
งานมอบหมายประจ าวิชา พุทธปรัชญาแห่งศาสตร ์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

ภาควิชารัฐศาสตร ์คณะสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ปีการศึกษา 2563 ระหว่าง 12 พฤศจิกายน 2563-28 กุมภาพันธ ์2564 

----- 
เวลา/สัปดาห์ ขอบข่ายเนื้อหาการเรียนรู ้ ผู้บรรรยาย/ผู้ทรงคุณวุฒิ 

พฤ.12 พ.ย.63 1 ขอบข่ายรายวิชาและการเรียนการสอน  พระสุธีวรีบัณฑิต,รศ.ดร./พระปลัดระพนิ  พุทธิสาโร 

พฤ.19 พ.ย.63 2 กิจกรรมเสริมหลักสตูร คณาจารย์ประจำหลักสูตร 

พฤ.25 พ.ย.63 3 อารัมภบทพุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง/ผศ.ดร.ประเสรฐิ ธลิาว 

พฤ.3 ธ.ค.63 4 ปรัชญาเชิงศาสตร ์ รศ.ดร.สรุพล สยุะพรหม/ผศ.ดร.สุริยา รักษาเมือง  

พฤ.10 ธ.ค.63 5 พุทธปรัชญาเถรวาท พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร./พระมหาสุนันท ์สุนนฺโท 

พฤ.17 ธ.ค.63 6 วิทยาศาสตร์กับพุทธศาสนา จดุแยกหรือจุดบรรจบ พระมหานกิร ฐานุตฺตโร,ดร./พระสุธีวีรบัณฑิต,รศ.ดร. 

พฤ.24 ธ.ค.63 7 พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ ความต่างในความเหมือน ศ.ดร.บรรจบ บรรณรจุิ/พระมหากฤษฎา กติติโสภโณ 

พฤ.31 ธ.ค.63 8 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร (ไม่มีการเรยีนการสอน) วันหยดุสิ้นป ี คณาจารย์ประจำหลักสูตร 

พฤ.7 ม.ค.64 9 พระพุทธศาสนากับวทิยาศาสตร์ วฒันธรรมแห่งปัญญาและกรุณา พระเมธีธรรมาจารย์,รศ.ดร./ผศ.ดร.ประสิทธิ์ พุทธศาสน์ศรัทธา 

พฤ.14 ม.ค.64 10 พระพุทธศาสนากับทฤษฎีควอนตัม ความเหมือนที่แตกตา่ง ศ.ดร.สมภาร พรมทา/พระมหานกิร ฐานุตฺตโร,ดร. 

พฤ.21 ม.ค.64 11 วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม พระมหาพรชัย สิริวโร ผศ.ดร,พระปลัดระพนิ พุทธิสาโร 

พฤ.28 ม.ค.64 12 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร (ไม่มีการเรยีนการสอน) วนัพระ 15 ค่ำ คณาจารย์ประจำหลักสูตร  

พฤ.4 ก.พ.64 13 ปฏิจจสมุปปบาทแม่บทแห่งวงจรชีวิต  ผศ.ดร.ธีรโชติ เกิดแก้ว/พระสุธวีีรบัณฑิต,รศ.ดร. 

พฤ.11 ก.พ.64 14 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร (ไม่มีการเรยีนการสอน) วันพระ 14 ค่ำ คณาจารย์ประจำหลักสูตร 

พฤ.18 ก.พ.64 15 นานาทัศนะของนักวิทยาศาสตร์ที่มีต่อพระพุทธศาสนา ศ.ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์/รศ.ดร.เกยีรติศักดิ์ สุขเหลอืง 

พฤ.25 ก.พ.64 16 กิจกรรมเสริมหลักสตูร จัดสัมมนาทางวิชาการ/ นิสิต/คณาจารย์ประจำหลักสูตร  

 * กิจกรรมเสริมหลักสตูร ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี นิสิต/คณาจารย์ประจำหลักสูตร 
 

