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สารบัญ  
หมวด          หนา 
หมวดท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป ๓ 
หมวดท่ี ๒ ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร ๒๖ 
หมวดท่ี ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางหลักสูตร ๒๗ 
หมวดท่ี ๔ ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล ๔๘ 
หมวดท่ี ๕ หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต ๖๓ 
หมวดท่ี ๖ การพัฒนาคณาจารย ๖๔ 
หมวดท่ี ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร ๖๕ 
หมวดท่ี ๘ การประเมินผล และการปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร ๖๙ 
ภาคผนวก   
 ก. คําอธิบายรายวิชาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) 
๗๑ 

 ข. ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ๘๙ 
 ค. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ๑๐๑ 
 ฆ. ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 

๑๐๔ 
 ง. ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับ

ปริญญาตร ี(ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช  ๒๕๕๐ 
 

๑๑๘ 
 จ. ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี(ฉบับท่ี ๓) แกไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 

๑๒๑ 
 ฉ. ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการโอนและ 

การเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
           
          ๑๒๖ 

 ช. ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการโอนและ 
การเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
๑๓๐ 

 ซ. ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ปริญญา 
ในสาขาวิชาและอักษรยอสําหรับสาขาวิชา พ.ศ.๒๕๔๒ 

 
๑๓๓ 

 ฌ. ขอกําหนดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวาดวยการจัดตั้งสวนงาน  
พ.ศ.๒๕๔๑ และผลการประเมินการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง 

 
๑๓๕ 

 ญ. มติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
    เรื่อง ขออนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
    เรื่อง ขออนุมัติแกไขรายละเอียดหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

       การจัดการเชิงพุทธ 

 
 
 

๑๗๑ 
 ฎ. ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องอนุมัติเปดสอน

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร 

 
 

๒๐๙ 
 ฏ. ประวัติและผลงานอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ๒๑๒ 
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙ 
------------------------------------------------------------ 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
คณะ   คณะสังคมศาสตร 

หมวดที ่๑ 
ขอมูลทั่วไป 

๑. รหัสและช่ือหลักสูตร  
 ภาษาไทย :    หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Arts Program in Buddhist Management  
 
๒. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  
 ชื่อเต็ม (ไทย) :  พุทธศาสตรบัณฑิต (การจัดการเชิงพุทธ)  
 ชื่อยอ (ไทย) : พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ)  
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :  Bachelor of Arts (Buddhist Management)  
 ชื่อยอ (อังกฤษ) :   B.A. (Buddhist Management) 
 

๓. วิชาเอกหรือความเช่ียวชาญเฉพาะของหลักสูตร 
 - 
๔. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 จํานวน ๑๔๐ หนวยกิต 

๕. รูปแบบของหลักสูตร 
 ๕.๑ รูปแบบ  
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ป 
 ๕.๒ ประเภทของหลักสูตร 
  หลักสูตรประเภททางวิชาการ 
 ๕.๓ ภาษาท่ีใช  
  การจัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย มีเอกสารตําราเปนภาษาไทยและอังกฤษประกอบ 
 ๕.๔ การรับเขาศึกษา  
  รับนิสิตไทยและนิสิตตางประเทศท่ีสามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี 
 ๕.๕ ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน  
  เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยท่ีจัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 ๕.๖ การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 
  ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ปรับปรุงจากหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

เชิงพุทธ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
เปดสอน ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๙ 
 สภาวิชาการ มติเห็นชอบในคราวประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ 
สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีมติอนุมัติในคราวประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙   

เม่ือวันท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ (ตามเอกสารในภาคผนวก ญ.) 
 

