชิงพุทธเพ่ือการจัดการตามแนว
สมานฉันท์ และกรณีศึกษาผู้น าสงฆ์ท่ีเป็น
ต้นแบบของการจัดการเชิงพุทธ (เดิมเป็น
หมวดวิชาเลือก) 

     ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะ
ผู้ น าแนวตะวันตกและภาวะผู้ น าแนว
ตะวั น ออก  ภา ว ะผู้ น า ต ามแนวขอ ง
พระพุทธเจ้า แนวคิดและแนวทางในการ
พัฒนาภาวะผู้น า คุณลักษณะและทักษะของ
ผู้น า การบริหารจัดการเพ่ือความเป็นผู้น า 
พุทธธรรมส าหรั บการสร้ างภาวะผู้ น า 
กระบวนการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคคล
เ พ่ื อ ค ว า ม เ ป็ น ผู้ น า ต า ม แ น ว ท า ง
พระพุทธศาสนา ภาวะผู้น าในการวัดองค์การ
ทางพระพุทธศาสนา ภาวะผู้น าเชิงพุทธเพ่ือ
การจั ดการตามแนวสมานฉั นท์  และ
กรณีศึกษาผู้น าสงฆ์ที่เป็นต้นแบบของการ
จัดการเชิงพุทธ 

ปรับมาจาก
วิชาบังคับ
และปรับ

รหัสรายวิชา 

  ๖๑๔ ๒๑๕ เทคโนโลยีเพื่อการจัดการ                  
๓(๓-๐-๖) 
              (Technology for 
Management) 
 ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับการ
จัดการเทคโนโลยี ระบบของเทคโนโลยี
ส า ร ส น เ ท ศ ใ น อ ง ค์ ก ร  เ ท ค โ น โ ล ยี
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล 
อินเทอร์ เน็ต เครือข่ายสังคมออนไลน์  
ฐานข้อมูลและการสืบค้น เทคโนโลยีการ
จัดการสารสนเทศและองค์ความรู้ การ
จัดเก็บข้อมูล เทคโนโลยี เ พ่ือการวิจัย 
กฎหมาย จริยธรรม และความปลอดภัยใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือจัดการ 
และของเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการ 

 
 

เพิ่มรายวิชา
ใหม่ 

ง. วิทยานิพนธ์       ๑๒ หน่วยกิต  ง. วิทยานิพนธ์       ๑๒ หน่วยกิต  
๖๑๔ ๔๐๐  วิทยานิพนธ์      ๑๒ 
               Thesis 
       ศึกษาวิจัยและน าเสนอผลการวิจัย
ซึ่งมีเนื้อหาสาระทางด้านการจัดการที่

 ๖๑๔ ๔๐๐  วิทยานิพนธ์         ๑๒ 
               Thesis 
      ศึกษาวิจัยและน าเสนอผลการวิจัยซึ่งมี
เนื้อหาสาระทางด้านการจัดการที่สามารถ

 
 

คงเดิม 
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หลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๕  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ หมายเหตุ 
สามารถประยุ กต์ ใช้ ในกิ จการทาง
พระพุทธศาสนาหรื อเกี่ ยวข้ องกั บ
พระพุทธศาสนา ภายใต้การดูแลแนะน า
ของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยปฏิบัติตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยขั้นตอนและ
รูปแบบของการน าเสนอวิทยานิพนธ์ 

ประยุกต์ใช้ในกิจการทางพระพุทธศาสนาหรือ
เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา ภายใต้การดูแล
แนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยปฏิบัติตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ว่าด้วยขั้นตอนและรูปแบบของการ
น าเสนอวิทยานิพนธ์ 

จ. การศึกษาอิสระ         ๖ หน่วยกิต  จ. สารนิพนธ์         ๖ หน่วยกิต  
๖๑๔ ๕๐๐  สารนิพนธ์         ๖ 
               Research paper 
       ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในปัญหา
หรือเรื่องที่น่าสนใจในบริบทของการ
จัดการ ที่สามารถประยุกต์ใช้ในกิจการ
ทางพระพุทธศาสนาหรือเกี่ยวข้องกับ
พระพุทธศาสนา ภายใต้การอนุญาต 
แนะน าและการควบคุมโดยอาจารย์ที่
ปรึกษาและเขียนรายงานในรูปของสาร
นิพนธ์ 

 ๖๑๔ ๕๐๐  สารนิพนธ์             ๖ 
Research paper 
        ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในปัญหาหรือ
เรื่องที่น่าสนใจในบริบทของการจัดการ ที่
ส า ม า ร ถ ป ร ะยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น กิ จ ก า ร ท า ง
พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า ห รื อ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
พระพุทธศาสนา ภายใต้การอนุญาต แนะน า
และการควบคุมโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและ
เขียนรายงานในรูปของสารนิพนธ์ 

 
 