1.[รายบุคคล-บทความ] ให้นิสิตเขียนบทความทางวิชาการ จำนวน 2 บทความ ในประเด็นที่นิสิต
สนใจเช่น พระพุทธศาสนา ปรัชญา การบริหาร การจัดการ และศาสตร์อื่นที่สอดคล้องกับวิชาที่ศึกษาและ
สาขาที่กำลังศึกษา  ตีพิมพ์ในวารสาร TCI 1-2 และนำผลการตีพิมพ์หรือเล่มวารสารมาส่งแทนการประเมินใน
รายวิชา [ระบบวารสารไทย https://www.tci-thaijo.org/]  วารสาร TCI-1-2 https://tci-thailand.org/ 

2.[รายบุคคล-คลิป] ให้นิสิตนำเสนอประเด็นเกี ่ยวกับการศึกษาพระพุทธศาสนา/ปรัชญา/พุทธ
ปรัชญา/ที่สนใจ สรุปวิเคราะห์นำเสนอในรูปแบบของสื่อออนไลน์ วีดีทัศน์ ให้ตัดต่ออย่างเป็นระบบ นำเสนอใน
พ้ืนที่สาธารณะ เช่น Facebook Youtube Tiktok Blog และช่องทางสื่อออนไลน์ชนิดต่าง ๆ  

3.[รายบุคคล-สังเคราะห์ดุษฎีนิพนธ์] สังเคราะห์แนวคิด องค์ความรู้ที ่ได้ การประยุกต์ใช้ในการ
บริหารองค์กร จากดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ ที่เกี่ยวกับสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ หรือประเด็นที่นิสิตสนใจ 
จำนวน 10 เล่ม/เรื่อง นำเสนอในรูปแบบการแนะนำ ถอดองค์ความรู้  Review  เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์
เท่านั้น (ไม่รับเป็นเอกสาร)  

4.[รายกลุ่ม/ห้อง/จัดสัมมนา] จัดสัมมนาทางวิชาการ 1 ครั้ง นิสิตร่วมกันดำเนินการในประเด็นและ
ขอบข่ายที่นิสิตสนใจ ดำเนินให้เป็นโครงการโดยต้องได้รับการอนุมัติจากทางหลักสูตรและมหาวิทยาลัย  



5.[รายกลุ่ม/ห้อง/ทัศนะศึกษา] ทัศนะศึกษาดูงายภายในประเทศประกอบรายวิชา 1 ครั้ง นิสิต
ร่วมกันดำเนินการในประเด็นและขอบข่ายที่นิสิตสนใจ ดำเนินให้เป็นโครงการโดยต้องได้รับการอนุมัติจากทาง
หลักสูตรและมหาวิทยาลัย 

6.[เอกสารประกอบ/หนังสือ] พุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ http://gps.mcu.ac.th/?p=18148 
 

พระสุธีวีรบัณฑิต,รศ.ดร./พระปลัดระพิน พุทธิสาโร ผู้รับผิดชอบประจำวิชา 
มอบหมาย 12 พฤศจิกายน 2563 – ดำเนินการภายใน 30 มีนาคม 2564 

ผู้ประสานงาน พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. โทร.098-8689896 ,  
ดร.สุภัทรชัย สสีะใบ โทร. 095-6044959 

 

(ก) **วารสารในเครือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
1.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/issue/view/16675 
2. วารสาร มจร ครศุาสตร์ปริทรรศน์ https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDMCU/issue/view/16645  
3. วารสาร มจร มนุษย์ศาสตร์ปรทิรรศน์  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/human/issue/view/16565 

4. วารสารสันติศึกษา https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/76520 
5.วารสาร มจร พุทธศาสตร์ปริทรรศน์ https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jmb/article/view/240264 

6. วารสารบัณพิตศึกษาปริทรรศน์ https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JGSR/article/view/191973 
7.วารสารวิชาการ มจร (กองวิชาการ) http://jma.mcu.ac.th/ 
 
(ข) ** วารสารที่อยู่ในฐาน TCI ฐาน 1 และ 2 รายช่ือวารสารทั้งหมด พบวารสารทั้งหมด 1,045 รายการ  
https://tci-thailand.org/list%20journal.php 
 
