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รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ   ๑ 
 

 

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

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

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

 
 
 
 
 

(พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.) 
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

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

 หน้า 
ค าน า ๑ 
บทสรุปผู้บริหาร ๒ 
สารบัญ ๓ 
บทท่ี ๑   
 ๑.๑ ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ๔ 
 ๑.๒ คณะต้นสังกัดและสถานที่เปิดสอน ๔ 
 ๑.๓ ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ๔ 
 ๑.๔ อาจารย์ ๕ 
 ๑.๕ สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนทุกชั้นปีและทุกภาคการศึกษา ๑๕ 
 ๑.๖ การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ ๑๘ 
 ๑.๗ รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบ ๑๘ 
 ๑.๘ คุณภาพการสอน ๑๘ 
บทท่ี ๒ ผลการประเมินตามองค์ประกอบ  
 องค์ประกอบที่ ๑  การก ากับมาตรฐาน ๒๑ 
 องค์ประกอบที่ ๒  บัณฑิต ๑๑๓ 
 องค์ประกอบที่ ๓  นิสิต ๑๒๑ 
 องค์ประกอบที่ ๔  อาจารย์ ๑๓๕ 
 องค์ประกอบที่ ๕  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ๑๔๙ 
 องค์ประกอบที่ ๖  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ๑๗๗ 
บทท่ี ๓ การบริหารหลักสูตร ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแผนการด าเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
 ๓.๑ การบริหารหลักสูตร ๑๘๑ 
 ๓.๒ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมินอิสระ ๑๘๑ 
 ๓.๓ การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา ๑๘๑ 
 ๓.๔ การประเมินจากผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ๑๘๒ 
 ๓.๕ แผนการด าเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร ๑๘๒ 
 ๓.๖ ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร ๑๘๒ 
บทท่ี ๔ สรุปผลการประเมิน  
 ๔.๑ ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ๑๘๓ 
 ๔.๒ ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ ๑๘๔ 
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บทท่ี ๑  
บทน า 

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

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

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

๓.๑ เพ่ือผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ให้มีความรู้ความเข้าใจวิชาการทางพระพุทธศาสนา
ประยุกต์เข้ากับวิชาการแห่งการจัดการ พร้อมกับบูรณาการเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ได้อย่างกลมกลืน  

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

๓.๓ เพ่ือผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ให้มีความรู้ความสามารถในการสัง เคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์วิจัยจัดระบบและประเมินผลข้อมูลจนเกิดองค์ความรู้ใหม่เพ่ือความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการพระ
พุทธ ศาสนาที่บูรณาการเข้ากับวิชาการทางด้านการจัดการตลอดจนพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความ
เจริญยั่งยืนตลอดไป 
 

๑.๔ อาจารย์ 
      ๑) อาจารย์ประจ าหลักสูตร ตาม มคอ. ๒  

ท่ี ชื่อ-ฉายา/นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ/
สาขาวิชา 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
สถาบันท่ีส าเร็จ

การศึกษา 
ปีท่ี

ส าเร็จ 

๑ พระอุดมสิทธินายก 
(ก าพล คุณงฺกโร) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์/
การจัดการเชิงพุทธ 

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

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

 
๒๕๕๘ 
 
๒๕๕๔ 
 
๒๕๕๒ 

๒ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์/
การจัดการเชิงพุทธ 

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

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

 
๒๕๕๘ 
 
๒๕๕๔ 
 
๒๕๕๒ 

๓ พระมหากฤษฎา  
กิตฺติโสภโณ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์/
การจัดการเชิงพุทธ 

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

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

 
๒๕๕๘ 
 
๒๕๕๕ 



๖         รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ 
 

ท่ี ชื่อ-ฉายา/นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ/
สาขาวิชา 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
สถาบันท่ีส าเร็จ

การศึกษา 
ปีท่ี

ส าเร็จ 

พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

 
๒๕๕๔ 

๔ พระปลัดระพิน พุทฺธิ
สาโร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์/
การจัดการเชิงพุทธ 

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
 
ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์
เอเชีย) 
พธ.บ. (การสอนสังคม
ศึกษา) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์
วิโรฒ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

 
๒๕๕๔ 
 
๒๕๔๔ 
 
๒๕๓๙ 

๕ พระสุธีวีรบัณฑิต 
(โชว์ ทสฺสนีโย) 

อาจารย์/การจัดการ
เชิงพุทธ 

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

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวน
ดุสิต 
มหาวิทยาลัยเกริก 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

 
๒๕๕๓ 
๒๕๔๕ 
 
๒๕๓๕ 

๖ นายประเสริฐ ธิลาว ผู้ช่วยศาสตราจารย์/
รัฐประศาสนศาสตร์ 

พธ.ด. (รัฐประศาสน
ศาสตร์) 
พธ.ม. (รัฐประศาสน
ศาสตร์) 
พธ.บ. (บริหารรัฐกิจ) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

 
๒๕๕๘ 
 
๒๕๕๕ 
 
๒๕๕๔ 

      หมายเหตุ เติมคุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปีที่ท่ีส าเร็จการศึกษาให้ครบถ้วนทุกระดับ 
 
  
  



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ   ๗ 
 

๒) อาจารย์ประจ าหลักสูตรของส่วนงาน ในปัจจุบัน  
๒.๑) อาจารย์ประจ าหลักสูตร คนที่ ๑  

รายการ ข้อมูล 
ต าแหน่งทางวิชาการ/สาขาวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ การจัดการเชิงพุทธ 
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร) 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  
  - ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
  - กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา Social Sciences, Business and Law 
  - ปีที่จบการศึกษา ๒๕๕๒ 
  - ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท  
  - ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
  - กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา Social Sciences, Business and Law 
  - ปีที่จบการศึกษา ๒๕๕๔ 
  - ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก  
  - ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
  - กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา Social Sciences, Business and Law 
  - ปีที่จบการศึกษา ๒๕๕๘ 
  - ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ประสบการณ์การท าการสอน  
  - จ านวนปีที่ท าการสอน ๕ 
  - ชื่อรายวิชาที่ท าการสอน สัมมนาทางการจัดการเชิงพุทธ 

การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
วัน/เดือน/ปีท่ีเข้าท างาน ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 
ประเภท (ประจ า/อัตราจ้าง) ประจ า 

 
  



๘         รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ 
 

๒.๒) อาจารย์ประจ าหลักสูตร คนที่ ๒ 
รายการ ข้อมูล 

ต าแหน่งทางวิชาการ/สาขาวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / การจัดการเชิงพุทธ 
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  
  - ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
  - กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา Social Sciences, Business and Law 
  - ปีที่จบการศึกษา ๒๕๕๓ 
  - ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท  
  - ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
  - กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา Social Sciences, Business and Law 
  - ปีที่จบการศึกษา ๒๕๕๔ 
  - ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก  
  - ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
  - กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา Social Sciences, Business and Law 
  - ปีที่จบการศึกษา ๒๕๕๘ 
  - ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ประสบการณ์การท าการสอน  
  - จ านวนปีที่ท าการสอน ๕ 
  - ชื่อรายวิชาที่ท าการสอน สัมมนาการจัดการเชิงพุทธ 

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

 
  



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ   ๙ 
 

๒.๓) อาจารย์ประจ าหลักสูตร คนที่ ๓  
รายการ ข้อมูล 

ต าแหน่งทางวิชาการ/สาขาวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / การจัดการเชิงพุทธ 
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  
  - ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
  - กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา Social Sciences, Business and Law 
  - ปีที่จบการศึกษา ๒๕๕๔ 
  - ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท  
  - ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
  - กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา Social Sciences, Business and Law 
  - ปีที่จบการศึกษา ๒๕๕๕ 
  - ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก  
  - ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา ลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
  - กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา Social Sciences, Business and Law 
  - ปีที่จบการศึกษา ๒๕๕๘ 
  - ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ประสบการณ์การท าการสอน  
  - จ านวนปีที่ท าการสอน ๕ 
  - ชื่อรายวิชาที่ท าการสอน เทคนิคการวิจัยชั้นสูงทางการจัดการ 

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

 
 

  



๑๐         รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ 
 

๒.๔) อาจารย์ประจ าหลักสูตร คนที่ ๔  
รายการ ข้อมูล 

ต าแหน่งทางวิชาการ/สาขาวิชา อาจารย์ / การจัดการเชิงพุทธ 
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  
  - ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา พุทธศาสตรบัณฑิต / ศาสนา 
  - กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา ปรัชญา 
  - ปีที่จบการศึกษา ๒๕๓๕ 
  - ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท  
  - ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต / การบริหารองค์การ 
  - กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา ปรัชญา 
  - ปีที่จบการศึกษา ๒๕๔๕ 
  - ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก 
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก  
  - ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา Doctor of  Management / Public of Management 
  - กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา  
  - ปีที่จบการศึกษา ๒๕๕๓ 
  - ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ประสบการณ์การท าการสอน  
  - จ านวนปีที่ท าการสอน ๖ 
  - ชื่อรายวิชาที่ท าการสอน พุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ 

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

 
  



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ   ๑๑ 
 

๒.๕) อาจารย์ประจ าหลักสูตร คนที่ ๕  
รายการ ข้อมูล 

ต าแหน่งทางวิชาการ/สาขาวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / การจัดการเชิงพุทธ 
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  
  - ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา พุทธศาสตรบัณฑิต / ครุศาสตร์ 
  - กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา ๑-๐๐-๐๐๐ Education 
  - ปีที่จบการศึกษา ๒๕๓๙ 
  - ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท  
  - ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต / ประวัติศาสตร์เอเซีย 
  - กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา ปรัชญา 
  - ปีที่จบการศึกษา ๒๕๔๔ 
  - ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก  
  - ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต / พระพุทธศาสนา 
  - กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา ปรัชญา 
  - ปีที่จบการศึกษา ๒๕๕๕ 
  - ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ประสบการณ์การท าการสอน  
  - จ านวนปีที่ท าการสอน ๖ 
  - ชื่อรายวิชาที่ท าการสอน สัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับสังคมไทย 

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

 
  



๑๒         รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ 
 

๒.๖) อาจารย์ประจ าหลักสูตร คนที่ ๖ 
รายการ ข้อมูล 

ต าแหน่งทางวิชาการ/สาขาวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รัฐประศาสนศาสตร์ 
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล นายประเสริฐ ธิลาว 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  
  - ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา พุทธศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ 
  - กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา Social Sciences, Business and Law 
  - ปีที่จบการศึกษา ๒๕๕๔ 
  - ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท  
  - ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
  - กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา Social Sciences, Business and Law 
  - ปีที่จบการศึกษา ๒๕๕๕ 
  - ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก  
  - ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
  - กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา Social Sciences, Business and Law 
  - ปีที่จบการศึกษา ๒๕๕๘ 
  - ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ประสบการณ์การท าการสอน  
  - จ านวนปีที่ท าการสอน ๕ 
  - ชื่อรายวิชาที่ท าการสอน พุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ 

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

 
 
 
 
 
    
  



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ   ๑๓ 
 

๓) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตาม มคอ.๒ (เฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา) 

ท่ี 
ชื่อ-ฉายา/
นามสกุล 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ/
สาขาวิชา 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
วันเดือนปี

ท่ีเข้า
ท างาน 

วันเดือน
ปีท่ี

ลาออก 

ประเภท 
(ประจ า/

อัตรา
จ้าง) 

๑ พระอุดมสิทธินายก 
(ก าพล คุณงฺกโร) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์/
การจัดการเชิงพุทธ 

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

๑  มี น าค ม 
๒๕๕๙ 

- ประจ า 

๒ พระมหาสุนันท์ 
สุนนฺโท 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์/
การจัดการเชิงพุทธ 

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

๑ กันยายน 
๒๕๕๘ 

- ประจ า 

๓ พระมหากฤษฎา  
กิตฺติโสภโณ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์/
การจัดการเชิงพุทธ 

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

๑ กันยายน 
๒๕๕๘ 

- ประจ า 

 

หมายเหตุ : ตารางเปรียบเทียบอาจารย์ประจ าหลักสูตรตาม มคอ.๒ และอาจารย์ประจ าหลักสูตรปัจจุบัน 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรตาม  

มคอ.๒ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรปัจจุบัน หมายเหตุ 

พระมหาก าพล คุณงฺกโร พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. 
(พระมหาก าพล คุณงฺกโร) 

คงเดิม 

พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.ดร. คงเดิม 
พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. คงเดิม 
พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. คงเดิม 
พระมหาโชว์ ทสฺสนีโย พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. 

(พระมหาโชว์ ทสฺสนีโย) 
คงเดิม 

นายประเสริฐ ธิลาว ผศ.ดร. ประเสริฐ ธิลาว คงเดิม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔         รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ 
 

๔) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของส่วนงาน ในปัจจุบัน (เฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา) 

ท่ี 
ชื่อ-ฉายา/
นามสกุล 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ/สาขาวิชา 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
วันเดือนปีท่ี
เข้าท างาน 

วันเดือน
ปีท่ี

ลาออก 

ประเภท 
(ประจ า/

อัตรา
จ้าง) 

๑ พระอุดมสิทธินายก 
(ก าพล คุณงฺกโร) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์/
การจัดการเชิงพุทธ 

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

๑ มี น า ค ม 
๒๕๕๙ 

- ประจ า 

๒ พระมหาสุนันท์ 
สุนนฺโท 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์/
การจัดการเชิงพุทธ 

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

๑ กันยายน 
๒๕๕๘ 

- ประจ า 

๓ พระมหากฤษฎา  
กิตฺติโสภโณ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
/การจัดการเชิงพุทธ 

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

๑ กันยายน 
๒๕๕๘ 

- ประจ า 

 

อาจารย์ผู้สอน 
 ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ หลักสูตรได้จัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์ของหลักสูตรโดยมีอาจารย์
ผู้สอนเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรประกอบด้วย 

ท่ี ชื่อ-ฉายา/นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ/สาขาวิชา 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

วันเดือนปีท่ี
เข้าท างาน 

วันเดือน
ปีท่ี

ลาออก 

ประเภท 
(ประจ า/

อัตรา
จ้าง) 

๑ พระอุดมสิทธินายก 
(ก าพล คุณงฺกโร) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์/
การจัดการเชิงพุทธ 

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

๑ มี น า ค ม 
๒๕๕๙ 

- ประจ า 

๒ พระมหาสุนันท์ สุนนฺ
โท 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์/
การจัดการเชิงพุทธ 

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

๑ กันยายน 
๒๕๕๘ 

- ประจ า 

๓ พระมหากฤษฎา  
กิตฺติโสภโณ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /
การจัดการเชิงพุทธ 

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

๑ กันยายน 
๒๕๕๘ 

- ประจ า 

๔ พระสุธีวีรบัณฑิต 
(โชว์ ทสฺสนีโย) 

อาจารย์/การจัดการ

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

๑ มิถุนายน 
๒๕๕๗ 

- ประจ า 

๕ พระปลัดระพิน พุทฺธิ
สาโร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์/
การจัดการเชิงพุทธ 

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์เอเชีย) 
พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา)  

๑ มิถุนายน 
๒๕๕๗ 

- ประจ า 

๖ ประเสริฐ ธิลาว ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) ๑ - ประจ า 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ   ๑๕ 
 

ท่ี ชื่อ-ฉายา/นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ/สาขาวิชา 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

วันเดือนปีท่ี
เข้าท างาน 

วันเดือน
ปีท่ี

ลาออก 

ประเภท 
(ประจ า/

อัตรา
จ้าง) 

รัฐประศาสนศาสตร์ พธ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
พธ.บ. (บริหารรัฐกิจ) 

พฤษภา ค ม 
๒๕๕๘ 

 
๑.๕) สรุปผลรายวิชาท่ีเปิดสอนทุกชั้นปีและทุกภาคการศึกษา 
 ๑. แบบ ๒.๑ 
 ๑) รายวิชาท่ีเปิดสอนภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประกอบด้วย 
   - พุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ 
   - สัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับสังคมไทย 
   - เทคนิคการวิจัยชั้นสูงทางการจัดการ 
   - สัมมนาการจัดการเชิงพุทธ  
   - ดุษฎีนิพนธ์  
  ๒) รายวิชาท่ีเปิดสอนภาคการศึกษาท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประกอบด้วย 
   - วิปัสสนากรรมฐาน 
   - การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพชั้นสูงทางการจัดการ 
   - การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาในกลุ่มประเทศอาเซียน 
   - ดุษฎีนิพนธ์ 
  ๓) รายวิชาท่ีเปิดสอนภาคการศึกษาท่ี ๓ (ภาคฤดูร้อน) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประกอบด้วย 
   - การปฏิรูปการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา 
   - การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
   - ดุษฎีนิพนธ์ 
 
 
  



๑๖         รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ 
 

๑) นิสิตชั้นปีท่ี ๑ 

รหัส/ 
ชื่อรายวิชา 

ภาค/ปี
การศึกษา 

จ านวนนิสิตท่ีได้เกรด 

จ า
นว

นนิ
สิต

ลง
ทะ

เบี
ยน

เรีย
น 

จ า
นว

นนิ
สิต

สอ
บผ

่าน
 

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

๘๐๔ ๑๐๑ 
พุทธปรัชญาแห่ง
ศาสตร์   

๑/๒๕๖๒ ๗ ๑๒ ๔         ๒๓ ๒๓ 

๘๐๔ ๑๐๒ 
เทคนิคการวิจัยชั้นสูง
ทางการจัดการ   

๑/๒๕๖๒ ๑๘ ๕          ๒๓ ๒๓ 

๘๐๔ ๑๐๓ 
สัมมนามหาวิทยาลัย
สงฆ์กับสังคมไทย    

๑/๒๕๖๒         ๒๓   ๒๓ ๒๓ 

๘๐๔ ๑๐๔ 
สัมมนาการจัดการ
เชิงพุทธ    

๑/๒๕๖๒         ๒๓   ๒๓ ๒๓ 

๐๐๐ ๙๐๖  
วิปัสสนากรรมฐาน 

๒/๒๕๖๒         ๒๓   ๒๓ ๒๓ 

๘๐๔ ๑๐๕ 
การวิเคราะห์เชิง
ปริมาณและเชิง
คุณภาพชั้นสูง
ทางการจัดการ  

๒/๒๕๖๒  ๑๘ ๕         ๒๓ ๒๓ 

๘๐๔ ๑๐๖ 
การจัดการกิจการ
พระพุทธศาสนาใน
กลุ่มประเทศอาเซียน    

๒/๒๕๖๒ ๓ ๑๘ ๒         ๒๓ ๒๓ 

๘๐๔ ๑๐๙ 
การปฏิรูปการบริหาร
กิจการ
พระพุทธศาสนา 

๓/๒๕๖๒ ๕ ๑๘          ๒๓ ๒๓ 

๘๐๔ ๑๑๐  
การวางแผนและการ

๓/๒๕๖๒ ๔ ๑๐ ๙         ๒๓ ๒๓ 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ   ๑๗ 
 

รหัส/ 
ชื่อรายวิชา 

ภาค/ปี
การศึกษา 

จ านวนนิสิตท่ีได้เกรด 

จ า
นว

นนิ
สิต

ลง
ทะ

เบี
ยน

เรีย
น 

จ า
นว

นนิ
สิต

สอ
บผ

่าน
 

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

จัดการเชิงกลยุทธ์ 
 
      ๒) นิสิตชั้นปีท่ี ๒ 

รหัส/ 
ชื่อรายวิชา 

ภาค/ปี
การศึกษา 

จ านวนนิสิตท่ีได้เกรด 

จ า
นว

นนิ
สิต

ลง
ทะ

เบี
ยน

เรีย
น 

จ า
นว

นนิ
สิต

สอ
บผ

่าน
 

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

๘๐๐ ๓๐๐ 
ดุษฎีนิพนธ์ 

๑/๒๕๖๒        ๑๙    ๑๙ ๑๙ 

๘๐๐ ๓๐๐ 
ดุษฎีนิพนธ์ 

๒/๒๕๖๒        ๑๙    ๑๙ ๑๙ 

 
 

 ๓) นิสิตชั้นปีท่ี ๓ 

รหัส/ 
ชื่อรายวิชา 

ภาค/ปี
การศึกษา 

จ านวนนิสิตท่ีได้เกรด 

จ า
นว

นนิ
สิต

ลง
ทะ

เบี
ยน

เรีย
น 

จ า
นว

นนิ
สิต

สอ
บผ

่าน
 

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

๘๐๐ ๓๐๐ 
ดุษฎีนิพนธ์ 

๑/๒๕๖๒        ๑๙    ๑๙ ๑๙ 

๘๐๐ ๓๐๐ 
ดุษฎีนิพนธ์ 

๒/๒๕๖๒ ๖  ๑๓         ๑๙ ๑๙ 

 
  



๑๘         รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ 
 

๑.๖ การวิเคราะห์รายวิชาท่ีมีผลการเรียนไม่ปกติ  
รหัส/ชื่อ
รายวิชา 

ภาค/ปี
การศึกษา 

ความผิดปกติ การตรวจสอบ 
เหตุท่ีท าให้

ผิดปกติ 
มาตรการแก้ไข 

- - - - - - 
 
๑.๗ รายวิชาท่ีสอนเน้ือหาไม่ครบ 

รหัส/ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา ชั้นปี 
- - - 

 
๑.๘ คุณภาพการสอน 
      ๑) รายวิชาท่ีมีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รายวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการ
ประเมิน
โดยนิสิต 

แผนการปรับปรุง 

ม ี ไม่มี 
๘๐๔ ๑๐๑ 
พุทธปรัชญาแห่งศาสตร์   

๑/
๒๕๖๒ 

 
 ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือพัฒนาแผนการ

สอนและพัฒนาเอกสารประกอบการสอน 
๘๐๔ ๑๐๒ 
เทคนิคการวิจัยชั้นสูง
ทางการจัดการ   

๑/
๒๕๖๒ 

 
 ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือพัฒนาแผนการ

สอนและพัฒนาเอกสารประกอบการสอน 

๘๐๔ ๑๐๓ 
สัมมนามหาวิทยาลัย
สงฆ์กับสังคมไทย    

๑/
๒๕๖๒ 

 
 ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือพัฒนาแผนการ

สอนและพัฒนาเอกสารประกอบการสอน 

๘๐๔ ๑๐๔ 
สัมมนาการจัดการเชิง
พุทธ    

๑/
๒๕๖๒ 

 
 ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือพัฒนาแผนการ

สอนและพัฒนาเอกสารประกอบการสอน 

๘๐๔ ๑๐๕ 
การวิเคราะห์เชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ
ชั้นสูงทางการจัดการ 

๒/
๒๕๖๒ 

 

 ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือพัฒนาแผนการ
สอนและพัฒนาเอกสารประกอบการสอน 

๘๐๔ ๑๐๖ 
การจัดการกิจการ
พระพุทธศาสนาในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน    

๒/
๒๕๖๒  

 ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือพัฒนาแผนการ
สอนและพัฒนาเอกสารประกอบการสอน 

๘๐๔ ๑๐๙ 
การปฏิรูปการบริหาร
กิจการพระพุทธศาสนา 

๒/
๒๕๖๒  

 ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือพัฒนาแผนการ
สอนและพัฒนาเอกสารประกอบการสอน 

๐๐๐ ๙๐๖ ๓/   ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือพัฒนาแผนการ



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ   ๑๙ 
 

รายวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการ
ประเมิน
โดยนิสิต 

แผนการปรับปรุง 

ม ี ไม่มี 
วิปัสสนากรรมฐาน ๒๕๖๒ สอนและพัฒนาเอกสารประกอบการสอน 
๘๐๔ ๑๑๐ 
การวางแผนและการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ 

๓/
๒๕๖๒  

 ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือพัฒนาแผนการ
สอนและพัฒนาเอกสารประกอบการสอน 

 

๒) การประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
 -นิสิตสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ใฝ่เรียน ใฝ่รู้  มีนิสัยรักการเรียน  ฝึกคิด  และจัดล าดับขั้นตอน
กระบวนการเรียนรู้ 
 -นิสิตได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติจริง นิสิตได้พัฒนากระบวนการคิด  วิเคราะห์ และแสวงหาความรู้ ด้วย
ตนเองตามความถนัด ความสนใจ ด้วยวิธีที่หลากหลาย และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายสามารถเชื่อมโยงกับชีวิต
จริงทั้งในและนอกห้องเรียน 
 -มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มองโลกในแง่ดีและมีจินตนาการคิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ สามารถวิเคราะห์
และสังเคราะห์งานได้ ท าให้เข้าใจและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เกิดความคิดใหม่ๆแปลกๆ ท าให้ท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้ 
ช่วยเหลือกัน 
 -ได้รู้จักวิธีการสืบค้นเนื้อหาให้ได้ข้อมูลมา มีการต่อยอดความคิดในการท างาน เป็นการวัดความสามารถ
การวิเคราะห์ของนิสิตท าให้ทราบถึงความแตกต่างของแต่ละกรณี 
 -สร้างความสามัคคี  มีการแสดงความคิดเห็นภายในห้องเรียนร่วมกัน ท าให้รู้จักกับความรับผิดชอบใน
การค้นหาข้อมูล 
 -มีการแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบงาน น าความรู้จากวิชาที่ได้เรียนมาควบคู่กับการปฏิบัติจริง 
 
           
  



๒๐         รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ 
 

๓) ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและ 

ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม ไม่มีการศึกษากรณีศึกษาประเด็น
ทา งจ ริ ย ธ ร รม ที่ เ ก่ี ย วข้ อ ง กั บ
รายวิชาที่สอน 

-บรรยา ยพร้อมยกตัวอย่า ง
กร ณี ศึก ษ า ป ร ะเ ด็ นท า ง
จ ริ ย ธ ร รม ที่ เ ก่ี ย วข้ อ ง กั บ
รายวิชาที่สอน 
-อภิปรายกลุ่ม 

ความรู้ ขาดกา รน าเสนอร าย งา น และ
มอบหมาย ให้ค้นคว้า หาข้ อมูลที่
เก่ียวข้อง 

บรรยาย อภิปราย การท างาน
กลุ่ม  กา รน า เสนอรา ยงา น 
และมอบหมายให้ค้นคว้าหา
ข้อมูลที่เก่ียวข้อง โดยน ามา
สรุปและน าเสนอ การศึกษา
โดยใช้ปัญหา และโครงงาน 
Problem-Based Learning 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

ทักษะทางปัญญา ไม่มีการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา
ตามสาระการเรียนรู้ ทั้งรายบุคคล
และ กลุ่ ม  ข า ด กา ร ศึก ษา เชิ ง
ประจักษ์ เช่นกรณีศึกษา 

-อภิปรายกลุ่ม 
-วิเคราะห์กรณีศึกษา 
-การสะท้อนแนวคิดจากการ
น าเสนอ 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

-ไม่มีกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์ 
-บางรายวิชาไม่มีมอบหมายงา น
รายกลุ่ม และรายบุคคล เช่น การ
ค้นคว้างานวิ จัยที่ ดี มีการ ได้รั บ
รางวัล 
 

-จั ด กิ จ ก ร ร มก ลุ่ ม ใน กา ร
วิเคราะห์ 
-มอบหมายงานรายกลุ่ม และ
รายบุคคล เช่น การค้นคว้า
งานวิจัยที่ดี มีการได้รับรางวัล 
-การน าเสนอรายงาน 

ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

นิสิตขาดการศึกษาค้นคว้า และท า
รายงาน ไม่มีการเน้นการน าตัวเลข 
หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มา
ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
 

-มอบห มา ยง า น ให้ ศึกษ า
ค้นคว้า และท ารายงาน โดย
เน้นการน าตัวเลข หรือมีสถิติ
อ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่
น่าเชื่อถือ 
-น าเสนอโดยใช้รูปแบบและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ   ๒๑ 
 

 

บทท่ี ๒ 
ผลการประเมินตามองค์ประกอบ 

 

องค์ประกอบท่ี ๑  การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑ การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีก าหนดโดย สกอ.  
เกณฑ์การประเมินระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
 
เกณฑ์การประเมินท่ี ๑    จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 

ท่ี ชื่อ/ฉายา/นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ/สาขาวิชา 
วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา 

สถาบันท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

วัน/เดือน/ปี
ท่ีเริ่มท างาน 

๑ พระอุดมสิทธินายก 
(ก าพล คุณงฺกโร) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
/ การจัดการเชิงพุทธ 

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

มจร. 
มจร. 
มจร. 

๑ มีนาคม 
๒๕๕๙ 

๒ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ 
การจัดการเชิงพุทธ 

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

มจร. 
มจร. 
มจร. 

๑ กันยายน 
๒๕๕๘ 

๓ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
/ การจัดการเชิงพุทธ 

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

มจร. 
มจร. 
มจร. 

๑ กันยายน 
๒๕๕๘ 

 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

๑.๑.๑-๑ ค าสั่งมหาวิทยาลัยเรื่องการบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. 
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/udom.pdf 

๑.๑.๑-๒ ค าสั่งมหาวิทยาลัยเรื่องการบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.ดร. 
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/B101.jpg 

๑.๑.๑-๓ ค าสั่งมหาวิทยาลัยเรื่องการบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. 
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/B101.jpg 

๑.๑.๑-๔ ค าสั่งมหาวิทยาลัยเรื่องแต่งต้ังอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ที่ลงนามโดยนายก
สภามหาวิทยาลัย 
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/TAngtang-.jpg 

๑.๑.๑-๕ ตารางสอนที่อาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สอนในปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
http://gps.mcu.ac.th/?page_id=12240 



๒๒         รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ 
 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

๑.๑.๑-๖ ค าสั่งแต่งต้ังผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. 
http://gps.mcu.ac.th/wp-
content/uploads/2016/09/%E0%B8%9C%E0%B8%A8.%E0%B8%94%E0%B8%A3.%E0%B8%
9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1.jpg 

๑.๑.๑-๗ ค าสั่งแต่งต้ังผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.ดร. 
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/sunan.pdf 

๑.๑.๑-๘ ค าสั่งแต่งต้ังผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. 
http://gps.mcu.ac.th/wp-
content/uploads/2016/09/46456341_1175606449262056_3646233466854440960_n.jpg 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ   ๒๓ 
 

เกณฑ์การประเมินท่ี ๒      คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 

ล าดับ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
สาขาตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาท่ีเปิดสอน 

๑ พระอุดมสิทธินายก 
(ก าพล คุณงฺกโร) 

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

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
/การจัดการเชิงพุทธ 

 สาขาตรง 

สาขาสัมพันธ์ 

ผลงานทาง
วิชาการ 
๕ ปีย้อนหลัง 
 

๑. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร). (๒๕๕๙). พุทธบูรณาการเพ่ือการจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ”. วารสาร 
มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) (พฤษภาคม – สิงหาคม): ๓๑-๔๒.  
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/Ariticle-of-PM-SUNAN.pdf 
๒. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร) และคณะ(๒๕๖๒).  การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้าน
รักษาศีล 5 ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.ปีที่  8 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม 
- กันยายน 2562: 1 – 14  
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/175880/151580 
๓. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร) และคณะ. (๒๕๖๒). การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาปริยัติ
ธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์ภาค ๑๔ : Development Effective of Phrapariyattidham Schools, Pali 
Section Education Management Region 14. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่  ๖ ฉบับพิเศษ 
(๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐): ๒๓๙-๒๕๓.  
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/Article-19-PhrakrusriUtthasart1.pdf 
๔. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร) และคณะ. (๒๕๖๒). กลยุทธการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี : Strategy of Buddhist Charity Schools Management, Ratchaburi 
Province. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐): ๑-๑๔.  
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/Prakrupavana.pdf 
๕. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร).(๒๕๖๒) การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะและ
เครือข่ายทางสังคม เพ่ือลดเหล้าบุหรี่ เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี .วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์.ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2562. หน้า  1 – 16.  
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/221413/158672 
๖. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร) และคณะ. (๒๕๖๒). ประสิทธิผลการบริหารจัดการส านักปฏิบัติ
ธรรม :  The Effectiveness Management of Meditation Center. วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์.  ปีที่  ๖ ฉบับที่ ๒ ( เมษายน -มิถุ นายน ๒๕๖๒) : ๑ -๑๖.  http://gps.mcu.ac.th/wp-
content/uploads/2016/09/document-7.pdf 
๗. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร). (๒๕๖๒). การพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนวิถีพุทธของพระ
สังฆาธิการในจังหวัดกาญจนบุรี. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม – 
กันยายน):๓๘-๔๙.  
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/004-38-49.pdf 
๘. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร). (๒๕๖๒). รูปแบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศของส านักเรียน
พระปริยัติ ธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๔. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่ ๗ 
ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม – กันยายน): ๕๐-๖๓. 

http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/Ariticle-of-PM-SUNAN.pdf
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/175880/151580
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/Article-19-PhrakrusriUtthasart1.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/Prakrupavana.pdf
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/221413/158672
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/document-7.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/document-7.pdf
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=228295
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=228295
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/004-38-49.pdf
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=228375
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=228375


๒๔         รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ 
 

https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/148470/109230 
๙. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร). (๒๕๖๒). รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน 
ของวัดในจังหวัดสิงห์บุรี. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชา
โลก) (เมษายน-มิถุนายน): ๑๗๓-๑๘๔. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/issue/view/16415/Vol%207%20No%202-2%20-
%20%282018%29 
๑๐. พระอุดมสิทธินายก และคณะ. (๒๕๖๓). การปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนาแก่เยาวชนของคณะสงฆ์
จังหวัดสระบุรี-Cultivation of Faith in Buddhism to the Youth of the Sangha in Saraburi 
Province.วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2563) 211-221. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/237050 
๑๑. พระอุดมสิทธินายก ก าพล คุณงฺกโร และคณะ. (๒๕๖๓) การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูป
กิจการพระพุทธศาสนา ด้านการปกครองของคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ . 
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2563):69-81. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/239923/163824 

ล าดับ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
สาขาตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาท่ีเปิดสอน 

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

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
/การจัดการเชิงพุทธ 

 สาขาตรง 
สาขาสัมพันธ์ 

ผลงานทาง
วิชาการ 

๕ ปีย้อนหลัง 
 

๑. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโทและคณะ. (๒๕๕๙). พุทธบูรณาการเพ่ือการจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ. วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) (พฤษภาคม – สิงหาคม) : ๓๑-๔๒. 
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/Ariticle-of-PM-SUNAN.pdf 
๒. พร ะมหาสุ นันท์ สุนนฺโท  และคณะ. (๒๕๖๒). การบริ หารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวั ด
สมุทรปราการ.  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม) : ๑๓-๒๖. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/171383/128404 
๓. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท และคณะ. (๒๕๖๒). การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ใน
จังหวัดปัตตานี. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม) :๔๒-๕๘. 
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สาบูชาโลก) (เมษายน-มิถุนายน) : ๑๙๕-๒๐๗. 
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โลก) (เมษายน-มิถุนายน) : ๑๘๔-๑๙๔. 
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๖. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท และคณะ. (๒๕๖๒). การพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
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๗. พระมหาสุนันท์  สุนนฺโท  และคณะ. (๒๕๖๒).  การพัฒนาบทบาทของพระสังฆาธิการในการอนุรักษ์พุทธ
สถาน ในจังหวัดก าแพงเพชร.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ .ปีที่  8 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 
2562.หน้า 61- 72.  
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๑. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ.  (๒๕๕๙). การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ด้วยการขับเคลื่อนโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่  ๕ ฉบับที่ ๓ 
(กันยายน-ธันวาคม) : ๔๕-๖๑. 
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๒. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ และคณะ. (๒๕๖๐). การพัฒนาวัดเพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนใน
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Province”.  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐) : ๕๐๕-
๕๒๒. 
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บูชาโลก) (เมษายน-มิถุนายน): ๔๐๕-๔๑๘. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/issue/view/16415/Vol%207%20No%202-2%20-
%20%282018%29 
๔. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๑). การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในวัดของพระสังฆาธิการในอ าเภอวัง
น้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (พิเศษ/เนื่องในวันวิ
สาบูชาโลก) (เมษายน-มิถุนายน): ๓๐๑-๓๐๙. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/issue/view/16415/Vol%207%20No%202-2%20-
%20%282018%29 
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รัฐเพ่ือประชาชน ในกรุงเทพมหานคร. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่  ๘ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-
มีนาคม) : ๑-๑๒. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/168191/127517 
๖. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒). รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุค
ใหม่ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรมของพระธรรมวิทยากร . วารสาร 
มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม) : ๕๙-๗๐. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/171535/127524 
๗. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒). ภาวะผู้น าในการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการอ าเภอ 
บางบาลจังหวัด พระนครศรีอยุธยา. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่  ๘ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-
มีนาคม) : ๘๔-๙๕. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/169027/128402 
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ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) (เมษายน-มิถุนายน) : ๒๔๖-๒๕๕. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/issue/view/16415/Vol%207%20No%202-2%20-
%20%282018%29 
๙. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒). ถอดบทเรียนจากพ้ืนที่ : การดูแลผู้สูงอายุตามแนวพุทธในจังหวัด
สมุทรปราการ. วารสารวิจยวิชาการ. ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน) : ๑๔๖-๑๖๙. 
http://gps.mcu.ac.th/wp-
content/uploads/2016/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2
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๑๐. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒). กลไกการขับเคลื่อนศักยภาพขีดความสามารถของผู้สูงอายุโดย
บูรณาการหลักพุทธธรรมElders’ Potentials Capacity Driving Mechanism through Buddhism 
Integration. วารสารสหวิทยาการวิจัย ฉบับบัณฑิตศึกษา. ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑  (มกราคม-มิถุนายน) : ๒๖-๓๒. 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3334877 
๑๑. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒). ผู้สูงอายุต้นแบบตามแนวพุทธ : กรณีศึกษาหลวงพ่อวัดบางเบิด 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Elderly Prototype Based on Buddhist Way: A Case Study of   
LoungPor Wat Bang Bed in Prachuap Khiri Khan Province. วารสารวิชาการสถาบันพัฒนาพระ
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http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-2-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2561.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-2-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2561.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-2-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2561.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-2-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2561.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-2-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2561.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-2-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2561.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-2-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2561.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-2-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2561.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-2-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2561.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/JIRGS-8-1.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/JIRGS-8-1.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/JIRGS-8-1.pdf
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3334877
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/01_Elderly-_completed.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/01_Elderly-_completed.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/01_Elderly-_completed.pdf
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http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2013/02/Article-Bangbed.pdf 
๑๒. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซ่หลี) และคณะ. (๒๕๖๒). รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการสภาพระ
นักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2562 :  
86 – 95.  
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/181375/151888 
๑๓.พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ และคณะ. (๒๕๖๒). กลไกการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของพร ะ
วินยาธิการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ .ปีที่  8 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - 
ธันวาคม 2562. หน้า  49 – 60  
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/180336/160972 
๑๔. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ.(2562). การวิจัยและพัฒนาศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุที่ต้ังในพุทธสถาน
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถผู้สูงอายุในการดูแลตัวเอง.วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่  5 ฉบับที่ 2 
กรกฎาคม-ธันวาคม 2562.1-14. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/human/article/view/199762/159248 
๑๕. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ และคณะ. (2563). การพัฒนาการเสริมสร้างความปรองดองเพ่ือสังคม
สันติสุข โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ . ปีที่  9 ฉบับที่ 1 
(มกราคม - มีนาคม 2563): 98-109.  
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/239922/163826 
๑๖. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ และคณะ. (2563). รูปแบบการบริหารจัดการของส านักปฏิบัติธรรม
ประจ าจังหวัดอ่างทอง เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพทางปัญญา . วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์.ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 
(มกราคม-กุมภาพันธ์ 2563) :  221-232.  
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/237049 
๑๗. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, และคณะ (๒๕๖๓) .รูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม 5 ส 
จังหวัดสิงห์บุรี.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓):  ๑๙๘-
๒๐๙. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/239616/163837 
๑๘. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ และคณะ. (๒๕๖๓). การพัฒนาการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ ในการพัฒนา
ชุมชนตามแนววิถีพุทธ ในจังหวัดสมุทรสงคราม.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ . ปีที่  9 ฉบับที่ 1 
(มกราคม - มีนาคม 2563): 23-36. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/238391/163810 

 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

๑.๑.๒-๑ ค าสั่งแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/TAngtang-.jpg 

๑.๑.๒-๒ ค าสั่งแต่งต้ังผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. 
http://gps.mcu.ac.th/wp-
content/uploads/2016/09/%E0%B8%9C%E0%B8%A8.%E0%B8%94%E0%B8%A3.%E0%B8%

http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2013/02/Article-Bangbed.pdf
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/181375/151888
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/180336/160972
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/human/article/view/199762/159248
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/239922/163826
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/237049
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/239616/163837
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/238391/163810
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9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1.jpg 
๑.๑.๒-๒ ค าสั่งแต่งต้ังผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.ดร. 
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/sunan.pdf 

๑.๑.๒-๒ ค าสั่งแต่งต้ังผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. 
http://gps.mcu.ac.th/wp-
content/uploads/2016/09/46456341_1175606449262056_3646233466854440960_n.jpg 

๑.๑.๒-๓ ส าเนาวุฒิการศึกษาและปริญญาบัตร 
พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. 
http://gps.mcu.ac.th/wp-
content/uploads/2016/09/%E0%B8%9B.%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81.jpg 

๑.๑.๒-๓ ส าเนาวุฒิการศึกษาและปริญญาบัตร 
พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.ดร. 
http://gps.mcu.ac.th/wp-
content/uploads/2016/09/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%9
9%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81-1-e1526895597663.jpg 

๑.๑.๒-๓ ส าเนาวุฒิการศึกษาและปริญญาบัตร 
พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. 
http://gps.mcu.ac.th/wp-
content/uploads/2016/09/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81.jpg 

๑.๑.๒-๔ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
http://gps.mcu.ac.th/?page_id=2112 
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เกณฑ์การประเมินท่ี ๓ คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 

ล าดับ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
สาขาตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาท่ีเปิดสอน 

๑ พระอุดมสิทธินายก 
(ก าพล คุณงฺกโร) 

