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หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา           คณะสังคมศาสตร์ 

 

หมวดท่ี ๑. ข้อมูลท่ัวไป 
๑. รหัสและชื่อหลักสูตร 
     ชื่อหลักสูตรภาษาไทย      :     หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
     ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ  :     Master of Arts Program in Buddhist Management 
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
     ชื่อเต็มภาษาไทย  : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการเชิงพุทธ)  
     ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  : Master of Arts (Buddhist Management) 
     ชื่อย่อภาษาไทย  : พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ)  
     ชื่อย่อภาษาอังกฤษ  : M.A. (Buddhist Management) 
๓. วิชาเอก 
    - 

๔. จ านวนหน่วยวิชาท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
     ๔.๑ หลักสูตรแผน ก แบบ ก (๒) จ านวน ๓๙ หน่วยกิต 
     ๔.๒  หลักสูตรแผน ข จ านวน ๓๙ หน่วยกิต 
๕. รูปแบบของหลักสูตร 
     ๕.๑ รูปแบบ 
           หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร ๒ ปี  
     ๕.๒ ภาษาท่ีใช้ 
           ภาษาไทย 
      ๕.๓ การรับเข้าศึกษา 
          รับนิสิตไทยและนิสิตต่างประเทศที่ใช้ภาษาไทยได้ดี 
     ๕.๔ ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
          เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
      ๕.๕ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
          ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว คือ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
๖. สถานภาพของหลักสูตร  
     - หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เปิดการศึกษาภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
     - คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  เห็นชอบในการ
ประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เม่ือวันจันทร์ที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ 
      - คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  เห็นชอบในการประชุม ครั้ งที่  ๑/๒๕๖๐ เม่ือวันศุกร์ที่  ๑๐ 
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กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ 
     - สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เม่ือวัน
พฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐                                      
     - สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติในการประชุม ครั้งที่  ๙/๒๕๖๐ เม่ือวันพุธที่ ๒๗ 
ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 
๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
     คาดว่าหลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.  ๒๕๕๘ ในปี
การศึกษา ๒๕๖๒ 
๘. อาชีพท่ีประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
     - เป็นอาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธในสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 
     - เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 
     - เป็นนักพัฒนางานด้านการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 
     - เป็นพระสงฆ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการตามแนวพระพุทธศาสนา 
     - เป็นพระสงฆ์ผู้เชี่ยวชาญในด้านการวางแผนและการก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาคณะสงฆ์ 
     - เป็นนักวิจัยทางด้านกิจการคณะสงฆ์  
     - เป็นนักวิชาการทางด้านการจัดการและด้านพระพุทธศาสนา 
 
๙. ชื่อ นามสกุล และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ ซ่ึงหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธเปิดการจัดการเรียนการสอนโดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ดังน้ี 
 

(๑) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ส่วนกลาง    

ต ำแหน่งทำง
วิชำกำร 

ชื่อ-ฉำยำ/นำมสกุล คุณวุฒิ/สำขำวิชำ 
สถำบันท่ีส ำเร็จ

กำรศึกษำ 
ปีท่ี

ส ำเร็จ 
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

พระอุดมสิทธินายก (ก าพล 
คุณงฺกโร) 

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

 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๗ 
๒๕๕๔ 
๒๕๕๒ 

อาจารย์ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท พธ.ด. (การจัดการเชิงพุทธ) 
พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ) 
พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ) 

 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๗ 
๒๕๕๕ 
๒๕๕๒ 

อาจารย์ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ พธ.ด. (การจัดการเชิงพุทธ) 
พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ) 
พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ) 

 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๗ 
๒๕๕๕ 
๒๕๕๓ 
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 (๒) อาจารย์ประจ าหลักสูตร   

ต ำแหน่งทำง
วิชำกำร 

ชื่อ-ฉำยำ/นำมสกุล คุณวุฒิ/สำขำวิชำ 
สถำบันท่ีส ำเร็จ

กำรศึกษำ 
ปีท่ี

ส ำเร็จ 
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

พระอุดมสิทธินายก (ก าพล 
คุณงฺกโร) 

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

 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๗ 
๒๕๕๔ 
๒๕๕๒ 

อาจารย์ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท พธ.ด. (การจัดการเชิงพุทธ) 
พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ) 
พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ) 

 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๗ 
๒๕๕๕ 
๒๕๕๒ 

อาจารย์ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ พธ.ด. (การจัดการเชิงพุทธ) 
พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ) 
พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ) 

 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๗ 
๒๕๕๕ 
๒๕๕๓ 

อาจารย์ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์เอเซีย) 
พธ.บ. (ครุศาสตร์) 

 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๕ 
๒๕๔๔ 
๒๕๓๙ 

อาจารย์ พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ 
ทสฺสนีโย) 

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

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

มหาวิทยาลัยเกริก 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๓ 
๒๕๔๕ 
๒๕๓๕ 

อาจารย์ นายประเสริฐ ธิลาว พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
พธ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
พธ.บ. (รัฐศาสตร์) 

 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๗ 
๒๕๕๕ 
๒๕๕๔ 

                 
๑๐. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
          ๗๙ หมู่ ๑ ต.ล าไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ ห้องบรรยาย ใช้อาคารเรียนรวมซ่ึงเป็นที่
ท าการของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย ห้องเธียร์เตอร์ ๕๐๘-๕๐๙, ห้องบรรยาย ๕๐๗, ห้องบรรยาย ๔๑๐, ห้อง
ประชุมชลบุรี, ห้องบรรยายชั้นใต้ดินห้อง ๑-๓  
๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
        ประเทศไทยก าลังให้ความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจโดยอาศัยหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ทรงพระราชทานให้ชาวไทยทั้งประเทศ หลักการที่ส า คัญของเศรษฐกิจพอเพียง คือ 
รู้จักประมาณ มีความพอดี และมีเหตุผล โดยอาศัยหลักการดังกล่าว ท าให้องค์กรทางสังคมทั้งภาครัฐและเอกชน
หนัมาให้ความสนใจ และขยายผลไปยังทุกภาคส่วนของสังคมไทย รวมไปถึงระบบเศรษฐกิจในระดับหมู่บ้าน ซ่ึงใน
ระดับหมู่บ้านชาวบ้านมีความพร้อมที่จะด าเนินการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง แต่ยังขาดผู้น าที่ส า คัญในการ
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ส่งเสริมสนับสนุนให้ชาวบ้านเกิดความศรัทธาต่อแนวคิดดังกล่าวอย่างแท้จริง การพัฒนาผู้น าทางจิตวิญญาณ คือ 
พระสงฆ์ให้เป็นพระสงฆ์นักพัฒนาที่มีความรู้ความสามารถ เข้าใจถึงแก่นแท้ของการประยุกต์ใช้องค์ความรู้
ทางด้านการบริหารผสมผสานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจึงมีความจ าเป็น เพ่ือมาท าหน้าที่ในการพัฒนาตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงต้ังแต่ระดับชุมชน สังคม จนถึงระดับประเทศต่อไป 
๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
        สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป สิ่งที่ปรากฏอย่างเด่นชัดก็คือประเทศมีความก้าวหน้าทางด้าน เศรษฐกิจ โดย
มีตัวบ่งชี้ที่ส าคัญ คือ GDP ที่เติบโตตามล าดับ แต่ในขณะเดียวกัน กลับพบว่าปัญหาต่างๆ ในสังคมที่ ก่อตัวขึ้นและ
มีผลกระทบต่อชุมชน สังคม ประเทศชาติมีมากมาย เช่น ปัญหาความรุนแรงในประเทศ ปัญหาการทุจริต
คอรัปชั่น  ปัญหาการว่างงาน ปัญหาความเหลื่อมล้ าในสังคม ปัญหาด้านการบริหารจัดการ ที่เกิดจากการใช้
กฎหมายอย่างไม่เป็นธรรม  ปัญหาการขาดธรรมาภิบาลในองค์กร  และน ามาสู่การที่องค์กรก ากับดูแลด้าน
คุณภาพจ าเป็นต้องเสนอแนวคิดที่ใช้ส าหรับก ากับให้องค์กรต่างๆ ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์ จึงจะ
รับรองหน่วยงาน เช่นการให้การรับรองคุณภาพ หรือการประกันคุณภาพ เป็น ปัญหาต่างๆดังกล่าวข้างต้น ล้วนแต่
เป็นปัจจัยที่ท าให้มีความต้องการนักบริหารที่มีศักยภาพสูงในการประยุกต์ความรู้ทางทฤษฎี การศึกษาวิจัย  และ
องค์ความรู้ใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือองค์ความรู้ทางพุทธศาสนา เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติจริง และการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว 
๑๒. ผลกระทบจากข้อ ๑๑ 
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร 
       ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการผลิตบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถทางด้านการบริหารที่มีคุณภาพ มีองค์ความรู้และประสบการณ์ในลักษณะที่เป็นผู้รู้จริงและ
ปฏิบัติได้ กระตุ้นให้เกิดการใช้ความรู้ทางการจัดการเชิงพุทธในการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ ประกอบกับ
ปัจจุบันทางภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  มีความพร้อม
ทั้งทางด้านคณาจารย์  ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์ประกอบการจัดการเรียนการสอน  ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาใน
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ที่สามารถรองรับการจัดการเรียนการสอนและการศึกษาวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ดังนั้นทางภาควิชารัฐศาสตร์ จึงมีความประสงค์จะเปิดการสอนในหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ เพ่ือเป็นการเปิดกว้างให้มีการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น ในศาสตร์ทางด้านการบริหารที่ผสมผสาน
แนวคิดทางด้านพุทธศาสนาโดยมุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ด้านดังกล่าวในเชิงลึก และผสมผสาน
พุทธธรรมให้น าไปสู่วิธีการด าเนินการที่เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ซ่ึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาก าลังคนเพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศต่อไป 
๑๒.๒ ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
        นอกจากนั้นด้วยนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการ
กับศาสตร์สมัยใหม่ เพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม พร้อมๆ ไปกับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเฉพาะใน
ศาสตร์ที่เป็นพุทธศาสตร์เชิงประยุกต์  ด้วยแนวคิดดังกล่าวจึงจ าเป็นจะต้องมีหลักสูตรเพ่ือพัฒนาบุคลากรที่เข้าถึง
แก่นแท้ของศาสตร์ เพ่ือท าหน้าที่ผลิตงานวิจัยเชิงบูรณาการที่ถอดองค์ความรู้ทางพุทธศาสนาผสมผสานกับศาสตร์
ทางด้านการบริหาร นอกจากนั้นยังต้องประกอบด้วยความสามารถที่ส าคัญไม่ยิ่งหย่อนอันได้แก่ ทักษะการสื่อสาร  
การท างานเป็นหมู่คณะ  การแก้ปัญหา  การรับความเสี่ยง  การออกแบบและความสร้างสรรค์  ความรับผิดชอบ
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ทั้งต่อตนเองและต่อผู้อ่ืน  การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การบริหารจัดการตนเอง  รวมไปถึงจริยธรรม  ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวมาข้างต้น ทางภาควิชารัฐศาสตร์ จึงเล็งเห็นความส าคัญอย่างยิ่งในการเปิดการสอนในหลักสูตรพุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
๑๓. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนในสถาบัน 
    ๑๓.๑ มีการเชิญอาจารย์จากคณะพุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ วิทยาลัยพุทธศาสนา
นานาชาติและจากบัณฑิตวิทยาลัย มาเป็นผู้สอนหรือผู้ร่วมสอนในบางรายวิชาที่เก่ียวเนื่องกับการศึกษา
พระไตรปิฎกหรือแก่นธรรมในพุทธศาสนา  รวมทั้งมีการใช้อุปกรณ์ ประกอบการเรียนการสอน ร่วมกันกับ
หลักสูตรเหล่านี้ด้วย 
    ๑๓.๒ การบริหารจัดการหลักสูตร 
            ๑๓.๒.๑ แต่งต้ังผู้ประสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพ่ือท าหน้าที่ประสานงานกับภาควิชา อาจารย์ผู้สอน 
และนิสิต ในการพิจารณาข้อก าหนดรายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการด าเนินการ  
            ๑๓.๒.๒ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิง
พุทธ ควบคุมการด าเนินการเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดรายวิชา 

 

หมวดท่ี ๒. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
๑. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
๑.๑  ปรัชญาของหลักสูตร 
       หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ก าหนดให้มีการศึกษาวิชาการทาง
พระพุทธศาสนาประยุกต์เข้ากับสาขาวิชาการจัดการส าหรับพระภิกษุ สามเณร และคฤหัสถ์ทั่วไป อันสอดคล้อง
กับการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขึ้น เพ่ือเป็นที่ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงส าหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์
ทั่วไป 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

๑.๒.๑ เพ่ือผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ให้มีความรู้ความเข้าใจวิชาการทางพระพุทธศาสนาประยุกต์เข้า
กับวิชาการแห่งการจัดการ พร้อมกับบูรณาการเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ได้อย่างกลมกลืน  

๑.๒.๒ เพ่ือผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ให้น าความรู้ในวิชาการทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในการ
จัดการ และเน้นถึงความรู้คู่คุณธรรมตามหลักทางพระพุทธศาสนา มีความลึกซ้ึงด้านจิตภาวนา สุขสงบเยือกเย็น  
แจ่มใส ใฝ่รู้ สร้างสรรค์ และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิตที่เพียบพร้อมที่เป็นต้นแบบหรือ
ตัวอย่างที่ดีให้แก่สังคมได้ 

๑.๒.๓ เพ่ือผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ให้มีความรู้ความสามารถในการสังเคราะห์ข้อมูล  วิเคราะห์ วิจัย 
จัดระบบและประเมินผลข้อมูลจนเกิดองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการพระพุทธศาสนาที่
บูรณาการเข้ากับวิชาการทางด้านการจัดการ  ตลอดจนพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความเจริญยั่งยืน
ตลอดไป 
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๒. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/
เปล่ียนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

๑.จัดท าและปรับปรุงหลักสูตรให้มี
มาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ สกอ. 
ก าหนด 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐาน
จากหลักสูตรในระดับสากล  
- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง

สม่ าเสมอ 

-  เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
-  รายงานผลการประเมิน 
   หลักสูตร 

๒. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของคณะสงฆ์
และองค์กรต่างๆ 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
ความต้องการของคณะสงฆ์ และ
องค์การต่างๆ  
- น าแนวคิด รวมทั้งเทคโนโลยี

ใหม่ๆ มาใช้ในการเรียนการสอน
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของหลักสูตร  
- ติดตามความพึงพอใจของผู้ใช้

มหาบัณฑิตหรือนายจ้างอย่าง
สม่ าเสมอ 

- รายงานผลประเมินความพึง
พอใจของผู้เรียนต่อความรู้และ
ความทันสมัยของหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมินความพึง

พอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตหรือ
นายจ้าง 

๓. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน 
การสอนและบริการวิชาการ 

- อาจารย์ทุกคนโดยเฉพาะ
อาจารย์ใหม่ต้องเข้าอบรม
เก่ียวกับหลักสูตรการสอน
รูปแบบต่างๆ และการวัดผล
ประเมินผล ทั้งนี้เพ่ือให้มีความรู้
ความสามารถในการประเมินผล
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่
ผู้สอนจะต้องสามารถวัดและ
ประเมินผลได้เป็นอย่างดี 
- สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน

การสอนให้ท างานบริการ
วิชาการแก่องค์กรภายนอก 
- ส่งเสริมให้มีการน าความรู้ทั้ง

จากภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และ
งานวิจัยไปใช้จริงเพ่ือท า
ประโยชน์ให้แก่คณะสงฆ์และ
ชุมชน 

- ความสามารถในการวัดและ
ประเมินผลของหลักสูตร 
- ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ

อาจารย์ในหลักสูตร 
- รายงานผลประเมินความพึง

พอใจของผู้ใช้บริการวิชาการ 
- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่เป็น

ประโยชน์ต่อชุมชนและความ
บรรลุผลส าเร็จ 
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หมวดท่ี ๓. ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร 
๑. ระบบการจัดการศึกษา 
๑.๑ ระบบ 

๑.๑.๑ จัดการศึกษาระบบหน่วยกิตทวิภาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาออกเป็น ๒ 
ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษามีเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ 

อาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้อีก ๑ ภาค มีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ โดยให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษษ พ.ศ. ๒๕๔๑ และฉบับ
แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๑.๑.๒ จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๙ หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษา เป็น ๒ แผนดังนี้ 
๑) แผน ก  
 แบบ ก (๒) ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๗ หน่วยกิต และท าวิทยานิพนธ์ ซ่ึงมีค่าเทียบได้ ๑๒ 

หน่วยกิต จ าแนกประเภทดังนี้ 
วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต 
วิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์           ๑๒ หน่วยกิต 
รวมท้ังส้ิน ไม่น้อยกว่า  ๓๙ หน่วยกิต 
๒) แผน ข ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๓๓ หน่วยกิต และท าสารนิพนธ์ ซ่ึงมีค่าเทียบได้ ๖ หน่วยกิต 

จ าแนกประเภทดังนี้ 
วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต 
วิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
สอบประมวลความรู้ สอบหลังจากเรียนรายวิชาครบ 
สารนิพนธ์  ๖ หน่วยกิต 
รวมท้ังส้ิน ไม่น้อยกว่า  ๓๙ หน่วยกิต 
โดยผู้ศึกษาแผน ข จะต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วย

ข้อเขียน และหรือสอบปากเปล่า 
๑.๑.๖ ระบบการศึกษาในเรื่องอ่ืน  ๆให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๔๙ มาใช้โดยอนุโลม 
 

๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
         อาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้ ๑ ภาคการศึกษา มีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๖ สัปดาห์ โดยให้เป็นไป
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และ
ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๔๙  
๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
          ๑.๓.๑ รายวิชาที่ก าหนดให้นิสิตฟังการบรรยายสัปดาห์ละ ๑ ชั่วโมง และศึกษานอกเวลาอีกไม่น้อย
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กว่าสัปดาห์ละ ๓ ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
๑.๓.๒ รายวิชาที่นิสิตใช้เวลาปฏิบัติการ อภิปราย หรือสัมมนาสัปดาห์ละ ๒ ถึง ๓ ชั่วโมง และเม่ือ

รวมเวลาศึกษานอกเวลาแล้ว นิสิตใช้เวลาไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๑ ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษา  ให้มีค่าเท่ากับ 
๑ หน่วยกิต 
๒. การด าเนินการหลักสูตร 
       ๒.๑ วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
       ให้มีระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่ า ๔ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน  ๑๐ ภาค
การศึกษาปกติ โดยแบ่งเป็นภาคการศึกษาดังนี้ 
       เรียนเวลาราชการปกติ วันจันทร์ และวันอังคาร เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น.     

ภาคการศึกษาที่ ๑ ๑ มิถุนายน    -  ๓๐ กันยายน 
ภาคการศึกษาที่ ๒ ๑ ตุลาคม      -  ๓๑ มกราคม 

             ภาคฤดูร้อน               ๑ กุมพาพันธ์  -  ๓๑ มีนาคม 
       ๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
          ๒.๒.๑ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นเปรียญธรรมเก้าประโยค หรือ 
 ๒.๒.๒ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษา
ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 
 ๒.๒.๓ ได้รับค่าเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ จากระบบ ๔ แต้ม ยกเว้นผู้ มี
ประสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับแต่ส าเร็จการศึกษา และ 
 ๒.๒.๔ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย  

วิธีคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับคณะสังคมศาสตร์จะด าเนินการเก่ียวกับการรับนิสิตใหม่ โดยพิจารณาแต่งต้ัง

คณะกรรมการสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ในแต่ละปีการศึกษา โดยมีหลักการดังต่อไปนี้ 
๑. ผู้สมัครต้องมีเอกสารหลักฐานตรงตามคุณสมบัติที่หลักสูตรฯ หรือบัณฑิตก าหนด 
๒. ผู้สมัครต้องผ่านสอบข้อเขียนวัดความรู้ในรายวิชาตามที่หลักสูตรฯ หรือบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
๓. ผู้สอบผ่านข้อเขียนต้องสอบสัมภาษณ์ในเนื้อหาตามข้อ  ๒ และความรู้ความสามารถด้านอ่ืน ๆ 

ตามที่หลักสูตรฯ หรือบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
       ๒.๓ ปัญหาของนิสิตแรกเข้า  และ ๒.๔ กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิต 

ปัญหาของนิสิตแรกเข้า กลยุทธ์ในการด าเนินการแก้ไขปัญหา 
ขาดความรู้พ้ืนฐานในสาขาวิชา จัดโครงการอบรมปรับวิชาพ้ืนฐาน 

ขาดความรู้ในการวิจัย 
จัดอบรมวิชาการวิจัยโดยจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้เป็น
กรณีพิเศษ 

ขาดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ 
จัดอบรมภาษาอังกฤษพ้ืนฐานส าหรับนิสิตระดับ
ปริญญาโท และสร้างความคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษ
โดยใช้เอกสารภาษาอังกฤษประกอบการสอน 

          ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นหลัก  
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 ๒.๕ แผนการรับนิสิตและจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะเวลา ๕ ปี 
  ๒.๕.๑ แผนการรับนิสิต 

ระดับชั้นปี 
จ านวนนิสิต(รูป/คน) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
 ก (๒) ข ก(๒) ข ก(๒) ข ก(๒) ข ก(๒) ข 

ชั้นปีท่ี ๑ ๕ ๕๐ ๕ ๕๐ ๕ ๕๐ ๕ ๕๐ ๕ ๕๐ 

ชั้นปีท่ี ๒   ๕ ๕๐ ๕ ๕๐ ๕ ๕๐ ๕ ๕๐ 

ชั้นปีท่ี ๓     ๕ ๕๐ ๕ ๕๐ ๕ ๕๐ 

รวมจ านวนนิสิต ๕ ๕๐ ๑๐ ๑๐๐ ๑๕ ๑๕๐ ๑๕ ๑๕๐ ๑๕ ๑๕๐ 

จ านวนนิสิตท่ีคาดว่า
จะส าเร็จการศึกษา 

    
๕ 

 

๕๐ ๕ 
 

๕๐ ๕ 
 

๕๐ 

 

         ๒.๖ งบประมาณตามแผน  
                   ๒.๖.๑ งบประมาณรายรับ  

รายการรับ ประมาณรายรับในปีงบประมาณ 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
(๘๐,๐๐๐ บาท/รูป/ปี) 

๔,๔๐๐,๐๐๐ ๘,๘๐๐,๐๐๐ ๙,๘๐๐,๐๐๐ ๙,๘๐๐,๐๐๐ ๙,๘๐๐,๐๐๐ 

รายได้อ่ืนๆ (สุทธิ) 
   - รายรับจากงานวิจัย 
   - การบริการวิชาการ 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
๓๐๐,๐๐๐ 

 
๔๐๐,๐๐๐ 

 
๕๐๐,๐๐๐ 

 
๖๐๐,๐๐๐ 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 
รวม ๔,๖๐๐,๐๐๐ ๙,๑๐๐,๐๐๐ ๑๐,๒๐๐,๐๐๐ ๑๐,๓๐๐,๐๐๐ ๑๐,๔๐๐,๐๐๐ 

 

          ๒.๖.๒ งบประมาณรายจ่าย  

รายการจ่าย 
ประมาณความต้องการในปีงบประมาณ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

งบด าเนินการ 
   - ค่าตอบแทนบุคลากรประจ า 
 (๕ x ๓๑,๖๕๐x ๑๒) 
- ค่าตอบแทนบุคลากรประจ าสายสนับสนุน 
(๓ x ๑๗,๕๐๐ x ๑๒) 
   - ค่าตอบแทนวิทยากร อาจารย์พิเศษ ค่า
เดินทาง ค่าท่ีพัก  
   - ค่าจัดซ้ือหนังสือและวารสาร 
   - ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน 

 
๑,๘๙๙,๐๐๐ 

 
๑๕๗,๕๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 
- 

๕๐๐,๐๐๐ 

 
๑,๘๙๙,๐๐๐ 

 
๑๕๗,๕๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 
- 

๕๐๐,๐๐๐ 

 
๑,๘๙๙,๐๐๐ 

 
๑๕๗,๕๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 
- 

๕๐๐,๐๐๐ 

 
๑,๘๙๙,๐๐๐ 

 
๑๕๗,๕๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 
- 

๕๐๐,๐๐๐ 

 
๑,๘๙๙,๐๐๐ 

 
๑๕๗,๕๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 
- 

๕๐๐,๐๐๐ 
งบลงทุน 
   - ค่าครุภัณฑ์ 

 
๕๐๐,๐๐๐ 

 
๕๐๐,๐๐๐ 

 
๕๐๐,๐๐๐ 

 
๕๐๐,๐๐๐ 

 
๕๐๐,๐๐๐ 
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   - ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง      
งบพัฒนาบุคลากร ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

รวม ๔,๑๕๖,๕๐๐ ๔,๑๕๖,๕๐๐ ๔,๑๕๖,๕๐๐ ๔,๑๕๖,๕๐๐ ๔,๑๕๖,๕๐๐ 

 
       ๒.๗ ระบบการศึกษา 
             ใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๔๙  
      ๒.๘ การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา และการลงทะเบียนข้ามสถาบัน 
            สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ระหว่างสถาบันการศึกษาที่ขึ้นทะเบียนรับรองมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับชาติ โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๔๙  
๓.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
๓.๑ หลักสูตร 
       ๓.๑.๑ จ านวนหน่วยกิต    
              ๑) หลักสูตรแผน ก (๒) จ านวน ๓๙ หน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 
              ๒) หลักสูตรแผน ข จ านวน ๓๙ หน่วยกิต ตลอดหลักสูตร       
       ๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร แบ่งการศึกษา เป็น ๒ แผนดังนี้ 

๑) แผน ก เป็นการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการท าวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 
 แบบ ก (๒) ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๗ หน่วยกิต และท าวิทยานิพนธ์ ซ่ึงมีค่าเทียบได้ ๑๒ 

หน่วยกิต จ าแนกประเภทดังนี้ 
วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต 
วิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์             ๑๒ หน่วยกิต 
รวมท้ังส้ิน ไม่น้อยกว่า  ๓๙ หน่วยกิต 
๒) แผน ข ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๓๓ หน่วยกิต และท าสารนิพนธ์ ซ่ึงมีค่าเทียบได้ ๖ หน่วยกิต 

จ าแนกประเภทดังนี้ 
วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต 
วิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
สอบประมวลความรู้ สอบหลังจากเรียนรายวิชาครบ 
สารนิพนธ์               ๖ หน่วยกิต 
รวมท้ังส้ิน ไม่น้อยกว่า  ๓๙ หน่วยกิต 

 โดยผู้ศึกษาแผน ข จะต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วย
ข้อเขียน และหรือสอบปากเปล่า  
  



มคอ.๒_พธ.ม._สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ    ๑๑ 
 

 

๓.๑.๓ รายวิชาส าหรับหลักสูตรแผน ก แบบ ก (๒) 
 

๑) หมวดวิชาบังคับ จ านวน ๙ หน่วยกิต 
รหัส รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
๖๑๔ ๑๐๑ พ้ืนฐานทางการจัดการ  (๓)  (๓-๐-๖) 
๖๑๔ ๑๐๒ การจัดการในพระไตรปิฎก ๓ (๓-๐-๖) 
๖๑๔ ๑๐๓ ทฤษฎีองค์การและการจัดการเชิงพุทธ ๓ (๓-๐-๖) 
๖๑๔ ๒๐๑ ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการเชิงพุทธ  (๓)  (๓-๐-๖) 
๖๑๔ ๒๐๓ สัมมนาการวิจัยทางการจัดการเชิงพุทธ ๓  (๓-๐-๖) 
๖๐๐ ๒๐๕ กรรมฐาน (๓) (๓-๐-๖) 
หมายเหตุ : รายวิชา ๖๑๔ ๑๐๑, ๖๑๔ ๒๐๑ และ ๖๐๐ ๒๐๕ เป็นวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 

๒) หมวดวิชาเอก จ านวน ๑๒ หน่วยกิต 
รหัส รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
๖๑๔ ๑๐๖ ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ ๓  (๓-๐-๖) 
๖๑๔ ๑๐๔ การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์  ๓ (๓-๐-๖) 
๖๑๔ ๒๐๔ นวัตกรรมเพ่ือการจัดการ  ๓  (๓-๐-๖) 
๖๑๔ ๒๐๕ การจัดการองค์การสมัยใหม่ ๓  (๓-๐-๖) 