๗. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
คาดวาหลักสูตรจะไดรับการเผยแพรวาเปนหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ ในปการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

๘. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
 ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
สามารถสนองงานคณะสงฆ ประกอบอาชีพอิสระและยังสามารถ 

 ๑. เปนขาราชการในสังกัด ก.พ. และอ่ืนๆ 

 ๒. เปนขาราชการในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 ๓. เปนขาราชการทหาร และตํารวจ  
 ๔. เปนพนักงานในภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ 

 ๕. ศึกษาตอในระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยท้ังในประเทศและตางประเทศ 
 

๙. ช่ือ เลขประจําตัวบัตรประชาชนตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 ๙.๑ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ เปดการจัดการเรียนการสอนโดยอนุมัติ
ของสภามหาวิทยาลัย จํานวน ๑๗ หนวยงาน โดยมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ 
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 (๑) คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ท่ีอยู : ๗๙ หมู ๑ ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ 
 

รหัสเลข 
๑๓ หลัก 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

ช่ือสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 
สําเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ป 

ID : ๕-๑๑๑๔-๑๑๑๓๙-๕๖-๘ อาจารย 
พระครูวินัยธรเอก ชินวํโส
(เฉยประทุม) 

พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๓ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๕ 
พธ.ด. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๘ 

ID : ๓-๑๔๑๕-๑๑๑๗๗-๔๓-๑ อาจารย นายวินัย มีมาก 
พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๓ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๕ 

ID : ๓-๑๔๐๙-๐๐๒๒๐-๑๖-๗ อาจารย 
พระครูสุนทรเจติยาภิวัฒน
, ดร. 

พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๓ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๕ 
พธ.ด. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๘ 

ID : ๕ ๓๐๙๙ ๙๐๐๓๒ ๐๗ ๔ อาจารย 
ดร.พงศพัฒน จิตตานุ
รักษ 

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ๒๕๔๘ 
ศศ.ม. จีนในระบบเศรษฐกิจ

โลก 
มหาวิทยาลัยรังสิต ๒๕๕๓ 

รอ.ม. การจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) ๒๕๕๔ 

พธ.ด.  รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๙ 

ID : ๓ ๔๐๑๑ ๐๐๑๒๙ ๘๘ ๑ 
 

อาจารย ดร.ธวัชชัย สมอเนื้อ 
พธ.บ. การสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๔ 
รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม ๒๕๔๖ 
พธ.ด. รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๖๐ 
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  (๒)  วิทยาลัยสงฆนครราชสีมา 
               ท่ีอยู: บานหัวถนน ตําบลหัวทะเล อําเภอเมือง จังหวัดนคราชสีมา๓๐๐๐๐ 

รหัสเลข 
๑๓ หลัก 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

ช่ือสกุล 
คุณวุ
ฒิ 

สาขาวิชา 
สําเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ป 

ID ๓-๑๐๒๑-๐๑๔๕๘-๖๔-๔ อาจารย พระไพรัตน  รตนโชโต   
(เอิบสําโรง) 

พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๖ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๘ 

ID ๓-๑๐๐๙-๐๑๘๔๙-๓๕-๒ อาจารย พระครูสังฆรักษสวัสดิ์ 
อภินนฺโท  
(ขันติธรรม) 

พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๖ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๘ 

ID ๓-๓๒๑๐-๐๐๘๖๘-๖๕-๘ อาจารย พระอินทรนุช  สุวณฺโณ  
(บุญตอง) 

ศศ.บ
. 

ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ๒๕๓๙ 

พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๘ 
ID ๓-๓๐๙๙-๐๑๕๔๖-๔๑-๑ อาจารย นางไพวรรณ  ปุริมาตร วท.บ. คหกรรมศาสตร

ท่ัวไป   
สถาบันราชภัฎนครราชสีมา ๒๕๔๔ 

บธ.ม. การจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ๒๕๕๗ 

ID ๓-๓๐๒๐-๐๐๒๙๑-๑๗-๓ อาจารย นายภูดิศ  นอขุนทด พธ.บ. รัฐศาสตร   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ๒๕๕๑ 
รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ๒๕๕๓ 

  
 
 
 



 
 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                                       ๗ 
 

 

 
 