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

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
/การจัดการเชิงพุทธ 
 

 สาขาตรง 

สาขาสัมพันธ์ 

ผลงานทาง
วิชาการ 

๕ ปีย้อนหลัง 

๑. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร). (๒๕๕๙). พุทธบูรณาการเพ่ือการจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ”. วารสาร 
มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) (พฤษภาคม – สิงหาคม): ๓๑-๔๒.  
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/Ariticle-of-PM-SUNAN.pdf 
๒. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร) และคณะ(๒๕๖๒).  การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้าน
รักษาศีล 5 ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.ปีที่  8 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม 
- กันยายน 2562: 1 – 14  
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/175880/151580 
๓. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร) และคณะ. (๒๕๖๒). การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาปริยัติ
ธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์ภาค ๑๔ : Development Effective of Phrapariyattidham Schools, Pali 
Section Education Management Region 14. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่  ๖ ฉบับพิเศษ 
(๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐): ๒๓๙-๒๕๓.  
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/Article-19-PhrakrusriUtthasart1.pdf 
๔. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร) และคณะ. (๒๕๖๒). กลยุทธการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี : Strategy of Buddhist Charity Schools Management, Ratchaburi 
Province. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐): ๑-๑๔.  
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/Prakrupavana.pdf 
๕. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร).(๒๕๖๒) การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะและ
เครือข่ายทางสังคม เพ่ือลดเหล้าบุหรี่ เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี .วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์.ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2562. หน้า  1 – 16.  
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/221413/158672 
๖. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร) และคณะ. (๒๕๖๒). ประสิทธิผลการบริหารจัดการส านักปฏิบัติ
ธรรม :  The Effectiveness Management of Meditation Center. วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์.  ปีที่  ๖ ฉบับที่ ๒ ( เมษายน -มิถุ นายน ๒๕๖๒) : ๑ -๑๖.  http://gps.mcu.ac.th/wp-
content/uploads/2016/09/document-7.pdf 
๗. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร). (๒๕๖๒). การพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนวิถีพุทธของพระ
สังฆาธิการในจังหวัดกาญจนบุรี. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม – 
กันยายน):๓๘-๔๙.  
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/004-38-49.pdf 
๘. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร). (๒๕๖๒). รูปแบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศของส านักเรียน
พระปริยัติ ธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๔. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่ ๗ 
ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม – กันยายน): ๕๐-๖๓. 

http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/Ariticle-of-PM-SUNAN.pdf
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/175880/151580
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/Article-19-PhrakrusriUtthasart1.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/Prakrupavana.pdf
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/221413/158672
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/document-7.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/document-7.pdf
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=228295
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=228295
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/004-38-49.pdf
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=228375
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=228375


๓๐         รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ 
 

https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/148470/109230 
๙. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร). (๒๕๖๒). รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน 
ของวัดในจังหวัดสิงห์บุรี. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชา
โลก) (เมษายน-มิถุนายน): ๑๗๓-๑๘๔. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/issue/view/16415/Vol%207%20No%202-2%20-
%20%282018%29 
๑๐. พระอุดมสิทธินายก และคณะ. (๒๕๖๓). การปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนาแก่เยาวชนของคณะสงฆ์
จังหวัดสระบุรี-Cultivation of Faith in Buddhism to the Youth of the Sangha in Saraburi 
Province.วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2563) 211-221. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/237050 
๑๑. พระอุดมสิทธินายก ก าพล คุณงฺกโร และคณะ. (๒๕๖๓) การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูป
กิจการพระพุทธศาสนา ด้านการปกครองของคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ . 
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2563):69-81. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/239923/163824 

ล าดับ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

สาขาตรงหรือสัมพันธ์

กับสาขาท่ีเปิดสอน 

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

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
/การจัดการเชิงพุทธ 

 สาขาตรง 

 สาขาสัมพันธ์ 

ผลงานทาง
วิชาการ 

๕ ปีย้อนหลัง 

๑. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโทและคณะ. (๒๕๕๙). พุทธบูรณาการเพ่ือการจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ. วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) (พฤษภาคม – สิงหาคม) : ๓๑-๔๒. 
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/Ariticle-of-PM-SUNAN.pdf 
๒. พร ะมหาสุ นันท์ สุนนฺโท  และคณะ. (๒๕๖๒). การบริ หารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวั ด
สมุทรปราการ.  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม) : ๑๓-๒๖. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/171383/128404 
๓. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท และคณะ. (๒๕๖๒). การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ใน
จังหวัดปัตตานี. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม) :๔๒-๕๘. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/171367/127522 
๔. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท และคณะ. (๒๕๖๒). เทศนาวิธี เพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ใน
อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (พิเศษ/เนื่องในวันวิ
สาบูชาโลก) (เมษายน-มิถุนายน) : ๑๙๕-๒๐๗. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/issue/view/16415/Vol%207%20No%202-2%20-
%20%282018%29 
๕. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท และคณะ. (๒๕๖๒). การบริหารจัดการด้านศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ
การในจังหวัดพิจิตร. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่  ๗ ฉบับที่ ๒ (พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชา
โลก) (เมษายน-มิถุนายน) : ๑๘๔-๑๙๔. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/issue/view/16415/Vol%207%20No%202-2%20-

https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/148470/109230
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/issue/view/16415/Vol%207%20No%202-2%20-%20%282018%29
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/issue/view/16415/Vol%207%20No%202-2%20-%20%282018%29
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/237050
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/239923/163824
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/Ariticle-of-PM-SUNAN.pdf
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/171383/128404
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/171367/127522
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/issue/view/16415/Vol%207%20No%202-2%20-%20%282018%29
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/issue/view/16415/Vol%207%20No%202-2%20-%20%282018%29
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/issue/view/16415/Vol%207%20No%202-2%20-%20%282018%29


รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ   ๓๑ 
 

%20%282018%29 
๖. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท และคณะ. (๒๕๖๒). การพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ตอนปลายในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 15.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - 
ธันวาคม 2562 : 98-107.  
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/180337/161106 
๗. พระมหาสุนันท์  สุนนฺโท  และคณะ. (๒๕๖๒).  การพัฒนาบทบาทของพระสังฆาธิการในการอนุรักษ์พุทธ
สถาน ในจังหวัดก าแพงเพชร.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ .ปีที่  8 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 
2562.หน้า 61- 72.  
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/229708/160974 
๘. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท และคณะ. (๒๕๖๓). การจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในจังหวัด
ก าแพงเพชร..วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2563): 148-160 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/238289/163831 

ล าดับ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

สาขาตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาท่ีเปิดสอน 

๓ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภ
โณ 

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

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /
การจัดการเชิงพุทธ 

 สาขาตรง 

 สาขาสัมพันธ์ 
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๕ ปีย้อนหลัง 

๑. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ.  (๒๕๕๙). การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ด้วยการขับเคลื่อนโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่  ๕ ฉบับที่ ๓ 
(กันยายน-ธันวาคม) : ๔๕-๖๑. 
https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-
style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9MTg3NzM4 
๒. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ และคณะ. (๒๕๖๐). การพัฒนาวัดเพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนใน
จังหวัดชลบุรี  : Monastery Development for Community Learning Centers in Chonburi 
Province”.  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐) : ๕๐๕-
๕๒๒. 
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2017/11/Article-37-PHRAKRU-
PALATSARAWUT-THITAPANYO.pdf 
๓. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๑). การสื่อสารเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในเขต
หนองจอกกรุงเทพมหานคร. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (พิเศษ/เนื่องในวันวิสา
บูชาโลก) (เมษายน-มิถุนายน): ๔๐๕-๔๑๘. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/issue/view/16415/Vol%207%20No%202-2%20-
%20%282018%29 
๔. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๑). การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในวัดของพระสังฆาธิการในอ าเภอวัง
น้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (พิเศษ/เนื่องในวันวิ
สาบูชาโลก) (เมษายน-มิถุนายน): ๓๐๑-๓๐๙. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/issue/view/16415/Vol%207%20No%202-2%20-

https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/issue/view/16415/Vol%207%20No%202-2%20-%20%282018%29
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/180337/161106
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/229708/160974
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/238289/163831
https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9MTg3NzM4
https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9MTg3NzM4
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2017/11/Article-37-PHRAKRU-PALATSARAWUT-THITAPANYO.pdf
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2017/11/Article-37-PHRAKRU-PALATSARAWUT-THITAPANYO.pdf
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/issue/view/16415/Vol%207%20No%202-2%20-%20%282018%29
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/issue/view/16415/Vol%207%20No%202-2%20-%20%282018%29
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/issue/view/16415/Vol%207%20No%202-2%20-%20%282018%29


๓๒         รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ 
 

%20%282018%29 
๕. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒). การพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชา
รัฐเพ่ือประชาชน ในกรุงเทพมหานคร. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่  ๘ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-
มีนาคม) : ๑-๑๒. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/168191/127517 
๖. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒). รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุค
ใหม่ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรมของพระธรรมวิทยากร . วารสาร 
มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม) : ๕๙-๗๐. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/171535/127524 
๗. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒). ภาวะผู้น าในการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการอ าเภอ 
บางบาลจังหวัด พระนครศรีอยุธยา. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่  ๘ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-
มีนาคม) : ๘๔-๙๕. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/169027/128402 
๘. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๑). บทบาทของพระสังฆาธิการในการช่วยเหลือเก้ือกูลประชาชนอ าเภอ
วั ง ท ร า ย พู น  จั ง ห วั ด พิ จิ ต ร . ว า ร ส า ร  ม จ ร  สั ง ค ม ศ า ส ต ร์ ป ริ ท ร ร ศ น์ . 
ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) (เมษายน-มิถุนายน) : ๒๔๖-๒๕๕. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/issue/view/16415/Vol%207%20No%202-2%20-
%20%282018%29 
๙. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒). ถอดบทเรียนจากพ้ืนที่ : การดูแลผู้สูงอายุตามแนวพุทธในจังหวัด
สมุทรปราการ. วารสารวิจยวิชาการ. ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน) : ๑๔๖-๑๖๙. 
http://gps.mcu.ac.th/wp-
content/uploads/2016/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2
%E0%B8%A1-
%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A3
%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-
%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AD
%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8-
%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3
%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-2-
%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
-2561.pdf 
๑๐. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒). กลไกการขับเคลื่อนศักยภาพขีดความสามารถของผู้สูงอายุโดย
บูรณาการหลักพุทธธรรมElders’ Potentials Capacity Driving Mechanism through Buddhism 
Integration. วารสารสหวิทยาการวิจัย ฉบับบัณฑิตศึกษา. ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑  (มกราคม-มิถุนายน) : ๒๖-๓๒. 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3334877 
๑๑. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒). ผู้สูงอายุต้นแบบตามแนวพุทธ : กรณีศึกษาหลวงพ่อวัดบางเบิด 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Elderly Prototype Based on Buddhist Way: A Case Study of   
LoungPor Wat Bang Bed in Prachuap Khiri Khan Province. วารสารวิชาการสถาบันพัฒนาพระ
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http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-2-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2561.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-2-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2561.pdf
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http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/JIRGS-8-1.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/JIRGS-8-1.pdf
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3334877
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/01_Elderly-_completed.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/01_Elderly-_completed.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/01_Elderly-_completed.pdf


รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ   ๓๓ 
 

วิทยากร [ส า นัก งา นส่ งเสริม คุณธรรม จริ ยธรรมและควา มม่ันคง  แห่งสถา บันชา ติ พระศา สนา 
พระมห า กษัตริ ย์  วั ดส ร ะเกศ   กทม. ] .  ปี ที่  ๑ ฉ บั บที่  ๒  ( กร กฎา คม -ธั น วา คม)  :  ๑ -๑๗ . 
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2013/02/Article-Bangbed.pdf 
๑๒. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซ่หลี) และคณะ. (๒๕๖๒). รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการสภาพระ
นักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2562 :  
86 – 95.  
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/181375/151888 
๑๓.พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ และคณะ. (๒๕๖๒). กลไกการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของพระ
วินยาธิการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ .ปีที่  8 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - 
ธันวาคม 2562. หน้า  49 – 60  
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/180336/160972 
๑๔. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ.(2562). การวิจัยและพัฒนาศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุที่ต้ังในพุทธสถาน
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถผู้สูงอายุในการดูแลตัวเอง.วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่  5 ฉบับที่ 2 
กรกฎาคม-ธันวาคม 2562.1-14. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/human/article/view/199762/159248 
๑๕. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ และคณะ. (2563). การพัฒนาการเสริมสร้างความปรองดองเพ่ือสังคม
สันติสุข โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ . ปีที่  9 ฉบับที่ 1 
(มกราคม - มีนาคม 2563): 98-109.  
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/239922/163826 
๑๖. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ และคณะ. (2563). รูปแบบการบริหารจัดการของส านักปฏิบัติธรรม
ประจ าจังหวัดอ่างทอง เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพทางปัญญา . วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์.ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 
(มกราคม-กุมภาพันธ์ 2563) :  221-232.  
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/237049 
๑๗. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, และคณะ (๒๕๖๓) .รูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม 5 ส 
จังหวัดสิงห์บุรี.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓):  ๑๙๘-
๒๐๙. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/239616/163837 
๑๘. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ และคณะ. (๒๕๖๓). การพัฒนาการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ ในการพัฒนา
ชุมชนตามแนววิถีพุทธ ในจังหวัดสมุทรสงคราม.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ . ปีที่  9 ฉบับที่ 1 
(มกราคม - มีนาคม 2563): 23-36. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/238391/163810 

ล าดับ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

สาขาตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาท่ีเปิดสอน 

๔ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์เอเชีย) 
พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา)  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /
การจัดการเชิงพุทธ 

สาขาตรง 

 สาขาสัมพันธ์ 

http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2013/02/Article-Bangbed.pdf
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/181375/151888
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/180336/160972
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/human/article/view/199762/159248
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/239922/163826
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/237049
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/239616/163837
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/238391/163810


๓๔         รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ 
 

ผลงานทาง
วิชาการ 

๕ ปีย้อนหลัง 
 

๑. พระระพิน พุทธิสาโร. (๒๕๕๙). การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธ. วารสาร
บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม) : ๑๐๕-๑๑๒.  
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/Vol-5-No-3-2560-MCU-
NAKORNSAWAN.pdf 
๒. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร. (๒๕๖๒). ถอดบทเรียนจากพ้ืนที่ : การดูแลผู้สูงอายุตามแนวพุทธในจังหวัด
สมุทรปราการ. วารสารวิจยวิชาการ. ปีที่ ๒ ฉบับที่๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๖๒) : ๑๔๖-๑๖๙. 
https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jra/article/view/178630 
๓. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร และคณะ. (2563). กระทืบเมียในปั้ม ปตท.: ภาพสะท้อนข้อเท็จจริงความ
รุนแรงในครอบครัว แต่พุทธกาลถึงปัจจุบัน. วารสารบัณฑิตแสงโคมค า.  ปีที่  5 ฉบับที 1 (มกราคม - 
มิถุนายน 2563) 32-54 
https://www.firstojs.com/index.php/jsb/article/view/246/211 
๔. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร และคณะ. (2562).  การห้ามพระภิกษุสามเณรเก่ียวข้องกับการเมือง พ.ศ. 
2538: ทัศนะเชิงวิพากษ์ภายใต้หลักการ ความจริงและความคิด. วารสารบัณฑิตแสงโคมค า.   ปีที่ 4 ฉบับที่ 
2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562)195-217. 
https://www.firstojs.com/index.php/jsb/article/view/176/93 
๕. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร และคณะ. (2562). ความตายในสุนทรีสูตร: ความเชื่อ ผลประโยชน์ การสื่อสาร
และความรุนแรง. วารสารบัณฑิตแสงโคมค า. ปีที่ 4 ฉบับที 1  (มกราคม - มิถุนายน 2562) : 42-61. 
https://www.firstojs.com/index.php/jsb/article/view/124/66 

ล าดับ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

สาขาตรงหรือสัมพันธ์

กับสาขาท่ีเปิดสอน 

๕ พระสุธีวีรบัณฑิต 
(โชว์ ทสฺสนีโย) 

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

อาจารย์/ การจัดการ
เชิงพุทธ 

สาขาตรง 
 สาขาสัมพันธ์ 

ผลงานทาง
วิชาการ 

๕ ปีย้อนหลัง 
 

๑.พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย). (๒๕๕๙). ความเต้ียกับการบวชเป็นพระในสังคมไทย : บทวิเคราะห์ด้วย
เกณฑ์และคุณสมบัติการบวชในพระพุทธศาสนา. วารสาร มจร การพัฒนาสังคม ปีที่  1  ฉบับที่ 1  มกราคม-
เมษายน 2559 หน้า. 77-91. 
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/SHOT-MONK.pdf 
๒. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ. (2559). พระพุทธศาสนาในจีน ทิเบต เวียดนาม ญี่ปุ่น : มอง
ผ่านงานพระศรีคัมภีรญาณ. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่  5 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 
2559. หน้า 263-278. 
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%B
2%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-

http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/Vol-5-No-3-2560-MCU-NAKORNSAWAN.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/Vol-5-No-3-2560-MCU-NAKORNSAWAN.pdf
https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jra/article/view/178630
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/SHOT-MONK.pdf
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-5-%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2-25591.pdf
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-5-%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2-25591.pdf
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-5-%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2-25591.pdf
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-5-%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2-25591.pdf
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-5-%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2-25591.pdf
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-5-%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2-25591.pdf
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-5-%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2-25591.pdf


รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ   ๓๕ 
 

%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-
2-25591.pdf 
๓. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ.  (2560). การเมืองเรื่องพระพุทธรูป . วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2560.  หน้า 241-256. 
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2017/05/Aritcle-Buddha-Image.pdf 
๔. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย). (2560). การลงโทษโดยสังคม (Social Sanctions) วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 6 ฉบับที่ 2  เมษายน-มิถุนายน 2560. หน้า 281-293 
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2017/11/Article-21-
Sutheeveerabundith.pdf 
๕. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) . (๒๕๖๐). พุทธะมาร์เก็ตต้ิง : Buddha Marketing . วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2560. หน้า 270-283. 
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2017/11/Article-22-Buddha-
Marketing12.pdf 
๖. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ. (๒๕๖๐). วิ่งตามฝันยังไงก็ชนะ (8 วิธี ‘วิ่งคว้าฝัน’ สไตล์คน 
‘ญี่ปุ่น’). วารสาร มจร. สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2560. หน้า 250 -
264. 
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2017/12/21.pdf 
๗. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) , [เขียนร่วม]  ตอบเรื่อง พ.ร.บ. คณะสงฆ์ : กลไกการบริหารและ
แก้ปัญหาคณะสงฆ์ บทสรุปที่ยังไม่มีทางออก ?   ANSWER TO SANGHA ACT : MANAGEMENT 
MECHANISM AND SOLVE THE PROBLEM OF THE SANGHA, THE CONCLUSION IS NO WAY OUT 
?.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2561.หน้า 315-328.   
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2018/10/025-315-329.pdf 
๘. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ. (๒๕๖๑). รูปแบบการจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ .  ปีที่  ๗ ฉบับที่ ๔ 
(กันยายน-ธันวาคม) : ๑๐๙-๑๒๒. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/161905/116793 
๙. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ. (๒๕๖๑). แอนิมอล ฟาร์ม : การปฏิวัติชั้นทางสังคมสู่ เสรีนิยม
ความเสมอภาคและความสงบสุข . วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ .  ปีที่  ๗ ฉบับที่ ๔ (ตุลาคม-
ธันวาคม): ๒๙๔-๓๐๗. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/161924/116809 
๑๐. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ. (๒๕๖๑). ตอบเรื่องพ.ร.บ.คณะสงฆ์ : กลไกการบริหารและ
แก้ปัญหาคณะสงฆ์บทสรุปที่ยังไม่มีทางออก ?. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ .  ปีที่  ๗ ฉบับที่ ๓ 
(กรกฎาคม-กันยายน) : ๓๑๕-๓๒๙. 
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2018/10/025-315-329.pdf 
๑๑. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ. (๒๕๖๑). การบริหารการเงินของวัดในประเทศ : ความ
สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาลทิศทางการบริหารเงินวัด ทรัพย์สินพระศาสนาในช่วงกระแสเปลี่ยนผ่าน . 
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) (เมษายน -มิถุนายน) 
: ๕๐๕-๕๑๘. 

http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-5-%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2-25591.pdf
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-5-%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2-25591.pdf
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2017/05/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-21-Sutheeveerabundith.pdf
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2017/11/Article-22-Buddha-Marketing12.pdf
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2017/11/Article-22-Buddha-Marketing12.pdf
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2017/12/21.pdf
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2018/10/025-315-329.pdf
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/161905/116793
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/161924/116809
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2018/10/025-315-329.pdf
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https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/issue/view/16415/Vol%207%20No%202-2%20-
%20%282018%29 
๑๒. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ. (๒๕๖๑).  พุทธบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการศาสน
สมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (พิเศษ/เนื่องในวัน
วิสาบูชาโลก) (เมษายน-มิถุนายน) : ๑๑๔-๑๒๓. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/issue/view/16415/Vol%207%20No%202-2%20-
%20%282018%29 
๑๓. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ. (๒๕๖๒).  จากดินสู่ฟ้า นัยนา...ลาลับสู่สวรรค์ สรรนิพนธ์ว่า
ด้วยผู้หญิงที่ชื่อนัยนา เกิดวิชัย ครูต้นแบบและผู้สร้างแรงบันดาลใจ.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ .ปี
ที่ 8 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2562. หน้า 319-339. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/234562/161281 
๑๔. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ. (๒๕๖๒). การจัดการเชิงพุทธ 5  G MONASTERY 
MANAGEMENT วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2562 : 298 
– 309. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/219591/151996 
๑๕. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ. (๒๕๖๒). การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ .ปีที่  8 ฉบับที่ 
3 กรกฎาคม - กันยายน 2562 61 – 72  
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/179856 
๑๖. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ. (๒๕๖๒). เซเปียนส์ ประวัติย่อมนุษยชาติ  SapiensA Brief 
History of Humankind. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ .  ปีที่  ๘ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม) :
๒๙๔-๓๑๒. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/180976/128416 
๑๗. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ (๒๕๖๓). การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้าง
สัมมาชีพ แก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี..วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม - 
มีนาคม 2563):  173-185 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/238903/163835 
 

ล าดับ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

สาขาตรงหรือสัมพันธ์

กับสาขาท่ีเปิดสอน 

๖ นายประเสริฐ ธิลาว พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
พธ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
พธ.บ. (บริหารรัฐกิจ) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์/
รัฐประศาสนศาสตร์ 

สาขาตรง 
 สาขาสัมพันธ์ 

ผลงานทาง
วิชาการ 

๕ ปีย้อนหลัง 
 

๑. ประเสริฐ ธิลาว และคณะ. (๒๕๖๐).  Book Review : การลงโทษโดยสังคม (Socail Sanctions). 
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน) : ๒๘๑-๒๙๔. 
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2017/11/Article-21-
Sutheeveerabundith.pdf 

https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/issue/view/16415/Vol%207%20No%202-2%20-%20%282018%29
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/issue/view/16415/Vol%207%20No%202-2%20-%20%282018%29
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/issue/view/16415/Vol%207%20No%202-2%20-%20%282018%29
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/issue/view/16415/Vol%207%20No%202-2%20-%20%282018%29
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/234562/161281
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/219591/151996
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/179856
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/180976/128416
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/238903/163835
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-21-Sutheeveerabundith.pdf
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๒. ประเสริฐ ธิลาว และคณะ. (๒๕๖๐). วิ่งตามฝันยังไงก็ชนะ (๘ วิธี ‘วิ่งคว้าฝัน’ สไตล์คน ‘ญี่ปุ่น’) 
FOLLOW THE DREAM TO WIN : ๘ WAYS, RUN TO DREAM, ACCORDING TO JAPANESE STYLE. 
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม) : ๒๕๐-๒๖๔. 
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2017/12/21.pdf 
๓. ประเสริ ฐ ธิ ลาว  และคณะ. (๒๕๖๐).   พุทธะมาร์ เก็ต ต้ิง : Buddha Marketing.วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม-กันยายน) : ๒๗๐-๒๘๔. 
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2017/11/Article-22-Buddha-
Marketing12.pdf 
๔. ประเสริฐ ธิลาว และคณะ. (๒๕๖๑). กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธสู่ความเป็นองค์กร
สมรรถนะสูงของมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ .  ปีที่  ๗ ฉบับที่ 
๒ (เมษายน – มิถุนายน) : ๓๗-๕๐.     
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/132640 
๕. ประเสริฐ ธิลาว และคณะ. (๒๕๖๑). กลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ที่ เข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์ THE 
STRATEGY OF STRENGTHEN SANGHA ADMINISTRATION MANAGEMENT IN GLOBALIZATION 
AGE. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑ (มกราคม - มีนาคม): ๙๙-๑๑๕. 
http://gps.mcu.ac.th/wp-
content/uploads/2016/09/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B
2%E0 %B8 %A3 -%E0 %B8 %9B%E0 %B8%B5 %E0 %B8%9 7%E0 %B8 %B5%E0 %B9 %88 -7 -
%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88 -
1-2561-1.pdf 
๖. ประเสริฐ ธิลาว และคณะ.  (๒๕๖๑).  สิ้นแสงฉาน: TWILIGHT OVER BURMA, MY LIFE AS A SHAN 
PRINCESS. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – มีนาคม): ๒๘๗-๓๐๔. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/235889/161994 
๗. ประเสริฐ ธิลาว และคณะ (๒๕๖๒). การศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัด
ชลบุรี.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2562  : 73 -86 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/234184/160975 
๘. ประเสริฐ ธิลาว และคณะ. (๒๕๖๒). ถอดบทเรียนจากพ้ืนที่ : การดูแลผู้สูงอายุตามแนวพุทธในจังหวัด
สมุทรปราการ. วารสารวิจยวิชาการ. ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน) : ๑๔๖-๑๖๙. 
https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jra/article/view/178630 
๙. ประเสริฐ ธิลาว และคณะ. (๒๕๖๒). บทบาทพระพุทธศาสนาในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสังคม. วารสาร
ธรรมศาสตร์. ปีที่ ๓๘ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน) : ๑๒๒-๑๔๒. 
https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-
style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9NTQ0NjQy  
๑๐. ประเสริฐ ธิลาว และคณะ. (๒๕๖๒). บทบาทเชิงรุกของพระสงฆ์ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ในจังหวัดชลบุรี. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (พิเศษ/เนื่องในวันวิสา
บูชาโลก) (เมษายน-มิถุนายน) : ๒๙๑-๓๐๐. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/issue/view/16415 
๑๑. ประเสริฐ ธิลาว และคณะ. (๒๕๖๒). การจัดการสินค้าชุมชนตามวิถีพุทธในจังหวัดกาญจนบุรี . วารสาร 

http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2017/12/21.pdf
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มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) (เมษายน-มิถุนายน) : ๒๗๘-
๒๙๐. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/issue/view/16415 
๑๒. ประเสริฐ ธิลาว และคณะ. (๒๕๖๒). การจัดท าบัญชีเพ่ือการจัดการศาสนสมบัติของวัด ในอ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) 
(เมษายน-มิถุนายน) : ๒๕๖-๒๖๖. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/issue/view/16415 
๑๓. ประเสริฐ ธิลาว  และคณะ. (๒๕๖๒).  การพัฒนาการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของส านักปฏิบัติธรรม 
ประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 
2562 44 – 60  
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/180647/151657 
๑๔. ประเสริฐ ธิลาว และคณะ. (๒๕๖๓). รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถี พุทธของวัด ใน
จังหวัดสมุทรสงคราม.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2563): 
121-134 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/238386/163829 

 
 

รหัส
เอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

๑.๑.๓-๑ ค าสั่งแต่งต้ังอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/TAngtang-.jpg 

๑.๑.๓-๒ ส าเนาวุฒิการศึกษาและปริญญาบัตร 
พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. 
http://gps.mcu.ac.th/wp-
content/uploads/2016/09/%E0%B8%9B.%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81.jpg 

๑.๑.๓-๓ ส าเนาวุฒิการศึกษาและปริญญาบัตร 
พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.ดร. 
http://gps.mcu.ac.th/wp-
content/uploads/2016/09/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%
E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81-1-e1526895597663.jpg 

๑.๑.๓-๔ ส าเนาวุฒิการศึกษาและปริญญาบัตร 
พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. 
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81.jpg 

๑.๑.๓-๕ ส าเนาวุฒิการศึกษาและปริญญาบัตร 
พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. 
http://gps.mcu.ac.th/wp-
content/uploads/2016/09/%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C-
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รหัส
เอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81-e1526895724607.jpg 
๑.๑.๓-๖ ส าเนาวุฒิการศึกษาและปริญญาบัตร 

พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. 
http://gps.mcu.ac.th/wp-
content/uploads/2016/09/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%99%
E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81-e1526895620385.jpg 

๑.๑.๓-๗ ส าเนาวุฒิการศึกษาและปริญญาบัตร 
ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว 
http://gps.mcu.ac.th/wp-
content/uploads/2016/09/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%
E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%90%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81-
e1526895649745.jpg 

๑.๑.๓-๘ ค าสั่งแต่งต้ังผู้ด ารงต าแหน่างทางวิชาการ 
พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. 
http://gps.mcu.ac.th/wp-
content/uploads/2016/09/%E0%B8%9C%E0%B8%A8.%E0%B8%94%E0%B8%A3.%E0%B8%9E
%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1.jpg 

๑.๑.๓-๙ ค าสั่งแต่งต้ังผู้ด ารงต าแหน่างทางวิชาการ 
พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.ดร. 
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/sunan.pdf 

๑.๑.๓-๑๐ ค าสั่งแต่งต้ังผู้ด ารงต าแหน่างทางวิชาการ 
พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. 
http://gps.mcu.ac.th/wp-
content/uploads/2016/09/46456341_1175606449262056_3646233466854440960_n.jpg 

๑.๑.๓-๑๑ ค าสั่งแต่งต้ังผู้ด ารงต าแหน่างทางวิชาการ 
พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. 
http://gps.mcu.ac.th/wp-
content/uploads/2016/09/46463195_2225237971064996_4492258233649463296_n.jpg 

๑.๑.๓-๑๒ ค าสั่งแต่งต้ังผู้ด ารงต าแหน่างทางวิชาการ 
ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว 
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/Poso.pdf 

๑.๑.๓-๑๓ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
http://gps.mcu.ac.th/?page_id=2112 
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เกณฑ์การประเมินท่ี ๔ คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจ า   ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 

ล าดับ 
ชื่อ/ฉายา/
นามสกุล 

วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
รายวิชาท่ีสอน คุณวุฒิอาจารย์ผู้สอน 

๑ พระอุดมสิทธินายก 
(ก าพล คุณงฺกโร) 

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

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
/การจัดการเชิงพุทธ 
 

สัมมนาการจัดการเชิงพุทธ  
๑/๒๕๖๒ 
การปฏิรูปการบริหารกิจการ
พระพุทธศาสนา  
๒/๒๕๖๒ 

 สาขาตรง 
สาขาสัมพันธ์ 
 สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 

๒ พระมหาสุนันท์ 
สุนนฺโท 

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

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
/การจัดการเชิงพุทธ 

สัมมนาการจัดการเชิงพุทธ  
๑/๒๕๖๒ 
วิปัสสนากรรมฐาน  
๒/๒๕๖๒ 
การปฏิรูปการบริหารกิจการ
พระพุทธศาสนา  
๒/๒๕๖๒ 

 สาขาตรง 
 สาขาสัมพันธ์ 
 สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 

๓ พระมหากฤษฎา กิตฺ
ติโสภโณ 

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

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
/การจัดการเชิงพุทธ 

เทคนิคการวิจัยช้ันสูงทางการ
จัดการ  
๑/๒๕๖๒ 
การวิเคราะห์เชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพช้ันสูงทางการ
จัดการ  
๒/๒๕๖๒ 

 สาขาตรง 
 สาขาสัมพันธ์ 
 สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 

๔ พระปลัดระพิน 

พุทฺธิสาโร 

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์เอเชีย) 
พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา)  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
/การจัดการเชิงพุทธ 

สัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับ
สังคมไทย  
๑/๒๕๖๒ 
การจัดการกิจการ
พระพุทธศาสนาในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน  
๒/๒๕๖๒ 

สาขาตรง 
 สาขาสัมพันธ์ 
 สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 

๕ พระสุธีวีรบัณฑิต 

(โชว์ ทสฺสนีโย) 

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

อาจารย์ 
/การจัดการเชิงพุทธ 

พุทธปรัชญาแห่งศาสตร์  
๑/๒๕๖๒ 
การวางแผนและการจัดการ
เชิงกลยุทธ์  
๒/๒๕๖๒ 
การจัดการกิจการ
พระพุทธศาสนาในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน  
๒/๒๕๖๒ 

 สาขาตรง 
 สาขาสัมพันธ์ 
 สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 

๖ นายประเสริฐ ธิลาว พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
พธ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
พธ.บ. (บริหารรัฐกิจ) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
/รัฐประศาสนศาสตร์ 

พุทธปรัชญาแห่งศาสตร์  
๑/๒๕๖๒ 
เทคนิคการวิจัยช้ันสูงทางการ
จัดการ  
๑/๒๕๖๒ 
การวางแผนและการจัดการ
เชิงกลยุทธ์  
๒/๒๕๖๒ 
การวิเคราะห์เชิงปริมาณและ

 สาขาตรง 
 สาขาสัมพันธ์ 
 สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 

 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ   ๔๑ 
 

ล าดับ 
ชื่อ/ฉายา/
นามสกุล 

วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
รายวิชาท่ีสอน คุณวุฒิอาจารย์ผู้สอน 

เชิงคุณภาพช้ันสูงทางการ
จัดการ  
๒/๒๕๖๒ 

 
 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

๑.๑.๔-๑ ส าเนาวุฒิการศึกษาและปริญญาบัตร 
พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. 
http://gps.mcu.ac.th/wp-
content/uploads/2016/09/%E0%B8%9B.%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81.jpg 

๑.๑.๔-๒ ส าเนาวุฒิการศึกษาและปริญญาบัตร 
พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.ดร. 
http://gps.mcu.ac.th/wp-
content/uploads/2016/09/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%
B8%97%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81-1-e1526895597663.jpg 

๑.๑.๔-๓ ส าเนาวุฒิการศึกษาและปริญญาบัตร 
พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. 
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81.jpg 

๑.๑.๔-๔ ส าเนาวุฒิการศึกษาและปริญญาบัตร 
พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. 
http://gps.mcu.ac.th/wp-
content/uploads/2016/09/%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C-
%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81-e1526895724607.jpg 

๑.๑.๔-๕ ส าเนาวุฒิการศึกษาและปริญญาบัตร 
พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. 
http://gps.mcu.ac.th/wp-
content/uploads/2016/09/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B
9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81-e1526895620385.jpg 

๑.๑.๔-๖ ส าเนาวุฒิการศึกษาและปริญญาบัตร 
ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว 

http://gps.mcu.ac.th/wp-
content/uploads/2016/09/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%
B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%90%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81-e1526895649745.jpg 

๑.๑.๔-๗ ค าสั่งแต่งต้ังผู้ด ารงต าแหน่างทางวิชาการ 
พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. 



๔๒         รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ 
 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

http://gps.mcu.ac.th/wp-
content/uploads/2016/09/%E0%B8%9C%E0%B8%A8.%E0%B8%94%E0%B8%A3.%E0%B8%9E%E0%
B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1.jpg 

๑.๑.๔-๘ ค าสั่งแต่งต้ังผู้ด ารงต าแหน่างทางวิชาการ 
พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.ดร. 
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/sunan.pdf 

๑.๑.๔-๙ ค าสั่งแต่งต้ังผู้ด ารงต าแหน่างทางวิชาการ 
พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. 
http://gps.mcu.ac.th/wp-
content/uploads/2016/09/46456341_1175606449262056_3646233466854440960_n.jpg 

๑.๑.๔-๑๐ ค าสั่งแต่งต้ังผู้ด ารงต าแหน่างทางวิชาการ 
พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. 
http://gps.mcu.ac.th/wp-
content/uploads/2016/09/46463195_2225237971064996_4492258233649463296_n.jpg 

๑.๑.๔-๑๑ ค าสั่งแต่งต้ังผู้ด ารงต าแหน่างทางวิชาการ 
ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว 
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/Poso.pdf 

๑.๑.๔-๑๒ ตารางสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
http://gps.mcu.ac.th/?page_id=12240 

๑.๑.๔-๑๓ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

http://gps.mcu.ac.th/?page_id=2112 
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เกณฑ์การประเมินท่ี ๕ คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน ท่ีเป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี)     ผ่าน   ไม่ผ่าน  

ล าดับ 
ชื่อ/ฉายา/
นามสกุล 

วุฒิ
การศึกษา 

ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

รายวิชาท่ีสอน คุณวุฒิอาจารย์ผู้สอน 

ไม่มี 

 

  



๔๔         รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ 
 

เกณฑ์การประเมินท่ี ๖ คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้า
อิสระ  ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 

ล าดับ ชื่อ/ฉายา/  นามสกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ 
สาขาตรงหรือสัมพันธ์กับ

สาขาท่ีเปิดสอน 
๑ พระอุดมสิทธินายก 

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

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ / 
การจัดการเชิงพุทธ 

 สาขาตรง   
 สาขาสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ด้านการวิจัย ๑. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร). (๒๕๕๙). พุทธบูรณาการเพ่ือการจัดการ
โรงเรียนวิถีพุทธ”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) 
(พฤษภาคม – สิงหาคม): ๓๑-๔๒.  
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/Ariticle-of-PM-
SUNAN.pdf 
๒. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร) และคณะ(๒๕๖๒).  การพัฒนากลไกการ
ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่.วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2562: 1 – 14  
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/175880/151580 
๓. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร) และคณะ. (๒๕๖๒). การพัฒนาประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษาปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์ภาค ๑๔ : Development Effective of 
Phrapariyattidham Schools, Pali Section Education Management Region 14. 
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐): ๒๓๙-
๒๕๓.  
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/Article-19-
PhrakrusriUtthasart1.pdf 
๔. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร) และคณะ. (๒๕๖๒). กลยุทธการจัดการโรงเรียน
การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี : Strategy of Buddhist Charity 
Schools Management, Ratchaburi Province. วารสาร  มจร  สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐): ๑-๑๔.  
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/Prakrupavana.pdf 
๕. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร) .(๒๕๖๒) การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ
เสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคม เพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัด
นนทบุรี.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ .ปีที่  8 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 
2562. หน้า  1 – 16.  
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/221413/158672 
๖. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร) และคณะ. (๒๕๖๒). ประสิทธิผลการบริหาร
จัดกา รส านั กปฏิ บัติธร รม :  The Effectiveness Management of Meditation 
Center. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่  ๖ ฉบับที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน 
๒ ๕ ๖ ๒ )  : ๑ -๑ ๖ .  http://gps.mcu.ac.th/wp-

http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/Ariticle-of-PM-SUNAN.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/Ariticle-of-PM-SUNAN.pdf
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/175880/151580
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/Article-19-PhrakrusriUtthasart1.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/Article-19-PhrakrusriUtthasart1.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/Prakrupavana.pdf
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/221413/158672
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/document-7.pdf


รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ   ๔๕ 
 

content/uploads/2016/09/document-7.pdf 
๗. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร). (๒๕๖๒). การพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชน
วิถีพุทธของพระสังฆ าธิการ ในจั งหวั ดกาญจนบุรี . วารสาร  มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม – กันยายน):๓๘-๔๙.  
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/004-38-49.pdf 
๘. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร). (๒๕๖๒). รูปแบบการบริหารจัดการสู่ความเป็น
เลิศของส านักเรียนพระปริยัติ ธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๔. 
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม – กันยายน) : ๕๐-
๖๓. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/148470/109230 
๙. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร) . (๒๕๖๒). รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัดในจังหวัดสิงห์บุรี . วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) (เมษายน-มิถุนายน) : ๑๗๓-
๑๘๔. 
https://so03.tci-
thaijo.org/index.php/jssr/issue/view/16415/Vol%207%20No%202-2%20-
%20%282018%29 
๑๐. พระอุดมสิทธินายก และคณะ. (๒๕๖๓). การปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนาแก่
เยาวชนของคณะสงฆ์จังหวัดสระบุ รี-Cultivation of Faith in Buddhism to the 
Youth of the Sangha in Saraburi Province.วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร  ปีที่ 
8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2563) 211-221. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/237050 
๑๑. พระอุดมสิทธินายก ก าพล คุณงฺกโร และคณะ.  (๒๕๖๓) การขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ด้านการปกครองของคณะสงฆ์จังหวัด
สระบุรี.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ . ปีที่  9 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 
2563):69-81. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/239923/163824 

ล าดับ ชื่อ/ฉายา/  นามสกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ 
สาขาตรงหรือสัมพันธ์กับ

สาขาท่ีเปิดสอน 
๒ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท พธ.ด. การจัดการเชิงพุทธ 

พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ 
พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
/การจัดการเชิงพุทธ 

 สาขาตรง   
 สาขาสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ด้านการวิจัย ๑. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโทและคณะ. (๒๕๕๙). พุทธบูรณาการเพ่ือการจัดการโรงเรียน
วิถีพุทธ . วารสาร  มจร สังคมศาสตร์ปริทร รศน์ .  ปีที่  ๕ ฉบับที่ ๒ (ฉบับ พิเศษ) 
(พฤษภาคม – สิงหาคม) : ๓๑-๔๒. 
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/Ariticle-of-PM-
SUNAN.pdf 
๒. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท และคณะ. (๒๕๖๒). การบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดใน

http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/document-7.pdf
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=228295
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https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/issue/view/16415/Vol%207%20No%202-2%20-%20%282018%29
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/237050
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/239923/163824
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/Ariticle-of-PM-SUNAN.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/Ariticle-of-PM-SUNAN.pdf


๔๖         รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ 
 

จังหวัดสมุทรปราการ.  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ .  ปีที่  ๘ ฉบับที่ ๑ 
(มกราคม-มีนาคม) : ๑๓-๒๖. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/171383/128404 
๓. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท และคณะ. (๒๕๖๒). การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดปัตตานี. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ .  ปีที่  ๘ 
ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม) :๔๒-๕๘. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/171367/127522 
๔. พร ะมหา สุ นั นท์  สุ นนฺ โท  และคณะ.  (๒๕๖๒) .  เทศนา วิธี เ พ่ือการ เผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ ในอ าเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุ รี . วารสาร  มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) (เมษายน -
มิถุนายน) : ๑๙๕-๒๐๗. 
https://so03.tci-
thaijo.org/index.php/jssr/issue/view/16415/Vol%207%20No%202-2%20-
%20%282018%29 
๕. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท และคณะ. (๒๕๖๒). การบริหารจัดการด้านศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปี
ที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) (เมษายน-มิถุนายน) : ๑๘๔-๑๙๔. 
https://so03.tci-
thaijo.org/index.php/jssr/issue/view/16415/Vol%207%20No%202-2%20-
%20%282018%29 
๖. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท และคณะ. (๒๕๖๒). การพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน มัธยมศึกษา ตอนปลายในเขตปกครองคณะสงฆ์ภา ค 15.วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2562 : 98-107.  
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/180337/161106 
๗. พระมหาสุนันท์  สุนนฺโท  และคณะ. (๒๕๖๒).  การพัฒนาบทบาทของพระสังฆาธิ
การในการอนุรักษ์พุทธสถาน ในจังหวัดก าแพงเพชร.วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์.ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2562.หน้า 61- 72.  
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/229708/160974 
๘. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท และคณะ. (๒๕๖๓). การจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ า
ต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร..วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ . ปีที่  9 ฉบับที่ 1 
(มกราคม - มีนาคม 2563): 148-160 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/238289/163831 

