
ที่ รหัสประจําตัว ชื่อ ฉายา นามสกุล สาขาวิชา หัวขอสารนิพนธ คณะกรรมการสอบ ผลสอบ การเผยแพรบทความ คาระดับเฉลี่ย

1 6101204206 พระมหาชัยสิทธิ์  ชยสิทฺโท เปรียบยอดยิ่ง การ

จัดการ

เชิงพุทธ

การบริหารจัดการที่ดีในการ

ปกครองคณะสงฆอําเภออุทัย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 GOOD MANAGEMENT IN 

THE SANGHA 

ADMINISTRATION OF UTHAI 

DISTRICT, AYUTTHAYA 

PROVINCE

1. พระอุดมสิทธินายก, 

ผศ.ดร. 

2. พระเมธาวินัยรส, รศ.

ดร. 

3. พระมหานิกร ฐานุตฺต

โร, ดร. 

4. พระมหากฤษฎา กิตฺติ

โสภโณ, ผศ.ดร. 

5. พระปลัดระพิน  พุทฺธิ

สาโร, ผศ.ดร.

B+ ไดรับการตอบรับให

เขารวมเสนอบทความ

ในการประชุมทาง

วิชาการท่ีมีรายงาน

การประชุม 

(Proceedings) 29 

เม.ย. 64 จัดโดย

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

 ภาควิชารัฐศาสตร  

คณะสังคมศาสตร

3.39

                                                                              รายชื่อนิสิตระดับปริญญาโท (บรรพชิต)

                                                                   เพื่อเสนอขออนุมัติปริญญาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต

                                                                                ครั้งท่ี  ๒  ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ 

สาขาวิชาการจัดการเชงิพุทธ จํานวน ๑๘ รูป



ที่ รหัสประจําตัว ชื่อ ฉายา นามสกุล สาขาวิชา หัวขอสารนิพนธ คณะกรรมการสอบ ผลสอบ การเผยแพรบทความ คาระดับเฉลี่ย

2 6201204201 พระครูพิมล

ธรรมภาณ

กนฺตสีโล ปาละพันธ การ

จัดการ

เชิงพุทธ

การบริหารการจัดการการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

ราชวรมหาวิหาร

THE MANAGEMENT OF 

CULTURAL TOURISM OF

PHRA CHETUPHON 

WIMONMANGKLARARAM 

RATCHAWORAMAHAWIHAN 

TEMPLE

1. พระสุธีวรีบัณฑิต, 

รศ.ดร.

2. ผศ.ดร.อุทัย สติมั่น

3. ดร.สุภัทรชัย สีสะใบ

4. ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว

5. พระปลัดระพิน  พุทฺธิ

สาโร, ผศ.ดร.

A ไดรับการตอบรับให

เขารวมเสนอบทความ

ในการประชุมทาง

วิชาการท่ีมีรายงาน

การประชุม 

(Proceedings) 29 

เม.ย. 64 จัดโดย

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

 ภาควิชารัฐศาสตร  

คณะสังคมศาสตร

3.46

3 6201204202 พระปลัดชุมพล อาภทฺธโร แสนสุข การ

จัดการ

เชิงพุทธ

การสรางแรงจูงใจตามหลักพุทธ

ธรรมใหแกประชาชนในการ

ทําบุญของวัดพุนอย อําเภอ

บานหมี่ จังหวัดลพบุรี

THE MOTIVATION 

CREATION ACCORDING TO 

BUDDAHADHAMMA 

TO THE PEOPLE IN MERRIT-

MAKING OF WAT PUNOI , 

BANMEE DISTRICT, LOPBURI 

PROVINCE

1. พระอุดมสิทธินายก, 

ผศ.ดร. 

2. พระเมธาวินัยรส, รศ.

ดร. 

3. พระมหานิกร ฐานุตฺต

โร, ดร. 

4. พระมหากฤษฎา กิตฺติ

โสภโณ, ผศ.ดร. 

5. พระปลัดระพิน  พุทฺธิ

สาโร, ผศ.ดร.