๓) หมวดวิชาเลือก: ไม่น้อยกว่า   ๖ หน่วยกิต   
รหัส รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
๖๑๔ ๒๐๖ มนุษยสัมพันธ์กับการจัดการเชิงพุทธ    ๓  (๓-๐-๖) 
๖๑๔ ๒๐๗ กฎหมายคณะสงฆ์เพ่ือการจัดการ   ๓  (๓-๐-๖) 
๖๑๔ ๒๐๘   การศึกษาตามแนวแนะทางการจัดการเชิงพุทธ    ๓ (๓-๐-๖) 
๖๑๔ ๒๐๙   การจัดการตามแนวสมานฉันท์เชิงพุทธ   ๓ (๓-๐-๖) 
๖๑๔ ๒๑๐ ภาวะผู้น าทางการจัดการเชิงพุทธ   ๓  (๓-๐-๖) 
๖๑๔ ๒๑๑   การวิเคราะห์ข้อมูลทางการจัดการ    ๓  (๓-๐-๖) 
๖๑๔ ๒๑๒   การจัดการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    ๓  (๓-๐-๖) 
๖๑๔ ๒๑๓   การพัฒนาองค์การ   ๓  (๓-๐-๖) 
๖๑๔ ๒๑๔ การจัดการโครงการขั้นสูง   ๓  (๓-๐-๖) 
๖๑๔ ๒๑๕ เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการ   ๓  (๓-๐-๖) 

๔) วิทยานิพนธ์ 
รหัส รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
๖๑๔ ๔๐๐ วิทยานิพนธ์   ๑๒ (๐-๐-๓๖) 

 

๓.๑.๕ รายวิชาส าหรับหลักสูตรแผน ข 
๑) หมวดวิชาบังคับ จ านวน ๙ หน่วยกิต 
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รหัส รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
๖๑๔ ๑๐๑ พ้ืนฐานทางการจัดการ (๓)  (๓-๐-๖) 
๖๑๔ ๑๐๒ การจัดการในพระไตรปิฎก ๓ (๓-๐-๖) 
๖๑๔ ๑๐๓ ทฤษฎีองค์การและการจัดการเชิงพุทธ  ๓ (๓-๐-๖) 
๖๑๔ ๒๐๑ ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการเชิงพุทธ  (๓)  (๓-๐-๖) 
๖๑๔ ๒๐๓ สัมมนาการวิจัยทางการจัดการเชิงพุทธ  ๓  (๓-๐-๖) 
๖๐๐ ๒๐๕ กรรมฐาน (๓) (๓-๐-๖) 
หมายเหตุ : รายวิชา ๖๑๔ ๑๐๑, ๖๑๔ ๒๐๑ และ ๖๐๐ ๒๐๕ เป็นวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 

๒) หมวดวิชาเอก จ านวน ๑๒ หน่วยกิต 
รหัส รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
๖๑๔ ๑๐๖ ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ ๓  (๓-๐-๖) 
๖๑๔ ๑๐๔ การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์  ๓ (๓-๐-๖) 
๖๑๔ ๒๐๔ นวัตกรรมเพ่ือการจัดการ ๓  (๓-๐-๖) 
๖๑๔ ๒๐๕ การจัดการองค์การสมัยใหม่ ๓  (๓-๐-๖) 

๓) หมวดวิชาเลือก: แผน ข ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต  
รหัส รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
๖๑๔ ๒๐๖ มนุษยสัมพันธ์กับการจัดการเชิงพุทธ    ๓  (๓-๐-๖) 
๖๑๔ ๒๐๗ กฎหมายคณะสงฆ์เพ่ือการจัดการ   ๓  (๓-๐-๖) 
๖๑๔ ๒๐๘   การศึกษาตามแนวแนะทางการจัดการเชิงพุทธ    ๓ (๓-๐-๖) 
๖๑๔ ๒๐๙   การจัดการตามแนวสมานฉันท์เชิงพุทธ    ๓ (๓-๐-๖) 
๖๑๔ ๒๑๐ ภาวะผู้น าทางการจัดการเชิงพุทธ   ๓  (๓-๐-๖) 
๖๑๔ ๒๑๑   การวิเคราะห์ข้อมูลทางการจัดการ    ๓  (๓-๐-๖) 
๖๑๔ ๒๑๒   การจัดการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    ๓  (๓-๐-๖) 
๖๑๔ ๒๑๓   การพัฒนาองค์การ   ๓  (๓-๐-๖) 
๖๑๔ ๒๑๔ การจัดการโครงการขั้นสูง   ๓  (๓-๐-๖) 
๖๑๔ ๒๑๕ เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการ   ๓  (๓-๐-๖) 

๔) สารนิพนธ์  
รหัส รายวิชา      จ านวนหน่วยกิต 
๖๑๔ ๕๐๐ สารนิพนธ์ ๖ (๐-๐-๑๘) 

ความหมายของเลขประจ าวิชา 
ความหมายของเลขรหัสประจ าวิชาในหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
ประกอบด้วยเลข  ๖ หลัก มีความหมายดังนี้ 
     ๑. เลข ๓ ตัวแรก = ตัวท่ี ๑ แสดงคณะ ตัวท่ี ๒-๓ แสดงสาขาวิชา/ภาควิชา  
     ๒. เลข ๓ ตัวหลัง = ตัวท่ี ๑ แสดงปีการศึกษา ตัวท่ี ๒-๓ แสดงชื่อวิชา 
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 ๓.๑.๔.๑  แผนการศึกษา : แผน ก แบบ ก (๒)     
 

ชั้นปีท่ี ๑ 
ภาค

การศึกษา รหัสวิชา/รายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

แผน ก (๒) 

๑ 

วิชาบังคับ 
 
๖๑๔ ๑๐๑ พ้ืนฐานทางการจัดการ* 
๖๑๔ ๑๐๒ การจัดการใน
พระไตรปิฎก 
๖๑๔ ๒๐๑ ภาษาอังกฤษส าหรับ
การจัดการเชิงพุทธ* 
วิชาเอก 
๖๑๔ ๑๐๓ ระเบียบวิธีวิจัยทางการ
จดัการ 
๖๑๔ ๑๐๔ การจัดการทรัพยากร
มนุษย์เชิงกลยุทธ์ 

หน่วยกิต 
 

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

(๓) 
๓ 
 

(๓) 
 
 
๓ 
 
๓ 

๓ 
๓ 
 

๓ 
 
 

๓ 
 

๓ 
 

๐ 
๐ 
 

๐ 
 
 

๐ 
 

๐ 

๖ 
๖ 
 

๖ 
 
 

๖ 
 

๖ 

 รวมนับหน่วยกิต ๙ ๙ ๐ ๑๘ 
 รวมไม่นับหน่วยกิต ๖ ๖ ๐ ๑๒ 

 * วิชา ๖๑๔ ๑๐๑, ๖๑๔ ๒๐๑ เป็นวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต      
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ชั้นปีท่ี ๑ 
 

ภาค
การศึกษา รหัสวิชา/รายวิชา 

จ านวนหน่วยกิต 
แผน ก (๒) 

๒ 

วิชาบังคับ 
๖๑๔ ๑๐๓ ทฤษฎีองค์การและการ
จัดการเชิงพุทธ 
๖๐๐ ๒๐๕ กรรมฐาน* 
วิชาเอก 
๖๑๔ ๒๐๔ นวัตกรรมเพ่ือการ
จัดการ 
๖๑๔ ๒๐๕ การจัดการองค์การ
สมัยใหม่ 
วิชาเลือก 
เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก 
จ านวน ๑ รายวิชา   

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

๓ 
 

(๓) 
 

๓ 
 
๓ 
 
 
๓ 
 

๓ 
 

๓ 
 

๓ 
 

๓ 
 
 

๓ 
 

๐ 
 
๐ 
 
๐ 
 
๐ 
 
 
๐ 

๖ 
 

๖ 
 

๖ 
 

๖ 
 
 

๖ 

 รวมนับหน่วยกิต ๑๒ ๑๒ ๐ ๒๔ 
 รวมไม่นับหน่วยกิต ๓ ๓ ๐ ๖ 

 * วิชา ๖๐๐ ๒๐๕ เป็นวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 
 

ชั้นปีท่ี ๑ 
ภาค

การศึกษา รหัสวิชา/รายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

แผน ก (๒) 

ฤดูร้อน 

วิชาบังคับ 
 
๖๑๔ ๒๐๓ สัมมนาการวิจัยทางการ
จัดการเชิงพุทธ 
วิชาเอก 
- 
วิชาเลือก 
เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก 
จ านวน ๑ รายวิชา 

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

 
๓ 
 
 
 

๓ 

 
๓ 
 
 
 
๓ 

 
๐ 
 
 
 
๐ 

 
๖ 
 
 
 

๖ 
 

 รวมนับหน่วยกิต ๖ ๖ ๐ ๑๒ 
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ชั้นปีท่ี ๒ 
ภาค

การศึกษา รหัสวิชา/รายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

แผน ข 

๑ 
วิชาบังคับ 
๖๑๔ ๔๐๐  วิทยานิพนธ์ 

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

๑๒ ๐ ๐ ๓๖ 

 รวม ๑๒ ๐ ๐ ๓๖ 
 
 ๓.๑.๔.๓ แผนการศึกษา : แผน ข 

ชั้นปีท่ี ๑ 
ภาค

การศึกษา รหัสวิชา/รายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

แผน ข 

๑ 

วิชาบังคับ 
 
๖๑๔ ๑๐๑ พ้ืนฐานทางการจัดการ* 
๖๑๔ ๑๐๒ การจัดการใน
พระไตรปิฎก 
๖๑๔ ๒๐๑ ภาษาอังกฤษส าหรับการ
จัดการเชิงพุทธ* 
วิชาเอก 
๖๑๔ ๑๐๓ ระเบียบวิธีวิจัยทางการ
จัดการ 
๖๑๔ ๑๐๔ การจัดการทรัพยากร
มนุษย์เชิงกลยุทธ์ 

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

(๓) 
๓ 
 

(๓) 
 
 

๓ 
 

๓ 

๓ 
๓ 
 

๓ 
 
 

๓ 
 

๓ 
 

๐ 
๐ 
 

๐ 
 
 

๐ 
 

๐ 

๖ 
๖ 
 

๖ 
 
 

๖ 
 

๖ 

 รวมนับหน่วยกิต ๙ ๙ ๐ ๑๘ 
 รวมไม่นับหน่วยกิต ๖ ๖ ๐ ๑๒ 

 * วิชา ๖๑๔ ๑๐๑, ๖๑๔ ๒๐๑ เป็นวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 
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ชั้นปีท่ี ๑ 
ภาค

การศึกษา รหัสวิชา/รายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

แผน ข 

๒ 

วิชาบังคับ 
 
๖๑๔ ๑๐๓ ทฤษฎีองค์การและการ
จัดการเชิงพุทธ 
๖๐๐ ๒๐๕ กรรมฐาน* 
วิชาเอก 
๖๑๔ ๒๐๔ นวัตกรรมเพ่ือการจัดการ 
๖๑๔ ๒๐๕ การจัดการองค์การ
สมัยใหม่ 
วิชาเลือก 
เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก จ านวน 
๑ รายวิชา   

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

๓ 
 

(๓) 
 

๓ 
๓ 
 
 

๓ 

๓ 
 

๓ 
 

๓ 
๓ 
 
 

๓ 
 

๐ 
 
๐ 
 
๐ 
๐ 
 
 
๐ 

๖ 
 

๖ 
 

๖ 
๖ 
 
 

๖ 

 รวมนับหน่วยกิต ๑๒ ๑๒ ๐ ๒๔ 
 รวมไม่นับหน่วยกิต ๓ ๓ ๐ ๖ 

 * วิชา ๖๐๐ ๒๐๕ เป็นวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 
 

ชั้นปีท่ี ๑ 
ภาค

การศึกษา รหัสวิชา/รายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

แผน ข 

ฤดูร้อน 

วิชาบังคับ 
 
๖๑๔ ๒๐๓ สัมมนาการวิจัยทางการ
จัดการเชิงพุทธ 
วิชาเอก 
- 
วิชาเลือก 
เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก 
จ านวน ๑ รายวิชา 

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

 
๓ 
 
 
 
 

๓ 

 
๓ 
 
 
 
 
๓ 

 
๐ 
 
 
 
 
๐ 

 
๖ 
 
 
 
 

๖ 
 

 รวมนับหน่วยกิต ๖ ๖ ๐ ๑๒ 
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ชั้นปีท่ี ๒ 
ภาค

การศึกษา รหัสวิชา/รายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

แผน ข 

๑ 
วิชาบังคับ 
๖๑๔ ๕๐๐  สารนิพนธ์ 

หน่วยกิต 
 

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

๖ ๐ ๐ ๑๘ 

 รวม ๖ ๐ ๐ ๑๘ 
 

๓.๑.๕     ค าอธิบายรายวิชา 
      (ดูจากภาคผนวก ก) 
 
๓.๒ ชื่อ ต าแหน่งและคุณวุฒิ 

๓.๒.๑. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
       ๓.๒.๑.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ช่ือ-ฉายา/นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ปีที่
ส าเร็จ 

ภาระงานบรรยายในหลักสูตร 
รายวิชา 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

พระอุดมสิทธินายก  
(ก าพล คุณงฺกโร) 

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

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๗ 
๒๕๕๔ 
๒๕๕๒ 

การจัดการในพระไตรปิฎก/การจดัการ
ทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 

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

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๗ 
๒๕๕๕ 
๒๕๕๒ 

กรรมฐาน/พื้นฐานทางการจัดการ 

อาจารย์ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภ
โณ 

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

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๗ 
๒๕๕๕ 
๒๕๕๓ 

ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ/สัมมนา
การวิจัยทางการจัดการเชิงพุทธ 

    
    ๓.๒.๑.๒ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ช่ือ-ฉายา/นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ปีที่
ส าเร็จ 

ภาระงานบรรยายในหลักสูตร 
รายวิชา 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

พระอุดมสิทธินายก  
(ก าพล คุณงฺกโร) 

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

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๗ 
๒๕๕๕ 
๒๕๕๒ 

การจัดการในพระไตรปิฎก/การจดัการ
ทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 

อาจารย์ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท พธ.ด. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๗ กรรมฐาน/พื้นฐานทางการจัดการ 
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พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ 
พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ 

 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๔ 
๒๕๕๒ 

อาจารย์ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภ
โณ 

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

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๗ 
๒๕๕๕ 
๒๕๕๓ 

ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ/สัมมนา
การวิจัยทางการจัดการเชิงพุทธ 

อาจารย์ พระปลัดระพิน พุทฺธิสา
โร 

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

 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๕ 
๒๕๔๔ 
๒๕๓๙ 

ทฤษฎีองค์การและการจดัการเชงิพุทธ/
ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการเชิง

พุทธ 

อาจารย์ พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ 
ทสฺสนีโย) 

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต 
มหาวิทยาลัยเกริก 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๓ 
๒๕๔๕ 
๒๕๓๕ 

การศึกษาตามแนวแนะทางการจดัการ
เชิงพุทธ/การจัดการองค์การสมัยใหม่ 

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

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๗ 
๒๕๕๕ 
๒๕๕๔ 

นวัตกรรมทางการจัดการ/การ
วิเคราะห์ข้อมูลทางการจัดการ 

 

๓.๒.๒. อาจารย์พิเศษ/อาจารย์บรรยายพิเศษ 

๑) พระศรีคัมภีรญาณ, ศ.ดร. Ph.D.(Pali&Buddhist Studies) 
พธ.ม.(พระพุทธศาสนา) 
ศษ.บ.(มัธยมศึกษา) 

๒) พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, ดร. พธ.ด.(พระพุทธศาสนา) 
ศศ.ม.(พุทธศาสนศึกษา) 
พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

๓) พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร. พธ.ด.(พระพุทธศาสนา) 
ศศ.ม.(พุทธศาสนศึกษา) 
พธ.บ.(ปรัชญา) 

๔) พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักด์ิ กิตฺติปญฺโญ, ผศ.ดร. รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
ศศ.ม.(การจัดการการพัฒนาสังคม) 
พธ.บ.(รัฐศาสตร์) 

๕) ศ.ดร.บุญทัน  ดอกไทสง B.A. (Political Development) 
M.A. (Com. Arts) 
Ph.D.(Public Administration) 

๖) ศ.ดร.จ านงค์ อดิวัฒนสิทธ์ิ Ph.D.(Sociology) 
พธ.บ., M.A.(Sociology) 

๗) รศ.ดร.สมาน งามสนิท พบ.ด. (การบริหารการพัฒนา) 
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M.A. (Communication Art) 
B.A. (Government) 

๘) รศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร Ph.D.(Development Administration) 
พธ.ม.(สถิติประยุกต์) 
วท.บ.(วิทยาศาสตร์ท่ัวไป) 

๙) รศ.ดร.อภินันท์ จันตะนี Ph.D.(Management) 
ศศ.ม.(เศรษฐศาสตร์) 
ศศ.บ.(บริหารรัฐกิจ) 

๑๐) นอ.ดร.นภัทร์ แก้วนาค กศ.ด.(การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)  
ศศ.ม.(การจัดการ) 
ศศ.บ. 

๑๑) พล.ต.ดร. วีระ วงศ์สรรค์ กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) 
วท.บ., น.บ., ศศ.บ., กศ.บ.ค.ม. (การวิจัยการศึกษา) 

๑๒) ดร.ทรงวิทย์  แก้วศรี พธ.ด.(พระพุทธศาสนา) 
พธ.บ., M.A.(Library Science)  

 

๔. ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
      ๔.๑ ค าอธิบายโดยย่อ 

การท าวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์คือการท าวิจัยเพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษา  ซ่ึงมีหน้าที่ให้ค าปรึกษาและควบคุมการท า
วิทยานิพนธ์ของนิสิตแต่ละคนจนแล้วเสร็จ พร้อมเรียบเรียงเขียนเป็น วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์และตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ผ่านสื่อทางวิชาการหรือวิชาชีพต่างๆ  
      ๔.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

นิสิตมีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง  สามารถคิดและวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบและมีหลักการ 
สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ด้านการจัดการเชิงพุทธในสาขาวิชา ต่างๆ และผลการ
เรียนรู้ทั้ง ๕ ด้าน (ดังแสดงในหมวดที่ ๔ ข้อ ๒) มาใช้ในการท าวิทยานิพนธ์ได้ผลเป็นที่น่าพึงพอใจ 

๔.๓ ช่วงเวลา 
ให้เป็นไปตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติ

เก่ียวกับวิทยานิพนธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๐  
        ๔.๔ การสอบคุณสมบัติ 

นิสิตจะต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติทั้งข้อเขียนและปากเปล่าภายหลังจากที่ศึกษารายวิชาครบถ้วน  
และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ ในการจัดการสอบวัดคุณสมบัติ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
แต่งต้ังอาจารย์อย่างน้อย ๓ คนเป็นคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ  ทั้งนี้ให้มีกรรมการอย่างน้อย  ๑ คนมาจาก
สาขาวิชาเดียวกันหรือเก่ียวข้องกัน ซ่ึงมิใช่อาจารย์ที่ปรึกษา และให้คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติบริหารการสอบ
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกณฑ์ในการสอบผ่านและการสอบแก้ตัวให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๕๔๘ และข้อบังคับ
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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๓) แก้ไข
เพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๕๔๙  

การสอบวดัคุณสมบัติประกอบด้วยหมวดวิชาบังคับ และหมวดกลุ่มวิชาที่นิสิตเลือกเรียน  นิสิตต้องสอบผ่าน
ข้อเขียนทุกหมวดและการสอบปากเปล่าจึงมีสิทธ์ิน าเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ การประเมินผลการสอบข้อเขียนและ
ปากเปล่าให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาและดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
       ๔.๕ การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 

นิสิตต้องสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ตามที่โครงการก าหนดขึ้น ซ่ึงประกอบด้วย 

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

วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ภายหลังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ให้นิสิตด าเนินการแก้ไขและน า
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วท้ังฉบับให้คณะกรรมการที่ปรึกษาและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
หรือสารนิพนธ์พิจารณา หากคณะกรรมการดังกล่าวให้ความเห็นชอบและลงนามผลการสอบผ่าน  จึงจะถือว่านิสิตได้
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์และผ่านการสอบที่สมบูรณ์เพ่ือน าออกเผยแพร่ต่อสาธารณะโดยตีพิมพ์ผลงาน
ดังกล่าวในวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 

 
 

หมวดท่ี ๔. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

มีการให้ความรู้ถึงการบริหารที่เน้นการใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือเพ่ือสร้างองค์กรที่ขับเคลื่อน
ด้วยระบบคุณธรรม และการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ 

๒. ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ส่งเสริมทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ 
โดยการใช้ต าราภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน และใช้
ภาษาอังกฤษในการเขียนและน าเสนอผลงานวิจัย 

๓. ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวน การ
เรียนรู้และปฏิบัติงาน เช่น  การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การ
ใช้บริการห้องสมุดผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศ 

๔. ด้านภาวะผู้น า ความรับผิดชอบ และการมี
วินัย 

มีการสร้างภาวะความเป็นผู้น าโดยเฉพาะการประยุกต์ใช้
แนวคิดภาวะผู้น าเชิงพุทธในการปฏิบัติงานหรือการท า
วิจัยร่วมกับผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานหรือ
ส่งงาน และมีกติกาในการสร้างวินัยในตนเอง 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
 

๕. ด้านบุคลิกภาพ มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลิกภาพภายใน โดยการใช้เครื่องมือ
พัฒนาจิตตามแนวพระพุทธศาสนา เพ่ือให้เกิดปัญญา  
ส่วนบุคลิกภาพภายนอกมีการสอดแทรกเรื่องการแต่งกาย 
การเข้าสังคม การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ ดี การเจรจาสื่อสาร 
และการวางตัวในการท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนในระหว่าง
การเรียนรู้ ทั้งทางภาคทฤษฎีและการท าการวิจัย 

๖. ด้านศักยภาพในการปฏิบัติงานจริง การเรียนการสอนมุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในเชิง
ลึก  สามา รถผลิ ตงา นวิ จั ยที่ มีป ร ะโยชน์ และน า ไป
ประยุกต์ใช้งานที่จะยังประโยชน์ให้เกิดกับสังคมได้จริงใน
เชิงปฏิบัติ 

 
 
๒. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
       ๑. มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจเพ่ือการแก้ปัญหาทางคุณธรรมและจริยธรรมที่ ซับซ้อนอย่างผู้รู้ ใน
บริบทของศาสตร์ทางด้านการจัดการเชิงพุทธ 
       ๒. มีความสามารถในการสนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อ่ืนใช้ดุลยพินิจบนฐานความรู้ทางการจัดการเชิงพุทธ
ในการจัดการกับบริบทที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้ อ่ืน 
       ๓. มีภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ท างาน และชุมชน
ที่ตนเก่ียวข้อง 
       ๔. มีความสามารถในการเป็นแบบอย่างที่ดีงามของบุคคลอ่ืน 
 
กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
       เพ่ือให้เกิดผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม หลักสูตรจึงใช้กลยุทธ์ในการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนดังนี้ 
       ๑. ฝึกฝนภาวะความเป็นผู้น า ผู้ตาม รวมถึงการเคารพสิทธิ และการรับฟังความคิดเห็นผู้ อ่ืนในการ
ปฏิบัติงานเป็นทีมและการท างานวิจัย  
       ๒. การสอดแทรกความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนการสอน ทั้งในด้านการด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคม และในการวิจัย 
 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
       มีการประเมินผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ทั้งระหว่างก าลังศึกษา และภายหลังส าเร็จ
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การศึกษา ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การใช้แบบสอบถาม แบบ
ประเมิน และแบบวัดผล โดยประเมินจากหลายๆ ด้าน ดังนี้ 
       ๑. ประเมินจากการมีวินัยในการเรียน การตรงเวลาในการเข้าชั้นเรียน การท างานเสร็จและส่งงานตาม
ก าหนด  
       ๒. ประเมินจากความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเป็นทีม การท างานวิจัย และการเข้าร่วมกิจกรรมใน
การใช้องค์ความรู้ทางการศึกษาท าประโยชน์ต่อสังคม 
       ๓. ประเมินจากความซ่ือสัตย์ และจรรยาบรรณในการสอบ 
       ๔. ผู้เรียนประเมินตนเอง และประเมินโดยเพ่ือนและอาจารย์ โดยใช้แบบประเมินและแบบวัดผล        
       ๕. ภายหลังส าเร็จการศึกษา ให้มหาบัณฑิตประเมินตนเอง ประเมินจากผู้ใช้มหาบัณฑิต และประเมิน
จากผู้ปกครองของมหาบัณฑิต โดยใช้แบบสอบถาม 
 
ด้านความรู้ 
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
       ๑. มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นแก่นของสาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ        
       ๒. มีความสามารถในการใช้เทคนิคการวิจัยและพัฒนาเพ่ือหาข้อสรุปของปรากฎการณ์ในสาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ        
       ๓. มีความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงและกว้างขวางเก่ียวกับองค์ความรู้ เชิงปฏิบัติการที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
       ๔. มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนปัจเจกปัญญามาเป็นสาธารณปัญญาที่ก่อให้เกิดคุณค่าต่อสังคม 
 
กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
       ๑. จัดการเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และมุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจศาสตร์ในเชิงลึก 
ผสมผสานให้น าไปสู่วิธีการด าเนินการที่เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน  โดยใช้วิธีการเรียนการสอน ที่ เน้นหลักการ
ทางทฤษฎี และการประยุกต์ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้เกิดการคิด 
วิเคราะห์ และตัดสินใจด้วยตนเอง เช่นให้มีการน าเสนองาน การร่วมแสดงความคิดเห็น การตอบค าถาม เพ่ือ
สนับสนุนให้นักศึกษาคิดเป็นและมีนิสัยใฝ่รู้ 
       ๒. การจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีอิสระในการแสวงหาความรู้โดยไม่ยึดติดกับการรับข้อมูลจากผู้สอน
เพียงวิธีเดียว 
       ๓. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  
       ๔. เรียนรู้จากสถานการณ์จริง มีการเรียนรู้ทั้งในชั้นเรียนและศึกษาดูงาน 
       ๕. การท าวิจัยทั้งในรายวิชาที่เก่ียวข้องและวิทยานิพนธ์  
       ๖. การเรียนรู้ที่เน้นการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท าประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่น และในระดับที่
สูงขึ้น  
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กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
       ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนิสิต ให้ครอบคลุมในทุกด้าน ด้วยวิธีการ
ดังต่อไปนี้ 
       ๑. การทดสอบย่อย  
       ๒. การสอบกลางภาคและปลายภาค  
       ๓. วัดผลส าเร็จของการปฏิบัติงานเป็นทีม  
       ๔. การน าเสนอผลงาน  
       ๕. การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์  
       ๖. การสอบประมวลความรู้  
       ๗. การสอบวัดคุณสมบัติ  
       ๘. การสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
       ๑. สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ในการวิเคราะห์ประเด็น
และปัญหาส าคัญได้อย่างสร้างสรรค์  
       ๒. สามารถใช้ทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ในพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆที่
เกิดขึ้นจากการจัดการเชิงพุทธ 
       ๓. สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัยและทฤษฎีเพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่ๆที่สร้างสรรค์รวมไปถึง
การบูรณาการแนวคิดต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธที่ศึกษาในขั้นสูง 
       ๔. สามารถออกแบบและด าเนินการโครงการวิจัยที่ส า คัญในเรื่องที่ ซับซ้อนที่เก่ียวกับการพัฒนาองค์
ความรู้ทางด้านการจัดการเชิงพุทธใหม่ๆ จนกลายเป็นข้อเสนอเพ่ือการน าไปสู่การปฏิบัติต่อไป  
กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
       เพ่ือให้เกิดผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา หลักสูตรจึงใช้กลยุทธ์ในการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนดังนี้   
       ๑. ฝึกทักษะการคิดและการแก้ไขปัญหา  
       ๒. เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการปฏิบัติงานจริง   
       ๓. เน้นการเรียนรู้ที่สามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง โดยใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้  
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
       ประเมินทักษะทางปัญญาด้วยวิธีการดังต่อไปนี้  
       ๑. วัดการแสดงออกทางการกระบวนการคิดและการแก้ไขปัญหา  
       ๒. วัดผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย  
       ๓. การน าเสนอผลงาน  
       ๔. การอธิบาย การตอบค าถาม  
       ๕. การโต้ตอบสื่อสารกับผู้อ่ืน  
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ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
       ๑. มีความสามารถสูงในใช้ความรู้ทางด้านการจัดการเชิงพุทธเพ่ือการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการได้
อย่างลึกซ้ึงและแหลมคม  
       ๒. มีความสามารถในการใช้ความรู้ทางด้านการจัดการเชิงพุทธเพ่ือการวางแผน วิเคราะห์และแก้ปัญหา
ที่ซับซ้อนสูงมากด้วยตนเอง รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       ๓. มีความสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์  
       ๔. มีความสามารรถในการแสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็นผู้น าในทางวิชาการและสังคมที่ซับซ้อน  
กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ ความรับผิดชอบ 
       เพ่ือให้เกิดผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบหลักสูตรจึงใช้กล
ยุทธ์ในการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนดังนี้ 
       ๑. การจัดกิจกรรมในรายวิชาที่เน้นการเรียนการสอนที่มีการปฏิสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างผู้เรียนและผู้สอน  
       ๒. ฝึกฝนภาวะความเป็นผู้น า ผู้ตาม การแสดงออกถึงภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ ดี การมีมนุษย
สัมพันธ์ท่ีดีกับผู้ร่วมงาน และการรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืนในการปฏิบัติงานเป็นทีมและการท างานวิจัย  
       ๓. ฝึกฝนการท ากิจกรรมเพ่ือสังคม  
       ๔. ฝึกฝนการวางตัวท่ีเหมาะสมต่อกาลเทศะ 
       ๕. ฝึกฝนการประสานงานกับผู้อ่ืนทั้งภายในและภายนอกสถาบันการศึกษา  
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ ความรับผิดชอบ 
       ประเมินทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 
        ๑. สังเกตุพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในหลายๆ ด้าน ระหว่างกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น 
พฤติกรรมความสนใจ ต้ังใจเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง  
        ๒. สังเกตุพฤติกรรมการแสดงบทบาทภาวะผู้น าและผู้ตามที่ดี ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  
        ๓. สังเกตุพฤติกรรมความรับผิดชอบในการเรียนและงานที่ได้รับมอบหมาย การน าเสนอผลงาน การ
ท างานวิจัย และการร่วมท ากิจกรรมเพ่ือสังคม 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ     
       ๑. สามารถคัดกรองข้อมูลและใช้หลักตรรกะทางคณิตศาสตร์และสถิติ ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา 
เชื่อมโยงประเด็นปัญหาที่ส าคัญและซับซ้อน และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ  โดยเฉพาะ
ทางด้านการจัดการเชิงพุทธในเชิงลึกได้เป็นอย่างดี 
       ๒. สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การอ่าน การฟัง 
การเขียน และการน าเสนอ และสื่อสารกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชน
ทั่วไปได้อย่างเหมาะสม 
       ๓. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอรายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ หรือโครงการค้นคว้าที่
ส าคัญ ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึงการตีพิมพ์ผ่านสื่อทางวิชาการและวิชาชีพได้
อย่างเหมาะสม 
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กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
       เพ่ือให้เกิดผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
หลักสูตรจึงใช้กลยุทธ์ในการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนดังนี้ 
       ๑. จัดการเรียนรายวิชาสัมมนาให้นิสิต โดยนิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต ทั้งนี้
เพ่ือให้นิสิตได้ฝึกทักษะทั้งด้านการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการค้นคว้าและ
น าเสนองานทั้งเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
       ๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการสื่อสาร และการน าเสนอโดยใช้
เทคโนโลยีทั้งด้วยตนเองและร่วมกับผู้อ่ืน การอภิปราย  
       ๓.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการวิเคราะห์ปัญหาจริงในการเรียนรู้และการท างานวิจัย  
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
       ประเมินทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีการ
ดังต่อไปนี้ 
       ๑. การทดสอบความรู้และเทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาในสถานการณ์จ าลองเสมือนจริง  