 
 (๓) วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ 
              ท่ีอยู : ๖๗ หมู ๒ ตําบลน้ําคํา อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐ 

รหัสเลข 
๑๓ หลัก 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

ช่ือสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 
สําเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ป 
ID: ๓-๒๓๙๙-๐๐๐๙๙-๗๗-๒ อาจารย พระครูโกศลศาสนวงศ 

(เสือน มนฺตีวํโส) 
พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๖ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๗ 

ID: ๓-๓๓๐๖-๐๐๓๐๔-๒๐-๗ อาจารย นายคุณวัฒน  ดวงมณี พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๖ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๗ 

ID: ๓-๑๐๒๑-๐๐๓๖๔-๓๔-๔ อาจารย นายธยายุส  ขอเจริญ พธ.บ. รัฐศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๖ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๗ 

ID: ๓-๓๓๑๐-๐๐๓๔๑-๗๖-๕ อาจารย นางสาวฐานิดา  ม่ันคง บธ.บ. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแกน ๒๕๔๑ 
ศศ.ม. รัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง ๒๕๔๔ 
บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ๒๕๔๗ 
ค.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ๒๕๕๘ 

ID: ๑ – ๓๓๐๘ – ๐๐๐๒๑ – 
๖๗ – ๙ 

อาจารย  พระธงชัย ขนฺติธโร พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๙ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๖๐ 

   
 
 
 
 
 



 
 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                                       ๘ 
 

 

 
 
 
 (๔) วิทยาลัยสงฆชัยภูมิ 
              ท่ีอยู: บานโนนเหลี่ยม ตําบลนาฝาย อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๐๐๐ 

รหัสเลข 
๑๓ หลัก 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

ช่ือสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 
สําเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ป 

ID: ๓-๔๑๐๖-๐๐๘๓๙-๕๙-๒ อาจารย นางสาวปรธภร  ปุระกัน บธ.บ. การจัดการท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ๒๕๔๘ 
บธ.ม. การตลาดและการ

จัดการ 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ๒๕๕๕ 

ID: ๕-๕๗๑๕-๐๐๐๕๒-๕๗-๑ อาจารย นายสรรคชัย ไชยสกุลวงศ บธ.บ. การจัดการ มหาวิทยาลัยเนชั่น ๒๕๔๔ 
บธ.ม. การบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น ๒๕๕๒ 
พธ.ด. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๘ 

ID: ๓-๓๓๑๒-๐๐๑๖๔-๖-๙๗ อาจารย พระครูโอภาสกัลยาณ
ธรรม 

พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๔ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๕ 
พธ.ด. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๘ 

ID: ๓-๑๔๐๙-๐๐๐๓๔-๑๒-๖ อาจารย พระครูภาวนาวชิรคุณ พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๔ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๕ 
พธ.ด. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๘ 

ID: ๓-๑๐๐๖-๐๐๖๑๕-๖๒-๐ อาจารย พระมหาประสาน อนุวตฺ
โต 

พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๔ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๕ 
พธ.ด. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๘ 

   
 
 



 
 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                                       ๙ 
 

 

 (๕) วิทยาลัยสงฆราชบุรี 
  ท่ีอยู : วัดหลวงพอสดธรรมกายาราม ตําบลแพงพวย อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๓๐ 

รหัสเลข 
๑๓ หลัก 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

ช่ือสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 
สําเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ป 

ID: ๑-๔๑๑๔-๐๐๑๐๑-๑๘-๗ อาจารย พระมหาอุทัย ปฺญาปาโส  
(ภูบังดาว) 

พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๕ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๗ 

ID: ๓-๑๐๒๔-๐๑๐๘๔-๙๓-๖ อาจารย พระมหาคําพันธุ รณฺชโย  
(แสนโยธิน) 

ศ.บ. ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ๒๕๔๓ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๕ 

ID: ๓-๔๑๙๙-๐๐๔๓๐-๐๒-๗ อาจารย พระมหาชินภัทร ฉินฺนาลโย 
(อ่ึงปา) 