A ไดรับการตอบรับให

เขารวมเสนอบทความ

ในการประชุมทาง

วิชาการท่ีมีรายงาน

การประชุม 

(Proceedings) 29 

เม.ย. 64 จัดโดย

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

 ภาควิชารัฐศาสตร  

คณะสังคมศาสตร

3.75



ที่ รหัสประจําตัว ชื่อ ฉายา นามสกุล สาขาวิชา หัวขอสารนิพนธ คณะกรรมการสอบ ผลสอบ การเผยแพรบทความ คาระดับเฉลี่ย

4 6201204203 พระปลัดชัยรัตน  ปยสีโล เกตุสุวรรณ การ

จัดการ

เชิงพุทธ

 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประชาชนตามหลักภาวนา ๔ 

ของพระสงฆอําเภอวิหารแดง 

จังหวัดสระบุรี

PEOPLE’S LIFE QUALITY 

DEVELOPMENT BY 

BHAVANA 4 OF MONK AT 

WIHANDAENG DISTRICE, 

SARABURI PROVINCE

1. พระสุธีวรีบัณฑิต, 

รศ.ดร.

2. ผศ.ดร.อุทัย สติมั่น

3. อ.ดร.สุภัทรชัย สีสะใบ

4. พระอุดมสิทธินายก, 

ผศ.ดร.

5. พระมหากฤษฎา กิตฺติ

โสภโณ, ผศ.ดร.

B+ ไดรับการตอบรับให

เขารวมเสนอบทความ

ในการประชุมทาง

วิชาการท่ีมีรายงาน

การประชุม 

(Proceedings) 29 

เม.ย. 64 จัดโดย

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

 ภาควิชารัฐศาสตร  

คณะสังคมศาสตร

3.63

5 6201204204 พระมหาพงษเทพ ปภากโร ลอประเสริฐ การ

จัดการ

เชิงพุทธ

การเผยแผพระพุทธศาสนาโดย

การแหลนิทานชาดกของ

พระครูพิมลธรรมภาณ (มานพ 

กนฺตสีโล)

THE BUDDHISM 

PROPAGATION BY 

ALLEGORY SERMON OF 

HRAKHRUPHIMONDHAMMAP

HAN (MANOP KANTASILO)

1. พระเมธีธรรมาจารย, 

รศ.ดร.

2. รศ.ดร.อํานาจ บัวศิริ

3. ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว

4. พระปลัดระพิน พุทฺธิ

สาโร, ผศ.ดร.

5. พระมหากฤษฎา กิตฺติ

โสภโณ, ผศ.ดร.

B+ ไดรับการตอบรับให

เขารวมเสนอบทความ

ในการประชุมทาง

วิชาการท่ีมีรายงาน

การประชุม 

(Proceedings) 29 

เม.ย. 64 จัดโดย

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

 ภาควิชารัฐศาสตร  

คณะสังคมศาสตร

3.59



ที่ รหัสประจําตัว ชื่อ ฉายา นามสกุล สาขาวิชา หัวขอสารนิพนธ คณะกรรมการสอบ ผลสอบ การเผยแพรบทความ คาระดับเฉลี่ย

6 6201204205 พระมหาสวสัดิ์  ตวณฺโณ อินกอง การ

จัดการ

เชิงพุทธ

การมีสวนรวมของพระสงฆใน

การเสริมสรางสุขภาวะเพ่ือลด

เหลาบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี

 THE SANGHA’S 

PARTICIPATION IN WELL-

BEINGS PROMOTION 

FOR LIQUOR AND 

CIGARETTE REDUCTION IN 

NONTABURI PROVINCE

1. พระสุธีวรีบัณฑิต, 

รศ.ดร.

2. ผศ.ดร.อุทัย สติมั่น

3. ดร.สุภัทรชัย สีสะใบ

4. พระอุดมสิทธินายก, 

ผศ.ดร.

5. พระมหากฤษฎา กิตฺติ

โสภโณ, ผศ.ดร.

A ไดรับการตอบรับให

เขารวมเสนอบทความ

ในการประชุมทาง

วิชาการท่ีมีรายงาน

การประชุม 

(Proceedings) 29 

เม.ย. 64 จัดโดย

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

 ภาควิชารัฐศาสตร  

คณะสังคมศาสตร

3.38

7 6201204206 พระมหาพงศ

ปณต

าณเวที เช้ือเย็น การ

จัดการ

เชิงพุทธ

บทบาทของพระสงฆในการจัด

กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 

ในเขตตําบลในเมือง จังหวัด

นครราชสีมา

THE MONKS’ ROLES IN 

ORGANIZING THE 

BUDDHIST ACTIVITIES AT 

NAI MUENG SUB-DISTRICT, 

NAKORNRAJASIMA 

PROVINCE

1. พระอุดมสิทธินายก, 

ผศ.ดร. 