คงเดิม 

 
               ซึ่งทั้งหมดนี้ได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือประชุมประเมินกระบวนการ
ออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร จากนั้นได้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือยก
ร่างหลักสูตร และน าเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบและอนุมัติหลักสูตรต่อไป ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวมีขั้นตอน
ดังนี้  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เปิดการศึกษาภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ เห็นชอบใน

การประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ 
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ 

๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ 
สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ ๓/

๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐                                      
สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธ

ที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 
หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ได้ส่ง สกอ.เพ่ือรับทราบ/รับรองการเปิดสอนจากส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ตามที่ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรไปแล้วนั้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้

ประชุมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของรายวิชาที่ปรากฏใน มคอ. ๒ ตลอดถึงสาระของแต่ละรายวิชา ได้มีมติ



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ ๑๓๕ 
 

ให้อาจารย์ประจ าวิชาปรับปรุงสาระของรายวิชาได้ตามความเหมาะสม เช่น การออกแบบกิจกรรมให้นิสิตได้
เขียนบทความวิชาการตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และส่งเสริมให้นิสิตน าบทความวิชาการดังกล่าวไปน าเสนอ
หรือตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพของนิสิตให้มีมากอย่างขึ้น ผลการปรับปรุงดังกล่าวพบว่า 

มีการจัดการเรียนสอนในรายวิชากฎหมายคณะสงฆ์เพ่ือการจัด และนวัตกรรมทางการจัดการ ซึ่ง
สอดคล้องกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ที่มุ่งส่งเสริมให้พระสังฆาธิการมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และน า
กฏหมายไปใช้บริหารกิจการคณะสงฆ์ โดยการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายมาบรรยายพิเศษในหลาย ๆ ครั้ง
รวมทั้งน านิสิตไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารใช้กฏหมายเพ่ือพระสงฆ์ที่ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และศาลแขวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยน ากรณีศึกษาเกี่ยวกับวัด พระสงฆ์กับการใช้ 
กฎหมายเพื่อการบริหาร  

มีการจัดให้มีการเรียนการสอนในรายวิชา นวัตกรรมทางการจัดการ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้พระสังฆาธิ
การผู้มาศึกษาได้น าความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมไปใช้ในการบริหารวัดและกิจการพระพุทธศาสนา  

ทั้งนี้จากการออกแบบหลักสูตร และสาระวิชาในหลักสูตรนั้น จากการสัมภาษณ์นิสิต พบว่า การที่
หลักสูตรส่งเสริมกิจกรรมดังกล่าวท าให้นิสิตเกิดความกระตือรือร้น และภูมิใจในการพัฒนาศักยภา พ
ความสามารถทางวิชาการของตนเองอยู่ในระดับดี 
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การออกแบบหลักสูตรและสาระวิชาในหลักสูตร 

               - การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์นั้น 
 

 

 
 

 
 
 
 

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

แนวทางท่ี ๑ 

ปรับปรุงระหว่างภาคเรียน 

 

แนวทางท่ี ๒ 

ปรับปรุงตามก าหนดการเมื่อครบ ๕ปี 
โดยใช้ระบบ ๕.๑ การออกแบบหลักสูตร 

อาจารย์ผู้สอนจัดท าแผนการ 

เรียนรู้ตาม มคอ. ๒ ประชุม 

พิจารณาก าหนด ตารางบรรยาย 
 

คณะกรรมการประชุมเพ่ือตรวจ 

สอบ มคอ. ๓ ให้มีเนื้อหาหรือกิจกรรม 

ที่ทันสมัยตามศาสตร์นั้นๆ 
 

อาจารย์ผู้สอนปรับปรุง มคอ.๓ 

ตามมติที่ประชุม 

 

อาจารย์ผู้สอนจัดกิจกรรมตามระบุ 
ใน มคอ.๓ และ รายงานผล มคอ. ๕ 

ต่อที่ประชุมเพ่ือร่วมทวนสอบฯ 
 

หลักสูตรปรับปรุงเพื่อการใช้ทันสมัย 

ตามศาสตร์นั้นๆ 
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              ในกระบวนการทั้งสองเรื่อง คือ การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร และการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ ได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพ่ือประเมินกระบวนการในทั้งสองเรื่องว่ามีจุดบกพร่องและมีปัญหาในกระบวนการด าเนินอย่างไร 
จากผลการประชุมท าให้ทราบจุดที่ควรปรับปรุงคือ การปรับปรุงหลักสูตรควรจะมี การสอนในรายวิชาที่
หลากหลายหรือมีหลักการแนวสังเขปรายวิชาการสอนที่ทันสมัย ดังนั้ นหลักสูตรจึงได้ก าหนดรายวิชาและ
ออกแบบสาระรายวิชาใหม่ให้ทันสมัย ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้   