๒. การท างานวิจัย ต้ังแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นตอนการเขียนรายงาน และการน าเสนอผลงาน  
๓. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
mapping) 
        แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ในด้านใดบ้าง (สัมพันธ์กับการ
พัฒนาผลการเรียนรู้แต่ละด้านตามข้อ ๒ ) โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง โดยที่
ผลการเรียนรู้แต่ละข้อของด้านต่างๆ ในตารางมีความหมายดังต่อไปนี้ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
       ๑. มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจเพ่ือการแก้ปัญหาทางคุณธรรมและจริยธรรมที่ ซับซ้อนอย่างผู้รู้ ใน
บริบทของศาสตร์ทางด้านการจัดการเชิงพุทธ 
       ๒. มีความสามารถในการสนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อ่ืนใช้ดุลยพินิจบนฐานความรู้ทางการจัดการเชิงพุทธ
ในการจัดการกับบริบทที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้ อ่ืน 
       ๓. มีภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ท างาน และชุมชน
ที่ตนเก่ียวข้อง 
        ๔. มีความสามารถในการเป็นแบบอย่างที่ดีงามของบุคคลอ่ืน 
ด้านความรู้ 
       ๑. มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นแก่นของสาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ 
       ๒. มีความสามารถในการใช้เทคนิคการวิจัยและพัฒนาเพ่ือหาข้อสรุปของปรากฎการณ์ในสาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ 
       ๓. มีความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงและกว้างขวางเก่ียวกับองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งใน
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ระดับชาติและนานาชาติ    
      ๔. มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนปัจเจกปัญญามาเป็นสาธารณปัญญาที่ก่อให้เกิดคุณค่าต่อสังคม     
ด้านทักษะทางปัญญา 
       ๑. สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ในการวิเคราะห์ประเด็น
และปัญหาส าคัญได้อย่างสร้างสรรค์  
       ๒. สามารถใช้ทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ในพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆที่
เกิดขึ้นจากการจัดการเชิงพุทธ  
       ๓. สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัยและทฤษฎีเพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่ๆที่สร้างสรรค์รวมไปถึง
การบูรณาการแนวคิดต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธที่ศึกษาในขั้นสูง 
       ๔. สามารถออกแบบและด าเนินการโครงการวิจัยที่ส าคัญในเรื่องที่ซับซ้อนที่เก่ียวกับการพัฒนาองค์
ความรู้ทางด้านการจัดการเชิงพุทธใหม่ๆ จนกลายเป็นข้อเสนอเพ่ือการน าไปสู่การปฏิบัติต่อไป 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
       ๑. มีความสามารถสูงในใช้ความรู้ทางด้านการจัดการเชิงพุทธเพ่ือการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการได้
อย่างลึกซ้ึงและแหลมคม  
       ๒. มีความสามารถในการใช้ความรู้ทางด้านการจัดการเชิงพุทธเพ่ือการวางแผน วิเคราะห์และแก้ปัญหา
ที่ซับซ้อนสูงมากด้วยตนเอง รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       ๓. มีความสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์  
       ๔. มีความสามารรถในการแสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็นผู้น าในทางวิชาการและสังคมที่ซับซ้อน   
  
ด้านทักษะการวิเคราะห์ การส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      ๑. สามารถคัดกรองข้อมูลและใช้หลักตรรกะทางคณิตศาสตร์และสถิติ ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา 
เชื่อมโยงประเด็นปัญหาที่ส าคัญและซับซ้อน และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ  โดยเฉพาะ
ทางด้านการจัดการเชิงพุทธในเชิงลึกได้เป็นอย่างดี 
       ๒. สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การอ่าน การฟัง 
การเขียน และการน าเสนอ และสื่อสารกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชน
ทั่วไปได้อย่างเหมาะสม 
       ๓. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอรายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ หรือโครงการค้นคว้าที่
ส าคัญ ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึงการตีพิมพ์ผ่านสื่อทางวิชาการและวิชาชีพได้
อย่างเหมาะสม 
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หมวดท่ี ๕. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
       เป็นไปตามข้อ ๒๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑  
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิต 
       การก าหนดระบบและกลไกการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ เกิดขึ้นเพ่ือแสดงหลักฐานยืนยันหรือ
สนับสนุนว่านิสิตและมหาบัณฑิตทุกคนมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้าน เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ เป็นอย่างน้อย  

๒.๑. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
การทวนสอบในทุกรายวิชา ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การสัมมนา การท า วิทยานิพนธ์  จะต้อง

สอดคล้องกับกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้  โดยให้เป็นความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอนในการออก
ข้อสอบหรือก าหนดกลไกและกระบวนการสอบ  และมีการประเมินแผนการสอนสัมพันธ์กับการประเมิน
ข้อสอบ การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนจากผลการสอบ โดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
และ/หรือ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภายในและภายนอกสถาบัน  รวมถึงการประเมินอาจารย์ และ
การประเมินผลการเรียนการสอนโดยนิสิตเอง ส่วนการทวนสอบในระดับหลักสูตร ให้มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธเอง ระบบประกันคุณภาพภายในระดับคณะ และระบบประกัน
คุณภาพภายในระดับสถาบัน เพ่ือด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

๒.๒. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา เน้นการท าวิจัยสัมฤทธิผลของการ

ประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อของมหาบัณฑิต โดยท าการวิจัยอย่างต่อเนื่อง แล้วน าผลที่ได้มาเป็นข้อมูลใน
การประเมินคุณภาพของหลักสูตร การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน โดยมี
หัวข้อการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้ 

๑) สภาวะการได้งานท ามหาบัณฑิต  ประเมินจากการได้งานท าตรงตามสาขาวิชาหรือในสาขาวิชาที่
เก่ียวข้อง และระยะเวลาในการหางาน โดยท าการประเมินจากมหาบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา 

๒) ต าแหน่งงานและความก้าวหน้าในสายงานของมหาบัณฑิต 
๓) ความพึงพอใจของมหาบัณฑิต ต่อความรู้ความสามารถที่ได้เรียนรู้จากหลักสูตร ที่ใช้ในการ

ประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ พร้อมกับเปิดโอกาสให้มีการเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๔) ความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตหรือนายจ้าง พร้อมกับเปิดโอกาสให้มีข้อเสนอแนะต่อสิ่งที่
คาดหวังหรือต้องการจากหลักสูตรในการน าไปใช้ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  

๕) ความเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์พิเศษและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต่อผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาของมหาบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้  องค์ความรู้  และการปรับปรุง
หลักสูตร ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ทางการศึกษา และสังคมในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น 

๖) ผลงานของนิสิตและมหาบัณฑิตที่สามารถวัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น 
 -   จ านวนผลงานวิจัยที่เผยแพร่ 
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 -   จ านวนสิทธิบัตร 
 -   จ านวนกิจกรรมเพ่ือสังคมและประเทศชาติ 
 -   จ านวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ท าประโยชน์เพ่ือสังคม 

๓. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของหลักสูตร 
การประเมินการส าเร็จการศึกษา เป็นไปตามเกณฑืมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

๒๕๕๘  
 

หมวดท่ี ๖. การพัฒนาคณาจารย์ 
๑. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
      มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา คณะและ
หลักสูตรที่สอน โดยสาระประกอบด้วย 

-  บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ในพันธกิจของสถาบัน 
-  สิทธิผลประโยชน์ของอาจารย์ และกฎระเบียบต่างๆ 
-  หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ของสาขาวิชาฯ 
และมีอาจารย์อาวุโสเป็นอาจารย์พ่ีเลี้ยง โดยมีหน้าที่ให้ค าแนะน าและการปรึกษาเพ่ือเรียนรู้และ

ปรับตัวเองเข้าสู่การเป็นอาจารย์ในสาขาวิชาฯ มีการนิเทศการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ ต้องสอน  
และมีการประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ 
๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
       ๒.๑ ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างสมประสบการณ์ในงานที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่
รับผิดชอบ เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่องทั้งอาจารย์เก่าและอาจารย์ใหม่ โด ยการสนับด้าน
การศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ
และ/หรือต่างประเทศ การลาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ 
       ๒.๒ การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
       ๒.๓ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม  
       ๒.๔ มีการกระตุ้นอาจารย์พัฒนาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 
       ๒.๕ ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 

 
หมวดท่ี ๗. การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 หลักสูตรได้ก าหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตรในแต่ละประเด็น ดังนี้ 
๑. การก ากับมาตรฐาน   
          การบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา โดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้ 
 จัดให้มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์และมีคุณสมบัติ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยท าหน้าที่ในการการบริหารและการ
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เรียนการสอน ต้ังแต่วางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล ติดตามประเมินผลการพัฒนา
หลักสูตรตลอกระยะเวลาที่จัดการศึกษา และมีหน้าที่ในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/หรืออาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอน 
          จัดให้มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ฑ.ศ. ๒๕๕๘ ท าหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษาและปฏิบัติ
หน้าที่เต็มเวลา มีหน้าที่ในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ/อาจารย์
ผู้สอน                            
          มีการควบคุมภาระงานงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ฑ.ศ. ๒๕๕๘   
          ผลงานของวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับการตีพิมพ์หรืออย่าง
น้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่ มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘  
  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ซ่ึงมีคุณสมบัติ เป็นไปตามประกา ศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือรับผิดชอบในการวางแผน
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกๆ ๕ ปี  
 มีการประเมินหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีการวางแผน มีการประเมินและรายงานผล
การด าเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา (มคอ.๗) และน าข้อมูลที่ได้รับไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็น
ระยะๆ อย่างน้อยทุกรอบ  ๕ ปี 
 มีผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งขี้ ๑-๕ และมีผลการด าเนินการการบรรลุเป้าหมายตัว
บ่งชี้อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง ๒ ปีการศึกษาก่อนการรับรอง 
 
๒.บัณฑิต 
         มีการการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือวัดผลและควบคุมคุณภาพบัณฑิตให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
  มีการพัฒนาและส่งเสริม ควบคุมและติดตามให้ผลงานนิสิตและผู้ส า เร็จการศึกษาได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่ มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  
 
๓.นิสิต    
 มีการก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และการวางแผนกระบวนการรับนิสิตอย่างมีระบบ มีกลไก น าไปสู่
การปฏิบัติและจัดให้มีการวัดผลประเมินผลเพ่ือติดตามและน ามาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาคุณภาพกระบวนการรับ
นิสิต โดยก าหนดคุณสมบัติของนิสิตให้สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร เกณฑ์ในการคัดเลือกมี
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ความโปร่งใส ชัดเจน มีเครื่องมือในการคัดเลือกนิสิตที่มีความพร้อมสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลา
ที่หลักสูตรก าหนด 
 ส าหรับนิสิตที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ก าหนดในการประกาศรับ หลักสูตรมีกระบวนการใน
การเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตก่อนเข้าศึกษา อย่างมีระบบ มีกลไก น าไปสู่การปฏิบัติและมีการประเมินผล
ติดตามเพ่ือน ามาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขกระบวนการเตรียมความพร้อมให้นิสิตก่อนเข้าศึกษาหรือได้รับการ
พัฒนาจนมีคุณสมบัติขั้นต่ า เพ่ือให้สามารถเรียนในหลักสูตรได้จนส าเร็จการศึกษา 
 มีกระบวนการในการส่งเสริมและพัฒนานิสิต มีการวางแผนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ มีกลไกที่
น าไปสู่การปฏิบัติและมีการประเมินผลน ามาปรับปรุงและพัฒนา โดยการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ใน
รูปแบบต่างๆ ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีกิจกรรมเสริสร้างความเป็น พลเมืองที่ ดีมีจิตส านึก
สาธารณะ 
 มีการกระบวนการในการดูแลให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ และการวางระบบการ
ป้องกันหรือการบริการจัดการความเสี่ยงของนิสิตเพ่ือให้นิสิตสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่
หลักสูตรก าหนด 
 มีการรักษาอัตราความคงอยู่ อัตราความส าเร็ จการศึกษา โดยการควบคุมติดตามและประเมินผล
ความพึงพอใจของนิสิตต่อการหลักสูตร และมีการจัดรายงานผลการจัดการขอร้องเรียนของนิสิต เพ่ือน ามา
พัฒนาคุณภาพหลักสูตร  
 

๔. อาจารย์   
 หลักสูตรมีกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ต้ังแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ การคัดเลือก
อาจารย์โดยให้ความส าคัญกับคุณสมบัติความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านการจัดการ ด้านพระพุทธศาสตร์ ด้าน
การจัดการเชิงพุทธ และความมุ่งหม่ันในการผลิตผลงานทางวิชาการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 

 ๔.๑ การรับอาจารย์ใหม่ 
 มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ซ่ึงต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และต้อง
สอบผ่านตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

 ๔.๒ การบริหารอาจารย์  
 หลักสูตรมีการก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างชัดเจน 
โดยอบหมายภาระงานตามความเหมาะสมคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์  ส่งเสริมจูงใจ
สนับสนุนในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ มีระบบยกย่องและธ ารงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้อัตราการคง
อยู่ของอาจารย์อยู่ในระดับสูง และมีคะแนนความพึงพอใจของอาจารย์มากกว่า ๓.๕ (จากระดับ ๕)  
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน 
การประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผล เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับปรับปรุงหลักสูตร 
ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิต เป็นไปตามคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์  
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 ๔.๓ การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  
 หลักสูตรสนับสนุนให้อาจารย์ทุกรูป/คน ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการหรือวิชาชีพ ส่งเสริมให้อาจารย์
พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยอาจาย์ทุกท่านจะต้องผลิตทางวิช าการให้ได้ 
ดังนี้  
ผลงานวิจัย จ านวน ๑ เรื่อง ในรอบ ๒ ปี 

๑) บทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐาน TCI จ านวน ๑ เรื่องต่อปี  
 ๒) เอกสารประสอบการสอน/ หนังสือ / ต ารา / งานแปล ประเภทใดประเภทหนึ่งจ านวน  ๑ เรื่อง
ต่อปี 
 ทั้งนี้คณะสังคมศาสตร์จะต้องพัฒนาระบบ และกลไกภายในที่เอ้ืองต่อการพัฒนาทางวิชาการดังกล่าว
ข้างต้น ในขณะเดียวกันในด้านประสิทธ์ิภาพการสอนของอาจารย์จะต้องได้รับผลการประเมินความพึงพอใจ
จากนิสิตมีคะแนนความพึงพอใจมากกว่า ๓.๕ (จากระดับ ๕)  
 

๕. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
          มีกระบวนการในการวางแผนควบคุมก ากับสาระของรายวิชาในหลักสูตร อย่างมีระบบ มีกลไกที่
น าไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา ในการจัดท ารายวิชาต่างๆ ให้มี
เนื้อหาที่ทันสมัย มีความก้าวหน้าก้าวทันวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยมีการบริหารจัดการเปิด
รายวิชาต่างๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกที่เน้นนิสิตเป็นส าคัญ สามารถตอบสนองความต้องการของนิสิตและ
ตลาดแรงงาน 
          มีกระบวนการในการควบคุมก ากับมาตรฐานของหัวข้อวิทยานิพลที่เน้นความสามารถในการใช้การ
วิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
          มีกระบวนการในการวางระบบผู้สอนและกระบวนการการจัดการการสอนอย่างมีระบบมีกลไกการ
น าไปสู่การปฏิบัติและการประเมินผลเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา โดยมีการพิจารณาก าหนดผู้สอนในแต่ละ
รายวิชาที่มีความรู้ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน มีการก ากับติดตามอาจารย์ในการจัดท า 
มคอ.๓ และ มคอ.๔                                                  
          มีการก าหนดเกณฑ์ ในการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ มีความเหมาะสมกับหัวข้ อ
วิทยานิพนธ์และมีกระบวนการในการติดตามก ากับควบคุมการให้ความช่วยเหลือในการท าวิทยานิพนธ์ต้ังแต่
กระบวนการพัฒนาหัวข้อจนถึงการท าวิทยานิพนธ์ การสอบป้องกันและการเผยแพร่ผลงานวิจัยจนส าเร็จ
การศึกษา 
          มีกระบวนการในประเมินผู้เรียนที่มีระบบ มีกลไกที่น าไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลเพ่ือ
การปรับปรุงและพัฒนา ในการติดตามการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม ศึกษา
แห่งชาติ มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต ก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร ( มคอ.๕ มคอ.๖ และมคอ.๗) และมีการวางระบบการประเมินวิทยานิพนธ์ที่ มีคุณภาพ มคอ.
๐๔ 
          มีการวัดผลและรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 
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๖. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้  
          หลักสูตรโดยการสนับสนุนของคณะสังคมศาสตร์ จัดเตรียมความพร้อมทางกายภาพ ทั้งห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการห้องท าวิจัย สภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้ รวมทั้งจัดสิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุน
การศึกษา ประกอบด้วย ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ ฐานข้อมูลทรัพยากรการเรียนรู้  วารสารวิชาการเพ่ือ
สืบค้นให้เพียงและทันสมัย มีการบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง พอเพียงและทั่วถึงความต้องการของนิสิต 
โดยมีการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีความทันสมัยเวลาโดยอาศัยผลการประเมิน ความพึงพอใจของ
นิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มากกว่า ๓.๕ คะแนน (จากระดับ ๕)  
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี ๑ ปีท่ี ๒ ปีท่ี ๓ 
๑. การก ากับมาตรฐาน 
     ๑.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร  

X X X 

    ๑.๒ มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

X X X 

    ๑.๓ มีการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม  
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔  อย่างน้อยก่อนเปิดการสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X 

    ๑.๔ มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ  มคอ.๕ และ มคอ.๖ 
ภายใน ๓๐ วันนับจากวันสิ้นสุดการสอบปลายภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X 

    ๑.๕ มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๗ 
ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา  

X X X 

    ๑.๖ มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดใน มคอ.๓ และ มอค.๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X 

     ๑.๗ มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.๗ ปีที่แล้ว 

X X X 

     ๑.๘ อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

X X X 

     ๑.๙ อาจารย์ประจ าทุกคน ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X 

    ๑.๑๐ จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ หรือ/วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี 

X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี ๑ ปีท่ี ๒ ปีท่ี ๓ 
    ๑.๑๑ ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/  บัณฑิตใหม่ที่ มีต่อคุณภาพ
หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

 X X 

   ๑.๑๒ ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่ มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

  X 

 
หมวดท่ี ๘. การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
๑.๑. การประเมินกลยุทธ์การสอน 

กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียน โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้ เรียนในทุกๆ  หัวข้อ ว่ามีความเข้าใจ
หรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต การอภิปรายโต้ตอบจากนิสิต การ
ตอบค าถามของนิสิตในชั้นเรียน  ซ่ึงเม่ือรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว  ก็ควรจะสามารถประเมิน
เบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถท าให้ผู้ เรียนเข้าใจได้  ก็จะต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีสอน การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน  จะสามารถชี้ได้ว่าผู้ เรียนมีความเข้าใจ
หรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนใน
โอกาสต่อไป 

 
๑.๒. การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

ให้นิสิตได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน  การตรง
ต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้สื่อการสอน
ในทุกรายวิชา 

 
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

๒.๑ ประเมินจากนิสิตและศิษย์เก่า 
ด าเนินการประเมินจากนิสิต โดยติดตามจากผลการท า วิทยานิพนธ์ ซ่ึงอาจารย์สามารถ

ประเมินผลการท างานได้ต้ังแต่เริ่มต้นกระบวนการจนถึงขั้นตอนการน าเสนอเป็นรายบุคคล และส าหรับศิษย์
เก่านั้นจะประเมินโดยใช้แบบสอบถามหรืออาจจะจัดประชุมศิษย์เก่าตามโอกาสที่เหมาะสม 

 
๒.๒ ประเมินจากนายจ้างหรือสถานประกอบการ 

ด าเนินการโดยการสัมภาษณ์จากสถานประกอบการ หรือใช้วิธีการส่งแบบสอบถามไปยังผู้ใช้
มหาบัณฑิต 

๒.๓ ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือท่ีปรึกษา 
ด าเนินการโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความเห็นหรือจากข้อมูลในรายงานผลการด าเนินงาน

หลักสูตร หรือจากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน 
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๓. การประเมินผลการด าเนินงานตามท่ีก าหนดในรายละเอียดหลักสูตร 

ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในหมวด  ๗ ข้อ ๗ โดยคณะกรรมการประเมิน
อย่างน้อย  ๓ คน ซ่ึงต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย  ๑ คน (ควรเป็น
คณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน) 
 
๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

จากการรวบรวมข้อมูลการประเมินทั้งหมด จะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งใน
ภาพรวม และในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ 
ได้ทันที ซ่ึงก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรท าให้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะกระท าทุก ๕ ปี ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้มหาบัณฑิตอยู่เสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



มคอ.๒_พธ.ม._สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ    ๓๙ 
 

 
 
 
 

ภำคผนวก ก  
ค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
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ค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ 

 
 

๙. แนวสังเขปรายวิชา 

๙.๑ วิชาบังคับ         
 ๖๑๔ ๑๐๑ พ้ืนฐานทางการจัดการ   (๓) (๓-๐-๖) 
  (Introduction to Management) 

 ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎีและขอบเขตของการจัดการ พัฒนาการของการจัดการ กระบวนการ
ทางการจัดการ การจัดการภาครัฐ การจัดการภาคเอกชน เครื่องมือทางการจัดการ การจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
การจัดการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการเชิงพุทธ ตลอดถึงแนวโน้ม
ทางการจัดการในอนาคต 

     ๖๑๔ ๑๐๒ การจัดการในพระไตรปิฎก             (๓) (๓-๐-๖) 
                    (Management in Tipitaka) 

               ศึกษาแนวคิด หลักการ พุทธวิธี ในการจัดการที่ปรากฏในพระไตรปิฎก เปรียบเทียบ ประยุกต์ 
บูรณาการกับองค์ความรู้ทางการจัดการ การพัฒนาองค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การสร้างทีม การ
ท างานเป็นทีม การจัดองค์กร ธรรมาภิบาล ภาวะผู้น า การจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการเชิ งยุทธศาสตร์ การ
จัดการความเสี่ยง การจัดการสมัยใหม่ เป็นต้น โดยเน้นหลักการและหลักธรรมในพระไตรปิฎกมาประยุกต์ใช้
ในการจัดการ 
 

 ๖๑๔ ๑๐๓ ทฤษฎีองค์การและการจัดการเชิงพุทธ๓ ๓ (๓-๐-๖) 
  (Organizational Theory and Buddhist Management) 

 ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎีเก่ียวกับองค์การยุคต่างๆ ทฤษฎีการจัดการ ปัจจัยพ้ืนฐาน และปัจจัยขัน้
สูงในการจัดรูปองค์การ การวางแผนจัดการองค์การ การกระจายอ านาจ ขนาดองค์การ ยุทธศาสตร์องค์การ 
อ านาจและภาวะผู้น า สภาวะแวดล้อมขององค์การ เทคโนโลยีและวิทยาการต่อการจัดโครงสร้าง การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ วัฒนธรรมองค์การทางพระพุทธศาสนา หลักการจัดกลุ่มคนในองค์การตามแนว
พระพุทธศาสนา หลักการจัดการโครงสร้างองค์การประเภทต่างๆ การศึกษาเครือข่ายอย่างไม่เป็นทางการและ
วัฒนธรรมองค์การทางพระพุทธศาสนา การจัดโครงสร้างองค์การและการบังคับบัญชาขององค์กรสงฆ์ไทย  และ
การจัดการความขัดแย้งในองค์การ 

 
 ๖๑๔ ๒๐๑ ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการ   (๓) (๓-๐-๖) 
  (English for Management) 

 ฝึกทักษะและกลวิธีในการอ่าน การเขียน การตีความภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการเชิงพุทธเชิงพุทธ 
และเทคนิคในการอ่านบทความหรือข้อความจากต าราที่เก่ียวกับการจัดการเชิงพุทธ 
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 ๖๑๔ ๒๐๓ สัมมนาการวิจัยทางการจัดการเชิงพุทธ                              (๓) (๓-๐-๖) 
      (Seminar research to Buddhist Management) 

 สัมมนาเก่ียวกับการวิจัยทางการจัดการเชิงพุทธ ทั้งการวิจัยที่บูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือการ
จัดการและการวิจัยในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน คือ การปกครองคณะสงฆ์ การศาสนศึกษา 
การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการและการสาธารณสงเคราะห์ ที่เป็นการวิจัย
เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณและแบบผสานวิธี เพ่ือสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ในทางการ
จัดการเชิงพุทธเพ่ือน าไปพัฒนาการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ 

 
 ๖๐๐ ๒๐๕  กรรมฐาน (๓) (๑-๒-๖) 
  (Buddhist Meditation) 

 ศึกษาหลักสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานที่ปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎกอรรถกถา ฎีกา อนุ
ฎีกา และปกรณ์วิเสส รวมทั้งรูปแบบการปฏิบัติกรรมฐานของส านักต่างๆ ในสังคมไทย โดยเน้นศึกษาอารมณ์ของ
สมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน ล าดับขั้นตอนของการเจริญกรรมฐานและผลท่ีเกิดจากการเจริญกรรมฐาน 
ได้แก่ สมาบัติ ๘ และวิปัสสนาญาณ ๑๖ เป็นต้น 

 
 ๙.๒ วิชาเอก 

 ๖๑๔ ๑๐๖ ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ ๓ (๓-๐-๖) 
  (Research Methodology in Management) 
 ศึกษาวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเก่ียวกับการจัดการองค์การทางพระพุทธศาสนาและกิจการคณะ

สงฆ์ ขั้นตอนของการวิจัยอันประกอบด้วย การก าหนดปัญหาและประเด็นในการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การ
ก าหนดกรอบแนวคิด และสมมติฐาน การก าหนดประชากรเป้าหมาย และการสุ่มตัวอย่าง การเก็บข้ อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล เทคนิคในการวิเคราะห์ทางสถิติ การแปลผลและการอภิปรายผล การจัดการและการรายงาน
ผลการวิจัยเพ่ือน าการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในกิจการพระพุทธศาสนาหรือการบริหารกิจการคณะสงฆ์  ทั้งนี้นิสิตต้องฝึก
เขียนข้อเสนอวิจัยอย่างน้อยรูปหรือคนละหนึ่งเรื่อง 