ป.ธ.๙ กองธรรมสนามหลวง มหาวิทยาลัยราชมงคลวัฒนา ๒๕๕๕ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๗ 

ID: ๓-๗๐๐๖-๐๐๒๘๗-๔๔-๙ อาจารย พ.ต.ท.ณรงคธรรม บัวทอง น.บ. นิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง ๒๕๒๑ 
พธ.ม. รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๓ 

ID: ๓-๗๓๐๒-๐๐๗๕๔-๒๔-๔ อาจารย ดร. ปณณธร  
เธียรชัยพฤกษ 

ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ๒๕๔๕ 
พธ.ม. รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๒ 
พธ.ด. รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                                       ๑๐ 
 

 

 
 (๖) โครงการขยายหองเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆนครศรีธรรมราช วิทยาเขตนครศรีธรรมราช วัดพัฒนาราม  
             (พระอารามหลวง) จังหวัดสุราษฏรธานี 
   ท่ีอยู : วัดพัฒนาราม (พระอารามหลวง) ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฏรธานี ๘๔๐๐๐ 

รหัสเลข 
๑๓ หลัก 

ตําแหนงทาง
วิชาการ ช่ือสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ป 

ID: ๓-๘๖๐๗-๐๓๙๖-๗๙-๖ อาจารย พระครูศรีหิรัญธรรมาทร 
(มากวิสัย) 

พธ.บ. ศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๖ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๗ 

ID: ๓-๘๐๑๕-๐๐๒๑๔-๙๖-๒ อาจารย พระครูภาวนาจันทคุณ.วิ.
,ดร. (ศรีใส)  

พธ.บ. ศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๒ 
ศน.ม. สังคมวิทยา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ๒๕๕๔ 
พธ.ด. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๘ 

ID: ๓-๗๗๐๓-๐๐๕๓๑-๑๑-๕ อาจารย พระอธิการธวัชชัย  คมฺภีร
โต (แสงโสภณ) 

พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๕ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๗ 

ID: ๓-๘๐๑๐-๐๐๒๕๒-๙๓-๘ อาจารย ดร.สุขอุษา นุนทอง พธ.บ. สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๔๕ 

ศศ.ม ยุทธศาสตรการ
พัฒนา   

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ๒๕๔๗ 

พธ.ด.  รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๙ 
ID: ๓-๘๖๐๗-๐๐๑๓๓-๘๑-๗ อาจารย นางภัชลดา  สุวรรณนวล ศศ.บ การจัดการท่ัวไป สถาบันราชภัฎสวนดุสิต ๒๕๓๗ 

กจ.ม การจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ๒๕๔๗ 
 
 
 
 
 



 
 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                                       ๑๑ 
 

 

 
  (๗) หนวยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดใหญอินทาราม (พระอารามหลวง) 
              ท่ีอยู : วัดใหญอินทาราม (พระอารามหลวง)  ตําบลบางปลาสรอย อําเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี ๒๐๐๐๐ 

รหัสเลข 
๑๓ หลัก 

ตําแหนงทาง
วิชาการ ช่ือสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ป 

ID: ๓-๑๐๐๕- ๐๓๙๑๘-๕๘-๓ อาจารย นายสุทธสิทธิ์ 
 ศรีจันทรเจริญ 

พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๕ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๗ 

ID: ๒-๓๒๐๑-๐๐๐๔๖-๗๒-๓ อาจารย พระอธิการปรัชญา ฐิตธมฺโม พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๕ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๗ 

ID: ๓-๖๒๐๑- ๐๐๒๙๗-๗๑-๗ อาจารย พระปลัดมนู ฐานจาโร พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๕ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๗ 

ID: ๓ ๒๔๐๒ ๐๐๔๐๕ ๔๓๑ อาจารย พระชลญาณมุนี,ดร. พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๕ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๖ 
พธ.ด. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๖๐ 

