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๕ 
 

 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๔ 

วันท่ี ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔   
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Video Conferencing ID: 4567898998 

 

 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑ พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.   ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
๒ พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตร พธ.ด/พธ.ม (กจพ.) 
๓ พระสุธีวีรบัณฑิต, รศ.ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตร พธ.ด/พธ.ม (กจพ.) 
๔ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตร พธ.ด/พธ.ม (กจพ.) 
๕ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตร พธ.ด/พธ.ม (กจพ.) 
๖ พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตร พธ.ด/พธ.ม (กจพ.) 
๗ ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว อาจารย์ประจำหลักสูตร พธ.ด/พธ.ม (กจพ.) 
๘ อ.ดร.นิกร ศรีราช อาจารย์ประจำหลักสูตร พธ.ด/พธ.ม (กจพ.) 
๙ อ.ดร.สุภัทรชัย สีสะใบ อาจารย์ประจำหลักสูตร พธ.ม (กจพ.) 

 
เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๐0 น. 
 เมื่อถึงเวลาประชุม และมีผู้เข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ประธานท่ีประชุมอาราธนาพระสงฆ์
กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย และได้กล่าวเปิดประชุม พร้อมท้ังดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
ดังต่อไปนี ้
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ือง แจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑ เร่ือง ประธานแจ้งเพื่อทราบ 



๖ 
 

 1.1.1 เรื่อง จำนวนผู้สมัครเรียนประจำปี ๒๕๖๔ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
การจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประธานท่ี
ประชุมได้แจ้งที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษา
ในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้ 

ระดับปริญญาโท 
หลักสูตร/สาขา บรรพชิต คฤหัสถ์ รวม 

พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ ๑๓ ๑ ๑๔ 
รวม ๑๓ ๑ ๑๔ 

ระดับปริญญาเอก 
หลักสูตร/สาขา บรรพชิต คฤหัสถ์ รวม 

พธ.ด. การจัดการเชิงพุทธ ๒๒ - ๒๒ 
รวม ๒๒ - ๒๒ 

 
  จึงแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
  
 
 ๑.๒ เร่ือง เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ 
  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ ๔/๒๕๖๔  
พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชา

รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ นำเสนอรายงานการประชุมหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ ครั ้งที ่ ๔/๒๕๖๔  เพื่อให้ที ่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ดังปรากฏตาม
เอกสารท่ีได้นำเสนอต่อท่ีประชุมนี้แล้ว 
 จึงเสนอต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข  
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ือง สืบเนื่อง 

๓.๑ เร่ือง การดำเนินการการจัดการศึกษาหลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  
 พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ได้เสนอ
ต่อท่ีประชุมว่า สืบเนื่องจากหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ได้มีการเรียน
การสอนและกำกับดูแลนิสิต ดังรายละเอียดดังนี้ดังนี้ 



๗ 
 

๑) ดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ (TQF) หลักสูตรพุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ โดยมี รศ.ดร.สุรพล สุ
ยะพรหม เป็นประธานคณะกรรมการ มี พระเมธาวินัยรส, รศ.ดร. เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ
อาจารย์ประจำหลักสูตรท้ังหมด เป็นกรรมการ จำนวน ๓ รายวิชา คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓ 
  
 

๓.๒ เร ื ่อง การจ ัดการเร ียนการสอนหล ักส ูตรบ ัณฑิตศ ึกษา ภาคว ิชาร ัฐศาสตร์  
คณะสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภาคการศึกษาที่ ๒ 

สืบเนื่องจากนโยบายของผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์
ให้จัดการศึกษาของแต่ละหลักสูตรเป็นการศึกษาออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส
โควิด-19 หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภาค
การศึกษาท่ี ๑ 

 
จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ดำเนินการดังนี้ 
๑. มอบให้อาจารย์แต่ละรายวิชาออกแบบการเรียนการสอนและจัดทำ มคอ.3 แล้วแล้วส่งให้

เจ้าหน้าท่ีเพื่อรวบรวมเพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรต่อไป 
๒. ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภาคการศึกษาที ่ ๒ เป็นการเรียนระบบออนไลน์ ระหว่าง เดือน 

พฤศจิกายน 2564- มีนาคม 2565  
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ือง เสนอเพือ่พิจารณา 
 
 ๔.๑ เรื่อง หลักสูตรเทคนิคการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

     สืบเนื่องจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีมติท่ีประชุมครั้ง
ที ่ ๕/๒๕๖๔ ได้อนุมัติหลักสูตรเทคนิคการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ โดยมีการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
หลายแห่ง ทำให้คณาจารย์ผู้เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รวมถึงสารนิพนธ์มีเป็นจำนวนมากท่ีจะต้องควบคุม
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดและเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้ ให้สำรวจคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ผู้เข้าอบรมในการอบรมคร้ังนี้

แน่นให้คำปรึกษาเก่ียวกับงานวิจัย 
           
 



๘ 
 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบหมายให้ผู้อำนวยการหลักสูตร เลขานุการหลักสูตร และ

คณาจารย์ประจำหลักสูตรทั้ง ๒ หลักสูตรทำตามแผนปฏิบัติการในการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2564 
ที่เสนอในที่ประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ือง อื่น ๆ  
             ไม่มี 

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น. 
 

 
(พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร.) 

ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 
 

 
 

(พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.) 
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

 

  



๙ 
 

 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๔ 

วันท่ี ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔   
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Video Conferencing ID: 4567898998 

 

 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑ พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.   ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
๒ พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตร พธ.ด/พธ.ม (กจพ.) 
๓ พระสุธีวีรบัณฑิต, รศ.ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตร พธ.ด/พธ.ม (กจพ.) 
๔ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตร พธ.ด/พธ.ม (กจพ.) 
๕ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตร พธ.ด/พธ.ม (กจพ.) 
๖ พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตร พธ.ด/พธ.ม (กจพ.) 
๗ ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว อาจารย์ประจำหลักสูตร พธ.ด/พธ.ม (กจพ.) 
๘ อ.ดร.นิกร ศรีราช อาจารย์ประจำหลักสูตร พธ.ด/พธ.ม (กจพ.) 
๙ อ.ดร.สุภัทรชัย สีสะใบ อาจารย์ประจำหลักสูตร พธ.ม (กจพ.) 