  
 ๖๑๔ ๑๐๔ การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ ๓ (๓-๐-๖) 
  (Strategic Human Resource Management) 

       ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการและวางแผนกลยุทธ์ การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  การจัดการและการประสานยุทธศาสตร์ขององค์การ
ให้รองรับด้วยกลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ โดยผ่านวิสัยทัศน์ ภารกิจและวัตถุประสงค์ด้านทรัพยากรมนุษย์ อัน
ประกอบด้วย กลยุทธ์การวางแผนการจัดท าสายอาชีพ กลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพการสรรหาและคัดเลือก กล
ยุทธ์การฝึกอบรมและพัฒนา กลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทนที่อิ งกับขีดความสามารถหลัก กลยุทธ์การจูงใจและการ
ธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ คุณลักษณะของผู้น าเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิง
พุทธ 

     ๖๑๔ ๒๐๔ นวัตกรรมเพ่ือการจัดการ                                                  ๓ (๓-๐-๖) 
              ศึกษาความหมาย วัตถุประสงค์ ลักษณะสาระส าคัญของนวัตกรรมทางการจัดการ

ทางด้านศาสนสมบัติของวัด ระเบียบข้อกฏหมายว่าด้วยการบริหารการเงินการบัญชีและงบประมาณ 
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กระบวนการ วิธีและขั้นตอนการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี เทคนิคและแนวโน้มการน าระบบ
ฐานข้อมูลไปใช้ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมแนวใหม่ตามหลักบริหารจัดการด้วย คน เงิน วัสดุและการจัดการ   

 
     ๖๑๔ ๒๐๕         การจัดการองค์การสมัยใหม่ ๓ (๓-๐-๖) 
   (Modern Organization Management) 
 ศึกษาแนวคิดพ้ืนฐาน หลั กการจัดการ ลั กษณะอง ค์การ  หน้าที่หลักในกา รจัดกา ร 

กระบวนการทางการจัดการในองค์การ วัฒนธรรมองค์การและสภาวะแวดล้อมภายนอก  การบริหารความ
หลากหลาย การพัฒนาองค์การและองค์กรแห่งการเรียนรู้ การจัดการความรู้ การบริหารคุณภาพ การวัดผล
งานเชิงดุลยภาพ (Balanced scorecard) องค์การเสมือนจริง การบริหารเครือข่าย การบริหารข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือช่วยในการตัดสินใจทางการบริหาร  E- business บทบาทและทักษะของผู้บริหาร และหัวข้อ
สมัยใหม่ทางการจัดการบริหารองค์การ รวมทั้งจริยธรรมในการจัดการและความรับผิดชอบต่อสังคม  

 

 ๙.๓ วิชาเลือก 
 ๖๑๔ ๒๐๖ มนุษยสัมพันธ์กับการจัดการเชิงพุทธ  ๓ (๓-๐-๖) 
  (Human Relations and Buddhist Management)   
 ศึกษาหลักและแนวคิดเก่ียวกับมนุษยสัมพันธ์กับการจัดการตามแนวพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย
เรื่องการศึกษาเพ่ือพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลิกภาพ การศึกษาเพ่ือเข้าใจผู้ อ่ืน การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในองค์การ 
ศิลปะในการครองใจคน เคล็ดลับของการจัดการตามแนวพระพุทธศาสนา รวมถึงศึกษาพระเถระหรือผู้น าชาวพุทธที่
ใช้หลักมนุษยสัมพันธ์เชิงพุทธในการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา 
 
 ๖๑๔ ๒๐๗ กฎหมายคณะสงฆ์เพ่ือการจัดการ ๓ (๓-๐-๖) 
  (Sangha Laws for Management) 
 ศึกษาความหมาย ลักษณะที่มาและประเภทของกฎหมาย ขั้นตอนและวิธีการออกกฎหมายคณะสงฆ์ 
ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายคณะสงฆ์กับกฎหมายอ่ืน ๆ กฎหมายต่าง ๆ ที่ เก่ียวข้องกับกิจการคณะสงฆ์ การบังคับ
ใช้กฎหมายคณะสงฆ์ การใช้อ านาจหน้าที่ของพระสังฆาธิการ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ และกฎมหาเถรสมาคมที่
เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์  และเปรียบเทียบพระวินัยกับกฎหมายคณะสงฆ์ทั้งเรื่องของ
แหล่งที่มา และการบังคับใช้เพ่ือการจัดการองค์กรสงฆ์ 
 
 ๖๑๔ ๒๐๘ การศึกษาตามแนวแนะทางการจัดการเชิงพุทธ ๓ (๓-๐-๖) 
  (Directed Studies in Buddhist Management)  
 ศึกษาเพ่ิมเติมในหัวข้อที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ เป็นการศึกษาตามแนวแนะทางการ
จัดการ ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ประจ ารายวิชานี้ 
 
 ๖๑๔ ๒๐๙ การจัดการตามแนวสมานฉันท์เชิงพุทธ ๓ (๓-๐-๖) 
  (Management on Buddhist Reconciliation)   
 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีของความขัดแย้ง วิธีการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี การจัดการเพ่ือให้เกิด
สันติและสมานฉันท์ตามหลักพุทธธรรม ศึกษากรณีการจัดการปัญหาความขัดแย้งสมัยพุทธกาลและการจัดการความ
ขัดแย้งตามแนวสมานฉันท์ในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าแนวพุทธสันติวิธีมาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งใน
สังคมไทยปัจจุบัน 
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 ๖๑๔ ๒๑๐ ภาวะผู้น าทางการจัดการเชิงพุทธ ๓ (๓-๐-๖) 
  (Leadership on Buddhist Management)  
 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผู้น าแนวตะวันตกและภาวะผู้น าแนวตะวันออก ภาวะผู้น าตามแนว
ของพระพุทธเจ้า แนวคิดและแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้น า คุณลักษณะและทักษะของผู้น า การบริหารจัดการเพ่ือ
ความเป็นผู้น า พุทธธรรมส าหรับการสร้างภาวะผู้น า กระบวนการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคคลเพ่ือความเป็นผู้น า
ตามแนวทางพระพุทธศาสนา ภาวะผู้น าในการวัดองค์การทางพระพุทธศาสนา ภาวะผู้น าเชิงพุทธเพ่ือการจัดการตาม
แนวสมานฉันท์ และกรณีศึกษาผู้น าสงฆ์ที่ เป็นต้นแบบของการจัดการเชิงพุทธ 
 
 ๖๑๔ ๒๑๑ การวิเคราะห์ข้อมูลทางการจัดการ    ๓(๓-๐-๖) 
   (Data Analysis in Management) 
             ศึกษาวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทางการจัดการ ประเภทของข้อมูลทั้งข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณที่เก่ียวกับการจัดการ เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา 
เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ใน
การวิจัยทั้งสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) และสถิติอนุมาน (Inferential Statistics) 
 
 ๖๑๔ ๒๑๒ การจัดการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๓ (๓-๐-๖) 
  (Management on Philosophy of the Sufficiency Economy)  
 ศึกษาการจัดการงานขององค์การตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเป็นแนวท่ียึดหลักทางสายกลาง 
ค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี ที่น าไปสู่ชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ที่มีความสมดุล ม่ันคงและยั่งยืน การจัดการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงที่สัมพันธ์กับค าสอนในทางพระพุทธศาสนา 
และการศึกษากรณีศึกษาองค์การ หรือหน่วยงานที่ประสบความส าเร็จในการจัดการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 ๖๑๔ ๒๑๓ การพัฒนาองค์การ ๓ (๓-๐-๖) 

   (Organizational Development) 
 ศึกษาแนวความคิดในการพัฒนาองค์การ ทฤษฎีการพัฒนาองค์การทางด้านทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์และ
ทฤษฎีองค์การและการเปลี่ยนแปลง เครื่องมือในการพัฒนาองค์การอันประกอบด้วย การตรวจวินิจฉัย กระบวนการ
มนุษย์ในองค์การ การตรวจวินิจฉัยโครงสร้างและระบบงาน การวิเคราะห์ แรงสนับสนุนและต่อต้านการเปลี่ยนแปลง 
เครื่องมือสอดแทรกเพ่ือการพัฒนาองค์การ การพัฒนาเป้าหมายและแผนงานหลักของหน่วยงาน รวมถึงการพัฒนา
ทีมงานและความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม กรณีศึกษาในการพัฒนาองค์การทางพระพุทธศาสนา 
  

 ๖๑๔ ๒๑๔ การจัดการโครงการขั้นสูง  ๓ (๓-๐-๖) 
  (Advanced Project Management) 

       ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการโครงการ ประเภทของโครงการ สภาพปัญหาการจัดการ
โครงการ  กระบวนการจัดการโครงการในระดับมหภาคและจุลภาค การจัดโครงการแบบบูรณาการ อ านาจหน้าที่ของ
ผู้บริหารระดับสูงและผู้จัดการโครงการ การบูรณาการโครงการ การจัดการทรัพยากรในการจัดการโครงการ การ
วางแผนและการด าเนินการ การจัดการคุณภาพของโครงการ การจัดการความเสี่ยงของโครงการ การติดตามและ
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ควบคุมโครงการ เทคนิคและเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมและติดตามความก้าวหน้าของโครงการ และปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความส าเร็จในการจัดโครงการขององค์การทางพระพุทธศาสนา 
 

 ๖๑๔ ๒๑๕ เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการ      ๓ (๓-๐-๖) 
 (Technology Management) 

  ศึกษาแนวคิดการจัดระบบของเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร แนวความคิดเก่ียวกับการ
จัดการเทคโนโลยี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล อินเทอร์เน็ต เครือข่ายสังคมออนไลน์  
ฐานข้อมูลและการสืบค้น เทคโนโลยีการจัดการสารสนเทศและองค์ความรู้ การจัดเก็บข้อมูล เทคโนโลยีเพ่ือ
การวิจัย กฎหมาย จริยธรรม และความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือจัดการ แนวโน้มของ
เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต 
 
 ๙.๔ วิทยานิพนธ์ 
 ๖๑๔ ๔๐๐  วิทยานิพนธ์ (๐-๐-๓๖) 
  (Thesis)      ๑๒ หน่วยกิต 
 ศึกษาวิจัยและน าเสนอผลการวิจัยซ่ึงมีเนื้อหาสาระทางด้านการจัดการที่สามารถประยุกต์ใช้ในกิจการ
ทางพระพุทธศาสนาหรือเก่ียวข้องกับพระพุทธศาสนา ภายใต้การดูแลแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยปฏิบัติตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยขั้นตอนและรูปแบบของการน าเสนอวิทยานิพนธ์ 

 ๙.๕ สารนิพนธ์        
 ๖๑๔ ๕๐๐  สารนิพนธ์ (๐-๐-๑๘)  
  (Research Paper)     ๖ หน่วยกิต   
 ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในปัญหาหรือเรื่องที่น่าสนใจในบริบทของการจัดการ ที่สามารถประยุกต์ใช้ใน
กิจการทางพระพุทธศาสนาหรือเก่ียวข้องกับพระพุทธศาสนา ภายใต้การอนุญาต แนะน าและการควบคุมโดยอาจารย์
ที่ปรึกษาและเขียนรายงานในรูปของสารนิพนธ์ 
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ภาคผนวก ค 

ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
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ภาคผนวก ง 
ระเบียบ ข้อบงัคบั และประกาศท่ีเก่ียวข้อง 

๑. ข้อบังคบัมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ว่าดว้ยการศึกษาระดบับัณฑติศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ 
๒. ข้อบังคบัมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ว่าดว้ยการศึกษาระดบับัณฑติศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ 

แก้ไขเพิม่เตมิ พุทธศักราช ๒๕๔๘ 
๓. ข้อบังคบัมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ว่าดว้ยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ 

(ฉบับที่ ๓) แก้ไขเพิม่เตมิ พุทธศักราช ๒๕๔๙ 
๔. ข้อบังคบัมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ว่าดว้ยการศึกษาระดบับัณฑติศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ 

(ฉบับที่ ๔) แก้ไขเพิม่เตมิ พุทธศักราช ๒๕๕๓ 
๕. ประกาศมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั เร ื่อง เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับัณฑติศึกษา 

พ.ศ.๒๕๔๘ 
๖. ประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร เร ื่อง เกณฑม์าตรฐานคุณวุฒิระดบับัณฑติศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 เ พ่ือ ใ ห้ กา รบริ ห า ร ง า น ใน บัณฑิ ตวิ ทย า ลั ย บร รลุ วั ตถุ ป ร ะส ง ค์ข องมห า วิ ท ย า ลั ย  
จึงเห็นสมควรออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในคราว ประชุมครั้งที่  ๙/๒๕๔๑ เม่ือ
วันที ่๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงมีมติให้ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 

หมวดท่ี ๑ 
บทท่ัวไป 

 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑” 
 ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติอ่ืนใดซ่ึงขัดหรือแย้งกับข้อ 
บังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
 ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
  “นิสิต” หมายถึง ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 
 ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 
 ข้อ ๖ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับมหาบัณฑิต 
  ๖.๑ ผู้สมัครเข้าเป็นนิสิตต้องเป็นผู้ส า เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองและต้องมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
  ๖.๒ ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ จากระบบ ๔ แต้ม 
ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปีนับแต่ส าเร็จการศึกษาและผู้จบเปรียญ
ธรรมเก้าประโยคและ 
  ๖.๓ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ ๗ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 
  ๗.๑ ผู้สมัครเข้าเป็นนิสิตต้องเป็นผู้ส า เร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทหรือเทียบเท่าจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา ที่สภามหาวิทยาลัยรับรองและต้องมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่ 
มหาวิทยาลัยก าหนด 
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  ๗.๒ ต้องไ ด้ค่า ระดับเฉลี่ย สะสมในระดับปริญญาโทไม่ ต่ ากว่า  ๓ .๕๐ จ ากร ะบบ  
๔ แต้ม ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  ๓ ปีนับแต่ส าเร็จการศึกษา  หรือมี
ผลงานทางวิชาการที่คณะกรรมการ ประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ 
  ๗.๓ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ ๘ บัณฑิตวิทยาลัยจะด าเนินการเก่ียวกับการรับสมัครนิสิตใหม่โดยพิจารณาแต่งต้ัง 
คณะกรรมการสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละปีการศึกษา  

หมวดท่ี ๒ 
การจัดและวิธีการศึกษา 

 ข้อ ๙ ระบบการศึกษา 
  บัณฑิตวิทยาลัย จัดการศึกษาระบบหน่วยกิตทวิภาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาในแต่ 
ละปีการ ศึกษา ออกเป็น  ๒  ภา คการ ศึกษา ปก ติ แต่ละภาคกา รศึกษามี เวลา ศึกษา ไม่น้อยกว่ า  
๑๖ สัปดาห์ บัณฑิตวิทยา ลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้ อนได้อีก  ๑ ภาค มีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่ า  
๖ สัปดาห์ และจะก าหนดระเบียบว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อนที่ไม่ขัดกับข้อบังคับนี้ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ ๑๐ หลักสูตร 
  ๑๐.๑ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ให้ศึกษางานรายวิชาไม่น้อยกว่า  ๓๖ หน่วย
กิต และวิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต จ าแนกประเภท ดังนี้ 
   วิชาบังคับ    ๑๒  หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชา     ๑๘  หน่วยกิต 
   วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๖  หน่วยกิต 
   วิทยานิพนธ์    ๑๒  หน่วยกิต 
    รวมท้ังส้ิน   ๔๘  หน่วยกิต 
  ๑๐.๒ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ให้ศึกษางานรายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วย
กิต และวิทยานิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต จ าแนกประเภท ดังนี้ 
   วิชาบังคับ    ๙  หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชา    ๙  หน่วยกิต 
   วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๖  หน่วยกิต 
   วิทยานิพนธ์   ๓๖  หน่วยกิต 
   รวมท้ังส้ิน    ๖๐  หน่วยกิต 
 ข้อ ๑๑ ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้ 
  ๑๑.๑ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๔ ภาค
การศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ 
  ๑๑.๒ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๖ ภาค
การศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ ในกรณีที่นิสิตไม่สามารถจบการศึกษาได้ในระยะเวลา  ๑๐ 
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ภาคการศึกษาปกติตามข้อ ๑๑.๑ และข้อ ๑๑.๒ คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติให้ต่ออายุ
สภาพนิสิตได้อีก แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษาปกติ 
  ๑๑.๓ การนับเวลาในข้อ ๑๑.๑ และข้อ ๑๑.๒ ให้นับรวมเวลาที่นิสิตได้รับอนุมัติให้ลาพัก
การศึกษาด้วย ยกเว้นนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ตามข้อ ๑๓.๑.๑ 
  ๑๑.๔ รายวิชาที่ก าหนดให้นิสิตฟังการบรรยายสัปดาห์ละ ๑ ชั่วโมงและศึกษานอกเวลาอีกไม่
น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๓ ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
  ๑๑.๕ รา ยวิชาที่ นิสิตใช้ เวลาปฏิบัติกา ร  อภิปร าย หรือสัมมนา สัปดาห์ ละ ๒ ถึ ง  
๓ ชั่วโมงและเม่ือรวมเวลาการศึกษานอกเวลาแล้ว นิสิตใช้เวลาไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๓ ชั่วโมงตลอดภาค
การศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
  ข้อ ๑๒ การเปลี่ยนสาขาวิชาจะกระท าได้ก็ต่อเม่ือได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
ทั่วไปและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นิสิตที่ขอเปลี่ย นสาขาวิชาโอนหน่วยกิตของ
รายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้ศึกษาไว้แล้วไม่เกิน ๕ ปีได้ตามที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกิน  ๙ หน่วยกิต โดย
ไม่ให้น าไปค านวณค่าระดับเฉลี่ยสะสม และรายวิชานั้นต้องได้ผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า B หรือ S 
  ข้อ ๑๓ การลาพักและการกลับเข้าศึกษาใหม่ 
   ๑๓.๑ นิสิตที่มีเหตุจ าเป็น  อาจลาพักการศึกษาภาคใดภาคหนึ่ง  เม่ือได้ศึกษาใน
บัณฑิตวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป นิสิตต้องยื่น
ค าร้องต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๓๐ วันนับจากวันเปิด ภาคการศึกษาใหม่ หากพ้นจากก าหนดการลา
พักการศึกษาดังกล่าว นิสิตอาจขอลาพักการศึกษา เป็นกรณีพิเศษในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
    ๑๓.๑.๑ ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
    ๑๓.๑.๒ มีความจ าเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศ 
    ๑๓.๑.๓ เจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานตามค าสั่งแพทย์โดยมี
ใบรับรองแพทย์มาแสดงต่อบัณฑิตวิทยาลัย 
    ๑๓.๑.๔ มีเหตุจ าเป็นสุดวิสัยอ่ืนที่ส าคัญในกรณีที่นิสิตได้รับอนุมัติให้ลาพัก
การศึกษาให้นับระยะเวลาที่ลาพักการศึกษารวมอยู่ในระยะเวลาศึกษาด้วย ยกเว้นนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพัก
การศึกษาตามข้อ ๑๓.๑.๑ นิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ต้องช าระค่าธรรมเนียมเพ่ือรักษาสภาพการ
เป็นนิสิตทุกภาคการศึกษา ยกเว้นนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาหลังจากที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาแล้ว 
ในกรณีนี้ ให้นิสิตได้ W ในทุกรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 
 ข้อ ๑๔ การพ้นสภาพการเป็นนิสิต 
  นิสิตพ้นสภาพการเป็นนิสิตในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  ๑๔.๑ สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยประจ าภาคการศึกษาที่ ๑ ต่ ากว่า ๒.๕๐ 
  ๑๔.๒ สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๓.๐๐ 
  ๑๔.๓ ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในก าหนดเวลาตามข้อ ๑๑.๑ หรือข้อ 
๑๑.๒ แล้วแต่กรณี 
  ๑๔.๔ มหาวิทยาลัยลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตตามข้อ ๓๒.๕ 
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  ๑๔.๕ ไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขการลาพักตามข้อ  ๑๓ หรือไม่ลงทะเบียนรายวิชาในภาค
การศึกษาปกติตามข้อ ๑๗.๕ 
  ๑๔.๖ ได้รับอนุมัติให้ลาออกจากการเป็นนิสิต 
 ข้อ ๑๕ นิสิตที่พ้นสภาพตามข้อ ๑๔.๕ และ ๑๔.๖ อาจขอกลับเข้าเป็นนิสิตใหม่ได้ภายในก าหนด
ระยะเวลา ๒ ปี นับจากวันที่นิสิตพ้นสภาพการเป็นนิสิต และถ้าคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรอนุมัติโดยให้คิดระยะเวลาที่พ้นสภาพการเป็นนิสิตนั้นรวมอยู่
ในระยะเวลาการศึกษาทั้งหมด ในกรณีเช่นนี้นิสิตต้องเสียค่าธรรมเนียมต่างๆ  เหมือนกับผู้ลาพักการศึกษา
ทั่วไป 

หมวดท่ี ๓ 
การขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและการลงทะเบียนรายวิชา 

 ข้อ ๑๖ การขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต 
  ๑๖.๑ ผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตต้องน าหลักฐานที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดมายื่นต่อกองทะเบียน
และวัดผลด้วยตนเองตามวันเวลาและสถานที่ท่ีก าหนด พร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด ส าหรับภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัยนิสิตต้องลงทะเบียนรายวิชาที่ ต้องศึกษาใน
ภาคนั้นทั้งหมด พร้อมกับการขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตด้วย 
  ๑๖.๒ ผู้ไม่สามารถมายื่นค าร้องขอขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตตามวันที่ก าหนดต้องแจ้งเหตุขัดข้อง
ให้กองทะเบียนและวัดผลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน ๗ วันหลังจากวันที่ก าหนดไว้  มิฉะนั้น จะถือว่า
สละสิทธ์ิในกรณีที่ได้แจ้งให้กองทะเบียนและวัดผลทราบตามความในวรรคแรกแล้วต้องมาขึ้นทะเบียนเป็นนิสิ ต
ด้วยตนเอง ยกเว้นกรณีที่มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่ามีเหตุจ าเป็นอย่างยิ่งจึงอนุญาตให้มอบหมายผู้แทนมา
ขึ้นทะเบียนแทนได้ ทั้งนี้ต้องท าให้เรียบร้อยภายใน ๗ วัน 
นับจากวันเปิดภาคการศึกษา 
  ๑๖.๓ ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าศึกษาในสาขาวิชาใด  ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของบัณฑิต
วิทยาลัยในสาขาวิชานั้น และจะศึกษาเกินกว่า ๑ สาขาวิชาในขณะเดียวกันไม่ได้ 
 ข้อ ๑๗ การลงทะเบียนรายวิชา 
  ๑๗.๑ นิสิตต้องลงทะเบียนรายวิชาทุกภาคการศึกษาตามก าหนดเวลาในปฏิทินการศึกษา  
โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป 
  ๑๗.๒ นิสิตที่ไม่มาลงทะเบียนรายวิชาภายใน ๑๔ วันแรกของภาคการศึกษาปกตินับจากวัน
เปิดภาคการศึกษา ไม่มีสิทธิลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้นเว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
  ๑๗.๓ จ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดให้นิสิตลงทะเบียนแต่ละภาคการศึกษาต้องไม่น้อยกว่า  ๖ 
หน่วยกิตและไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต 
  ๑๗.๔ นิสิตที่ลงทะเบียนล่าช้ากว่าที่ก าหนด  ต้องช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ๑๗.๕ นิสิตที่ไม่ลงทะเบียนวิชาในภาคการศึกษาใด ต้องลาพักการศึกษาตาเง่ือนไขที่ระบุไว้
ในข้อ ๑๓ หากไม่ปฏิบัติตามต้องพ้นสภาพการเป็นนิสิต 
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  ๑๗.๖ นิสิตที่ได้ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรแล้วแต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา ต้องลงทะเบียน
รักษาสภาพการเป็นนิสิตทุกภาคการศึกษา 
 ข้อ ๑๘ อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป 
  นิสิตต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปหนึ่งท่านเป็นผู้แนะน าและช่วยวางแผน  การศึกษาโดย
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้แต่งต้ังจากอาจารย์ที่มีชื่อในท าเนียบอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ ๑๙ การถอน เพ่ิม และเปลี่ยนรายวิชา 
  ๑๙.๑ การถอนรายวิชาจะกระท าได้ภายใต้เง่ือนไขและมีผลสืบเนื่องดังต่อไปนี้ 
   ๑๙.๑.๑ ในกรณีที่ขอถอนภายใน ๑๔ วันแรกของภาคการศึกษาปกติโดยได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป รายวิชาที่ถอนนั้นจะไม่ปรากฏในระเบียน 
   ๑๙.๑.๒ ในกรณีที่ขอถอนหลังจาก ๑๔ วันของภาคการศึกษาปกติแต่ไม่เกิน  ๓๐ วัน
แรกของภาคการศึกษาปกติ โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป นิสิตจะได้รับ W ในรายวิชาที่
ถอน 
   ๑๙.๑.๓ ถ้านิสิตขอถอนรายวิชาใด เม่ือพ้นก าหนดตามข้อ ๑๙.๑.๒ นิสิตจะได้ F ใน
รายวิชานั้น เว้นแต่กรณีที่มีเหตุผลพิเศษซ่ึงคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรอนุมัติให้ถอนได้ 
ในกรณีเช่นนี้นิสิตจะได้ W ในรายวิชานั้น 
  ๑๙.๒ การเพ่ิมหรือเปลี่ยนรายวิชา ให้กระท าได้ภายใน ๑๔ วันแรกของภาคการศึกษาปกติ
โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป และหากพ้นก าหนดนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย ทั้งนี้นิสิตผู้นั้นจะต้องมีเวลาศึกษาต่อไปไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาการศึกษาทั้งหมดในภาค
การศึกษานั้น 

หมวดท่ี ๔ 
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

 ข้อ ๒๐ การวัดผลการศึกษา 
  ๒๐.๑ ให้มีการวัดผลการศึกษาทุกรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษาโดยอาจ
ท าการวัดผลระหว่างภาคด้วย วิธีการทดสอบ การเขียนรายงาน  การมอบหมายงานให้ท า  หรือวิธี อ่ืนใดที่
เหมาะสมกับรายวิชานั้นเม่ือสิ้นภาคการศึกษา ให้มีการสอบไล่ส าหรับแต่ละรายวิชาที่ ศึกษาในภาคการศึกษา
นั้นหรือจะใช้วิธีการวัดผลอย่างอ่ืนที่เหมาะสมกับลักษณะของวิชานั้น ๆ ก็ได้ 
บัณฑิตวิทยาลัยอาจก าหนดระเบียบที่ไม่ขัดกับข้อบังคับนี้ เพ่ือใช้ในการวัดผลตามความเหมาะสมของแต่ละ
สาขาวิชา หรือรายวิชาก็ได้ 
  ๒๐.๒ เม่ือสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาค นิสิตจะมีสิทธิเข้าสอบไล่หรือได้รับกา รวัดผลใน
รายวิชาใดก็ต่อเม่ือมีเวลาศึกษาในรายวิชานั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาการศึกษาทั้งหมดในภาค
การศึกษานั้นและ/หรือมีผลการทดสอบระหว่างภาคการศึกษาหรืองานที่ได้รับมอบหมายเป็นที่พอใจของ
อาจารย์ประจ าวิชา 
 ข้อ ๒๑ การประเมินผลการศึกษา 
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  ๒๑ .๑  ร ะบบการประเมินผลกา ร ศึกษา ร ายวิ ช า ของบัณฑิ ตวิ ทยา ลั ย  ใช้ เ พีย ง  
๖ ระดับ มีผลการศึกษา ระดับและค่าระดับ ดังนี้ 

ผลการศึกษา ระดับ ค่าระดับ 
ดีเยี่ยม (Excellent) A ๔.๐ 
ดีมาก (Very good) B+ ๓.๕ 
ดี (Good) B ๓.๐ 
ค่อนข้างดี (Very Fair) C+ ๒.๕ 
พอใช้ (Fair) C ๒.๐ 
ตก (Failed) F ๐ 

  ๒๑.๒ ในรายวิชาใดที่หลักสูตรก าหนดให้เป็นรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตให้แสดงผลการศึกษา
ในรายวิชานั้นด้วยสัญลักษณ์ ดังนี้ 

   สัญลักษณ์          ผลการศึกษา 
S (Satisfactory)   เป็นที่พอใจ 

U (Unsatisfactory)   ไม่เป็นที่พอใจ 
  ๒๑.๓ ในรายวิชาใดยังไม่ได้ท าการวัดผล หรือไม่มีการวัดผล ให้รายงานการศึกษารายวิชานั้น
ด้วยสัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 

สัญลักษณ์ สภาพการศึกษา 
I (Incomplete) ไม่สมบูรณ์ 

SP (Satisfactory Progress) ก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจ 
UP (Unsatisfactory Progress) ไม่ก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจ 

W (Withdrawn) ถอนรายชื่อวิชาที่ศึกษา 
Au (Audit) ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต 