๖๑๔ ๑๐๑ พ้ืนฐานทางการจัดการ 
๖๑๔ ๑๐๒ การจัดการในพระไตรปิฎก 
๖๑๔ ๒๐๑ ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการเชิงพุทธ 
๖๑๔ ๑๐๓ ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ 
๖๑๔ ๑๐๔ การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 
๖๑๔ ๑๐๓ ทฤษฎีองค์การและการจัดการเชิงพุทธ 
๖๐๐ ๒๐๕ กรรมฐาน 
๖๑๔ ๒๐๔ นวัตกรรมเพ่ือการจัดการ 
๖๑๔ ๒๐๕ การจัดการองค์การสมัยใหม่ 
๖๑๔ ๒๐๗  กฎหมายคณะสงฆ์เพ่ือการจัดการ 
๖๑๔ ๒๑๑ การวิเคราะห์ข้อมูลทางการจัดการ 
๖๑๔ ๕๐๐ สารนิพธ ์

 ซึ่งเป็นการปรับปรุงแก้ไขปัญหาจากผลการประเมินดังกล่าวได้ตรงตามต้องการของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและความต้องการของตลาดแรงงานและสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวแล้ว 
 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
๔ คะแนน   ๔ ๔ บรรลุ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

๕.๑-๑ มคอ.๒ 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ ๑๓๘ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๒ การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ผลการด าเนินงาน  
๕.๒. การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
              - การก าหนดผู้สอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จัดตารางบรรยายในทุกภาคการศึกษา 

ประเมินอาจารย์ผู้สอน
ออนไลน์ 

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

ประเมินอาจารย์ผู้สอน
ออนไลน์ 

ประเมินอาจารย์ผู้สอน
ออนไลน์ 

ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

น าผลการประเมินไปปรับปรุง 
การจัดตารางเรียนตารางสอน 

ในปีการศึกษาถัดไป 

ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

ก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 

ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

อาจารย์ผู้สอน 

น าผลการประเมินปีที่ผ่านมามาพิจารณา 
ในการจัดตารางเรียนตารางสอน 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ ๑๓๙ 
 

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

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

๖๑๔ ๑๐๑ พ้ืนฐานทางการจัดการ มอบให้ พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. และ ดร.ประเสริฐ ธิลาว เป็น
อาจารย์ผู้สอน 

๖๑๔ ๑๐๒ การจัดการในพระไตรปิฎก มอบให้พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. เป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

๖๑๔ ๒๐๑ ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการเชิงพุทธ มอบให้พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร. เป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

๖๑๔ ๑๐๓ ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ มอบให้พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. เป็น
อาจารย์ผู้สอน 

๖๑๔ ๑๐๔ การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ มอบให้พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. เป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

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

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

๖๑๔ ๑๐๓ ทฤษฎีองค์การและการจัดการเชิงพุทธ มอบให้ ดร.ประเสริฐ ธิลาว เป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

๖๐๐ ๒๐๕ กรรมฐาน มอบให้ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร. เป็นอาจารย์ผู้สอน 
๖๑๔ ๒๐๔ นวัตกรรมเพ่ือการจัดการ มอบให้ พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. เป็นอาจารย์

ผู้รับผิดชอบรายวิชา และ 
๖๑๔ ๒๐๕ การจัดการองค์การสมัยใหม่ มอบให้ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. และพระ

ครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ, ผศ.ดร. เป็นอาจารย์ผู้สอน 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ ๑๔๐ 
 

                - ระบบการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มอค.๓) และการจัดการ
เรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มีระบบการก ากับติดตามและ
ตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.๓) รวมถึงการจัดการเรียนการสอน โดยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร วางแผนจัดการติดตามและจัดคู่มือการจัดการศึกษา เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท า มคอ.๓ วาง
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลในรายวิชา ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ 
และมีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ก่อนน าไปจัดการเรียนการสอน ผู้รับผิดรายวิชาน าผล
จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรไปปรับปรุงแก้ไข มคอ.๓ พร้อมกับน าเสนอ มคอ.๓ แก้ไข
แล้วให้ประธานหลักสูตรทราบและด าเนินการสอนตามแผนได้ 

แต่ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้ด าเนินการเกี่ยวกับการก ากับ ติดตาม และตรวจสอนการจัดท าแผนการ
เรียนรู้ดังนี้ 

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

- ประธานหลักสูตรติดตามการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.๓) และการจัดการเรียนการสอนทุกภาค
การศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์และสอดคล้องกับ มคอ.๒ 

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

ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

วางแผนและจัดคู่มือการจัดการศึกษา 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

การวัดผลประเมินผลในรายวิชา 

ตรวจสอบโดยคณะกรรมการ 

บริหารหลักสูตร 

ข้อเสนอแนะ 

ปรับปรุงแก้ไข 

ด าเนินการตาม 
วางแผนและคู่มือการจัดการศึกษา 

 

ประธานหลักสูตร 
ติดตามและการจัดการเรียนการสอนให้

เป็นไปตามเกณฑ์และสอดคล้องกับ มคอ.๒ 

จัดท าแบบตรวจสอบรายละเอียด 
TQF 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ ๑๔๑ 
 

- คณะกรรมการประจ าหลักสูตรประชุมเพ่ือพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาของรายวิชา (มคอ.๓) 
 