2. พระเมธาวินัยรส, รศ.

ดร. 

3. พระมหานิกร ฐานุตฺต

โร, ดร. 

4. พระมหากฤษฎา กิตฺติ

โสภโณ, ผศ.ดร. 

5. พระปลัดระพิน  พุทฺธิ

สาโร, ผศ.ดร.

B+ ไดรับการตอบรับให

เขารวมเสนอบทความ

ในการประชุมทาง

วิชาการท่ีมีรายงาน

การประชุม 

(Proceedings) 29 

เม.ย. 64 จัดโดย

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

 ภาควิชารัฐศาสตร  

คณะสังคมศาสตร

3.67



ที่ รหัสประจําตัว ชื่อ ฉายา นามสกุล สาขาวิชา หัวขอสารนิพนธ คณะกรรมการสอบ ผลสอบ การเผยแพรบทความ คาระดับเฉลี่ย

8 6201204207 พระครูสังฆรักษ

ธีรภัทร

อิทฺธิปฺโ กองนิมิตร การ

จัดการ

เชิงพุทธ

การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิ

บาลของคณะสงฆอําเภอพรหม

บุรี จังหวัดสิงหบุรี 

TEMPLE ADMINISTRATION 

IN ACCORDANCE WITH THE 

PRINCIPLES OF GOOD 

GOVERNANCE OF THE 

SANGHA OF PHROM BURI 

DISTRICT, SINGBURI 

PROVINCE 

1. พระเมธีธรรมาจารย, 

รศ.ดร.

2. รศ.ดร.อํานาจ บัวศิริ

3. พระอุดมสิทธินายก, 

ผศ.ดร. 

4. พระปลัดระพิน พุทฺธิ

สาโร, ผศ.ดร.

5. พระมหากฤษฎา กิตฺติ

โสภโณ, ผศ.ดร.

B+ ไดรับการตอบรับให

เขารวมเสนอบทความ

ในการประชุมทาง

วิชาการท่ีมีรายงาน

การประชุม 

(Proceedings) 29 

เม.ย. 64 จัดโดย

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

 ภาควิชารัฐศาสตร  

คณะสังคมศาสตร

3.54

9 6201204208 พระสมุหอมร ปภากโร อิ่มละออ การ

จัดการ

เชิงพุทธ

การพัฒนาการจัดการเรียนการ

สอนของพระสอนศีลธรรมใน

โรงเรียนอําเภอไชโย  จังหวัด

อางทอง

THE DEVELOPMENT OF 

INSTRUCTIONAL 

MANAGEMENT OF MORAL 

TEACHING MONKS IN 

SCHOOLS AT CHAIYO 

DISTRICT

ANGTHONG PROVINCE

1. พระอุดมสิทธินายก, 

ผศ.ดร. 

2. พระเมธาวินัยรส, รศ.

ดร. 

3. พระมหานิกร ฐานุตฺต

โร, ดร. 

4. พระมหากฤษฎา กิตฺติ

โสภโณ, ผศ.ดร. 

5. พระปลัดระพิน  พุทฺธิ

สาโร, ผศ.ดร.

A ไดรับการตอบรับให

เขารวมเสนอบทความ

ในการประชุมทาง

วิชาการท่ีมีรายงาน

การประชุม 

(Proceedings) 29 

เม.ย. 64 จัดโดย

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

 ภาควิชารัฐศาสตร  

คณะสังคมศาสตร

3.75



ที่ รหัสประจําตัว ชื่อ ฉายา นามสกุล สาขาวิชา หัวขอสารนิพนธ คณะกรรมการสอบ ผลสอบ การเผยแพรบทความ คาระดับเฉลี่ย

10 6201204210 พระอธิการชยุต เตชธมฺโม สุขธรรมา การ

จัดการ

เชิงพุทธ

การบริหารจัดการงาน

สงเคราะหประชาชนของคณะ

สงฆ อําเภอบานหมอ จังหวัด

สระบุรี

SANGHA’S PUBLIC 

WELFARES MANAGEMENT 

AT BAN MOR DISTRICT, 

SARABURI PROVINCE

1. พระเมธีธรรมาจารย, 

รศ.ดร.

