
 
 

งานมอบหมายนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑติ 
สาขาวิชา การจัดการเชิงพุทธ   

รายวิชาการจัดการกิจการพระพุทธศาสนาในกลุ่มประเทศอาเซียน 
ระหว่าง 18 มิถุนายน– 8 ตุลาคม 2563 

งานมอบหมาย/ประจ ารายวิชา   

1.[งานรายบุคคล] เขียนบทความ/วิชาการ/วิจัย รูปละ 2  บทความ ที่สอดคล้องกับรายวิชาการ

จัดการกิจการ พระพุทธศาสนาในอาเซียน หรือรายวิชาอื่น ๆ ที่ศึกษาในภาคการศึกษานี้ อาทิ การปฏิรูปกิจการ
คณะสงฆ์ การบริหารกิจากรคณะสงฆ์ การบริหารกิจการพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา และเรื่องอื่น ๆ ที่นิสิต 
สนใจ โดยให้มีการจัดพิมพ์เผยแผ่ในวารสาร หรือน าเสนอในงานสัมมนาที่มหาวิทยาลัยจัดข้ึนหรือ หน่วยงานอื่นจัด
ข้ึน โดยน าให้น าผลการตีพิมพ์ส่งเพื่อรับการประเมินแทนการสอบในรายวิชา [1.ส่งผลการ ตีพิมพ์ที่หลักสูตรตาม
เกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนด 2.ส่งที่อาจารย์ผู้บรรยายประจ าวิชาเพื่อประเมินตามเกณฑ์ การประเมินประจ ารายวิชา 

ตีพิมพ์ TCI ฐาน 1,TCI ฐาน 2, (เช่น วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์) วารสารอื่น ๆ หรือน าเสนอ

ในงานประชุม/+กรณี อื่น ๆ] โดยด าเนินการจัดส่งและแจ้งผล ภายใน 30 ตุลาคม 2563 [หมายเหตุ : นิสิตพึง
ด าเนินการด้วย ตนเอง/มิให้มีผู้กระท าแทนด้วยอามิส/ไม่พึงคัดลอกงานจากแหล่งอื่น/หรือคัดลอกโดยไม่มีการ
อ้างอิง อัน จะเป็นเหตุให้เกิดการฟ้องร้อง หรือผิดจริยธรรม/ละเมิดลิขสิทธ์ิทางปัญญา หรือเหตุผลอื่นๆ/หากฝ่าฝนื
ให้ ปรับไม่ผ่านตามรายวิชา]  

[ผลได้: 1.คุณสมบัติตามเกณฑ์หลักสูตร 2 ใน 3 บทความ 2.การประเมินตามกรอบรายวิชา 3.ความรู้เชิง
ประจักษ์]  

2.[รายบุคคล] สังเคราะห์หนังสือ บทความ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ดุษฎีนิพนธ์ ที่เก่ียวกับการบริหารกิจการ
พระพุทธศาสนา หรือการบริหารกิจการคณะสงฆ์  จ านวน 10 เล่ม/เร่ือง จากน้ันน ามาวิพากษ์ สรุปสังเคราะห์องความรู้ใน
เร่ืองน้ัน ๆ เป็นความเรียง ในรูปแบบของ Books Review วิเคราะห์หนังสือ สังเคราะห์วิทยานิพนธ์ ส่งในรูปออนไลน์เป็น 
Facebook, Blog, Bockdit Page หรือไฟล์ Word หรือ PDF ไม่รับงานในรูปของกระดาษ (ภายใน 30 ตุลาคม 2563+) 

[ผลได้: 1.ความรู้เชิงประจักษ์ 2.การประเมินตามกรอบรายวิชา 3.การสังเคราะห์องค์ความรู้]  
3.[ท างานกลุ่ม] ให้นิสิตแบ่งกลุ่มเท่า ๆ  กัน แสวงหาองค์ความรู้ด้านกิจการพระพุทธศาสนาใน  อาเซียน 

10 ประเทศ ในภาระกิจ 6 ด้าน และตามหลักการบริหาร หรือสภาพจริงของการบรหิารกิจการ พระพุทธศาสนาใน
ประเทศน้ัน ๆ เช่น องค์กรจัดต้ังในประเทศน้ัน ๆ ท ารายงานกลุ่มสัมภาษณ์และเก็บ ข้อมูลจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง



ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาโดยสะท้อนให้เห็น 1.ความเป็นมา/ ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา 2.แนว
ทางการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา (ตามภาระกิจการปฏิรูป กิจการพระพุทธศาสนา 6 ด้าน/หรือตามหลักการ
บริหารของประเทศนั้น ๆ ) น าเสนอในรูปแบบมัลติมีเดีย/หรือน าเสนอหน้าช้ันเรียน กลุ่มละ 3 คลิป (ภายใน 30 
ตุลาคม 2563)  หรือประสงค์จัดท าเป็นรายบุคคล/ให้เป็นไปตามข้อตกลง     