 - การควบคุมหัวข้อสารนิพธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องสาขาวิชาและความก้าวหน้าของ
ศาสตร์ 
    หลักสูตร                  นิสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธมีระบบการควบคุมหัวข้อสารนิพธ์ของนิสิตใน
หลักสูตรให้สอดคล้องกับสาขาวิชาดังนั้น ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ จึงมอบ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรหาข้อมูลสารนิพธ์ในสายสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และจัดท าเป็นฐานข้อมูลเพ่ือให้
เทียบเคียงและตรวจสอบชื่อสารนิพธ์ ที่นิสิตน าเสนอเพ่ือป้องกันการซ้ าซ้อนของชื่อสารนิพธ์และมอบหมายให้
อาจารย์ประจ าหลักสูตรควบคุมดูแลงานของนิสิตให้ทันสมัยเข้ากับศาสตร์ และสถานการณ์ปัจจุบันเพ่ือให้เกิด
ความทันสมัยโดยการดูแลคุณภาพงานของนิสิตในปีการศึกษา ๒๕๖๑ นี้หลักสูตรได้ให้นิสิตเสนอหัวข้อสาร
นิพธ์ต่อคณะกรรมการวิพากษ์หัวข้อ หลังจากนั้นได้จัดท าหัวข้อและโครงร่างสารนิพธ์เสนอต่อหลักสูตรและจัด
สอบหัวข้อและโครงร่างสารนิพธ์ตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ๒๕๕๘ และจัดท า
ประกาศเพ่ือขออนุมัติหัวข้อและโครงร่างสารนิพธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
 
 

ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

จัดท าเป็นฐานข้อมูลสารนิพธ์ พัฒนาหัวข้อสารนิพธ์ 

ศึกษารายวิชาระเบียบวิธีวิจัย 

คณะกรรมการวิพากษ์หัวข้อ พัฒนาหัวข้อและโครงร่างสารนิพธ์ 

คณะกรรมการ 
สอบหัวข้อและโครงร่างสารนิพธ์ 

แก้ไขหัวข้อและโครงร่างสารนิพธ์ 

เสนอบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ จัดท าสารนิพธ์ฉบับสมบูรณ์ 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ ๑๔๒ 
 

                -การแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อสารนิพธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธได้มีระบบกลไกการแต่งตั้งอาจารย์
ที่ปรึกษาสารนิพธ์ ดังนี้  

๑. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ที่จะแต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาโดยต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่ สกอ.ก าหนดเกี่ยวกับคุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

เสนอรายชื่อที่ปรึกษาสารนิพธ์ ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ 

เห็นชอบ 

ปรับปรุง 

เสนอบัณฑิตวิทยาลัย 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ ๑๔๓ 
 

               - การช่วยเหลือ ก ากับติดตามในการท าสารนิพธ์ และการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ได้วางกรอบการช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามการท าสารนิพธ์ของนิสิต ตั้งแต่เริ่มกระบวนการจนถึงวันสอบป้องกัน
สารนิพธ์โดยได้จัดท าเป็นประกาศ ดังนี้  

๑. ก าหนดวันสอบหัวข้อและโครงร่างสารนิพธ์  
๒. ก าหนดวันส่งโครงร่างเพื่อขออนุมัติหัวข้อและโครงร่าง  
๓. ก าหนดส่งบทที่ ๑-๓ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง  
๔. ก าหนดตรวจสอบสอบเครื่องมือวิจัย  
๕. ก าหนดท าหนังสือเพ่ือทดสอบเครื่องมือวิจัย  
๖. ก าหนดส่งผล Alpha เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง  
๗. ก าหนดวันท าหนังสือเพ่ือลงพื้นที่วิจัย  
๘. ก าหนดส่งบทที่ ๔ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง  
๙. ก าหนดส่งบทที่ ๕ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง  
๑๐. ก าหนดวันตรวจสอบความพร้อมสารนิพธ์ฉบับสมบูรณ์ก่อนสอบ  
๑๑. ก าหนดวันสอบป้องกันสารนิพธ์  

ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

ก าหนดกิจกรรมส าคัญ 

การควบคุมหัวข้อสารนิพธ์ 

การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 

การช่วยเหลือก ากับติดตามการท าสารนิพธ์ 

ประเมินความพึงพอใจของนิสิต 

ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

ปรับปรุงแก้ไข 

TCI ฐาน ๑,๒ 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ ๑๔๔ 
 

๑๒. ก าหนดให้นิสิตตีพิมพ์บทความวิจัย 
ส่วนการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษานั้นหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