 
เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๐0 น. 
 เมื่อถึงเวลาประชุม และมีผู้เข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ประธานท่ีประชุมอาราธนาพระสงฆ์
กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย และได้กล่าวเปิดประชุม พร้อมท้ังดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
ดังต่อไปนี ้
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ือง แจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑ เร่ือง ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
-ไม่มี 
  ที่ประชุมรับทราบ 



๑๐ 
 
  
 
 ๑.๒ เร่ือง เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ 
  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ ๕/๒๕๖๔  
พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชา

รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ นำเสนอรายงานการประชุมหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ ครั ้งที ่ ๕/๒๕๖๔  เพื่อให้ที ่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ดังปรากฏตาม
เอกสารท่ีได้นำเสนอต่อท่ีประชุมนี้แล้ว 
 จึงเสนอต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาแล้วรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข  
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ือง เสนอเพือ่พิจารณา 
 
๔.๑ เร่ือง การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

     สืบเนื่องหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธได้จัดประชุม
คณะกรรมการประจำหลักสูตร เพื่อวางแผนโดยคิดวิเคราะห์เนื ้อหารายวิชาใน มคอ.๒ เพื่อกำหนด
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ดังนั้น อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพ ุทธใช้ค ุณสมบัต ิตามประกาศกระทรวงศึกษาธ ิการ เร ื ่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ และ
ต้องมีประสบการณ์สอนอย่างน้อย ๒ ปี โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๔ หลักสูตรได้ประชุมเพื่อจัดตาราง
บรรยายในทุกภาคการศึกษาและมีการกำหนดผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน จึงเสนอที่ประชุม
เพื่อพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี ้ 
๑. รายวิชาพุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ มอบหมายให้ พระสุธีวีรบัณฑิต , รศ.ดร.เป็นอาจารย์

ผู้รับผิดชอบรายวิชา และ มอบหมายให้ ผศ.ดร. ประเสริฐ ธิลาว เป็นอาจารย์ผู้สอน 
๒. รายวิชาสัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับสังคมไทย มอบหมายให้พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร , 

ผศ.ดร. เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และมอบหมายให้ พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร. เป็นอาจารย์
ผู้สอน 

๓. รายวิชาสัมมนาพุทธวิธีบริหารจัดการ มอบหมายให้อาจารย์ ดร.นิกร ศรีราช เป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา และมอบหมายให้ พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.เป็นอาจารย์ผู้สอน 

๔. รายวิชาวิธีวิทยาการวิจัยช้ันสูงทางการจัดการ มอบหมายให้พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ
,ผศ.ดร. เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  



๑๑ 
 

๕.รายวิชาวิปัสสนากรรมฐาน มอบหมายให้พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท , ผศ.ดร. เป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา และมอบให้ พระเทพวิสุทธิโสภณ, ดร. เป็นอาจารย์ผู้สอน 

ส่วนคุณสมบัติของอาจารย์ผู ้สอนนั ้นต้อง ๑) เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร ๒) เป็นผู้มี
คุณสมบัติตามที่ปรากฏตาม มคอ. ๓) มีเอกสารประกอบการสอนในรายวิชาที่สอน  
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ือง อื่น ๆ  
             ไม่มี 

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น. 
 

 
(พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร.) 

ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 
 

 
 

(พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.) 
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

 

  



๑๒ 
 

 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๔ 

วันอังคารท่ี ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔   
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Video Conferencing ID: 4567898998 

 

 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑ พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.   ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
๒ พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตร พธ.ด/พธ.ม (กจพ.) 
๓ พระสุธีวีรบัณฑิต, รศ.ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตร พธ.ด/พธ.ม (กจพ.) 
๔ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตร พธ.ด/พธ.ม (กจพ.) 
๕ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตร พธ.ด/พธ.ม (กจพ.) 
๖ พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตร พธ.ด/พธ.ม (กจพ.) 
๗ ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว อาจารย์ประจำหลักสูตร พธ.ด/พธ.ม (กจพ.) 
๘ อ.ดร.นิกร ศรีราช อาจารย์ประจำหลักสูตร พธ.ด/พธ.ม (กจพ.) 
๙ อ.ดร.สุภัทรชัย สีสะใบ อาจารย์ประจำหลักสูตร พธ.ม (กจพ.) 

 
เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๐0 น. 
 เมื่อถึงเวลาประชุม และมีผู้เข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ประธานท่ีประชุมอาราธนาพระสงฆ์
กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย และได้กล่าวเปิดประชุม พร้อมท้ังดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
ดังต่อไปนี ้
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ือง แจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑ เร่ือง ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
-ไม่มี 
  ที่ประชุมรับทราบ 



๑๓ 
 
  
 
 ๑.๒ เร่ือง เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ 
  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ ๖/๒๕๖๔  
พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชา

รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ นำเสนอรายงานการประชุมหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ ครั ้งที ่ ๖/๒๕๖๔  เพื่อให้ที ่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ดังปรากฏตาม
เอกสารท่ีได้นำเสนอต่อท่ีประชุมนี้แล้ว 
 จึงเสนอต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข  
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ือง สืบเนื่อง 

๓.๑ เรื่อง การดำเนินการการจัดการศึกษาของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ  
     สืบเนื่องหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธได้จัดประชุม
คณะกรรมการประจำหลักสูตร เพื่อวางแผนโดยคิดวิเคราะห์เนื ้อหารายวิชาใน มคอ.๒ เพื่อกำหนด
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ดังนั้น อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพ ุทธใช้ค ุณสมบัต ิตามประกาศกระทรวงศึกษาธ ิการ เร ื ่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ และ
ต้องมีประสบการณ์สอนอย่างน้อย ๒ ปี โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๔ หลักสูตรได้ประชุมเพื่อจัดตาราง
บรรยายในทุกภาคการศึกษาและมีการกำหนดผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน จึงเสนอที่ประชุม
เพื่อพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี ้ 
๑. รายวิชาพุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ มอบหมายให้ พระสุธ ีว ีรบัณฑิต , รศ.ดร.เป็นอาจารย์

ผู้รับผิดชอบรายวิชา และ มอบหมายให้ ผศ.ดร. ประเสริฐ ธิลาว เป็นอาจารย์ผู้สอน 
๒. รายวิชาสัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับสังคมไทย มอบหมายให้พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร , ผศ.