ID: ๓-๒๕๐๗- ๐๐๓๙๐-๒๙-๗ อาจารย นางสาวเขมจิรา  
พิทักราษฎร  

บธ.บ. คอมพิวเตอรธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ๒๕๔๓ 
รป.ม. การบริหารท่ัวไป มหาวิทยาลัยบูรพา ๒๕๕๑ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                                       ๑๒ 
 

 

 
 (๘) หนวยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดปาประดู (พระอารามหลวง) 
              ท่ีอยู : วัดปาประดู (พระอารามหลวง) ตําบลทาประดู อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐ 

รหัสเลข 
๑๓ หลัก 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

ช่ือสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 
สําเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ป 

ID: ๓-๒๑๐๑-๐๐๒๗๕-๖๐-๘ อาจารย พระครูปริยัติสุวัฒนาภรณ พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๕ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๖ 
พธ.ด. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๙ 

ID: ๓-๖๖๐๓-๐๐๐๑๒-๖๔-๐ อาจารย พระครูสังฆวิสุทธิคุณ พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๕ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๖ 
พธ.ด. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๙ 

ID: ๓-๑๐๐๘-๐๐๐๔๒-๐๒-๐ อาจารย พระครูรัตนากรวิสุทธิ์ พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๖ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๗ 

ID: ๓-๒๑๐๓-๐๐๙๙๕-๖๐-๖  
อาจารย 

พระมหากุศล กุศลภทฺโท พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๖ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๘ 

ID: ๓-๗๐๐๒-๐๐๐๙๗-๒๓-๕ อาจารย ดร.สุเทพ เชื้อสมุทร 
 

ศน.บ. สังคมวิทยา/
มานุษยวิทยา 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ๒๕๔๒ 

ศ.ศม. การบริหารองคการ มหาวิทยาลัยเกริก ๒๕๔๔ 
ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ๒๕๕๘ 

  
 
 
 
 



 
 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                                       ๑๓ 
 

 

 
 
 (๙) หนวยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรี 
              ท่ีอยู : พุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรี อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  ๒๒๐๐๐ 

รหัสเลข 
๑๓ หลัก 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

ช่ือสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 
สําเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ป 

ID: ๓-๑๑๑๘-๑๑๑๔๒-๑๒-๑ อาจารย พระครูสุนทรเขมาภินันท 
(รัตนรัตน เขมธมฺโม) 

พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๕ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๖ 
พธ.ม. พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๙ 

ID: ๓-๒๑๑๖-๑๑๓๖๒-๑๖-๒ อาจารย พระมหาณรงค ยโสธโร 
 

พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๖ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๗ 

ID: ๓-๒๑๑๑-๑๑๖๑๗-๑๓-๑ อาจารย พระทวี อาจิณโณ พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๖ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๗ 

ID: ๓-๑๑๒๑-๑๑๙๑๙-๑๙-๑ อาจารย ดร.ปทุมมาศ วองอรุณชัย ร.บ. การบริหารรัฐกิจ  มหาวิทยาลัยรามคําแหง ๒๕๒๙ 
รป.ม. นโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยบูรพา ๒๕๔๒ 
พธ.ด. รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๗ 

ID: ๓-๑๑๑๗-๑๑๑๖๑-๔๕-๗ อาจารย นางวารีญา  มวงเกลี้ยง ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ๒๕๔๘ 
รป.ม. การบริหารท่ัวไป มหาวิทยาลัยบูรพา ๒๕๕๑ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                                       ๑๔ 
 

 

 
 
 (๑๐) หนวยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดพระรูป 
 ท่ีอยู: วัดพระรูป. ตําบลชองสะแก อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐ 

รหัสเลข 
๑๓ หลัก 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

ช่ือสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 
สําเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ป 

ID: ๓-๗๖๐๑-๐๐๕๗๐-๘๐-๐ อาจารย พระครูวัชรสุวรรณาทร, ดร. พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๓ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๕ 
พธ.ด. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๘ 

