






ที่ รหสัประจ ำตวั ชื่อ ฉำยำ นำมสกุล สำขำวิชำ หวัขอ้ดษุฎนิีพนธ์ คณะกรรมกำรตรวจสอบดษุฎนิีพนธ์ ผลสอบดษุฎนิีพนธ์ กำรเผยแพร่บทควำม ค่ำระดบัเฉลี่ย

1 5701504008 พระมหาทรงศักด์ิ ชยวฑฺฒโน หงษว์ิลัย การจัดการ
เชิงพทุธ 
แบบ 1.1

การพฒันาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขต
การปกครองคณะสงฆภ์าค 15
ADMINISTRATIVE MONK’S POTENTIALS 
DEVELOPMENT OF SANGHA 
ADMINISTRATION, REGION 15

1. ศ. ร.ท.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ
2. ผศ. ดร.อทุยั สติมั่น
3. พระมหากฤษฎา กตฺิติโสภโณ,
 ผศ. ดร.
4. พระอดุมสิทธินายก, ผศ. ดร.
5. รศ. ดร.พเิชฐ ทั่งโต

B+ ได้รับการตอบรับใหตี้พมิพ์
ในวารสารมหาจุฬานาค
รทรรศน ์ISSN : 2630-0362
 (Online) ปทีี่ 7 ฉบบัที่ 4 
ประจ าเดือน เม.ย. 2563 
TCI กลุ่ม 2

ไม่ค านวณ

2 5701504025 พระอธิการธวัชชัย คมภฺรีโต แสงโสภณ การจัดการ
เชิงพทุธ 
แบบ 2.1

พทุธวิธีการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพทุธใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
THE BUDDHIST METHOD OF 
MANAGING THE BUDDHIST SCHOOLS 
IN PRACHUAP KHIRI KHAN PROVINCE

1. พระเมธาวินยัรส, รศ. ดร.
2. รศ. ดร.สุวิญ รักสัตย์
3. พระอดุมสิทธินายก, ผศ. ดร.
4. ผศ. ดร.ประเสริฐ ธิลาว
5. พระมหากฤษฎา กตฺิติโสภโณ,
 ผศ. ดร.

B+ ได้รับการตีพมิพแ์ล้วใน
วารสาร สังคมศาสตร์และ
มานษุยวิทยาเชิงพทุธ วัดวัง
ตะวันตก จังหวัด
นครศรีธรรมราช ปทีี่ 5 
ฉบบัที่ 2 ประจ าเดือน ก.พ. 
2563 TCI กลุ่ม 1 
https://so04.tci-
thaijo.org/index.php/JSBA
/article/view/236220/163
682

3.46

รำยชื่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดบัปริญญำเอก (กลุ่มบรรพชติ)

เพ่ือเสนอขออนุมัตปิริญญำ ครั้งที ่8
ประจ ำปกีำรศึกษำ 2562

คณะสงัคมศำสตร์ สำขำวิชำกำรจดักำรเชงิพุทธ เริ่มที่ 1-11 จ ำนวน 11 รูป



3 6001104031 พระครูกติติเขมาภริม เขมาภริโต ตินตะโม
ระ

การจัดการ
เชิงพทุธ 
แบบ 2.1

รูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพทุธศาสนา
ต้นแบบ
ของคณะสงฆจ์ังหวัดนนทบรีุ
A BUDDHISM DISSEMINATION 
MANAGEMENT MODEL 
OF SANGHA IN NONTHABURI PROVINCE

1. ศ. ร.ท.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ
2. รศ. ดร.อ านาจ บวัศิริ
3. พระอดุมสิทธินายก, ผศ. ดร.
4. พระปลัดระพนิ พทุธฺิสาโร, ผศ.
 ดร.
5. รศ. ดร.เกยีรติศักด์ิ สุขเหลือง