ล าดับ ชื่อ/ฉายา/  นามสกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ 
สาขาตรงหรือสัมพันธ์กับ

สาขาท่ีเปิดสอน 
๓ พระมหากฤษฎา กิตฺติ

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

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /การ
จัดการเชิงพุทธ 

 สาขาตรง   
 สาขาสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ด้านการวิจัย ๑. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ.  (๒๕๕๙). การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ด้วยการ

https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/171383/128404
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/171367/127522
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/issue/view/16415/Vol%207%20No%202-2%20-%20%282018%29
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https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/180337/161106
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/229708/160974
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/238289/163831
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ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม) : ๔๕-๖๑. 
https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-
style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9MTg3NzM4 
๒. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ และคณะ. (๒๕๖๐). การพัฒนาวัดเพ่ือเป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้ของชุมชนในจังหวัดชลบุรี : Monastery Development for Community 
Learning Centers in Chonburi Province”.  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. 
ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐) : ๕๐๕-๕๒๒. 
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2017/11/Article-
37-PHRAKRU-PALATSARAWUT-THITAPANYO.pdf 
๓. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๑). การสื่อสารเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์ในเขตหนองจอกกรุงเทพมหานคร. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. 
ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) (เมษายน-มิถุนายน): ๔๐๕-๔๑๘. 
https://so03.tci-
thaijo.org/index.php/jssr/issue/view/16415/Vol%207%20No%202-2%20-
%20%282018%29 
๔. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๑). การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในวัดของพระ
สังฆาธิการในอ าเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา . วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) (เมษายน-มิถุนายน) : ๓๐๑-
๓๐๙. 
https://so03.tci-
thaijo.org/index.php/jssr/issue/view/16415/Vol%207%20No%202-2%20-
%20%282018%29 
๕. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒). การพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริม
โครงการตลาดประชารัฐเพ่ือประชาชน ในกรุงเทพมหานคร. วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์. ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม) : ๑-๑๒. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/168191/127517 
๖. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒). รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม
ส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิก
คุณธรรมของพระธรรมวิทยากร. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่  ๘ ฉบับที่ ๑ 
(มกราคม-มีนาคม) : ๕๙-๗๐. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/171535/127524 
๗. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒). ภาวะผู้น าในการปกครองคณะสงฆ์ของพระ
สังฆาธิการอ าเภอ บางบาลจังหวัด พระนครศรีอยุธยา . วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์. ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม) : ๘๔-๙๕. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/169027/128402 
๘. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๑). บทบาทของพระสังฆาธิการในการช่วย เหลือ
เก้ือกูลประชาชนอ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. 

https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9MTg3NzM4
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ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) (เมษายน-มิถุนายน) : ๒๔๖-๒๕๕. 
https://so03.tci-
thaijo.org/index.php/jssr/issue/view/16415/Vol%207%20No%202-2%20-
%20%282018%29 
๙. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒). ถอดบทเรียนจากพ้ืนที่ : การดูแลผู้สูงอายุ
ตามแนวพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ. วารสารวิจยวิชาการ. ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-
เมษายน) : ๑๔๖-๑๖๙. 
http://gps.mcu.ac.th/wp-
content/uploads/2016/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8
%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-
%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9
%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-
%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8
%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8-
%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8
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พธ.บ./ครุศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /การ
จัดการเชิงพุทธ 

 สาขาตรง 
 สาขาสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ด้านการวิจัย ๑. พระระพิน พุทธิสาโร. (๒๕๕๙). การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถี
พุทธ. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓ 
(กันยายน-ธันวาคม) : ๑๐๕-๑๑๒.  
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/Vol-5-No-3-2560-MCU-
NAKORNSAWAN.pdf 
๒. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร. (๒๕๖๒). ถอดบทเรียนจากพ้ืนที่ : การดูแลผู้สูงอายุตาม
แนวพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ. วารสารวิจยวิชาการ.  ปีที่  ๒ ฉบับที่๑ (มกราคม-
เมษายน ๒๕๖๒) : ๑๔๖-๑๖๙. 
https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jra/article/view/178630 
๓. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร และคณะ. (2563). กระทืบเมียในปั้ม ปตท.: ภาพสะท้อน
ข้อเท็จจริงความรุนแรงในครอบครัว แต่พุทธกาลถึงปัจจุบัน. วารสารบัณฑิตแสงโคมค า. 
ปีที่ 5 ฉบับที 1 (มกราคม - มิถุนายน 2563) 32-54 

https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/180336/160972
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/human/article/view/199762/159248
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/239922/163826
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/237049
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/239616/163837
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/238391/163810
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/Vol-5-No-3-2560-MCU-NAKORNSAWAN.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/Vol-5-No-3-2560-MCU-NAKORNSAWAN.pdf
https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jra/article/view/178630


๕๐         รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ 
 

https://www.firstojs.com/index.php/jsb/article/view/246/211 
๔. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร และคณะ. (2562).  การห้ามพระภิกษุสามเณรเก่ียวข้องกับ
การเมือง พ.ศ. 2538: ทัศนะเชิงวิพากษ์ภายใต้หลักการ ความจริงและความคิด . วารสาร
บัณฑิตแสงโคมค า.  ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562)195-217. 
https://www.firstojs.com/index.php/jsb/article/view/176/93 
๕. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร และคณะ. (2562). ความตายในสุนทรีสูตร: ความเชื่อ 
ผลประโยชน์ การสื่อสารและความรุนแรง. วารสารบัณฑิตแสงโคมค า.  ปีที่  4 ฉบับที 1  
(มกราคม - มิถุนายน 2562) : 42-61. 
https://www.firstojs.com/index.php/jsb/article/view/124/66 

ล าดับ ชื่อ/ฉายา/  นามสกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ 
สาขาตรงหรือสัมพันธ์กับ

สาขาท่ีเปิดสอน 
๕ พระสุธีวีรบัณฑิต Ph.D.(Philosophy) 

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

อาจารย์  สาขาตรง   
 สาขาสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ด้านการวิจัย ๑.พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย). (๒๕๕๙). ความเต้ียกับการบวชเป็นพระในสังคมไทย 
: บทวิเคราะห์ด้วยเกณฑ์และคุณสมบัติการบวชในพระพุทธศาสนา. วารสาร มจร การ
พัฒนาสังคม ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2559 หน้า. 77-91. 
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/SHOT-MONK.pdf 
๒. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ. (2559). พระพุทธศาสนาในจีน ทิเบต 
เวียดนาม ญี่ปุ่น : มองผ่านงานพระศรี คัมภีรญาณ. วารสาร มจร สั งคมศาสตร์
ปริทรรศน์. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2559. หน้า 263-278. 
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 
๓. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนี โย) และคณะ. (2560). การเมืองเรื่องพระพุทธรูป . 
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2560.  หน้า 
241-256. 
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2017/05/Aritcle-

http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/SHOT-MONK.pdf
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-5-%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2-25591.pdf
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-5-%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2-25591.pdf
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-5-%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2-25591.pdf
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-5-%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2-25591.pdf
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-5-%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2-25591.pdf
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-5-%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2-25591.pdf
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-5-%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2-25591.pdf
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-5-%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2-25591.pdf
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-5-%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2-25591.pdf
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-5-%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2-25591.pdf
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2017/05/Aritcle-Buddha-Image.pdf
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Buddha-Image.pdf 
๔. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย). (2560). การลงโทษโดยสังคม (Social Sanctions) 
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 6 ฉบับที่ 2  เมษายน-มิถุนายน 2560. หน้า 
281-293 
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2017/11/Article-
21-Sutheeveerabundith.pdf 
๕. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย). (๒๕๖๐). พุทธะมาร์เก็ตต้ิง : Buddha Marketing . 
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2560. หน้า 
270-283. 
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2017/11/Article-
22-Buddha-Marketing12.pdf 
๖. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ. (๒๕๖๐). วิ่งตามฝันยังไงก็ชนะ (8 วิธี ‘วิ่ง
คว้าฝัน’ สไตล์คน ‘ญี่ปุ่น’). วารสาร มจร. สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.   ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 
ตุลาคม – ธันวาคม 2560. หน้า 250-264. 
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2017/12/21.pdf 
๗. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย), [เขียนร่วม]  ตอบเรื่อง พ.ร.บ. คณะสงฆ์ : กลไกการ
บริหารและแก้ปัญหาคณะสงฆ์ บทสรุปที่ยังไม่มีทางออก ?   ANSWER TO SANGHA 
ACT : MANAGEMENT MECHANISM AND SOLVE THE PROBLEM OF THE 
SANGHA, THE CONCLUSION IS NO WAY OUT ?.วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2561.หน้า 315-328.   
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2018/10/025-
315-329.pdf 
๘. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ. (๒๕๖๑). รูปแบบการจัดการการสื่อสาร
เพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม .  วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๔ (กันยายน-ธันวาคม) : ๑๐๙-๑๒๒. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/161905/116793 
๙. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ. (๒๕๖๑). แอนิมอล ฟาร์ม : การปฏิวัติ
ชั้นทางสังคมสู่เสรีนิยมความเสมอภาคและความสงบสุข . วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๔ (ตุลาคม-ธันวาคม): ๒๙๔-๓๐๗. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/161924/116809 
๑๐. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ. (๒๕๖๑). ตอบเรื่องพ.ร.บ.คณะสงฆ์ : 
กลไกการบริหารและแก้ปัญหาคณะสงฆ์บทสรุปที่ยังไม่มีทางออก ?. วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม-กันยายน) : ๓๑๕-๓๒๙. 
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2018/10/025-
315-329.pdf 
๑๑. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ. (๒๕๖๑). การบริหารการเงินของวัดใน
ประเทศ : ความสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาลทิศทางการบริหารเงินวัด ทรัพย์สินพระ
ศาสนาในช่วงกระแสเปลี่ยนผ่าน. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ .  ปีที่  ๗ ฉบับที่ 
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๒ (พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) (เมษายน-มิถุนายน) : ๕๐๕-๕๑๘. 
https://so03.tci-
thaijo.org/index.php/jssr/issue/view/16415/Vol%207%20No%202-2%20-
%20%282018%29 
๑๒. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ. (๒๕๖๑).  พุทธบูรณาการเพ่ือการ
บริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา . วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) (เมษายน -มิถุนายน) : 
๑๑๔-๑๒๓. 
https://so03.tci-
thaijo.org/index.php/jssr/issue/view/16415/Vol%207%20No%202-2%20-
%20%282018%29 
๑๓. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ. (๒๕๖๒).  จากดินสู่ฟ้า นัยนา...ลาลับสู่
สวรรค์ สรรนิพนธ์ว่าด้วยผู้หญิงที่ชื่อนัยนา เกิดวิชัย ครูต้นแบบและผู้สร้างแรงบันดาลใจ.
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2562. หน้า 
319-339. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/234562/161281 
๑๔. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ. (๒๕๖๒). การจัดการเชิงพุทธ 5  G 
MONASTERY MANAGEMENT วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ .ปีที่  8 ฉบับที่ 3 
กรกฎาคม - กันยายน 2562 : 298 – 309. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/219591/151996 
๑๕. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ. (๒๕๖๒). การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี .วารสาร 
มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2562 61 – 72  
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/179856 
๑๖. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ.  (๒๕๖๒). เซเปียนส์ ประวัติย่ อ
มนุษยชาติ SapiensA Brief History of Humankind. วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์. ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม) :๒๙๔-๓๑๒. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/180976/128416 
๑๗. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ (๒๕๖๓). การพัฒนาบทบาทของ
พระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพ แก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี ..วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2563):  173-185 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/238903/163835 
 

ล าดับ ชื่อ/ฉายา/  นามสกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ 
สาขาตรงหรือสัมพันธ์กับ
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ประสบการณ์ด้านการวิจัย ๑. ประเสริฐ ธิลาว และคณะ. (๒๕๖๐).  Book Review : การลงโทษโดยสังคม (Socail 
Sanctions). วารสาร มจร สัง คมศาสตร์ปริทรรศน์ .  ปีที่  ๖ ฉบับที่ ๒ (เมษายน -
มิถุนายน) : ๒๘๑-๒๙๔. 
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2017/11/Article-
21-Sutheeveerabundith.pdf 
๒. ประเสริฐ ธิลาว และคณะ. (๒๕๖๐). วิ่งตามฝันยังไงก็ชนะ (๘ วิธี ‘วิ่งคว้าฝัน’ สไตล์
คน ‘ญี่ปุ่น’) FOLLOW THE DREAM TO WIN : ๘ WAYS, RUN TO DREAM, 
ACCORDING TO JAPANESE STYLE. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ . ปีที่ ๖ 
ฉบับที่ ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม) : ๒๕๐-๒๖๔. 
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2017/12/21.pdf 
๓. ประเสริฐ ธิลาว และคณะ. (๒๕๖๐).  พุทธะมาร์เก็ตต้ิง : Buddha Marketing.
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม-กันยายน) : ๒๗๐-
๒๘๔. 
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2017/11/Article-
22-Buddha-Marketing12.pdf 
๔. ประเสริฐ ธิลาว และคณะ. (๒๕๖๑). กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธสู่
ความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย. วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (เมษายน – มิถุนายน) : ๓๗-๕๐.     
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/132640 
๕. ประเสริฐ ธิลาว และคณะ. (๒๕๖๑). กลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ที่ เข้มแข็งในยุค
โลกา ภิวั ตน์ THE STRATEGY OF STRENGTHEN SANGHA ADMINISTRATION 
MANAGEMENT IN GLOBALIZATION AGE. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ .  ปี
ที่ ๗ ฉบับที่ ๑ (มกราคม - มีนาคม): ๙๙-๑๑๕. 
http://gps.mcu.ac.th/wp-
content/uploads/2016/09/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8
% AA%E0 % B8 % B2 % E0 % B8 % A3 -
%E0 %B8 %9B%E0 %B8%B5%E0 %B8 %97 %E0 %B8%B5 %E0 %B9 %88 -7 -
%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8
%B5%E0%B9%88-1-2561-1.pdf 
๖. ประเสริฐ ธิลาว และคณะ.  (๒๕๖๑).  สิ้นแสงฉาน: TWILIGHT OVER BURMA, MY 
LIFE AS A SHAN PRINCESS. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ .  ปีที่  ๗ ฉบับที่ ๑ 
(มกราคม – มีนาคม): ๒๘๗-๓๐๔. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/235889/161994 
๗. ประเสริฐ ธิลาว และคณะ (๒๕๖๒). การศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี .วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ .ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 
ตุลาคม - ธันวาคม 2562  : 73 -86 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/234184/160975 
๘. ประเสริฐ ธิลาว และคณะ. (๒๕๖๒). ถอดบทเรียนจากพ้ืนที่ : การดูแลผู้สูงอายุตาม
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แนวพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ. วารสารวิจยวิชาการ.  ปีที่  ๒ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-
เมษายน) : ๑๔๖-๑๖๙. 
https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jra/article/view/178630 
๙. ประเสริฐ ธิลาว และคณะ. (๒๕๖๒). บทบาทพระพุทธศาสนาในการแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจสังคม. วารสารธรรมศาสตร์. ปีที่ ๓๘ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน) : ๑๒๒-
๑๔๒. 
https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-
style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9NTQ0NjQy  
๑๐. ประเสริฐ ธิลาว และคณะ. (๒๕๖๒). บทบาทเชิงรุกของพระสงฆ์ในการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน ในจังหวัดชลบุรี. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ .  ปีที่ 
๗ ฉบับที่ ๒ (พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) (เมษายน-มิถุนายน) : ๒๙๑-๓๐๐. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/issue/view/16415 
๑๑. ประเสริฐ ธิลาว และคณะ. (๒๕๖๒). การจัดการสินค้าชุมชนตามวิถีพุทธในจังหวัด
กาญจนบุรี. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (พิเศษ/เนื่องในวันวิ
สาบูชาโลก) (เมษายน-มิถุนายน) : ๒๗๘-๒๙๐. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/issue/view/16415 
๑๒. ประเสริฐ ธิลาว และคณะ. (๒๕๖๒). การจัดท าบัญชีเพ่ือการจัดการศาสนสมบัติของ
วัด ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ 
(พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) (เมษายน-มิถุนายน) : ๒๕๖-๒๖๖. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/issue/view/16415 
๑๓. ประเสริฐ ธิลาว  และคณะ. (๒๕๖๒).  การพัฒนาการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของ
ส านักปฏิบัติธรรม ประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ .
ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2562 44 – 60  
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/180647/151657 
๑๔. ประเสริฐ ธิลาว และคณะ. (๒๕๖๓). รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถี
พุทธของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่  9 ฉบับ
ที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2563): 121-134 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/238386/163829 

 
  

https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jra/article/view/178630
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รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

๑.๑.๖-๑ ส าเนาวุฒิการศึกษาและปริญญาบัตร 
พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. 
http://gps.mcu.ac.th/wp-
content/uploads/2016/09/%E0%B8%9B.%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81.jpg 

๑.๑.๖-๒ ส าเนาวุฒิการศึกษาและปริญญาบัตร 
พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.ดร. 
http://gps.mcu.ac.th/wp-
content/uploads/2016/09/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99
%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81-1-e1526895597663.jpg 

๑.๑.๖-๓ ส าเนาวุฒิการศึกษาและปริญญาบัตร 
พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. 
http://gps.mcu.ac.th/wp-
content/uploads/2016/09/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81.jpg 

๑.๑.๖-๔ ส าเนาวุฒิการศึกษาและปริญญาบัตร 
พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. 
http://gps.mcu.ac.th/wp-
content/uploads/2016/09/%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C-
%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81-e1526895724607.jpg 

๑.๑.๖-๕ ส าเนาวุฒิการศึกษาและปริญญาบัตร 
พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. 
http://gps.mcu.ac.th/wp-
content/uploads/2016/09/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%99%
E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81-e1526895620385.jpg 

๑.๑.๖-๖ ส าเนาวุฒิการศึกษาและปริญญาบัตร 
ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว 

http://gps.mcu.ac.th/wp-
content/uploads/2016/09/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA
%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%90%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81-
e1526895649745.jpg 

๑.๑.๖-๗ ค าสั่งแต่งต้ังผู้ด ารงต าแหน่างทางวิชาการ 
พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. 
http://gps.mcu.ac.th/wp-
content/uploads/2016/09/%E0%B8%9C%E0%B8%A8.%E0%B8%94%E0%B8%A3.%E0%B8%9E
%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1.jpg 

๑.๑.๖-๘ ค าสั่งแต่งต้ังผู้ด ารงต าแหน่างทางวิชาการ 
พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.ดร. 



๕๖         รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ 
 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/sunan.pdf 
๑.๑.๖-๙ ค าสั่งแต่งต้ังผู้ด ารงต าแหน่างทางวิชาการ 

พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. 
http://gps.mcu.ac.th/wp-
content/uploads/2016/09/46456341_1175606449262056_3646233466854440960_n.jpg 

๑.๑.๖-๑๐ ค าสั่งแต่งต้ังผู้ด ารงต าแหน่างทางวิชาการ 
พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. 
http://gps.mcu.ac.th/wp-
content/uploads/2016/09/46463195_2225237971064996_4492258233649463296_n.jpg 

๑.๑.๖-๑๑ ค าสั่งแต่งต้ังผู้ด ารงต าแหน่างทางวิชาการ 
ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว 
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/Poso.pdf 

๑.๑.๖-๑๒ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

http://gps.mcu.ac.th/?page_id=2112 
 
 
  



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ   ๕๗ 
 

เกณฑ์การประเมินท่ี ๗ คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)   ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 

ล าดับ ชื่อ/ฉายา/  นามสกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ 
สาขาตรงหรือสัมพันธ์กับ

สาขาท่ีเปิดสอน 
๑ พระอุดมสิทธินายก 

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

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /
การจัดการเชิงพุทธ 

 สาขาตรง   
 สาขาสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ด้านการวิจัย ๑. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร).  (๒๕๕๙). พุทธบูรณาการเพ่ือการจัดการ
โรงเรียนวิถีพุทธ”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่  ๕ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) 
(พฤษภาคม – สิงหาคม): ๓๑-๔๒.  
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/Ariticle-of-PM-SUNAN.pdf 
๒. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร) และคณะ(๒๕๖๒).  การพัฒนากลไกการ
ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่.วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2562: 1 – 14  
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/175880/151580 
๓. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร) และคณะ. (๒๕๖๒). การพัฒนาประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษาปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์ภาค ๑๔ : Development Effective of 
Phrapariyattidham Schools, Pali Section Education Management Region 14. 
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐) : ๒๓๙-
๒๕๓.  
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/Article-19-
PhrakrusriUtthasart1.pdf 
๔. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร) และคณะ. (๒๕๖๒). กลยุทธการจัดการโรงเรียน
การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี : Strategy of Buddhist Charity 
Schools Management, Ratchaburi Province. วารสาร  มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐): ๑-๑๔.  
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/Prakrupavana.pdf 
๕. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร) .(๒๕๖๒) การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ
เสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคม เพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัด
นนทบุรี.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2562. 
หน้า  1 – 16.  
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/221413/158672 
๖. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร)  และคณะ. (๒๕๖๒). ประสิทธิผลการบริหาร
จัดการส านั กปฏิบั ติธร รม :  The Effectiveness Management of Meditation 
Center. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่  ๖ ฉบับที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน 
๒ ๕ ๖ ๒ )  : ๑ -๑ ๖ .  http://gps.mcu.ac.th/wp-
content/uploads/2016/09/document-7.pdf 
๗. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร). (๒๕๖๒). การพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชน

http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/Ariticle-of-PM-SUNAN.pdf
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/175880/151580
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/Article-19-PhrakrusriUtthasart1.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/Article-19-PhrakrusriUtthasart1.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/Prakrupavana.pdf
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/221413/158672
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/document-7.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/document-7.pdf
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=228295


๕๘         รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ 
 

วิถีพุทธของพระสังฆา ธิการ ในจังหวั ดกาญจนบุ รี .  วารสาร มจร สัง คมศาสตร์
ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม – กันยายน):๓๘-๔๙.  
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/004-38-49.pdf 
๘. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร). (๒๕๖๒). รูปแบบการบริหารจัดการสู่ความเป็น
เลิศของส านักเรียนพระปริยัติ ธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๔. วารสาร 
มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม – กันยายน): ๕๐-๖๓. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/148470/109230 
๙. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร). (๒๕๖๒). รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ส าหรับเยาวชน ของวัดในจังหวัดสิงห์บุรี. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่  ๗ 
ฉบับที่ ๒ (พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) (เมษายน-มิถุนายน): ๑๗๓-๑๘๔. 
https://so03.tci-
thaijo.org/index.php/jssr/issue/view/16415/Vol%207%20No%202-2%20-
%20%282018%29 
๑๐. พระอุดมสิทธินายก และคณะ. (๒๕๖๓). การปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนาแก่
เยาวชนของคณะสงฆ์จังหวัดสระบุ รี-Cultivation of Faith in Buddhism to the 
Youth of the Sangha in Saraburi Province.วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร  ปีที่ 
8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2563) 211-221. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/237050 
๑๑. พระอุดมสิทธินายก ก าพล คุณงฺกโร  และคณะ.  (๒๕๖๓) การ ขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ด้านการปกครองของคณะสงฆ์จังหวัด
สระบุรี.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ . ปีที่  9 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 
2563):69-81. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/239923/163824 

ล าดับ ชื่อ/ฉายา/  นามสกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ 
สาขาตรงหรือสัมพันธ์กับ

สาขาท่ีเปิดสอน 
๒ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท พธ.ด. การจัดการเชิงพุทธ 

พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ 
พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์/
การจัดการเชิงพุทธ 

 สาขาตรง   
 สาขาสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ด้านการวิจัย ๑. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโทและคณะ. (๒๕๕๙). พุทธบูรณาการเพ่ือการจัดการโรงเรียนวิถี
พุทธ. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) (พฤษภาคม – 
สิงหาคม) : ๓๑-๔๒. 
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/Ariticle-of-PM-SUNAN.pdf 
๒. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท และคณะ. (๒๕๖๒). การบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดใน
จังหวัดสมุทรปราการ.  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ .  ปีที่  ๘ ฉบับที่ ๑ 
(มกราคม-มีนาคม) : ๑๓-๒๖. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/171383/128404 
๓. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท และคณะ. (๒๕๖๒). การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดปัตตานี. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ .  ปีที่ ๘ 
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http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/Ariticle-of-PM-SUNAN.pdf
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/171383/128404
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ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม) :๔๒-๕๘. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/171367/127522 
๔. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท และคณะ. (๒๕๖๒). เทศนาวิธีเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์ในอ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ .  ปี
ที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) (เมษายน-มิถุนายน) : ๑๙๕-๒๐๗. 
https://so03.tci-
thaijo.org/index.php/jssr/issue/view/16415/Vol%207%20No%202-2%20-
%20%282018%29 
๕. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท และคณะ. (๒๕๖๒). การบริหารจัดการด้านศาสนศึกษาแผนก
บาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่  ๗ 
ฉบับที่ ๒ (พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) (เมษายน-มิถุนายน) : ๑๘๔-๑๙๔. 
https://so03.tci-
thaijo.org/index.php/jssr/issue/view/16415/Vol%207%20No%202-2%20-
%20%282018%29 
๖. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท และคณะ. (๒๕๖๒). การพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา ตอนปลายในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 15.วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2562 : 98-107.  
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/180337/161106 
๗. พระมหาสุนันท์  สุนนฺโท  และคณะ. (๒๕๖๒).  การพัฒนาบทบาทของพระสังฆาธิการ
ในการอนุรักษ์พุทธสถาน ในจังหวัดก าแพงเพชร.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ .ปี
ที่ 8 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2562.หน้า 61- 72.  
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/229708/160974 
๘. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท และคณะ. (๒๕๖๓). การจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ า
ต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร..วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ . ปีที่  9 ฉบับที่ 1 
(มกราคม - มีนาคม 2563): 148-160 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/238289/163831 

ล าดับ ชื่อ/ฉายา/  นามสกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ 
สาขาตรงหรือสัมพันธ์กับ

สาขาท่ีเปิดสอน 
๓ พระมหากฤษฎา กิตฺติ

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

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /
การจัดการเชิงพุทธ 

 สาขาตรง   
 สาขาสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ด้านการวิจัย ๑. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ.  (๒๕๕๙). การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ด้วยการ
ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษา ศีล ๕ จังหวัดพร ะนครศรีอยุธยา . วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม) : ๔๕-๖๑. 
https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-
style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9MTg3NzM4 
๒. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ และคณะ. (๒๕๖๐). การพัฒนาวัดเพ่ือเป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้ของชุ มชนในจังหวัดชลบุรี :  Monastery Development for Community 
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Learning Centers in Chonburi Province”.  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. 
ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐) : ๕๐๕-๕๒๒. 
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2017/11/Article-
37-PHRAKRU-PALATSARAWUT-THITAPANYO.pdf 
๓. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๑). การสื่อสารเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์ในเขตหนองจอกกรุงเทพมหานคร. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่  ๗ 
ฉบับที่ ๒ (พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) (เมษายน-มิถุนายน): ๔๐๕-๔๑๘. 
https://so03.tci-
thaijo.org/index.php/jssr/issue/view/16415/Vol%207%20No%202-2%20-
%20%282018%29 
๔. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๑). การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในวัดของพระ
สังฆาธิการในอ าเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา . วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) (เมษายน -มิถุนายน) : ๓๐๑-
๓๐๙. 
https://so03.tci-
thaijo.org/index.php/jssr/issue/view/16415/Vol%207%20No%202-2%20-
%20%282018%29 
๕. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒). การพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริม
โครงการตลาดประชารัฐเพ่ือประชาชน ในกรุงเทพมหานคร. วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์. ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม) : ๑-๑๒. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/168191/127517 
๖. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒). รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม
ส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิก
คุณธรรมของพระธรรมวิทยากร. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่  ๘ ฉบับที่ ๑ 
(มกราคม-มีนาคม) : ๕๙-๗๐. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/171535/127524 
๗. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒). ภาวะผู้น าในการปกครองคณะสงฆ์ของพระ
สังฆาธิการอ าเภอ บางบาลจังหวัด พระนครศรีอยุธยา . วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์. ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม) : ๘๔-๙๕. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/169027/128402 
๘. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๑). บทบาทของพระสังฆาธิการในการช่วยเหลือ
เก้ือกูลประชาชนอ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. 
ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) (เมษายน-มิถุนายน) : ๒๔๖-๒๕๕. 
https://so03.tci-
thaijo.org/index.php/jssr/issue/view/16415/Vol%207%20No%202-2%20-
%20%282018%29 
๙. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒). ถอดบทเรียนจากพ้ืนที่ : การดูแลผู้สูงอายุตาม
แนวพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ. วารสารวิจยวิชาการ . ปีที่  ๒ ฉบับที่  ๑ (มกราคม-
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เมษายน) : ๑๔๖-๑๖๙. 
http://gps.mcu.ac.th/wp-
content/uploads/2016/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8
%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-
%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%
80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-
%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8
%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8-
%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8
%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-2-
%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8
%84%E0%B8%A1-2561.pdf 
๑๐. พระมหากฤษฎา  กิตฺ ติโสภ โณ. (๒๕๖๒) . กลไกการขั บเคลื่อนศักยภาพขี ด
ความสามารถของผู้สูงอายุโดยบูรณาการหลักพุทธธรรมElders’ Potentials Capacity 
Driving Mechanism through Buddhism Integration. วารสารสหวิทยาการวิจัย 
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สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๔ (กันยายน-ธันวาคม) : ๑๐๙-๑๒๒. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/161905/116793 
๙. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ. (๒๕๖๑). แอนิมอล ฟาร์ม : การปฏิวัติชั้น
ทางสังคมสู่ เสรีนิยมความเสมอภาคและความสงบสุข . วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๔ (ตุลาคม-ธันวาคม): ๒๙๔-๓๐๗. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/161924/116809 
๑๐. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ. (๒๕๖๑). ตอบเรื่องพ.ร.บ.คณะสงฆ์ : 
กลไกการบริหารและแก้ปัญหาคณะสงฆ์บทสรุปที่ยังไม่มีทางออก ?. วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม-กันยายน) : ๓๑๕-๓๒๙. 
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2018/10/025-315-
329.pdf 
๑๑. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ. (๒๕๖๑). การบริหารการเงินของวัดใน
ประเทศ : ความสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาลทิศทางการบริหารเงินวัด ทรัพย์สินพระ
ศาสนาในช่วงกระแสเปลี่ยนผ่าน. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่  ๗ ฉบับที่ ๒ 
(พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) (เมษายน-มิถุนายน) : ๕๐๕-๕๑๘. 
https://so03.tci-
thaijo.org/index.php/jssr/issue/view/16415/Vol%207%20No%202-2%20-
%20%282018%29 
๑๒. พระสุธวีีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ. (๒๕๖๑).  พุทธบูรณาการเพ่ือการ
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บริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา . วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) (เมษายน-มิถุนายน) : ๑๑๔-
๑๒๓. 
https://so03.tci-
thaijo.org/index.php/jssr/issue/view/16415/Vol%207%20No%202-2%20-
%20%282018%29 
๑๓. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ. (๒๕๖๒).  จากดินสู่ฟ้า นัยนา...ลาลับสู่
สวรรค์ สรรนิพนธ์ว่าด้วยผู้หญิงที่ชื่อนัยนา เกิดวิชัย ครูต้นแบบและผู้สร้างแรงบันดาลใจ.
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2562. หน้า 
319-339. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/234562/161281 
๑๔. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ. (๒๕๖๒). การจัดการเชิงพุทธ 5  G 
MONASTERY MANAGEMENT วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ .ปีที่  8 ฉบับที่ 3 
กรกฎาคม - กันยายน 2562 : 298 – 309. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/219591/151996 
๑๕. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ. (๒๕๖๒). การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี.วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2562 61 – 72  
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/179856 
๑๖. พระสุ ธีวีรบัณฑิต  (โชว์ ทสฺ สนีโย) และคณะ.  (๒๕๖๒). เซเปียนส์  ประวัติย่ อ
มนุษยชาติ SapiensA Brief History of Humankind. วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์. ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม) :๒๙๔-๓๑๒. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/180976/128416 
๑๗. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ (๒๕๖๓). การพัฒนาบทบาทของ
พระสงฆ์ในการเสริมสร้างสั มมาชีพ แก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี ..วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2563):  173-185 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/238903/163835 

ล าดับ ชื่อ/ฉายา/  นามสกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ 
สาขาตรงหรือสัมพันธ์กับ
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ประสบการณ์ด้านการวิจัย ๑. ประเสริฐ ธิลาว และคณะ. (๒๕๖๐).  Book Review : การลงโทษโดยสังคม (Socail 

Sanctions). วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน) 
: ๒๘๑-๒๙๔. 
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2017/11/Article-
21-Sutheeveerabundith.pdf 
๒. ประเสริฐ ธิลาว และคณะ. (๒๕๖๐). วิ่งตามฝันยังไงก็ชนะ (๘ วิธี ‘วิ่งคว้าฝัน’ สไตล์คน 
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‘ญี่ปุ่น’) FOLLOW THE DREAM TO WIN : ๘ WAYS, RUN TO DREAM, ACCORDING 
TO JAPANESE STYLE. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๔ (ตุลาคม 
– ธันวาคม) : ๒๕๐-๒๖๔. 
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2017/12/21.pdf 
๓. ประเสริฐ ธิลาว และคณะ. (๒๕๖๐).  พุทธะมาร์เก็ตต้ิง : Buddha Marketing.
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม-กันยายน) : ๒๗๐-
๒๘๔. 
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2017/11/Article-
22-Buddha-Marketing12.pdf 
๔. ประเสริฐ ธิลาว และคณะ. (๒๕๖๑). กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธสู่
ความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย. วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (เมษายน – มิถุนายน) : ๓๗-๕๐.     
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/132640 
๕. ประเสริฐ ธิลาว และคณะ. (๒๕๖๑). กลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ที่ เข้มแข็งในยุค
โลกา ภิวั ตน์  THE STRATEGY OF STRENGTHEN SANGHA ADMINISTRATION 
MANAGEMENT IN GLOBALIZATION AGE. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ .  ปีที่ 
๗ ฉบับที่ ๑ (มกราคม - มีนาคม): ๙๙-๑๑๕. 
http://gps.mcu.ac.th/wp-
content/uploads/2016/09/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8
% AA%E0 % B8 % B2 % E0 % B8 % A3 -
%E0 %B8 %9B%E0 %B8 %B5%E0 %B8 %97 %E0 %B8%B5 %E0 %B9 %8 8 -7 -
%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%
B5%E0%B9%88-1-2561-1.pdf 
๖. ประเสริฐ ธิลาว และคณะ.  (๒๕๖๑).  สิ้นแสงฉาน: TWILIGHT OVER BURMA, MY 
LIFE AS A SHAN PRINCESS. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ .  ปีที่  ๗ ฉบับที่ ๑ 
(มกราคม – มีนาคม): ๒๘๗-๓๐๔. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/235889/161994 
๗. ประเสริฐ ธิลาว และคณะ (๒๕๖๒). การศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 ตุลาคม 
- ธันวาคม 2562  : 73 -86 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/234184/160975 
๘. ประเสริฐ ธิลาว และคณะ. (๒๕๖๒). ถอดบทเรียนจากพ้ืนที่ : การดูแลผู้สูงอายุตาม
แนวพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ. วารสารวิจยวิชาการ.  ปีที่  ๒ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-
เมษายน) : ๑๔๖-๑๖๙. 
https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jra/article/view/178630 
๙. ประเสริฐ ธิลาว และคณะ. (๒๕๖๒). บทบาทพระพุทธศาสนาในการแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจสังคม. วารสารธรรมศาสตร์. ปีที่ ๓๘ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน) : ๑๒๒-
๑๔๒. 
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https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-
style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9NTQ0NjQy  
๑๐. ประเสริฐ ธิลาว และคณะ. (๒๕๖๒). บทบาทเชิงรุกของพระสงฆ์ในการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน ในจังหวัดชลบุรี. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ .  ปีที่ 
๗ ฉบับที่ ๒ (พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) (เมษายน-มิถุนายน) : ๒๙๑-๓๐๐. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/issue/view/16415 
๑๑. ประเสริฐ ธิลาว และคณะ. (๒๕๖๒). การจัดการสินค้าชุมชนตามวิถีพุทธในจังหวัด
กาญจนบุรี. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (พิเศษ/เนื่องในวันวิ
สาบูชาโลก) (เมษายน-มิถุนายน) : ๒๗๘-๒๙๐. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/issue/view/16415 
๑๒. ประเสริฐ ธิลาว และคณะ. (๒๕๖๒). การจัดท าบัญชีเพ่ือการจัดการศาสนสมบัติของ
วัด ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่  ๗ ฉบับที่ ๒ 
(พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) (เมษายน-มิถุนายน) : ๒๕๖-๒๖๖. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/issue/view/16415 
๑๓. ประเสริฐ ธิลาว  และคณะ. (๒๕๖๒).  การพัฒนาการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของ
ส านักปฏิบัติธรรม ประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ .
ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2562 44 – 60  
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/180647/151657 
๑๔. ประเสริฐ ธิลาว และคณะ. (๒๕๖๓). รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถี
พุทธของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่  9 ฉบับที่ 
1 (มกราคม - มีนาคม 2563): 121-134 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/238386/163829 

๗ นายพิเชฐ ทั่งโต Ph.D. (Public Administration) 
M.A. (Public Administration) 
พธ.บ.(บริหารการศึกษา) 
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ประสบการณ์ด้านการวิจัย พิเชฐ ทั่งโต. (2559). พุทธธรรมกับการป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทย. 
วารสารจันทร์เกษมสาร. ปีที่ 22 ฉบับที่ 43 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2559.หน้า 
1-12. 

http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2 0 1 6 / 0 8 / Dr.Phichet-Article-
Corruption-30-Nov-2016.pdf 

พิเชฐ ทั่งโต. (2559). ยุทธศาสตร์พุทธ กลยุทธอิสลาม : การบริหารกิจการศาสนาสู่ศาสนา
อาเซียน. วารสารพุทธอาเซียน. ฉบับที่ 1 ปีที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559.  

http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2 0 1 6 / 0 8 / Buddhist-Asean-Journal-
1.pdf 

พิเชฐ ทั่งโต. (2559). พุทธธรรมกับการป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทย. 
วารสารจันทร์เกษมสาร. ปีที่ 22 ฉบับที่ 43 เดือน กรกฎาคม -ธันวาคม 2559. 
หน้า 1-12.  

http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2 0 1 6 / 0 8 / Dr.Phichet-Article-
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Corruption-30-Nov-2016.pdf 
พิเชฐ  ทั่ งโ ต และคณะ. ( 25 60 ).  กลยุ ทธการ จัดกา รโ รง เรี ยนการ กุศลของวัด ใน

พระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี . วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ . ปีที่  6 
ฉ บั บ พิ เ ศ ษ  1 6  พ ฤ ษ ภ า ค ม  2 5 6 0 .  ห น้ า  1 -1 4 .  ( เ ล่ ม  2 ) 
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/Prakrupavana.pdf 

Phichet Thangto. (2018). Buddhist Economics: Resource Management Based 
on Buddhist Approach : According to Government Administration in 
Thailand 4.0  Era. One Day International Symposium,Department of 
Management Science,Dr Babasaheb Ambedkar Marathawada 
University, Aurangabad,India, 2 4  September 2 0 1 8  and   
INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS 
Special Issue  ISSN: 2231  – 4687    Impact Factor-1.50 ( IIFS)   UGC 
Referred Journal No:-64206 , Vol. I No. 25 ,September -2018  pp.21-24.   

http://ijme.co.in/paperadmin/images/files/Fle_1538208439.pdf 
Phichet Thangto (Co-Writing).  ( 2 0 1 8 ) .  Buddhist Economics: Resource 

Management Based on Buddhist Approach.  The International 
Conference on Humanities, Language, Culture & Business, 
Cameron Highlands Pahang 2017 , on 22-23 April 2017 at Hotel 
De’La Ferns, Cameron Highlands Pahang, Malaysia.  /ISBN: 978 -967 -
14835-1-0. /pp.290-293.  

http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/08/Dr-Phichet-Thangtoo.pdf 
Phichet Thangto. (20 19). Myanmar: Different Ethnicities in Thai Buddhist 

University of Mahachulalongkornrajavidyalaya University in Ayutthaya 
Province.  The International Conference on“Asian Values in the 
Process of Integration and Development” 24-25th October 2019 , 
University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National 
University, Vietnam  pp.18-21.  

http://gps.mcu.ac.th/wp-
content/uploads/2016/08/Proceeding_Vietnam_2019.pdf 

พิเชฐ ทั่งโตและคณะ. (2561). ศาสตร์แห่งการให้ค าปรึกษาเพ่ือการบริหารและการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา: กรณีศึกษาวัดหนองตาบุญ จ.สระบุรี . วารสารวิชาการสถาบัน
พัฒนาพระวิทยากร [ส านักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความมั่นคง แห่ง
สถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ  กทม.] ปีที่  1 ฉบับที่ 1 
มกราคม-มิถุนายน 2561  

https://www.jitd.org/wp-content/uploads/2 0 1 8 / 0 8 / 3 -
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รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ   ๖๙ 
 

%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0
%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8
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พิเชฐ ทั่งโตและคณะ. (2562). การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและศาสนาในประเทศ
อาเซียน: กรณีศึกษาหลวงพระบาง สปป.ลาว. วารสารวิชาการสถาบันพัฒนาพระ
วิทยากร. ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562 หน้า 106-128.   

https://www.jitd.org/wp-content/uploads/2 0 1 9 / 0 6 / 8 -
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๘ นายเกียรติศักด์ิ สุข