เชิงพุทธถ้ามีนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ท่ีหลักสูตรก าหนด นิสิตสามารถตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารที่
อยู่ในฐาน TCI๑ หรือ ๒ ทั้งนี้ทางหลักสูตรเองมีวารสารเป็นของตนเอง คือ วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์. ซึ่งอยู่ในวารสารฐาน TCI ๑ เพ่ือให้นิสิตได้ลงตีพิมพ์บทความวิจัยได ้
  จากผลการด าเนินการตามกระบวนการทั้งหมด คือ การควบคุมหัวข้อสารนิพธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา
ให้สอดคล้องกับสาขาวิชา และความก้าวหน้าของศาสตร์, การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่
มีความเชี่ยวชาญหรือสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อสารนิพธ์ในระดับบัณฑิตศึกษานั้น คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯได้น าเข้าที่ประชุมเพ่ือประเมินผลกระบวนการทั้ง ๓ เรื่องว่ามีกระบวนการใดที่ไม่เหมาะสมหรือมี
จุดบกพร่องที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขซึ่งกระบวนการดังกล่าวได้น ามาจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙ 
ซึ่งจัดการศึกษามาจนครบอายุของหลักสูตร จากผลการประชุม พบว่า ในเรื่องการควบคุมสารนิพธ์นั้นไม่มี
ปัญหาเพราะได้จัดท าระบบตรวจสอบไว้ดีแล้ว การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาไม่พบว่ามีปัญหาเช่นกัน ส่วนการ
ช่วยเหลือก ากับติดตามการท าสารนิพธ์ พบปัญหาที่ควรปรับปรุงแก้ไขเล็กน้อย คือนิสิตไม่มาพบอาจารย์ที่
ปรึกษาตามแผนและประกาศที่หลักสูตรก าหนด เนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับการเดินทาง คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรจึงปรับตารางการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาให้นิสิตเฉพาะรายเพ่ือให้สะดวกและเกิดความคล่องตัว ท า
ให้นิสิตเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาได้ตามเกณฑ์ และส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ท่ีหลัดสูตรก าหนด 
 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

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

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
๔ คะแนน ๔ ๔ บรรลุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ ๑๔๕ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๓  การประเมินผู้เรียน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 

: การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
: การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 

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

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนินการ 

หลักสูตรประกาศปฎิทินการศึกษาประจ าภาคเรียน 
 

นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชา 

อาจารย์ผู้สอนและนิสิตก าหนดเกณฑ์การประเมินใน มคอ.๓ 

อาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนรู้และประเมินผู้สอนตาม TQF 

ด าเนินการสอบเก็บคะแนน/สอบกลางภาค ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

ปรับปรุง 
ผลการ

ด าเนินงาน 

แจ้งผลการสอบกลางภาค/เก็บคะแนน 

ด าเนินการสอบปลายภาค 
 

ส่งผลการประเมิน 
 

นิสิตสอบไม่ผ่าน 
 

นิสิตสอบผ่าน 

หลักสูตรตรวจสอบ 

ผลการประเมินผู้เรียน 

ส่ง มคอ.๕ 

คณะ 

มหาวิทยาลัย 

KM 

KM 

KM 

ทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ 

แนวปฏิบัติที่ดี 

แนวปฏิบัติที่ดี 

แนวปฏิบัติที่ดี 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ ๑๔๖ 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ประกาศให้นิสิตทราบ 

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า ๓ คน 
และมีคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบตามเกณฑ์ของ สกอ. 

ด าเนินการตรวจสอบประเมินโดยการ
สัมภาษณ์ตามวัน/เวลาที่ก าหนด 

ผ่าน 

ถ้าเห็นว่าไม่เป็นไปตามแผนหลักสูตรจะประเมินกระบวนการ  
เพ่ือแก้ไขให้การด าเนินงานดีขึ้น 

ไม่ผ่าน 

เสนอขออนุมัติส าเร็จการศึกษาตามล าดับ 

แก้ไขตามมติคณะกรรมการ 

คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
ประชุมเพ่ือก าหนดวันประเมิน 

 

คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
ประชุมเพ่ือก าหนดวันประเมิน 
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-การท าสารนิพธ์  
 การท าวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์คือการท าวิจัยเพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งมีหน้าที่ให้ค าปรึกษาและควบคุม
การท าวิทยานิพนธ์ของนิสิตแต่ละคนจนแล้วเสร็จ พร้อมเรียบเรียงเขียนเป็นวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์และ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผ่านสื่อทางวิชาการหรือวิชาชีพต่างๆ  
-การสอบสารนิพธ์ 

นิสิตต้องสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ตามท่ีโครงการก าหนดขึ้น ซึ่งประกอบด้วย 

(๑) ประธาน ได้แก่ คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย 
(๒) คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวนไม่เกิน ๓ ท่าน 

ในกรณีที่คณะกรรมการที่ปรึกษาและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์มีมติให้นิสิตปรับปรุงแก้ไข
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ภายหลังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ให้นิสิตด าเนินการแก้ไขและน า
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วทั้งฉบับให้คณะกรรมการที่ปรึกษาและกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์พิจารณา หากคณะกรรมการดังกล่าวให้ความเห็นชอบและลงนามผลการสอบผ่าน 
จึงจะถือว่านิสิตได้สอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์และผ่านการสอบที่สมบูรณ์เพ่ือน าออกเผยแพร่ต่อ
สาธารณะโดยตีพิมพ์ผลงานดังกล่าวในวารสารวิชาการท่ีเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 
 
การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
๔ คะแนน ๔ ๔ บรรลุ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

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

ล าดับ 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 

เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

ผ่าน 
ไม่

ผ่าน 
๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่าง

น้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานหลักสูตร 

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

√ 
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ล าดับ 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 

เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

ผ่าน 
ไม่

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

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 

เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

ผ่าน 
ไม่

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



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ ๑๕๒ 
 

ล าดับ 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 

เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

ผ่าน 
ไม่

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

๒ มีรายละเอียดของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ ๒ ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

มคอ.๒ √  

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

มคอ.๓ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
จ านวน ๕ รายวิชาประกอบด้วย 
๖๑๔ ๑๐๑ พ้ืนฐานทางการจัดการ 
๖๑๔ ๑๐๒ การจัดการในพระไตรปิฎก 
๖๑๔ ๒๐๑ ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการเชิง
พุทธ 
๖๑๔ ๑๐๓ ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ 
๖๑๔ ๑๐๔ การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกล
ยุทธ์ 
มคอ.๓ ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
จ านวน ๕ รายวิชา ประกอบด้วย 
๖๑๔ ๑๐๓ ทฤษฎีองค์การและการจัดการเชิง
พุทธ 
๖๐๐ ๒๐๕ กรรมฐาน 
๖๑๔ ๒๐๔ นวัตกรรมเพ่ือการจัดการ 
๖๑๔ ๒๐๕ การจัดการองค์การสมัยใหม ่
๖๑๔ ๒๐๗  กฎหมายคณะสงฆ์เพ่ือการจัดการ 

 
√ 

 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ ๑๕๓ 
 

ล าดับ 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 

เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

ผ่าน 
ไม่

ผ่าน 
มคอ.๓ ภาคการฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
จ านวน ๓ รายวิชาประกอบด้วย 
๖๑๔ ๒๐๓ สัมมนาการวิจัยทางการจัดการเชิง
พุทธ 
๖๑๔ ๒๑๑ การวิเคราะห์ข้อมูลทางการจัดการ 
๖๑๔ ๕๐๐ สารนิพธ์ 

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

มคอ.๕ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
จ านวน ๕ รายวิชาประกอบด้วย 
๖๑๔ ๑๐๑ พ้ืนฐานทางการจัดการ 
๖๑๔ ๑๐๒ การจัดการในพระไตรปิฎก 
๖๑๔ ๒๐๑ ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการเชิง
พุทธ 
๖๑๔ ๑๐๓ ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ 
๖๑๔ ๑๐๔ การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกล
ยุทธ์ 
มคอ.๕ ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
จ านวน ๕ รายวิชา ประกอบด้วย 
๖๑๔ ๑๐๓ ทฤษฎีองค์การและการจัดการเชิง
พุทธ 
๖๐๐ ๒๐๕ กรรมฐาน 
๖๑๔ ๒๐๔ นวัตกรรมเพ่ือการจัดการ 
๖๑๔ ๒๐๕ การจัดการองค์การสมัยใหม ่
๖๑๔ ๒๐๗  กฎหมายคณะสงฆ์เพ่ือการจัดการ 
มคอ.๕ ภาคการฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
จ านวน ๓ รายวิชาประกอบด้วย 
๖๑๔ ๒๐๓ สัมมนาการวิจัยทางการจัดการเชิง
พุทธ 
๖๑๔ ๒๑๑ การวิเคราะห์ข้อมูลทางการจัดการ 
๖๑๔ ๕๐๐ สารนิพธ์ 

 
√ 

 

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

รายงานผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิง
พุทธ 

√  



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ ๑๕๔ 
 

ล าดับ 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 

เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

ผ่าน 
ไม่

ผ่าน 
๖ มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ของ

นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ ๓ 
และ มคอ ๔ (ถ้ามี) อย่างน้อย
ร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา 

-มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาครั้งที่ ๑ ใน
การประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๑ เดือน
สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๑ จ านวน ๑ รายวิชา 
ประกอบด้วย 
๑. รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ 
-มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาครั้งที่ ๒ เพ่ือ
วันที่พุธที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ านวน ๑ 
รายวิชา ประกอบด้วย 
๑. ทฤษฎีองค์การและการจัดการเชิงพุทธ 

 
√ 

 

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

จัดท าแผนพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
การเรียนรู้  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 

 
√ 

 

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

ไม่มีอาจารย์ใหม่ N/A  

๙ อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปี
ละครั้ง 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านเข้ารับการอบรม
และพัฒนาผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
ภายใต้ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของ
อาจารย์ด้านงานวิจัย ที่ เดอะพายรีสอร์ท จังหวัด
ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

√  

๑๐  จ านวนบุคลากรสนับสนุนการ
เรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๕๐ ต่อปี 

บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และวิชาชีพ โครงการพัฒนา
ศักยภาพงานทะเบียนและวัดผล จัดโดยส านัก
ทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย จ านวน ๑ คน 

 
N/A 

 

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

ผลการการประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อ
กา รบ ริ ห า ร จั ด กา รหลั ก สู ต ร พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๕๙ 

√  



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ ๑๕๕ 
 

ล าดับ 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 

เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

ผ่าน 
ไม่

ผ่าน 
๑๒ ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้

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

ผลการการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ที่มีต่อบัณฑิตใหม่ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๖ 

√  

รวมตัวบ่งช้ีในปีการศึกษาที่รับประเมิน ๑๐ 

จ านวนตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์ระดับผ่าน ๑๐ 

ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้ที่เป็นไปตามเกณฑ์ระดับผ่าน ๑๐๐ 

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

๕ 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ๕ บรรลุ 

รายการหลักฐาน  
รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

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

 
วิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ ๕ 
จุดแข็ง 
  ๑. หลักสูตรได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  ๒. มีการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติครบทุกข้อ 
จุดที่ควรพัฒนา 
  ๑. ควรพัฒนาระบบและกลไกข้ึนมารองรับการท างานในยุคดิจิตอล 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ ๑๕๖ 
 

แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา 
  ๑. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนงบประมาณส าหรับการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในยุคดิจิตอลให้มาก
ขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ ๑๕๗ 
 

องค์ประกอบที่ ๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๑  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
 

: ระบบการด าเนินงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
: จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

: กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ก่อนเปิดภาคการเรียนโดยส ารวจจาก 

 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร นิสิตในหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

คณะกรรมการประชุมพึ่งพิจารณาผลการส ารวจ 
 

น าเสนอต่อผู้อ านวยการหลักสูตรฯ เพื่อขออนุมัติจัดซื้อสิ่งสนับสนุน 
 

น าเสนอต่ออธิการบดีเพื่อขออนุมัต ิ
 

หลักสูตรด าเนินการจัดซื้อ 
 

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

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

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

๒. มีการประเมินกระบวนการโดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตร และได้น าผลจากการประเมิน
กระบวนการไปปรับปรุงการด าเนินงานการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยเพ่ิมขั้นตอนการวางแผน เพ่ิม
ผู้รับผิดชอบ และให้มีการส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากเจ้าหน้าที่ และมีการถอดบทเรียน
การด าเนินงานเพ่ือพัฒนาให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีและได้น าผลการประเมินมาพัฒนาระบบและกลไกการจัดสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

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

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

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

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

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

บริหารจัดการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด้านสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 

 (n = ๔๑) 

การบริหารจัดการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ

สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ระดับความพึงพอใจ 
นิสิต อาจารย ์

ก่อน 
μ 

หลัง 
μ 

ก่อน 
μ 

หลัง 
μ 

๑. อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องประชุม ห้องโสตทัศนูปกรณ์และ
ห้องปฏิบัติการ 

๔.๔๔ ๔.๔๐ ๔.๔๘ ๔.๖๔ 

๒. วัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์การศึกษา ๔.๐๘ ๔.๐๔ ๔.๘๘ ๔.๐๖ 
๓. หนังสือ วารสาร สารนิพธ์ เอกสาร ต าราตามหลักสูตร ๔.๔๔ ๔.๑๔ ๔.๗๗ ๔.๖๕ 
๔. สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในหลักสูตร ๔.๐๔ ๔.๐๘ ๔.๔๘ ๔.๐๖ 
๕. คอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมโยงอินเทอร์เน็ตในห้องสมุด ๔.๔๗ ๔.๐๐ ๔.๗๐ ๔.๗๗ 
๖. การเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง (WiFi) ๔.๔๘ ๔.๘๐ ๔.๔๘ ๔.๖๖ 
๗. การส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมประชุมวิชาการ

ระดับชาติ/นานาชาติ 
๔.๔๘ ๔.๐๐ ๔.๔๔ ๔.๘๖ 

๘. การจัดบริการที่จ าเป็น เช่น การบริการอนามัย หอพัก ที่
พักผ่อน สถานที่จัดกิจกรรม สถานที่ออกก าลังกาย 

๔.๔๔ ๔.๗๘ ๔.๘๘ ๔.๖๖ 

๙. มีการสนับสนุนทุนการท าวิจัยแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ๔.๔๑ ๔.๗๔ ๔.๗๔ ๔.๘๑ 
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การบริหารจัดการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ

สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ระดับความพึงพอใจ 
นิสิต อาจารย ์

ก่อน 
μ 

หลัง 
μ 

ก่อน 
μ 

หลัง 
μ 

๑๐. ห้องท าสารนิพธ์ (ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียน) เพ่ือให้นิสิตเข้าใช้ได้
สะดวก 