  ๒๑.๔ การประเมินผลวิทยานิพนธ์ 
   ๒๑.๔.๑ ให้ใช้ IP (In Progress) ส าหรับวิทยานิพนธ์ท่ีอยู่ระหว่างกาเรียบเรียง 
   ๒๑.๔.๒ การประเมินผลวิทยานิพนธ์ท่ีเรียบเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ก าหนดเป็น 
๔ ระดับ ดังนี้ 

ผลการศึกษา ระดับ 
ดีเยี่ยม (Excellent) A 

ดี (Good) B + 
ผ่าน (Passed) B 
ตก (Failed) F 

  ๒๑.๕ การให้ F ให้กระท าในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
   ๒๑.๕.๑ นิสิตขอถอนรายวิชา เม่ือพ้นก าหนดตามข้อ ๑๙.๑.๓ 
   ๒๑.๕.๒ นิสิตเข้าสอบและสอบตกตามข้อ ๒๐.๑ 
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   ๒๑.๕.๓ นิสิตไม่มีสิทธิเข้าสอบตามข้อ ๒๐.๒ 
   ๒๑.๕.๔ นิสิตไม่แก้ค่า I ตามข้อ ๒๑.๖.๒ วรรคสุดท้าย 
   ๒๑.๕.๔ นิสิตท าผิดระเบียบการสอบไล่และได้รับการตัดสินให้สอบตก 
  ๒๑.๖ การให้ I จะกระท าได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
   ๒๑.๖.๑ นิสิตมีเวลาเรียนในรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ แต่มิได้สอบเพราะป่วย
หรือเหตุสุดวิสัย และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
   ๒๑.๖.๒ อาจารย์ประจ าวิชาและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรให้รอผล
การศึกษา เพราะนิสิตยังปฏิบัติงานซ่ึงเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์การแก้ค่า  I นิสิต
จะต้องสอบและ/หรือปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจ าวิชาให้ครบถ้วน  เพ่ือให้อาจารย์ประจ า
วิชาวัดผลและส่งผลการศึกษาของนิสิตผู้นั้นแก่บัณฑิตวิทยาลัยภายในภาคการศึกษาถัดไป 
  ๒๑.๗ การให้ S จะกระท าได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
   ๒๑.๗.๑ รายวิชาซ่ึงมีผลการศึกษาเป็นที่พอใจ และหลักสูตรก าหนดให้วัดผล
การศึกษาโดยไม่มีค่าระดับ 
   ๒๑.๗.๒ รายวิชาซ่ึงนิสิตได้ลงทะเบียนศึกษาในระดับบัณฑิตวิทยาลัยและ 
ได้รับอนุมัติให้โอนหน่วยกิตตามข้อ ๑๒ 
  ๒๑.๘ การให้ U จะกระท าได้เฉพาะในรายวิชาที่หลักสูตรก าหนดว่าให้วัดผลโดยไม่มีค่าระดับ
และมีผลการศึกษาไม่เป็นที่พอใจ 
  ๒๑.๙ การให้ IP จะกระท าเพ่ือแสดงฐานะของวิทยานิพนธ์ท่ีอยู่ในระหว่างการเรียบเรียงเม่ือ
สิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาค นับแต่ภาคที่นิสิตลงทะเบียนเพ่ือท าวิทยานิพนธ์ 
  ๒๑.๑๐ การให้ W จะกระท าได้เฉพาะในกรณีที่ได้ระบุไว้ในข้อ  ๑๓. ข้อ ๑๙.๑.๒ และข้อ 
๑๙.๑.๓ 
  ๒๑.๑๑ การให้ Au ในรายวิชาใดจะกระท าได้ในกรณีที่นิสิตได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียน
เป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต 
  ๒๑.๑๒ การให้ SP จะให้เฉพาะกรณีที่เป็นรายวิชาต่อเนื่องกับรายวิชาในภาคการศึกษาถัดไป 
และผลการศึกษาเม่ือสิ้นภาคการศึกษาก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจแต่ยังมิได้วัดผลการวัดผลให้กระท าเม่ือนิสิตได้
ศึกษารายวิชาต่อเนื่องในภาคการศึกษาถัดไปตามหลักสูตรแล้ว  แต่ถ้านิสิตไม่ศึกษารายวิชาต่อเนื่องในภาค
การศึกษาถัดไปด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ท าการวัดผลรายวิชาที่ได้ SP เป็นระดับและใช้ผลนั้นแทน 
  ๒๑.๑๓ การให้ UP จะให้เฉพาะกรณีที่เป็นรายวิชาต่อเนื่องกับรายวิชาในภาคการศึกษา
ถัดไปและผลการศึกษาไม่ก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจแต่ยังมิได้วัดผลการวัดผลให้กระท าเม่ือนิสิตได้ศึกษารายวิชา
ต่อเนื่องในภาคการศึกษาถัดไปตามหลักสูตรแล้ว แต่ถ้านิสิตไม่ศึกษารายวิชาต่อเนื่องในภาคการศึกษาถัดไป
ด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ท าการวัดผลรายวิชาที่ได้ UP นั้น เป็นระดับและใช้ผลนั้นแทน 
 ข้อ ๒๒ การนับหน่วยกิตและการลงทะเบียนรายวิชาซ้ า 
  ๒๒.๑ การนับหน่วยกิตให้ครบหลักสูตร ให้นับหน่วยกิตเฉพาะรายวิชาที่นิสิตสอบได้ระดับ  A, 
B, C หรือ S เท่านั้น เว้นแต่รายวิชาที่หลักสูตรก าหนดไว้เป็นวิชาบังคับหรือกลุ่มวิชา ซ่ึงนิสิตต้องได้ไม่ต่ ากว่า  B 
หรือ S 
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  ๒๒.๒ นิสิตที่ได้ต่ ากว่า B หรือได้ U ในรายวิชาบังคับหรือกลุ่มวิชา ต้องลงทะเบียนศึกษา
รายวิชานั้นอีกและสอบให้ได้ระดับไม่ต่ ากว่า B หรือ S แล้วแต่กรณี 
  ๒๒.๓ ในกรณีที่นิสิตได้ต่ ากว่า B หรือได้ U ในวิชาเลือก นิสิตมีสิทธิลง ทะเบียนรายวิชาเดิม 
หรืออาจลงทะเบียนรายวิชาอ่ืนในกลุ่มเดียวกันได้ 
  ๒๒.๔ ในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนรายวิชาซ้ าหรือแทนตามที่หลักสูตรก าหนดการนับหน่วยกิ
ตตามข้อ ๒๒.๑ นับจ านวนหน่วยกิตได้เพียงครั้งเดียว 
 ข้อ ๒๓ ให้มีการประเมินผลการศึกษาเม่ือสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาค โดยค านวณหาค่าระดับ
เฉลี่ยประจ าภาคของรายวิชาที่นิสิตได้ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษานั้น และค านวณหาค่าเฉลี่ยสะสมส าหรับ
รายวิชาทั้งหมดทุกภาคการศึกษา ต้ังแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงภาคการศึกษาปัจจุบัน 
 ข้อ ๒๔ การคิดค่าระดับเฉลี่ยประจ าภาค ให้ค านวณโดยคูณค่าระดับของแต่ละรายวิชาด้วยหน่วย
กิตของรายวิชานั้น แล้วรวมผลคูณของแต่ละรายวิชาเข้าด้วยกันและหารผลรวมนั้นด้วยจ านวนหน่วยกิต
ทั้งหมดที่ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษานั้น โดยคิดทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ 
 ข้อ ๒๕ รายวิชาใดที่มีรายงานผลการศึกษาเป็นสัญลักษณ์ I, S, U, W และ Au ไม่ให้น ารายวิชา
นั้นมาค านวณหาค่าระดับเฉลี่ยตามข้อ ๒๔ 

หมวดท่ี ๕ 
การท าวิทยานิพนธ ์ 

 ข้อ ๒๖ ให้บัณฑิตวิทยาลัยวางระเบียบว่าด้วยการท าวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ ์ 
 ข้อ ๒๗ การเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ และลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ มีหลักปฏิบัติดังนี้ 
  ๒๗.๑ ระดับปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต นิสิตที่ศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า  ๒ ภาค
การศึกษาปกติและมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๑๖ หน่วยกิตจึงจะมีสิทธิเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์เพ่ือขอ
อนุมัติลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ 
  ๒๗.๒ ระดับปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต นิสิตที่ศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า  ๒ ภาค
การศึกษาปกติ และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต จึงจะมีสิทธิเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์เพ่ือขอ
อนุมัติลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ 
  ๒๗.๓ นิสิตสามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ได้หลังจากได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงร่าง
วิทยานิพนธ์แล้ว 
 ข้อ ๒๘ รูปแบบของวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ ๒๙ วิทยานิพนธ์ซ่ึงผ่านการประเมินผลแล้ว ให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต หรือปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตการน าวิทยานิพนธ์ออกโฆษณาเผยแพร่  ต้อง
ได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยก่อน ได้หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

หมวดท่ี ๖ 
การส าเร็จการศึกษา 

 ข้อ ๓๐ คุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ๓๐.๑ มีเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า หรือไม่เกินกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๑.๑ และข้อ ๑๑.๒ 
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  ๓๐.๒ ได้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนและถูกต้องตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
  ๓๐.๓ ได้หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
  ๓๐.๔ ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ แต้ม 
  ๓๐.๕ ได้ระดับไม่ต่ ากว่า B ในรายวิชาบังคับและรายกลุ่มวิชาทุกวิชาและได้ระดับ S ในกรณี
ที่หลักสูตรก าหนดให้วัดผลเป็น S หรือ U 
  ๓๐.๖ สอบผ่านการประเมินผลวิทยานิพนธ์และส่ งวิทย านิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ข้อ ๓๑ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับปริญญา 
   ๓๑.๑ มีคุณสมบัติตามข้อ ๓๐ 
   ๓๑.๒ ไม่ติดค้างค่าธรรมเนียมใด ๆ 
   ๓๑.๓ ไม่อยู่ระหว่างการถูกลงโทษใด ๆ 
 

หมวดท่ี ๗ 
ความประพฤติและวินัยนิสิต 

 ข้อ ๓๒ ในกรณีที่นิสิตกระท าผิดเก่ียวกับการสอบ ต้องได้รับโทษสถานใดสถานหนึ่งตามสมควร
แก่ความผิด ดังนี้ 
  ๓๒.๑ ภาคทัณฑ์ 
  ๓๒.๒ ให้สอบตกรายวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายรายวิชา 
  ๓๒.๓ ให้สอบตกหมดทุกรายวิชาในภาคการศึกษานั้น 
  ๓๒.๔ ให้พักการศึกษาต้ังแต่ ๑ ภาคการศึกษา ถึง ๓ ภาคการศึกษาแล้วแต่กรณี 
  ๓๒.๕ ให้พ้นสภาพการเป็นนิสิต 
 ข้อ ๓๓ นิสิตต้องมีความประพฤติเรียบร้อยดีงาม ในกรณีที่นิสิตกระท าผิดข้อบังคับระเบียบ  ค าสั่ง 
หรือประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย และได้รับโทษนอกจากที่ระบุไว้แล้วในข้อ  ๓๒ นิสิตต้อง
ได้รับโทษสถานใดสถานหนึ่งตามสมควรแก่ความผิดดังนี้ 
  ๓๓.๑ ชดใช้ค่าเสียหาย 
  ๓๓.๒ ระงับการให้ปริญญามีก าหนดไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา 
  ๓๓.๓ ระงับการออกใบแสดงผลการศึกษามีก าหนดไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา 
 ข้อ ๓๔ ให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาลงโทษนิสิตที่ มีความประพฤ ติ
เสียหายหรือกระท าผิดต่าง ๆ ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อ ๓๒ และข้อ ๓๓ตามสมควรแก่กรณีเฉพาะกรณีที่นิสิต
กระท าผิดระเบียบการสอบทุกประเภทของบัณฑิตวิทยาลัยให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับ
กรรมการควบคุมการสอบเป็นผู้พิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณี ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อ ๓๒ 

บทเฉพาะกาล 
 ข้อ ๓๕ ให้ใช้ข้อบังคับนี้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ดังต่อไปนี้ 
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  ๓๕.๑ นิสิตที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ก่อนปีการศึกษา๒๕๔๒ ยังคง
ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาโท พุทธศักราช ๒๕๓๐ 
  ๓๕.๒ นิสิตที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๒ เป็นต้นไป 
ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

 ประกาศ ณ วันที ่๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 
(พระสุเมธาธิบดี) 

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ภาคผนวก จ 
ประวัติคณาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติและผลงำนทำงวิชำกำรอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรฯ 
 

ชื่อ/ฉำยำ/นำมสกุล พระอุดมสิทธินายก,ผศ.ดร. (ก าพล คุณงฺกโร) 
๑. ต ำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 สังกัด หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    
 

๒. ประวัติกำรศึกษำ   
คุณวุฒิ ปีท่ีส ำเร็จ ชื่อสถำนท่ีศึกษำ 

พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ) ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ) ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พธ.ด. (การจัดการเชิงพุทธ) ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๓. ภำระงำนในควำมรับผิดชอบ (ภำยใน ๓ ปีย้อนหลัง) 
 ๓.๑ ประสบกำรณ์ในกำรสอนระดับปริญญำตรี   
ท่ี วิชำ มหำวิทยำลัย 
๑ พระไตรปิฎกศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒ พระวินัยปิฎก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓ การจัดการทรัพยากรมนุษย์แนวพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  
๓.๒ ประสบกำรณ์ในกำรสอนระดับปริญญำโท 

ท่ี วิชำ มหำวิทยำลัย 
๑ ภาวะผู้น าทางการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒ การศึกษาตามแนวแนะทางการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓ การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๓.๓ ประสบกำรณ์ในกำรสอนระดับปริญญำเอก 

ท่ี วิชำ มหำวิทยำลัย 
๑ องค์การการบริหารและพฤติกรรมองค์การเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒ การบริหารการพัฒนาองค์การเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓ สันติวิธีและสมานฉันท์เชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 
 



มคอ.๒_พธ.ม._สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ    ๙๙ 
 
๔. ผลงำนทำงวิชำกำร (งำนวิจัย/บทควำมทำงวิชำกำร/หนังสือ/ต ำรำ) 
  ๔.๑ งำนวิจัย 

 ๔.๑.๑ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท และพระมหาก าพล คุณงฺกโร. (๒๕๕๘). พุทธบูรณำกำรเพ่ือ
กำรจัดกำรโรงเรียนวิถีพุทธ. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  ตีพิมพ์ใน 
วำรสำร มจร สังคมศำสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ พิเศษ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙) : ๓๑-๔๒. 

       ๔.๑.๒ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ และพระมหาก าพล คุณงฺกโร. (๒๕๕๘). กำรสร้ำงควำม
ปรองดองสมำนฉันท์ ด้วยกำรขับเคล่ือนโครง กำรหมู่ บ้ำนรั กษำศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอ ยุธยำ . 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ตีพิมพ์ในวารสาร วำรสำร มจร 
สังคมศำสตร์ ปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓ (กันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๙) : ๔๕-๖๒. 

 
 ๔.๒ บทควำมทำงวิชำกำร 
 ๔.๒.๑ พระมหาก าพล คุณงฺกโรและคณะ. (๒๕๕๘). กลวิธีปกครองคน = Power, Influence, 
and Persuasion. วำรสำร มจร สังคมศำสตร์ ปริทรรศน์.  ปีที่  ๔ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) (พฤษภาคม – 
สิงหาคม ๒๕๕๘): ๕๗๙-๕๙๑. 

       ๔.๒.๒ พระมหาก าพล คุณงฺกโรและคณะ. (๒๕๕๙) . พระพุทธศาสนาในจีน ทิเบต เวียดนาม 
ญี่ปุ่น : มองผ่านงานพระศรีคัมภีรญาณ. วำรสำร มจร สังคมศำสตร์ ปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม 
– สิงหาคม ๒๕๕๙): ๒๖๓-๒๗๗. 

 
๔.๓ หนังสือ/ต ำรำ 

                - 
๕. กรรมกำรท่ีปรึกษำดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษำ 
 - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.๒_พธ.ม._สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ    ๑๐๐ 
 

ประวัติและผลงำนทำงวิชำกำรอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรฯ 
 

ชื่อ/ฉำยำ/นำมสกุล พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร. 
๑. ต ำแหน่ง อาจารย์ 
 สังกัด หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    
 

๒. ประวัติกำรศึกษำ   
คุณวุฒิ ปีท่ีส ำเร็จ ชื่อสถำนท่ีศึกษำ 

พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ) ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ) ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พธ.ด. (การจัดการเชิงพุทธ) ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๓. ภำระงำนในควำมรับผิดชอบ (ภำยใน ๓ ปีย้อนหลัง) 
 ๓.๑ ประสบกำรณ์ในกำรสอนระดับปริญญำตรี   
ท่ี วิชำ มหำวิทยำลัย 
๑ พระพุทธศาสนากับการพัฒนาชีวิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒ การวางแผนและควบคุมงานบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓ พระสุตตันตปิฎก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  
๓.๒ ประสบกำรณ์ในกำรสอนระดับปริญญำโท 

ท่ี วิชำ มหำวิทยำลัย 
๑ สาระนิพนธ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒ การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓ การศึกษาแนวแนะทางการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๓.๓ ประสบกำรณ์ในกำรสอนระดับปริญญำเอก 

ท่ี วิชำ มหำวิทยำลัย 
๑ การบริหารการพัฒนาองค์การเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 



มคอ.๒_พธ.ม._สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ    ๑๐๑ 
 
๔. ผลงำนทำงวิชำกำร (งำนวิจัย/บทควำมทำงวิชำกำร/หนังสือ/ต ำรำ) 
  ๔.๑ งำนวิจัย 

พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท และพระมหาก าพล คุณงฺกโร. (๒๕๕๘). พุทธบูรณำกำรเพ่ือกำรจัดกำร
โรงเรียนวิถีพุทธ. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ตีพิมพ์ใน วำรสำร มจร 
สังคมศำสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ พิเศษ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙) : ๓๑-๔๒. 
 
 ๔.๒ บทควำมทำงวิชำกำร 

๔.๒.๑ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโทและคณะ. (๒๕๕๘). กลวิธีปกครองคน = Power, Influence, 
and Persuasion. วำรสำร มจร สังคมศำสตร์ ปริทรรศน์.  ปีที่  ๔ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) (พฤษภาคม – 
สิงหาคม ๒๕๕๘) :  ๕๓๙-๕๙๑. 

๔.๒.๒ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโทและคณะ. (๒๕๕๙). พระพุทธศาสนาในจีน ทิเบต เวียดนาม 
ญี่ปุ่น : มองผ่านงานพระศรีคัมภีรญาณ. วำรสำร มจร สังคมศำสตร์ ปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม 
– สิงหาคม ๒๕๕๙) :  ๓๑-๔๒. 

 
๔.๓ หนังสือ/ต ำรำ 

- 
๕. กรรมกำรท่ีปรึกษำดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษำ 
 - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.๒_พธ.ม._สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ    ๑๐๒ 
 

ประวัติและผลงำนทำงวิชำกำรอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรฯ 
 

ชื่อ/ฉำยำ/นำมสกุล พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ดร. 
๑. ต ำแหน่ง อาจารย์ 
 สังกัด หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    
 

๒. ประวัติกำรศึกษำ   
คุณวุฒิ ปีท่ีส ำเร็จ ชื่อสถำนท่ีศึกษำ 

พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ) ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ) ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พธ.ด. (การจัดการเชิงพุทธ) ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๓. ภำระงำนในควำมรับผิดชอบ (ภำยใน ๓ ปีย้อนหลัง) 
 ๓.๑ ประสบกำรณ์ในกำรสอนระดับปริญญำตรี   
ท่ี วิชำ มหำวิทยำลัย 
๑ การวางแผนและการควบคุมงานบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ ธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓ พระสุตตันตปิฎก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  
๓.๒ ประสบกำรณ์ในกำรสอนระดับปริญญำโท 

ท่ี วิชำ มหำวิทยำลัย 
๑ การจัดการโครงการขั้นสูง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓ สัมมนาทางการจัดการองค์การสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๓.๓ ประสบกำรณ์ในกำรสอนระดับปริญญำเอก 

ท่ี วิชำ มหำวิทยำลัย 
๑ องค์การและพฤติกรรมองค์การ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการขั้นสูง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 



มคอ.๒_พธ.ม._สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ    ๑๐๓ 
 
๔. ผลงำนทำงวิชำกำร (งำนวิจัย/บทควำมทำงวิชำกำร/หนังสือ/ต ำรำ) 
  ๔.๑ งำนวิจัย 
          พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ และพระมหาก าพล คุณงฺกโร. (๒๕๕๘). กำรสร้ำงควำมปรองดอง
สมำนฉันท์ด้วยกำรขับเคล่ือนโครงกำรหมู่บ้ำนรักษำศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ. สถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร์ : มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ตีพิมพ์ในวารสาร วำรสำร มจร สังคมศำสตร์ ปริทรรศน์.  ปี
ที่ ๕ ฉบับที่ ๓ (กันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๙) : ๔๕-๖๒. 
 
 ๔.๒ บทควำมทำงวิชำกำร 

      ๔.๒.๑ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๕๘). ภำวะผู้น ำของเจ้ำอำวำส: บทบำททำงกำร
จัดกำรองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคปัจจุบัน . ตีพิมพ์งานประชุม Proceedings  ๒nd National and 
International Conference  on Administration and Management  ๒๙ January ๒๐๑๖, KU Home, 
Bangkok, Thailand : ๑๐๐-๑๐๘. 

      ๔.๒.๒ พระมหากฤษฎา กิตฺติโ สภโณและคณะ. (๒๕๕๘). กลวิธีปกครองคน = Power, 
Influence, and Persuasion. วำรสำร มจร สังคมศำสตร์ ปริทรรศน์.  ปีที่  ๔ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) 
(พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๕๘): ๕๗๙-๕๙๑. 

๔.๒.๓ พระมหากฤษฎา กิตฺติ โสภโณและคณะ. (๒๕๕๙).  พระพุทธศาสนาในจีน ทิเบต 
เวียดนาม ญี่ปุ่น : มองผ่านงานพระศรีคัมภีรญาณ. วำรสำร มจร สังคมศำสตร์ ปริทรรศน์.  ปีที่  ๕ ฉบับที่ ๒ 
(พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๕๙): ๒๖๓-๒๗๗. 

 
๔.๓ หนังสือ/ต ำรำ 

พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ,ดร. (๒๕๕๙), กำรจัดกำรโครงกำรชั้นสูง, (กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) ISBN ๙๗๘-๖๑๖-๔๒๓-๖๙๙-๘ (๓๐๗ หน้า)  

 
๕. กรรมกำรท่ีปรึกษำดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษำ 
 - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ประวัติและผลงำนทำงวิชำกำรอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรฯ 
 

ชื่อ/ฉำยำ/นำมสกุล พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ดร. 
๑. ต ำแหน่ง อาจารย์ 
 สังกัด หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    
 

๒. ประวัติกำรศึกษำ   
คุณวุฒิ ปีท่ีส ำเร็จ ชื่อสถำนท่ีศึกษำ 

พธ.บ. (ครุศาสตร์) ๒๕๓๙ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์เอเชีย) ๒๕๔๔ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๓. ภำระงำนในควำมรับผิดชอบ (ภำยใน ๓ ปีย้อนหลัง) 
 ๓.๑ ประสบกำรณ์ในกำรสอนระดับปริญญำตรี   
ท่ี วิชำ มหำวิทยำลัย 
๑ วิจัยทางการจัดการ ๑-๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓ วินัยปิฏก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕ สัมมนาทางการจัดการ   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕ ประวัติศาสตร์กัมพูชา   โพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

  
๓.๒ ประสบกำรณ์ในกำรสอนระดับปริญญำโท 

ท่ี วิชำ มหำวิทยำลัย 
๑ พระไตรปิฎกวิเคราะห์    หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชา

พระพุทธศาสนา)  วิทยาลัยสงฆ์เลย 
๒ วิชาปรัชญา แนวคิดและทฤษฎีการท่องเที่ยว 

(๑๓๖๗๑๑) [การจัดการท่องเที่ยวตามแนวพุทธ] 
Philosophy, Concepts and Theories in 
Tourism  

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว Master of Arts 
(Hotel and Toursim Management) วิทยาลัย
การจัดการกรุงเทพมหานคร College of 
Management Bangkok  มหาวิทยาลัยพะเยา 

๓ พระไตรปิฎกวิเคราะห์  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา)   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น  (พ.ศ.๒๕๕๘) 
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ท่ี วิชำ มหำวิทยำลัย 
๔ วิชาเศรษฐศาสตร์ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา 

(๖๑๖๒๐๘) [Economics in Buddhist 
Scripture] วิชาพุทธวิธีกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
(๖๑๖๒๐๙) [Buddhist Methodology and 
Economic Development]  

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์การพัฒนาเชิงพุทธ [Master of Arts 
Program in Buddhist Development 
Economics] ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ระหว่างเมษายน-ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 

๕ วิชาประวัติศาสตร์อารยธรรมอินเดียโบราณ 
(๖๒๐๓๐๙) [The History of Ancient Indian 
Civilization] 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
พระไตรปิฎกศึกษา [Master of Arts Program in 
Tipitaka Studies] ภาควิชาพระพุทธศาสนา 
คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย  (พ.ศ.๒๕๕๘) 

๖ วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ (๖๑๔๑๐๖) 
[Research Methodology in Management]  
วิชาการจัดโครงการขั้นสูง (๖๑๔๒๐๘) [Advance 
Project Management]  วิชาสัมมนาการจัดการ
เชิงพุทธ (๖๑๔๓๐๙) [Seminar on Buddhist 
Management]  วิชากรรมฐาน(๖๐๐๒๐๕) 
[Buddhist Meditation] 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ระหว่างเมษายน-ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗-
๒๕๖๐ 

 
๓.๓ ประสบกำรณ์ในกำรสอนระดับปริญญำเอก 

ท่ี วิชำ มหำวิทยำลัย 
๑ พุทธจิตวิทยา/ Buddhist Psychology หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพระ

พุทธจิตวิทยา  [Doctor of Philosophy  
Program in Buddhist Psychology] ภาควิชา
จิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     

๒ วิชา ปรัชญาแนวคิดและทฤษฎีในการจัดการการ
ท่องเที่ยว/ Philosophy, Concepts and 
Theories in Tourism  (๔๑๙๘๐๒) [การจัดการ
ท่องเที่ยวตามแนวพุทธ]  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
การท่องเที่ยว Doctor of Philosophy Program 
in Tourism Management วิทยาลัยการจัดการ
กรุงเทพมหานคร College of Management 
Bangkok  มหาวิทยาลัยพะเยา 

๓ วิชาสันติวิธีและสมานฉันท์เชิงพุทธ (๘๐๔ ๒๑๓) 
(Buddhist Peaceful Means and 
Reconciliation) วิชาสัมมนาการวิจัยและ

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ [Doctor of Philosophy  
Program in Buddhist  Management] 
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ท่ี วิชำ มหำวิทยำลัย 

พัฒนาการจัดการเชิงพุทธ (๘๐๔ ๒๑๘ ) 
(Seminar on Buddhist Management 
Research and Development) 

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     

 
๔. ผลงำนทำงวิชำกำร (งำนวิจัย/บทควำมทำงวิชำกำร/หนังสือ/ต ำรำ) 
  ๔.๑ งำนวิจัย 
    ผศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโต และพระระพิน พุทธิสาโร (นักวิจัยร่วม)  (๒๕๕๙).  “การพัฒนาเจตคติและจิต
วิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธ (Development of Teacher’s Attitude and Spirituality in Buddhist 
Way)”.  รำยง ำนกำรวิ จัย ,   ส า นัก งา นกองทุนสนั บสนุ นการ วิจั ย (สกว .)  [ร าย งา นการ วิจั ยฉบั บ
สมบูรณ์]  ตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์, ปปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม, 
๒๕๖๐) : ๑-๑๒. 
 ๔.๒ บทควำมทำงวิชำกำร 

๔.๒.๑ พระระพิน พุทธิสาโร. พระอรหันต์สิ่งสร้างทางความเชื่อในสังคมไทย : การเปลี่ยนแปลงจาก
ความจริง สู่ความลวง. วำรสำรสันติศึกษำปริทรรศน์ มจร.  ปีที่  ๒ ฉบับที่ ๒ มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๗. : 
๑๙-๓๕. 
 ๔.๒.๒ พระระพิน พุทธิสาโร. บัตรสนเท่ห์ วิธีสร้างข่าวลือที่ไม่เคยล้าสมัย : ความจริง ความลวง ความ
รุนแรง และความตาย : Anonymous letter of Rumor building Method that never delays: Truth, 
Lying, Violence, and Death. ในงำน ประชุมสัมมนำ และเสนองำนวิจัยในงำนกำรประชุมวิชำกำร
ระดับชำ ติ ครั้ง ท่ี ๓ ระ ดับนำนำชำติครั้ ง ท่ี ๑ [The ๓rd National and the ๑st International 
Conferences ๒ ๐ ๑ ๖]  ม หา วิ ท ย า ลั ย ม หา จุ ฬ า ลง ก ร ณร า ช วิ ทย า ลั ย  วิ ท ย า เ ข ต ขอ น แ ก่ น 
[Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Khon Kaen Campus] ระหว่ าง ๒๘-๒๙ มีนาคม 
๒๕๕๙. 
 ๔.๒.๓ พระระพิน พุทธิสาโร. ความเป็นอ่ืนกับพหุลักษณ์ในอีสานตอนล่าง: พหุกรณีศึกษา โคราช ลาว 
เขมร และส่วย The Otherness and Multiculturalism in Lower Isan: Multi-case study of Korat, 
Lao, Khmer and Kuy.  กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ เรื่องวิถีชำติพันธ์ุในอีสำน: “ภำวกำรณ์กลำยเป็น” 
ในกระแสกำรเปล่ียนแปลงสู่เสรีนิยมใหม่ ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ศูนย์วิจัยพหุ
ลักษณ์สังคมลุ่มน้ าโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  วันที่ ๗-๘ เมษายน พ.ศ.
๒๕๕๙ หน้า ๔๖๒-๔๗๓. 
 ๔.๒.๔ พระระพิน พุทธิสาโร. อาบัติ : บทวิเคราะห์อันว่าด้วยหนังศาสนากับมุมมองท่าทีตามแบบชาว
พุทธ Ẫpatti : As a Film critic with Buddhism. วำรสำร มจร สังคมศำสตร์ปริทรรศน์,  ปีที่  ๕ ฉบับที่ ๑ 
มกราคม-เมษายน ๒๕๕๙. : ๒๓๒-๒๔๓. 