ID: ๓-๗๐๐๘-๐๐๓๘๖-๘๖-๖ อาจารย พระครูสุนทรวัชรการ พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๓ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๕ 

ID: ๓-๒๕๑๑-๐๐๒๐๔-๘๔-๑ อาจารย พระครูวิรุฬนวัชรธรรม พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๓ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๕ 

ID: ๓-๗๖๐๗-๐๐๔๘๓-๔๑-๐ อาจารย พระครูเกษมวัชรดิตถ พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๓ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๕ 

ID: ๓-๗๖๐๖-๐๐๔๐๕-๔๙-๒ อาจารย พระครูญาณเพชรรัตน, ดร. ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ๒๕๔๘ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๖ 
พธ.ด. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๘ 

  
 
 
 
 
 
 



 
 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                                       ๑๕ 
 

 

 
 
 (๑๑) หนวยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดสระแกว 
 ท่ีอยู : วัดสระแกว ตําบลสระแกว อําเภอเมือง จังหวัดสระแกว ๒๗๐๐๐ 

รหัสเลข 
๑๓ หลัก 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

ช่ือสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 
สําเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ป 

ID: ๓-๒๕๐๔-๐๐๘๓๓-๒๖-๖ อาจารย พระครูศรีรัตนสรกิจ  
(อินทรวิชิต) 

พธ.บ. การบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๔๑ 
รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยปทุมธานี ๒๕๕๒ 

ID: ๓-๓๒๐๖-๐๐๔๐๙-๑๘-๑ อาจารย พระมหาทวี วิสารโท ดร. พธ.บ. พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๔๙ 
รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยปทุมธานี ๒๕๕๒ 
ปร.ด. ไทยศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ๒๕๕๙ 

ID: ๓-๑๙๐๒-๐๐๓๙๑-๖๑-๙ อาจารย พระอธิการบุญสง คุณสํวโร 
(จันทรมาตร) 

พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๕ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๖ 

ID: ๕-๓๑๑๐-๐๑๑๐๕-๑๗-๑ อาจารย พระใบฎีกาเพ็ง  เตชวโร 
(สมุติรัมย) 

พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๕ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๖ 

ID: ๓-๑๙๐๖-๐๐๓๓๐-๖๘-๔ อาจารย พระปลัดวัลลภ โชติโย 
(อํ่าขํา) 

พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๕ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                                       ๑๖ 
 

 

 
 

 (๑๒) หนวยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดปาเลไลยกวรวิหาร (พระอารามหลวง) 
 ท่ีอยู : วัดปาเลไลยกวรวิหาร (พระอารามหลวง) ตําบลรั้วใหญ  อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐ 

รหัสเลข 
๑๓ หลัก 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

ช่ือสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 
สําเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ป 

ID: ๕-๗๒๐๒-๐๐๐๐๔-๔๗-๑ อาจารย พระครูศรีอรรถศาสก  
(อรรถชัย มหาอตฺโถ) 

พธ.บ. พุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๔๓ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๕ 
พธ.ด. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๙ 

ID: ๓-๗๑๑๐-๐๐๒๖๒-๕๙-๔ อาจารย พระครูโสภณวีรานุวัตร 
(นิคม ณฏฐวโร) 

พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๗ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๘ 

ID: ๓-๓๐๒๐-๐๐๙๔๑-๘๐-๑ อาจารย พระครูสุตาภรณพิสุทธิ์ 
(ชลอ เตชพโล) 

พธ.บ. พุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๓ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๕ 

ID: ๒-๗๒๑๔-๓๔๕๖๐-๖๕-๓ อาจารย พระมหานพรักษ  
ขนฺติโสภโณ, ดร. 
 