เหลือง 
รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
ศศ.ม. (การจัดการการพัฒนาสังคม) 
พธ.บ. (การบริหารรัฐกิจ) 
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ประสบการณ์ด้านการวิจัย ๑. เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง. (๒๕๖๒). การพัฒนาต้นแบบวิทยากรพระธรรมทูตสุขภาวะเพ่ือการ
ส่งเสริมสุขภาวะและ ป้องกันกลุ่มอาการอ้วนลงพุงในพระสงฆ์จังหวัดน่าน . วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๔ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๒): ๑๑๒-๑๑๙. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/148823/109405 
๒. เกียรติศักด์ิ สุขเหลืองและคณะ. (๒๕๖๒). การพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านหนองเอาะ อ าเภอตระการพืชผล จังหวัด
อุบลราชธานี . วารสารใบลาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ 
(กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๒): ๘๕-๙๖. 
https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BLJOU/article/view/240388/163813 
๓. พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง. (๒๕๖๑). กลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ที่เข้มแข็งใน
ยุคโลกาภิวัตน์. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม 
๒๕๖๑): ๙๙-๑๑๕. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/235317/161734 
๔. พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง. (๒๕๖๑). การบริหารจัดการจังหวัดเชียงใหม่ใน
รูปแบบมหานคร. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๔ (กันยายน-ธันวาคม 
๒๕๖๑): ๓๙-๕๑. 
https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-
style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9MzAzNzgy 
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๕. Phrakrusangharak Kiettisak Kittipanno (Co-writer). Senior Citizen Well Being 
Administration. Proceeding International Conference on Humanities, 
Language, Culture & Business, (2nd ICoHLCB) 22-23 April 2017, Hotel De’La 
Ferns, Cameron Highlands Pahang, Malaysia ISBN: 978-967-14835-1-0 
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/Aticle-173-178.pdf 
๖. Phrakrusangharak Kiettisak Kittipanno (Co-writer). “The Management of 
Buddhist Charity Schools Monastery in Thailand”. The 6th International 
Conference on Language, Education, Humanities and Innovation 2017 –
Singapore. (6th ICLEHI Singapore) 22-23 April 2017, Royal Plaza on Scotts Hotel, 
Singapore. pp.215-219. 
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/08/Proceedings-of-the-6-ICLEHI-
SG-2017.pdf 
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๑.๑.๗-๑ ส าเนาวุฒิการศึกษาและปริญญาบัตร 
พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. 
http://gps.mcu.ac.th/wp-
content/uploads/2016/09/%E0%B8%9B.%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81.jpg 

๑.๑.๗-๒ ส าเนาวุฒิการศึกษาและปริญญาบัตร 
พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.ดร. 
http://gps.mcu.ac.th/wp-
content/uploads/2016/09/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99
%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81-1-e1526895597663.jpg 

๑.๑.๗-๓ ส าเนาวุฒิการศึกษาและปริญญาบัตร 
พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. 
http://gps.mcu.ac.th/wp-
content/uploads/2016/09/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81.jpg 

๑.๑.๗-๔ ส าเนาวุฒิการศึกษาและปริญญาบัตร 
พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. 
http://gps.mcu.ac.th/wp-
content/uploads/2016/09/%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C-
%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81-e1526895724607.jpg 

๑.๑.๗-๕ ส าเนาวุฒิการศึกษาและปริญญาบัตร 
พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. 
http://gps.mcu.ac.th/wp-
content/uploads/2016/09/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%99%
E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81-e1526895620385.jpg 
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๑.๑.๗-๖ ส าเนาวุฒิการศึกษาและปริญญาบัตร 
ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว 
http://gps.mcu.ac.th/wp-
content/uploads/2016/09/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA
%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%90%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81-
e1526895649745.jpg 

๑.๑.๗-๗ ส าเนาวุฒิการศึกษาและปริญญาบัตร 
รศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโต 
http://gps.mcu.ac.th/wp-
content/uploads/2016/08/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81.jpg 

๑.๑.๗-๘ ส าเนาวุฒิการศึกษาและปริญญาบัตร 
รศ.ดร.เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง 
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/a1.pdf 

๑.๑.๗-๙ ค าสั่งแต่งต้ังผู้ด ารงต าแหน่างทางวิชาการ 
พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. 
http://gps.mcu.ac.th/wp-
content/uploads/2016/09/%E0%B8%9C%E0%B8%A8.%E0%B8%94%E0%B8%A3.%E0%B8%9E
%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1.jpg 

๑.๑.๗-๑๐ ค าสั่งแต่งต้ังผู้ด ารงต าแหน่างทางวิชาการ 
พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.ดร. 
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/sunan.pdf 

๑.๑.๗-๑๑ ค าสั่งแต่งต้ังผู้ด ารงต าแหน่างทางวิชาการ 
พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. 
http://gps.mcu.ac.th/wp-
content/uploads/2016/09/46456341_1175606449262056_3646233466854440960_n.jpg 

๑.๑.๗-๑๒ ค าสั่งแต่งต้ังผู้ด ารงต าแหน่างทางวิชาการ 
พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. 
http://gps.mcu.ac.th/wp-
content/uploads/2016/09/46463195_2225237971064996_4492258233649463296_n.jpg 

๑.๑.๗-๑๓ ค าสั่งแต่งต้ังผู้ด ารงต าแหน่างทางวิชาการ 
ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว 
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/Poso.pdf 

๑.๑.๗-๑๔ ค าสั่งแต่งต้ังผู้ด ารงต าแหน่างทางวิชาการ 
รศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโต 
http://gps.mcu.ac.th/wp-
content/uploads/2016/08/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88

http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/08/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87_24-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2563-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/08/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87_24-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2563-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C.pdf
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ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

%E0%B8%87_24-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2563-
%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-
%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%
E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E
0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0
%B9%8C.pdf 

๑.๑.๗-๑๕ ค าสั่งแต่งต้ังผู้ด ารงต าแหน่างทางวิชาการ 
รศ.ดร.เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง 
http://gps.mcu.ac.th/wp-
content/uploads/2016/09/80695163_10207183391538939_9158493076925186048_o.jpg 

๑.๑.๗-๑๖ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

http://gps.mcu.ac.th/?page_id=2112 
 

  

http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/08/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87_24-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2563-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/08/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87_24-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2563-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/08/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87_24-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2563-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/08/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87_24-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2563-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/08/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87_24-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2563-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/08/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87_24-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2563-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C.pdf
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เกณฑ์การประเมินท่ี ๘ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  ผ่าน    ไม่ผ่าน  
 

ล าดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์ 
จ านวน 

อาจารย์ผู้สอบวิทยานินพนธ์ 
ช่ือ/นามสกุล/วุฒิการศึกษา  
ประธานสอบวิทยานิพนธ์ 

๑ การพัฒนาการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ
พัฒนาชุม ชนตาม แนว วิถี พุทธ  ใ นจัง หวัด
สมุทรสงคราม 

๕ ท่าน พระเมธาวินัยรส, รศ. ดร. 
ศษ.ด. (การจัดการศึกษา) 
Ph.D. (Public 
Administration) 
Ph.D. (Buddhist Studies) 
ค.ม. (บริหารการศึกษา) 
M. Phil. (Buddhist Studies) 
ศน.ม. (พุทธศาสน์ศึกษา) 
ศน.บ. (ศาสนาและปรัชญา) 

๒ การพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธ
ธรรมเพ่ือการบริหารจัดการงานกิจการคณะสงฆ์
ในจังหวัดจันทบุรี 

๕ ท่าน พระเมธาวินัยรส, รศ. ดร. 
ศษ.ด. (การจัดการศึกษา) 
Ph.D. (Public 
Administration) 
Ph.D. (Buddhist Studies) 
ค.ม. (บริหารการศึกษา) 
M. Phil. (Buddhist Studies) 
ศน.ม. (พุทธศาสน์ศึกษา) 
ศน.บ. (ศาสนาและปรัชญา) 

๓ กา ร พัฒนาบทบาทของ พระ สง ฆ์ ใ นกา ร
เสริมสร้าง สัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัด
ราชบุรี 

๕ ท่าน พระเมธาวินัยรส, รศ. ดร. 
ศษ.ด. (การจัดการศึกษา) 
Ph.D. (Public 
Administration) 
Ph.D. (Buddhist Studies) 
ค.ม. (บริหารการศึกษา) 
M. Phil. (Buddhist Studies) 
ศน.ม. (พุทธศาสน์ศึกษา) 
ศน.บ. (ศาสนาและปรัชญา) 

๔ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาของคณะสงฆ์จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

๕ ท่าน พระเมธาวินัยรส, รศ. ดร. 
ศษ.ด. (การจัดการศึกษา) 
Ph.D. (Public 
Administration) 
Ph.D. (Buddhist Studies) 
ค.ม. (บริหารการศึกษา) 
M. Phil. (Buddhist Studies) 
ศน.ม. (พุทธศาสน์ศึกษา) 
ศน.บ. (ศาสนาและปรัชญา) 

๕ รูปแบบการจัดการท่องเท่ียวเชิง วัฒนธรรมวิถี
พุทธของวัดในจังหวัดสมุทรสงคราม 

๕ ท่าน พระเมธาวินัยรส, รศ. ดร. 
ศษ.ด. (การจัดการศึกษา) 
Ph.D. (Public 
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ล าดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์ จ านวน 
อาจารย์ผู้สอบวิทยานินพนธ์ 

ช่ือ/นามสกุล/วุฒิการศึกษา  
ประธานสอบวิทยานิพนธ์ 

Administration) 
Ph.D. (Buddhist Studies) 
ค.ม. (บริหารการศึกษา) 
M. Phil. (Buddhist Studies) 
ศน.ม. (พุทธศาสน์ศึกษา) 
ศน.บ. (ศาสนาและปรัชญา) 

๖ รูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส 
จังหวัดสิงห์บุรี 

๕ ท่าน พระเมธาวินัยรส, รศ. ดร. 
ศษ.ด. (การจัดการศึกษา) 
Ph.D. (Public 
Administration) 
Ph.D. (Buddhist Studies) 
ค.ม. (บริหารการศึกษา) 
M. Phil. (Buddhist Studies) 
ศน.ม. (พุทธศาสน์ศึกษา) 
ศน.บ. (ศาสนาและปรัชญา) 

๗ การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการพ้ืนท่ี
ม ร ด ก โ ล ก 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๕ ท่าน พระเมธาวินัยรส, รศ. ดร. 
ศษ.ด. (การจัดการศึกษา) 
Ph.D. (Public 
Administration) 
Ph.D. (Buddhist Studies) 
ค.ม. (บริหารการศึกษา) 
M. Phil. (Buddhist Studies) 
ศน.ม. (พุทธศาสน์ศึกษา) 
ศน.บ. (ศาสนาและปรัชญา) 

๘ การพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์ภาค 15 

๕ ท่าน ศ. ร.ท.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ 
Ph.D. (Buddhist Philosophy) 
อ.ม. (ภาษาบาลีและสันสกฤต) 
พธ.บ. (การศึกษา) 

๙ พุทธวิธีการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

๕ ท่าน พระเมธาวินัยรส, รศ. ดร. 
ศษ.ด. (การจัดการศึกษา) 
Ph.D. (Public 
Administration) 
Ph.D. (Buddhist Studies) 
ค.ม. (บริหารการศึกษา) 
M. Phil. (Buddhist Studies) 
ศน.ม. (พุทธศาสน์ศึกษา) 
ศน.บ. (ศาสนาและปรัชญา) 

๑๐ รูปแบบกา รจัดการเ ผยแผ่พระ พุทธศาสนา
ต้ น แ บ บ 
ของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี 

๕ ท่าน ศ. ร.ท.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ 
Ph.D. (Buddhist Philosophy) 
อ.ม. (ภาษาบาลีและสันสกฤต) 
พธ.บ. (การศึกษา) 

๑๑ รูปแบบการจัดการความรู้ของส านักปฏิบัติธรรม ๕ ท่าน ศ. ร.ท.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ 
Ph.D. (Buddhist Philosophy) 
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ล าดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์ จ านวน 
อาจารย์ผู้สอบวิทยานินพนธ์ 

ช่ือ/นามสกุล/วุฒิการศึกษา  
ประธานสอบวิทยานิพนธ์ 

ประจ าจังหวัดนนทบุรี อ.ม. (ภาษาบาลีและสันสกฤต) 
พธ.บ. (การศึกษา) 

๑๒ การขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการ
พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า 
ด้านการปกครองของคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี 

๕ ท่าน พระเมธาวินัยรส, รศ. ดร. 
ศษ.ด. (การจัดการศึกษา) 
Ph.D. (Public 
Administration) 
Ph.D. (Buddhist Studies) 
ค.ม. (บริหารการศึกษา) 
M. Phil. (Buddhist Studies) 
ศน.ม. (พุทธศาสน์ศึกษา) 
ศน.บ. (ศาสนาและปรัชญา) 

๑๓ การเสริมสร้างความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข 
โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี   

๕ ท่าน พระเมธาวินัยรส, รศ. ดร. 
ศษ.ด. (การจัดการศึกษา) 
Ph.D. (Public 
Administration) 
Ph.D. (Buddhist Studies) 
ค.ม. (บริหารการศึกษา) 
M. Phil. (Buddhist Studies) 
ศน.ม. (พุทธศาสน์ศึกษา) 
ศน.บ. (ศาสนาและปรัชญา) 

๑๔ กระบวนการปลูกฝัง เยาวชนให้มีศรัทธาต่อ
พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า 
ของคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี 

๕ ท่าน ศ. ร.ท.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ 
Ph.D. (Buddhist Philosophy) 
อ.ม. (ภาษาบาลีและสันสกฤต) 
พธ.บ. (การศึกษา) 

๑๕ รูปแบบการพัฒนาการเทศนาของพระสงฆ์
จังหวัดสมุทรปราการ 

๕ ท่าน ศ. ร.ท.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ 
Ph.D. (Buddhist Philosophy) 
อ.ม. (ภาษาบาลีและสันสกฤต) 
พธ.บ. (การศึกษา) 

๑๖ การขับเคล่ือนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์
จังหวัดชัยนาท 

๕ ท่าน ศ. ร.ท.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ 
Ph.D. (Buddhist Philosophy) 
อ.ม. (ภาษาบาลีและสันสกฤต) 
พธ.บ. (การศึกษา) 

๑๗ กระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะ
สงฆ์จังหวัดอุดรธานี 

๕ ท่าน พระเมธาวินัยรส, รศ. ดร. 
ศษ.ด. (การจัดการศึกษา) 
Ph.D. (Public 
Administration) 
Ph.D. (Buddhist Studies) 
ค.ม. (บริหารการศึกษา) 
M. Phil. (Buddhist Studies) 
ศน.ม. (พุทธศาสน์ศึกษา) 
ศน.บ. (ศาสนาและปรัชญา) 

๑๘ การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ า ๕ ท่าน พระเมธาวินัยรส, รศ. ดร. 
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ล าดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์ จ านวน 
อาจารย์ผู้สอบวิทยานินพนธ์ 

ช่ือ/นามสกุล/วุฒิการศึกษา  
ประธานสอบวิทยานิพนธ์ 

จังหวัดอ่างทอง เ พ่ือเสริมสร้าง ศักยภาพทาง
ปัญญา 

ศษ.ด. (การจัดการศึกษา) 
Ph.D. (Public 
Administration) 
Ph.D. (Buddhist Studies) 
ค.ม. (บริหารการศึกษา) 
M. Phil. (Buddhist Studies) 
ศน.ม. (พุทธศาสน์ศึกษา) 
ศน.บ. (ศาสนาและปรัชญา) 

๑๙ รูปแบบการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์
จังหวัดสุพรรณบุรี 

๕ ท่าน พระเมธาวินัยรส, รศ. ดร. 
ศษ.ด. (การจัดการศึกษา) 
Ph.D. (Public 
Administration) 
Ph.D. (Buddhist Studies) 
ค.ม. (บริหารการศึกษา) 
M. Phil. (Buddhist Studies) 
ศน.ม. (พุทธศาสน์ศึกษา) 
ศน.บ. (ศาสนาและปรัชญา) 

      
รหัส

เอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

๑.๑.๘-๑ ค าสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธและสาขาที่สัมพันธ์ 

http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2020/05/03-27-2562-
%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9
%89%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0
%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92
%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8
%81-%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%9E.-2562.pdf 

๑.๑.๘-๒ ขออนุมัติส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ครั้งที่ ๑ 
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2020/05/phd1.pdf 

๑.๑.๘-๓ ขออนุมัติส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ครั้งที่ ๒ 
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2020/05/phd2.pdf 

๑.๑.๘-๔ ขออนุมัติส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ครั้งที่ ๓ 
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2020/05/phd3.pdf 
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เกณฑ์การประเมินท่ี ๙ คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 

ล าดั
บ 

ชื่อ/ฉายา/  
นามสกุล 

วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
สาขาตรงหรือสัมพันธ์กับ

สาขาท่ีเปิดสอน 
๑ พระเมธาวินัยรส  

(สุเทพ พุทธจรรยา) 
ศษ.ด. (การจัดการศึกษา) 
Ph.D. (Public Administration) 
Ph.D. (Buddhist Studies) 
ค.ม. (บริหารการศึกษา) 
M. Phil. (Buddhist Studies) 
ศน.ม. (พุทธศาสน์ศึกษา) 
ศน.บ. (ศาสนาและปรัชญา) 

รองศาสตราจารย์ 
/พุทธศาสตร์ 

    สาขาตรง 
สาขาสัมพันธ์ 
 

ประสบการณ์ด้านการวิจัย ๑. พระเมธาวินัยรสและคณะ. (๒๕๖๒). การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักปัญญา ๓ ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. วารสารมหาจุฬา
นาครทรรศน์ ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒, ๒๐๑๙: ๙๗๓-๙๙๐.  
https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-
style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9NTQ4MTk2 
๒. พระเมธาวินัยรสและคณะ. (๒๕๖๒). การส่งเสริมศักยภาพการสอนธรรมและการน า
ปฏิบัติธรรมของพระสอนศีลธรรม ในโรงเรียน สังกัดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
ศาลายา. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์  ปีที่  ๘ ฉบับที่ ๓, ๒๐๑๙: ๒๘-๔๓. 
https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-
style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9NTQ1NjY3 
๓. พระเมธาวินัยรสและคณะ. (๒๕๖๒). รูปแบบการจัดการเรียนการสอนลดเวลาเรียนเพ่ิม
เวลารู้ส าหรับสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา. วารสารมหาจุฬา
นาครทรรศน์ ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒, ๒๐๑๙: ๙๔๓-๙๕๙.  
https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-
style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9NTQ4MTkw 
๔. พระเมธาวินัยรสและคณะ. (๒๕๖๒). รูปแบบการเผยแผ่พุทธธรรมสาหรับคนในพุทธ
ศตวรรษที่ ๒๖ เพ่ือส่งเสริมความม่ันคงของพระพุทธศาสนา. วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๔, ๒๐๑๙: ๑๗ – ๓๓.  
https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-
style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9NTYxNzcx 
๕. พระเมธาวินัยรสและคณะ. (๒๕๖๑). ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยสงฆ์
เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์  ปีที่  ๗ ฉบับที่ ๑, 
๒๐๑๘: ๑๘-๓๑.  
https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-
style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9MjI2MTcw 
๖. พระเมธาวินัยรสและคณะ. (๒๕๖๑). การสร้างความม่ันคงของมนุษย์ด้านสิ่งแวดล้อมเชิง
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บูรณาการแนวพุทธ. วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑, ๒๐๑๘: ๙๗-
๑๑๐.  
https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-
style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9MjE1NTcz 
๗. พระเมธาวินัยรสและคณะ. (๒๕๖๐). รูปแบบการส่งเสริมความปรองดองและสันติสุขด้วย
ศีล ๕ ของประชาชนในจังหวัดสระบุรี. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร ปีที่  ๕ ฉบับที่ ๑, 
๒๐๑๗: ๑-๑๓.  
https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-
style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9MjAwNTA2 
๘. พระเมธาวินัยรสและคณะ. (๒๕๖๐). รูปแบบการสื่อสารด้านพระพุทธศาสนาสู่คนรุ่นใหม่
ในประเทศไทยยุคปัจจุบัน. วารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุ ฏราช
วิทยาลัย ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑, ๒๐๑๗: ๘๘-๙๔.  
https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-
style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9MjIxNDg5 
๙. พระเมธาวินัยรสและคณะ. (๒๕๖๐). การเพ่ิมขีดความสามารถในการแสดงธรรมและการ
น าปฏิบัติธรรมของพระจริยานิเทศก์. วารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย. ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑, ๒๐๑๗: ๒๑-๒๗.  
https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-
style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9MjIxMzc3 
๑๐. พระเมธาวินัยรสและคณะ. (๒๕๖๐). การแก้ปัญหาที่ เกิดจากความโลภในการบริโภค
ตามหลักพระพุทธศาสนา. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓, ๒๐๑๗: ๙๖-
๑๐๗  
https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-
style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9MjEzODc1 

ล าดั
บ 

ชื่อ/ฉายา/  
นามสกุล 

วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
สาขาตรงหรือสัมพันธ์กับ

สาขาท่ีเปิดสอน 
๒ นายเกียรติศักด์ิ สุข

เหลือง 
รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
ศศ.ม. (การจัดการการพัฒนาสังคม) 
พธ.บ. (การบริหารรัฐกิจ) 

รองศาสตราจารย์ 
/รัฐประศาสนศาสตร์ 

    สาขาตรง 
สาขาสัมพันธ์ 
 

ประสบการณ์ด้านการวิจัย เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง. (๒๕๖๒). การพัฒนาต้นแบบวิทยากรพระธรรมทูตสุขภาวะเพ่ือการ
ส่งเสริมสุขภาวะและ ป้องกันกลุ่มอาการอ้วนลงพุงในพระสงฆ์จังหวัดน่าน . วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๔ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๒): ๑๑๒-๑๑๙. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/148823/109405 
เกียรติศักด์ิ สุขเหลืองและคณะ. (๒๕๖๒). การพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านหนองเอาะ อ าเภอตระการพืชผล จังหวัด
อุบลราชธานี . วารสารใบลาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ 
(กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๒): ๘๕-๙๖. 
https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BLJOU/article/view/240388/163813 
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พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง. (๒๕๖๑). กลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ที่เข้มแข็งในยุค
โลกาภิวัตน์. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม 
๒๕๖๑): ๙๙-๑๑๕. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/235317/161734 
พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง. (๒๕๖๑). การบริหารจัดการจังหวัดเชียงใหม่ในรูปแบบ
มหานคร. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๔ (กันยายน -ธันวาคม 
๒๕๖๑): ๓๙-๕๑. 
https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-
style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9MzAzNzgy 
Phrakrusangharak Kiettisak Kittipanno (Co-writer). Senior Citizen Well Being 
Administration. Proceeding International Conference on Humanities, 
Language, Culture & Business, (2nd ICoHLCB) 22-23 April 2017, Hotel De’La 
Ferns, Cameron Highlands Pahang, Malaysia ISBN: 978-967-14835-1-0 
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/Aticle-173-178.pdf 
Phrakrusangharak Kiettisak Kittipanno (Co-writer). “The Management of Buddhist 
Charity Schools Monastery in Thailand”. The 6th International Conference on 
Language, Education, Humanities and Innovation 2017 –Singapore. (6th 
ICLEHI Singapore) 22 -23 April 2017 , Royal Plaza on Scotts Hotel, Singapore. 
pp.215-219. 
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/08/Proceedings-of-the-6-ICLEHI-
SG-2017.pdf 

ล าดั
บ 

ชื่อ/ฉายา/  
นามสกุล 

วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
สาขาตรงหรือสัมพันธ์กับ

สาขาท่ีเปิดสอน 
๓ นายสุวิญ รักสัตย์ Ph.D. (Buddhist Studies) 

M.A. (Buddhist Studies) 
พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา)  

รองศาสตราจารย์/
พุทธศาสนา 

    สาขาตรง 
สาขาสัมพันธ์ 
 

ประสบการณ์ด้านการวิจัย ๑. สุวิญ รักสัตย์ และคณะ. (๒๕๖๒). การจัดการองค์ความรู้ ด้วยหลักพุทธธรรม ใน
วรรณกรรมประจ าเดือนล้านนา. วารสารวิจัยราชภัฏพระน คร สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์. ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒, ๒๐๑๙: ๒๙๐-๓๐๖.  
https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-
style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9NTUxNDc1  
๒. สุวิญ รักสัตย์. (๒๕๖๒). พุทธิปัญญากับการปรับสมดุลชีวิต. วารสารธรรมธารา ปีที่  ๕ 
ฉบับที่ ๑ (ฉบับรวมที่ ๘), ๒๐๑๙: ๓๙-๗๑.  
https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-
style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9NTUzMDQ0 
๓. สุวิญ รักสัตย์. (๒๕๖๑). กระบวนการส่งเสริมการรักษาศีล ๕ ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในโรงเรียนวิถีพุทธ. วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่  ๕ ฉบับที่ ๑, ๒๐๑๘: ๒๑๘-
๒๓๑.  
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https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-
style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9MzA2NzU1 
๔. สุวิญ รักสัตย์ และคณะ. (๒๕๖๑). บูรณาการพุทธธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑, ๒๐๑๘: ๕๕-๖๙.  
https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-
style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9MjI2MTc0 
๕. สุวิญ รักสัตย์. (๒๕๖๑). การเสริมสร้างความเข้มแข็งพระพุทธศาสนาในสังคมร่วมสมัย. 
วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒, ๒๐๑๘: ๗๕-๘๘.  
https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-
style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9NTM5Mzkz 
๖. สุ วิญ รั กสั ตย์ และคณะ. (๒๕๖๑).  TIME MANAGEMENT WITH BUDDHIST 
INTEGRATION. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์  ปีที่  ๗ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) , 
๒๐๑๘: ๑๔๖-๑๕๓.  
https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-
style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9NTQ1NTg2 
๗. สุวิญ รักสัตย์ และคณะ. (๒๕๖๐). การสร้างความสามัคคีในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบด้วยหลักพุทธธรรม. วารสารสมาคมนักวิจัย. ปีที่  ๒๒ ฉบับที่ ๒, ๒๐๑๗: ๑๙๑-
๒๐๓.  
https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-
style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9MjA0OTAx 
๘. สุวิญ รักสัตย์. (๒๕๕๙). ภาวะผู้น าของพระโพธิสัตว์. วารสารบัณฑิตศาส์น มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่  ๑๔ ฉบับที่ ๒, ๒๐๑๖: 
๓๖-๔๕.  
https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-
style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9NTQwMTU0 
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ประสบการณ์ด้านการวิจัย ๑. อุทัย สติม่ันและคณะ. (๒๕๖๒). การศึกษาวิเคราะห์ความส าคัญของอายตนะในสฬายตน
วิภังคสูตร. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๓ : ๑๐๑-๑๑๑. 
https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-
style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9MjI4Mzgw 
๒. อุทัย สติม่ัน และคณะ. (๒๕๖๐). รูปแบบการพัฒนาผู้เรียนเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์เชิงพุทธบูรณาการ.วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. ปีที่  ๑๐ 
ฉบับที่ ๑ : ๙๘-๑๑๑. 
https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-
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style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9MjAxNTM1 
๓. อุทัย สติม่ัน และคณะ. (๒๕๖๐). พุทธธรรมกับการลดความเหลื่อมล้ าในสังคมไทย. วารสาร 
มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์. ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ : ๔๙-๕๘. 
https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-
style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9MjI1NzYz 
๔.อุทัย สติม่ันและคณะ. (๒๕๕๙). พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาองคการแหงการเรียนรู ใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน.วารสารศึกษาศาสตร์.ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑ (ม.ค.-มี.ค.) : ๒๖-๓๓. 
https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-
style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9MTkzNDM2 
๕. อุทัย สติม่ันและคณะ. (๒๕๕๙). รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในกรุงเทพมหานคร.วารสาร
ศึกษาศาสตร์.ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑ (ม.ค.-มี.ค.) : ๙๗-๑๐๕. 
https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-
style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9MTk0NTAy 
๖. อุทัย สติม่ันและคณะ. (๒๕๕๙). การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการบริหารงานตามหลัก
พระพุทธศาสนา. วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย. ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๓ : ๘๑-๙๑. 
https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-
style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9MjAzMzc2 
๗. อุทัย สติม่ันและคณะ. (๒๕๕๙). รูปแบบการบริหารงานวิชาการเชิงพุทธบูรณการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ. วารสารบัณฑิตศึกษา
ปริทรรศน์. ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒ : ๑๒๗-๑๔๓. 
https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-
style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9MTc3Nzg1 
๘. อุทัย สติม่ันและคณะ. (๒๕๕๙). การเตรียมความพร้อมของสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. 
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ : ๑-๑๖. 
https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-
style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9MTg1MDQ1 
๙. อุทัย สติม่ันและคณะ. (๒๕๕๙). พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ใน
สถ า บั น อุ ดม ศึก ษา เอ กช น .  ว าร สา ร ศึ กษาศ าส ตร์  ฉ บับ วิ จั ย บั ณฑิ ตศึ กษา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑ : ๒๖-๓๓. 
https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-
style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9MTkzNDM2 
๑๐. อุทัย สติม่ันและคณะ. (๒๕๕๙). รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในกรุงเทพมหานคร. วารสาร
ศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑ : ๙๗-๑๐๕. 
https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-
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style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9MTk0NTAy 
๑๑. อุทัย สติม่ัน. (๒๕๕๙). หลักไตรสิกขากับการพัฒนาตน. วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒ : ๑๗๐-๑๗๙. 
๑๒. 
https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-
style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9MjAzMzY2 
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ประสบการณ์ด้านการวิจัย ๑. บรรจบ บรรณรุจิและคณะ. (๒๕๖๑). ศึกษาวิเคราะห์การจัดการความขัดแย้งของ
สามเณร ตามที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ 
มจร. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑. pp. 194-206  
https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-
style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9MzEyNDkz 
๒. บรรจบ บรรณรุจิ, จินดามาศ ทินกร, ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์. (๒๕๖๐). การประยุกต์
หลักศรัทธาเพ่ือการพยากรณ์ของนักโหราศาสตร์. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร.   ปีที่ 
๕  ฉบับพิเศษ : ๓๓๖-๓๔๗. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-
peace/article/download/80184/pdf_31/ 
๓. บรรจบ บรรณรุจิ, สมเกียรติ ส าลีพันธ์, ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์.(๒๕๖๐).แนวทางการ
ประยุกต์หลักสาราณียธรรมเพ่ือการจัดการความขัดแย้งระหว่างการท่าเรือแห่งประเทศไทย
กับพนักงาน. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. ปีที่ ๕ ฉบับพิเศษ : ๔๔๓-๔๕๖. 
http://www.library.coj.go.th/Book/458713?c=567538074 
๔. บรรจบ บรรณรุจิ, รังษิยา อุ่นใจ, ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์. แนวทางการจัดการความขัดแย้ง
กรณีรื้อสุสานวัดพนัญเชิงวรวิหารตามหลักพุทธสันติวิธี. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. ปี
ที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๐) : ๒๗๓-๒๘๕. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-
peace/article/download/80027/pdf_63/ 
๕. บรรจบ บรรณรุจิ, ชัยยศ อินทแสน, ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์. แนวทางการเสริมสร้างสังคมสันติ
สุขของมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ตามหลักพุทธสันติวิธี . วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. ปีที่  ๕ 
ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๐) : ๒๙๙-๓๑๑. 
http://www.library.coj.go.th/Book/458716?c=970198216 
๖. บรรจบ บรรณรุจิ, ศาริณีย์ ศรีบุญเพ็ง, ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์. บทบาทการเสริมสร้าง
สังคมสันติสุขของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ตามหลักสังคห
วัตถุ ๔. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๐) 
: ๓๑๒-๓๒๓. 
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https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-
peace/article/download/82323/pdf_65/ 
๗. บรรจบ บรรณรุจิ, เสน่ห์ สีกาวี. พัฒนากระบวนการเรียนรู้เชิงพุทธบูรณาการ. วารสาร
สันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐) : ๒๗๘-๒๘๙. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/79202 
๘. บรรจบ บรรณรุจิ, สุธาเนศ เพชรโปรี. ภาวะผู้น าเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษา. 
วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.ปีที่ 
๓ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙) : ๖๐-๗๒. 
https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDMCU/article/view/143941 
๙. บรรจบ บรรณรุจิ. (๒๕๕๘). สติและแบบประเมินสติ. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศ
ไทย. ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓ : ๑๘๔-๑๙๗. 
https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmht/article/download/51131/46277/ 
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ประสบการณ์ด้านการวิจัย ๑. อ านาจ บัวศิริและคณะ. (๒๕๖๒). แนวทางการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน
การจัดการเรียนรู้ของครู ตามนโยบายไทยแลนด์ ๔๐ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
พระนครศรีอยุธยา เขต ๒. วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑: ๑๑๖-๑๒๙  
https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-
style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9NTQ๐MjIz 
๒. อ านาจ บัวศิริและคณะ. (๒๕๖๒). รูปแบบการเสริมสร้างพลังอ านาจตามหลักพุทธธรรม 
ส าหรับผู้บริหาร สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘. วารสาร
มหาจุฬานาครทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๔: ๒๐๖๒-๒๐๗๘.  
https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-
style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9NTQ4NjU2 
๓. อ านาจ บัวศิริและคณะ. (๒๕๖๒). รูปแบบการพัฒนาทักษะการสอนของพระสอนศีลธรรม
ตามหลักพุทธวิธีการสอนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา. 
วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๔: ๑๙๔๗-๑๙๖๓.  
https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-
style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9NTQ4NjM1 
๔. อ านาจ บัวศิริและคณะ. (๒๕๖๒). กระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือการสรา้งจติส านึกความเป็น
พลเมืองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย. วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ 
๔: ๒๑๒๒-๒๑๓๙.  
https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-
style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9NTQ4NjY1 
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๕. อ านาจ บัวศิริและคณะ. (๒๕๖๒). การพัฒนานวัตกรรมการเสริมสร้างเยาวชนต้นแบบ ตาม
นโยบายปฏิรูปการศึกษา ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา. วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์. ปี
ที่ ๖ ฉบับที่ ๔, ๒๐๑๙: ๒๐๗๙-๒๐๙๗.  
https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-
style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9NTQ4NjU5 
๖. อ านาจ บัวศิริและคณะ. (๒๕๖๒). การพัฒนาการแนะแนวตามหลักพุทธบริหารการศึกษา ใน
ระดับมัธยมศึกษา. วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๖, ๒๐๑๙: ๓๐๘๒-๓๑๑๐.  
https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-
style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9NTQ4ODcw 
๗. อ านาจ บัวศิริและคณะ. (๒๕๖๒). รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าใฝ่บริการ ส าหรับนักศึกษา
พยาบาล วิทยาลัยพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข. วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ 
๖, ๒๐๑๙: ๒๙๕๓-๒๙๗๐.  
https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-
style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9NTQ4ODU0 
๘. อ านาจ บัวศิริและคณะ. (๒๕๖๒).รูปแบบการพัฒนาศักยภาพบัณฑิต สาขาวิชาบริหาร
การศึกษา ตามหลักพุทธธรรม มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ. วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์. ปี
ที่ ๖ ฉบับที่ ๖, ๒๐๑๙: ๒๙๗๑-๒๙๘๗.  
https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-
style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9NTQ4ODU1 
๙. อ านาจ บัวศิริและคณะ. (๒๕๖๒). การพัฒนากลยุทธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศของการจัด
การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. วารสารครุศาสตร์
ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย .  ปีที่  ๖ ฉบับที่ ๑, 
๒๐๑๙: ๑-๑๖.  
https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-
style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9NTQ0MjEw 
๑๐. อ านาจ บัวศิริและคณะ. (๒๕๖๒). แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลัก
อริยสัจ ๔ ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 
๒. วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย . 
ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑, ๒๐๑๙: ๗๑-๘๐.  
https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-
style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9NTQ0MjE3 
๑๑. อ านาจ บัวศิริและคณะ. (๒๕๖๑). กระบวนการสร้างภาวะผู้นาด้วยหลักไตรสิกขา. วารสาร
ครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปีที่ ๕ ฉบับ
ที่ ๓, ๒๐๑๘: ๒๖-๓๔.  
https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-
style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9MzE1NDE3 
๑๑. อ านาจ บัวศิริและคณะ. (๒๕๖๑). กลยุทธ์การบริ หารโรงเรียนการกุศลของวั ด
พระพุทธศาสนาในภาคกลาง. วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
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จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓, ๒๐๑๘: ๑๗๗-๑๘๙.  
https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-
style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9MzE1NDMw 
๑๒. อ านาจ บัวศิริ. (๒๕๖๑). วัคซีนชาวพุทธไทย : การศึกษาพระพุทธศาสนาสู่คนรุ่นใหม่ กับ
การแก้ไขปัญหาสังคมไทยด้วยงานวิจัยพุทธศาสตร์. วารสารธรรมธารา. ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (ฉบับ
รวมที่ ๗), ๒๐๑๘: ๑-๓๒.  
https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-
style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9NTUzMTY4 
๑๓.อ านาจ บัวศิริ. (๒๕๕๙). การพัฒนาคุณธรรมเยาวชนรุ่นใหม่. วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๓, ๒๐๑๖: ๑๓๓-
๑๔๒.  
https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-
style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9MjAzMzg0 
๑๔. อ านาจ บัวศิริและคณะ. (๒๕๕๙). ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาธรรมศึกษาในยุคโลกาภิ
วัตน์. วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย. ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒, ๒๐๑๖: ๗๓-๘๖.  
https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-
style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9MjAzMzM2 
๑๕.อ านาจ บัวศิริ. (๒๕๕๙). การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ในสภาพแวดล้อมที่เคลื่อนไหว
ตลอดเวลา. วารสารบัณฑิตศาส์น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์). ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑, ๒๐๑๖: ๗๐-๘๔.  
https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-
style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9NTQwMTQ4 
๑๖. อ านาจ บัวศิริ. (๒๕๕๙). มหาวิทยาลัยสงฆ์กับนโยบายประเทศไทย ๔.๐. วารสารบัณฑิต
ศาส์น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) .  ปีที่  ๑๔ 
ฉบับที่ ๒, ๒๐๑๖: ๑๐๓-๑๑๔.  
https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-
style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9NTQwMTY5 

๗ พระอุดมสิทธินายก  
(ก าพล คุณงฺกโร) 

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

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
/การจัดการเชิงพุทธ 

 สาขาตรง 
 สาขาสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ด้านการวิจัย ๑. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร). (๒๕๕๙). พุทธบูรณาการเพ่ือการจัดการโรงเรียน
วิถีพุทธ”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) (พฤษภาคม 
– สิงหาคม): ๓๑-๔๒.  
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/Ariticle-of-PM-SUNAN.pdf 
๒. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร) และคณะ(๒๕๖๒).  การพัฒนากลไกการขับเคลื่อน
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่.วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์.ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2562: 1 – 14  

http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/Ariticle-of-PM-SUNAN.pdf
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https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/175880/151580 
๓. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร) และคณะ. (๒๕๖๒). การพัฒนาประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์ภาค ๑๔ : Development Effective of 
Phrapariyattidham Schools, Pali Section Education Management Region 14. 
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐) : ๒๓๙-
๒๕๓.  
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/Article-19-
PhrakrusriUtthasart1.pdf 
๔. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร) และคณะ. (๒๕๖๒). กลยุทธการจัดการโรงเรียน
การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จั งหวัดราชบุรี : Strategy of Buddhist Charity 
Schools Management, Ratchaburi Province. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. 
ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐): ๑-๑๔.  
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/Prakrupavana.pdf 
๕. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร) .(๒๕๖๒) การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ
เสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคม เพ่ือลดเหล้าบุหรี่ เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัด
นนทบุรี.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2562. 
หน้า  1 – 16.  
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/221413/158672 
๖. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร) และคณะ. (๒๕๖๒). ประสิทธิผลการบริหารจัดการ
ส านักปฏิบัติธรรม : The Effectiveness Management of Meditation Center. วารสาร 
มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่  ๖ ฉบับที่ ๒ (เมษายน -มิถุนายน ๒๕๖๒) : ๑-๑๖. 
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/document-7.pdf 
๗. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร). (๒๕๖๒). การพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนวิถี
พุทธของพระสังฆาธิการในจังหวัดกาญจนบุรี. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่ ๗ 
ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม – กันยายน):๓๘-๔๙.  
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/004-38-49.pdf 
๘. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร). (๒๕๖๒). รูปแบบการบริหารจัดการสู่ความเป็น
เลิศของส านักเรียนพระปริยัติ ธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๔. วารสาร 
มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม – กันยายน): ๕๐-๖๓. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/148470/109230 
๙. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร). (๒๕๖๒). รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ส าหรับเยาวชน ของวัดในจังหวัดสิงห์บุรี . วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่  ๗ 
ฉบับที่ ๒ (พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) (เมษายน-มิถุนายน): ๑๗๓-๑๘๔. 
https://so03.tci-
thaijo.org/index.php/jssr/issue/view/16415/Vol%207%20No%202-2%20-
%20%282018%29 
๑๐. พระอุดมสิทธินายก และคณะ. (๒๕๖๓). การปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนาแก่
เยาวชนของคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี -Cultivation of Faith in Buddhism to the Youth 
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of the Sangha in Saraburi Province.วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร  ปีที่  8 ฉบับที่ 
1 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2563) 211-221. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/237050 
๑๑. พระอุดมสิทธินายก ก าพล คุณงฺกโร และคณะ. (๒๕๖๓) การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ด้านการปกครองของคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี .วารสาร 
มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2563):69-81. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/239923/163824 
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ประสบการณ์ด้านการวิจัย ๑. พระระพิน พุทธิสาโร. (๒๕๕๙). การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถี
พุทธ. วารสารบัณฑิตศึกษาปริ ทรรศน์ วิ ทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์. ปีที่  ๕ ฉบับที่ ๓ 
(กันยายน-ธันวาคม) : ๑๐๕-๑๑๒.  
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/Vol-5-No-3-2560-MCU-
NAKORNSAWAN.pdf 
๒. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร. (๒๕๖๒). ถอดบทเรียนจากพ้ืนที่ : การดูแลผู้สูงอายุตามแนว
พุทธในจังหวัดสมุทรปราการ. วารสารวิจยวิชาการ.  ปีที่  ๒ ฉบับที่๑ (มกราคม-เมษายน 
๒๕๖๒) : ๑๔๖-๑๖๙. 
https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jra/article/view/178630 
๓. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร และคณะ. (2563). กระทืบเมียในปั้ม ปตท.: ภาพสะท้อน
ข้อเท็จจริงความรุนแรงในครอบครัว แต่พุทธกาลถึงปัจจุบัน. วารสารบัณฑิตแสงโคมค า.  ปี
ที่ 5 ฉบับที 1 (มกราคม - มิถุนายน 2563) 32-54 
https://www.firstojs.com/index.php/jsb/article/view/246/211 
๔. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร และคณะ. (2562).  การห้ามพระภิกษุสามเณรเก่ียวข้องกับ
การเมือง พ.ศ. 2538: ทัศนะเชิงวิพากษ์ภายใต้หลักการ ความจริงและความคิด . วารสาร
บัณฑิตแสงโคมค า.  ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562)195-217. 
https://www.firstojs.com/index.php/jsb/article/view/176/93 
๕. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร และคณะ. (2562). ความตายในสุนทรีสูตร: ความเชื่อ 
ผลประโยชน์ การสื่อสารและความรุนแรง. วารสารบัณฑิตแสงโคมค า .  ปีที่  4 ฉบับที 1  
(มกราคม - มิถุนายน 2562) : 42-61. 
https://www.firstojs.com/index.php/jsb/article/view/124/66 
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DM. (การจัดการภาครัฐ) 
ศศ.ม. (การบริหารองค์การ) 
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) 