ดร. เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และมอบหมายให้ พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร. เป็นอาจารย์ผู้สอน 
๓. รายวิชาสัมมนาพุทธวิธีบริหารจัดการ มอบหมายให้อาจารย์ ดร.นิกร ศรีราช เป็นอาจารย์

ผู้รับผิดชอบรายวิชา และมอบหมายให้ พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.เป็นอาจารย์ผู้สอน 
๔. รายวิชาวิธีวิทยาการวิจัยช้ันสูงทางการจัดการ มอบหมายให้พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ,ผศ.

ดร. เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
๕.รายวิชาวิปัสสนากรรมฐาน มอบหมายให้พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท , ผศ.ดร. เป็นอาจารย์

ผู้รับผิดชอบรายวิชา และมอบให้ พระเทพวิสุทธิโสภณ, ดร. เป็นอาจารย์ผู้สอน 



๑๔ 
 

 
ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ือง เสนอเพือ่พิจารณา 
ไม่มี 
ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ือง อื่น ๆ  
             ไม่มี 

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น. 
 

 
(พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร.) 

ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 

 
 

(พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.) 
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

 



๑๕ 
 

 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๔ 

วันอังคารท่ี ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔   
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Video Conferencing ID: 4567898998 

 

 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑ พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.   ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
๒ พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตร พธ.ด/พธ.ม (กจพ.) 
๓ พระสุธีวีรบัณฑิต, รศ.ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตร พธ.ด/พธ.ม (กจพ.) 
๔ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตร พธ.ด/พธ.ม (กจพ.) 
๕ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตร พธ.ด/พธ.ม (กจพ.) 
๖ พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตร พธ.ด/พธ.ม (กจพ.) 
๗ ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว อาจารย์ประจำหลักสูตร พธ.ด/พธ.ม (กจพ.) 
๘ อ.ดร.นิกร ศรีราช อาจารย์ประจำหลักสูตร พธ.ด/พธ.ม (กจพ.) 
๙ อ.ดร.สุภัทรชัย สีสะใบ อาจารย์ประจำหลักสูตร พธ.ม (กจพ.) 

 
เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๐0 น. 
 เมื่อถึงเวลาประชุม และมีผู้เข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ประธานท่ีประชุมอาราธนาพระสงฆ์
กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย และได้กล่าวเปิดประชุม พร้อมท้ังดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
ดังต่อไปนี ้
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ือง แจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑ เร่ือง ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
-ไม่มี 
  ที่ประชุมรับทราบ 



๑๖ 
 
  
 
 ๑.๒ เร่ือง เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ 
  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ ๗/๒๕๖๔  
พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชา

รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ นำเสนอรายงานการประชุมหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ ครั ้งที ่ ๗/๒๕๖๔  เพื่อให้ที ่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ดังปรากฏตาม
เอกสารท่ีได้นำเสนอต่อท่ีประชุมนี้แล้ว 
 จึงเสนอต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข  
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ือง สืบเนื่อง 

๓.๑ เรื่อง การดำเนินการการจัดการศึกษาของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ  
     สืบเนื่องหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธได้จัดประชุม
คณะกรรมการประจำหลักสูตร เพื่อวางแผนโดยคิดวิเคราะห์เนื ้อหารายวิชาใน มคอ.๒ เพื่อกำหนด
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ดังนั้น อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพ ุทธใช้ค ุณสมบัต ิตามประกาศกระทรวงศึกษาธ ิการ เร ื ่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ และ
ต้องมีประสบการณ์สอนอย่างน้อย ๒ ปี โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๔ หลักสูตรได้ประชุมเพื่อจัดตาราง
บรรยายในทุกภาคการศึกษาและมีการกำหนดผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน จึงเสนอที่ประชุม
เพื่อพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี ้ 
๑. รายวิชาพุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ มอบหมายให้ พระสุธ ีว ีรบัณฑิต , รศ.ดร.เป็นอาจารย์

ผู้รับผิดชอบรายวิชา และ มอบหมายให้ ผศ.ดร. ประเสริฐ ธิลาว เป็นอาจารย์ผู้สอน 
๒. รายวิชาสัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับสังคมไทย มอบหมายให้พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร , ผศ.

ดร. เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และมอบหมายให้ พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร. เป็นอาจารย์ผู้สอน 
๓. รายวิชาสัมมนาพุทธวิธีบริหารจัดการ มอบหมายให้อาจารย์ ดร.นิกร ศรีราช เป็นอาจารย์

ผู้รับผิดชอบรายวิชา และมอบหมายให้ พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.เป็นอาจารย์ผู้สอน 
๔. รายวิชาวิธีวิทยาการวิจัยช้ันสูงทางการจัดการ มอบหมายให้พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ,ผศ.

ดร. เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
๕.รายวิชาวิปัสสนากรรมฐาน มอบหมายให้พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท , ผศ.ดร. เป็นอาจารย์

ผู้รับผิดชอบรายวิชา และมอบให้ พระเทพวิสุทธิโสภณ, ดร. เป็นอาจารย์ผู้สอน 



๑๗ 
 

 
ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ือง เสนอเพือ่พิจารณา 
ไม่มี 
ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ือง อื่น ๆ  
             ไม่มี 

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น. 
 

 
(พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร.) 

ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 

 
(พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.) 

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
 



๑๘ 
 

 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๔ 

วันอังคารท่ี ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔   
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Video Conferencing ID: 4567898998 

 

 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑ พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.   ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
๒ พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตร พธ.ด/พธ.ม (กจพ.) 
๓ พระสุธีวีรบัณฑิต, รศ.ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตร พธ.ด/พธ.ม (กจพ.) 
๔ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตร พธ.ด/พธ.ม (กจพ.) 
๕ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตร พธ.ด/พธ.ม (กจพ.) 
๖ พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตร พธ.ด/พธ.ม (กจพ.) 
๗ ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว อาจารย์ประจำหลักสูตร พธ.ด/พธ.ม (กจพ.) 
๘ อ.ดร.นิกร ศรีราช อาจารย์ประจำหลักสูตร พธ.ด/พธ.ม (กจพ.) 
๙ อ.ดร.สุภัทรชัย สีสะใบ อาจารย์ประจำหลักสูตร พธ.ม (กจพ.) 