กลุ่ม  ท าสื่อ YouTube 3-5 นาที (ส่งภายใน 30 ตุลาคม 2563) สมาชิกกลุ่ม 
กลุ่ม 1 (1) กัมพูชา (2) สิงคโปร ์ (3) คริสต์ (ท) 6 รูป=3 คลิป 
กลุ่ม 2 (1) เวียดนาม (2) ฟิลิปปินส์ (3) อันนัม-จีน (ท) 6 รูป =3 คลิป 
กลุ่ม 3 (1) พม่า (2) อินโดนีเซีย (3) ไทย 6 รูป =3 คลิป 
กลุ่ม 4 (1) ลาว (2) มาเลเซีย-บรูไน (3) อิสลาม (ท) 5 รูป =3 คลิป 

[ผลจะพึงได้: 1.สื่อมัลติมีเดีย เผยแผ่ใน Youtube 2.องค์ความรู้เชิงประจักษ์ 3.ทักษะด้านการสื่อสาร
กิจการพระพุทธศาสนาเปรียบเทียบ] 

  
4. [ท างานเป็นทีม] จัดสัมมนา 1 ครั้ง ภายใต้การบริหาร จัดการ วางแผน และก าหนดประเด็นร่วมกัน  

เป็นภาระงานประกอบรายวิชา (1) การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาในกลุ่มประเทศอาเซียน (804106)  (2) การ
วิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพช้ันสูงทางการจัดการ (804105)  (3) การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
(804110) แสวงหาความรู้ด้านการบริหารกิจการคณะสงฆ์ประกอบรายวิชา อันเป็นส่วนหนึ่งของการแสวงหา
ความรู้ตามกลไกของการจัดการเรียนรู้เสริมหลักสูตร/สามารถด าเนินการตามแนวทางที่นิสิตจะพึงด าเนินการ
ร่วมกับคณาจารย์ผู้สอนในรายวิชาอื่น ๆ ตามที่ก าหนดหรือสาขาอื่น ๆ ภายใต้โครงสร้างหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
(ภายใน 30 ตุลาคม 2563+) จัดผ่านระบบ Online เช่น Zoom Meeting, Google Meeting, Facebook Live 
/หรือจัดในห้องประชุมให้เป็นไปตามข้อตกลงของนิสิต  

 [ผลได ้: 1.การท างานเป็นทีม 2.ออกแบบการเรียนรู้ตามความสนใจของผู้เรียน 3.ทักษะด้านการบริหาร]  
5.[ท างานเป็นทีม] ศึกษาดูงานประกอบรายวิชา/โดยให้เนื่องกับวิชาอื่น ๆ ที่ด าเนินการเรียนการสอนใน

ช้ัน/และภาระกิจตามที่หลักสูตรก าหนดอีก 1 ครั้ง โดยให้สอดคล้องกับสาขาวิชา สอดคล้องกับหลักสูตร และวิชา
อื่น ๆ ที่จะเนื่องด้วยการออกแบบการเรียนรู้ส าหรับผู้ เรียน  เช่น การเดินทางศึกษาการบริหารกิจการ
พระพุทธศาสนาในกลุ่มประเทศอาเซียน การศึกษาดูงานการบริหารกิจการพระพุทธศาสนาในกลุ่มของจีนนิกาย 
(วัดโพธ์ิแมน) อันนัมนิกาย (วัดกุศล) ในประเทศไทย องค์กรทางศาสนาอื่น ๆ  เป็นต้น  (ภายใน 30 ตุลาคม 
2563+) 

[ผลได ้: 1.การท างานเป็นทีม 2.ออกแบบการเรียนรู้ตามความสนใจของผู้เรียน 3.การศึกษาเชิงพื้นที่จาก
ประสบการณ์ตรงในพื้นที่นิสิตสนใจ]  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สัปดาห์ ว/ด/ป รายละเอียด (ร่าง) ผู้บรรยาย/วิทยากร 

1 18 มิ.ย.2563  
อธิบายแนวสังเขปรายวิชา  
การวัดผลประเมินผล 

พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร 
พระมหานิกร ฐานุตฺตโร, ดร.  

2 25 มิ.ย.2563 
การบริหารกจิการคณะสงฆ์ ประเทศ
กัมพูชา 

พระสุธีวีรบัณฑิต, รศ.ดร. 

3 2 ก.ค.2563 
การบริหารกจิการคณะสงฆ์ ประเทศ
พม่า 

พระมหานิกร ฐานุตฺตโร, ดร. 

4 9 ก.ค.2563 การบริหารกจิการคณะสงฆ์ เวียดนาม พระปลัดระพิน พุทธิสาโร 

5 16 ก.ค.2563 
การบริหารกจิการพระพทุธศาสนาใน
ลาว 

พระมหานิกร ฐานุตฺตโร, ดร. 

6 23 ก.ค.2563 

การเปรียบการบรหิารกิจการ
พระพุทธศาสนาทั้งฝ่ายเถรวาทและ
มหายาน 

พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. 
 