ประสบการณ์ด้านการวิจัย ๑.พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย). (๒๕๕๙). ความเต้ียกับการบวชเป็นพระในสังคมไทย : 
บทวิเคราะห์ด้วยเกณฑ์และคุณสมบัติการบวชในพระพุทธศาสนา. วารสาร มจร การพัฒนา
สังคม ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2559 หน้า. 77-91. 
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/SHOT-MONK.pdf 
๒. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ.  (2559). พระพุทธศาสนาในจีน ทิเบต 
เวียดนาม ญี่ปุ่น : มองผ่านงานพระศรีคัมภีรญาณ. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ . 
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2559. หน้า 263-278. 
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-
content/uploads/2014/11/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A
A%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%A
8%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%B
5%E0%B9%88-2-25591.pdf 
๓. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ. (2560). การเมืองเรื่องพระพุทธรูป . วารสาร 
มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2560.  หน้า 241-256. 
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2017/05/Aritcle-
Buddha-Image.pdf 
๔. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย). (2560). การลงโทษโดยสังคม (Social Sanctions) 
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 6 ฉบับที่  2  เมษายน -มิถุนายน 2560. หน้า 
281-293 
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2017/11/Article-21-
Sutheeveerabundith.pdf 
๕. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) . (๒๕๖๐). พุทธะมาร์เก็ตต้ิง : Buddha Marketing . 
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2560. หน้า 
270-283. 
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2017/11/Article-22-
Buddha-Marketing12.pdf 
๖. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ. (๒๕๖๐). วิ่งตามฝันยังไงก็ชนะ (8 วิธี ‘วิ่ง
คว้าฝัน’ สไตล์คน ‘ญี่ปุ่น’). วารสาร มจร. สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.   ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 
ตุลาคม – ธันวาคม 2560. หน้า 250-264. 
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2017/12/21.pdf 
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๗. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย), [เขียนร่วม]  ตอบเรื่อง พ.ร.บ. คณะสงฆ์ : กลไกการ
บริหารและแก้ปัญหาคณะสงฆ์ บทสรุปที่ยังไม่มีทางออก ?   ANSWER TO SANGHA ACT : 
MANAGEMENT MECHANISM AND SOLVE THE PROBLEM OF THE SANGHA, THE 
CONCLUSION IS NO WAY OUT ?.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 
กรกฎาคม – กันยายน 2561.หน้า 315-328.   
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2018/10/025-315-
329.pdf 
๘. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ. (๒๕๖๑). รูปแบบการจัดการการสื่อสารเพ่ือ
พัฒนา การ เผยแผ่พร ะพุทธศาสนาของพระสงฆ์ ในจั งหวัดนครปฐม .  วารสาร  มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๔ (กันยายน-ธันวาคม) : ๑๐๙-๑๒๒. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/161905/116793 
๙. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ. (๒๕๖๑). แอนิมอล ฟาร์ม : การปฏิวัติชั้น
ทางสังคมสู่ เสรีนิยมความเสมอภาคและควา มสงบสุข . วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๔ (ตุลาคม-ธันวาคม): ๒๙๔-๓๐๗. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/161924/116809 
๑๐. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ. (๒๕๖๑). ตอบเรื่องพ.ร.บ.คณะสงฆ์ : กลไก
การบริหารและแก้ปัญหาคณะสงฆ์บทสรุปที่ยังไม่มีทางออก ?. วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม-กันยายน) : ๓๑๕-๓๒๙. 
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2018/10/025-315-
329.pdf 
๑๑. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ. (๒๕๖๑). การบริหารการเงินของวัดใน
ประเทศ : ความสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาลทิศทางการบริหารเงินวัด ทรัพย์สินพระ
ศาสนาในช่วงกระแสเปลี่ยนผ่าน. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่  ๗ ฉบับที่ ๒ 
(พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) (เมษายน-มิถุนายน) : ๕๐๕-๕๑๘. 
https://so03.tci-
thaijo.org/index.php/jssr/issue/view/16415/Vol%207%20No%202-2%20-
%20%282018%29 
๑๒. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ. (๒๕๖๑).  พุทธบูรณาการเพ่ือการบริหาร
จัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ .  ปีที่ 
๗ ฉบับที่ ๒ (พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) (เมษายน-มิถุนายน) : ๑๑๔-๑๒๓. 
https://so03.tci-
thaijo.org/index.php/jssr/issue/view/16415/Vol%207%20No%202-2%20-
%20%282018%29 
๑๓. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ. (๒๕๖๒).  จากดินสู่ฟ้า นัยนา...ลาลับสู่
สวรรค์ สรรนิพนธ์ว่าด้วยผู้หญิงที่ชื่อนัยนา เกิดวิชัย ครูต้นแบบและผู้สร้างแรงบันดาลใจ.
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2562. หน้า 319 -
339. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/234562/161281 
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๑๔. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ. (๒๕๖๒). การจัดการเชิงพุทธ 5  G 
MONASTERY MANAGEMENT วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.ปีที่  8 ฉบับที่ 3 
กรกฎาคม - กันยายน 2562 : 298 – 309. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/219591/151996 
๑๕. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ. (๒๕๖๒). การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี .วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2562 61 – 72  
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/179856 
๑๖. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ. (๒๕๖๒). เซเปียนส์ ประวัติย่อมนุษยชาติ 
SapiensA Brief History of Humankind. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ .  ปีที่  ๘ 
ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม) :๒๙๔-๓๑๒. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/180976/128416 
๑๗. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ (๒๕๖๓). การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์
ในการเสริมสร้างสัมมาชีพ แก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี ..วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์. ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2563):  173-185 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/238903/163835 
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ประสบการณ์ด้านการวิจัย ๑. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ.  (๒๕๕๙). การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ด้วยการ
ขับเคลื่อน โครงการหมู่บ้ านรักษาศีล ๕ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา.  วารสาร  มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม) : ๔๕-๖๑. 
https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-
style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9MTg3NzM4 
๒. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ และคณะ. (๒๕๖๐). การพัฒนาวัดเพ่ือเป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้ ของชุมชนในจั งหวัดชลบุ รี :  Monastery Development for Community 
Learning Centers in Chonburi Province”.  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่ 
๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐) : ๕๐๕-๕๒๒. 
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2017/11/Article-37-
PHRAKRU-PALATSARAWUT-THITAPANYO.pdf 
๓. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๑). การสื่อสารเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์ในเขตหนองจอกกรุงเทพมหานคร. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่  ๗ 
ฉบับที่ ๒ (พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) (เมษายน-มิถุนายน): ๔๐๕-๔๑๘. 
https://so03.tci-
thaijo.org/index.php/jssr/issue/view/16415/Vol%207%20No%202-2%20-
%20%282018%29 
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๔. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๑). การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในวัดของพระสังฆาธิ
การในอ าเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่ 
๗ ฉบับที่ ๒ (พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) (เมษายน-มิถุนายน): ๓๐๑-๓๐๙. 
https://so03.tci-
thaijo.org/index.php/jssr/issue/view/16415/Vol%207%20No%202-2%20-
%20%282018%29 
๕. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒). การพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริม
โครงการตลาดประชารัฐเพ่ือประชาชน ในกรุงเทพมหานคร . วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์. ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม) : ๑-๑๒. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/168191/127517 
๖. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒). รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม
ส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่ตามหลักพุทธธรรม ผ่า นกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิก
คุณธรรมของพระธรรมวิทยากร. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่  ๘ ฉบับที่ ๑ 
(มกราคม-มีนาคม) : ๕๙-๗๐. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/ jssr/article/view/171535/127524 
๗. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒). ภาวะผู้น าในการปกครองคณะสงฆ์ของพระ
สังฆาธิการอ าเภอ บางบาลจังหวัด พระนครศรีอยุธยา . วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์. ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม) : ๘๔-๙๕. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/169027/128402 
๘. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๑). บทบาทของพระสังฆาธิการในการช่วยเหลือเก้ือกูล
ประชาชนอ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร . วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ . 
ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) (เมษายน-มิถุนายน) : ๒๔๖-๒๕๕. 
https://so03.tci-
thaijo.org/index.php/jssr/issue/view/16415/Vol%207%20No%202-2%20-
%20%282018%29 
๙. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒). ถอดบทเรียนจากพ้ืนที่ : การดูแลผู้สูงอายุตาม
แนวพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ. วารสารวิจยวิชาการ . ปีที่  ๒ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-
เมษายน) : ๑๔๖-๑๖๙. 
http://gps.mcu.ac.th/wp-
content/uploads/2016/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A
7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-
%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%8
0%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-
%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%8
7%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8-
%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9
B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-2-
%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8
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4%E0%B8%A1-2561.pdf 
๑๐. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒). กลไกการขับเคลื่อนศักยภาพขีดความสามารถ
ของผู้สู งอายุ โดยบู รณาการหลั กพุทธธรรมElders’ Potentials Capacity Driving 
Mechanism through Buddhism Integration.  วารสารสหวิทยาการวิ จัย  ฉบั บ
บัณฑิตศึกษา. ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑  (มกราคม-มิถุนายน) : ๒๖-๓๒. 
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http://gps.mcu.ac.th/wp-
content/uploads/2016/09/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81.jpg 

๑.๑.๙-๑๒ ส าเนาวุฒิการศึกษาและปริญญาบัตร 
ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว 

http://gps.mcu.ac.th/wp-
content/uploads/2016/09/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA
%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%90%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81-
e1526895649745.jpg 

๑.๑.๙-๑๓ ส าเนาวุฒิการศึกษาและปริญญาบัตร 
รศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโต 
http://gps.mcu.ac.th/wp-
content/uploads/2016/08/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81.jpg 

๑.๑.๙-๑๔ ค าสั่งแต่งต้ังผู้ด ารงต าแหน่างทางวิชาการ 
พระเมธาวินัยรส, รศ.ดร. 

http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2020/05/document2.jpg 
๑.๑.๙-๑๕ ค าสั่งแต่งต้ังผู้ด ารงต าแหน่างทางวิชาการ 

รศ.ดร. เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง 

http://gps.mcu.ac.th/wp-
content/uploads/2016/09/80695163_10207183391538939_9158493076925186048_o.jpg 

๑.๑.๙-๑๖ ค าสั่งแต่งต้ังผู้ด ารงต าแหน่างทางวิชาการ 
รศ.ดร.สุวิญ รักสัตย์ 

http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2020/05/S__80510983.jpg 
๑.๑.๙-๑๗ ค าสั่งแต่งต้ังผู้ด ารงต าแหน่างทางวิชาการ 

ผศ.ดร.อุทัย สติม่ัน 
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2020/05/posouthai.pdf 

๑.๑.๙-๑๘ ค าสั่งแต่งต้ังผู้ด ารงต าแหน่างทางวิชาการ 
ศ.ร.ท.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ 

http://gps.mcu.ac.th/wp-
content/uploads/2020/05/%E0%B8%A8.%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%88



๑๐๐         รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ 
 

รหัส
เอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

%E0%B8%9A.pdf 
๑.๑.๙-๑๙ ค าสั่งแต่งต้ังผู้ด ารงต าแหน่างทางวิชาการ 

รศ.ดร.อ านาจ บัวศิริ 
http://gps.mcu.ac.th/wp-
content/uploads/2020/05/88097440_2710675155647386_1159152299562500096_n.jpg 

๑.๑.๙-๒๐ ค าสั่งแต่งต้ังผู้ด ารงต าแหน่างทางวิชาการ 
พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. 
http://gps.mcu.ac.th/wp-
content/uploads/2016/09/%E0%B8%9C%E0%B8%A8.%E0%B8%94%E0%B8%A3.%E0%B8%9E
%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1.jpg 

๑.๑.๙-๒๑ ค าสั่งแต่งต้ังผู้ด ารงต าแหน่างทางวิชาการ 
พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. 
http://gps.mcu.ac.th/wp-
content/uploads/2016/09/46463195_2225237971064996_4492258233649463296_n.jpg 

๑.๑.๙-๒๒ ค าสั่งแต่งต้ังผู้ด ารงต าแหน่างทางวิชาการ 
พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.ดร. 
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/sunan.pdf 

๑.๑.๙-๒๓ ค าสั่งแต่งต้ังผู้ด ารงต าแหน่างทางวิชาการ 
พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. 
http://gps.mcu.ac.th/wp-
content/uploads/2016/09/46456341_1175606449262056_3646233466854440960_n.jpg 

๑.๑.๙-๒๔ ค าสั่งแต่งต้ังผู้ด ารงต าแหน่างทางวิชาการ 
ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว 
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/Poso.pdf 

๑.๑.๙-๒๕ ค าสั่งแต่งต้ังผู้ด ารงต าแหน่างทางวิชาการ 
รศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโต 
http://gps.mcu.ac.th/wp-
content/uploads/2016/08/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88
%E0%B8%87_24-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2563-
%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-
%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%
E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E
0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0
%B9%8C.pdf 

http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/08/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87_24-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2563-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/08/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87_24-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2563-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/08/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87_24-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2563-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/08/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87_24-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2563-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/08/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87_24-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2563-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/08/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87_24-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2563-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/08/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87_24-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2563-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/08/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87_24-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2563-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C.pdf


รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ   ๑๐๑ 
 

รหัส
เอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

๑.๑.๙-๒๖ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้สอบดุษฎีนิพนธ์ 
http://gps.mcu.ac.th/?page_id=2112 

๑.๑.๙-๒๗ ค าสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการจัดการเชิง
พุทธและสาขาที่สัมพันธ์ 
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2020/05/03-27-2562-
%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%
E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0
%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4%E0%
B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%81-
%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%9E.-2562.pdf 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๑๐๒         รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ 
 

เกณฑ์การประเมินท่ี ๑๐ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา  ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 

ล าดับ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ผลงานท่ีตีพิมพ์/เผยแพร่ วารสาร/แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ 
ปีท่ี

พิมพ์ 

๑ พระครูพิศิษฏ์
ประชานาถ/นนฺทิโย 

การพัฒนาการมีส่วนร่วมของ
พระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนตาม
แนววิถีพุทธ ในจังหวัด
สมุทรสงคราม 

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
ISSN ๒๒๘๗-๐๑๒๑ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑ 
ประจ าเดือน ม.ค. - ก.พ. ๒๕๖๓ TCI กลุ่ม 
๑ 

๒๕๖๓ 

๒ พระครูวิโรจน์อินท
คุณ/อินฺทโชโต 

การพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตาม
หลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหาร
จัดการงานกิจการคณะสงฆ์ใน
จังหวัดจันทบุรี 

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
ISSN ๒๒๘๗-๐๑๒๑ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑ 
ประจ าเดือน ม.ค. - ก.พ. ๒๕๖๓ TCI กลุ่ม 
๑ 

๒๕๖๓ 

๓ พระมหาค าพันธุ์ 
รณญฺชโย  

การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ใน
การเสริมสร้างสัมมาชีพแก่
ประชาชนในจังหวัดราชบุรี 

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
ISSN ๒๒๘๗-๐๑๒๑ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑ 
ประจ าเดือน ม.ค. - ก.พ. ๒๕๖๓ TCI กลุ่ม 
๑ 

๒๕๖๓ 

๔ พระครูขันตยาภิ
รักษ์/ปุญฺ โณ 

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ธรรมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ของคณะสงฆ์จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
ISSN ๒๒๘๗-๐๑๒๑ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑ 
ประจ าเดือน ม.ค. - ก.พ. ๒๕๖๓ TCI กลุ่ม 
๑ 

๒๕๖๓ 

๕ พระเอกลักษณ์ อชิ
โต 

รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมวิถีพุทธของวัดในจังหวัด
สมุทรสงคราม 

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
ISSN ๒๒๘๗-๐๑๒๑ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑ 
ประจ าเดือน ม.ค. - ก.พ. ๒๕๖๓ TCI กลุ่ม 
๑ 

๒๕๖๓ 

๖ พระมหาจินตวัฒน์
จารุวฑฺฒโน 

รูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วย
กิจกรรม ๕ ส จังหวัดสิงห์บุรี  

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
ISSN ๒๒๘๗-๐๑๒๑ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑ 
ประจ าเดือน ม.ค. - ก.พ. ๒๕๖๓ TCI กลุ่ม 
๑ 

๒๕๖๓ 

๗ พระปลัดโอภาส 
โอภาโส 

การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ
จัดการพ้ืนที่มรดกโลก 

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
ISSN ๒๒๘๗-๐๑๒๑ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑ 
ประจ าเดือน ม.ค. - ก.พ. ๒๕๖๓ TCI กลุ่ม 
๑ 

๒๕๖๓ 

๘ พระครูอาทรยติกิจ/
ปญฺ ากาโม 

รูปแบบการพัฒนาศาสนทายาท
ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
ISSN (Online): ๒๖๗๓-๐๗๘๒ ปีที่ ๙ 
ฉบับที่ ๒ ประจ าเดือน เม.ย. - มิ.ย. 
๒๕๖๓ TCI ฐาน ๒ 

๒๕๖๓ 

๙ พระมหาทรงศักด์ิ การพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ ISSN : ๒๕๖๓ 
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ล าดับ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ผลงานท่ีตีพิมพ์/เผยแพร่ วารสาร/แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ 
ปีท่ี

พิมพ์ 

ชยวฑฺฒโน ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 
๑๕ 

๒๖๓๐-๐๓๖๒ (Online) ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๔ 
ประจ าเดือน เม.ย. ๒๕๖๓ TCI กลุ่ม ๒ 

๑๐ พระอธิการธวัชชัย 
คมฺภีรโต 

พุทธวิธีการบริหารจัดการโรงเรียน
วิถีพุทธในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

วารสาร สังคมศาสตร์และมานุษยวิทยา
เชิงพุทธ วัดวังตะวันตก จังหวัด
นครศรีธรรมราช ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ 
ประจ าเดือน ก.พ. ๒๕๖๓ TCI กลุ่ม ๑  

๒๕๖๓ 

๑๑ พระครูกิตติเขมา
ภิรม/เขมาภิรโต 

รูปแบบการจัดการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาต้นแบบ 
ของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี 

วารสาร สังคมศาสตร์และมานุษยวิทยา
เชิงพุทธ วัดวังตะวันตก จังหวัด
นครศรีธรรมราช ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ 
ประจ าเดือน ก.พ. ๒๕๖๓ TCI กลุ่ม ๑ 

๒๕๖๓ 

๑๒ พระครูนนทกิจ
โกศล/สิริชโย 

รูปแบบการจัดการความรู้ของ
ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด
นนทบุรี 

วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร ISSN 
๒๒๘๗-๐๙๖๒ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๕ 
ประจ าเดือน ก.ย. - ต.ค. ๒๕๖๓ TCI กลุ่ม 
๑ 

๒๕๖๓ 

๑๓ พระครูวิสุทธิสี
ลาภิวัฒน์/ฐิติโก 

การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การ
ปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 
ด้านการปกครองของคณะสงฆ์
จังหวัดสระบุรี 

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
ISSN (Online): ๒๖๗๓-๐๗๘๒ ปีที่ ๙ 
ฉบับที่ ๑ ประจ าเดือน ม.ค. - มี.ค. ๒๕๖๓ 
TCI กลุ่ม ๒ 

๒๕๖๓ 

๑๔ พระมหาอ านาจ 
อจฺฉริยเมธี 

การเสริมสร้างความปรองดองเพ่ือ
สังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการ
จังหวัดปทุมธานี   

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
ISSN (Online): ๒๖๗๓-๐๗๘๒ ปีที่ ๙ 
ฉบับที่ ๑ ประจ าเดือน ม.ค. - มี.ค. ๒๕๖๓ 
TCI กลุ่ม ๒ 

๒๕๖๓ 

๑๕ พระสมุห์สมชาย
สิริสมฺปนฺโน 

กระบวนการปลูกฝังเยาวชนให้มี
ศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา 
ของคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี 

สันติศึกษาปริทรรศน์ มจร ISSN ๒๒๘๗-
๐๙๖๒ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ ประจ าเดือน ม.ค. 
- ก.พ. ๒๕๖๓ TCI กลุ่ม ๑  

๒๕๖๓ 

๑๖ พระจรูญ จนฺทูปโม รูปแบบการพัฒนาการเทศนาของ
พระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ 

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
ISSN (Online): ๒๖๗๓-๐๗๘๒ ปีที่ ๙ 
ฉบับที่ ๒ ประจ าเดือน เม.ย. - มิ.ย. 
๒๕๖๓ TCI กลุ่ม ๒ 

๒๕๖๓ 

๑๗ พระธงชัย ธมฺมวโร การขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการ
พระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์
จังหวัดชัยนาท 

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
ISSN (Online): ๒๖๗๓-๐๗๘๒ ปีที ่๙ 
ฉบับที่ ๒ ประจ าเดือน เม.ย. - มิ.ย. 
๒๕๖๓ TCI กลุ่ม ๒ 

๒๕๖๓ 

๑๘ พระมหาภูวเมศฐ์ 
สุขกาโม 

กระบวนการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์

วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร ISSN 
๒๒๘๗-๐๙๖๒ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๕ 

๒๕๖๓ 
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ล าดับ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ผลงานท่ีตีพิมพ์/เผยแพร่ วารสาร/แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ 
ปีท่ี

พิมพ์ 

จังหวัดอุดรธานี ประจ าเดือน ก.ย. - ต.ค. ๒๕๖๓ TCI กลุ่ม 
๑ 

๑๙ พระพิพัฒน์ โสภณ
จิตฺโต 

การบริหารจัดการส านักปฏิบัติ
ธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง เพ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพทางปัญญา 

วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร ISSN 
๒๒๘๗-๐๙๖๒ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ 
ประจ าเดือน ม.ค. - ก.พ. ๒๕๖๓ TCI กลุ่ม 
๑  

๒๕๖๓ 

 
 
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๑.๑.๑๐-๑ หนังสือรับรองการตีพิมพ์ความความวิจัย 

http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2020/05/add-1.pdf 
๑.๑.๑๐-๒ พระครูพิศิษฎ์ประชานาถ (ประยูร นนฺทิโย), พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, พระมหาสุนันท์ 

สุนนฺโท. การพัฒนาการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ ในการพัฒนาชุมชนตามแนววิถีพุทธ ในจังหวัด
สมุทรสงคราม.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 
2563): 23-36. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/238391/163810 

๑.๑.๑๐-๒ พระมหาค าพันธุ์ รณญฺชโย (แสนยโยธิน), พระปิฎกโกศล ., ฌานวัฒน์ บุญพิทักษ์ กัลยาณมิตร
ธรรม 7 ในพระไตรปิฎกส าหรับครู.วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ . ปีที่  6  ฉบับที่ 9 (ธันวาคม 
2562) : 4199-4214 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/223723/154836 

๑.๑.๑๐-๓ พระเอกลักษณ์ อชิโต, ประเสริฐ ธิลาว, พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ รูปแบบการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม.วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์. ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2563): 121-134 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/238386/163829 

๑.๑.๑๐-๔ พระมหาจินตวัฒน์ จารุวฑฺฒโน, พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท.
รูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม 5 ส จังหวัดสิงห์บุรี..วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์. ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2563):  198-209  
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/239616/163837 

๑.๑.๑๐-๕ พระอธิการธวัชชัย คมฺภีรโต. (๒๕๖๓). พุทธวิธีการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์. วารสาร สังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ วัดวังตะวันตก จังหวัด
นครศรีธรรมราช ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ ประจ าเดือน ก.พ. ๒๕๖๓ TCI กลุ่ม ๑  
https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JSBA/article/view/236220/163682 

๑.๑.๑๐-๖ พระครูกิตติเขมาภิรม/เขมาภิรโต. (๒๕๖๓). รูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบ
ของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี. วารสาร สังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ วัดวัง

https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/238391
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/238391


รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ   ๑๐๕ 
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
ตะวันตก จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ ประจ าเดือน ก.พ. ๒๕๖๓ TCI กลุ่ม ๑ 
https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JSBA/article/view/236890/163688 

๑.๑.๑๐-๗ พระครูวิสุทธิสีลาภิวัฒน์ (เมธาภิวัฒน์ ฐิติโก). (๓๕๖๓). การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การ
ปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ด้านการปกครองของคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี.วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2563):69-81. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/239923/163824 

๑.๑.๑๐-๘ พระมหาอ านาจ อจฺฉริยเมธี (2563). การพัฒนาการเสริมสร้างความปรองดองเพ่ือสังคมสันติ
สุข โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 
(มกราคม - มีนาคม 2563): 98-109.  
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/239922/163826 

๑.๑.๑๐-๙ พระสมุห์สมชาย สิริสมฺปนฺโน. (2563). การปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนาแก่เยาวชนของ
คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี-Cultivation of Faith in Buddhism to the Youth of the 
Sangha in Saraburi Province.วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 
(มกราคม-กุมภาพันธ์ 2563) 211-221.  
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/237050 

๑.๑.๑๐-๑๐ พระพิพัฒน์ ทับงาม. (2563). รูปแบบการบริหารจัดการของส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด
อ่า งทอง เพ่ือ เสริมสร้า งศักยภาพทางปัญญา -A Model of Meditation Centers 
Management in Angtong  Province to Enhance the Intellectual Potentials.
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ .ปีที่  8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2563) :  221-232. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/237049 
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เกณฑ์การประเมินท่ี ๑๑ ภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ  
  บัณฑิตศึกษา   ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 

ล าดับ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล 
จ านวน

วิทยานิพนธ์ 

จ านวนการ
ค้นคว้า
อิสระ 

รายชื่อนิสิตและชื่อเรื่องวิจัย 

๑ พระอุดมสิทธินายก  
(ก าพล คุณงฺกโร) 

๔ ๓* ดุษฎีนิพนธ์ ๔ เรื่อง  
๑. พระครูอาทรยติกิจ/ปญฺ ากาโม 
รูปแบบการพัฒนาศาสนทายาทของคณะ
สงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 
๒. พระมหาทรงศักด์ิ ชยวฑฺฒโน 
การพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขต
การปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 
๓. พระครูวิสุทธิสีลาภิวัฒน์/ฐิติโก 
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูป
กิจการพระพุทธศาสนาด้านการปกครอง
ของคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี 
๔. พระจรูญ จนฺทูปโม 
รูปแบบการพัฒนาการเทศนาของพระสงฆ์
จังหวัดสมุทรปราการ 
สารนิพนธ์ ๓ เรื่อง 
๑. พระมหามนัสวี  ิตธมฺโม  
การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ใน
อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
๒. พระจิรวัชร์ สุธมฺโม  
กา รบริ ห า ร จั ดกา ร ร ะบบบริ จ า ค ด้วย
อิเลคทรอนิ กส์ในอ าเภอเ มือง  จังหวั ด
นนทบุรี 
๓. พระศุภชัย ป าวชิโร  
บทบา ทของพระสงฆ์ที่ มีต่อการส่ง เสริ ม
คุณภา พชีวิตของผู้ สูงอายุอ า เภอโชคชั ย 
จังหวัดนครราชสีมา 

๒ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท ๒ ๒* ดุษฎีนิพนธ์ ๒ เรื่อง  
๑. พระครูขันตยาภิรักษ์/ปุญฺ โณ 
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนธรรม
ศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาของคณะสงฆ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ   ๑๐๗ 
 

๒. พระมหาภูวเมศฐ์ สุขกาโม 
กระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
คณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี 
สารนิพนธ์ ๒ เรื่อง 
๑. พระครูสุทธิวรญาณ / เขมธโร  
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์แก่
ผู้ต้องขังในเรือนจ าจังหวัดสระแก้ว 
๒. พระมหาพชร กิตฺติวรเมธี  
ภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในการบริหาร
จัดการวัด จังหวัดสระแก้ว 

๓ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภ
โณ 

๓ ๑* ดุษฎีนิพนธ์ ๓ เรื่อง  
๑. พระครูพิศิษฏ์ประชานาถ/ นนฺทิโย 
การพัฒนาการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ
พัฒนาชุมชนตามแนววิถีพุทธ ในจังหวัด
สมุทรสงคราม 
๒. พระมหาจินตวัฒน์ จารุวฑฺฒโน 
รูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม 
๕ ส จังหวัดสิงห์บุรี   
๓. พระมหาอ านาจ อจฺฉริยเมธี 
การเสริมสร้างควา มปรองดองเพ่ือสังคม
สันติสุข โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี            
สารนิพนธ์ ๑ เรื่อง 
๑. พระพัฒนธนพงศ์ สุวฑฺฒโน  
รูปแบบการ เผยแผ่พร ะพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์ใน  
อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๔ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร ๓ ๓* ดุษฎีนิพนธ์ ๓ เรื่อง  
๑. พระปลัดโอภาส โอภาโส 
การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการ
พ้ืนที่มรดกโลก 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๒. พระครูกิตติเขมาภิรม/เขมาภิรโต 
รูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ต้นแบบ 
ของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี 
๓. พระสมุห์สมชาย สิริสมฺปนฺโน 
กระบวนการปลูกฝังเยาวชนให้มีศรัทธาต่อ
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี 



๑๐๘         รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ 
 

สารนิพนธ์ ๓ เรื่อง 
๑. พระอธิการล าไพ นรินฺโท  
การส่งเสริมศักยภาพของพระสังฆาธิการใน
อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 
๒. พระธีรภัทร์ นาถสีโล  
การบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการ
เพ่ือส่ งเสริมความศรัทธาของประชาชน 
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
๓. พระมหาวริทริ์ชาการ  วชิรสิทฺธิเมธี  
ประสิทธิผลการบริหารจัดการโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพระ
นครศรีอยุธยา 

๕ พระสุธีวีรบัณฑิต  
(โชว์ ทสฺสนีโย) 

๒ - ดุษฎีนิพนธ์ ๒ เรื่อง  
๑. พระครูวิโรจน์อินทคุณ/อินฺทโชโต 
การพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลัก
พุทธธรรมเพ่ือการบริหารจัดการงานกิจการ
คณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี 
๒. พระมหาค าพันธ์ุ รณญฺชโย  
การ พัฒนา บทบา ทของพระสงฆ์ ในกา ร
เสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัด
ราชบุรี 

๖ ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว ๔ ๓* ดุษฎีนิพนธ์ ๔ เรื่อง  
๑. พระเอกลักษณ์  อชิโต 
รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
วิถีพุทธของวัดในจังหวัดสมุทรสงคราม 
๒. พระอธิการธวัชชัย คมฺภีรโต 
พุทธวิธีการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
๓. พระครูนนทกิจโกศล/สิริชโย 
รูปแบบการจัดการความรู้ของส านักปฏิบัติ
ธรรมประจ าจังหวัดนนทบุรี 
๔. พระธงชัย ธมฺมวโร 
ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น ก า ร ป ฏิ รู ป กิ จ ก า ร
พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า ด้ า น ก า ร เ ผ ย แ ผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท 
สารนิพนธ์ ๓ เรื่อง 
๑. พระครูปลัดเฉลิมพร อภิวโร  
ประสิทธิภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนา



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ   ๑๐๙ 
 

 
*สารนิพนธ์ ๓ เล่ม เท่ากับวิทยานิพนธ์ ๑ เล่ม 
 
 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

๑.๑.๙-๑ รายชื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษา 
http://reg.mcu.ac.th/wp-
content/uploads/2020/05/%E0%B8%9B.%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81-
%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%95%
E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0
%B8%B2-%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1-8-
%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87.pdf 

๑.๑.๙-๒ เอกสารขออนุมัติส าเร็จการศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรมหามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิง
พุทธ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2020/05/MA1.pdf 

๑.๑.๙-๓ เอกสารขออนุมัติส าเร็จการศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ 
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2020/05/phd1.pdf 

๑.๑.๙-๓ เอกสารขออนุมัติส าเร็จการศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ 
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2020/05/phd2.pdf 

๑.๑.๙-๓ เอกสารขออนุมัติส าเร็จการศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓ 
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2020/05/phd3.pdf 

 
 
 
 

ของคณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 
กรุงเทพมหานคร 
๒. พระครูวินัยธรศิริเชษฐ์ สิริวฑฺฒโน  
ความเป็นมาตรฐานในการจัดการเสนาสนะ
ภายในวัดบางนมโค อ าเภอเสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
๓. พระทรงศักด์ิ ถิรธมฺโม 
ผลสั ม ฤทธิ์ จ า ก กา รป ฏิ บั ติ ธ ร ร มขอ ง
ปร ะช า ช นที่ วั ด  มเ หย ง คณ์  จั งห วั ด
พระนครศรีอยุธยา 



๑๑๐         รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ 
 

เกณฑ์การประเมินท่ี ๑๒ การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด    ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 

ผลการด าเนินงาน 
    - พ.ศ. ๒๕๕๓ จุดเริ่มต้นของการเปิดหลักสูตร แต่งต้ังอาจารย์และผู้ทรงคุณวุ ฒิ พัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรนี้น าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะสังคมศาสตร์ และสภาวิชาการพิจารณาเห็นชอบและสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๓ เม่ือวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  
    - พ.ศ. ๒๕๕๔ และแจ้งต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และรับทราบเม่ือวันที่ ๑๔ เดือน
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔  
     - พ.ศ. ๒๕๕๔ จัดการศึกษาหลักสูตรตามที่ระบุไว้ใน มคอ. ๒และมีการก าหนดวิธีการประเมินหลักสูตรใน
รูปแบบการวิจัย พร้อมทั้งจัดท า คู่มือการประเมินหลักสูตรส าหรับทุกส่วนจัดการศึกษาเพ่ือใช้ด าเนินการ
ประเมินหลักสูตรที่เปิดสอน  
      - พ.ศ. ๒๕๕๙หลักสูตรได้ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร ดังนั้นหลักสูตรจึงด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้  
            ๑) คณะกรรมการประจ าหลักสูตรประชุมกันเรื่องปรับปรุงหลักสูตร  
            ๒) ประเมินหลักสูตร ๒๕๕๔ น าผลการประเมินหลักสูตรที่ได้ปรับปรุงเสนอต่อคณะกรรมกา รพัฒนา
หลักสูตร  
            ๓) น าผลจากการพัฒนาหลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๙ ต่อคณะกรรมบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ 
            ๔) เสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  
            ๕) เสนอต่อสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เม่ือวันพฤหัสบดี ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
            ๖) สภามหาวิทยาลัย อนุมัติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เม่ือวันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๕๙ 
     - พ.ศ. ๒๕๕๙ ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับทราบให้ความเห็นชอบหลักสู ตร เม่ือวันที่ ๒๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ   ๑๑๑ 
 

ผลการด าเนินงาน 

 
 

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

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๙ 
http://gps.mcu.ac.th/wp-
content/uploads/2016/06/%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%AD-
2-%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%9E.pdf 

 



๑๑๒         รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ 
 

 

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

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

 
ข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ 
ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

ผลประเมิน        ผ่าน                            ไม่ผ่าน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ   ๑๑๓ 
 

องค์ประกอบท่ี ๒  บัณฑิต 

 

ตัวบ่งชี่ท่ี ๒.๑    คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
ชนิดตัวบ่งชี้          ผลลัพธ์ 
 
ผลการด าเนินงาน 
 

ท่ี รายการ หน่วยนับ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๑ บัณฑิตทั้งหมดที่ส าเร็จการศึกษาของหลักสูตร รูป/คน ๑๙ 
๒ บัณฑิตของหลักสูตรที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
รูป/คน ๑๙ 

๓ ร้อยละของบัณฑิตที่ได้รับการประเมินต่อบัณฑิตทั้งหมด ร้อยละ ๑๐๐ 
๔ ผลรวมค่าคะแนนจากการประเมินบัณฑิตด้านคุณธรรม จริยธรรม คะแนน ๙๓ 
๕ ผลรวมค่าคะแนนจากการประเมินบัณฑิตด้านความรู้ คะแนน ๘๙ 
๖ ผลรวมค่าคะแนนจากการประเมินบัณฑิตด้านทักษะทางปัญญา คะแนน ๘๖ 
๗ ผลรวมค่าคะแนนจากการประเมินบัณฑิตด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
คะแนน ๙๓ 

๘ ผลรวมค่าคะแนนจากการประเมินบัณฑิตด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คะแนน ๙๐ 

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

คะแนน ๔๕๑ 

๑๐ ค่าเฉลี่ยของผลรวมค่าคะแนนจากการประเมินบัณฑิตทั้ง ๕ ด้าน  
(ข้อ ๙ ÷ ๕) 

คะแนน ๙๐.๒ 

๑๑ ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (ข้อ ๑๐ ÷ ข้อ ๒) คะแนน ๔.๗๕ 
 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
๔.๒๕ ๔.๗๕ ๔.๗๕ บรรลุ 

 
รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร/

หลักฐาน 
ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

๒.๑-๑ รายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา ๒๕๖๒ 
http://reg.mcu.ac.th/wp-
content/uploads/2020/05/%E0%B8%9B.%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B
8%81-



๑๑๔         รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ 
 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8
%95%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0
%B8%8D%E0%B8%B2-%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1-8-
%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87.pdf 

๒.๑-๒ สรุปความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตร ฐานคุณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2020/05/tqf.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ   ๑๑๕ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๒ (ปริญญาเอก) ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ 
ชนิดของตัวบ่งชี้       ผลลัพธ์ 
ผลการด าเนินงาน  

ท่ี รายการ หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน 
๑ จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด  รูป/คน ๑๙ 
๒ จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์มีค่าน้ าหนัก ๐.๒๐ เรื่อง ๖ 
๓ จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์มีค่าน้ าหนัก ๐.๔๐ เรื่อง - 
๔ จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์มีค่าน้ าหนัก ๐.๖๐ เรื่อง ๑๐ 
๕ จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์มีค่าน้ าหนัก ๐.๘๐ เรื่อง ๑๒ 
๖ จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์มีค่าน้ าหนัก ๑.๐๐ เรื่อง - 
๗ ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนิสิตและ

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

๑๖.๘๐ 

๘ ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

ร้อยละ  
๘๘.๔๒ 

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

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๘๘.๔๒ ๕ บรรลุ 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๒.๒-๑ พระครูสังฆรักษอนันต สุทฺธิมโน (บูบาง), พระครูสังฆรักษสงัด ภทฺทธมฺโม. (๒๕๖๒). 

แนวทางการพัฒนาตนใหเปนพลเมืองดีของสังคมตามหลักพระพุทธศาสนา  การ
ประชุมท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding). ประชุมวิชาการระดับชาติ MCU 
Congress ๓  “นวัตกรรมทางการปกครองและการบริหารในยุคไทยแลนด์ ๔.๐”  
เม่ือ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา.  หน้า ๕๑๑-๕๒๒.  
https://bit.ly/2VSXcsC 

๒.๒-๒ พระเสกสรรค์ สุขกาโม (แกนจันทร . (๒๕๖๒). การจัดการเผยแผ พระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ ในยุ คไทยแลนด ๔.๐   การประชุ มท่ีมีร ายงานการประชุ ม 
(Proceeding). ประชุมวิชาการระดับชาติ MCU Congress ๓  “นวัตกรรม
ทางการปกครองและการบริหารในยุคไทยแลนด์ ๔.๐”  เม่ือ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒  
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา.  
หน้า  ๔๒๗-๔๓๘.  
https://bit.ly/2VSXcsC 

๒.๒-๓ พระอธิการสุรศักด์ิ สุขุมาโล , อนุวัต กระสังข , พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. 