๔.๒.๕ พระระพิน พุทธิสาโร และคณะ. (๒๕๕๙). พระพุทธศาสนาในจีน ทิเบต เวียดนาม ญี่ปุ่น : 
มองผ่านงานพระศรีคัมภีรญาณ. วำรสำร มจร สังคมศำสตร์ ปริทรรศน์.  ปีที่  ๕ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม – 
สิงหาคม ๒๕๕๙). หน้า ๒๖๓-๒๗๗. 

http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/08/Research-Report-Pichet.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/08/Research-Report-Pichet.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/08/Research-Report-Pichet.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/08/Research-Report-Pichet.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/08/Research-Report-Pichet.pdf
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๔.๒.๖ พระระพิน พุทฺธิสาโร, (๒๕๕๙). “ความขัดแย้งอันว่าด้วยสมเด็จพระสังฆราช : แนวคิด หลัก
ปฏิบัติ และข้อเท็จจริง”,วำรสำรวิชำกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฎเพชบุรี. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม 
๒๕๕๙ : ๓-๑๑. 

๔.๒.๗ พระระพิน พุทฺธิสาโร , (๒๕๕๙)   “ควำมเต้ียกับกำรบวชเป็นพระในสังคมไทย : บท
วิเครำะห์ด้วยเกณฑ์และคุณสมบัติกำรบวชในพระพุทธศำสนำ ปีที่ ๑  ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๕๙   
หน้า ๗๗-๙๑. 
 ๔.๒.๘  พระระพิน พุทฺธิสาโร, (๒๕๕๙). พม่ำ : พระอึดอัดท่ีวัดมนูหะ กำรส่ือสำรทำงกำรเมืองและ
ตัวตน Myanmar: Political Communication and Identity in Manuha Temple, วำรสำรพุทธ
อำเซียน ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑  มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๙ ; ๕๗-๗๒. 
 ๔.๒.๙ พระระพิน พุทฺธิสาโร, (๒๕๕๙). “ส่ิงมีชีวิตอันนอกเหนือจำกคนท่ีชื่อว่ำหนู  : ท่ำทีตำมแนว
พุทธต่อชีวิตอ่ืนว่ำด้วยกำรใช้/ไม่ใช้ควำมรุนแรง”, วำรสำร มจร กำรพัฒนำสังคม (JMSD), ปีที่ ๑ ฉบับที่ 
๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙ :  ๙๔-๑๐๗. 
 ๔.๒.๑๐ พระระพิน พุทธิสาโร. (๒๕๖๐). “ขบวนกำรพุทธใหม่  : ผู้หญิงกับพ้ืนท่ีทำงศำสนำใน
ประเทศไทย New Buddhist Movement: Women with Religious Role in Thailand“ พุทธ
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาประเทศไทย Buddhist Innovation for Developing Thailand การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ ๔ ระดับนานาชาติครั้งที่ ๒, ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิ ท ย า เ ข ต ข อ น แ ก่ น  The ๔ th National and the ๒ nd International Conferences 
๒๐๑๗   Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Khon Kaen campus, ๓๑ march ๒๐๑๗   
 ๔.๒.๑๑ พระระพิน พุทธิสาโร. (๒๕๕๙). ธรรมยุติกนิกำยในกัมพูชำ  : ความสัมพันธ์ทางการเมือง
และศาสนาของไทยและกัมพูชา.วำรสำรพุทธอำเซียน ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒  กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๙ : ๒๓-
๔๒. 
 ๔.๒.๑๒  พระปลัดระพิน พุทธิสาโร. (๒๕๖๐). “สมเด็จพระสังฆรำชไทย  : รสนิยม ควำมเห็น
ขัดแย้ง  และกลไกกำร ไ ด้ม ำ   : Thai Patriarch : Tastes, Conflicting and Mechanism of 
Appointment”. การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เรื่อง “พุทธบูรณาการ
กับศาสตร์สมัยใหม่ เพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคมยุคไทยแลนด์ ๔.๐”  ๙ กันยายน ๒๕๖๐ ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง 
จ.น่าน  เอกสำรประกอบกำรสัมมนำ หน้า ๒๖๓-๒๖๔.   
 ๔.๒.๑๓  Phra Palad Raphin Buddhisaro,  (๒๐๑๗),  “Buddhist Economics: Resource 
Management Based on Buddhist Approach”,the International Conference on Humanities, 
Language, Culture & Business, Cameron Highlands Pahang ๒๐๑๗ , on ๒๒-๒๓ April ๒๐๑๗ at 
Hotel De’La Ferns, Cameron Highlands Pahang, Malaysia. /ISBN: ๙๗๘-๙๖๗-๑๔๘๓๕-๑-๐. pp.
๒๙๐-๒๙๓. 
 ๔.๒.๑๔  Phra Palad Raphin Buddhisaro,  (๒๐๑๗), “A Mechanism of Thai Patriarch 
Appointment”, Seventh International Conference on Religion and Spirituality in Society and 

http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/Raphin-Sangharaja-2559.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/Raphin-Sangharaja-2559.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/SHOT-MONK.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/SHOT-MONK.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/08/Buddhist-Asean-Journal-1.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/08/Buddhist-Asean-Journal-1.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/09-Living-thing-Besides-Human-Known-as-Rat.-2.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/09-Living-thing-Besides-Human-Known-as-Rat.-2.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%82%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%82%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0.pdf
http://www.mcukk-nic2017.com/files/group9.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2-20-%E0%B8%81.%E0%B8%9E.60-1.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2-20-%E0%B8%81.%E0%B8%9E.60-1.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-England-30-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-60-1.docx
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-England-30-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-60-1.docx
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-England-30-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-60-1.docx
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/08/Dr-Phichet-Thangtoo.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/08/Dr-Phichet-Thangtoo.pdf
http://cgpublisher.com/conferences/384/proposals/277/manage_workspace
http://cgpublisher.com/conferences/384/proposals/277/manage_workspace
http://n17.cgpublisher.com/
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the Religion in Society Research Network ๑๗–๑๘ April ๒๐๑๗ Imperial College London, 
London, UK 

๔.๓ หนังสือ/ต ำรำ 
-  
 

๕. กรรมกำรท่ีปรึกษำดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษำ 
 - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://n17.cgpublisher.com/
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ประวัติและผลงำนทำงวิชำกำรอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรฯ 
 

ชื่อ/ฉำยำ/นำมสกุล พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) 
๑. ต ำแหน่ง อาจารย์ 
 สังกัด หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    
 

๒. ประวัติกำรศึกษำ   
คุณวุฒิ ปีท่ีส ำเร็จ ชื่อสถำนท่ีศึกษำ 

พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) ๒๕๓๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ศศ.ม. (การบริหารองค์การ) ๒๕๔๕ มหาวิทยาลัยเกริก 
DM. (การจัดการภาครัฐ) ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 
๓. ภำระงำนในควำมรับผิดชอบ (ภำยใน ๓ ปีย้อนหลัง) 
 ๓.๑ ประสบกำรณ์ในกำรสอนระดับปริญญำตรี   
ท่ี วิชำ มหำวิทยำลัย 
๑ การจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  
๓.๒ ประสบกำรณ์ในกำรสอนระดับปริญญำโท 

ท่ี วิชำ มหำวิทยำลัย 
๑ ยุทธศาสตร์การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ ทฤษฎีองค์การและการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๓.๓ ประสบกำรณ์ในกำรสอนระดับปริญญำเอก 

ท่ี วิชำ มหำวิทยำลัย 
๑ องค์การการบริหารและพฤติกรรมองค์การเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ การบริหารการพัฒนาองค์การเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓ สันติวิธีและสมานฉันท์เชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๔. ผลงำนทำงวิชำกำร (งำนวิจัย/บทควำมทำงวิชำกำร/หนังสือ/ต ำรำ) 
  ๔.๑ งำนวิจัย 

       ดร.อนุวัต  กระสังข์ , ดร.นพดล ดีไทยสงค์, พระมหาโชว์ ทสฺสนีโย และพระครูสังฆรักษ์
จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโ . (๒๕๕๘). “การจัดการสิ่งแวดล้อมของวัดตามหลักนิเวศวิทยาเชิงพุทธบูรณาการของ
คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี”) : ตีพิมพ์ในวำรสำร มจร สังคมศำสตร์ปริทรรศน์ . ปีที่  ๔ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-
สิงหาคม ๒๕๕๘) : ๒๔๑-๒๕๙. 
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 ๔.๒ บทควำมทำงวิชำกำร 

 ๔.๒.๑ พระมหาโชว์ ทสฺสนีโยและคณะ. (๒๕๕๘). กลวิธีปกครองคน = Power, Influence, 
and Persuasion. วำรสำร มจร สังคมศำสตร์ ปริทรรศน์.  ปีที่  ๔ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ), (พฤษภาคม – 
สิงหาคม ๒๕๕๘). 

 ๔.๒.๒ พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย), (๒๕๕๙),  พระพุทธศาสนาในจีน ทิเบต เวียดนาม 
ญี่ปุ่น : มองผ่านงานพระศรีคัมภีรญาณ.วำรสำร มจร สังคมศำสตร์ปริทรรศน์. ปีที่  ๕ ฉบับที่ ๒, พฤษภาคม-
สิงหาคม ๒๕๕๙ : ๒๖๓-๒๗๘. 

 ๔.๒.๓ พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย), “ควำมเต้ียกับกำรบวชเป็นพระในสังคมไทย : บท
วิเครำะห์ด้วยเกณฑ์และคุณสมบัติกำรบวชในพระพุทธศำสนำ”,  วำรสำร มจร กำรพัฒนำสังคม .  ปีที่  ๑ 
ฉบับที่ ๑,  มกราคม-เมษายน ๒๕๕๙ : ๗๗-๙๑.  

 ๔.๒.๔ พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย), (เขียนร่วม). (๒๕๖๐).  “การเมืองเรื่องพระพุทธรูป” 
. วำรสำร มจร สังคมศำสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๐ : ๒๔๑-๒๕๖. 

 ๔.๒.๕ พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) , (๒๕๖๐). การลงโทษโดยสังคม, วำรสำร มจร 
สังคมศำสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒, เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๐ : ๒๘๑-๒๙๓. 

 ๔.๒.๖ พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย),  (๒๕๖๐). พุทธะมาร์เก็ตต้ิง : Buddha Marketing . 
วำรสำร มจร สังคมศำสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๓ กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๐ : ๒๗๐-๒๘๐. 

 
๔.๓ หนังสือ/ต ำรำ 
       - 

๕. กรรมกำรท่ีปรึกษำดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษำ 
 - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-5-%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2-25591.pdf
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-5-%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2-25591.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/SHOT-MONK.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/SHOT-MONK.pdf
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2017/05/Aritcle-Buddha-Image.pdf
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2017/05/Aritcle-Buddha-Image.pdf
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2017/11/Article-21-Sutheeveerabundith.pdf
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2017/11/Article-22-Buddha-Marketing12.pdf


มคอ.๒_พธ.ม._สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ    ๑๑๑ 
 

ประวัติและผลงำนทำงวิชำกำรอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรฯ 
 

ชื่อ-นำมสกุล ดร.ประเสริฐ ธิลาว 
๑. ต ำแหน่ง อาจารย์ 
 สังกัด หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    
 

๒. ประวัติกำรศึกษำ   
คุณวุฒิ ปีท่ีส ำเร็จ ชื่อสถำนท่ีศึกษำ 

พธ.บ. (รัฐศาสตร์) ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พธ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๓. ภำระงำนในควำมรับผิดชอบ (ภำยใน ๓ ปีย้อนหลัง) 
 ๓.๑ ประสบกำรณ์ในกำรสอนระดับปริญญำตรี   
ท่ี วิชำ มหำวิทยำลัย 
๑ ความรู้เบื้องต้นการรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒ ทฤษฎีองค์การและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓ การศึกษาอิสระทางรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔ การศึกษาอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  
๓.๒ ประสบกำรณ์ในกำรสอนระดับปริญญำโท 

ท่ี วิชำ มหำวิทยำลัย 
๑ ภาวะผู้น าทางการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ ยุทธศาสตร์การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๓.๓ ประสบกำรณ์ในกำรสอนระดับปริญญำเอก 

ท่ี วิชำ มหำวิทยำลัย 
๑ องค์การบริหารและพฤติกรรมองค์กรเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ ศึกษาเฉพาะเรื่องการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 



มคอ.๒_พธ.ม._สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ    ๑๑๒ 
 
๔. ผลงำนทำงวิชำกำร (งำนวิจัย/บทควำมทำงวิชำกำร/หนังสือ/ต ำรำ) 
  ๔.๑ งำนวิจัย 
       ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี, ดร.ประเสริฐ ธิลาว. (๒๕๕๘). กำรจัดกำรทุนมนุษย์เพ่ือส่งเสริมจริยธรรม
คุณธรรมของบุคลำกรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย. ตีพิมพ์ในวำรสำร มจร สังคมศำสตร์ ปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓ (กันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๙). 
 
 ๔.๒ บทควำมทำงวิชำกำร 
 ๔.๒.๑ ประเสริฐ ธิลาวและคณะ. (๒๕๕๘). กลวิธีปกครองคน = Power, Influence, and 
Persuasion. วำรสำร มจร สังคมศำสตร์ ปริทรรศน์. ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) (พฤษภาคม – สิงหาคม 
๒๕๕๘). 

 ๔.๒.๒ ประเสริฐ ธิลาวและคณะ. (๒๕๕๙). พระพุทธศาสนาในจีน ทิเบต เวียดนาม ญี่ปุ่น : 
มองผ่านงานพระศรีคัมภีรญาณ. วำรสำร มจร สังคมศำสตร์ ปริทรรศน์.  ปีที่  ๕ ฉบับที่  ๒ (พฤษภาคม – 
สิงหาคม ๒๕๕๙). 

 
๔.๓ หนังสือ/ต ำรำ 

ประเสริฐ ธิลาว. (๒๕๕๙). ควำมรู้เบ้ืองต้นทำงรัฐประศำสนศำสตร์.  กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

 
๕. กรรมกำรท่ีปรึกษำดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษำ 
 - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 

 



  

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕ กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
โครงสร้างหลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๕ โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ หมายเหตุ 

๑. หลักสูตร  
๑.๑. จ านวนหน่วยกิต   

รวมตลอดหลักสูตร  ๓๙ หน่วยกิต  
๑.๒. โครงสร้างหลักสูตร  

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่
ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดย
แบ่งการศึกษา เป็น ๒ แผนดังนี้ 
          ๑) แผน ก เป็นการศึกษาที่เน้นการวิจัย  โดยมีการท า
วิทยานิพนธ์ ดังนี้ 
            แบบ ก (๑) ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ซ่ึงมีค่าเทียบได้  ๓๙ 
หน่วยกิต และอาจจัดให้ศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม โดยไม่ต้องนับหน่วย
กิต เพ่ือคุณภาพการศึกษาของผู้ศึกษา 
            แบบ ก (๒) ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๗ หน่วยกิต และ
ท าวิทยานิพนธ์ ซ่ึงมีค่าเทียบได้ ๑๒ หน่วยกิต จ าแนกประเภทดังนี้ 

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

             รวมท้ังส้ิน                 ไม่น้อยกว่า    ๓๙    หน่วยกิต 
 

๑. หลักสูตร  
๑.๑. จ านวนหน่วยกิต   

รวมตลอดหลักสูตร  ๓๙ หน่วยกิต  
๑.๒. โครงสร้างหลักสูตร  

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่
ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดย
แบ่งการศึกษา เป็น ๒ แผนดังนี้ 
          ๑) แผน ก เป็นการศึกษาที่เน้นการวิจัย  โดยมีการท า
วิทยานิพนธ์ ดังนี้ 
            แบบ ก (๑) ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ ซ่ึงมีค่าเทียบได้ ๓๙ 
หน่วยกิต และอาจจัดให้ศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม โดยไม่ต้องนับหน่วย
กิต เพ่ือคุณภาพการศึกษาของผู้ศึกษา 
            แบบ ก (๒) ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๗ หน่วยกิต และ
ท าวิทยานิพนธ์ ซ่ึงมีค่าเทียบได้ ๑๒ หน่วยกิต จ าแนกประเภทดังนี้ 

         วิชาบังคับ       
                         นับหน่วยกิต                    ๙     หน่วยกิต 
                         ไม่นับหน่วยกิต                (9)  หน่วยกิต 
         วิชาเอก         ไม่น้อยกว่า                  ๑๒   หน่วยกิต 
         วิชาเลือก       ไม่น้อยกว่า                     ๖    หน่วยกิต 
         วิทยานิพนธ์                       ๑๒   หน่วยกิต 

             รวมท้ังส้ิน                   ไม่น้อยกว่า   ๓๙    หน่วยกิต 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คงเดิม 
 
 
 
 
 
 



  

 
            ๒) แผน ข ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า  ๓๓ หน่วยกิต และ
ท าสารนิพนธ์ ซ่ึงมีค่าเทียบได้  ๖ หน่วยกิต จ าแนกประเภทดังนี้ 

           วิชาบังคับ     ไม่น้อยกว่า      ๙     หน่วยกิต 
           วิชาเอก        ไม่น้อยกว่า     ๑๒   หน่วยกิต 
           วิชาเลือก      ไม่น้อยกว่า     ๑๒   หน่วยกิต 
           สอบประมวลความรู้ สอบหลังจากเรียนรายวิชาครบ          
           สารนิพนธ์                        ๖    หน่วยกิต 

               รวมท้ังส้ิน    ไม่น้อยกว่า    ๓๙    หน่วยกิต 

            ๒) แผน ข ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า  ๓๓ หน่วยกิต และ
ท าสารนิพนธ์ ซ่ึงมีค่าเทียบได้  ๖ หน่วยกิต จ าแนกประเภทดังนี้ 

          วิชาบังคับ       
                           นับหน่วยกิต                  ๙     หน่วยกิต 
                           ไม่นับหน่วยกิต              (9)  หน่วยกิต 
           วิชาเอก        ไม่น้อยกว่า                  ๑๒   หน่วยกิต 
           วิชาเลือก      ไม่น้อยกว่า                   ๑๒   หน่วยกิต 
           สอบประมวลความรู้ สอบหลังจากเรียนรายวิชาครบ          
           สารนิพนธ์                                      ๖    หน่วยกิต 

               รวมท้ังส้ิน                   ไม่น้อยกว่า ๓๙    หน่วยกิต 

 
 
 

คงเดิม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ตารางเปรียบเทียบรายวิชาหลักสูตร พธ.ม.สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
 

หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 
วิชาบังคับ วิชาบังคับ 
๖๑๔ ๑๐๑ พ้ืนฐานทางการจัดการ* 
- 
๖๑๔ ๑๐๓ ทฤษฎีองค์การและการจัดการเชิงพุทธ 
๖๑๔ ๒๐๒ ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการเชิงพุทธ* 
๖๑๔ ๒๐๔ ยุทธศาสตร์การจัดการเชิงพุทธ 
- 
๖๑๔ ๓๐๕ ภาวะผู้น าทางการจัดการเชิงพุทธ 
๖๐๐ ๒๐๕ กรรมฐาน* 
 
หมายเหตุ : * หมายถึงวิชาที่บังคับเรียนแต่ไม่นับหน่วยกิต 

๖๑๔ ๑๐๑ พ้ืนฐานทางการจัดการ* 
614 102 การจัดการในพระไตรปิฎก 
๖๑๔ ๑๐3 ทฤษฎีองค์การและการจัดการเชิงพุทธ 
๖๑๔ ๒๐1 ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการเชิงพุทธ* 
- 
614 203 สัมมนาการวิจัยทางการจัดการเชิงพุทธ 
- 
๖๐๐ ๒๐๕ กรรมฐาน* 
 
หมายเหตุ : * หมายถึงวิชาที่บังคับเรียนแต่ไม่นับหน่วยกิต 

วิชาเอก วิชาเอก 
๖๑๔ ๑๐๖ ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ 
๖๑๔ ๑๐๗ การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 
๖๑๔ ๒๐๘ การจัดการโครงการขั้นสูง 
- 
๖๑๔ ๓๐๙ สัมมนาการจัดการองค์การสมัยใหม่ 

๖๑๔ ๑๐6 ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ 
๖๑๔ ๑๐4 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 
- 
614 204 นวตักรรมเพ่ือการจัดการ 
๖๑๔ 205 การจัดการองค์การสมัยใหม่ 

วชิาเลือก  วิชาเลือก  
๖๑๔ ๒๑๐ การจัดการกิจการพระพุทธศาสนา 
๖๑๔ ๒๑๑ การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาเปรียบเทียบ 
๖๑๔ ๒๑๒ มนุษยสัมพันธ์กับการจัดการเชิงพุทธ 
๖๑๔ ๒๑๓ กฎหมายคณะสงฆ์เพ่ือการจัดการ 
๖๑๔ ๒๑๔ การศึกษาตามแนวแนะทางการจัดการเชิงพุทธ 
๖๑๔ ๒๑๕ สัมมนาการจัดการเชิงพุทธ 

- 
- 
๖๑๔ ๒06 มนุษยสัมพันธ์กับการจัดการเชิงพุทธ 
๖๑๔ ๒07 กฎหมายคณะสงฆ์เพ่ือการจัดการ 
๖๑๔ ๒08 การศึกษาตามแนวแนะทางการจัดการเชิงพุทธ 
- 



  

๖๑๔ ๒๑๖ การจัดการตามแนวสมานฉันท์เชิงพุทธ 
- 
๖๑๔ ๓๑๗ การวิเคราะห์ข้อมูลทางการจัดการ 
๖๑๔ ๓๑๘ การจัดการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๖๑๔ ๓๑๙ การพัฒนาองค์การ 
- 
- 
วิทยานิพนธ์ 
๖๐๔ ๔๐๐ วิทยานิพนธ์ 
 
สารนิพนธ์ 
๖๑๔ ๕๐๐ สารนิพนธ์ 
 

๖๑๔ ๒09 การจัดการตามแนวสมานฉันท์เชิงพุทธ 
๖๑๔ 210 ภาวะผู้น าทางการจัดการเชิงพุทธ 
๖๑๔ 211 การวิเคราะห์ข้อมูลทางการจัดการ 
๖๑๔ 212 การจัดการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๖๑๔ 213 การพัฒนาองค์การ 
๖๑๔ 214 การจัดการโครงการขั้นสูง 
614 215 เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการ 
วิทยานิพนธ์ 
๖๐๔ ๔๐๐ วิทยานิพนธ์ 
 
สารนิพนธ์ 
๖๑๔ ๕๐๐ สารนิพนธ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

รายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
 

หลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๕  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ หมายเหตุ 
ก. วิชาบังคับ                                                     ๙  หน่วยกิต  ก. วิชาบังคับ                                                     ๙  หน่วยกิต คงเดิม 
๖๑๔ ๑๐๑  พ้ืนฐานทางการจัดการ                                   (๓)(๓-๐-๖) 
                 (Introduction to Management) 
     ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎีและขอบเขตของการจัดการ พัฒนาการของการ
จัดการ การจัดการภาครัฐ การจัดการภาคเอกชน การจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
การจัดการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดการเชิงพุทธ 

 ๖๑๔ ๑๐๑  พ้ืนฐานทางการจัดการ                                    (๓)(๓-๐-๖) 
                 (Introduction to Management) 
     ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎีและขอบเขตของการจัดการ พัฒนาการของการ
จัดการ กระบวนการทางการจัดการ การจัดการภาครัฐ การจัดการภาคเอกชน เครื่ องมือ
ทางการจัดการ การจัดการตามหลักธรรมาภิบาล การจัดการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
การจัดการเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการเชิงพุทธ ตลอดถึงแนวโน้มทางการ
จัดการในอนาคต 

ปรับแนว
สังเขป
รายวิชา 

  614 102 การจัดการในพระไตรปิฎก                                 (๓)(๓-๐-๖) 
              (Management in Tipitaka) 
               ศึกษาแนวคิด หลักการ พุทธวิธี ในการจัดการที่ปรากฏในพระไตรปิฎก 
ประยุกต์ บูรณาการกับองค์ความรู้ทางการจัดการ การพัฒนาองค์การ การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ การท างานเป็นทีม การจัดองค์กร ธรรมาภิบาล ภาวะผู้น า ก าร
จัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการความเสี่ยง การจัดการความขัดแย้ง การจัดการ
สมัยใหม่ โดยเน้นหลักการและหลักธรรมในพระไตรปิฎกมาประยุกต์ใช้ในการ
จัดการ  

 
 

เพ่ิมรายวิชา
ใหม่ 

๖๑๔ ๑๐๒  ทฤษฎีองค์การและการจัดการเชิงพุทธ                  ๓(๓-๐-๖) 
                 (Organizational Theory and Buddhist Management) 
     ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎีเก่ียวกับองค์การยุคต่างๆ ทฤษฎีการจัดการ 
ปัจจัยพ้ืนฐาน และปัจจัยขั้นสูงในการจัดรูปองค์การ การกระจายอ านาจ ขนาด
องค์การ ยุทธศาสตร์องค์การ สภาวะแวดล้อมขององค์การ เทคโนโลยีและวิทยาการ
ต่อการจัดโครงสร้างหลักการจัดกลุ่มคนในองค์การตามแนวพระพุทธศาสนา 
หลักการจัดการโครงสร้างองค์การประเภทต่างๆ การศึกษาเครือข่ายอย่างไม่เป็น
ทางการและวัฒนธรรมองค์การทางพระพุทธศาสนา การจัดโครงสร้างองค์การและ

 ๖๑๔ ๑๐3  ทฤษฎีองค์การและการจัดการเชิงพุทธ                    ๓(๓-๐-๖) 
                 (Organizational Theory and Buddhist Management) 
     ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี เก่ียวกับองค์การ ยุคต่างๆ ทฤษฎีการจัดกา ร 
ปัจจัยพ้ืนฐาน และปัจจัยขั้นสูงในการจัดรูปองค์การ การวางแผนจัดการองค์การ การ
กระจายอ านาจ ขนาดองค์การ ยุทธศาสตร์องค์การ อ านาจและภาวะผู้น า สภาวะ
แวดล้อมขององค์การ เทคโนโลยีและวิทยาการต่อการจัดโครงสร้าง การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ วัฒนธรรมองค์การทางพระพุทธศาสนา หลักการจัดกลุ่ม
คนในองค์การตามแนวพระพุทธศาสนา หลักการจัดการโครงสร้างองค์การประเภท

 
ปรับรหัส

รายวิชาและ
แนวสังเขป
รายวิชา 



  

หลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๕  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ หมายเหตุ 
การบังคับบัญชาขององค์กรสงฆ์ไทย ต่างๆ การ ศึกษา เครือข่ายอย่างไ ม่เป็นทางการและวัฒนธรรมองค์การทา ง

พระพุทธศาสนา การจัดโครงสร้างองค์การและการบังคับบัญชาขององค์กรสงฆ์ไทย 
และการจัดการความขัดแย้งในองค์การ 

๖๑๔ ๒๐๓  ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการเชิงพุทธ               (๓)(๓-๐-๖) 
                 (English for Buddhist Management) 
     ฝึกทักษะและกลวิธีในการอ่าน การเขียน การตีความภาษาอังกฤษส าหรับการ
จัดการเชิงพุทธ และเทคนิคในการอ่านบทความหรือข้อความจากต าราที่เก่ียวกับการ
จัดการ 