2. รศ.ดร.อํานาจ บัวศิริ

3. พระปลัดระพิน พุทฺธิ

สาโร, ผศ.ดร.

4. พระสุธีวรีบัณฑิต, 

รศ.ดร.

5. พระมหากฤษฎา กิตฺติ

โสภโณ, ผศ.ดร.

B+ ไดรับการตอบรับให

เขารวมเสนอบทความ

ในการประชุมทาง

วิชาการท่ีมีรายงาน

การประชุม 

(Proceedings) 29 

เม.ย. 64 จัดโดย

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

 ภาควิชารัฐศาสตร  

คณะสังคมศาสตร

3.54

11 6201204211 พระสัญญา พทฺธาโณ สรอยสุวรรณ การ

จัดการ

เชิงพุทธ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการปกครองคณะสงฆ 

อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

THE USE OF INFORMATION 

COMMUNICATION 

TECHNOLOGY FOR SANGHA 

ADMINISTRATION AT NONG 

KHAE DISTRICT, 

SARABURI PROVINCE

1. พระเมธีธรรมาจารย, 

รศ.ดร.

2. รศ.ดร.อํานาจ บัวศิริ

3. พระปลัดระพิน พุทฺธิ

สาโร, ผศ.ดร.

4. พระสุธีวรีบัณฑิต, 

รศ.ดร.

5. พระมหากฤษฎา กิตฺติ

โสภโณ, ผศ.ดร.

B+ ไดรับการตอบรับให

เขารวมเสนอบทความ

ในการประชุมทาง

วิชาการท่ีมีรายงาน

การประชุม 

(Proceedings) 29 

เม.ย. 64 จัดโดย

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

 ภาควิชารัฐศาสตร  

คณะสังคมศาสตร

3.79



ที่ รหัสประจําตัว ชื่อ ฉายา นามสกุล สาขาวิชา หัวขอสารนิพนธ คณะกรรมการสอบ ผลสอบ การเผยแพรบทความ คาระดับเฉลี่ย

12 6201204212 พระสมพล ยสชาโต คลายสุบรรณ การ

จัดการ

เชิงพุทธ

การมีสวนรวมของพระสงฆใน

การจัดการขยะมูลฝอยใน

อําเภอบางปะอิน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

MONKS’ PARTICIPATION IN 

THE SOLID WASTE 

MANAGEMENT 

AT BANG PA-IN DISTRICT, 

AYUTTHAYA PROVINCE

1. พระสุธีวรีบัณฑิต, 

รศ.ดร.

2. ผศ.ดร.อุทัย สติมั่น

3. ดร.สุภัทรชัย สีสะใบ

4. พระมหาสุนันฺท สุนนฺ

โท, ผศ.ดร.

5. พระมหากฤษฎา กิตฺติ

โสภโณ, ผศ.ดร.

A ไดรับการตอบรับให

เขารวมเสนอบทความ

ในการประชุมทาง

วิชาการท่ีมีรายงาน

การประชุม 

(Proceedings) 29 

เม.ย. 64 จัดโดย

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

 ภาควิชารัฐศาสตร  

คณะสังคมศาสตร

3.67

13 6201204213 พระไกรมาศ ปฺาวชิ

โร

หลิมเมืองมา การ

จัดการ

เชิงพุทธ

การบริหารจัดการวัดตาม

กิจกรรม ๕ ส. ของคณะสงฆ

อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

THE MONASTERY 

MANAGEMENT ACCORDING 

TO 5 S’S ACTIVITIES OF 

SANGHA AT WIHANDAENG 

DISTRICT, SARABURI 

PROVINCE

1. พระสุธีวรีบัณฑิต, 

รศ.ดร.

2. ผศ.ดร.อุทัย สติมั่น

3. ดร.สุภัทรชัย สีสะใบ

4. พระอุดมสิทธินายก, 

ผศ.ดร.

5. พระมหากฤษฎา กิตฺติ

โสภโณ, ผศ.ดร.