๑๑๖         รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ 
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
(๒๕๖๒). การใชหลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ าเพ่ือลดปญหาความรุนแรงใน
สังคมไทย. การประชุมท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding). ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ MCU Congress ๓  “นวัตกรรมทางการปกครองและการบริหารในยุค
ไทยแลนด์ ๔.๐”  เม่ือ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา.  หน้า ๓๕๕ ๓๖๘.  
https://bit.ly/2VSXcsC 

๒.๒-๔ พระสมจิตร ญาณวีโร (บุญปก), พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, พระปลัดระพิน พุทฺธิ
สาโร. (๒๕๖๒). การบริหารจัดการหอพักตามหลักธรรมาภิบาลสูความเปนเลิศ. การ
ประชุมท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding). ประชุมวิชาการระดับชาติ MCU 
Congress ๓  “นวัตกรรมทางการปกครองและการบริหารในยุคไทยแลนด์ ๔.๐”.  
เม่ือ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา.  หน้า ๓๓๗ ๓๔๒.  
https://bit.ly/2VSXcsC 

๒.๒-๕ พระมหาจรูญ อภิธมฺมจิตฺโต , ปยวรรณ หอมจันทร , ภัทรพล ใจเย็น . (๒๕๖๒). 
หลักธรรมเพ่ือการบริหารตน บริหารคน และบริหารงาน . การประชุมท่ีมีรายงาน
การประชุม (Proceeding). ประชุมวิชาการระดับชาติ MCU Congress ๓  
“นวัตกรรมทางการปกครองและการบริหารในยุคไทยแลนด์ ๔.๐”.  เม่ือ ๓๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๒  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.
พระนครศรีอยุธยา.  หน้า ๒๖๙-๒๗๘. https://bit.ly/2VSXcsC 

๒.๒-๖ พระมหานารทะ จริยเมธี (แกวนิล). (๒๕๖๒). พุทธวิธีการบ าบัดโรคและการรักษา
สุขภาพดวยธรรมโอสถ. การประชุมท่ีมีร ายงานการประชุม ( Proceeding). 
ประชุมวิชาการระดับชาติ MCU Congress ๓  “นวัตกรรมทางการปกครองและ
การบริหารในยุคไทยแลนด์ ๔.๐”  เม่ือ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒  คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา.  หน้า ๒๔๗-๒๕๖.  
https://bit.ly/2VSXcsC 

๒.๒-๗ พระสมุหโอภาส โอภาโส (ศิริกิตติกุล) . สุภัทรชัย สีสะใบ , รัตนนทีวิโรจน ฤทธิ์ , 
(๒๕๖๒). สัปปุริสธรรม ๗ กับกระบวนการสรรหาบุคคลากรเชิงรุก . การประชุมท่ีมี
รายงานการประชุม (Proceeding). ประชุมวิชาการระดับชาติ MCU Congress 
๓  “นวัตกรรมทางการปกครองและการบริหารในยุคไทยแลนด์ ๔.๐” เม่ือ ๓๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๒  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.
พระนครศรีอยุธยา.  หน้า ๕๒๑-๕๔๐. https://bit.ly/2VSXcsC 

๒.๒-๘ พระมหาอ านาจ อจฺฉริยเมธี พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท . 
(๒๕๖๓). การพัฒนาการเสริมสร้างความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิ
การจังหวัดปทุมธานี . วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ .  ปีที่  ๙ ฉบับที่ ๑ 
(มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓): ๙๘-๑๐๙. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/239922/163826 

๒.๒-๙ พระปลัดโอภาส โอภาโส, เสนีย์ พวงยาณี, ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ. ๒๕๖๓). กล

https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/237586


รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ   ๑๑๗ 
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
ยุทธ์การท่องเที่ยวและลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ มาท่องเที่ยววัด
หน้าพระเมรุราชิการาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา . วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์. ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓): ๑๑-๒๒.  
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/237586/163760 

๒.๒-๑๐ พระครูพิศิษฎ์ประชานาถ (ประยูร นนฺทิโย), พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, พระมหา
สุนันท์ สุนนฺโท. (๒๕๖๓). การพัฒนาการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ ในการพัฒนาชุมชน
ตามแนววิถีพุทธ ในจังหวัดสมุทรสงคราม. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ . ปี
ที่ ๙ ฉบับที่ ๑ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓): ๒๓-๓๖. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/238391/163810 

๒.๒-๑๑ พระครูวิสุทธิสีลาภิวัฒน์ (เมธาภิวัฒน์ ฐิติโก), พระอุดมสิทธินายก ก าพล คุณงฺกโร, 
พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท. (๒๕๖๓). การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการ
พระพุทธศาสนา ด้านการปกครองของคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี.วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓):๖๙-๘๑.  
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/239923/163824 

๒.๒-๑๒ พระเอกลักษณ์ อชิโต, ประเสริฐ ธิลาว , พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๓). 
รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม . 
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ . ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑ (มกราคม - มีนาคม 
๒๕๖๓): ๑๒๑-๑๓๔ 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/238386/163829 

๒.๒-๑๓ พระครูอาทรวชิรกิจ (มานะ ฐานิสฺสโร), พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, สุรพล สุยะพรหม. 
(๒๕๖๓). การจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร . 
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที ่๙ ฉบับที่ ๑ (มกราคม - มีนาคม 
๒๕๖๓): ๑๔๘-๑๖๐ 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/238289/163831 

๒.๒-๑๔ พระมหาค าพันธุ์ รณญฺชโย, พระสุธีวีรบัณฑิต ทสฺสนีโย , พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท. 
(๒๕๖๓). การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพ แก่ประชาชนใน
จังหวัดราชบุรี. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑ (มกราคม - 
มีนาคม ๒๕๖๓):  ๑๗๓-๑๘๕ 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/238903/163835 

๒.๒-๑๕ พระมหาจินตวัฒน์ จารุวฑฺฒโน, พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, พระมหาสุนันท์ สุนนฺ
โท. (๒๕๖๓). รูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส จังหวัดสิงห์บุรี.
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑ (มกราคม - มีนาคม 
๒๕๖๓):  ๑๙๘-๒๐๙ 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/239616/163837 

๒.๒-๑๖ พระพิพัฒน์ ทับงาม, พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร และ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. 
(๒๕๖๓). รูปแบบการบริหารจัดการของส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง 
เพ่ือ เสริ มสร้ า ง ศักยภา พทางปัญญา -A Model of Meditation Centers 
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รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
Management in Angtong  Province to Enhance the Intellectual 
Potentials. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์. ปีที่  ๘ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๓) :  ๒๒๑-๒๓๒.  
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/237049 

๒.๒-๑๗ พระสมุห์สมชาย สิริสมฺปนฺโน, พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร และ พระอุดมสิทธินายก. 
(๒๕๖๓). การปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนาแก่เยาวชนของคณะสงฆ์จังหวัด
สระบุรี-Cultivation of Faith in Buddhism to the Youth of the Sangha in 
Saraburi Province. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ 
(มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) ๒๑๑-๒๒๑. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/237050 

๒.๒-๑๘ พระครูสังฆรักษ์ปัญญาพล ปญฺญาพโล พระปลัด ระพิน พุทฺธิสาโร  พระมหากฤษฎา 
กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒). กลไกการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของพระวินยาธิ
การ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่  ๘ ฉบับ
ที่ ๔ ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒  ๔๙ – ๖๐  
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/180336/160972 

๒.๒-๑๙ พระครูสิทธิวชิรโสภิต (ประสิทธ์ิ สมฺมาปญฺโญ) พระมหาสุนันท์  สุนนฺโท  สุรพล สุยะ
พรม. (๒๕๖๒). การพัฒนาบทบาทของพระสังฆาธิการในการอนุรักษ์พุทธสถาน ใน
จังหวัดก าแพงเพชร. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๔ 
ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒  ๖๑- ๗๒  
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/229708/160974 

๒.๒-๒๐ พระครูอนุกูลสุตกิจ (สุเทพ สุเทโว) พระสุธีวีรบัณฑิต  (โชว์ ทสฺสนีโย)  ประเสริฐ ธิ
ลาว. (๒๕๖๒). การศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัด
ชลบุรี. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๔ (ตุลาคม - ธันวาคม 
๒๕๖๒):  ๗๓ -๘๖  
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/234184/160975 

๒.๒-๒๑ พระมหาสราวุธ แสงสี (พระ มหาสุนันท์ สุนนฺโท สุรพล สุยะพรหม). (๒๕๖๒). การ
พัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา ตอนปลายในเขตปกครอง
คณะสงฆ์ภาค ๑๕. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๔ ตุลาคม 
- ธันวาคม ๒๕๖๒  ๙๘-๑๐๗.  
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/180337/161106 

๒.๒-๒๒ พระเทพสิงหวราจารย์ โสภณ โสภโณ พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร)เกียรติ
ศักด์ิ  สุขเหลือง สุรพล สุยะพรหม. (๒๕๖๒). การพัฒนากลไกการขับเคลื่อน
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่. วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๓ กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๒. หน้า ๑ – 
๑๔ . 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/175880/151580 

๒.๒-๒๓ พระครูวิจิตรธรรมวิภัช ปญฺญาวุโธ ประเสริฐ ธิลาว เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง. (๒๕๖๒). 
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รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
การพัฒนาการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของส านักปฏิบัติธ รรม ประจ าจังหวั ด
ประจวบคีรีขันธ์. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๓ กรกฎาคม 
- กันยายน ๒๕๖๒ ๔๔ – ๖๐  
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/180647/151657 

๒.๒-๒๔ พระครูสุกิจจานุรักษ์ ชยุตม์ ดอกกุหลาบ. (๒๕๖๒). การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี. 
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม - กันยายน 
๒๕๖๒): ๖๑ – ๗๒  
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/179856 

๒.๒-๒๕ พระมหานิกร ฐานุตฺตโร พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซ่หลี) เกียรติศักด์ิ สุข
เหลือง. (๒๕๖๒). ประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕. วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์. ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๒):  ๗๓ – ๘๕  
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/176873/151887 

๒.๒-๒๖ พระครูปลัดมหาเถรานุวัตร (ศรัณภิรมย์ กิตฺติธโร) พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซ่
หลี) เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง. (๒๕๖๒). รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการสภาพระ
นักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๓ 
(กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๒): ๘๖ – ๙๕  
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/181375/151888 

๒.๒-๒๗ พระมหาค าพันธุ์ รณญฺชโย (แสนยโยธิน), พระปิฎกโกศล (ฌานวัฒน์ บุญพิทักษ์). 
(๒๕๖๒). กัลยาณมิตรธรรม ๗ ในพระไตรปิฎกส าหรับครู. วารสารมหาจุฬานาครทร
รศน์. ปีที ่ ๖  ฉบับที่ ๙ (ธันวาคม ๒๕๖๒) : ๔๑๙๙-๔๒๑๔ 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/223723/154836 

๒.๒-๒๘ พระมหาค าพันธุ์ รณญฺชโย, ปัณณธร เธียรชัยพฤกษ์, พระมหาอุทัย ปญฺญาปภาโส, 
พระมหาชินภัทร ฉินฺนาลโย, ณรงค์ธรรม บัวทอง. (๒๕๖๒). MANAGEMENT 
MODEL FOR THE STABILITY OF BUDDHISM IN THE PROVINCE-LEVEL. 
วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์. Vol. ๖ No. ๕ (๒๐๑๙): July ๒๐๑๙ : ๒๕๕๓-
๒๕๗๑ 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/193302/143404 
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วิเคราะห์จุดแข็งและจุดท่ีควรพัฒนา องค์ประกอบท่ี ๒ 

จุดแข็ง 
- หลักสูตรบัณฑิตศึกษามีวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI เป็นของตัวเอง 
- สนับสนุนให้นิสิตตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

จุดท่ีควรพัฒนา 

- ควรสนับสนุนให้นิสิตน าเสนอผลงานในเวทีที่หลากหลายขึ้นในเวทีสัมมนานาชาติ หรือตีพิมพ์
วารสารนานาชาติที่ กพอ.รับรอง เช่น scopus eric เป็นต้น  

แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดท่ีควรพัฒนา 

 - จัดอบรมการเขียนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพ่ือตีพิมพ์ในเวทีนานาชาติ หรือตีพิมพ์วารสาร
นานาชาติที่ กพอ.รับรอง เช่น scopus eric เป็นต้น  
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องค์ประกอบท่ี ๓ นิสิต 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑  การรับนิสิต 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
๓.๑ การรับนิสิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

สอบข้อเขียน หมวดทฤษฎี 
หมวดวิจัย,หมวดประยุกต์  
สอบสัมภาษณ์ 

ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 

หลักสูตรประชุมก าหนดเป้าหมายจ านวนรับนิสิต 

ท่ี (ร่าง) แผนการรับนิสิตเสนอต่อ ผอ.หลักสูตรบัณฑิตฯ 

ปฐมนิเทศการศึกษา 

ประกาศผลสอบ 

สอบคัดเลือกตามเกณฑ ์

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ 

รับสมัครตามประกาศ 

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนสิิต 

จัดท าแผ่นพับและเอกสาร ประชาสัมพันธ์ท่ีเก่ียวข้อง 

หลักสูตรบัณฑิตฯ ประกาศรับสมัครนิสิต 

รายงานตัวนิสิตใหม่ 
 เป็นไปตามเป้าหมาย 



๑๒๒         รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ 
 

 ผลการด าเนินงาน 
 ก. การรับนิสิต 

กระบวนการ ผลการด าเนินการ รูปแบบการประเมินกระบวนการ 
A - ประมวลสภาพข้อเท็จจริงในการรับสมัคร

นิสิตของปีการศึกษาที่ผ่ านมาเ พ่ือน ามา
พัฒนาต่อในปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

- มีการสังเกต มีการประชุมกลุ่ม และถอด
บทเรียน 

P - ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือ
วิเคราะห์หาสาเหตุสภาพปัญหา อุปสรรค์ 
ของกระบวนการรับสมัครนิสิตในปีการศึกษา
ที่ผ่านมา เพ่ือหา แนวทางในการปรับปรุ ง
กระบวนการให้ดียิ่งขึ้น 
- มีการน าเอา มคอ. ๒ มาปรึกษาหารือเพ่ือ
วางแผนกลยุทธ์ในการรับสมัครนิสิตใหม่ในปี
การศึกษา ๒๕๖๒ 

- มีการสังเกต มีการประชุมกลุ่ม และถอด
บทเรียน 

D - จั ดท า ประกาศรั บส มัคร โดยหลักสู ตร
บัณฑิ ตศึกษา  ภา ควิช า รัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย  
- ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโดยหลักสูตรจัดท า
แผ่ น พับ เ พ่ือ ใช้ป ร ะชา สัมพันธ์ หลักสู ตร 
จ า ก นั้ นป ร ะ ธา น หลั กสู ต รท า หนั งสื อ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรถึงพระสังฆาธิการ
ระดับปกครอง ต้ังแต่ภา ค หน่ วยกา รจั ด
การศึกษาที่เนื่องกับพระสังฆาธิการ อาทิ 
วิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์ทั่วประเทศ และ
เครือข่าย นอกจากนั้นยังได้ประชาสัมพันธ์ใน
รู ป แ บ บ ข อ ง  Website, Line แ ล ะ 
Facebook  
- เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ 
– ๓๐เมษายน ๒๕๖๒โดยมีผู้ที่สนใจสมัคร
เข้าศึกษาจ านวนทั้งสิ้น ๒๔ รูป ซ่ึงเป็นไป
ตามที่ก าหนดไว้ใน มคอ.๒ 
- หลักสูตรแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ
สอบคัดเลือกพระภิกษุ พระสังฆาธิการ เข้า
ศึกษา หลักสู ตร พุทธศา สตร ดุษฎี บัณฑิ ต
สาขาวิ ชา กา รจัดกา รเชิง พุทธ  ประจ า ปี
การศึกษา ๒๕๖๒  

- มีการสังเกต มีการประชุมกลุ่ม และถอด
บทเรียน 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ   ๑๒๓ 
 

กระบวนการ ผลการด าเนินการ รูปแบบการประเมินกระบวนการ 
C - มีกา ร รา ย งา นจ า นวนผู้ส มัคร ต่อคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร และผู้อ านวยการ
หลักสูตรเป็นประจ าทุกวัน 

- สถิติผู้สมัครเข้าศึกษา 

A - ท าสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ิมเติม 
- ใช้เครือข่ายเชิงสัมพันธ์ (บอกต่อ)  

- มีการสังเกต มีการประชุมกลุ่ม และถอด
บทเรียน 

P - มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินการสอบ
คัดเลือกพระภิกษุ พระสังฆาธิการ เข้าศึกษา
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การ จัดการเชิง พุทธ  ปร ะจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๒ เพ่ือพิจารณาประเด็นเก่ียวกับการ
ออกข้อสอบ การตร วจข้อสอบ  การสอบ
สัมภาษณ์ เป็นต้น 

- มีการสังเกต มีการประชุมกลุ่ม และถอด
บทเรียน 

D - ประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและ
สอบสัมภาษณ์ 
- ด าเนินการสอบข้อเขียนในสามหมวด คือ 
หมวดทฤษฎี หมวดวิจัย และหมวดประยุกต์
ใน วั นที่  ๖ มิถุ น า ยน  พ.ศ.๒๕๖๒ โดย
ด าเนินการสอบดังนี้ 

- หมวดวิชาว่าด้วยทฤษฎีทางการ
จัดการเชิงพุทธ สอบต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ -
๑๑.๐๐ น.  

- หมวดวิชาว่าด้วยการวิจัย สอบ
ต้ังแต่เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. 

- หมวดวิชาว่าด้วยประยุกต์ สอบ
ต้ังแต่เวลา ๑๕.๑๕-๑๗.๑๕ น. 
- และด าเนินการสอบสัมภาษณ์ โดยมี รศ.
ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อ านวยการหลักสูตร
บัณฑิ ตศึกษา  ภา ควิช า รัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ เป็นประธาน และมีคณาจารย์
ประจ าหลั กสูตร จ าน วน ๖ รูป /คน  เป็ น
คณะกรรมกา รสอบสัมภาษณ์ โดยมีกา ร
วัดผลใน ๔ ด้านคือ ๑) ด้ านบุคลิกภาพ/
ทั ศนคติ ต่อกา ร ศึกษา  ๒)  ด้ า นควา มรู้
ความสามารถทั่วไป ๓) ด้านความรู้ เฉพาะ
สาขาวิชา ๔) ด้านความพร้อมของผู้เรียน 
- ประกา ศรายชื่ อผู้สอบผ่ านคัดเลือกเข้ า
ศึกษาต่อหลักสูตร 

- ผลการสอบข้อเขียน 
- ผลการสอบสัมภาษณ์ 
- มีการสังเกต มีการประชุมกลุ่ม และถอด
บทเรียน 
 



๑๒๔         รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ 
 

กระบวนการ ผลการด าเนินการ รูปแบบการประเมินกระบวนการ 
C - การรับสมัครเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้

ใน มคอ. ๒ 
- ผลการสอบคัดเลือกเป็นที่พึงพอใจของ
ผู้บริหารหลักสูตร  

- สัมภาษณ์ผู้บริหาร 

A - นิสิตที่ผ่านการสอบภาษาอังกฤษไม่เป็น
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

- ผลการสอบภาษาอังกฤษ MCU-GET 

 
ตารางเปรียบเทียบจ านวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 

เกณฑ์ตาม มคอ.๒ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 
๒๕ รูป ๑๙ รูป ๑๙ รูป ๒๔ รูป 

 
ข.การเตรียมพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
กระบวนการ ผลการด าเนินการ รูปแบบการประเมินกระบวนการ 

A ปร ะม วล ข้ อ เท็ จ จ ริ ง เ ก่ี ย ว กับ ผล กา ร
ด าเนินงานในภาพรวมในปีการศึกษาที่ผ่าน
มา 

- ประชุมกลุ่ม และถอดบทเรียน 

P - มีกา รประชุมเ พ่ือวางแผนเก่ียวกับกา ร
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาและการจัด
กิจกรรมปฐมนิเทศ 

- ประชุมกลุ่ม และถอดบทเรียน 

D - จัดท าประกาศการลงทะเบียนเรียนประจ า
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
- จัดท าประกาศการเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าศึกษาและการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ 
- ด าเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
ใน ๓ รายวิชาประกอบด้วย ความรู้ เบื้องต้น
เก่ียวกับการจัดการ, การวิจัย, ภาษาอังกฤษ, 
และการเขียนโครงการวิจัย 

- การประเมินก่อนเรียนและหลังเรียน 
- สัมภาษณ์ผู้เรียน 

C นิสิตมีความเข้าใจเก่ียวกับทฤษฎีทางด้านการ
จัดการมากขึ้นโดยวัดจากผลการทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียน 

- การประเมินก่อนเรียนและหลังเรียน 
- สัมภาษณ์ผู้เรียน 

A ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์หรือเป้าที่พึงประสงค์ จึงให้นิสิต
ลงทะเบียน เรียน  MCU005-MCU006 ใน
ภาคการศึกษาแรกของปีการศึกษา 

- การประเมินก่อนเรียนและหลังเรียน 
- สัมภาษณ์ผู้เรียน 

 
 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ   ๑๒๕ 
 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

๓.๑.๑-๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
http://gps.mcu.ac.th/?p=13071 

๓.๑.๑-๒ - ประกาศรับส มัครโดยหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภา ควิชารั ฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2019/08/3.11.pdf 

๓.๑.๑-๓ - ประกาศรับส มัครโดยหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภา ควิชารั ฐศาสตร์ คณะสังคมศ าสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
https://docs.google.com/forms/d/13yScLwVMRXsPoeCXO0lhg1GF1wCfDTwZvo
Km97uRPSw/viewform?edit_requested=true  

๓.๑.๑-๔ แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2013/02/Buddhist-m-01-1.jpg  

๓.๑.๑-๕ ระบบรับสมัครนิสิตใหม่  
https://forms.gle/T9G9FfDTCkAbZYqj9 

๓.๑.๑-๖ - ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกพระภิกษุ พระสังฆาธิการ เข้าศึกษา
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2020/05/3.1.1-5.pdf 

๓.๑.๑-๗ - ประกาศหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา จุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบข้อเขียนเข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2019/08/3.1.1-6.pdf 

๓.๑.๑-๘ - ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการ
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2019/08/3.1.1-7.pdf 

๓.๑.๑-๙ - สรุปโครงการเตรียมความพร้อมส าหรับนิสิตก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
http://gps.mcu.ac.th/?p=12399 

๓.๑.๑-๙ คู่มือการให้ค าปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเชิง
พุทธ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2020/05/Kumua.pdf 

๓.๑.๑-๑๐ คู่มือการบริหารจัดการการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
การจัดการเชิงพุทธ 
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/06/Learning.pdf 

๓.๑.๑-๑๑ คู่มือนิสิต ระดับปริญญาเอก 
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2020/05/pp.pdf 

 

http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2019/08/3.11.pdf
https://docs.google.com/forms/d/13yScLwVMRXsPoeCXO0lhg1GF1wCfDTwZvoKm97uRPSw/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/13yScLwVMRXsPoeCXO0lhg1GF1wCfDTwZvoKm97uRPSw/viewform?edit_requested=true
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2019/08/3.1.1-7.pdf


๑๒๖         รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ 
 

 
การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
๔ คะแนน ๔ ๔ บรรลุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ   ๑๒๗ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๓.๒  การส่งเสริมและพัฒนานิสิต 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
 

การส่งเสริมและพัฒนานิสิต:การให้ค าปรึกษาดุษฎีนิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๘         รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ 
 

 ผลการด าเนินงาน 
         - การควบการดูแลการให้ค าปรึกษาดุษฎีนิพนธ์แก่บัณฑิตผู้ศึกษา 

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้
มีการประชุมเพ่ือก าหนดวางแผนระบบและกลไกการควบคุมคุมดูแลให้ค าปรึกษาดุษฎีนิพนธ์แก่นิสิตที่ ศึกษาใน
หลักสูตร ซ่ึงจากผลการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้วางระบบและกลไกไว้ดังปรากฏตามโฟชาร์ต 
และได้ด าเนินการตามระบบและกลไก ดังนี้ 

- คณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้ประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เม่ือวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เพ่ือ
แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาและมอบหมายหน้าที่ในการควบคุมดูแลให้ค าปรึกษาแก่นิสิตใน การให้ค าปรึกษาดุษฎี
นิพนธ์แก่นิสิตอย่างใกล้ชิด 

- หลักสูตรเสนอแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปต่อผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ โดยประธานหลักสูตรเป็นผู้ เสนอตามมติที่ประชุมของคณะกรมการประจ า
หลักสูตร 

- ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาตามประกาศหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  ซ่ึง
ในค าสั่งดังกล่าวได้จัดให้อาจารย์ที่ปรึกษาดูแลนิสิตดังนี้ 

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

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรทุก ๑ เดือน ตลอดปีการศึกษา 
- มีก าหนดการวางแผนการด าเนินงานของการท าดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตต้ังแต่กระบวนการก่อนสอบ

หัวข้อและโครงร่างฯ จนถึงสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ โดยหลักสูตรได้จัดท าบันทึกสัตยาบรรณระหว่างนิสิตใน
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรเก่ียวกับเรื่องการท างานวิจัย เพ่ือควบคุมคุมและติดตามงานของนิสิต ให้
เสร็จตามกรอบระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

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

ทั้งนี้จากผลการด าเนินงานทั้งหมดเก่ียวการติดตามควบคุมดูแลให้ค าปรึกษา ดุษฎีนิพนธ์แก่นิสิต
บัณฑิตศึกษานั้นได้มีการประเมินกระบวนการทั้งหมดโดยการน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เพ่ือปรึกษาหารือถึงข้อบกพร่องของกระบวนการ ประกอบกับผลการส ารวจจากนิสิตที่มาขอค าปรึกษาตาม
แผนหรือกรอบที่ทางหลักสูตรก าหนดให้นั้น มีเรื่องที่จะต้องปรับปรุงจากผลการประเมินในระหว่างการศึกษา
นั้นคือ ขั้นตอนการให้ค าปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ในเรื่อง“การจัดหาข้อมูลเพ่ือประกอบการวิจัย ” สืบเนื่องจาก



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ   ๑๒๙ 
 

มหาวิทยาลัยโดยบัณฑิตวิทยาลัยที่ก ากับดูแลการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิ ทยาลัย ได้ออก
ประกาศว่าด้วยเรื่องการคัดลอกผลงานทางวิชาการ จึงท าให้นิสิตที่ศึกษาในหลักสูตรนั้นเกิดความไม่แน่ใจใน
การจัดท ารายงานการวิจัย ด้วยเหตุผลท่ีว่านิสิตไม่เข้าใจในระบบการตรวจสอบของกระบวนการดังกล่าวและ
ข้อห้ามปลีกย่อยต่าง ๆ  

ดังนั้น คณะกรรมการประจ าหลักสูตรจึงได้หาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนี้  
(๑) ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรประสานงานกับบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือขอระเบียบการในเรื่องดังกล่าว

ให้แก่นิสิตในหลักสูตร  
(๒) ให้นิสิตในหลักสูตรในโปรแกรมป้องกันการคัดลอก (อักขราวิสุทธิ์) ก่อนที่จะน าเสนอต่อที่ปรึกษา

ดุษฎีนิพนธ์หรือสาระนิพนธ์ 
 นอกจากนั้นที่ประชุมยังได้มีมติให้ปรับระบบและกลไกที่ไม่เก่ียวข้องกับการให้ค าปรึกษา ดุษฎีนิพนธ์
หรือสาระนิพนธ์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยให้ตัดกระบวนการ ดังนี้ออกประกอบด้วย การให้ค าปรึกษา
การลงทะเบียนเรียน และการให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ 
 
๓.๒.๒ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 ๑. ทางหลักสูตรมีการสนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือเสริมสร้างทักษะทางการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ดังนี้ 
 

ท่ี ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบร่วม 
๑. 
 

โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ในประเทศ 
พธ.ด. กจพ. 

๒๐,๐๐๐ หลักสูตร
บัณฑิตศึกษาฯ 

นิสิต หลักสูตร 
กจพ. 

๒. โครงการเดินธุดงค์ – ธรรมยาตรา ๒๐๐,๐๐๐ หลักสูตร
บัณฑิตศึกษาฯ 

นิสิต หลักสูตร 
กจพ. 

๓. โครงการเทคนิ คการท าวิจัยและ
ดุษฎีนิพนธ์ 

๑๐๐,๐๐๐ หลักสูตร
บัณฑิตศึกษาฯ 

นิสิต หลักสูตร 
กจพ. 

๔. โคร งกา รปฐมนิเทศกา ร ศึกษา
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

๕๐,๐๐๐ หลักสูตร
บัณฑิตศึกษาฯ 

นิสิต หลักสูตร 
กจพ. 

๕. โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา หลักสู ตรพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิง
พุทธ 

๑๐,๐๐๐ หลักสูตร
บัณฑิตศึกษาฯ 

นิสิต หลักสูตร 
กจพ. 

 
๒. ทางหลักสูตรฯ ได้จัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตเพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  ๒๑ ดังนี้ 
 

ท่ี ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี๒๑ กิจกรรมท่ีทางหลักสูตรด าเนินการ 
๑. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม โครงการสัมมนาทางวิชาการ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ (ก าหนดให้นิสิต



๑๓๐         รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ 
 

ท่ี ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี๒๑ กิจกรรมท่ีทางหลักสูตรด าเนินการ 
ได้ออกแบบการเรียนรู้ตามความสนใจ ผ่านกิจกรรม
เสริมหลักสูตร จัดสัมมนาทางวิชาการ โดยนิสิตจะ
ได้รับความรู้ตามความสนใจ และใช้นวัตกรรมการ
บริหารโครงการสัมมนาตามสภาพความเป็นจริง ใน
การบริหารโครงการนั้น)  

๒. ทักษะสารสนเทศ ส่ือ เทคโนโลยี ๑) โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
(คอมพิว เตอร์  กา รใช้ Internet เ พ่ือการสื บค้น
งานวิจัย / การ สื่อสาร สื่อสาร ระหว่า งบุ คคล เพ่ือ
การศึกษา/การจัดท าสารสนเทศเพ่ือการเรียนการ
สอน/การใช้โปรแกรม SPSS และการใช้โปรแกรมทาง
สังคมศาสตร์เพ่ือการวิจัยและการเรียนรู้)  
๒) โครงการเทคนิคการท าวิจัยและดุษฎีนิพนธ์ (การใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการสืบค้น สนับสนุนการวิจัย/การเขียน
รายงานการ วิจัย และการน าเสนอด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ อาทิ การออกแบบสอบถามโดยใช้ 
Google From กา รจั ดเ ก็บข้อ มูล โดยใช้ Google 
Drive)  
๓) โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานนอก
สถานที่ในประเทศ พธ.ด. กจพ. (การน าเสนอผลงาน
ทางวิชาการในระดับชาติ และนานาชาติ เพ่ือทักษะ
ด้านการสื่อสาร และสารสนเทศ ในการเข้ าร่วม
การศึกษาดูงานและเสนองานในนานาชาติ)  

๓. ทักษะชีวิตและอาชีพ ๑) โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานนอก
สถานที่ต่างประเทศ พธ.ด. กจพ. (ประเทศอินเดียเพ่ือ
เสริมสร้างทักษะทางภาษา การปรับตัว และการเรียนรู้
เพ่ือปรับตัวในความเป็นพลเมืองแห่งรัฐ และศาสนิก
หน้าที่ในบทบาทของพระภิกษุในพระพุทธศาสนา)  
๒) โครงกา รนิสิต จิตอา สาพัฒนาสังคม หลักสูตร
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (การบริการ
สังคมด้วยการท าสังคมสงเคราะห์ จังหวัดเชียงใหม่ ให้
ทุนการศึกษาแก่เด็กผู้ด้อยโอกาสและมอบอุปกรณ์กีฬา
แก่นักเรียน) 
๓) โครงการเดินธุดงค์ – ธรรมยาตรา (ส่งเสริมทักษะ
การใช้ชีวิตบนพ้ืนฐานของความแตกต่าง หลากหลาย 
พร้ อ ม ยื น ยั น อุ ดม ก า ร ณ์ ข อ ง กา ร นั กบ ว ช ใ น
พระพุทธศาสนา ตามหลักพระธรรมวินัย เป็นต้น)  

 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ   ๑๓๑ 
 

 
๓.๒ หลักฐานประกอบ  
รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

๓.๒-๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
http://gps.mcu.ac.th/?p=13071 

๓.๒-๒ ประกาศหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 
(ชั่วคราว)  
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2019/08/3.2-2.pdf 

๓.๒-๓ - สรุปโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานนอกสถานที่ในประเทศ 
http://gps.mcu.ac.th/?p=12499 

๓.๒-๔ - สรุปโครงการเดินธุดงค์ – ธรรมยาตรา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2020/05/THUDONG-
2563.pdf 

๓.๒-๕ - สรุปโครงการนิสิตจิตอาสาพัฒนาสังคม CSR 
http://gps.mcu.ac.th/wp-
content/uploads/2020/05/ilovepdf_merged.pdf 

๓.๒-๖ - สรุปโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศ
อินเดีย 
http://gps.mcu.ac.th/?p=12440 

๓.๒-๗ คู่มือการให้ค าปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2020/05/Kumua.pdf 

๓.๒-๘ คู่มือการบริหารจัดการการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/06/Learning.pdf 

๓.๒-๙ คู่มือการเขียนดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ภาควิชารัฐศาสตร์ 
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/06/KM.pdf 

๓.๒-๑๐ เอกสารการตรวจอักขราวิสุทธิ์ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ 
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2020/05/Red.pdf 

 
การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
๔ คะแนน ๔ ๔ บรรลุ 

 
 



๑๓๒         รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๓.๓  ผลท่ีเกิดกับนิสิต 
ชนิดของตัวบ่งชี้   ผลลัพธ ์
 

เรื่องท่ีก าหนดให้รายงานเก่ียวกับผลท่ีเกิดกับนิสิตตามค าอธิบายในตัวบ่งชี้ 
 ๑) การคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตร 
 ๒) การส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 
 ๓) ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 
ผลการด าเนินงาน 

๑) การคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตร (รายงาน ๔ ปีรวมปีประเมิน)  

จ านวน
รับเข้า 

จ านวนการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จ านวนท่ีลาออกและ
คัดชื่อออกสะสมจนถึง
ส้ินปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

อัตราการคง
อยู่คิดเป็น
ร้อยละ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๒๕๕๙/๑๗ ๐ ๐ ๑๗ ๐ ๐ ๑๐๐.๐ 
๒๕๖๐/๑๘  ๐ ๐ ๑๗ ๑ ๙๔.๔ 
๒๕๖๑/๑๙   ๐ ๐ ๐ ๑๐๐.๐ 
๒๕๖๒/๒๓    ๐ ๐ ๑๐๐.๐ 

 
 

๒) การส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร (ข้อมูล ๔ ปีนับรวมปีประเมิน) 
จ านวนนิสิต 

 
 

ปีท่ีรับเข้า 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 
จ านวน
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
ร้อยละ 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
ร้อยละ 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
ร้อยละ 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
ร้อยละ 

๒๕๕๙ ๑๗     ๑๗ ๑๐๐   
๒๕๖๐ ๑๗       ๑๗ ๑๐๐.๐ 
๒๕๖๑ ๑๙         
๒๕๖๒ ๑๙         

 

๓) ความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตร 

ท่ี รายการประเมิน 
คะแนนการ
ประเมิน 

ปี ๒๕๖๐ 

คะแนนการ
ประเมิน 

ปี ๒๕๖๑ 

คะแนนการ
ประเมิน 

ปี ๒๕๖๒ 
๑ ด้านการรับนิสิตและการจัดการศึกษา  ๔.๔๒ ๔.๔๓ ๔.๔๔ 
๒ ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ๔.๐๒ ๔.๑๐ ๔.๑๕ 
๓ ด้านกิจกรรมนิสิต ๔.๐๓ ๔.๐๙ ๔.๑๐ 
๔ ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ๔.๑๑ ๔.๑๒ ๔.๒๐ 
๕ ด้านการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต ๔.๑๕ ๔.๑๘ ๔.๐๘ 
 คะแนนเฉล่ีย ๔.๑๕ ๔.๑๘ ๔.๑๙ 

 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ   ๑๓๓ 
 

ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 
 

ผลการด าเนินงาน 
ระบบ :ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่ผ่านมาทางหลักสูตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ได้วางระบบ
และกลไกการจัดการข้อร้องเรียนดังนี้ (๑)  เปิดไลน์เพ่ือการสื่อสารระหว่างกลุ่ม เพ่ือเป็นช่องทางในการ
สื่อสาร การรับข้อร้องเรียน และการแก้ปัญหาให้กับนิสิต (๒)  Facebook (๓) Website (๔) กล่องข้อ
ร้องเรียนเพ่ือการสื่อสารระหว่างนิสิต  คณาจารย์ และการจัดการหลักสูตร (๕) แจ้ง ร้องเรียน ปรึกษาผ่าน
ผู้บริหารหลักสูตรโดยตรง อาทิ ผู้อ านวยการหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นต้น  
ข้อร้องเรียน:ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ พบข้อร้องเรียนจากนิสิตในกรณีต่าง ๆ อาทิ  (๑) สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องฉายข้ามหัว เสีย ช ารุด ได้มีการแก้ไขปรับปรุงตามข้อร้องเรียนนั้น  
(๒) การจัดการเรียนรู้ เช่น ผู้สอนไม่ได้เข้าสอนตรงตามเวลา การสื่อสารระหว่างหลักสูตรกับนิสิตไม่ชัด เจน 
เป็นต้น  
การจัดการข้อร้องเรียน:น าข้อร้องเรียนเข้าที่ประชุมผู้บริหารหลักสูตร ซ่ึงมีการประชุมรายเดือนในทุก ๆ 
เดือน หรือมีวาระเร่งด่วนก็มีการจัดประชุมเป็นพิเศษ และน าข้อร้องเรียนเสนอต่อที่ประชุมนั้น  และหา
แนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกัน หรือทวนสอบสวนข้อมูลเพ่ิมเติม   จากนั้นมอบหมายส่วนบุคคลต่าง ๆ 
แก้ปัญหาตามข้อร้องเรียนที่พบจากนิสิตในข้อนั้น ๆ  
ผลการจัดการข้อร้องเรียน: นิสิตมีความพึงพอใจ และไม่มีข้อร้องเรียนเม่ือได้รับการแก้ปัญหา หรือจัดการ
โดยกลไกหลักสูตรแล้ว  

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

รหัส
เอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

๓.๓-๑ สถิตินิสิต ๒๕๖๒ 
http://reg.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2019/12/2562.pdf 

๓.๓-๒ สถิติผู้ส าเร็จการศึกษา ๒๕๖๒ 
http://reg.mcu.ac.th/wp-
content/uploads/2020/05/%E0%B8%9B.%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8
%81-
%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8
%95%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0



๑๓๔         รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ 
 

รหัส
เอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

%B8%8D%E0%B8%B2-%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1-8-
%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87.pdf 

๓.๓-๓ สรุปผลความพึงพอใจของนิสิตต่อคุณภาพหลักสูตรหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
https://docs.google.com/forms/d/1 6 WiPTuAJiulCQJ6 TFOWdgHty7 QcRoiQ5 Z
MkVUSQ_lN8/edit?usp=sharing 

 

การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
๔ คะแนน ๔ ๔ บรรลุ 

 

 
 
วิเคราะห์จุดแข็งและจุดท่ีควรพัฒนา องค์ประกอบท่ี ๓ 
จุดแข็ง 

หลักสูตรมีกระบวนการในการส่งเสริมและพัฒนานิสิตที่ชัดเจนสามารถท าให้นิสิตที่ เข้ามาศึกษาใน
หลักสูตรดังกล่าวมีคุณภาพสามารถส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดได้ทั้งหมด 
จุดท่ีควรพัฒนา 

- 
แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดท่ีควรพัฒนา 

- Website 
- Line 
- Facebook 
- กล่องรับข้อความ 
- อาจารย์ที่ปรึกษาประจ ากลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ   ๑๓๕ 
 

องค์ประกอบท่ี ๔ อาจารย์ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๑  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
๑. การรับและการแต่งต้ังอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
-     ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ไม่มีการรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ 
 
 
 
  



๑๓๖         รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ 
 

๒. ระบบการบริหารอาจารย์ 
 

 
 
 
 

การด าเนินการบริหารหลักสูตร หลักสูตรได้สร้างระบบกลไกการบริหารอาจารย์ด้วยการจัดโครงสร้าง
การบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาการจัดการเชิงพุทธ และ สาขารัฐศาสนศาสตร์ โดยแบ่งโครงสร้างตาม
เอกสาร และ มีการจัดท าแบบรายงานการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิต เป็นประจ าทุก ๆ เดือน เพ่ือทบทวนการ
บริหารจัดการเรียนการสอนและวิเคราะห์ความเข้มแข็งของหลักสูตรผ่านการบริหารผ่านกลไกรของคู่มือ ฯ 
การตรวจสอบการท างาน หลักสูตรได้มีการจัดท ารายงานเพ่ือให้คณาจารย์ได้กรอกข้อมูลเพ่ือพิจารณาการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจอาจารย์การประเมินผลการบริหารหลักสูตร มีการน าผลการประเมินของแต่ละเดือนมา
พิจารณาและน าเข้าที่ประชุมนั่นเป็นการบริหารของหลักสูตรบัณฑิตศึกษาตามโครงสร้างการบริหารหลักสูตรนี้
โดยเฉพาะซ่ึงเป็นโครงสร้างที่ได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย แต่อย่างไรก็ตามการบริหารหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตในปีการศึกษา ๒๕๖๒ นั้น หลักสูตรได้มีการบริหารอาจารย์ภายในหลักสูตรดังนี้ 

๑. หลักสูตรประชุมเพ่ือก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรเกิดประสิทธิภาพโดยนัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง ๖ รูปหรือคนในการ
ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ วันที่  ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๒. ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ วันที่  ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หลักสูตรได้แบ่งหน้าที่รับผิดชอบของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรแต่ละท่านเพ่ือสะดวกในการบริหารจัดการหลักสูตรดังนี้ มอบ พระมหากฤษฎา กิตฺติ
โสภโณ, ผศ.ดร.  พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.ดร. ดูแลงานด้านวิชาการโดยเฉพาะเรื่อง ดุษฎีนิพนธ์และสาร
นิพนธ์ มอบ ผศ.ดร. ประเสริฐ ธิลาว พระสุธีวีรบัณฑิต,ดร. ดูแลเรื่องระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ
หลักสูตร มอบ พระปลัดระพิน พุทธิสาโร, ผศ.ดร. และพระอุดมสิทธินายก,ผศ.ดร. ดูแลเรื่องเอกสารทั่วไป
เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร และมอบ ผศ.ดร. ประเสริฐ ธิลาวดูแลเรื่องการด าเนินการ
โครงการต่าง ๆ ของหลักสูตรและดูแลเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของหลักสูตรด้วย 

๓. จากนั้นเม่ือมีการมอบหมายภาระหน้าที่ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรแต่ละท่านแล้วประธาน
หลักสูตรก็จะเป็นผู้ ติดตามตรวจสอบผลการด าเนินการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรแต่ละท่านตลอดปี
การศึกษา ๒๕๖๒ พบว่า จากการติดตามผลการด าเนินงานของแต่ละท่านนั้นอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่าน
ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างดี ดังนั้นจึงท าให้ผลการด าเนินการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรในหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย
ลุล่วง 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ   ๑๓๗ 
 

 

๓. ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
 

 
 

หลักสูตรได้มีการส่งเสริมให้คณาจารย์ได้ท างานวิจัยที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  เพ่ือ
เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการหลักสูตรด้านการวิจัยและพัฒนา และหลักสูตรได้ด าเนินการ
พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยโดยก าหนดให้มีแผนงานด้านการสนับสนุนเสริมการวิจัย โดยมีการจัดกิจกรรม 
การอบรมสนับสนุนเสริมความรู้เก่ียวกับการวิจัยโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ๑. หลักสูตรฯ ส่งคณาจารย์เพ่ือร่วมการประชุมชี้แจงการให้ทุนอุดหนุนการท าวิจัยของสถาบันวิจัย
พุทธศาสตร์ร่วมกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เสนอขอทุนประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ได้แก่ พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. และพระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. ซ่ึงได้รับทุนอุดหนุน
จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) 
 ๒. การส่งบุคลากรเป็นกรรมการวิพากษ์บทความวิจัยในการประชุมวิ ชาการที่มีรายงานการประชุม  
(Proceedings) หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ในวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ 
 ๓. หลักสูตรได้บูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอนโดย
หลักสูตรมีการด าเนินโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน สร้างกระบวนการบริหารและพัฒนาที่เป็น
รูปธรรมให้คณาจารย์ได้พัฒนาความรู้ความสามารถและน ามาปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นประโยชน์แก่นิสิตหลักสูตรได้
สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของคณะและของมหาวิทยาลัย โดยมีการ
รวบรวมเอกสาร งานวิจัยของคณาจารย์ของคณะที่เป็นประโยชน์เพ่ือให้เป็นแหล่งค้นคว้า ข้อมูลที่สนับสนุน
การวิจัย โดยเผยแพร่ไว้ในฐานข้อมูลการวิจัยของหลักสูตรผ่านเว็บไซต์ http://gps.mcu.ac.th/ หรือ
http://www.journal-social.mcu.ac.th/ และเอกสารงานวิจัยที่ เป็นรูปเล่มในห้องศูนย์วิจัยธุรกิจท้องถิ่น 
(วจก.๔.๑(๑๖)) รวมทั้งจัดให้มีฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยของหลักสูตร ซ่ึงได้รวบรวมนักวิจัย ผลงาน

http://gps.mcu.ac.th/%20หรือ
http://gps.mcu.ac.th/%20หรือ
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การวิจัย http://gps.mcu.ac.th/ นอกจากนี้หลักสูตรยังได้มีแผนในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิ ชาการของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
 ๑. ผศ.ดร.พระอุดมสิทธินายก มีแผนเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ในปี ๒๕๖๓ 
 ๒. พระปลัดระพิน พุทธิสาโร, ผศ.ดร. มีแผนเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ในปี 
๒๕๖๓ 
 ๓. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.ดร. มีแผนเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ในปี 
๒๕๖๓ 
 ๔. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร.  มีแผนเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ใน
ปี ๒๕๖๓ 
 ๕. ผศ.ดร. ประเสริฐ ธิลาว  มีแผนเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ในปี ๒๕๖๓ 
 ๕. พระสุธีวีรบัณฑิต,ดร. ก าลังด าเนินขอต าแหน่งทางวิชาการในระดับ “รองศาสตราจารย์” แล้ว อยู่
ระหว่างการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ 
   
๔. การประเมินกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
 หลักสูตรได้ก าหนดระบบประเมินกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ในภาพรวมทุกข้อของ
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ เพ่ือใช้เป็นแนวทางจัดกระบวนการบริหารงาน
ภายในหลักสูตร โดยมีผู้บริหารหลักสูตร รับผิดชอบและดูแล โดยผู้อ านวยการหลักสูตรได้จัดท าแผนงานการ
พัฒนาอาจารย์ โดยพิจารณาถึง 
       ๑. การให้โอกาสอาจารย์ทุกท่าน ได้พัฒนางานเองให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
       ๒. การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่สูงขึ้น 
เพ่ือส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิต 
 ๓. การควบคุม ก ากับ ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
       ๔. การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ทั้งในและระหว่างหลักสูตร 
       ๕. การประเมินการสอนของอาจารย์และน าผลมาใช้ในการส่งเสริมความสามารถด้านการสอน 
       ๖. อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนที่ดีเด่นมีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ในสาขา  
       ๗. ให้ความส าคัญกับการจัดหาอาจารย์หรือพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณสมบัติตามที่สกอ. ก าหนด 
 ซ่ึงจากการประเมินกระบวนการโดยการน าเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรตามระบบ
และกลไกในเรื่องการส่งเสริมและการพัฒนาอาจารย์พบว่า กระบวนการในส่วนของการวางแผนนั้นที่ประชุม
เห็นว่าควรรวมการวางแผนเรื่องการฝึกอบรมและการเข้าร่วมกิจกรรมเข้าด้วยกันเพ่ือสะดวกและง่ายต่อการ
เขียนแผนปฏิบัติการและการด าเนินการ 
 
๕. แนวทางปฏิบัติกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
     หลักสูตรมีการวางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของคณะและ
หลักสูตร มีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญ รวมทั้งมีการพัฒนาการ
อาจารย์ที่มีอยู่เดิมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้หลักส่งเสริมการท างานของแต่ละคน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สูตรมี
ความเข้มแข็ง อาจารย์ในหลักสูตรสามารถและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิการศึกษา  ต าแหน่งทาง
วิชาการและประสบการณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดโดย สกอ. 
 