 ๖๑๔ ๒๐1  ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการเชิงพุทธ                 (๓)(๓-๐-๖) 
                 (English for Buddhist Management) 
     ฝึกทักษะและกลวิธีในการฟัง พูด อ่าน และเขียน การตีความภาษาอังกฤษส าหรับ
การจัดการเชิงพุทธ และเทคนิคในการอ่านบทความหรือข้อความจากต าราที่เก่ียวกับการ
จัดการเชิงพุทธ 

ปรับรหัส
รายวิชาและ
แนวสังเขป
รายวิชา 

  614 203 สัมมนาการวิจัยทางการจัดการเชิงพุทธ                  (๓)(๓-๐-๖) 
             (Seminar Research to Buddhist Management) 
 สัมมนาเก่ียวกับการวิจัยทางการจัดการเชิงพุทธ ทั้งการวิจัยที่บูรณาการ
หลักพุทธธรรมเพ่ือการจัดการและการวิจัยในการบริหารที่เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
เชิงปริมาณและแบบผสานวิธี เพ่ือสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้
ในทางการจัดการเชิงพุทธเพ่ือน าไปพัฒนาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา 

 
 

เพ่ิมรายวิชา
ใหม่ 

๖๐๐ ๒๐๕  กรรมฐาน                                                  (๒)(๒-๐-๔) 
                 (Buddhist Meditation) 
     ศึกษาหลักสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานที่ปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎก
อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา และปกรณ์วิเสส รวมทั้งรูปแบบการปฏิบัติกรรมฐานของ
ส านักต่างๆ ในสังคมไทย โดยเน้นศึกษาอารมณ์ของสมถกรรมฐานและวิปัสสนา
กรรมฐาน ล าดับขั้นตอนของการเจริญกรรมฐานและผลที่เกิดจากการเจริญ
กรรมฐาน ได้แก่ สมาบัติ ๘ และวิปัสสนาญาณ ๑๖ เป็นต้น 

 ๖๐๐ ๒๐๕  กรรมฐาน                                                   (3)(1-2-6) 
                  (Buddhist Meditation) 
             ศึกษาหลักสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานที่ปรากฏในคัมภีร์
พระไตรปิฎกอรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา และปกรณ์วิเสส รวมทั้งรูปแบบการปฏิบัติ
กรรมฐานของส านักต่างๆ ในสังคมไทย โดยเน้นศึกษาอารมณ์ของสมถกรรมฐานและ
วิปัสสนากรรมฐาน ล าดับขั้นตอนของการเจริญกรรมฐานและผลท่ีเกิดจากการเจริญ
กรรมฐาน ได้แก่ สมาบัติ ๘ และวิปัสสนาญาณ ๑๖ เป็นต้น 
 
 
 

 
 
 

คงเดิม 

๖๑๔ ๒๐๔  ยุทธศาสตร์การจัดการเชิงพุทธ                         ๓(๓-๐-๖) 
      (Buddhist Management Strategy) 

  ยุบรวมใน
รายวิชาการ



  

หลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๕  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ หมายเหตุ 
    ศึกษายุทธศาสตร์ขององค์การในพระพุทธศาสนาเพ่ือการวางแผนระยะยาว 
ระดับชั้นของยุทธศาสตร์ กระบวนการจัดกา รเชิงยุทธศาสตร์ การวางแผน
ยุทธศาสตร์อันประกอบด้วย ภารกิจ วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกภายในองค์การ (SWOT) การก าหนดแผนยุทธศาสตร์ และ
การน าแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ ด้วยการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ การประเมินผล
และการควบคุมเชิงยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การจัดการกิจการทางพระพุทธศาสนา 
หลักการและยุทธวิธีการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ในพระพุทธศาสนา บทบาทเชิง
ยุทธศาสตร์ของผู้น าสงฆ์ในการเพ่ิมประสิทธิภาพองค์การ กรณีศึกษายุทธศาสตร์
การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาของหน่วยงานภาครัฐ และกรณีศึกษาการจัดการ
เชิงยุทธศาสตร์เพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของวัด 

จัดการใน
พระไตรปิฎก 

๖๑๔ ๓๐๕  ภาวะผู้น าทางการจัดการเชิงพุทธ           ๓(๓-๐-๖) 
                  (Leadership on Buddhist Management)  
     ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี เก่ียวกับภาวะผู้ น าแนวตะวั นตกและภาวะผู้น าแนว
ตะวันออก ภาวะผู้น าตามแนวของพระพุทธเจ้า แนวคิดและแนวทางในการพัฒนา
ภาวะผู้น า คุณลักษณะและทักษะของผู้น า การบริหารจัดการเพ่ือความเป็นผู้น า พุทธ
ธรรมส าหรับการสร้างภาวะผู้น า กระบวนการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคคลเพ่ือความ
เป็ นผู้ น าตามแนวทางพระพุทธศาสนา  ภาวะผู้ น าในการวั ดองค์การทา ง
พระพุทธศาสนา ภาวะผู้ น าเชิ งพุทธเพ่ือการจั ดการตามแนวสมานฉั นท์  และ
กรณีศึกษาผู้น าสงฆ์ที่ เป็นต้นแบบของการจัดการเชิงพุทธ 

   
 
 

ปรับไปเป็น
วิชาเลือก 

ข. วิชาเอก                                                       ๑๒ หน่วยกิต  ข. วิชาเอก                                                       ๑๒ หน่วยกิต  
๖๑๔ ๑๐๖  ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ                           ๓(๓-๐-๖) 
                 (Research Methodology in Management) 
      ศึกษาวิจัยเก่ียวกับการจัดการองค์การทางพระพุทธศาสนา ขั้นตอนของการวิจัยอัน
ประกอบด้วย การก าหนดปัญหาและประเด็นในการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม 
การก าหนดกรอบแนวคิด และสมมติฐาน การก าหนดประชากรเป้าหมาย และการสุ่ม
ตัวอย่าง การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล เทคนิคในการวิเคราะห์ทางสถิติ การแปล

 ๖๑๔ ๑๐3  ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ                             ๓(๓-๐-๖) 
                 (Research Methodology in Management) 
      ศึกษาวิ จั ยทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณเก่ียวกับการจั ดการองค์การทาง
พระพุทธศาสนาและกิจการคณะสงฆ์ ขั้นตอนของการวิจัยอันประกอบด้วย การก าหนด
ปัญหาและประเด็นในการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การก าหนดกรอบแนวคิด และ
สมมติฐาน การก าหนดประชากรเป้าหมาย และการสุ่มตัวอย่าง การเก็บข้อมูล การ

 
 

ปรับรหัส
รายวิชาและ
แนวสังเขป
รายวิชา 



  

หลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๕  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ หมายเหตุ 
ผลและการอภิปรายผล การจัดการและการรายงานผลการวิจัยเพ่ือน าการวิ จัยมา
ประยุกต์ใช้ในกิจการพระพุทธศาสนา 

วิเคราะห์ข้อมูล เทคนิคในการวิเคราะห์ทางสถิติ การแปลผลและการอภิปรายผล การ
จัดการและการรายงานผลการวิ จั ยเพ่ือน าการวิ จัยมาประยุ กต์ ใช้ ในกิจการ
พระพุทธศาสนาหรือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ทั้งนี้นิสิตทุกรูปหรือคนต้องเสนอโครง
ร่างการวิจัยอย่างน้อยหนึ่งเรื่อง 

๖๑๔ ๑๐๗  การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์                ๓(๓-๐-๖) 
                 (Strategic Human Resource Management) 
      ศึกษาการจัดการและการประสานยุทธศาสตร์ขององค์การให้รองรับด้วยกล
ยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ โดยผ่านวิสัยทัศน์ ภารกิจและวัตถุประสงค์ด้านทรัพยากร
มนุษย์ อันประกอบด้วย การวางแผนก าลังคน การวางแผนอาชีพ การสรรหาและ
คัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนา การจูงใจ และการธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์โดย
การจ่ายค่าตอบแทนประยุกต์เข้ากับแนวคิดและวิธีการทางพระพุทธศาสนา 

 ๖๑๔ ๑๐4  การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์                    ๓(๓-๐-๖) 
                 (Strategic Human Resource Management) 
      ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการและ
วางแผนกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  การ
จัดการและการประสานยุทธศาสตร์ขององค์การให้รองรับด้วยกลยุทธ์ด้านทรัพยากร
มนุษย์ โดยผ่ านวิสั ยทั ศน์  ภารกิจและวั ตถุ ประสงค์ ด้านทรัพยากรมนุษย์  อัน
ประกอบด้วย กลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพการสรรหาและคัดเลือก กลยุทธ์การ
ฝึกอบรมและพัฒนา กลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทนที่อิงกับขีดความสามารถหลัก กล
ยุทธ์การจูงใจและการธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ คุณลักษณะของผู้น าเพ่ือการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ 

 
 

ปรับรหัส
รายวิชาและ
แนวสังเขป
รายวิชา 

  614 204 นวัตกรรมเพ่ือการจัดการ                                    ๓(๓-๐-๖) 
              (Innovation for Management) 
              ศึกษาความหมาย วัตถุประสงค์ ลักษณะสาระส าคัญของนวัตกรรม
ทางการจัดการ ระเบียบข้อกฎหมายว่าด้วยการบริหารการเงินการบัญชีและ
งบประมาณ กระบวนการ วิธีและขั้นตอนการออกแบบระบบสารสนเทศทางการ
บัญชี เทคนิคและแนวโน้มการน าระบบฐานข้อมูลไปใช้ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
แนวใหม่ตามหลักบริหารจัดการด้วย คน เงิน วัสดุและการจัดการทางด้านศาสน
สมบัติของวัด 

 
 

เพ่ิมรายวิชา
ใหม่ 

๖๑๔ ๓๐๙  สัมมนาการจัดการองค์การสมัยใหม่                    ๓(๓-๐-๖) 
                 (Modern Organization Management) 
      สัมมนาเก่ียวกับองค์การ องค์การสมัยใหม่ เช่น เรื่องขององค์การแห่งความรู้ 
องค์การเสมือนจริง องค์การสมรรถนะสูง วัฒนธรรมองค์การ นวัตกรรมและการ

 ๖๑๔ 205  การจัดการองค์การสมัยใหม่                                ๓(๓-๐-๖ 
                  (Modern Organization Management) 

ศึกษาแนวคิดพ้ืนฐาน หลักการจัดการ ลักษณะองค์การ  หน้าที่หลักในการ
จัดการ กระบวนการทางการจัดการในองค์การ วัฒนธรรมองค์การและสภาวะ

 
 

ปรับชื่อวิชา
,รหัส



  

หลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๕  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ หมายเหตุ 
เปลี่ยนแปลงองค์การ รวมถึ งพฤติกรรมขององค์การ ทฤษฎีแรงจูงใจ ภาวะผู้น า 
พฤติกรรมกลุ่ม และการเมืองในองค์การ เป็นต้น 

แวดล้อมภายนอก การบริหารความหลากหลาย การพัฒนาองค์การและองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ การจัดการความรู้  การบริหารคุณภาพ การวัดผลงานเชิงดุลยภาพ 
(Balanced scorecard) องค์การเสมือนจริง การบริหารเครือข่าย การบริหารข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือช่วยในการตัดสินใจทางการบริหาร  บทบาทและทักษะของผู้บริหาร 
และเครื่องมือทางการจัดการเพ่ือการบริหารโครงการ รวมทั้งจริยธรรมในการ
จัดการและความรับผิดชอบต่อสังคม  
 

รายวิชาและ
แนวสังเขป
รายวิชา 

๖๑๔ ๒๐๘  การจัดการโครงการขั้นสูง                                ๓(๓-๐-๖) 
                 (Advanced Project Management) 
      ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการโครงการ ประเภทของโครงการ สภาพ
ปัญหาการจัดการโครงการ  กระบวนการจัดการโครงการในระดับมหภาคและจุลภาค 
การจัดโครงการแบบบูรณาการ อ านาจหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงและผู้จัดการ
โครงการ การบูรณาการโครงการ การจัดการทรัพยากรในการจัดการโครงการ การ
วางแผนและการด าเนินการ การจัดการคุณภาพของโครงการ การจัดการความเสี่ยง
ของโครงการ การติดตามและควบคุมโครงการ เทคนิคและเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุม
และติดตามความก้าวหน้าของโครงการ และปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัด
โครงการขององค์การทางพระพุทธศาสนา 

   
 
 

ปรับไปเป็น
วิชาเลือก 

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  การจัดการกิจการพระพุทธศาสนา                     ๓(๓-๐-๖) 
(Management of Buddhist Affairs)   
      ศึกษาการจัดการที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานของพระพุทธศาสนา ตามแนวทาง
ในการบริหารงานของคณะสงฆ์ ประกอบด้วยงานการปกครอง การศาสนศึกษา การ
เผยแผ่ การสาธารณูปการ การศึกษาสงเคราะห์ และการสาธารณสงเคราะห์ การ
บริหารจัดการทรัพย์สินของพระพุทธศาสนา รวมทั้งการจัดการความเสี่ยงตามแนว

  ยุบรวมกับ
รายวิชา

สัมมนาการ
วิจัยทางการ
จัดการเชิง
พุทธ (ใน



  

หลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๕  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ หมายเหตุ 
พระพุทธศาสนา หมวดวิชา

บังคับ) 
๖๑๔ ๒๑๑  การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาเปรียบเทียบ       ๓(๓-๐-๖) 
                 (Management of Buddhist Affairs)   
     ศึกษาเปรียบ เทียบกา รจัดการที่เ ก่ียวข้อง กับการบริหา รกิจ การของ
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ประเทศต่าง ๆ ทั้งในฝ่ายของคณะสงฆ์เถรวาท 
และมหายาน โดยเน้นศึกษาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสงฆ์เถรวาท ทั้ง
ในเรื่องของการปกครอง การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่ การ
สาธารณูปการ และการสาธารณะสงเคราะห์ และงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้อาจ
ก าหนดให้มีการไปศึกษาดูงานกิจการพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ 

  ก าหนดให้
เรียนใน
ระดับ

ปริญญาเอก 
(สาขาวิชา
การจัดการ
เชิงพุทธ) 

๖๑๔ ๒๑๒  มนุษยสัมพันธ์กับการจัดการเชิงพุทธ                     ๓(๓-๐-๖) 
                 (Human Relations and Buddhist Management)   
      ศึกษาหลั กและแนวคิดเก่ี ยวกับมนุษยสั มพันธ์ กับการจั ดการตามแนว
พระพุทธศาสนา ประกอบด้วยเรื่องการศึกษาเพ่ือพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลิกภาพ 
การศึกษาเพ่ือเข้าใจผู้อ่ืน การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในองค์การ ศิลปะในการครองใจคน 
และเคล็ดลับของการจัดการตามแนวพระพุทธศาสนา 

 ๖๑๔ ๒06  มนุษยสัมพันธ์กับการจัดการเชิงพุทธ                      ๓(๓-๐-๖) 
                  (Human Relations and Buddhist Management)   
      ศึกษา หลั กและแนว คิดเก่ี ยวกั บมนุ ษยสั มพัน ธ์ กับการจั ดกา รตา มแนว
พระพุทธศาสนา ประกอบด้วยเรื่องการศึกษาเพ่ือพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลิกภาพ 
การศึกษาเพ่ือเข้าใจผู้ อ่ืน การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในองค์การ ศิลปะในการครองใจคน 
เคล็ดลับของการจัดการตามแนวพระพุทธศาสนา รวมถึงศึกษากรณีตัวอย่างพระสงฆ์หรือ
ผู้น าชาวพุทธที่ใช้หลักมนุษยสัมพันธ์เชิงพุทธในการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา 

ปรับรหัส
รายวิชาและ
แนวสังเขป
รายวิชา 

๖๑๔ ๒๑๓  กฎหมายคณะสงฆ์เพ่ือการจัดการ                      ๓(๓-๐-๖) 
                 (Sangha Laws for Management) 
       ศึกษาความหมาย ลักษณะที่มาและประเภทของกฎหมาย ขั้นตอนและวิธีการ
ออกกฎหมายคณะสงฆ์ ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายคณะสงฆ์กับกฎหมายอ่ืน  ๆ
กฎหมายต่าง  ๆที่เก่ียวข้องกับกิจการคณะสงฆ์ การบังคับใช้กฎหมายคณะสงฆ์ การใช้
อ านาจหน้าที่ของพระสังฆาธิการ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ และกฎมหาเถรสมาคมที่
เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ และเปรียบเทียบพระวินัยกับกฎหมาย
คณะสงฆ์ทั้งเรื่องของแหล่งที่มา และการบังคับใช้เพ่ือการจัดการองค์กรสงฆ์ 

 ๖๑๔ ๒07  กฎหมายคณะสงฆ์เพ่ือการจัดการ                          ๓(๓-๐-๖) 
                 (Sangha Laws for Management) 
       ศึกษาความหมาย ลักษณะที่มาและประเภทของกฎหมาย ขั้นตอนและวิธีการออก
กฎหมายคณะสงฆ์ ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายคณะสงฆ์กับกฎหมายอ่ืน ๆ กฎหมาย
ต่าง  ๆที่เก่ียวข้องกับกิจการคณะสงฆ์ การบังคับใช้กฎหมายคณะสงฆ์ การใช้อ านาจ
หน้าที่ของพระสังฆาธิการ พระราชบัญญั ติคณะสงฆ์ และกฎมหาเถรสมาคมที่เก่ียวข้อง
กับการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ และเปรียบเทียบพระวินัยกับกฎหมายคณะสงฆ์ทั้ง
เรื่องของแหล่งที่มา และการบังคับใช้เพ่ือการจัดการองค์กรสงฆ์ 

   
 

ปรับรหัส
รายวิชา 

๖๑๔ ๒๑๔  การศึกษาตามแนวแนะทางการจัดการเชิงพุทธ        ๓(๓-๐-๖)  ๖๑๔ ๒08  การศึกษาตามแนวแนะทางการจัดการเชิงพุทธ        ๓(๓-๐-๖)  



  

หลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๕  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ หมายเหตุ 
                 (Directed Studies in Buddhist Management) 
       ศึกษาเพ่ิมเติมในหัวข้อที่ เก่ียวข้ องกับสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ เป็ น
การศึกษาตามแนวแนะทางการจัดการ ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ประจ ารายวิชานี้ 
 

                 (Directed Studies in Buddhist Management) 
       ศึกษาเพ่ิมเติมในหัวข้อที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ เป็นการศึกษา
ตามแนวแนะทางการจัดการเชิงพุทธ ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ประจ ารายวิชานี้ 
 
 
 
 

ปรับรหัส
รายวิชาและ
แนวสังเขป
รายวิชา 

๖๑๔ ๒๑๕  สัมมนาการจัดการเชิงพุทธ                              ๓(๓-๐-๖) 
      สัมมนาเก่ียวกับการจัดการเชิงพุทธตามหัวข้อและเนื้อหาที่ก าหนด 

  ยุบรวมกับ
รายวิชา

สัมมนาการ
วิจัยทางการ
จัดการเชิง
พุทธ (ใน
หมวดวิชา

บังคับ) 
๖๑๔ ๒๑๖  การจัดการตามแนวสมานฉันท์เชิงพุทธ                  ๓(๓-๐-๖) 
                 (Management on Buddhist Reconciliation)   
      ศึกษาแนวคิดทฤษฎีของความขัดแย้ง วิธีการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี การ
จัดการเพ่ือให้เกิดสันติและสมานฉันท์ตามหลักพุทธธรรม ศึกษากรณีการจัดการปัญหา
ความขัดแย้งสมัยพุทธกาลและการจัดการความขัดแย้งตามแนวสมานฉันท์ในปัจจุบัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าแนวพุทธสันติวิธีมาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทย
ปัจจุบัน 

 ๖๑๔ ๒09 การจัดการตามแนวสมานฉันท์เชิงพุทธ                     ๓(๓-๐-๖) 
                (Management on Buddhist Reconciliation)   
      ศึกษาแนวคิดทฤษฎีของความขัดแย้ง วิธีการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี การ
จัดการเพ่ือให้เกิดสันติและสมานฉันท์ตามหลักพุทธธรรม ศึกษากรณีการจัดการปัญหา
ความขัดแย้งสมัยพุทธกาลและการจัดการความขัดแย้งตามแนวสมานฉันท์ในปัจจุบัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าแนวพุทธสันติวิธีมาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทย
ปัจจุบัน 

 
 

ปรับรหัส
รายวิชา 

๖๑๔ ๓๑๗  การวิเคราะห์ข้อมูลทางการจัดการ                      ๓(๓-๐-๖) 
               (Data Analysis in Management) 
     ศึกษาวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทางการจัดการ ทั้งในแบบเชิงปริมาณและแบบ
เชิงคุณภาพ เช่น การใช้สถิติ การวิเคราะห์ภาษา การใช้คอมพิวเตอร์ การจ าลอง

 ๖๑๔ 210  การวิเคราะห์ข้อมูลทางการจัดการ                           ๓(๓-๐-๖) 
               (Data Analysis in Management) 
            ศึกษาวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทางการจัดการ ประเภทของข้อมูลทั้งข้อมูล
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่เก่ียวกับการจัดการ เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

 
ปรับรหัส

รายวิชาและ
แนวสังเขป



  

หลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๕  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ หมายเหตุ 
การเปรียบเทียบ การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ การ
วิเคราะห์ข้อมูลระดับกลุ่ม การวิเคราะห์การใช้พระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์ 
เป็นต้น 

คุณภาพ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
โดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิจัยทั้ง
สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) และสถิติอนุมาน (Inferential Statistics) 

รายวิชา 

๖๑๔ ๓๑๘  การจัดการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง         ๓(๓-๐-๖) 
                 (Management on Philosophy of the Sufficiency Economy) 
       ศึกษาการจัดการงานขององค์การตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเป็นแนว
ที่ยึดหลักทางสายกลาง ค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกันใน
ตัวท่ีดี ที่น าไปสู่ชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่มีความสมดุล ม่ันคงและ
ยั่ งยื น การจั ดการตามแนวเศรษฐกิ จพอเพียงที่ สั มพันธ์ กับค าสอนในทา ง
พระพุทธศาสนา และการศึกษากรณีศึกษาองค์การ หรื อหน่วยงานที่ ประสบ
ความส าเร็จในการจัดการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๖๑๔ 211  การจัดการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง            ๓(๓-๐-๖) 
                (Management on Philosophy of the Sufficiency Economy) 
       ศึกษาการจัดการงานขององค์การตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเป็นแนวท่ี
ยึดหลักทางสายกลาง ค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ี
ดี บนพ้ืนฐานความรู้คู่คุณธรรม ที่น าไปสู่ชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่มีความ
สมดุล ม่ันคงและยั่งยืน การจัดการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงที่สัมพันธ์กับค าสอนในทาง
พระพุทธศาสนา และการศึกษากรณีศึกษาองค์การ หรือหน่วยงานที่ประสบความส าเร็จ
ในการจัดการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ปรับรหัส

รายวิชาและ
แนวสังเขป
รายวิชา 

๖๑๔ ๓๑๗  การพัฒนาองค์การ                                        ๓(๓-๐-๖) 
                 (Organizational Development) 
      ศึกษาแนวความคิดในการพัฒนาองค์การ ทฤษฎีการพัฒนาองค์การทางด้านทฤษฎี
พฤติกรรมศาสตร์และทฤษฎีองค์การและการเปลี่ยนแปลง เครื่องมือในการพัฒนา
องค์การอันประกอบด้วย การตรวจวินิจฉัย กระบวนการมนุษย์ในองค์การ การตรวจ
วินิจฉัยโครงสร้างและระบบงาน การวิเคราะห์ แรงสนั บสนุ นและต่อต้านการ
เปลี่ยนแปลง เครื่องมือสอดแทรกเพ่ือการพัฒนาองค์การ การพัฒนาเป้าหมายและ
แผนงานหลักของหน่วยงาน รวมถึงการพัฒนาทีมงานและความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม 
กรณีศึกษาในการพัฒนาองค์การทางพระพุทธศาสนา บทบาทของการฝึกอบรมและ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการพัฒนาองค์การทางพระพุทธศาสนา 

 ๖๑๔ 212  การพัฒนาองค์การ                                          ๓(๓-๐-๖) 
       (Organizational Development) 
      ศึกษาแนวความคิดในการพัฒนาองค์การ ทฤษฎีการพัฒนาองค์การทางด้านทฤษฎี
พฤติกรรมศาสตร์ และทฤษฎีองค์การและการเปลี่ยนแปลง เครื่ องมือในการพัฒนา
องค์การอันประกอบด้วย การตรวจวินิจฉัย กระบวนการมนุษย์ในองค์การ การตรวจ
วินิจฉัยโครงสร้างและระบบงาน การวิเคราะห์ แรงสนับสนุนและต่อต้านการเปลี่ยนแปลง 
เครื่องมือสอดแทรกเพ่ือการพัฒนาองค์การ การพัฒนาเป้าหมายและแผนงานหลักของ
หน่วยงาน รวมถึงการพัฒนาทีมงานและความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม กรณีศึกษาในการ
พัฒนาองค์การทางพระพุทธศาสนา  

 
 

ปรับรหัส
รายวิชาและ
แนวสังเขป
รายวิชา 

๖๑๔ ๒๐๘  การจัดการโครงการขั้นสูง                                ๓(๓-๐-๖) 
                 (Advanced Project Management) 
      ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการโครงการ ประเภทของโครงการ สภาพ
ปัญหาการจัดการโครงการ  กระบวนการจัดการโครงการในระดับมหภาคและจุลภาค 
การจัดโครงการแบบบูรณาการ อ านาจหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงและผู้จัดการ

 ๖๑๔ ๒13  การจัดการโครงการขั้นสูง                                  ๓(๓-๐-๖) 
      (Advanced Project Management) 

      ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการโครงการ ประเภทของโครงการ สภาพ
ปัญหาการจัดการโครงการ  กระบวนการจัดการโครงการในระดับมหภาคและจุลภาค การ
จัดโครงการแบบบูรณาการ อ านาจหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงและผู้จัดการโครงการ 

 
 
 

ปรับมาจาก
วิชาเอกและ



  

หลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๕  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ หมายเหตุ 
โครงการ การบูรณาการโครงการ การจัดการทรัพยากรในการจัดการโครงการ การ
วางแผนและการด าเนินการ การจัดการคุณภาพของโครงการ การจั ดการความเสี่ยง
ของโครงการ การติดตามและควบคุมโครงการ เทคนิคและเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุม
และติดตามความก้าวหน้าของโครงการ และปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัด
โครงการขององค์การทางพระพุทธศาสนา (เดิมเป็นหมวดวิชาเอก) 

การบูรณาการโครงการ การจัดการทรัพยากรในการจัดการโครงการ การวางแผนและการ
ด าเนินการ การจัดการคุณภาพของโครงการ การจัดการความเสี่ยงของโครงการ การ
ติดตามและควบคุมโครงการ เทคนิ คและเครื่ องมือที่ ใช้ ในการควบคุมและติดตาม
ความก้าวหน้าของโครงการ และปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดโครงการของ
องค์การทางพระพุทธศาสนา 
 

ปรับรหัส
รายวิชา 

๖๑๔ ๓๐๕  ภาวะผู้น าทางการจัดการเชิงพุทธ           ๓(๓-๐-๖) 
                  (Leadership on Buddhist Management)  
     ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี เก่ียวกับภาวะผู้ น าแนวตะวั นตกและภาวะผู้น าแนว
ตะวันออก ภาวะผู้น าตามแนวของพระพุทธเจ้า แนวคิดและแนวทางในการพัฒนา
ภาวะผู้น า คุณลักษณะและทักษะของผู้น า การบริหารจัดการเพ่ือความเป็นผู้น า พุทธ
ธรรมส าหรับการสร้างภาวะผู้น า กระบวนการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคคลเพ่ือความ
เป็ นผู้ น าตามแนวทางพระพุทธศาสนา  ภาวะผู้ น าในการวั ดองค์การทา ง
พระพุทธศาสนา ภาวะผู้ น าเชิ งพุทธเพ่ือการจั ดการตามแนวสมานฉั นท์  และ
กรณีศึกษาผู้น าสงฆ์ที่ เป็นต้นแบบของการจัดการเชิงพุทธ (เดิมเป็นหมวดวิชาเลือก) 

 ๖๑๔ 214  ภาวะผู้น าทางการจัดการเชิงพุทธ                           ๓(๓-๐-๖) 
                (Leadership on Buddhist Management)  
     ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผู้น าแนวตะวันตกและภาวะผู้น าแนว
ตะวันออก ภาวะผู้น าตามแนวของพระพุทธเจ้า แนวคิดและแนวทางในการพัฒนาภาวะ
ผู้น า คุณลักษณะและทักษะของผู้น า การบริหารจัดการเพ่ือความเป็นผู้น า พุทธธรรม
ส าหรับการสร้างภาวะผู้น า กระบวนการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคคลเพ่ือความเป็น
ผู้น าตามแนวทางพระพุทธศาสนา ภาวะผู้น าในการวัดองค์การทางพระพุทธศาสนา ภาวะ
ผู้น าเชิงพุทธเพ่ือการจัดการตามแนวสมานฉันท์ และกรณีศึกษาผู้น าสงฆ์ที่ เป็นต้นแบบ
ของการจัดการเชิงพุทธ 