B+ ไดรับการตอบรับให

เขารวมเสนอบทความ

ในการประชุมทาง

วิชาการท่ีมีรายงาน

การประชุม 

(Proceedings) 29 

เม.ย. 64 จัดโดย

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

 ภาควิชารัฐศาสตร  

คณะสังคมศาสตร

3.75



ที่ รหัสประจําตัว ชื่อ ฉายา นามสกุล สาขาวิชา หัวขอสารนิพนธ คณะกรรมการสอบ ผลสอบ การเผยแพรบทความ คาระดับเฉลี่ย

14 6201204214 พระนิวัฒน สนฺตจิตฺโต บางหลวง การ

จัดการ

เชิงพุทธ

การพัฒนาเทคนิคการสอนของ

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

อําเภอคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธานี

THE DEVELOPMENT OF 

TEACHING TECHNIQUES OF 

MORAL TEACHING MONKS 

IN THE SCHOOLS OF 

KLONG LUANG DISTRICT, 

PATHUM THANI PROVINCE

1. พระอุดมสิทธินายก, 

ผศ.ดร. 

2. พระเมธาวินัยรส, รศ.

ดร. 

3. พระมหานิกร ฐานุตฺต

โร, ดร. 

4. พระสุธีวรีบัณฑิต, 

รศ.ดร.

5. พระมหากฤษฎา กิตฺติ

โสภโณ, ผศ.ดร. 

A ไดรับการตอบรับให

เขารวมเสนอบทความ

ในการประชุมทาง

วิชาการท่ีมีรายงาน

การประชุม 

(Proceedings) 29 

เม.ย. 64 จัดโดย

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

 ภาควิชารัฐศาสตร  

คณะสังคมศาสตร

3.63

15 6201204215 พระศิริวัฒน ปยสีโล คงศิริ การ

จัดการ

เชิงพุทธ

การบริหารศาสนสมบัติของวัด

ในอําเภอทาเรือ จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

THE RELIGIOUS PROPERTY 

MANAGEMENT OF 

MONASTERIES 

AT THARUA DISTRICT, 

AYUTTHAYA PROVINCE

1. พระอุดมสิทธินายก, 

ผศ.ดร. 

2. พระเมธาวินัยรส, รศ.

ดร. 

3. พระมหานิกร ฐานุตฺต

โร, ดร. 

4. พระมหาสุนันฺท สุนนฺ

โท, ผศ.ดร.

5. พระมหากฤษฎา กิตฺติ

โสภโณ, ผศ.ดร. 

A ไดรับการตอบรับให

เขารวมเสนอบทความ

ในการประชุมทาง

วิชาการท่ีมีรายงาน

การประชุม 

(Proceedings) 29 

เม.ย. 64 จัดโดย

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

 ภาควิชารัฐศาสตร  

คณะสังคมศาสตร

3.75



ที่ รหัสประจําตัว ชื่อ ฉายา นามสกุล สาขาวิชา หัวขอสารนิพนธ คณะกรรมการสอบ ผลสอบ การเผยแพรบทความ คาระดับเฉลี่ย

16 6201204216 พระไชยสิทธิ์ กิตฺ

ติปฺโ

นันทจักร การ

จัดการ

เชิงพุทธ

การพัฒนาศาสนทายาทของ

คณะสงฆเขตประเวศ 

กรุงเทพมหานคร

 THE DEVELOPMENT OF 

RELIGIOUS HERIS OF 

SANGHA ORGANIZATION IN 

PRAWET DISTRICT, 

BANGKOK 

1. พระอุดมสิทธินายก, 

ผศ.ดร. 

2. พระเมธาวินัยรส, รศ.

ดร. 

3. พระมหานิกร ฐานุตฺต

โร, ดร. 

4. พระมหากฤษฎา กิตฺติ

โสภโณ, ผศ.ดร. 

5. พระปลัดระพิน  พุทฺธิ

สาโร, ผศ.ดร.