 
เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๐0 น. 
 เมื่อถึงเวลาประชุม และมีผู้เข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ประธานท่ีประชุมอาราธนาพระสงฆ์
กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย และได้กล่าวเปิดประชุม พร้อมท้ังดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
ดังต่อไปนี ้
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ือง แจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑ เร่ือง ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
-ไม่มี 
  ที่ประชุมรับทราบ 



๑๙ 
 
  
 ๑.๒ เร่ือง เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ 
  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ ๘/๒๕๖๔  
พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชา

รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ นำเสนอรายงานการประชุมหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ ครั ้งที ่ ๘/๒๕๖๔  เพื่อให้ที ่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ดังปรากฏตาม
เอกสารท่ีได้นำเสนอต่อท่ีประชุมนี้แล้ว 
 จึงเสนอต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข  
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ือง สืบเนื่อง 

๓.๑ เรื่อง การดำเนินการการจัดการศึกษาของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ  
     สืบเนื่องหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธได้จัดประชุม
คณะกรรมการประจำหลักสูตร เพื่อวางแผนโดยคิดวิเคราะห์เนื ้อหารายวิชาใน มคอ.๒ เพื่อกำหนด
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ดังนั้น อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพ ุทธใช้ค ุณสมบัต ิตามประกาศกระทรวงศึกษาธ ิการ เร ื ่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ และ
ต้องมีประสบการณ์สอนอย่างน้อย ๒ ปี โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๔ หลักสูตรได้ประชุมเพื่อจัดตาราง
บรรยายในทุกภาคการศึกษาและมีการกำหนดผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน จึงเสนอที่ประชุม
เพื่อพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี ้ 
๑. รายวิชาพุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ มอบหมายให้ พระสุธ ีว ีรบัณฑิต , รศ.ดร.เป็นอาจารย์

ผู้รับผิดชอบรายวิชา และ มอบหมายให้ ผศ.ดร. ประเสริฐ ธิลาว เป็นอาจารย์ผู้สอน 
๒. รายวิชาสัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับสังคมไทย มอบหมายให้พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร , ผศ.

ดร. เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และมอบหมายให้ พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร. เป็นอาจารย์ผู้สอน 
๓. รายวิชาสัมมนาพุทธวิธีบริหารจัดการ มอบหมายให้อาจารย์ ดร.นิกร ศรีราช เป็นอาจารย์

ผู้รับผิดชอบรายวิชา และมอบหมายให้ พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.เป็นอาจารย์ผู้สอน 
๔. รายวิชาวิธีวิทยาการวิจัยช้ันสูงทางการจัดการ มอบหมายให้พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ,ผศ.

ดร. เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
๕.รายวิชาวิปัสสนากรรมฐาน มอบหมายให้พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท , ผศ.ดร. เป็นอาจารย์

ผู้รับผิดชอบรายวิชา และมอบให้ พระเทพวิสุทธิโสภณ, ดร. เป็นอาจารย์ผู้สอน 



๒๐ 
 

 
ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ือง เสนอเพือ่พิจารณา 
ไม่มี 
ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ือง อื่น ๆ  
             ไม่มี 

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น. 
 

 
(พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร.) 

ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 

 
(พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.) 

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
 



๒๑ 
 

 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๔ 

วันอังคารท่ี ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔   
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Video Conferencing ID: 4567898998 

 

 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑ พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.   ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
๒ พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตร พธ.ด/พธ.ม (กจพ.) 
๓ พระสุธีวีรบัณฑิต, รศ.ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตร พธ.ด/พธ.ม (กจพ.) 
๔ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตร พธ.ด/พธ.ม (กจพ.) 
๕ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตร พธ.ด/พธ.ม (กจพ.) 
๖ พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตร พธ.ด/พธ.ม (กจพ.) 
๗ ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว อาจารย์ประจำหลักสูตร พธ.ด/พธ.ม (กจพ.) 
๘ อ.ดร.นิกร ศรีราช อาจารย์ประจำหลักสูตร พธ.ด/พธ.ม (กจพ.) 
๙ อ.ดร.สุภัทรชัย สีสะใบ อาจารย์ประจำหลักสูตร พธ.ม (กจพ.) 

 
เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๐0 น. 
 เมื่อถึงเวลาประชุม และมีผู้เข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ประธานท่ีประชุมอาราธนาพระสงฆ์
กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย และได้กล่าวเปิดประชุม พร้อมท้ังดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
ดังต่อไปนี ้
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ือง แจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑ เร่ือง ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
-ไม่มี 
  ที่ประชุมรับทราบ 



๒๒ 
 
 ๑.๒ เร่ือง เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ 
  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ ๙/๒๕๖๔  
พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชา

รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ นำเสนอรายงานการประชุมหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ ครั ้งที ่ ๙/๒๕๖๔  เพื่อให้ที ่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ดังปรากฏตาม
เอกสารท่ีได้นำเสนอต่อท่ีประชุมนี้แล้ว 
 จึงเสนอต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข  
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ือง สืบเนื่อง 

๓.๑ เรื่อง การดำเนินการการจัดการศึกษาของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ  
     สืบเนื่องหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธได้จัดประชุม
คณะกรรมการประจำหลักสูตร เพื่อวางแผนโดยคิดวิเคราะห์เนื ้อหารายวิชาใน มคอ.๒ เพื่อกำหนด
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ดังนั้น อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพ ุทธใช้ค ุณสมบัต ิตามประกาศกระทรวงศึกษาธ ิการ เร ื ่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ และ
ต้องมีประสบการณ์สอนอย่างน้อย ๒ ปี โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๔ หลักสูตรได้ประชุมเพื่อจัดตาราง
บรรยายในทุกภาคการศึกษาและมีการกำหนดผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน จึงเสนอที่ประชุม
เพื่อพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี ้ 
๑. รายวิชาพุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ มอบหมายให้ พระสุธ ีว ีรบัณฑิต , รศ.ดร.เป็นอาจารย์

ผู้รับผิดชอบรายวิชา และ มอบหมายให้ ผศ.ดร. ประเสริฐ ธิลาว เป็นอาจารย์ผู้สอน 
๒. รายวิชาสัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับสังคมไทย มอบหมายให้พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร , ผศ.

ดร. เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และมอบหมายให้ พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร. เป็นอาจารย์ผู้สอน 
๓. รายวิชาสัมมนาพุทธวิธีบริหารจัดการ มอบหมายให้อาจารย์ ดร.นิกร ศรีราช เป็นอาจารย์

ผู้รับผิดชอบรายวิชา และมอบหมายให้ พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.เป็นอาจารย์ผู้สอน 
๔. รายวิชาวิธีวิทยาการวิจัยช้ันสูงทางการจัดการ มอบหมายให้พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ,ผศ.