 
 
 
 

ปรับมาจาก
วิชาบังคับ
และปรับ

รหัสรายวิชา 

  614 215 เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการ                                                  ๓(๓-๐-๖) 
              (Technology for Management) 
 ศึกษาแนวความคิดเก่ียวกับการจัดการเทคโนโลยี ระบบของเทคโนโลยี
สารสน เทศในองค์กร  เทคโนโลยีคอมพิว เตอร์ เทคโน โลยีกา รสื่อสา รข้อมูล 
อินเทอร์เน็ต เครือข่ายสังคมออนไลน์  ฐานข้อมูลและการสืบค้น เทคโนโลยีการ
จัดการสารสนเทศและองค์ความรู้  การจัดเก็บข้อมูล เทคโนโลยีเพ่ือการวิจัย 
กฎหมาย จริยธรรม และความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือจัดการ 
และของเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

 
 

เพ่ิมรายวิชา
ใหม่ 

ง. วิทยานิพนธ์       ๑๒ หน่วยกิต  ง. วิทยานิพนธ์       ๑๒ หน่วยกิต  
๖๑๔ ๔๐๐  วิทยานิพนธ์                                                      ๑๒ 
               Thesis 

 ๖๑๔ ๔๐๐  วิทยานิพนธ์                                                         ๑๒ 
               Thesis 

 
 



  

หลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๕  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ หมายเหตุ 
       ศึกษาวิจัยและน าเสนอผลการวิจัยซ่ึงมีเนื้อหาสาระทางด้านการจัดการที่สามารถ
ประยุกต์ใช้ในกิจการทางพระพุทธศาสนาหรือเก่ียวข้องกับพระพุทธศาสนา ภายใต้
การดูแลแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยขั้นตอนและรูปแบบของการน าเสนอวิทยานิพนธ์ 

      ศึกษาวิจัยและน าเสนอผลการวิจัยซ่ึงมีเนื้อหาสาระทางด้านการจัดการที่สามารถ
ประยุกต์ใช้ในกิจการทางพระพุทธศาสนาหรือเก่ียวข้องกับพระพุทธศาสนา ภายใต้การ
ดูแลแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยขั้นตอนและรูปแบบของการน าเสนอวิทยานิพนธ์ 

คงเดิม 

จ. การศึกษาอิสระ         ๖ หน่วยกิต  จ. สารนิพนธ์         ๖ หน่วยกิต  
๖๑๔ ๕๐๐  สารนิพนธ์                                                         ๖ 
               Research paper 
       ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในปัญหาหรือเรื่องที่น่าสนใจในบริบทของการจัดการ ที่
สามารถประยุกต์ใช้ในกิจการทางพระพุทธศาสนาหรือเก่ียวข้องกับพระพุทธศาสนา 
ภายใต้การอนุญาต แนะน าและการควบคุมโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและเขียนรายงานใน
รูปของสารนิพนธ์ 

 ๖๑๔ ๕๐๐  สารนิพนธ์                                                             ๖ 
Research paper 
        ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในปัญหาหรือเรื่องที่น่าสนใจในบริบทของการจัดการ ที่
สามารถประยุกต์ใช้ในกิจการทางพระพุทธศาสนาหรือเก่ียวข้ องกับพระพุทธศาสนา 
ภายใต้การอนุญาต แนะน าและการควบคุมโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและเขียนรายงานในรูป
ของสารนิพนธ์ 

 
 

คงเดิม 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 
 

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระอุดมสิทธินายก,ผศ.ดร. (ก าพล คุณงฺกโร) 
๑. ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 สังกัด หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    
 

๒. ประวัติการศึกษา   
คุณวุฒิ ปีท่ีส าเร็จ ชื่อสถานท่ีศึกษา 

พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ) ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ) ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พธ.ด. (การจัดการเชิงพุทธ) ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๓. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 
 ๓.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี   
ท่ี วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ พระไตรปิฎกศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒ พระวินัยปิฎก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓ การจัดการทรัพยากรมนุษย์แนวพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  
๓.๒ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาโท 

ท่ี วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ ภาวะผู้น าทางการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒ การศึกษาตามแนวแนะทางการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓ การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๓.๓ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาเอก 

ท่ี วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ องค์การการบริหารและพฤติกรรมองค์การเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒ การบริหารการพัฒนาองค์การเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓ สันติวิธีและสมานฉันท์เชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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๔. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ต ารา) 
  ๔.๑ งานวิจัย 

 ๔.๑.๑ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท และพระมหาก าพล คุณงฺกโร. (๒๕๕๘). พุทธบูรณาการเพ่ือ
การจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  ตีพิมพ์ใน 
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ พิเศษ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙) : ๓๑-๔๒. 

       ๔.๑.๒ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ และพระมหาก าพล คุณงฺกโร. (๒๕๕๘). การสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ด้วยการขับเค ล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษา ศีล ๕  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา . 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ตีพิมพ์ในวารสาร วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ ปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓ (กันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๙) : ๔๕-๖๒. 

 
 ๔.๒ บทความทางวิชาการ 
 ๔.๒.๑ พระมหาก าพล คุณงฺกโรและคณะ. (๒๕๕๘). กลวิธีปกครองคน = Power, Influence, 
and Persuasion. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ ปริทรรศน์.  ปีที่  ๔ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) (พฤษภาคม – 
สิงหาคม ๒๕๕๘): ๕๗๙-๕๙๑. 

       ๔.๒.๒ พระมหาก าพล คุณงฺกโรและคณะ. (๒๕๕๙) . พระพุทธศาสนาในจีน ทิเบต เวียดนาม 
ญี่ปุ่น : มองผ่านงานพระศรีคัมภีรญาณ. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ ปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม 
– สิงหาคม ๒๕๕๙): ๒๖๓-๒๗๗. 

 
๔.๓ หนังสือ/ต ารา 

                - 
๕. กรรมการท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 
 - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.๒_พธ.ม._สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ    102 
 

 

ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 
 

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร. 
๑. ต าแหน่ง อาจารย์ 
 สังกัด หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    
 

๒. ประวัติการศึกษา   
คุณวุฒิ ปีท่ีส าเร็จ ชื่อสถานท่ีศึกษา 

พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ) ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ) ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พธ.ด. (การจัดการเชิงพุทธ) ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๓. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 
 ๓.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี   
ท่ี วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ พระพุทธศาสนากับการพัฒนาชีวิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒ การวางแผนและควบคุมงานบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓ พระสุตตันตปิฎก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  
๓.๒ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาโท 

ท่ี วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ สาระนิพนธ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒ การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓ การศึกษาแนวแนะทางการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๓.๓ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาเอก 

ท่ี วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ การบริหารการพัฒนาองค์การเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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๔. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ต ารา) 
  ๔.๑ งานวิจัย 

พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท และพระมหาก าพล คุณงฺกโร. (๒๕๕๘). พุทธบูรณาการเพ่ือการจัดการ
โรงเรียนวิถีพุทธ. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ตีพิมพ์ใน วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ พิเศษ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙) : ๓๑-๔๒. 
 
 ๔.๒ บทความทางวิชาการ 

๔.๒.๑ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโทและคณะ. (๒๕๕๘). กลวิธีปกครองคน = Power, Influence, 
and Persuasion. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ ปริทรรศน์.  ปีที่  ๔ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) (พฤษภาคม – 
สิงหาคม ๒๕๕๘) :  ๕๓๙-๕๙๑. 

๔.๒.๒ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโทและคณะ. (๒๕๕๙). พระพุทธศาสนาในจีน ทิเบต เวียดนาม 
ญี่ปุ่น : มองผ่านงานพระศรีคัมภีรญาณ. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ ปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม 
– สิงหาคม ๒๕๕๙) :  ๓๑-๔๒. 

 
๔.๓ หนังสือ/ต ารา 

- 
๕. กรรมการท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 
 - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 
 

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ดร. 
๑. ต าแหน่ง อาจารย์ 
 สังกัด หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    
 

๒. ประวัติการศึกษา   
คุณวุฒิ ปีท่ีส าเร็จ ชื่อสถานท่ีศึกษา 

พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ) ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ) ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พธ.ด. (การจัดการเชิงพุทธ) ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๓. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 
 ๓.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี   
ท่ี วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ การวางแผนและการควบคุมงานบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ ธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓ พระสุตตันตปิฎก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  
๓.๒ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาโท 

ท่ี วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ การจัดการโครงการขั้นสูง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓ สัมมนาทางการจัดการองค์การสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๓.๓ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาเอก 

ท่ี วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ องค์การและพฤติกรรมองค์การ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการขั้นสูง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
๔. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ต ารา) 
  ๔.๑ งานวิจัย 
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          พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ และพระมหาก าพล คุณงฺกโร. (๒๕๕๘). การสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ด้วยการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. สถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร์ : มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ตีพิมพ์ในวารสาร วารสาร มจร สังคมศาสตร์ ปริทรรศน์.  ปี
ที่ ๕ ฉบับที่ ๓ (กันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๙) : ๔๕-๖๒. 
 
 ๔.๒ บทความทางวิชาการ 

      ๔.๒.๑ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๕๘). ภาวะผู้น าของเจ้าอาวาส: บทบาททางการ
จัดการองค์กรสงฆ์ท่ีเข้ม แข็งในยุคปัจจุบัน . ตีพิมพ์งานประชุม Proceedings  ๒nd National and 
International Conference  on Administration and Management  ๒๙ January ๒๐๑๖, KU Home, 
Bangkok, Thailand : ๑๐๐-๑๐๘. 

      ๔.๒.๒ พระมหา กฤษฎา กิตฺติโสภโณและคณะ. (๒๕๕๘) . กลวิธี ปกครองคน = Power, 
Influence, and Persuasion. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ ปริทรรศน์.  ปีที่  ๔ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) 
(พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๕๘): ๕๗๙-๕๙๑. 

๔.๒.๓ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณและคณะ. (๒๕๕๙). พระพุทธศาสนาในจีน ทิเบต 
เวียดนาม ญี่ปุ่น : มองผ่านงานพระศรีคัมภีรญาณ. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ ปริทรรศน์.  ปีที่  ๕ ฉบับที่ ๒ 
(พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๕๙): ๒๖๓-๒๗๗. 

 
๔.๓ หนังสือ/ต ารา 

พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ,ดร. (๒๕๕๙), การจัดการโครงการชั้นสูง, (กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) ISBN ๙๗๘-๖๑๖-๔๒๓-๖๙๙-๘ (๓๐๗ หน้า)  

 
๕. กรรมการท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 
 - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 
 

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ดร. 
๑. ต าแหน่ง อาจารย์ 
 สังกัด หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    
 

๒. ประวัติการศึกษา   
คุณวุฒิ ปีท่ีส าเร็จ ชื่อสถานท่ีศึกษา 

พธ.บ. (ครุศาสตร์) ๒๕๓๙ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์เอเชีย) ๒๕๔๔ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๓. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 
 ๓.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี   
ท่ี วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ วิจัยทางการจัดการ ๑-๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓ วินัยปิฏก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕ สัมมนาทางการจัดการ   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕ ประวัติศาสตร์กัมพูชา   โพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

  
๓.๒ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาโท 

ท่ี วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ พระไตรปิฎกวิเคราะห์    หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชา

พระพุทธศาสนา)  วิทยาลัยสงฆ์เลย 
๒ วิชาปรัชญา แนวคิดและทฤษฎีการท่องเที่ยว 

(๑๓๖๗๑๑) [การจัดการท่องเที่ยวตามแนวพุทธ] 
Philosophy, Concepts and Theories in 
Tourism  

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว Master of Arts 
(Hotel and Toursim Management) วิทยาลัย
การจัดการกรุงเทพมหานคร College of 
Management Bangkok  มหาวิทยาลัยพะเยา 

๓ พระไตรปิฎกวิเคราะห์  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา)   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น  (พ.ศ.๒๕๕๘) 

๔ วิชาเศรษฐศาสตร์ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา 
(๖๑๖๒๐๘) [Economics in Buddhist 
Scripture] วิชาพุทธวิธีกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์การพัฒนาเชิงพุทธ [Master of Arts 
Program in Buddhist Development 
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ท่ี วิชา มหาวิทยาลัย 
(๖๑๖๒๐๙) [Buddhist Methodology and 
Economic Development]  

Economics] ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ระหว่างเมษายน-ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 

๕ วิชาประวัติศาสตร์อารยธรรมอินเดียโบราณ 
(๖๒๐๓๐๙) [The History of Ancient Indian 
Civilization] 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
พระไตรปิฎกศึกษา [Master of Arts Program in 
Tipitaka Studies] ภาควิชาพระพุทธศาสนา 
คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย  (พ.ศ.๒๕๕๘) 

๖ วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ (๖๑๔๑๐๖) 
[Research Methodology in Management]  
วิชาการจัดโครงการขั้นสูง (๖๑๔๒๐๘) [Advance 
Project Management]  วิชาสัมมนาการจัดการ
เชิงพุทธ (๖๑๔๓๐๙) [Seminar on Buddhist 
Management]  วิชากรรมฐาน(๖๐๐๒๐๕) 
[Buddhist Meditation] 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ระหว่างเมษายน-ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗-
๒๕๖๐ 

 
๓.๓ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาเอก 

ท่ี วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ พุทธจิตวิทยา/ Buddhist Psychology หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพระ

พุทธจิตวิทยา  [Doctor of Philosophy  
Program in Buddhist Psychology] ภาควิชา
จิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     

๒ วิชา ปรัชญาแนวคิดและทฤษฎีในการจัดการการ
ท่องเที่ยว/ Philosophy, Concepts and 
Theories in Tourism  (๔๑๙๘๐๒) [การจัดการ
ท่องเที่ยวตามแนวพุทธ]  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
การท่องเที่ยว Doctor of Philosophy Program 
in Tourism Management วิทยาลัยการจัดการ
กรุงเทพมหานคร College of Management 
Bangkok  มหาวิทยาลัยพะเยา 

๓ วิชาสันติวิธีและสมานฉันท์เชิงพุทธ (๘๐๔ ๒๑๓) 
(Buddhist Peaceful Means and 
Reconciliation) วิชาสัมมนาการวิจัยและ
พัฒนาการจัดการเชิงพุทธ (๘๐๔ ๒๑๘ ) 
(Seminar on Buddhist Management 
Research and Development) 

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ [Doctor of Philosophy  
Program in Buddhist  Management] 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     
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๔. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ต ารา) 
  ๔.๑ งานวิจัย 
    ผศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโต และพระระพิน พุทธิสาโร (นักวิจัยร่วม)  (๒๕๕๙).  “การพัฒนาเจตคติและจิต
วิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธ (Development of Teacher’s Attitude and Spirituality in Buddhist 
Way)”.  รายง านการวิจัย,   ส านั กงา นกองทุนสนั บสนุ นการ วิจั ย ( สกว. ) [รา ยงา นการ วิจั ยฉบั บ
สมบูรณ์]  ตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์, ปปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม, 
๒๕๖๐) : ๑-๑๒. 
 ๔.๒ บทความทางวิชาการ 

๔.๒.๑ พระระพิน พุทธิสาโร. พระอรหันต์สิ่งสร้างทางความเชื่อในสังคมไทย : การเปลี่ยนแปลงจาก
ความจริง สู่ความลวง. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๗. : ๑๙-
๓๕. 
 ๔.๒.๒ พระระพิน พุทธิสาโร. บัตรสนเท่ห์ วิธีสร้างข่าวลือที่ไม่เคยล้าสมัย : ความจริง ความลวง ความ
รุนแรง และความตาย : Anonymous letter of Rumor building Method that never delays: Truth, 
Lying, Violence, and Death. ในงาน ประชุมสัมมนา และเสนองานวิจัยในงานการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้ ง ท่ี ๓ ระดับนานาชาติครั้ง ท่ี ๑ [The ๓rd National and the ๑st International 
Conferences ๒ ๐ ๑ ๖ ]  ม ห า วิ ท ย า ลั ย มห า จุ ฬ า ล ง ก ร ณ ร า ช วิ ท ย า ลั ย  วิ ทย า เ ข ตข อ น แ ก่ น 
[Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Khon Kaen Campus] ระหว่าง  ๒๘ -๒๙ มีนาคม 
๒๕๕๙. 
 ๔.๒.๓ พระระพิน พุทธิสาโร. ความเป็นอ่ืนกับพหุลักษณ์ในอีสานตอนล่าง: พหุกรณีศึกษา โคราช ลาว 
เขมร และส่วย The Otherness and Multiculturalism in Lower Isan: Multi-case study of Korat, 
Lao, Khmer and Kuy.  การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องวิถีชาติพันธ์ุในอีสาน: “ภาวการณ์กลายเป็น” 
ในกระแสการเปล่ียนแปลงสู่เสรีนิยมใหม่ ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ศูนย์วิจัยพหุ
ลักษณ์สังคมลุ่มน้ าโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  วันที่ ๗-๘ เมษายน พ.ศ.
๒๕๕๙ หน้า ๔๖๒-๔๗๓. 
 ๔.๒.๔ พระระพิน พุทธิสาโร. อาบัติ : บทวิเคราะห์อันว่าด้วยหนังศาสนากับมุมมองท่าทีตามแบบชาว
พุทธ Ẫpatti : As a Film critic with Buddhism. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์,  ปีที่  ๕ ฉบับที่ ๑ 
มกราคม-เมษายน ๒๕๕๙. : ๒๓๒-๒๔๓. 

๔.๒.๕ พระระพิน พุทธิสาโร และคณะ. (๒๕๕๙). พระพุทธศาสนาในจีน ทิเบต เวียดนาม ญี่ปุ่น : 
มองผ่านงานพระศรีคัมภีรญาณ. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ ปริทรรศน์.  ปีที่  ๕ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม – 
สิงหาคม ๒๕๕๙). หน้า ๒๖๓-๒๗๗. 

๔.๒.๖ พระระพิน พุทฺธิสาโร, (๒๕๕๙). “ความขัดแย้งอันว่าด้วยสมเด็จพระสังฆราช : แนวคิด หลัก
ปฏิบัติ และข้อเท็จจริง”,วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชบุรี. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม 
๒๕๕๙ : ๓-๑๑. 

๔.๒.๗ พระระพิน พุทฺธิสาโร , (๒๕๕๙)   “ความเต้ียกับการบวชเป็นพระในสังคมไทย : บท
วิเคราะห์ด้วยเกณฑ์และคุณสมบัติการบวชในพระพุทธศาสนา ปีที่ ๑  ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๕๙   
หน้า ๗๗-๙๑. 

http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/08/Research-Report-Pichet.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/08/Research-Report-Pichet.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/08/Research-Report-Pichet.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/08/Research-Report-Pichet.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/08/Research-Report-Pichet.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/Raphin-Sangharaja-2559.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/Raphin-Sangharaja-2559.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/SHOT-MONK.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/SHOT-MONK.pdf
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 ๔.๒.๘  พระระพิน พุทฺธิสาโร, (๒๕๕๙). พม่า : พระอึดอัดท่ีวัดมนูหะ การส่ือสารทางการเมืองและ
ตัวตน Myanmar: Political Communication and Identity in Manuha Temple, วารสารพุทธ
อาเซียน ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑  มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๙ ; ๕๗-๗๒. 
 ๔.๒.๙ พระระพิน พุทฺธิสาโร, (๒๕๕๙). “ส่ิงมีชีวิตอันนอกเหนือจากคนท่ีชื่อว่าหนู  : ท่าทีตามแนว
พุทธต่อชีวิตอ่ืนว่าด้วยการใช้/ไม่ใช้ความรุนแรง”, วารสาร มจร การพัฒนาสังคม (JMSD), ปีที่ ๑ ฉบับที่ 
๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙ :  ๙๔-๑๐๗. 
 ๔.๒.๑๐ พระระพิน พุทธิสาโร. (๒๕๖๐). “ขบวนการพุทธใหม่  : ผู้หญิงกับพ้ืนท่ีทางศาสนาใน
ประเทศไทย New Buddhist Movement: Women with Religious Role in Thailand“ พุทธ
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาประเทศไทย Buddhist Innovation for Developing Thailand การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ ๔ ระดับนานาชาติครั้งที่ ๒, ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิ ท ย า เ ข ต ข อ น แ ก่ น  The ๔ th National and the ๒ nd International Conferences 
๒๐๑๗   Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Khon Kaen campus, ๓๑ march ๒๐๑๗   
 ๔.๒.๑๑ พระระพิน พุทธิสาโร. (๒๕๕๙). ธรรมยุติกนิกายในกัมพูชา  : ความสัมพันธ์ทางการเมือง
และศาสนาของไทยและกัมพูชา.วารสารพุทธอาเซียน ปีที่  ๑ ฉบับที่ ๒  กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๙ : ๒๓-
๔๒. 
 ๔.๒.๑๒  พระปลัดระพิน พุทธิสาโร. (๒๕๖๐). “สมเด็จพระสังฆราชไทย  : รสนิยม ความเห็น
ขัดแย้ง และกลไกการ ได้ม า   :  Thai Patriarch : Tastes, Conflicting and Mechanism of 
Appointment”. การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เรื่อง “พุทธบูรณาการ
กับศาสตร์สมัยใหม่ เพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคมยุคไทยแลนด์ ๔.๐”  ๙ กันยายน ๒๕๖๐ ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง 
จ.น่าน  เอกสารประกอบการสัมมนา หน้า ๒๖๓-๒๖๔.   
 ๔.๒.๑๓  Phra Palad Raphin Buddhisaro,  (๒๐๑๗),  “Buddhist Economics: Resource 
Management Based on Buddhist Approach”,the International Conference on Humanities, 
Language, Culture & Business, Cameron Highlands Pahang ๒๐๑๗ , on ๒๒-๒๓ April ๒๐๑๗ at 
Hotel De’La Ferns, Cameron Highlands Pahang, Malaysia. /ISBN: ๙๗๘-๙๖๗-๑๔๘๓๕-๑-๐. pp.
๒๙๐-๒๙๓. 
 ๔.๒.๑๔  Phra Palad Raphin Buddhisaro,  (๒๐๑๗), “A Mechanism of Thai Patriarch 
Appointment”, Seventh International Conference on Religion and Spirituality in Society and 
the Religion in Society Research Network ๑๗–๑๘ April ๒๐๑๗ Imperial College London, 
London, UK 

๔.๓ หนังสือ/ต ารา 
-  
 

๕. กรรมการท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 
 - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 

http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/08/Buddhist-Asean-Journal-1.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/08/Buddhist-Asean-Journal-1.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/09-Living-thing-Besides-Human-Known-as-Rat.-2.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/09-Living-thing-Besides-Human-Known-as-Rat.-2.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%82%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%82%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0.pdf
http://www.mcukk-nic2017.com/files/group9.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2-20-%E0%B8%81.%E0%B8%9E.60-1.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2-20-%E0%B8%81.%E0%B8%9E.60-1.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-England-30-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-60-1.docx
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-England-30-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-60-1.docx
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-England-30-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-60-1.docx
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/08/Dr-Phichet-Thangtoo.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/08/Dr-Phichet-Thangtoo.pdf
http://cgpublisher.com/conferences/384/proposals/277/manage_workspace
http://cgpublisher.com/conferences/384/proposals/277/manage_workspace
http://n17.cgpublisher.com/
http://n17.cgpublisher.com/
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ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 
 

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) 
๑. ต าแหน่ง อาจารย์ 
 สังกัด หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวชิาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    
 

๒. ประวัติการศึกษา   
คุณวุฒิ ปีท่ีส าเร็จ ชื่อสถานท่ีศึกษา 

พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) ๒๕๓๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ศศ.ม. (การบริหารองค์การ) ๒๕๔๕ มหาวิทยาลัยเกริก 
DM. (การจัดการภาครัฐ) ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 
๓. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 
 ๓.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี   
ท่ี วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ การจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  
๓.๒ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาโท 

ท่ี วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ ยุทธศาสตร์การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ ทฤษฎีองค์การและการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๓.๓ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาเอก 

ท่ี วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ องค์การการบริหารและพฤติกรรมองค์การเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ การบริหารการพัฒนาองค์การเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓ สันติวิธีและสมานฉันท์เชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๔. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ต ารา) 
  ๔.๑ งานวิจัย 

       ดร.อนุวัต  กระสังข์ , ดร.นพดล ดีไทยสงค์, พระมหาโชว์ ทสฺสนีโย และพระครูสังฆรักษ์
จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโ . (๒๕๕๘). “การจัดการสิ่งแวดล้อมของวัดตามหลักนิเวศวิทยาเชิงพุทธบูรณาการของ
คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี”) : ตีพิมพ์ในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ . ปีที่  ๔ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-
สิงหาคม ๒๕๕๘) : ๒๔๑-๒๕๙. 

 
 ๔.๒ บทความทางวิชาการ 
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 ๔.๒.๑ พระมหาโชว์ ทสฺสนีโยและคณะ. (๒๕๕๘). กลวิธีปกครองคน = Power, Influence, 
and Persuasion. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ ปริทรรศน์.  ปีที่  ๔ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ), (พฤษภาคม – 
สิงหาคม ๒๕๕๘). 

 ๔.๒.๒ พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย), (๒๕๕๙),  พระพุทธศาสนาในจีน ทิเบต เวียดนาม 
ญี่ปุ่น : มองผ่านงานพระศรีคัมภีรญาณ.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่  ๕ ฉบับที่ ๒, พฤษภาคม-
สิงหาคม ๒๕๕๙ : ๒๖๓-๒๗๘. 

 ๔.๒.๓ พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย), “ความเต้ียกับการบวชเป็นพระในสังคมไทย : บท
วิเคราะห์ด้วยเกณฑ์และคุณสมบัติการบวชในพระพุทธศาสนา”,  วารสาร มจร การพัฒนาสังคม .  ปีที่  ๑ 
ฉบับที่ ๑,  มกราคม-เมษายน ๒๕๕๙ : ๗๗-๙๑.  

 ๔.๒.๔ พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย), (เขียนร่วม). (๒๕๖๐).  “การเมืองเรื่องพระพุทธรูป” 
. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๐ : ๒๔๑-๒๕๖. 

 ๔.๒.๕ พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) , (๒๕๖๐). การลงโทษโดยสังคม, วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒, เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๐ : ๒๘๑-๒๙๓. 

 ๔.๒.๖ พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย),  (๒๕๖๐). พุทธะมาร์เก็ตต้ิง : Buddha Marketing . 
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๓ กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๐ : ๒๗๐-๒๘๐. 

 
๔.๓ หนังสือ/ต ารา 
       - 

๕. กรรมการท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 
 - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-5-%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2-25591.pdf
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-5-%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2-25591.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/SHOT-MONK.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/SHOT-MONK.pdf
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2017/05/Aritcle-Buddha-Image.pdf
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2017/05/Aritcle-Buddha-Image.pdf
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2017/11/Article-21-Sutheeveerabundith.pdf
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2017/11/Article-22-Buddha-Marketing12.pdf
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ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 
 

ชื่อ-นามสกุล ดร.ประเสริฐ ธิลาว 
๑. ต าแหน่ง อาจารย์ 
 สังกัด หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    
 

๒. ประวัติการศึกษา   
คุณวุฒิ ปีท่ีส าเร็จ ชื่อสถานท่ีศึกษา 

พธ.บ. (รัฐศาสตร์) ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พธ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๓. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 
 ๓.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี   
ท่ี วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ ความรู้เบื้องต้นการรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒ ทฤษฎีองค์การและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓ การศึกษาอิสระทางรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔ การศึกษาอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  
๓.๒ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาโท 

ท่ี วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ ภาวะผู้น าทางการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ ยุทธศาสตร์การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๓.๓ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาเอก 

ท่ี วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ องค์การบริหารและพฤติกรรมองค์กรเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ ศึกษาเฉพาะเรื่องการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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๔. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ต ารา) 
  ๔.๑ งานวิจัย 
       ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี, ดร.ประเสริฐ ธิลาว. (๒๕๕๘). การจัดการทุนมนุษย์เพ่ือส่งเสริมจริยธรรม
คุณธรรมของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย. ตีพิมพ์ในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ ปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓ (กันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๙). 
 
 ๔.๒ บทความทางวิชาการ 
 ๔.๒.๑ ประเสริฐ ธิลาวและคณะ. (๒๕๕๘). กลวิธีปกครองคน = Power, Influence, and 
Persuasion. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ ปริทรรศน์. ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) (พฤษภาคม – สิงหาคม 
๒๕๕๘). 

 ๔.๒.๒ ประเสริฐ ธิลาวและคณะ. (๒๕๕๙). พระพุทธศาสนาในจีน ทิเบต เวียดนาม ญี่ปุ่น : 
มองผ่านงานพระศรีคัมภีรญาณ. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ ปริทรรศน์.  ปีที่  ๕ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม – 
สิงหาคม ๒๕๕๙). 

 
๔.๓ หนังสือ/ต ารา 

ประเสริฐ ธิลาว. (๒๕๕๙). ความรู้เบ้ืองต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์.  กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

 
๕. กรรมการท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 
 - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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