A ไดรับการตอบรับให

เขารวมเสนอบทความ

ในการประชุมทาง

วิชาการท่ีมีรายงาน

การประชุม 

(Proceedings) 29 

เม.ย. 64 จัดโดย

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

 ภาควิชารัฐศาสตร  

คณะสังคมศาสตร

3.71

17 6201204219 พระครูสังฆรักษ

มานพ

อคฺคมาณ

โว

ชิตะ การ

จัดการ

เชิงพุทธ

ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับ

แรงจูงใจในการเรียนพระปริยัติ

ธรรมแผนกบาลี

ของนักเรียนในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

THE FACTORS RELATED TO 

MOTIVATION OF STUDENTS 

FOR 

PHRAPARIYATTIDHAMMA 

STUDYING UNDER PALI 

SECTION 

IN AYUTTHAYA PROVINCE

1. พระอุดมสิทธินายก, 

ผศ.ดร. 

2. พระเมธาวินัยรส, รศ.

ดร. 

3. พระมหานิกร ฐานุตฺต

โร, ดร. 

4. ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว

5. พระปลัดระพิน พุทฺธิ

สาโร, ผศ.ดร.

A ไดรับการตอบรับให

เขารวมเสนอบทความ

ในการประชุมทาง

วิชาการท่ีมีรายงาน

การประชุม 

(Proceedings) 29 

เม.ย. 64 จัดโดย

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

 ภาควิชารัฐศาสตร  

คณะสังคมศาสตร

3.79



ที่ รหัสประจําตัว ชื่อ ฉายา นามสกุล สาขาวิชา หัวขอสารนิพนธ คณะกรรมการสอบ ผลสอบ การเผยแพรบทความ คาระดับเฉลี่ย

18 6201204221 พระอนพัทย ตธมฺโม ประสพพฤกษ การ

จัดการ

เชิงพุทธ

การสงเสริมความสมานฉันท

ตามแนวพระพุทธศาสนา

สําหรับชุมชนของวัดพระ

นารายณมหาราชวรวิหาร 

จังหวัดนครราชสีมา

PROMOTING 

RECONCILIATION IN 

ACCORDANCE WITH 

BUDDHISM FOR THE 

COMMUNITY OF PHRA 

NARAI MAHARAJ 

WORAWIHAN MONASTERY 

NAKHON RATCHASIMA 

PROVINCE

1. พระเมธีธรรมาจารย, 

รศ.ดร.

2. รศ.ดร.อํานาจ บัวศิริ

3. ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว

4. พระปลัดระพิน พุทฺธิ

สาโร, ผศ.ดร.

5. พระมหากฤษฎา กิตฺติ

โสภโณ, ผศ.ดร.

A ไดรับการตอบรับให

เขารวมเสนอบทความ

ในการประชุมทาง

วิชาการท่ีมีรายงาน

การประชุม 

(Proceedings) 29 

เม.ย. 64 จัดโดย

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

 ภาควิชารัฐศาสตร  

คณะสังคมศาสตร

3.67



ท่ี รหัสประจําตัว ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา หัวขอสารนิพนธ คณะกรรมการสอบ ผลสอบ การเผยแพรบทความ คาระดับเฉล่ีย

1 6201204222 นางสาวทยิ

ดา

ผลสมบูรณ การจัดการ

เชิงพุทธ

การบริหารจัดการเพ่ือการปลูกฝง

ศรัทธาพระพุทธศาสนาแกนักเรียน

ของศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวัน

อาทิตยวัดนอก จังหวัดชลบุรี

 THE MANAGEMENT TO 

CULTIVATE FAITH IN BUDDHISM 

FOR STUDENTS OF THE SUNDAY 

BUDDHIST STUDIES CENTER, WAT 

NOK CHONBURI PROVINCE

1. พระเมธีธรรมาจารย, รศ.ดร.

2. รศ.ดร.อํานาจ บัวศิริ

3. ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว

4. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร.

5. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, 

ผศ.ดร.

A ไดรับการตอบรับใหเขา

รวมเสนอบทความใน

การประชุมทาง

วิชาการที่มีรายงาน

การประชุม 

(Proceedings) 29 

เม.ย. 64 จัดโดย

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชารัฐศาสตร  

คณะสังคมศาสตร

3.88

รายชื่อนิสิตระดับปริญญาโท (คฤหัสถ)

เพื่อเสนอขออนุมัติปริญญาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ จํานวน ๑ คน

คร้ังที่   ๒   ประจําปการศึกษา  ๒๕๖๓