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

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

๔.๑.๑-๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
http://gps.mcu.ac.th/?p=13071 

๔.๑.๑-๒ โครงการวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะและ
เครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี 
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/s.pdf 

๔.๑.๑-๓ ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการวิพากษ์บทความวิจัยในการประชุมวิชาการที่มีรายงาน
การประชุม (Proceedings) หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ ในวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ 
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2020/03/proceedings.pdf 

๔.๑.๑-๔ แผนพัฒนาบุคลากรของหลักสูตรระยะ ๕ ปี 
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2013/02/K3.pdf 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
๔ คะแนน ๔ ๔ บรรลุ 

 
 
 
  

http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/s.pdf
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๒  คุณภาพอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ปัจจัยน าเข้า 
ผลการด าเนินงาน  

๔.๒.๑ ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาเอกท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

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

คะแนน 
๕ 

 
การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๕ บรรลุ 

 
รายการหลักฐาน  
 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

  ๔.๒.๑-๑ ค าสั่งแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ  

http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/TAngtang-.jpg 
 ๔.๒.๑-๒ ส าเนาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. 
http://gps.mcu.ac.th/wp-
content/uploads/2016/09/%E0%B8%9B.%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%
81.jpg 

 ๔.๒.๑-๓ ส าเนาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.ดร. 
http://gps.mcu.ac.th/wp-
content/uploads/2016/09/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%
B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8
%81-1-e1526895597663.jpg 

 ๔.๒.๑-๔ ส าเนาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. 
http://gps.mcu.ac.th/wp-
content/uploads/2016/09/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81.jpg  

http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%9B.%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81.jpg
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%9B.%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81.jpg
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%9B.%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81.jpg
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81-1-e1526895597663.jpg
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81-1-e1526895597663.jpg
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81-1-e1526895597663.jpg
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81-1-e1526895597663.jpg
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81.jpg
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81.jpg


รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ   ๑๔๑ 
 

  
๔.๒.๒ ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
 

รายการ หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน 
๑. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด รูป ๓ 
๒. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ รูป ๓ 
๓. ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ ๑๐๐ 
๔. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ โดย
ก าหนดให้คะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๘๐ 

คะแนน ๕ 

 
การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ ๘๐ ๑๐๐ ๕ บรรลุ 

 

รายการหลักฐาน  
 

รหัส
เอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

๔.๒.๒-๑ ค าสั่งแต่งต้ังต าแหน่งวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. 
http://gps.mcu.ac.th/wp-
content/uploads/2016/09/%E0%B8%9C%E0%B8%A8.%E0%B8%94%E0%
B8%A3.%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B
8%E0%B8%94%E0%B8%A1.jpg 

๔.๒.๒-๒ ค าสั่งแต่งต้ังต าแหน่งวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.ดร. 
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/sunan.pdf 

๔.๒.๒-๓ ค าสั่งแต่งต้ังต าแหน่งวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. 
http://gps.mcu.ac.th/wp-
content/uploads/2016/09/46456341_1175606449262056_364623346685
4440960_n.jpg 

  

 
 
 
 

http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%9C%E0%B8%A8.%E0%B8%94%E0%B8%A3.%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1.jpg
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%9C%E0%B8%A8.%E0%B8%94%E0%B8%A3.%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1.jpg
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%9C%E0%B8%A8.%E0%B8%94%E0%B8%A3.%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1.jpg
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%9C%E0%B8%A8.%E0%B8%94%E0%B8%A3.%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1.jpg
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/46456341_1175606449262056_3646233466854440960_n.jpg
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/46456341_1175606449262056_3646233466854440960_n.jpg
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/46456341_1175606449262056_3646233466854440960_n.jpg


๑๔๒         รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ 
 

 
๔.๒.๓ ผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

 
ผลการด าเนินงาน 

ท่ี รายการ หน่วยนับ 
ผลการ

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

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาเอก 
ผลรวม 

ถ่วงน้ าหนัก 
๑๒.๐ 

๓ ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการ/ ผลงาน
สร้างสรรค์ ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาเอก 

ร้อยละ ๔๐๐ 

๔ 
แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ โดย
ก าหนดให้คะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๘๐ 

คะแนน ๕ 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๔๐๐ ๕ บรรลุ 

 

ท่ี รายการ หน่วยนับ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๑ จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์มีค่าน้ าหนัก ๐.๒๐ เรื่อง ๖ 
๒ จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์มีค่าน้ าหนัก ๐.๔๐ เรื่อง  
๓ จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์มีค่าน้ าหนัก ๐.๖๐ เรื่อง ๖ 
๔ จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์มีค่าน้ าหนัก ๐.๘๐ เรื่อง ๙ 
๕ จ านวนผลงานวิชาการทั้งหมดที่ตีพิมพ์มีค่าน้ าหนัก ๑.๐๐ เรื่อง  

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

เรื่อง 
 

๕.๔ จ านวนผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ 
ด าเนินการ 

เรื่อง  

๕.๕ จ านวนต าราหรือหนังสือที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
แล้ว 

เรื่อง  

 ๕.๖ จ านวนต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

เรื่อง  



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ   ๑๔๓ 
 

รายการหลักฐาน  
 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

๔.๒.๓-๑ พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร) . (2562). การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ
เสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคม เพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัด
นนทบุรี. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่  8 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 
2562): 1 – 16.  
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/221413/158672 

๔.๒.๓-๒ พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร) และคณะ. (2562).  การพัฒนากลไกการขับเคลื่อน
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่. วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์. ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2562): 1 – 14.  
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/175880/151580 

๔.๒.๓-๓ พระอุดมสิทธินายก และคณะ.  (2563). การปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนาแก่เยาวชน
ของคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 
(มกราคม-กุมภาพันธ์ 2563): 211-221. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/237050 

๔.๒.๓-๔ พระอุดมสิทธินายก ก าพล คุณงฺกโร และคณะ (2563). การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ด้านการปกครองของคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี . วารสาร 
มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2563): 69-81. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/239923/163824 

๔.๒.๓-๕ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท และคณะ. (2562). การพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา ตอนปลา ยในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 15. วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562): 98-107.  
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/180337/161106  

๔.๒.๓-๖ พระมหาสุนันท์  สุนนฺโท  และคณะ. (2562).  การพัฒนาบทบาทของพระสังฆาธิการใน
การอนุรักษ์พุทธสถาน ในจังหวัดก าแพงเพชร. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปี
ที่ 8 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562): 61- 72.  
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/229708/160974  

๔.๒.๓-๗ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท และคณะ. (2563). การจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ า
ต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ .  ปีที่  9 ฉบับที่ 1 
(มกราคม - มีนาคม 2563): 148-160 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/238289/163831 

๔.๒.๓-๘ พระมหาสุนันท์ สุนนฺ โท และทองย อย  แสงสิ นชัย (2562 ). พระไตรป ฎกคงอยู
พระพุทธศาสนายั่งยืน. การประชุมท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding). ประชุม
วิชาการระดับชาติ MCU Congress 3  “นวัตกรรมทางการปกครองและการบริหาร
ในยุคไทยแลนด์ 4.0”.  เม่ือ 31 สิงหาคม 2562  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุ ฬ า ล ง ก ร ณ ร า ช วิ ท ย า ลั ย  จ . พ ร ะ น ค ร ศ รี อ ยุ ธ ย า .   ห น้ า  489-494. 
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https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/221413
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/175880
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/175880
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/237050
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/180337
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/180337
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/229708
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/229708
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/238289
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/238289
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รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

https://bit.ly/2VSXcsC 
๔.๒.๓-๙ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซ่หลี) และคณะ. (2562). รูปแบบการพัฒนาการบริหาร

จัดการสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ . ปีที่  8 
ฉบับที่  3 ( กร กฎา คม - กันย ายน  2562) :  86 – 95. https://so03.tci-
thaijo.org/index.php/jssr/article/view/181375/151888 

๔.๒.๓-๑๐ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ และคณะ. (2562 ). กลไกการพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของพระวินยาธิการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา . วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์. ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562):  49 – 60  
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/180336/160972 

๔.๒.๓-๑๑ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ และคณะ (2563). รูปแบบการบริหารจัดการของส านัก
ปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอ่างทอง เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพทางปัญญา . วารสารสันติ
ศึกษาปริทรรศน์. ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2563):  221-232.  
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/237049 

๔.๒.๓-๑๒ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ และคณะ (2562). ประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 15 . วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2562):  73 – 85. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/176873/151887 

๔.๒.๓-๑๓ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ และคณะ. (2563). การพัฒนาการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ 
ในการ พัฒนาชุ มชนตา มแนววิ ถีพุทธ ในจังหวัดสมุทรสงคราม . วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2563): 23-36. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/238391/163810 

๔.๒.๓-๑๔ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ และคณะ . (2563). การพัฒนาการเสริมสร้างความ
ปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆา ธิการจังหวัดปทุมธานี . วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2563): 98-109.  
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/239922/163826 

๔.๒.๓-๑๕ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ และคณะ. (2563) . รูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วย
กิจกรรม 5 ส จังหวัดสิงห์บุรี.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ .  ปีที่  9 ฉบับที่ 1 
(มกราคม - มีนาคม 2563):  198-209 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/239616/163837 

๔.๒.๓-๑๖ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. (2562). การวิจัยและพัฒนาศูนย์พัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุที่ต้ังในพุทธสถานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถผู้สูงอายุในการดูแลตัวเอง. วารสาร 
มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562): 1-14. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/human/article/view/199762/159248 

๔.๒.๓-๑๗ พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ และคณะ. (2562). ถอดบทเรียนจากพ้ืนท่ี :  การดูแลผู
สูง อา ยุตามแนวพุทธในจังหวัดภาคใต  การประชุ มท่ีมีร ายง านการประชุ ม 
(Proceeding). ประชุมวิชาการระดับชาติ MCU Congress 3  “นวัตกรรมทางการ

https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/181375
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/181375
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/180336
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/180336
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/237049
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/238391
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/238391
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/239922/163826
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/239616
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/239616
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/human/article/view/199762/159248
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รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

ปกครองและการบริหารใน ยุคไทยแลนด์ 4.0”  เม่ือ  31 สิงหาคม 2562  คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  จ.พระนครศรีอยุธยา.  หน้า 
401-418.  
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/20 16 /0 9/ MCU-CONGRESS-3 -BM-
31-05-2019.pdf  

๔.๒.๓-๑๘ พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ และคณะ. (2562). แนวคิด หลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนา 
: เพ่ือพัฒนาใหเปนกลไกในการพัฒนาสุขภาวะ แบบองครวมในผูสูงอายุ. การประชุมท่ีมี
รายงานการประชุม (Proceeding). ประชุมวิชาการระดับชาติ MCU Congress 3  
“นวัตกรรมทางการปกครองและการบริหารในยุคไทยแลนด์ 4.0”  เม่ือ 31 สิงหาคม 
25 6 2   คณะสั งคมศา สตร์  มหา วิ ทย า ลั ยมหา จุฬ า ลงกรณร า ชวิ ทย า ลั ย  จ .
พ ร ะ น ค ร ศ รี อ ยุ ธ ย า .   ห น้ า  1 5 3 -1 8 0 .  http://gps.mcu.ac.th/wp-
content/uploads/2 0 1 6 / 0 9 / MCU-CONGRESS-3 -DPA-3 1 -0 5 -2 0 1 9 . pdf 
https://bit.ly/2VSXcsC 

๔.๒.๓-๑๙ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ และคณะ. (2562). การใชหลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ
าเพ่ือลดป ญหา ความรุ นแรงในสังคมไทย . การประชุม ท่ีมีร ายงานการประชุ ม 
(Proceeding). ประชุมวิชาการระดับชาติ MCU Congress 3  “นวัตกรรมทางการ
ปกครองและการบริหารใน ยุคไทยแลนด์ 4.0”  เม่ือ  31 สิงหาคม 2562  คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา.  หน้า 
355 368. https://bit.ly/2VSXcsC 

๔.๒.๓-๒๐ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ และพระปริจิรักษ มหาป  ฺโญ. การพัฒนางานลงทะเบียน
เรียนนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ประจ าปงบประมาณ 2557 -
2560.  การประชุมท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding). ประชุมวิชาการระดับชาติ 
MCU Congress 3  “นวัตกรรมทางการปกครองและการบริหารในยุคไทยแลนด์ 
4.0”.  เม่ือ 31 สิงหาคม 2562  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา.  หน้า  305-316. . https://bit.ly/2VSXcsC 

๔.๒.๓-๒๑ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณและคณะ. (2562).  การบริหารจัดการหอพักตามหลักธรร
มาภิบาลสูความเปนเลิศ. การประชุมท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding). ประชุม
วิชาการระดับชาติ MCU Congress 3  “นวัตกรรมทางการปกครองและการบริหาร
ในยุคไทยแลนด์ 4.0”.  เม่ือ 31 สิงหาคม 2562  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุ ฬ า ล ง ก ร ณ ร า ช วิ ท ย า ลั ย  จ . พ ร ะ น ค ร ศ รี อ ยุ ธ ย า .   ห น้ า  337 342. 
https://bit.ly/2VSXcsC 
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๔.๒.๔ จ านวนบทความทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล 
TCI และ SCOPUS ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ท่ี รายการ หน่วยนับ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๑ จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาเอกทั้งหมด รูป ๓ 
๒ จ านวนบทความทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญา

เอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI 
เรื่อง  

๓ จ านวนบทความทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญา
เอกที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับนานาชาติ 

เรื่อง  

๔ จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

เรื่อง ๒ 

๕ แปลงค่าอัตราส่วนจ านวนบทความที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
โดยก าหนดให้คะแนนเต็ม ๕ =๐.๒๕ 

คะแนน ๕ 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
๒ ๒ ๕ บรรลุ 

รายการหลักฐาน  
 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

๔.๒.๔-๑ พระอุดมสิทธินายก และคณะ. (๒๕๖๐). ประสิทธิผลการบริหารจัดการส านัก
ปฏิบัติธรรม. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ : ๑-๑๖. 
https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-
style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9MjAzMzQy  

๔.๒.๔-๒ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณและพระมหาก าพล คุณงฺกโร . (๒๕๕๙). การสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อน โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓ : ๔๕-
๖๒. 
https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-
style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9MTg3NzM4 

 
 
 
 
 
 
 

https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9MjAzMzQy
https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9MjAzMzQy
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/general_search.php?TextSearch=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B2%20%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%BA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B9%82%E0%B8%93&SearchType=%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87&yr=%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%B5
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/general_search.php?TextSearch=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A5%20%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%87%E0%B8%BA%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A3&SearchType=%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87&yr=%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%B5
https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9MTg3NzM4
https://tci-thailand.org/wp-content/themes/magazine-style/tci_search/article.html?b3BlbkFydGljbGUmaWQ9MTg3NzM4
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๓  ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
 
เรื่องท่ีก าหนดให้รายงานเก่ียวกับผลท่ีเกิดกับอาจารย์ตามค าอธิบายในตัวบ่งชี้ 
 ๑) การคงอยู่ของอาจารย์ 
 ๒) ความพึงพอใจของอาจารย์  
 
การคงอยู่ของอาจารย์ 

 

ท่ี อาจารย์ประจ าหลักสูตรตาม มคอ.๒ 
การคงอยู่ของอาจารย์ 

ในปีการศึกษา 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑ พระอุดมสิทธินายก, ดร.      

๒ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร.      

๓ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ดร.      

๔ พระปลัดระพิน พุทธิสาโร, ดร.      

๕ พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร.      

๖ ดร. ประเสริฐ ธิลาว      

 
ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร 
 

ท่ี รายการประเมิน 
คะแนนประเมินประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑ การบริหารและพัฒนาอาจารย์ ๔.๓๕ ๔.๓๖ ๔.๔๐ 
๒ กระบวนการบริหารหลักสูตร ๔.๔๐ ๔.๔๒ ๔.๔๐ 
๓ กระบวนการเรียนการสอน ๔.๕๑ ๔.๕๒ ๔.๕๖ 
๔ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ๔.๕๐ ๔.๕๐ ๔.๕๒ 
 คะแนนเฉล่ีย ๔.๔๔ ๔.๔๕ ๔.๔๗ 

 
การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
๔ คะแนน ๔ ๔ บรรลุ 

 
รายการหลักฐาน  
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๔.๓-๑ ประวัติคณาจารย์ประจ าหลักสูตร 

http://gps.mcu.ac.th/?page_id=2112 



๑๔๘         รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ 
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๔.๓-๒ ค าสั่งแต่งต้ังอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2013/02/SOR-MOR-OR-
08.pdf 

๔.๓-๓ ค าสั่งแต่งต้ังผู้ด ารงต าแหน่งวิชาการ 
http://www.uco.mcu.ac.th/?page_id=16 

๔.๓-๔ ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร 
https://docs.google.com/forms/d/1TAc1w_bRxvoC-lEg1-
hnlsFFTRZngGYQ3AzqMb_CiQY/edit?usp=sharing 

 

 
 
วิเคราะห์จุดแข็งและจุดท่ีควรพัฒนา องค์ประกอบท่ี ๔ 
จุดแข็ง 
 การบริหารหลักสูตรเป็นเอกภาพสามารถท าให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความพึงพอใจขึ้นตามล าดับ
และอยู่ในหลักสูตรตลอดปีการศึกษา และยังคงมีแนวโน้มอยู่ต่อไป 
จุดท่ีควรพัฒนา 
 ควรส่งเสริมศักยภาพในการประเมินคุณภาพการศึกษา  แนวทางการพัฒนาอาจารย์ และพัฒนาการ
ด้านการสอน 
แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดท่ีควรพัฒนา 
 ควรจัดอบรม หรือกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพให้อาจารย์มีคุณสมบัติเสมอหรือมากกว่าที่เป็นมาตรฐาน
ของสกอ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ   ๑๔๙ 
 

องค์ประกอบท่ี  ๕ 

หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๕.๑  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

สาระของรายวิชาในหลักสูตร : การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

 
 
 
 
 

 
 



๑๕๐         รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ 
 

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

รายวิชาทุกรายวิชานอกจากเน้นทฤษฎีตามแนวสังเขปรายวิชาแล้วยังมีการสอดแทรกหัวข้อธรรม
หลักธรรม ซ่ึงถือเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และตรงตามปรัชญาของหลักสูตรด้วย และเพ่ิมบทบาทของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้ในการใช้ความรู้อย่างบูรณาการเข้ากับศาสตร์ อ่ืนๆ ที่ เก่ียวข้องสามารถใช้
เทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง ใช้วิธีการเรียนการสอนที่หลากหลายเพ่ือให้
ได้ดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะทางปัญญา ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและทักษะด้านอ่ืนๆ สามารถ
แก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบตามการเปลี่ยนแปลงทางสังคม มีการน าหลักสูตรไปใช้ในการเรียนการสอนจาก
การออกแบบรายวิชาที่ก าหนด 

ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธได้ครบรอบ
การปรับปรุงหลักสูตร ดังนั้น คณะกรรมการประจ าหลักสูตรจึงได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ ซ่ึงการ
ก าหนดสาระรายวิชาในหลักสูตรใหม่ดังกล่าวนี้ คณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้ต้ังคณะกรรมการจัดท าผล
การประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ และ
ได้น าประเด็นที่ได้จากการส ารวจ เช่น จากผู้ใช้บัณฑิต ตลาดแรงงาน ศิษย์เก่า ซ่ึงหลักสูตรใหม่มีการปรับปรุง 
โครงสร้างและสาระรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้ 

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

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

หมวดวิชา หน่วยกิต 
๑. หมวดวิชาบังคับ 
   ๑.๑ นับหน่วยกิต 
   ๑.๒ ไม่นับหน่วยกิต 

 
- 

(๒๗) 

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

หมวดวิชา หน่วยกิต 
๑. หมวดวิชาบังคับ 
   ๑.๑ นับหน่วยกิต 
   ๑.๒ ไม่นับหน่วยกิต 

 
- 

(๒๔) 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ   ๑๕๑ 
 

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

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

รวมท้ังส้ิน ๕๔ 
 

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

รวมท้ังส้ิน ๕๔ 
 

๒) แบบ ๒.๑เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมี
กา รท า ดุษฎีนิ พนธ์ ที่ มี คุณภาพสู งและก่อให้เ กิ ด
ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ จ านวน ๓๖ 
หน่วย กิตและศึกษา ราย วิชาเ พ่ิมเ ติมจ านวน ๑๘ 
หน่วยกิต มีโครงสร้างดังนี้ 

หมวดวิชา หน่วยกิต 
๑. หมวดวิชาบังคับ 
   ๑.๑ นับหน่วยกิต 
   ๑.๒ ไม่นับหน่วยกิต 

 
๙ 

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

รวมท้ังส้ิน ๖๐ 
 

๒) แบบ ๒.๑เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมี
กา รท า ดุษฎีนิ พนธ์ ที่ มี คุณภาพสู งและก่อให้เ กิ ด
ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ จ านวน ๓๖ 
หน่วย กิตและศึกษา รายวิชาเ พ่ิมเ ติมจ านวน ๑๘ 
หน่วยกิต มีโครงสร้างดังนี้ 

หมวดวิชา หน่วยกิต 
๑. หมวดวิชาบังคับ 
   ๑.๑ นับหน่วยกิต 
   ๑.๒ ไม่นับหน่วยกิต 

 
๖ 
(๙) 

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

รวมท้ังส้ิน ๕๔ 
 

๓) แบบ ๒.๒ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมี
การท า ดุษฎี นิพนธ์ที่ มีคุณภาพสูง  และก่อให้ เกิ ด
ความก้าวหน้าที่วิชาการและวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า ๔๘ 
หน่วยกิตและศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม ไม่น้อยกว่า ๓๐ 
หน่วยกิต 

ไม่มี 

 
การปรับเปลี่ยนรายวิชาให้ทันสมัย ดังนี้ 

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

๘๐๔ ๑๐๓ สัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับสังคมไทย
(๓) (๓-๐-๖) (Seminar on Buddhist 
University and Thai Society) 
        สัมมนาเก่ียวกับประเด็นส าคัญของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยต้ังแต่ประวัติการก่อต้ัง
มหาวิ ทยา ลัยพัฒนากา รการ จั ดกา ร ศึกษา  ที่ มี



๑๕๒         รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ 
 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ผลิตบัณฑิต วิจัยและพัฒนา ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
และบริการวิชาการแก่สังคม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
การจั ดการ ศึกษาพระพุทธศาสนา บู รณาการกับ
ศาสตร์ส มัยใหม่  พัฒนาจิ ตใจและสังคม และผลิ ต
บัณฑิตให้มีลักษณะที่พึงประสงค์ การจัดงานวิสาขบูชา
โลก การเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาของ
โลก และการด าเนินงานอ่ืนๆที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ มีต่อ
สังคมไทย รวมถึงแนวโน้มการพัฒานามหาวิทยาลัย
สงฆ์ที่จะพึงมีในอนาคต 

ความสัมพันธ์กับสังคมไทยในด้านการผลิตบัณฑิต วิจัย
และพัฒนา ส่ง เสริ มพระพุทธศาสนา และบริ กา ร
วิชาการแก่สังคม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การจัดการ
ศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ 
พัฒนาจิตใจและสังคม และผลิตบัณฑิตให้มีลักษณะที่
พึงประสง ค์ กา รจั ดงานวิส าขบูช าโ ลก  การ เป็ น
ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาของโลก และการ
ด าเนินงานอ่ืนๆที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ มีต่อสังคมไทย 
รวมถึงแนวโน้มการพัฒนามหาวิทยาลัยสงฆ์ที่จะพึงมี
ในอนาคต 

๘๐๔ ๑๐๒ พุทธปรัชญาแห่งศาสตร์  (๓) (๓ -๐-๖) 
(Buddhist Philosophy of Sciences)  
        ศึกษาวิเคร าะห์และสั งเคราะห์ แนวคิดพุทธ
ปรัชญาแห่งศาสตร์ที่ เก่ียวกับความรู้  การแสวงหา
ความรู้ การเข้าถึงความรู้ และกระบวนการประยุกต์ใช้
ปัญญาเพ่ือสันติสุขของมวลมนุษยชาติ 
 

๘๐๔๑๐๑ พุทธปรัชญาแห่งศาสตร์  (๓) (๓ -๐-๖) 
(Buddhist Philosophy ofSciences) 
        ศึกษาวิเคร าะห์และสั งเคราะห์ แนวคิดพุทธ
ปรัชญาแห่งศาสตร์ที่ เก่ียวกับความรู้  การแสวงหา
ความรู้ การเข้าถึงความรู้ และการเผยแพร่ความรู้ ด้วย
กระบวนการประยุกต์ใช้ปัญญาเพ่ือสันติสุขของมวล
มนุษยชา ติ พุทธปรั ชญาแห่ง การปกครอง พุทธ
ปรัชญาแห่งการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงพุทธ
ปรัชญาแห่งการบริหารท่ีสามารถน ามาบูรณาการ
เพ่ือการบริหารกิจการพระพุทธศาสนาให้เข้มแข็ง
และย่ังยืน 

๘๐๔ ๑๐๓ สัมมนาการศึกษาค้นคว้าระเบียบวิธีวิจัย
ชั้นสูง (๓) (๓-๐-๖) 
(Seminar on Studies in Advanced Research 
Methodology) 
        สัมมนาเก่ียวกับปรัชญาและมโนทัศน์พ้ืนฐาน 
เ พ่ือสร้ า งอ ง ค์ควา มรู้ ท า งกา ร จั ดก า ร  ร วมทั้ ง
แนวความคิดและกระบวนการวิจัยเชิงประจักษ์ การ
สร้างทฤษฎี ตัวแบบ กา รก าหนดสมมติฐาน กา ร
ออกแบบวิจัย การรวบรวมข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง และ
การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลการวิจัย เพ่ือน ามาใช้
ในการพัฒนาทฤษฎีทางการจัดการ หรือเพ่ือประโยชน์
ในการบริหารจัดการ 

 

๘๐๔ ๑๐๔ สัมมนาเทคนิคการวิจัยชั้นสูง (๓) (๓-๐-๖)
(Seminar on Advanced Research Methods) 
        สัมมนาเก่ียวกับแนวคิดและกระบวนการวิจัย
ชั้นสูงทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ 

๘๐๔๑๐๒ เทคนิคการวิจัยชั้นสูงทางการจัดการ (๓) 
(๓-๐-๖)(Advanced Research Methods for 
Management) 
        ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดและกระบวนการวิจัย



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ   ๑๕๓ 
 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
กระบวนการวิจัยเชิงประจักษ์ วิธีการวิเคราะห์เชิง
ตรรกะ การฝึกหัดเทคนิคต่าง  ๆ ส าหรั บการวิจั ย
ทางการจัดการ โดยเน้นให้ผู้ ศึกษาวิจัยได้น าเทคนิค
การวิจัยชั้นสูงเชิงบูรณาการไปท าการวิจัยได้อย่าง
แท้จริง  
 

ชั้นสูงทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ 
กระบวนการวิจัยเชิงประจักษ์ วิธีการวิเคราะห์เชิง
ตรรกะ การฝึกหัดเทคนิคต่าง  ๆ ส าหรั บการวิจั ย
ทางการจัดการ โดยเน้นให้ผู้ ศึกษาวิจัยได้น าเทคนิค
การวิจัยชั้นสูงเชิงบูรณาการไปท าการวิจัยได้อย่าง
แท้จริงรวมถึงเทคนิคการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ ท้ังน้ีให้นิสิตแต่ละรูปหรือคนน าเสนอ
หัวข้อและโครงร่างท่ีตนเองจะท าดุษฎีนิพนธ์มาเสนอ
ในชั้นเรียนเพ่ือให้อาจารย์และนิสิตได้ร่วมกันใ ห้
ความเห็นทางวิชาการอย่างกว้างขวาง 

๘๐๔ ๒๐๕ สัมมนาการจัดการเชิงพุทธ (๓) (๓-๐-๖) 
(Seminar on Buddhist Management)  
        สัมมนาเก่ียวกับการจัดการที่สามารถน ามาใช้ใน
กิจการพระพุทธศาสนา ประกอบด้วยการจัดการความ
เสี่ยง การจัดการความรู้  การจัดการคุณภาพ(TQM) 
การจัดการขีดความสามารถ การจัดการโดยใช้เทคนิค
ความรับผิดชอบขององค์การธุรกิจต่อสังคม (CSR) การ
จั ด กา ร โด ย ใช้ เ ทค นิ ค ลิ ขิ ต ส มดุ ล ย์  ( Balance 
Scorecard) การจัดการความขัดแย้ง การจัดการโดย
ใช้เทคนิคการเปรียบเทียบวัด (Benchmarking)พร้อม
ศึกษากรณีองค์การที่ประสบความส าเร็จในการจัดการ
สมัยใหม่ 

๘๐๔๑๐๔ สัมมนาการจัดการเชิงพุทธ (๓) (๓-๐-๖) 
(Seminar on Buddhist Management)  
        สัมมนาเก่ียวกับการจัดการที่สามารถน ามาใช้ใน
กิจการพระพุทธศาสนา ประกอบด้วยการจัดการความ
เสี่ยง วิธีการหรือเทคนิค การจัดการความรู้ การจัดการ
คุณภาพ(TQM) การจัดการขีดความสามารถ กา ร
จัดการโดยใช้เทคนิคความรับผิดชอบขององค์กา ร
ธุรกิจต่อสังคม (CSR) การจัดการโดยใช้การวัดผลงาน
เชิงดุลยภาพ (Balanced Scorecard) การจัดกา ร
ความขัดแย้ง (Conflict Management)การจัดการ
โ ด ย ใ ช้ เ ท ค นิ ค ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ วั ด 
(Benchmarking)พร้ อมทั้ งกร ณี ศึกษา อง ค์กา ร ที่
ประสบความส าเร็จในการจัดการสมัยใหม่ ท่ีน าวิธีการ
หรือเทคนิคการจัดการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ 

๘๐๔ ๒๐๖นโยบายศาสตร์ (๓) (๓-๐-๖) 
(Policy Sciences)  
        ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เก่ียวกับนโยบาย
สาธารณะที่เน้นการพัฒนาและสั่งสมองค์ความรู้  เพ่ือ
สร้างศาสตร์ของนโยบายสาธารณะและกระบวนการ
ของนโยบายสาธารณะ ได้แก่ หลักการ กระบวนการ 
การก าหนดนโยบาย การน านโยบายไปปฏิบัติ การ
ประเมินนโยบาย รวมถึ งกรณีศึกษาการวิเคราะห์
นโยบายสา ธารณะ ทั้ งที่ปร ะสบความส าเร็ จและ
ล้มเหลว 

 

๘๐๔ ๒๐๗ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (๓) (๓-๐-๖) 
(Quantitative Analysis)  
        ศึกษาวิ เคราะห์การน าวิธีกา รวิเคร าะห์เชิ ง

๘๐ ๔ ๑๐ ๕ การวิเคร าะ ห์เชิง ปริม าณและเชิ ง
คุณภาพชั้นสูงทางการจัดการ (๓) (๓-๐-๖) 
(Analysis to Advanced Quantitative and 



๑๕๔         รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ 
 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ปริมาณมาใช้ในการก าหนดปัญหา การสร้างตัวแบบ
แทนระบบปัญหาการรวบรวมข้อมูล หาผลลัพธ์ของตัว
แบบ ตรวจสอบความถูกต้องของตัวแบบ การตัดสินใจ
น าตัวแบบไปใช้งาน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
ทางการบริหารโดยใช้แบบจ าลองการโปรแกรมเชิงเส้น 
แบบจ าลองการขนส่ง แบบจ าลองการมอบหมายงาน 
แบบจ าลองจ านวนเ ต็มการตัดสินใจภา ยใ ต้หลา ย
กฎเกณฑ์ แบบจ าลองโครงข่า ยงาน  แบบจ าลอง 
PERT/CPM ทฤษฎีกา รตัดสิ น ใจ และแบบจ าลอง
มาร์คอฟ แบบจ าลองแถวคอยและการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณเพ่ือการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา 
 

Qualitative Research for Management) 
        ศึกษาวิ เคราะห์การน าวิธีกา รวิเคร าะห์เชิ ง
ปริมาณมาใช้ในการก าหนดปัญหา หลักการออกแบบ
การวิจัย การสร้างเครื่องมือวิจัย การหาขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง การรวบรวมข้อมูล การจัดการข้อมูล การหา
คุณภาพของเครื่องมือ (IOC, Try Out)สถิติที่ เหมาะสม
กับตัวแปร การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา (X, 
S.D.)ฝึ กกา รปฏิ บั ติวิ เคร า ะห์ข้ อ มูล  กา รทดสอบ
สมมติฐานการวิจัยด้วยสถิติอนุมาน ฝึกปฏิบัติการ
วิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ  Chi-
Square กา รวิเครา ะห์ข้อมูลด้วยสถิติสั มประสิทธิ์
สหสัมพันธ์  (Correlation)เทคนิคการวิเคราะห์พหุ
ถดถอย (Multiple Regression) เทคนิคการวิเคราะห์
พหุถดถอยแบบขั้นตอน  (Stepwise Regression)
เทค นิ ค กา ร วิ เ คร า ะห์ พหุ ถดถ อย แบบ เชิ งชั้ น 
(Hierarchical Regression)ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์
ข้อ มูล  เทคนิ คการ วิ เครา ะห์  ANCOVA, Logistic 
Regression, และ Discriminate Analysisส่วนการ
วิเคราะห์เชิงคุณภาพ เน้นการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ
สร้างข้อสรุป ได้แก่ การวิเคราะห์แบบอุปนัย การ
จ าแนกชนิดข้อมูล และการเปรียบเทียบข้อมูล และ
การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ได้แก่ วิธีการแบบการตีความ 
วิธีการแบบมานุษยวิทยา และสังคมวิทยา และวิธีการ
แบบการมีส่วนร่วมทางสังคม รวมถึงการตรวจสอบ
ข้อมูลแบบสามเส้าทั้ งด้านข้อ มูล ด้านผู้ วิจัย ด้า น
ทฤษฎี และด้านวิธีการรวบรวมข้อมูล เพ่ือการบริหาร
กิจการพระพุทธศาสนา 

๖๑๔ ๒๐๗ ภาษาอังกฤษชั้นสูงส าหรับการจัดการ (๓) 
(๓-๐-๖) (Advanced English for Management) 
        ฝึกทักษะชั้นสูงและกลวิธีในการอ่าน การเขียน 
การตีความภาษาอังกฤษชั้นสูงส าหรับการจัดการเชิง
พุทธ และเทคนิคในการอ่านบทความหรือข้อความจาก
ต าราที่เก่ียวกับการจัดการชั้นสูงในระดับดุษฎีบัณฑิต 

 

๐๐๐ ๙๐๖ วิปัสสนากรรมฐาน (๓) (๓-๐-๖) 
(Insight Meditation)  
        ศึกษาวิเคราะห์วิปัสสนากรรมฐานภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติตามระยะเวลาและสถานที่ที่บัณฑิต

๐๐๐ ๙๐๖ วิปัสสนากรรมฐาน (๓) (๓-๐-๖) 
(Insight Meditation)  
        ศึกษาวิเคราะห์วิปัสสนากรรมฐานภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติตามระยะเวลาและสถานที่ที่บัณฑิต



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ   ๑๕๕ 
 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
วิทยาลัยก าหนด โดยในภาคทฤษฎีเน้นศึกษาวิเคราะห์
การปฏิบัติกรรมฐานของพระพุทธศาสนาของยุคต้นใน
พระไตรปิฎกและการปฏิบัติกรรมฐานในคัมภีร์ยุคหลัง 
เช่น วิมุต ติมรรค วิ สุทธิมรรค  รวมทั้งรู ปแบบกา ร
ปฏิบัติกรรมฐานของส านักต่าง ๆ ในสังคมไทย 

วิทยาลัยก าหนด โดยในภาคทฤษฎีเน้นศึกษาวิเคราะห์
การปฏิบัติกรรมฐานของพระพุทธศาสนาของยุคต้นใน
พระไตรปิฎกและการปฏิบัติกรรมฐานในคัมภีร์ยุคหลัง 
เช่น วิมุต ติมรรค วิ สุทธิมรรค รวมทั้งรู ปแบบกา ร
ปฏิบัติกรรมฐานของส านักต่าง ๆ ในสังคมไทย 

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

 ๘๐๔ ๑๐๖ การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาใน
กลุ่มประ เทศอาเ ซียน  (๓ ) (๓ -๐-๖ ) (Buddhist 
Affairs Management in ASEAN) 
        ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับ
การบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนาของประเทศ
ที่นับถือพระพุทธศาสนาในกลุ่มประเทศอาเซียน อัน
ประกอบด้วย ลาว กัมพูชา พม่า เวียดนาม มาเลเซีย 
และสิงคโปร์ โดยเน้นการค้นคว้าการบริหารกิจการ
คณะ สง ฆ์ เ ป็ น ส า คั ญ  ร ว มถึ ง ศึก ษา วิ เ คร า ะ ห์
กระบวนการของชาวพุทธในกลุ่มประเทศอินโดนีเซีย 
ฟิลิปปินส์ และบูรไน ทั้งนี้  อาจก าหนดให้นิสิตเขียน
บทความทางวิชาการเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณชน
หรือไปศึกษาดูงานเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้เชิงประจักษ์ 

ดุษฎีนิพนธ์  
 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ ๑.๑  
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๘๐๐ ๓๐๐ดุษฎีนิพนธ์จ านวน ๕๔ หน่วยกิต 
(Dissertation)  
        ศึกษาวิจัยและน าเสนอผลการวิจัยซ่ึงมีเนื้อหา
สาระทางด้านทางการจัดการที่สามารถประยุกต์ใช้ใน
กิจการทางพระพุทธศาสนา ภายใต้การดูแล แนะน า
ของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยปฏิบัติ ตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
ขั้นตอนและรูปแบบของการน าเสนอดุษฎีนิพนธ์ 

๘๐๐ ๓๐๐ ดุษฎีนิพนธ์จ านวน ๕๔ หน่วยกิต 
(Dissertation)  
        ศึกษาวิจัยและน าเสนอผลการวิจัยซ่ึงมีเนื้อหา
สาระทางด้านทางการจัดการที่สามารถประยุกต์ใช้ใน
กิจการทางพระพุทธศาสนา โดยเน้นเรื่องท่ีเก่ียวข้อง
กับการบริหาร กิจการคณะสงฆ์ ท้ั ง ๖ ด้าน อัน
ประก อบด้ว ยกา รปกค รอง  การ ศา สน ศึกษา 
การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่ การสาธารณูปการ 
และการสาธารณสงเคราะห์ หรือการน าหลักพระ
พุทธธรรม ไปบูรณาการเ พ่ือการบริหาร จัดการ
องค์การทางพระพุทธศาสนา หรือองค์การอ่ืน ๆ ท่ีมี
ส่วนเก่ียวข้องกับการพระศาสนา  ภายใต้การดูแล 
แนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยปฏิบัติ ตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
ขั้นตอนและรูปแบบของการน าเสนอดุษฎีนิพนธ์ 

 
               ซ่ึงทั้งหมดนี้ได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือประชุมประเมินกระบวนการ
ออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร จากนั้นได้เสนอแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือยก
ร่างหลักสูตร และน าเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบและอนุมัติหลักสูตรต่อไป ซ่ึงการด าเนินการดังกล่าวมีขั้นตอน
ดังนี้  

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

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

๓. ส า นั ก งา นคณะกร รมกา รการ อุดมศึกษา ได้รั บทรา บการ ให้ ควา มเห็น ชอบหลั กสู ตร  
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) ตาม
หนังสือที่ ศธ ๐๕๐๖(๒)/๓๘๐๙ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