ดร. เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
๕.รายวิชาวิปัสสนากรรมฐาน มอบหมายให้พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท , ผศ.ดร. เป็นอาจารย์

ผู้รับผิดชอบรายวิชา และมอบให้ พระเทพวิสุทธิโสภณ, ดร. เป็นอาจารย์ผู้สอน 



๒๓ 
 

 
ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ือง เสนอเพือ่พิจารณา 

๔.๑ เร่ืองการหาข้อมูลดุษฎีนิพนธ์ในสายสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  
ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ แจ้งว่าอาจารย์ประจำหลักสูตร

จำเป็นต้องหาข้อมูลดุษฎีนิพนธ์ในสายสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และจัดทำเป็นฐานข้อมูลเพื่อให้
เทียบเคียงและตรวจสอบช่ือดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรหาข้อมูลดุษฎีนิพนธ์ในสายสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
และจัดทำเป็นฐานข้อมูลเพื่อให้เทียบเคียงและตรวจสอบช่ือดุษฎีนิพนธ์ 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี ้ 
มอบหมายให้อาจารย์ประจำหลักสูตรควบคุมดูแลงานของนิสิตให้ทันสมัยเข้ากับศาสตร์ และ

สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้เกิดความทันสมัยโดยการดูแลคุณภาพงานของนิสิต 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ือง อื่น ๆ  
             ไม่มี 

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น. 
 

 
(พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร.) 

ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 



๒๔ 
 

 

 
(พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.) 

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
 

  



๒๕ 
 

 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๔ 

วันอังคารท่ี ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔   
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Video Conferencing ID: 4567898998 

 

 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑ พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.   ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
๒ พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตร พธ.ด/พธ.ม (กจพ.) 
๓ พระสุธีวีรบัณฑิต, รศ.ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตร พธ.ด/พธ.ม (กจพ.) 
๔ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตร พธ.ด/พธ.ม (กจพ.) 
๕ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตร พธ.ด/พธ.ม (กจพ.) 
๖ พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตร พธ.ด/พธ.ม (กจพ.) 
๗ ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว อาจารย์ประจำหลักสูตร พธ.ด/พธ.ม (กจพ.) 
๘ อ.ดร.นิกร ศรีราช อาจารย์ประจำหลักสูตร พธ.ด/พธ.ม (กจพ.) 
๙ อ.ดร.สุภัทรชัย สีสะใบ อาจารย์ประจำหลักสูตร พธ.ม (กจพ.) 

 
เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๐0 น. 
 เมื่อถึงเวลาประชุม และมีผู้เข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ประธานท่ีประชุมอาราธนาพระสงฆ์
กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย และได้กล่าวเปิดประชุม พร้อมท้ังดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
ดังต่อไปนี ้
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ือง แจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑ เร่ือง ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
 กำหนดการวันประสาทปริญญา ประจำปี 2564 
 8 ธันวาคม 2564 ปาฐกถา 



๒๖ 
 
 9-10 ธันวาคม 2564 พิธีซ้อมรับปริญญา 
 11-12 ธันวาคม 2564 พิธีประสาทปริญญา 
  ที่ประชุมรับทราบ 
  
 
 ๑.๒ เร่ือง เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ 
  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ ๑๐/๒๕๖๔  
พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชา

รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ นำเสนอรายงานการประชุมหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔  เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ดังปรากฏตาม
เอกสารท่ีได้นำเสนอต่อท่ีประชุมนี้แล้ว 
 จึงเสนอต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข  
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ือง สืบเนื่อง 

๓.๑ เรื่อง การดำเนินการการจัดการศึกษาของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ  
     สืบเนื่องหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธได้จัดประชุม
คณะกรรมการประจำหลักสูตร เพื่อวางแผนโดยคิดวิเคราะห์เนื ้อหารายวิชาใน มคอ.๒ เพื่อกำหนด
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ดังนั้น อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพ ุทธใช้ค ุณสมบัต ิตามประกาศกระทรวงศึกษาธ ิการ เร ื ่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ และ
ต้องมีประสบการณ์สอนอย่างน้อย ๒ ปี โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๔ หลักสูตรได้ประชุมเพื่อจัดตาราง
บรรยายในทุกภาคการศึกษาและมีการกำหนดผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน จึงเสนอที่ประชุม
เพื่อพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี ้ 
๑. รายวิชาพุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ มอบหมายให้ พระสุธ ีว ีรบัณฑิต, รศ.ดร.เป็นอาจารย์

ผู้รับผิดชอบรายวิชา และ มอบหมายให้ ผศ.ดร. ประเสริฐ ธิลาว เป็นอาจารย์ผู้สอน 
๒. รายวิชาสัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับสังคมไทย มอบหมายให้พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร , ผศ.

ดร. เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และมอบหมายให้ พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร. เป็นอาจารย์ผู้สอน 
๓. รายวิชาสัมมนาพุทธวิธีบริหารจัดการ มอบหมายให้อาจารย์ ดร.นิกร ศรีราช เป็นอาจารย์

ผู้รับผิดชอบรายวิชา และมอบหมายให้ พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.เป็นอาจารย์ผู้สอน 
๔. รายวิชาวิธีวิทยาการวิจัยช้ันสูงทางการจัดการ มอบหมายให้พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ,ผศ.

ดร. เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  



๒๗ 
 

๕.รายวิชาวิปัสสนากรรมฐาน มอบหมายให้พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท , ผศ.ดร. เป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา และมอบให้ พระเทพวิสุทธิโสภณ, ดร. เป็นอาจารย์ผู้สอน 

 
ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ือง เสนอเพือ่พิจารณา 

ไม่มี 
ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ือง อื่น ๆ  
             ไม่มี 

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น. 

 
(พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร.) 

ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 

 
(พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.) 