พธ.บ การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๔ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๖ 
พธ.ด. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๘ 

ID: ๓ ๑๔๑๒ - ๐๐๓๓๙- ๔๖-๔ อาจารย พระครูอุดมธรรมจารี, ดร. 
(สมจิตร อชฺฌาจาโร) 

พธ.บ การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๔ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๖ 
พธ.ด. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 



 
 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                                       ๑๗ 
 

 

 
 
 (๑๓) หนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆนครสวรรค มหาวิทยา ลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดหนองขุนชาติ 
 ท่ีอยู : วัดหนองขุนชาติ ตําบลหนองสรวง อําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ๖๑๑๑๐ 

รหัสเลข 
๑๓ หลัก 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

ช่ือสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 
สําเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ป 

ID: ๓-๖๑๑๔- ๑๑๑๔๖-๑๑-๔ อาจารย พระครูอุทิศธรรมพินัย 
(ประดน ออนละมูล/ปริปุณฺ
โณ) 

พธ.บ การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๖ 
พธ.ม การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๘ 

ID: ๓-๖๑๑๗- ๑๑๔๒๓-๑๕-๙ อาจารย พระครูอุเทศธรรมสาทิส 
(อดิศักดิ์ รื่นรวย/อชิโต) 

พธ.บ การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๖ 
พธ.ม การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๘ 

ID: ๑-๖๑๙๙- ๑๑๑๑๓-๖๑-๑ อาจารย พระใบฎีกาพุฒิพงษ   
พุทฺธิวํโส (พุฒิพงษ  กล่ําทวี) 

บธ.บ การจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร ๒๕๕๔ 
พธ.ม การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๘ 

ID: ๓-๖๑๑๖-๑๑๑๙๓-๑๕-๑ อาจารย พระครูอุทัยกิจพิพัฒน 
(วิรัต สุกอินทร/ชุตินฺธโร) 

พธ.บ รัฐศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๓ 
พธ.ม รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๔ 

ID: ๒-๔๑๑๑- ๑๑๑๑๙-๙๑-๒ อาจารย นายปริญญา  นิกรกุล ศศ.บ รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค ๒๕๕๒ 
ศศ.ม รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๕๔ 

  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                                       ๑๘ 
 

 

 
 
 (๑๔) หนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆนครสวรรค มหาวิทยา ลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดพระบรมธาตุ 
 ท่ีอยู : วัดพระบรมธาตุ ตําบลนครชุม อําเภอเมือง  จังหวัดกําแพงเพชร ๖๒๐๐๐ 

รหัสเลข 
๑๓ หลัก 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

ช่ือสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 
สําเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ป 

ID: ๓-๑๐๒๒-๐๐๕๙๕-๓๒-๑ อาจารย พระสมรัก ภทฺทปฺโญ 
(สมรัก เกิดเอ่ียม) 

พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๒ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๕ 

ID: ๓-๑๘๑๕-๑๑๒๔๘-๕๘-๗ อาจารย พระครูนันทปุญญาภิวัฒน 
(บุญเลิศ เปยนอย) 

พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๖ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๘ 

ID: ๓-๑๗๐๑-๐๐๒๕๗-๗๗-๕ อาจารย พระครูอุทิตยปริยัตยาภรณ 
(ฉัตรชัยพัฒน เปยอยู) 

พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๖ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๘ 

ID: ๓-๖๒๐๔-๐๑๑๕๕- ๔๒-๐ อาจารย พระเมธีวชิรภูษิต, ดร. 
(จําเนียร จิรวํโส) 

ศษ.บ. บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ๒๕๓๘ 
ศศ.ม. ภาษาสันสกฤต มหาวิทยาลัยศิลปากร   ๒๕๔๔ 
พธ.ด. รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๘ 

ID: ๓-๒๔๐๕- ๐๐๑๙๕– ๕๓- ๙ อาจารย นายณัฐสันตนันทวัฒน 
พธ.บ. บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๘ 
พธ.ม. รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๙ 

  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                                       ๑๙ 
 

 

 
 