๔.๔๐ ๔.๘๔ ๔.๔๐ ๔.๖๐ 

รวมค่าเฉลี่ยท้ังหมด ๔.๓๗ ๔.๓๘ ๔.๖๓ ๔.๕๘  

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุ
เป้าหมาย 

๔ คะแนน ๔ ๔ บรรลุ 
 

 
วิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ ๖ 
 
จุดแข็ง 

มีการจัดอาคารสถานที่ และห้องเรียน ห้องทดลอง ห้องคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้คณะสังคมศาสตร์ได้อ านวย
ความสะดวกในการเรียนการสอนของหลักสูตรให้สะดวกสบายในการด าเนินการเรียนการสอนของนิสิตและ
คณาจารย์ 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธมีจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่
เพียงพอ เช่น ห้องเรียน ห้องค้นคว้าคลินิกวิจัย ห้องประชุม และคอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูล 
แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธควรพัฒนาระบบสารสนเทศและการ
จัดเก็บข้อมูลเพ่ือเป็นคลังความรู้เปิดการสื่อสารให้ครอบคลุมเพ่ือการศึกษาและสืบค้นข้อมูลให้ได้รวดเร็ว
มากกว่านี้ 

 
 
 
 

  

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

๖.๑-๑ ผลสรุปการประเมินความพึงพอใจของการให้บริการ 
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บทที่ ๓ 
การบริหารหลักสูตร ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแผนการด าเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 

 
๓.๑  การบริหารหลักสูตร 

ปัญหาในการบริหารหลักสูตร 
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล

ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แนวทางการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาในอนาคต 

๑.ความพร้อมของนิสิต เวลาเรียนและการฝึกปฏิบัติการท า
สารนิพธ์ 

จัดท าโครงการติดตามของการ
ท าสารนิพธ์เป็นระยะและมีการ
วางแผนล่วงหน้าเ พ่ือให้นิสิต
เตรียมตัว และจัดท าเอกสารเพ่ือ
มารับค าปรึกษากับคณาจารย์ 

๒.การจัดท าต าราประกอบการ
สอนที่ทันต่อสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลง 

การเข้าถึงเอกสารอ้างอิงในการท า
สารนิพธ์ 

รวบรวมเอกสารอ้างอิงที่ทันสมัย
และการจัดท า KM ภายใน
หลักสูตร 

 
๓.๒ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมินอิสระ 
 

ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้
ประเมิน 

ความเห็นของหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรต่อข้อคิดเห็นหรือสาระท่ีได้รับ 

การน าไปด าเนนิการวางแผน
หรือปรับปรุงหลักสูตร 

   

   

 
๓.๓ การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา (รายงานตามปีท่ีส ารวจ)  
 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
  

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

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

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

 
 

 

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

 
 
๓.๕ แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

 

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

 
 

   

 
 

   

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

 
๔.๑ ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับหลักสูตร 
  

องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

องค์ประกอบท่ี ๑      
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ๑๐ ๑๐  หลักสูตรได้

มาตรฐาน 
องค์ประกอบท่ี ๒     
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ๔.๒๕ ๔.๖๕  บรรลุ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ ๕ ๔.๕๕  บรรลุ 
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี ๒     
องค์ประกอบที่ ๓     
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ๔ ๓  ไมบ่รรลุ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ๔ ๔  ไมบ่รรลุ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ ๔ ๔  ไมบ่รรลุ 
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี ๓    บรรลุ 
องค์ประกอบท่ี ๔     
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ๔ ๔  บรรลุ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ ร้อยละ ๘๐ ๔.๓๘  บรรลุ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓ ๔ ๔  บรรลุ 
เฉลี่ยคะแนน  องค์ประกอบท่ี ๔    บรรลุ 
องค์ประกอบท่ี ๕     
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ ๔ ๔  บรรลุ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ ๔ ๔  บรรลุ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓ ๔ ๔  บรรลุ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔ ร้อยละ ๑๐๐ ๕  บรรลุ 
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี ๕    บรรลุ 
องค์ประกอบท่ี ๖     
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ ๔ ๔  บรรลุ 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้
(๑๓ ตัวบ่งช้ี) 

 ๔.๑๒ 
 

บรรลุ 
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๔.๒ ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ 
ประกอบ

ที ่

คะแนน 
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

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

๑ ผ่านการประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
๒ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

นอ
งค

์ปร
ะก

อบ
ที่ 

๒-
๖ 

๒   ๒.๑ 
(๔.๘๖) 
๒.๒ 
(๕.๒๔) 

๕  

๓ ๓ ๓.๑ (๔) 
๓.๒ (๔) 
๓.๓ (๔) 

  ๔  

๔ ๓ ๔.๑ (๔) 
๔.๒ (๕) 
๔.๓ (๔) 

  ๔.๓๓  

๕ ๔ 
๕.๑ (๔) 

 

๕.๒ (๔) 
๕.๓ (๔) 
๕.๔ (๕) 

 ๔.๒๕  

๖ ๑  ๖.๑ (๔)  ๔  
รวม ๑๓      

ผลการประเมิน ๔.๑๔ ๔.๒๕ ๕ ๔.๓๑ ระดับคุณภาพดีมาก 
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