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  



๒๘ 
 

 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๔ 

วันอังคารท่ี ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔   
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Video Conferencing ID: 4567898998 

 

 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑ พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.   ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
๒ พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตร พธ.ด/พธ.ม (กจพ.) 
๓ พระสุธีวีรบัณฑิต, รศ.ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตร พธ.ด/พธ.ม (กจพ.) 
๔ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตร พธ.ด/พธ.ม (กจพ.) 
๕ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตร พธ.ด/พธ.ม (กจพ.) 
๖ พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตร พธ.ด/พธ.ม (กจพ.) 
๗ ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว อาจารย์ประจำหลักสูตร พธ.ด/พธ.ม (กจพ.) 
๘ อ.ดร.นิกร ศรีราช อาจารย์ประจำหลักสูตร พธ.ด/พธ.ม (กจพ.) 
๙ อ.ดร.สุภัทรชัย สีสะใบ อาจารย์ประจำหลักสูตร พธ.ม (กจพ.) 

 
เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๐0 น. 
 เมื่อถึงเวลาประชุม และมีผู้เข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ประธานท่ีประชุมอาราธนาพระสงฆ์
กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย และได้กล่าวเปิดประชุม พร้อมท้ังดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
ดังต่อไปนี ้
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ือง แจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑ เร่ือง ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
 ไม่มี 
  ที่ประชุมรับทราบ 



๒๙ 
 
  
 
 ๑.๒ เร่ือง เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ 
  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ ๑๑/๒๕๖๔  
พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชา

รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ นำเสนอรายงานการประชุมหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔  เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ดังปรากฏตาม
เอกสารท่ีได้นำเสนอต่อท่ีประชุมนี้แล้ว 
 จึงเสนอต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข  
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ือง สืบเนื่อง 

๓.๑ เรื่อง การดำเนินการการจัดการศึกษาของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ  
     สืบเนื่องหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธได้จัดประชุม
คณะกรรมการประจำหลักสูตร เพื่อวางแผนโดยคิดวิเคราะห์เนื ้อหารายวิชาใน มคอ.๒ เพื่อกำหนด
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ดังนั้น อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพ ุทธใช้ค ุณสมบัต ิตามประกาศกระทรวงศึกษาธ ิการ เร ื ่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ และ
ต้องมีประสบการณ์สอนอย่างน้อย ๒ ปี โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๔ หลักสูตรได้ประชุมเพื่อจัดตาราง
บรรยายในทุกภาคการศึกษาและมีการกำหนดผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน จึงเสนอที่ประชุม
เพื่อพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี ้ 
๑. รายวิชาพุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ มอบหมายให้ พระสุธ ีว ีรบัณฑิต , รศ.ดร.เป็นอาจารย์

ผู้รับผิดชอบรายวิชา และ มอบหมายให้ ผศ.ดร. ประเสริฐ ธิลาว เป็นอาจารย์ผู้สอน 
๒. รายวิชาสัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับสังคมไทย มอบหมายให้พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร , ผศ.

ดร. เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และมอบหมายให้ พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร. เป็นอาจารย์ผู้สอน 
๓. รายวิชาสัมมนาพุทธวิธีบริหารจัดการ มอบหมายให้อาจารย์ ดร.นิกร ศรีราช เป็นอาจารย์

ผู้รับผิดชอบรายวิชา และมอบหมายให้ พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.เป็นอาจารย์ผู้สอน 
๔. รายวิชาวิธีวิทยาการวิจัยช้ันสูงทางการจัดการ มอบหมายให้พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ,ผศ.

ดร. เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
๕.รายวิชาวิปัสสนากรรมฐาน มอบหมายให้พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท , ผศ.ดร. เป็นอาจารย์

ผู้รับผิดชอบรายวิชา และมอบให้ พระเทพวิสุทธิโสภณ, ดร. เป็นอาจารย์ผู้สอน 



๓๐ 
 

 
ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ือง เสนอเพือ่พิจารณา 
 ๔.๑ เร่ืองแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ ์

การแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์โดยผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ เสนอต่อคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยเพื่ออนุมัติในคำสั่งแต่งตั้งซึ ่งการดำเนินการแต่งตั้งอาจารย์ที ่ปรึกษาดังกล่าวนั ้นคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาคุณสมบัติจากอาจารย์ประจำหลักสูตร ซึ่งทั้ง ๘ คนมีคุณสมบัติตรง
ตามท่ี สกอ.กำหนดคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และการแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาดังกล่าว 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี ้ 
มอบหมายให้ ผศ.ดร.ประเสริฐ ฐิลาว เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิง

พุทฑ เป็นผู้ดำเนินการ 
ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ือง อื่น ๆ  
             ไม่มี 

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น. 

 
(พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร.) 

ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 



๓๑ 
 

 
(พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.) 

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
 

  



๓๒ 
 

 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕ 

วันอังคารท่ี ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕   
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Video Conferencing ID: 4567898998 

 

 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑ พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.   ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
๒ พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตร พธ.ด/พธ.ม (กจพ.) 
๓ พระสุธีวีรบัณฑิต, รศ.ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตร พธ.ด/พธ.ม (กจพ.) 
๔ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตร พธ.ด/พธ.ม (กจพ.) 
๕ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตร พธ.ด/พธ.ม (กจพ.) 
๖ พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตร พธ.ด/พธ.ม (กจพ.) 
๗ ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว อาจารย์ประจำหลักสูตร พธ.ด/พธ.ม (กจพ.) 
๘ อ.ดร.นิกร ศรีราช อาจารย์ประจำหลักสูตร พธ.ด/พธ.ม (กจพ.) 
๙ อ.ดร.สุภัทรชัย สีสะใบ อาจารย์ประจำหลักสูตร พธ.ม (กจพ.) 

 
เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๐0 น. 
 เมื่อถึงเวลาประชุม และมีผู้เข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ประธานท่ีประชุมอาราธนาพระสงฆ์
กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย และได้กล่าวเปิดประชุม พร้อมท้ังดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
ดังต่อไปนี ้
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ือง แจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑ เร่ือง ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
 ไม่มี 
  ที่ประชุมรับทราบ 



๓๓ 
 
  
 ๑.๒ เร่ือง เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ 
  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ ๑๒/๒๕๖๔  
พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชา

รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ นำเสนอรายงานการประชุมหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔  เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ดังปรากฏตาม
เอกสารท่ีได้นำเสนอต่อท่ีประชุมนี้แล้ว 
 จึงเสนอต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข  
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ือง สืบเนื่อง 

๓.๑ เรื่อง การดำเนินการการจัดการศึกษาของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ  
     สืบเนื่องหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธได้จัดประชุม
คณะกรรมการประจำหลักสูตร เพื่อวางแผนโดยคิดวิเคราะห์เนื ้อหารายวิชาใน มคอ.๒ เพื่อกำหนด
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ดังนั้น อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพ ุทธใช้ค ุณสมบัต ิตามประกาศกระทรวงศึกษาธ ิการ เร ื ่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ และ
ต้องมีประสบการณ์สอนอย่างน้อย ๒ ปี โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๔ หลักสูตรได้ประชุมเพื่อจัดตาราง
บรรยายในทุกภาคการศึกษาและมีการกำหนดผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน จึงเสนอที่ประชุม
เพื่อพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี ้ 
๑. รายวิชาพุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ มอบหมายให้ พระสุธ ีว ีรบัณฑิต , รศ.ดร.เป็นอาจารย์

ผู้รับผิดชอบรายวิชา และ มอบหมายให้ ผศ.ดร. ประเสริฐ ธิลาว เป็นอาจารย์ผู้สอน 
๒. รายวิชาสัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับสังคมไทย มอบหมายให้พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร , ผศ.