7 30 ก.ค.2563 การบริหารกจิการพระพทุธศาสนา ไทย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม 

8 6 ส.ค. 2563 
การจัดการกจิการพระพุทธศาสนาใน
อาเซียน พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. 

9 
13 ส.ค. 
2563 

พัฒนาการกิจการพระพุทธศาสนาใน
อาเซียน 

พระโสภณวชิราภรณ์,ดร. 
พระมหาดาวสยาม ปญฺญาวชิ
โร 

10 
20 ส.ค. 
2563 

การบริหารกจิการพระพทุธศาสนา
เปรียบเทียบมาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน 

พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร,  
พระมหานิกร ฐานุตฺตโร.ดร. 

11 
27 ส.ค. 
2563 

การบริหารกจิการพระพทุธศาสนา
เปรียบเทียบอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส ์

พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร 
 พระมหานิกร ฐานุตฺตโร.ดร. 

12 3 ก.ย. 2563 

วิธีการแสวงหาองค์ความรู้ (วิจัย)  ด้าน
กิจการพระพุทธศาสนาในอาเซียน/การ
เขียนบทความด้านพุทธศาสนาอาเซียน
ศึกษาและน าเสนอในเวทีนานาชาติ 

ดร.ล าพอง กลมกลู 
พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ 

13 10 ก.ย.2563 กิจกรรมเสริมหลักสูตร คณาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

14 17 ก.ย. 2563 กิจกรรมเสริมหลักสูตร  คณาจารย์ประจ าหลักสูตร 



 
 
 
 
 
 

มอบหมาย 18 มิถุนายน 2563 
โดยคณาจารย์ผูบ้รรยาย/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

raphin.dua@mcu.ac.th 0867713638 
 
เอกสารอ้างอิงและงานท่ีเกี่ยวข้อง 
1.สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) พระพุทธศาสนาในเอเชีย (ลาว กัมพูชา พม่า เวียดนาม ฯ) 

https://bit.ly/2UTW5YS 
2.พระพทุธศาสนาในอาเซียน เล่ม 1 (โดยศูนย์อาเซียนศึกษา มจร) https://bit.ly/2wWQ0C3 
3.พระพทุธศาสนาในอาเซียน เล่ม 2 (โดยศูนย์อาเซียนศึกษา มจร) https://bit.ly/2ysXu0e 
4.ธรรมยุติกนกิายในกัมพูชา ความสัมพันธ์ทางการเมืองและศาสนาของไทยและกัมพูชา 

https://bit.ly/2R7A07o 
5.พุทธศาสนาเถรวาท : อัตลกัษณ์ ชาติพันธ์ุ และการคงอยู่ของ “ขะเเมรก์รอม” ในเวียดนาม  

https://bit.ly/34aZW7q 
6.พระพทุธศาสนาในประเทศพม่า : นิกาย การปกครอง และสมณศักดิ์. https://bit.ly/3bOpIAH 
7.พัฒนาการของพระพุทธศาสนาอนัมนิกายแบบเวียดนามในประเทศไทย https://bit.ly/3aFmmQo 
8.พระพทุธศาสนาในเวียดนาม : เรื่องเล่าจากการเดินทาง Buddhism in Vietnam : Story from 

Traveling    https://bit.ly/3dI1hXH 
9. การศึกษาบทบาทพระสงฆ์กับการมสี่วนร่วมทางการเมอืงในอาเซียน: พหกุรณีศึกษา (กัมพูชา 

เวียดนาม พม่า)  https://bit.ly/2JzqiGI 
10.พม่า : พระอึดอัดที่วัดมนหูะ การสื่อสารทางการเมืองและตัวตน https://bit.ly/37FV0Jo 
11.พระมหานิกร ฐานุตฺตโร (2558)  ความเช่ือและแนวโน้มพระพุทธศาสนาในอนาคตของประเทศอินโดนิ

เซีย. วารสาร มจร มนุษยศาสตรป์ริทรรศน ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558 หน้า 75-85. 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/human/article/view/138146 

15   24 ก.ย. 2563 
 การบรหิารกิจการพระพุทธศาสนาใส
อาเซียนเปรียบเทียบ องค์รวม 

พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร 
พระมหานิกร ฐานุตฺตโร.ดร. 

16 8 ต.ค. 2563 สรปุ/ประเมิน/สอบปลายภาค 
พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร 
พระมหานิกร ฐานุตฺตโร.ดร. 

หมายเหตุ : ตารางน้ี อาจมีการปรับตามสถานการณ์ที่เหมาะสม / รูปแบบการเรียนในชั้นเรียนและออนไลน์  

mailto:raphin.dua@mcu.ac.th
https://bit.ly/2UTW5YS
https://bit.ly/2wWQ0C3
https://bit.ly/2ysXu0e
https://bit.ly/2R7A07o
https://bit.ly/34aZW7q
https://bit.ly/3bOpIAH
https://bit.ly/3aFmmQo
https://bit.ly/3dI1hXH
https://bit.ly/2JzqiGI
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