B+ ได้รับการตีพมิพแ์ล้วใน
วารสาร สังคมศาสตร์และ
มานษุยวิทยาเชิงพทุธ วัดวัง
ตะวันตก จังหวัด
นครศรีธรรมราช ปทีี่ 5 
ฉบบัที่ 2 ประจ าเดือน ก.พ. 
2563 TCI กลุ่ม 1 
https://so04.tci-
thaijo.org/index.php/JSBA
/article/view/236890/163
688

3.72

4 6001104033 พระครูนนทกจิโกศล สิริชโย โกก๋ระ
โทก

การจัดการ
เชิงพทุธ 
แบบ 2.1

รูปแบบการจัดการความรู้ของส านกัปฏบิติั
ธรรมประจ าจังหวัดนนทบรีุ
KNOWLEDGE MANAGEMENT MODEL 
OF NONTHABURI
PROVINCIAL MEDITATION PRACTICE 
CENTERS

1. ศ. ร.ท.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ
2. รศ. ดร.อ านาจ บวัศิริ
3. พระอดุมสิทธินายก, ผศ. ดร.
4. ผศ. ดร.ประเสริฐ ธิลาว
5. รศ. ดร.เกยีรติศักด์ิ สุขเหลือง

B+ ได้รับการตอบรับใหตี้พมิพ์
ในวารสารสันติศึกษา
ปริทรรศน ์มจร ISSN 
2287-0962 ปทีี่ 8 ฉบบัที่ 5
 ประจ าเดือน ก.ย. - ต.ค. 
2563 TCI กลุ่ม 1

3.61



5 6001104035 พระครูวิสุทธิสี
ลาภวิัฒน์

ฐิติโก การบญุ การจัดการ
เชิงพทุธ 
แบบ 2.1

การขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์การปฏรูิป
กจิการพระพทุธศาสนา
ด้านการปกครองของคณะสงฆจ์ังหวัดสระบรีุ
THE DRIRING OF THE STRATEGIC PLAN 
FOR BUDDHISM AFFAIRS 
REFORM IN THE ADMINISTRATION OF 
THE SANGHA IN SARABURI PROVINCE

1. พระเมธาวินยัรส, รศ. ดร.
2. รศ. ดร.สุวิญ รักสัตย์
3. พระมหากฤษฎา กตฺิติโสภโณ,
 ผศ. ดร. 
4. พระอดุมสิทธินายก, ผศ. ดร.
5. พระมหาสุนนัท ์สุนนโฺท, ผศ. 
ดร.

B+ ได้รับการตีพมิพแ์ล้วใน
วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน ์ISSN (Online): 
2673-0782 ปทีี่ 9 ฉบบัที่ 1
 ประจ าเดือน ม.ค. - ม.ีค. 
2563 TCI กลุ่ม 2

3.84

6 6001104040 พระมหาอ านาจ อจฺฉริยเมธี ดีรัตน์ การจัดการ
เชิงพทุธ 
แบบ 2.1

การเสริมสร้างความปรองดองเพื่อสังคมสันติ
สุข โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทมุธาน ี 
RECONCILIATION PROMOTION FOR 
SOCIAL PEACE BY
ADMINISTRATIVE MONKS IN 
PATHUMTHANI PROVINCE

1. พระเมธาวินยัรส, รศ. ดร.
2. รศ. ดร.สุวิญ รักสัตย์
3. พระอดุมสิทธินายก, ผศ. ดร.
4. พระมหากฤษฎา กตฺิติโสภโณ,
 ผศ. ดร.
5. พระมหาสุนนัท ์สุนนโฺท, ผศ. 
ดร.