ดร. เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และมอบหมายให้ พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร. เป็นอาจารย์ผู้สอน 
๓. รายวิชาสัมมนาพุทธวิธีบริหารจัดการ มอบหมายให้อาจารย์ ดร.นิกร ศรีราช เป็นอาจารย์

ผู้รับผิดชอบรายวิชา และมอบหมายให้ พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.เป็นอาจารย์ผู้สอน 
๔. รายวิชาวิธีวิทยาการวิจัยช้ันสูงทางการจัดการ มอบหมายให้พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ,ผศ.

ดร. เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
๕.รายวิชาวิปัสสนากรรมฐาน มอบหมายให้พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท , ผศ.ดร. เป็นอาจารย์

ผู้รับผิดชอบรายวิชา และมอบให้ พระเทพวิสุทธิโสภณ, ดร. เป็นอาจารย์ผู้สอน 
-ไม่มี 
 วารที่ ๓ เรื่องสบืเนื่อง 



๓๔ 
 

๓.๑ เรื ่อง การจัดเตรียมเอกสารขออนุมัติจบการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่น ๑๓ 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ได้ดำเนินการจัดสอบป้องกัน

วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่นท่ี 

๑๓ จำนวน ๒๒ รูป ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้วและขณะนี้อยู่ในขั้นตอนเตรียมเสนอขอ

อนุมัติขจบการศึกษา รายละเอียดตามเอกสารท่ีได้แนบเสนอในท่ีประชุม 

แบบตรวจสอบคุณสมบัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 

 

 

 



๓๕ 
 

ตารางตรวจเช็คข้อมูลลงระบบหอสมุด มจร 

 

จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 

 

๓.๒ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการเชิงพุทธ รุ่น ๑๔ ภาคการศึกษาท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 ตามปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ได้ดำเนินการเรียนการสอนภาคการศึกษา

ท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เริ่มเรียนต้ังแต่วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ส้ินสุดวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

โดยกำหนดไว้ดังนี้ 



๓๖ 
 

ตารางสอนปริญญาโท  
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา 

๒๕๖๔ 
ณ อาคารเรียนรวม โซนบี ช้ัน ๕ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

  

     เร่ิมเรียนวันที่  ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔                                                                                           
สิ้นสุดวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

 

หมายเหตุ : ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Video Conferencing ID: ๕๐๕๕๐๕๙๙๙๙ 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 

๓.๓ เรื่อง การติดตามการเรียนการสอนหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการเชิงพุทธ รุ่น ๑๔ 

 ตามที่ทางหลักสูตรฯ มีนโยบายให้กำกับและติดตามการเรียนการสอนของนิสิตหลักสูตรพุทธ

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่นท่ี ๑๔ นั้น 

 ทางหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ได้จัดให้มีการดำเนินการ

ติดตามการเรียนการสอนตามแผนปฏิบัติการ(บันได ๑๓ ข้ัน) จึงได้ทำตารางติดตามดังนี้ 



๓๗ 
 

 

จึงแจ้งที่ประชุมทราบ  



๓๘ 
 

๓.๔ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

เชิงพุทธ รุ่นท่ี ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

 หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนแก่นิสิต

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ ่นที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภา ค

การศึกษาท่ี ๒ จำนวน ๒๒ รูป  ต้ังแต่วัน พฤหัสบดี ท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันศุกร์ท่ี ๑๘ มีนาคม 

๒๕๖๕ จำนวน ๕ ตามรายละเอียดตามตารางสอน และปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้ 

 



๓๙ 
 

 



๔๐ 
 

จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 



๔๑ 
 

 

 

๓.๕ เรื ่อง ติตามความก้าวหน้าการทำดุษฎีนิพนธ์หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่นที่ ๑๐ และรุ่นที่ ๑๑ 

 ตามที่ทางหลักสูตรฯ มีนโยบายให้กำกับและติดตามความก้าวหน้าในการจัดทำดุษฎีนิพนธ์ ของ

นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่นที่ ๑๐ และรุ่นที่ ๑๑ นั้น ขณะนี้

นิสิตของหลักสูตรได้ดำเนินการทำวิจัย โดยทางหลักสูตรได้ทำตารางติดตามความก้าวหน้าการทำดุษฎี

นิพนธ์ ดังนี้ 

ตารางรายงานความก้าวหน้าการศึกษาของนิสิตระดับปริญญาเอก 

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่นที่ ๑๐ 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

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

 

 



๔๒ 
 
*หมายเหตุ   นิสิตส่งเล่มมาแล้วอยู่ระหว่างการตรวจ เพื่อเสนอ  Focus Group  

๑. พระเทพคุณาภรณ์ 

๒. พระครูสังฆรักษ์ปรีชา ฐิตญาโณ 

๓. พระครูสุทธิวรญาณ 

๔. พระมหาเสถียร ถาวรธมฺโม 

๕. นายมนตรี สหชัยรุ่งเรือง 

๖. นางภัชลดา สุวรรณนวล 

 



๔๓ 
 

ตารางรายงานความก้าวหน้าการศึกษาของนิสิตระดับปริญญาเอก 

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่นที่ ๑๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

 

 

จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ือง อื่น ๆ  
             ไม่มี 

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น. 

 
(พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร.) 

ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 



๔๔ 
 

 
(พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.) 