ตามที่ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรไปแล้วนั้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้
ประชุมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของรายวิชาที่ปรากฏใน มคอ. ๒ ตลอดถึงสาระของแต่ละรายวิชา ได้มีมติ
ให้อาจารย์ประจ าวิชาปรับปรุงสาระของรายวิชาได้ตามความเหมาะสม เช่น การออกแบบกิจกรรมให้นิสิตได้
เขียนบทความวิชาการตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และส่งเสริมให้นิสิตน าบทความวิชาการดังกล่าวไปน าเสนอ
หรือตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพของนิสิตให้มีมากอย่างขึ้น ผลการปรับปรุงดังกล่าวพบว่ า 
ในรายวิชาสัมมนาทางการจัดการเชิงพุทธ และรายวิชาสัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับสังคมไทย ได้มีการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้วยการพานิสิตไปจัดสัมมนาทางวิชาการร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์นครพนม จังหวัด
นครพนม เก่ียวกับหัวข้อ “บทบาทมหาวิทยาลัยสงฆ์กับการพัฒนาสังคมไทย” และส่งเสริมให้นิสิตเขียน
บทความทางวิชาการไปน าเสนอยังเวทีต่างๆ ผลงานปรากฏตามเอกสารในบทท่ี ๓ แล้วนั้น 
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ทั้งนี้จากการออกแบบหลักสูตร และสาระวิชาในหลักสูตรนั้น จากการสัมภาษณ์นิสิต พบว่า การที่
หลักสูตรส่งเสริมกิจกรรมดังกล่าวท าให้นิสิตเกิดความกระตือรือร้น และภูมิใจในการพัฒนาศั กยภา พ
ความสามารถทางวิชาการของตนเองอยู่ในระดับดี 
การออกแบบหลักสูตรและสาระวิชาในหลักสูตร 

               - การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์น้ัน 

 
 

              หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ ทันสมัย 
โดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการประเมินหลักสูตร การเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์ในปัจจุบัน และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒  และ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ จึงออกแบบหลักสูตรเพ่ืออนุ มัติเปิดหลักสูตรมีการ
พิจารณาเพ่ือปรับปรุงเพ่ือหาสาระของรายวิชาตามข้อเสนอแนะซ่ึงได้จาก ผลการประเมินของอาจารย์ผู้สอน, 
นิสิต, ผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยมีการเพ่ิมกระบวนการเรียนการสอนและเพ่ือหาสาระเก่ียวกับ
กับงานวิจัยด้านการบริหารกิจการคณะสงฆ์ เพ่ือที่จะให้ตรงกับความต้องการของนิสิต  
              ในกระบวนการทั้งสองเรื่อง คือ การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร และการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ ได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพ่ือประเมินกระบวนการในทั้งสองเรื่องว่ามีจุดบกพร่องและมีปัญหาในกระบวนการด าเนินอย่างไร 
จากผลการประชุมท าให้ทราบจุดที่ควรปรับปรุงคือ การปรับปรุงหลักสูตรควรจะมี การสอนในรายวิชาที่
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หลากหลายหรือมีหลักการแนวสังเขปรายวิชาการสอนที่ทันสมัย ดังนั้นหลักสูตรจึงได้ก าหนดรายวิชาและ
ออกแบบสาระรายวิชาใหม่ให้ทันสมัย ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้   
 ๘๐๔๑๐๒ เทคนิคการวิจัยชั้นสูงทางการจัดการ 

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

 ซ่ึงเป็นการปรับปรุงแก้ไขปัญหาจากผลการประเมินดังกล่าวได้ตรงตามต้องการของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและความต้องการของตลาดแรงงานและสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวแล้ว 
 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
๔ คะแนน   ๔ ๔ บรรลุ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

๕.๑-๑ มคอ.๒ 
http://gps.mcu.ac.th/wp-
content/uploads/2016/06/%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%AD-2-
%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%9E.pdf 

๕.๑-๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
http://gps.mcu.ac.th/?p=13071 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๒ การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
 
ผลการด าเนินงาน  
๕.๒.การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
              - การก าหนดผู้สอน 

 
 

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธได้จัดประชุมคณะกรรมการประจ า
หลักสูตร เพ่ือวางแผนโดยคิดวิเคราะห์เนื้อหารายวิชาใน มคอ.๒ เพ่ือก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 
ดังนั้น อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธใช้คุณสมบัติตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ และต้องมีปะสบการณ์สอนอย่างน้อย ๒ ปี โดยในปี
การศึกษา ๒๕๖๒ หลักสูตรได้ประชุมเพ่ือจัดตารางบรรยายในทุกภาคการศึกษาและมีการก าหนดผู้รับผิดชอบ
รายวิชาและอาจารย์ผู้สอนดังนี้ 

- ในการประชุมครั้งที่  ๓/๒๕๖๓ วันที่  ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ได้ประชุมจัดตารางบรรยายภาค
การศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และก าหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายผู้วิชาและอาจารย์ผู้สอน คือ  



๑๖๐         รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ 
 

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

๒. รายวิชาสัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับสังคมไทย มอบให้ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท , ผศ.ดร. เป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และมอบให้ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. และ พระสุธีวีรบัณฑิต , ดร. เป็น
อาจารย์ผู้สอน 

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

๔. รายวิชาเทคนิคการวิจัยชั้นสูงทางการจัดการ มอบให้  ผศ.ดร. ประเสริฐ ธิลาว เป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา และมอบให้ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ,ผศ.ดร. และพระมหาสุนันท์ สุนนฺโท , ผศ.ดร. 
เป็นอาจารย์ผู้สอน 

ส่วนคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนนั้นต้อง ๑) เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร ๒) เป็นผู้ มีคุณสมบัติตามที่
ปรากฏตาม มคอ. ๓) มีเอกสารประกอบการสอนในรายวิชาที่สอน 

- ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ ได้ประชุมจัดตารางบรรยายภาคการศึกษา
ที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และก าหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายผู้วิชาและอาจารย์ผู้สอน คือ 

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

๒. รายวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพชั้นสูงทางการจัดการ มอบให้ พระมหาสุนันท์ 
สุนนฺโท, ผศ.ดร.  เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และมอบให้ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ,ผศ.ดร. และพระ
ครูสังฆรักษ์เกียรติศักด์ิ กิตฺติปญฺโญ, ผศ.ดร. เป็นอาจารย์ผู้สอน 

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

- ในการประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ ได้ประชุมจัดตารางบรรยายภาค
การศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และก าหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายผู้วิชาและอาจารย์ผู้สอน คือ 

๑. รายวิชาการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา มอบให้พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. เป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา และมอบให้ พระสุธีวีรบณฑิต, ดร. และ ผศ.ดร. ประเสริฐ ธิลาว เป็นอาจารย์ผู้สอน 

๒. รายวิชาการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ มอบให้พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร.   
เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และมอบให้ พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. และ รศ.ดร.สุรินทร์ นิยมารกูร เป็น
อาจารย์ผู้สอน 
  



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ   ๑๖๑ 
 

 
                - ระบบการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มอค.๓) และการจัดการ
เรียนการสอน 
 

 
 
                หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มีระบบการก ากับติดตามและ
ตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.๓) รวมถึงการจัดการเรียนการสอน โดยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร วางแผนจัดการติดตามและจัดคู่มือการจัดการศึกษา เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท า มคอ.๓ วาง
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลในรายวิชา ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ 
และมีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ก่อนน าไปจัดการเรียนการสอน ผู้รับผิดรายวิชาน าผล
จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรไปปรับปรุงแก้ไข มคอ.๓ พร้อมกับน าเสนอ มคอ.๓ แก้ไข
แล้วให้ประธานหลักสูตรทราบและด าเนินการสอนตามแผนได้ 

แต่ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้ด าเนินการเก่ียวกับการก ากับ ติดตาม และตรวจสอนการจัดท าแผนการ
เรียนรู้ดังนี้ 

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

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

- ในการประชุมครั้งที่  ๓/ ๒๕๖๓ วันที่  ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ได้ มีการจัดท าแบบตรวจสอบ
รายละเอียดมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของรายวิชา (มคอ.๓) 

- คณะกรรมการประจ าหลักสูตรประชุมเพ่ือพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาของรายวิชา (มคอ.๓) 
 



๑๖๒         รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ 
 

 - การควบคุมหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาใ ห้สอดคล้องสาขาวิชาและความก้าวหน้า
ของศาสตร์ 

 
 
                 หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธมีระบบการควบคุมหัวข้อดุษฎี
นิพนธ์ของนิสิตในหลักสูตรให้สอดคล้องกับสาขาวิชาดังนั้น ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร์ จึงมอบอาจารย์ประจ าหลักสูตรหาข้อมูลดุษฎีนิพนธ์ในสายสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และจัดท า
เป็นฐานข้อมูลเพ่ือให้เทียบเคียงและตรวจสอบชื่อดุษฎีนิพนธ์ ที่นิสิตน าเสนอเพ่ือป้องกันการซ้ า ซ้อนของชื่อ
ดุษฎีนิพนธ์และมอบหมายให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรควบคุมดูแลงานของนิสิตให้ทันสมัยเข้ากับศ าสตร์ และ
สถานการณ์ปัจจุบันเพ่ือให้เกิดความทันสมัยโดยการดูแลคุณภาพงานของนิสิตในปีการศึกษา ๒๕๖๒ นี้
หลักสูตรได้ให้นิสิตเสนอหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ต่อคณะกรรมการวิพากษ์หัวข้อ หลังจากนั้นได้จัดท าหัวข้อและโครง
ร่างดุษฎีนิพนธ์เสนอต่อหลักสูตรและจัดสอบหัวข้อและโครงร่างดุษฎี นิพนธ์ตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา ๒๕๕๘ และจัดท าประกาศเพ่ือขออนุมัติหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ   ๑๖๓ 
 

                -การแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมีความเชี่ยวชาญสอดคล้อง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ 

 
 
 
                หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธได้มีระบบกลไกการแต่งต้ังอาจารย์
ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ดังนี้  

๑. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ที่จะแต่งต้ังเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาโดยต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่ สกอ.ก าหนดเก่ียวกับคุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา  

๒. แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์โดยผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ เสนอต่อคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติในค าสั่ง แต่งต้ังซ่ึงการด าเนินการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาดังกล่า วนั้นคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาคุณสมบัติจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร ซ่ึงทั้ง ๖ คนมีคุณสมบัติตรงตามที่ 
สกอ.ก าหนดคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาดังกล่าว ได้ด าเนินไปตามล าดับขั้นตอนและ
ตามเกณฑ์ว่าด้วยภาระงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร กล่าวคือ อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษานิสิตในหลักสูตรนั้นจ านวน ๕ คนต่ออาจารย์ ๑ คน จนกว่าอาจารย์ที่ปรึกษาจะดูแลนิสิตให้ส าเร็จ
การศึกษาจึงจะสามารถรับเป็นที่ปรึกษาได้อีกในปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
  



๑๖๔         รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ 
 

               - การช่วยเหลือ ก ากับติดตาม ในการท า ดุษฎี นิพน ธ์ และการตีพิมพ์ผลง านในระดับ
บัณฑิตศึกษา 
 

 
 

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ได้วางกรอบการช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามการท าดุษฎีนิพนธ์ของนิสิต ต้ังแต่เริ่มกระบวนการจนถึงวันสอบ
ป้องกันดุษฎีนิพนธ์โดยได้จัดท าเป็นประกาศ ดังนี้  

๑. ก าหนดวันสอบหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์  
๒. ก าหนดวันส่งโครงร่างเพ่ือขออนุมัติหัวข้อและโครงร่าง  
๓.ก าหนดส่งบทท่ี ๑-๓ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง  
๔.ก าหนดตรวจสอบสอบเครื่องมือวิจัย  
๕.ก าหนดท าหนังสือเพ่ือทดสอบเครื่องมือวิจัย  
๖. ก าหนดส่งผล Alpha เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง  
๗. ก าหนดวันท าหนังสือเพ่ือลงพ้ืนที่วิจัย  
๘.ก าหนดส่งบทท่ี ๔ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง  
๙. ก าหนดส่งบทท่ี ๕ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง  
๑๐. ก าหนดวันตรวจสอบความพร้อมดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ก่อนสอบ  
๑๑. ก าหนดวันสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์  
๑๒. ก าหนดให้นิสิตตีพิมพ์บทความวิจัย 

ส่วนการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษานั้นหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
ถ้ามีนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนด นิสิตสามารถตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารที่อยู่ใน



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ   ๑๖๕ 
 

ฐาน TCI๑ หรือ ๒ ทั้งนี้ทางหลักสูตรเองมีวารสารเป็นของตนเอง คือ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
ซ่ึงอยู่ในวารสารฐาน TCI ๒ เพ่ือให้นิสิตได้ลงตีพิมพ์บทความวิจัยได้ 
                 จากผลการด าเนินการตามกระบวนการทั้งหมด คือ การควบคุมหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ในระดับ
บัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับสาขาวิชา และความก้าวหน้าของศาสตร์, การแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญหรือสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษานั้น 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯได้น าเข้าที่ประชุมเพ่ือประเมินผลกระบวนการทั้ง ๓ เรื่องว่ามีกระบวนการใด
ที่ไม่เหมาะสมหรือมีจุดบกพร่องที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขซ่ึงกระบวนการดังกล่าวได้น ามาจากหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙ ซ่ึงจัดการศึกษามาจนครบอายุของหลักสูตร จากผลการประชุม พบว่า ในเรื่องการ
ควบคุมดุษฎีนิพนธ์นั้นไม่มีปัญหาเพราะได้จัดท าระบบตรวจสอบไว้ดีแล้ว การแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา ไม่พบว่า
มีปัญหาเช่นกัน ส่วนการช่วยเหลือก ากับติดตามการท าดุษฎีนิพนธ์ พบปัญหาที่ควรปรับปรุงแก้ไขเล็กน้อย คือ
นิสิตไม่มาพบอาจารย์ที่ปรึกษาตามแผนและประกาศที่หลักสูตรก าหนด เนื่องจากมีปัญหาเก่ียวกับการเดินทาง 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงปรับตารางการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาให้นิสิตเฉพาะรายเพ่ือให้สะดวกและ
เกิดความคล่องตัว ท าให้นิสิตเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาได้ตามเกณฑ์ และส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ที่หลัดสูตร
ก าหนด 
 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

๕.๒-๑ มคอ.๒ 
http://gps.mcu.ac.th/wp-
content/uploads/2016/06/%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%AD-2-
%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%9E.pdf 

๕.๒-๒ คู่มือนิสิต ระดับปริญญาเอก 
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2020/05/pp.pdf 

๕.๒-๓ คู่มือการให้ค าปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2020/05/Kumua.pdf 

๕.๒-๔ ตารางสอน หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ 
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2020/05/1-2562.pdf 

๕.๒-๕ ตารางสอน หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ 
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2020/05/2-2562.pdf 

๕.๒-๖ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
http://gps.mcu.ac.th/?p=13071 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
๔ คะแนน ๔ ๔ บรรลุ 

 



๑๖๖         รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๓  การประเมินผู้เรียน 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
 

: การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
: การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 

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

 
 
 

 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ   ๑๖๗ 
 

ผลการด าเนินการ 
 - การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธได้วางการประเมินผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้มอบหมายให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาศึกษาผลลัพธ์การเรียนรู้และวิธีการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ใน มคอ. ๒ แล้วน ามา
วางแผนประเมินผลการเรียนรู้ใน มคอ.๓ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาตรวจสอบเพ่ือดูความ
สอดคล้องตาม มคอ.๒ 
 ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ หลักสูตรได้มีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF  คือ 
 - หลักสูตรได้ใช้ประชุมเพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ในทุกภาคการศึกษา และทุกรายวิชาโดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตรร่วมกันประเมินผลการเรียนรู้ ดังกล่าว
โดยยึด มคอ.๒ เป็นหลักและพิจารณา มคอ.๓ และ มคอ.๕ ประกอบการประเมิน 
 - การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 
 หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ โดยคณะกรรมการบริหารห ลักสูตร 
ตรวจสอบความถูกต้องของผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิตที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาเสนอมา มี
ตรวจสอบความถูกต้องของการประเมินตามแผนการประเมินผลการเรียนรู้ การให้คะแนนและการตัดเกรดการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  และส่งส านักทะเบียนและวัดผลต่อไป 
 ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากา รจัดการเชิ งพุทธ โดย
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้ประชุมเพ่ือตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตเพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้องโดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตรร่วมกันพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการ 
 - การก ากับประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.๕, มคอ.๗) 
 หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธมีการก ากับประเมินการจัดการเรียน
การสอนและการประเมินหลักสูตร โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซ่ึงมีการด าเนินการตามระบบ คือ เม่ือ
สิน้สุดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีในแต่ละภาคการศึกษาแล้ว ภายในระยะเวลา ๓๐ วันจะมีการ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในระบบประเมินผลของหลักสูตร และรายงานผลการประเมินการ
จัดการเรียนการสอน (มคอ.๗) เสนอต่อผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ 
 ในปีกา รศึกษา ๒๕๖๒ หลั กสูตร พุทธศา สตรดุษฎีบัณฑิต สา ขาวิช าการ จัดการ เชิงพุทธได้ มี
กระบวนการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน โดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตรจะน าเข้าสู่ที่
ประชุมเพ่ือพิจารณาร่วมกันในทุกประเด็นที่เก่ียวกับการเรียนการสอนโดยเฉพาะ มคอ.๕ เม่ือสิ้นภาคการศึกษา
ในแต่ละภาคการศึกษา ภายในระยะไม่เกิน ๓๐ วันทุกรายวิชาจะต้องส่งให้กับคณะกรรมการและเลขานุการ
เพ่ือเตรียมน าเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตร เพ่ือพิจารณาร่วมกันว่า แต่ละรายวิชาได้ด าเนินการ 
มคอ.๕ สอดคล้องกับ มคอ.๒ และ มคอ.๓ หรือไม่อย่างไร ซ่ึงในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้มีการน าเรื่องดังกล่าว
เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 ส่วน มคอ.๗ นั้น เม่ือสิ้นปีการศึกษา คณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้ประชุมเพ่ือตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตรทั้งหมดเพ่ือเขียนรายงานการประเมินหลักสูตร ซ่ึงในปีการศึกษา ๒๕๖๒ นี้ได้น าเรื่อง
ดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมในการคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จากนั้นได้มีการตรวจสอบความถูกต้องของ มคอ.
๗ ในวันที่ ๒๖ และวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ก่อนที่จะส่งให้กับส านักงานคณะสังคมศาสตร์ต่อไป 
 
 



๑๖๘         รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ 
 

 - การประเมินดุษฎีนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา 
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          หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธได้ก าหนดระบบและกลไกในการ
ประเมินดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตในหลักสูตรไว้ซ่ึงเกณฑ์ที่ก าหนดได้สอดคล้องกันข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ ในหัวข้อหลัก และได้ก าหนดไว้ใน มคอ.๒ 
ที่เสนอต่อ ส านักงานการอุดมศึกษาแห่งชาติ ซ่ึงประกอบด้วยระบบและกลไกดังนี้ คือ 
 
-การท าดุษฎีนิพนธ์  
 แบบ ๑ สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้ มีสิทธิขอท าดุษฎี
นิพนธ์ เสนอดุษฎีนิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษ านั้น
แต่งต้ัง ซ่ึงจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจ
เข้ารับฟังได้ ส าหรับผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่ มีคุณภาพตามปร ะกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย ๒ เรื่อง 
 แบบ ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 
๓.๐๐ จ ากระบบ  ๔ ร ะดับคะแนนหรือ เที ยบ เท่ า สอบผ่ า นการสอบวั ดคุ ณคุณสมบั ติ (Qualifying 
Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท าดุษฎีนิพนธ์ เสนอดุษฎีนิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งต้ัง ซ่ึงจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก
สถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ส าหรับผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์
ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ 
-การสอบดุษฎีนิพนธ์ 
 ในการสอบดุษฎีนิพนธ์ นิสิตต้องสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการสอบใน
การตอบข้อซักถามต่างๆ เก่ียวกับดุษฎีนิพนธ์หรือเรื่องที่ เก่ียวข้อง หลังจากสอบแล้วให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบดุษฎีนิพนธ์ประชุมพิจารณาประเมินผล ในขณะประเมินให้นิสิตออกจากห้องสอบ 

 นอกจากนี้ทางหลักสูตรได้น ากระบวนการทั้งหมดเข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เพ่ือประเมินกระบวนการที่ปฏิบัติว่าสมควรแก้ไขปรับปรุงหรือมีปัญหาอะไรเพ่ือที่จะท าให้แก้ไขปรับปรุง จาก
การประชุม พบว่า ในกระบวนการประเมินควรมีเพ่ิมวิธีการให้นิสิตสาธิตการท าวิจัยหรือน าเสนอผลงานวิจัยที่
นิสิตท าส าเร็จแล้วให้คณะกรรมการเห็นโดยสรุปโดยสาธิตให้เห็นถึงกระบวนการทั้งหมดด้วยวิธีการท าโฟร์
ชาร์ตในแต่ละประเด็น ซ่ึงมติที่ประชุมก็เห็นด้วยและได้น าวิธีการที่ได้จากข้อสรุปของที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรนั้นมาปรับปรุงกระบวนการประเมินดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตที่ส อบในภายหลัง ซ่ึงผลจากการ
ปรับปรุงกระบวนการนั้น ท าให้เห็นว่านิสิตมีพัฒนาการในการน าเสนองานและมีความสามารถในการอธิบายให้
คณะกรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธ์ทราบมากขึ้นซ่ึงถือว่าเป็นผลด าส าหรับนิสิตและคณะกรรมการเอง 

การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
๔ คะแนน ๔ ๔ บรรลุ 

 



๑๗๐         รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

๕.๓-๑ มคอ. ๒ 
http://gps.mcu.ac.th/wp-
content/uploads/2016/06/%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%AD-
2-%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%9E.pdf 

๕.๓-๒ มคอ. ๓ 
http://gps.mcu.ac.th/?page_id=12805 

๕.๓-๓ มคอ. ๕ 
http://gps.mcu.ac.th/?p=12819 

๕.๓-๔ มคอ. ๗ 
http://gps.mcu.ac.th/?p=13082 

๕.๓-๕ เอกสารเก่ียวกับการสอบดุษฎีนิพนธ์ 
http://gps.mcu.ac.th/?page_id=12811 

๕.๓-๖ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
http://gps.mcu.ac.th/?p=13071 

๕.๓-๗ ประกาศผลการสอบวัดคุณคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2020/05/D.pdf 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ   ๑๗๑ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๕.๔ ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
ผลการด าเนินงาน 

ล าดับ 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 

เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

ผ่าน 
ไม่

ผ่าน 
๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่าง

น้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานหลักสูตร 

ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ด าเนินการ
ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวนทั้งสิ้น ๖ 
ครั้ง คือ 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ วันที่  ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ 
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ วันที่  ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๓ 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันที่  ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
ซ่ึงทุกครั้งมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง ๖ ท่าน
เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

√ 

 

๒ มีรายละเอียดของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ ๒ ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

มคอ.๒ √  

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

มคอ.๓ ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
จ านวน ๔ รายวิชาประกอบด้วย 

๑. รายวิชาพุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ 
๒. ร า ยวิ ช าสั มมนามหาวิ ทย า ลัย สงฆ์ กับ

สังคมไทย 
๓. รายวิชาสัมมนาการจัดการเชิงพุทธ 
๔. ร ายวิช าเทคนิคการวิจั ยชั้น สูงทา งกา ร

จัดการ 
มคอ.๓ ภาคการศึกษาท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
จ านวน ๕ รายวิชา ประกอบด้วย 

๑. รายวิชาการจัดการกิจการพระพุทธศาสนา
ในกลุ่มประเทศอาเซียน 

๒. รายวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพชั้นสูงทางการจัดการ 

๓. รายวิชาการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 

 
√ 

 



๑๗๒         รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ 
 

ล าดับ 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 

เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

ผ่าน 
ไม่

ผ่าน 
๔. รายวิชาการวางแผนและการจัดการเชิงกล

ยุทธ์ 
๕. รายวิชาวิปัสสนากรรมฐาน 

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

มคอ.๕ ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
จ านวน ๔ รายวิชาประกอบด้วย 

๑. รายวิชาพุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ 
๒. ร า ยวิ ช าสั มมนามหาวิ ทย า ลัย สงฆ์ กับ

สังคมไทย 
๓. รายวิชาสัมมนาการจัดการเชิงพุทธ 
๔. ร ายวิช าเทคนิคการวิจั ยชั้น สูงทา งกา ร

จัดการ  
มคอ.๕ ภาคการศึกษาท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
จ านวน ๕ รายวิชา ประกอบด้วย 

๑. รายวิชาการจัดการกิจการพระพุทธศาสนา
ในกลุ่มประเทศอาเซียน 

๒. รายวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพชั้นสูงทางการจัดการ 

๓. รายวิชาการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 
๔. รายวิชาการวางแผนและการจัดการเชิ งกล

ยุทธ์ 
๕. รายวิชาวิปัสสนากรรมฐาน 

 
√ 

 

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

รายงานผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิง
พุทธ 

√  

๖ มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ ก า หนดใน  มคอ ๓ 
และ มคอ ๔ (ถ้ามี) อย่างน้อย
ร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา 

ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ด าเนินการ
ทวนผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ ๓ จ านวน ๓ รายวิชา 
จากจ านวนทั้งสิ้น ๙ รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 
๓๓.๓ 

 
√ 

 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ   ๑๗๓ 
 

ล าดับ 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 

เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

ผ่าน 
ไม่

ผ่าน 
๗ มีการพัฒนา/ปรับปรุง กา ร

จัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือการประเมินผล
กา ร เ รี ย น รู้  จ า ก ผล ก า ร
ประเ มินกา รด า เนิ น งา นที่
รายงานใน มคอ ๗ ปีที่แล้ว 

จัดท าแผนพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
การเรียนรู้  หลักสูตร พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิ ต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

 
√ 

 

๘  อาจา รย์ใหม่ (ถ้า มี) ทุกคน
ได้รั บกา รปฐมนิ เทศ หรื อ
ค า แนะน า ด้ านการ จั ดกา ร
เรียนการสอน 

ไม่มีอาจารย์ใหม่ N/A  

๙ อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปี
ละครั้ง 

ส่งคณาจารย์ไปอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ
พัฒนาศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือ
ความก้าวหน้าในประชาคมอาเซียน เรื่อง “การ
พัฒนาโจทย์วิจัยเพ่ือพิชิตทุนวิจัยและนวัตกรรม” 
ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จัดโดย
ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย และกิจกรรมการสร้างชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community: PLC) ภายใต้ โคร งการ พัฒนา
ศักยภาพการ วิจั ยทา งพระพุทธศา สนาเ พ่ือ
ความก้าวหน้าในประชาคมอาเซียน เรื่อง “การ
พัฒนาโจทย์วิจัยเพ่ือพิชิตทุนวิจัยและนวัตกรรม” 
ระหว่างวันที่  ๒๘ กรกฎา คม ๒๕๖๒ – ๓๑ 
สิงหา คม ๒๕๖๒ จั ดโดย ศูนย์ อาเ ซียน ศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

√  

๑๐  จ านวนบุคลากรสนับสนุนการ
เรียนการสอน  (ถ้ามี) ได้รั บ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชา ชีพ ไม่น้อยกว่ าร้อยละ 
๕๐ ต่อปี 

๑. ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนา
ศักยภา พการ วิ จัยทา งพระพุทธศาสนาเ พ่ือ
ความก้าวหน้าในประชาคมอาเซียน เรื่อง “การ
พัฒนาโจทย์วิจัยเพ่ือพิชิตทุนวิจัยและนวัตกรรม” 
ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จัดโดย
ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 
๒. ผ่านกิจกรรมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (Professional Learning Community: 

 
√ 
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ล าดับ 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 

เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

ผ่าน 
ไม่

ผ่าน 
PLC) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย
ทา งพระพุทธศาสนา เพ่ือควา มก้า วหน้ า ใน
ประชาคมอาเซียน เรื่อง “การพัฒนาโจทย์วิจัย
เพ่ือพิชิตทุนวิจัยและนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
จัดโดยศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย   
๓. ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนว
พระราชด าริ  หลักสู ตรจิ ตอา สา  ๙๐๔ เรื่อ ง 
“สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ณ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต าบล
ล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๔. ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เข้าร่วมโครงการพัฒนา
ศักยภา พบุ คลา กร ด้านกา ร วิ จั ย  ปร ะจ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ “การพัฒนางานวิจัย
ของมหาวิทยาลัย ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยา ศา สตร์ วิ จัย และนวัตกรรม (อว. ) ”ณ 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
๕.  ๒๑  กั นย า ย น  ๒ ๕๖ ๒  เข้ า ร่ วม ก า ร
ประชุมสัมมนาวิชาการวันสันติภาพสากล ภายใต้
หัวข้อ เรื่อ “สติและสมาธิ: วิถีสู่สันติภาพ” ณ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต าบล
ล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
[เกียรติบัตร] 
๖. ๓ เมษายน ๒๕๖๓ ได้เข้าร่วมในการประชุม
วิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) 
โดยระบบออน ไลน์  หลั กสู ตรบัณฑิ ตศึกษา 
ภา ควิ ช า รั ฐศา สตร์  คณะสั งคมศา สตร์  ณ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต าบล
ล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
๗. ๒-๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ได้ผ่านการอบรมสัมมนา
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ล าดับ 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 

เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

ผ่าน 
ไม่

ผ่าน 
เชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร สังกัดภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณรา ชวิทย าลัย  ต า บลล าไทร 
อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

๑๑ ระดับความพึงพอใจของนิสิตปี
สุดท้ าย/ บัณฑิ ตให ม่ ที่ มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕ 

ผลการการประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่ มีต่อ
การบริหารจัดการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๐ 

√  

๑๒ ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณ ฑิ ต ที่ มี ต่ อบั ณฑิ ต ใ ห ม่ 
เฉลี่ย ไม่น้ อยกว่า ๓.๕ จา ก
คะแนนเต็ม ๕ 

ผลการการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ที่มีต่อบัณฑิตใหม่ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๗๕ 

√  

รวมตัวบ่งชี้ในปีการศึกษาท่ีรับประเมิน ๑๐ 

จ านวนตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์ระดับผ่าน ๑๐ 

ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้ที่เป็นไปตามเกณฑ์ระดับผ่าน ๑๐๐ 

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

๕ 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ๕ บรรลุ 

 
รายการหลักฐาน  

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๕.๔-๑ มคอ.๒ 

http://gps.mcu.ac.th/wp-
content/uploads/2016/06/%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%AD-
2-%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%9E.pdf 

๕.๔-๒ SAR 
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http://gps.mcu.ac.th/?p=13082 
๕.๔-๓ เอกสารการเข้าอบรมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/SCAN0923.jpg 
๕.๔-๔ ผลสรุปการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่ มีต่อบัณฑิตใหม่ 

http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/2.1-TQF.pdf 
๕.๔-๕ มคอ.๓ 

http://gps.mcu.ac.th/?page_id=12805 
๕.๔-๖ มคอ.๕ 

http://gps.mcu.ac.th/?p=12819 
๕.๔-๗ รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/06/report.pdf 
๕.๔-๘ เอกสารการเข้าอบรมของเจ้าหน้าที่ประจ าหลักสูตร 

http://gps.mcu.ac.th/?p=4093 
 
วิเคราะห์จุดแข็งและจุดท่ีควรพัฒนา องค์ประกอบท่ี ๕ 
จุดแข็ง 
  ๑. หลักสูตรได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  ๒. มีการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติครบทุกข้อ 
จุดท่ีควรพัฒนา 
  ๑. ควรพัฒนาระบบและกลไกขึ้นมารองรับการท างานในยุคดิจิตอล 
แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดท่ีควรพัฒนา 
  ๑. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนงบประมาณส าหรับการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในยุคดิจิตอลให้มาก
ขึ้น 
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องค์ประกอบท่ี ๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๑  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
 

: ระบบการด าเนินงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือให้มีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
: จ านวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

: กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรส ารวจความต้องการส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
ก่อนเปิดภาคการเรียนโดยส ารวจจาก 

 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร นิสิตในหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

คณะกรรมการประชุมพึ่งพิจารณาผลการส ารวจ 
 

น าเสนอต่อผู้อ านวยการหลักสูตรฯ เพื่อขออนุมัติจัดซ้ือส่ิงสนับสนุน 
 

น าเสนอต่ออธิการบดีเพื่อขออนุมัติ 
 

หลักสูตรด าเนินการจัดซ้ือ 
 

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

 ๑. มีการส ารวจและวิเคราะห์ความต้องการสิ่งสนับสนุนจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ประจ า 
และนิสิตในหลักสูตร ผลการส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เสนอผู้อ านวยการหลักสูตรฯ เสนอ
ต่อคณบดีคณะสังคมศาสตร์ เพ่ือจัดท าแผนงานและโครงการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรี ยนรู้  และเม่ือพิจารณา
อนุมัติและจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณการเรียนรู้ ดังนี้  

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

๒. มีการประเมินกระบวนการโดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตร และได้น าผลจากการประเมิน
กระบวนการไปปรับปรุงการด าเนินงานการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยเพ่ิมขั้นตอนการวางแผน เพ่ิม
ผู้รับผิดชอบ และให้มีการส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากเจ้าหน้าที่ และมีการถอดบทเรียน
การด าเนินงานเพ่ือพัฒนาให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีและได้น าผลการประเมินมาพัฒนาระบบและกลไกการ จัดสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

- จ านวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
          หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธมีการเตรียมความพร้อมทางกายภาพ มี
การจัดพ้ืนที่ สถานที่ส าหรับนิสิต อาจารย์ประจ า หลักสูตร เจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไปที่มาติดต่องานกับ
หลักสูตรโดยมี 

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



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ   ๑๗๙ 
 

- มีดุษฎีนิพนธ์ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ จ านวน   ๑,๐๐๐ เรื่อง จากเดิม ๔๕๐ 
เรื่อง 

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

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

     ซ่ึงทั้งหมดนี้หลักสูตรได้มีการก าหนดวิธีการขอใช้ ซ่ึงต้องผ่านการเห็นชอบของผู้บริหารหลักสูตร และ
จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งหมดในหลักสูตรนี้ได้ผ่านวิธีการส ารวจ วิเคราะห์ ของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร แล้วน าเสนอต่อผู้บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเพ่ือจัดหาส่งสนับสนุนเหล่านี้ 
- กระบวนการปรับปรุงตามแผนการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
      หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธโดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
ประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิตและอาจารย์ประจ าหลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๖๒  
มีผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่า มีค่าเฉลี่ย ๔.๐๕ และได้ท าผลการประเมินในเรื่องที่ควรปรับปรุง
ดังกล่าวไปปรับปรุงคือ จ านวนดุษฎีนิพนธ์ สถานที่ท่ีให้ค าปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ จ านวนคอมพิวเตอร์ หลังจากการ
ด าเนินการปรับปรุงแล้วจัดท าการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  พบว่า 
มีค่าเฉลี่ยโดยรวมมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกเรื่อง ดังนี้ 
 
 
ตารางท่ี ๖.๑ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาต่อการ

บริหารจัดการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด้านส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู้ 

 (n = ๕๙) 

การบริหารจัดการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ระดับความพึงพอใจ 
นิสิต อาจารย์ 

ก่อน 
x̅ 

หลัง 
x̅ 

ก่อน 
x̅ 

หลัง 
x̅ 

๑. อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องประชุม ห้องโสตทัศนูปกรณ์และ
ห้องปฏิบัติการ ๓.๓๔ ๔.๓๐ ๓.๕๙ ๔.๙๔ 

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

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

พักผ่อน สถานที่จัดกิจกรรม สถานที่ออกก าลังกาย ๓.๓๓ ๓.๖๘ ๓.๙๙ ๓.๖๙ 



๑๘๐         รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ 
 

การบริหารจัดการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ระดับความพึงพอใจ 
นิสิต อาจารย์ 

ก่อน 
x̅ 

หลัง 
x̅ 

ก่อน 
x̅ 

หลัง 
x̅ 

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

สะดวก ๓.๔๐ ๓.๘๕ ๓.๔๐ ๓.๖๐ 

รวมค่าเฉล่ียท้ังหมด ๓.๒๘ ๓.๙๖ ๓.๖๓ ๔.๐๕  

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุ
เป้าหมาย 

๔ คะแนน ๔ ๔ บรรลุ 
 

 
วิเคราะห์จุดแข็งและจุดท่ีควรพัฒนา องค์ประกอบท่ี ๖ 
 
จุดแข็ง 

มีการจัดอาคารสถานที่ และห้องเรียน ห้องทดลอง ห้องคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้คณะสังคมศาสตร์ได้อ านวย
ความสะดวกในการเรียนการสอนของหลักสูตรให้สะดวกสบายในการด าเนินการเรียนการสอนของนิสิตและ
คณาจารย์ 

 
จุดท่ีควรพัฒนา 

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธมีจ านวนสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้ที่
เพียงพอ เช่น ห้องเรียน ห้องค้นคว้าคลินิกวิจัย ห้องประชุม และคอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูล 
แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดท่ีควรพัฒนา 

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธควรพัฒนาระบบสารสนเทศและการ
จัดเก็บข้อมูลเพ่ือเป็นคลังความรู้เปิดการสื่อสารให้ครอบคลุมเพ่ือการศึกษาและสืบค้นข้อมูลให้ได้รวดเร็ว
มากกว่านี้ 

 
 
 
 

  

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

๖.๑-๑ ผลสรุปการประเมินความพึงพอใจของการให้บริการ 
https://docs.google.com/forms/d/16WiPTuAJiulCQJ6TFOWdgHty7QcRoiQ5ZMkVUSQ_lN8/edit?usp=sharing 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ   ๑๘๑ 
 

บทท่ี ๓ 
การบริหารหลักสูตร ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแผนการด าเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 

 
๓.๑  การบริหารหลักสูตร 

ปัญหาในการบริหารหลักสูตร 
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล

ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แนวทางการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาในอนาคต 

๑.ความพร้อมของนิสิต เวลาเรียนและการฝึกปฏิบัติการท า
ดุษฎีนิพนธ์ 

จัดท าโครงการติดตามของการ
ท าดุษฎีนิพนธ์เป็นระยะและมี
การวางแผนล่วงหน้าเพ่ือให้นิสิต
เตรียมตัว และจัดท าเอกสารเพ่ือ
มารับค าปรึกษากับคณาจารย ์

๒.การจัดท าต าราประกอบการ
สอนที่ทันต่อสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลง 

การเข้าถึงเอกสารอ้างอิงในการท า
ดุษฎีนิพนธ์ 

รวบรวมเอกสารอ้างอิงที่ทันสมัย
และกา รจั ดท า  KM ภาย ใน
หลักสูตร 

 
๓.๒ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมินอิสระ 
 

ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้
ประเมิน 

ความเห็นของหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรต่อข้อคิดเห็นหรือสาระท่ีได้รับ 

การน าไปด าเนินการวางแผน
หรือปรับปรุงหลักสูตร 

- - - 

- - - 

 
๓.๓ การประเมินจากผู้ท่ีส าเร็จการศึกษา (รายงานตามปีท่ีส ารวจ)  
 

ข้อวิพากษ์ท่ีส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

- - 

 
ข้อเสนอการเปล่ียนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 

 
 
 
 



๑๘๒         รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ 
 

๓.๔ การประเมินจากผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
 

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

ข้อวิพากษ์ท่ีส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

- - 

ข้อเสนอการเปล่ียนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 

 
 
๓.๕ แผนการด าเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 

 

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

- - - - 

- - - - 

 
๓.๖ ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
 ......................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................
................................................................................................................................................. ..................
................................................................................................................. .................................................. 
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บทท่ี ๔ 
สรุปผลการประเมิน 

 
๔.๑ ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับหลักสูตร 
  

องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุเป้าหมาย 

องค์ประกอบท่ี ๑      
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ๑๒ ๑๒  หลักสูตรได้มาตรฐาน 
องค์ประกอบท่ี ๒     
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ๔.๒๕ ๔.๗๕  บรรลุ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ ๕ ๕  บรรลุ 
เฉล่ียคะแนน องค์ประกอบท่ี ๒     
องค์ประกอบท่ี ๓     
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ๔ ๔  บรรลุ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ๔ ๔  บรรลุ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ ๔ ๔  บรรลุ 
เฉล่ียคะแนน องค์ประกอบท่ี ๓    บรรลุ 
องค์ประกอบท่ี ๔     
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ๔ ๔  บรรลุ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ ร้อยละ ๘๐ ๕  บรรลุ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓ ๔ ๔  บรรลุ 
เฉล่ียคะแนน  องค์ประกอบท่ี ๔    บรรลุ 
องค์ประกอบท่ี ๕     
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ ๔ ๔  บรรลุ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ ๔ ๔  บรรลุ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓ ๔ ๔  บรรลุ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔ ร้อยละ ๑๐๐ ๕  บรรลุ 
เฉล่ียคะแนน องค์ประกอบท่ี ๕    บรรลุ 
องค์ประกอบท่ี ๖     
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ ๔ ๔  บรรลุ 
เฉล่ียรวมทุกตัวบ่งชี้ 
(๑๓ ตัวบ่งชี้) 

 ๔.๒๙ 
 

บรรลุ 
 

 
 
 
 



๑๘๔         รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ 
 

๔.๒ ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ 
ประกอบ

ท่ี 

คะแนน 
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแน
นเฉล่ีย 

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

๑ ผ่านการประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน 

๒ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

นอ
งค์

ปร
ะก

อบ
ที่ 

๒-
๖ ๒   ๒.๑ (๔.๗๕) 

๒.๒ (๕) 
๔.๘๘ ระดับคุณภาพดีมาก 

๓ ๓ ๓.๑ (๔) 
๓.๒ (๔) 
๓.๓ (๔) 

  ๔ ระดับคุณภาพดี 

๔ ๓ ๔.๑ (๔) 
๔.๒ (๕) 
๔.๓ (๔) 

  ๔.๓๓ ระดับคุณภาพดีมาก 

๕ ๔ ๕.๑ (๔) 
 

๕.๒ (๔) 
๕.๓ (๔) 
๕.๔ (๕) 

 ๔.๒๕ ระดับคุณภาพดีมาก 

๖ ๑  ๖.๑ (๔)  ๔ ระดับคุณภาพดี 

ผลการประเมิน ๔.๑๔ ๔.๒๕ ๔.๘๘ ๔.๒๙ ระดับคุณภาพดีมาก 
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