A ได้รับการตีพมิพแ์ล้วใน
วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน ์ISSN (Online): 
2673-0782 ปทีี่ 9 ฉบบัที่ 1
 ประจ าเดือน ม.ค. - ม.ีค. 
2563 TCI กลุ่ม 2

3.67



7 6001104042 พระสมหุส์มชาย สิริสมปฺนโฺน มสุีดใจ การจัดการ
เชิงพทุธ 
แบบ 2.1

กระบวนการปลูกฝังเยาวชนใหม้ศีรัทธาต่อ
พระพทุธศาสนา
ของคณะสงฆจ์ังหวัดสระบรีุ
A PROCESS OF CULTIVATING FAITH IN 
BUDDHISM FOR YOUTHS OF SANGHA 
ADMINISTRATION, SARABURI PROVINCE

1. ศ. ร.ท.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ
2. รศ. ดร.อ านาจ บวัศิริ
3. พระมหากฤษฎา กตฺิติโสภโณ,
 ผศ. ดร.
4. พระปลัดระพนิ พทุธฺิสาโร, ผศ.
 ดร.
5. พระอดุมสิทธินายก, ผศ. ดร.

B+ ได้รับการตีพมิพแ์ล้วใน
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์
 มจร ISSN 2287-0962 ปทีี่
 8 ฉบบัที่ 1 ประจ าเดือน 
ม.ค. - ก.พ. 2563 TCI กลุ่ม
 1 https://so03.tci-
thaijo.org/index.php/jour
nal-
peace/article/view/23705
0/163675

3.67

8 6001104043 พระจรูญ จนทฺปูโม ชัยเจริญ การจัดการ
เชิงพทุธ 
แบบ 2.1

รูปแบบการพฒันาการเทศนาของพระสงฆ์
จังหวัดสมทุรปราการ
A MODEL FOR PREACHING 
DEVELOPMENT OF MONKS, 
SAMUTPRAKARN PROVINCE

1. ศ. ร.ท.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ
2. ผศ. ดร.อทุยั สติมั่น
3. พระมหากฤษฎา กตฺิติโสภโณ,
 ผศ. ดร.
4. พระอดุมสิทธินายก, ผศ. ดร.
5. รศ. ดร.เกยีรติศักด์ิ สุขเหลือง

B+ ได้รับการตอบรับใหตี้พมิพ์
ในวารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน ์ISSN
 (Online): 2673-0782 ปทีี่
 9 ฉบบัที่ 2 ประจ าเดือน 
เม.ย. - ม.ิย. 2563 TCI กลุ่ม
 2

3.50



9 6001104045 พระธงชัย ธมมฺวโร เหล็ง
หวาน

การจัดการ
เชิงพทุธ 
แบบ 2.1

การขับเคล่ือนการปฏรูิปกจิการ
พระพทุธศาสนาด้านการเผยแผ่
พระพทุธศาสนาของพระสงฆจ์ังหวัดชัยนาท
BUDDHISM AFFAIRES REFORM DRIVING 
MECHANISM FOR BUDDHISM 
DISSEMINATION OF BUDDHIST MONKS, 
CHAINAT PROVINCE

1. ศ. ร.ท.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ
2. ผศ. ดร.อทุยั สติมั่น
3. พระมหากฤษฎา กตฺิติโสภโณ,
 ผศ. ดร.
4. ผศ. ดร.ประเสริฐ ธิลาว
5. พระอดุมสิทธินายก, ผศ. ดร.

B+ ได้รับการตอบรับใหตี้พมิพ์
ในวารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน ์ISSN
 (Online): 2673-0782 ปทีี่
 9 ฉบบัที่ 2 ประจ าเดือน 
เม.ย. - ม.ิย. 2563 TCI กลุ่ม
 2

3.56

10 6001104046 พระมหาภวูเมศฐ์ สุขกาโม ธีร
เกยีรติ
ภทัร์

การจัดการ
เชิงพทุธ 
แบบ 2.1

กระบวนการเผยแผ่พระพทุธศาสนาของ
คณะสงฆจ์ังหวัดอดุรธานี
THE PROCESS OF BUDDHISM 
DISSEMINATION OF SANGHA IN
UDONTHANI PROVINCE

1. พระเมธาวินยัรส, รศ. ดร.
2. รศ. ดร.สุวิญ รักสัตย์
3. พระอดุมสิทธินายก, ผศ. ดร.
4. พระมหาสุนนัท ์สุนนโฺท, ผศ. 
ดร.
5. พระปลัดระพนิ พทุธฺิสาโร, ผศ.
 ดร.