(ค) วารสารในระดับนานาชาติ  
#ประกาศ ก.พ.อ. ในราชกิจจาเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th/.../2562/E/151/T_0013.PDF 
#วารสารที่ปรากฏในประกาศของ ก.พ.อ. 
#ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ได้แก่ ERIC, MathSciNet, Pubmed, Scopus, Web of Science (เฉพาะใน
ฐานข้อมูล SCIE, SSCI และ AHCI เท่านั้น), JSTOR และ Project Muse 
 - ERIC https://eric.ed.gov/ 
 - MathSciNet https://mathscinet.ams.org/mathscinet/ 
 - Pubmed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/ 

- Scopus https://www.scopus.com/home.uri 
- Web of Science https://mjl.clarivate.com/search-results 
- JSTOR https://www.jstor.org/ 
- Project Muse https://muse.jhu.edu/ 

http://gps.mcu.ac.th/?p=18148
https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDMCU/issue/view/16645
https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jmb/article/view/240264
https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JGSR/article/view/191973
http://jma.mcu.ac.th/
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https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/.../2562/E/151/T_0013.PDF?fbclid=IwAR0qbqCTD_aCYRFXM_YwhfwLgYAachZ4gs_wBQLQS4tuf7w1y3SZnFy1sh0
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%8F%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Feric.ed.gov%2F%3Ffbclid%3DIwAR1l75UdkTLLConi7Vtm-bJkRFw1UdkujX90OobOoDKJ55r498cRPxxYTeE&h=AT0xaU8OMtmi6MZOvAeO90nNHRqgAhtirnMG3gACEOzTREXUAymJtMfUaf4LZOJTH4vBQfLh0sWthLiqslPUVlnmz2NQTQO5QCWwseQ7F8JR6omP-Fxb143c3PxNMbMLQapX4DcboqKu9gBdHvx3Y5FgqHE3Wz3a2Q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmathscinet.ams.org%2Fmathscinet%2F%3Ffbclid%3DIwAR0Md9iikVyRrh6ZAgc4HD2pYKHskntlkH0KAoGpX5bgBCo6eRJtwlm7QAw&h=AT0jN_C4_SrLV_YfBOy2P7VmDX0e8QFDDYZF0CxGbv_mfMDyiva5iOGWqknSo-gNWkpuPI6VoenYxZajc7_ojl0o9UW_CRtMMn2aE0YfWymWbE1aZWRLYpqrnTb2mHOyRlwKUvZrZ_hI2n0dZn6GX9Ny8i-WhlOReQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpubmed.ncbi.nlm.nih.gov%2F%3Ffbclid%3DIwAR0deJD1Pj71UFljZ6IH5YMU1iJiT91R1XvZ8eOBg3vL04VulmUEui0bOeI&h=AT1kvqY4W-BhGsWZgLZPsKJZQSP3pQkbCxLL5mMAzHrva8TLCcUW8jrzWIZxBB1HRuTAp6dlm6ZYWOskjDa_VCThAuP8ooCjTy8pudFfxa_hgMFvpfwEGlxw-wndX5ULJju8UrZ8nhdNmnbWU5JzHvaibJHo98V3hA
https://www.scopus.com/home.uri?fbclid=IwAR1d9SiqJwG28jUwvEkbwsDnkre0dJu0nRLlcWxF-UljRASsnFgXc6vojvI
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmjl.clarivate.com%2Fsearch-results%3Ffbclid%3DIwAR3ng9Xs0sXPfRxNLfHjsbuPtIPBd7AQzmoA-DmHLrioCURFLGLKTQsVzlU&h=AT3Bn3uSHUd_jrlwl6JQgx8L7b8_e3mMZjlb1NNmT9SVEyvIxR3LqEiZPrk_HJKIsKtAnqxkZ2P918HmqZ2eWjbh7eTWX2e7qViaKLVUcx7yqvy1W7cYRuiXkAruJw3ihMXFkKCTC_BrpzZOzcODPKWFwea-BxIO_g
https://www.jstor.org/?fbclid=IwAR3LMo8VH_JSfBqJJmQWgztcNXvIROdrX4qn_p5eOJbbrM0alVvnTtTudcw
https://muse.jhu.edu/?fbclid=IwAR0kbtfQ_r7LQR2SR4-UcTwGhIm_w-ykvluvTcmDnwKWEYyLujYv4UtpxRg