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
 

  



๔๕ 
 

 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ 

วันอังคารท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Video Conferencing ID: 4567898998 

 

 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑ พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.   ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
๒ พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตร พธ.ด/พธ.ม (กจพ.) 
๓ พระสุธีวีรบัณฑิต, รศ.ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตร พธ.ด/พธ.ม (กจพ.) 
๔ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตร พธ.ด/พธ.ม (กจพ.) 
๕ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตร พธ.ด/พธ.ม (กจพ.) 
๖ พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตร พธ.ด/พธ.ม (กจพ.) 
๗ ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว อาจารย์ประจำหลักสูตร พธ.ด/พธ.ม (กจพ.) 
๘ อ.ดร.นิกร ศรีราช อาจารย์ประจำหลักสูตร พธ.ด/พธ.ม (กจพ.) 
๙ อ.ดร.สุภัทรชัย สีสะใบ อาจารย์ประจำหลักสูตร พธ.ม (กจพ.) 

 
เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๐0 น. 
 เมื่อถึงเวลาประชุม และมีผู้เข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ประธานท่ีประชุมอาราธนาพระสงฆ์
กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย และได้กล่าวเปิดประชุม พร้อมท้ังดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
ดังต่อไปนี ้
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ือง แจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑ เร่ือง ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
 ไม่มี 
  ที่ประชุมรับทราบ 



๔๖ 
 
 ๑.๒ เร่ือง เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ 
  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ ๑/๒๕๖๕ 
พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชา

รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ นำเสนอรายงานการประชุมหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ ครั ้งที ่ ๑/๒๕๖๕  เพื่อให้ที ่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ดังปรากฏตาม
เอกสารท่ีได้นำเสนอต่อท่ีประชุมนี้แล้ว 
 จึงเสนอต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข  
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ือง สืบเนื่อง 

- ไม่มี 

 วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๔.๑ การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการเชิงพุทธ รุ่น ๑๔ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 ตามปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ได้ดำเนินการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปี

การศึกษา ๒๕๖๔ เริ่มเรียนต้ังแต่วันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ส้ินสุดวันท่ี ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยกำหนดไว้

ดังนี้ 
 

ตารางสอนปริญญาโท  
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ณ อาคารเรียนรวม โซนบี ช้ัน ๕ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

  



๔๗ 
 

 
 

  



๔๘ 
 

 

  



๔๙ 
 

 

จึงเสนอที่ต่อประชุมเพื่อพิจารณา 

 
 

๔.๒ เรื่อง การติดตามการเรียนการสอนหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการเชิงพุทธ รุ่น ๑๔ 

 ตามที่ทางหลักสูตรฯ มีนโยบายให้กำกับและติดตามการเรียนการสอนของนิสิตหลักสูตรพุทธ

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ ่นที่ ๑๔ นั้น  ทางหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ได้จัดให้มีการดำเนินการติดตามการเรียนการสอนตามแผนปฏิบัติการ(บันได 

๑๓ ข้ัน) จึงได้ทำตารางติดตามดังนี้ 

  



๕๐ 
 

 

 

จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 

 ๔.๓ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิง

พุทธ 

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 ตามที่หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากาจัดการเชิงพุทธ ได้ดำเนินการจัดการเรียน

การสอนหลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน ขณะนี้ได้ครบรอบในการปรับปรุง

หลักสูตร เพื่อให้มีการพัฒนาและทันสมัยกับสังคมปัจจุบัน ทางหลักสูตรได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรพุทธ

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๔ ในคราวประชุม

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเมื่อวันอังคารที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา รายละเอียด

โครงสร้างหลักสูตรตามเอกสารท่ีได้แนบมา 



๕๑ 
 

  ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

กับหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕) 

หมวดวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๕ 

หมาย
เหตุ 

จำนวน
หน่วยกิต 
แผน ก(๒) 

จำนวนหน่วย
กิต แผน ข 

จำนวนหน่วย
กิต แผน ก
(๑) 

จำนวนหน่วย
กิต แผน ข 

๑. หมวดวิชาบังคับ     

ปรับปรุง 

   ๑.๑ นับหน่วยกิต  ๙  ๙ 
   ๑.๒ ไม่นับหน่วยกิต  (๙) (๙) (๙) 
๒. หมวดวิชาเอก  ๑๒  ๑๕ 
๓. หมวดวิชาเลือก   ๑๒  ๙ 
๔. วิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)     
๕. วิทยานิพนธ์/สารนพินธ ์  ๖ ๓๙ ๖ 
รวม  ๓๙(๙) ๓๙(๙) ๓๙(๙) 

 

จึงเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

  



๕๒ 
 

 

๔.๔ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการเชิงพุทธ รุ่นท่ี ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

 หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนแก่นิสิต

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ ่นที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภา ค

การศึกษาฤดูร ้อนจำนวน ๒๒ รูป  ตั ้งแต่ว ัน พฤหัสบดี ที ่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕  ถึงวันศุกร์ที ่ ๒๗  

พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน จำนวน  ๙  สัปดาห์ตามรายละเอียดตามตารางสอน และปฏิทินการศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้ 

 

 

 

 



๕๓ 
 

 



๕๔ 
 

 

 

จึงแจ้งท่ีประชุมทราบ 

  



๕๕ 
 

๔.๕ เรื่อง ติตามความก้าวหน้าการทำดุษฎีนิพนธ์หลักสูตรพุทธศาสตร

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่นที่ ๑๐ และรุ่นที่ ๑๑ 

 ตามที่ทางหลักสูตรฯ มีนโยบายให้กำกับและติดตามความก้าวหน้าในการจัดทำดุษฎีนิพนธ์ ของ

นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่นที่ ๑๐ และรุ่นที่ ๑๑ นั้น ขณะนี้

นิสิตของหลักสูตรได้ดำเนินการทำวิจัย โดยทางหลักสูตรได้ทำตารางติดตามความก้าวหน้าการทำดุษฎี

นิพนธ์ ดังนี้ 

 

ตารางรายงานความก้าวหน้าการศึกษาของนิสิตระดับปริญญาเอก 

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่นที่ ๑๐ 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

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

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่นที่ ๑๐ แบบ ๒.๑ 



๕๖ 
 

  



๕๗ 
 

 

ตารางรายงานความก้าวหน้าการศึกษาของนิสิตระดับปริญญาเอก 

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่นที่ ๑๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 



๕๘ 
 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 



๕๙ 
 
 

จึงแจ้งทีป่ระชมุทราบ 

 

 
ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ือง อื่น ๆ  
             ไม่มี 

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น. 

 
(พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร.) 

ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 

 
(พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.) 

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
 

 