B+ ได้รับการตอบรับใหตี้พมิพ์
ในวารสารสันติศึกษา
ปริทรรศน ์มจร ISSN 
2287-0962 ปทีี่ 8 ฉบบัที่ 5
 ประจ าเดือน ก.ย. - ต.ค. 
2563 TCI กลุ่ม 1

3.72



11 6001104048 พระพพิฒัน์ โสภณจิตฺโต ทบังาม การจัดการ
เชิงพทุธ 
แบบ 2.1

การบริหารจัดการส านกัปฏบิติัธรรมประจ า
จังหวัดอา่งทอง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทาง
ปญัญา
MANAGEMENT OF MEDITATION 
CENTERS IN ANGTHONG PROVINCE TO 
ENHANCE THE INTELLECTUAL 
POTENTIALS

1. พระเมธาวินยัรส, รศ. ดร.
2. รศ. ดร.สุวิญ รักสัตย์
3. พระอดุมสิทธินายก, ผศ. ดร.
4. พระปลัดระพนิ พทุธฺิสาโร, ผศ.
 ดร.
5. พระมหากฤษฎา กตฺิติโสภโณ,
 ผศ. ดร.

B+ ได้รับการตีพมิพแ์ล้วใน
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์
 มจร ISSN 2287-0962 ปทีี่
 8 ฉบบัที่ 1 ประจ าเดือน 
ม.ค. - ก.พ. 2563 TCI กลุ่ม
 1 https://so03.tci-
thaijo.org/index.php/jour
nal-
peace/article/view/23704
9/163676

3.61

 ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและวดัผล
............./............/............

รับรองตามนี้

(พระครูศรีสิทธบิัณฑิต, ดร.)



ที่ รหสัประจ ำตวั ชื่อ ฉำยำ นำมสกุล สำขำวิชำ หวัขอ้ดษุฎนิีพนธ์ คณะกรรมกำรตรวจสอบดษุฎนิีพนธ์ ผลสอบดุษฎนิีพนธ์ กำรเผยแพร่บทควำม ค่ำระดับเฉลี่ย

คณะสงัคมศำสตร์ สำขำวิชำกำรจดักำรเชงิพุทธ เริ่มที่ 1-1 จ ำนวน 1 รูป

1 6001104037 พระครูอาทรยติกจิ ปญฺ ากาโม ข าวงษ์ การจัดการ
เชิงพทุธ 
แบบ 2.1

รูปแบบการพฒันาศาสน
ทายาทของคณะสงฆจ์ังหวัด
สุพรรณบรีุ
DEVELOPMENT MODEL OF 
RELIGIOUS SUCCESSOR OF 
SANGHA IN SUPHANBURI 
PROVINCE

1. พระเมธาวินยัรส, รศ. ดร.
2. รศ. ดร.สุวิญ รักสัตย์
3. พระมหากฤษฎา กตฺิติโสภโณ, ผศ. ดร. 
4. พระอดุมสิทธินายก, ผศ. ดร.
5. พระมหาสุนนัท ์สุนนโฺท, ผศ. ดร.

B+ ได้รับการตอบรับใหตี้พมิพใ์น
วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน ์ISSN (Online): 
2673-0782 ปทีี่ 9 ฉบบัที่ 2 
ประจ าเดือน เม.ย. - ม.ิย. 2563
 TCI ฐาน 2

3.78

 เลขานุการส านักงานคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย
............./............/............

รำยชื่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดบัปริญญำเอก (กลุ่มบรรพชติ)
เพ่ือเสนอขออนุมัตปิริญญำ ครั้งที ่9

ประจ ำปกีำรศึกษำ 2562

รับรองตามนี้

(พระมหาสันติ ธรีภทฺโท, ดร.)
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