 (๑๕) หนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆนครสวรรค มหาวิทยา ลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดพฤกษะวันโชติการาม 
 ท่ีอยู: วัดพฤกษะวัดโชติการาม ตําบลตะพานหิน อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๖๖๑๑๐ 

รหัสเลข 
๑๓ หลัก 

ตําแหนง
ทาง

วิชาการ 
ช่ือสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ป 

ID: ๓-๓๒๐๓-๐๐๔๔๒-๙๓-๑ อาจารย พระครูอุทัยกิจจารักษ, ดร. 
(สุรางค สุจิณฺโณ,  
จันทรงาม) 

พธ.บ. พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย ๒๕๔๗ 
พธ.ม พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๓ 
พธ.ด. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๗ 

ID: ๓-๑๐๐๕-๐๓๙๓๒-๔๗-๑ อาจารย พระครูวศินวรกิจ, ดร. 
(วิชาญ ชาตวีโร,  
แดงประไพ) 

ศน.บ พุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ๒๕๔๗ 
ศน.ม. พุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ๒๕๕๑ 
พธ.ด. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๘ 

ID: ๓-๑๑๐๔-๐๑๐๕๔-๐๘-๓ อาจารย พระครใูบฎีกาสุวินท  
สุวิชาโน 

พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๓ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๕ 

ID: ๓ ๑๐๒๐ ๐๑๔๕๓ ๔๖ ๒ อาจารย 
พระครูวิโชติสิกขกิจ 
(ณรงค เดนประเสริฐ) 

บธ.บ.  การจัดการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ๒๕๓๒ 
พธ.บ. พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย ๒๕๔๖ 
พธ.ม.  ปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๐ 
พธ.ด. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๙ 

ID: ๓-๖๖๐๑-๐๑๐๒๖-๓๑-๔ อาจารย พระปลัดอนุชาติ นรินฺโท  
(อนุชาติ อยูยิ่ง) 

พธ.บ. ปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย ๒๕๔๗ 
รป.ม. นโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยนเรศวร ๒๕๕๒ 

  
  
 
 



 
 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                                       ๒๐ 
 

 

 
 
  (๑๖) หนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยา ลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดทานา 
 ท่ีอยู : วัดทานา ตําบลหนองบัวใต อําเภอเมือง  จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐ 

รหัสเลข 
๑๓ หลัก 

ตําแหนงทาง
วิชาการ ช่ือสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ป 

ID: ๓-๗๕๑๑- ๑๑๓๕๕-๖๙-๑ อาจารย พระครูวินัยธรปญญา   
(ปฺญาวโร, ศรีสมุทร) 

พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๔ 
พธ.ม การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๖ 

ID: ๓-๖๔๐๒-๐๐๓๑๘-๔๙-๖ อาจารย นายบุญเตือน 
ทรัพยเพชร 

ป.ธ.๙  แมกองธรรมสนามหลวง ๒๕๔๖ 
ศศ.ม. องคการ/การจัดการ มหาวิทยาลัยเกริก ๒๕๔๙ 

ID: ๑-๖๓๙๘-๐๐๐๐๒-๓๙-๔ อาจารย นางสาวณัฐชยา วงษา บช.บ. บัญช ี วิทยาลัยลุมน้ําปง ๒๕๕๑ 
บธ.ม. บริหารธุรกิจ วิทยาลัยลุมน้ําปง ๒๕๕๕ 

ID: ๓-๖๓๑๑- ๑๑๓๖๔-๕๑-๘ อาจารย พระครูโกวิทบุญเขต  
(สืบม่ัน) 

พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๓ 
พธ.ม การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๙ 

ID: ๑-๖๕๙๙- ๑๑๑๓๗-๔๗-๕ อาจารย พระอธิการเฉลย ฉนฺทโก  
(อ้ิมทับ) 

พธ.บ. รัฐศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๑ 
พธ.ม การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๙ 

   

  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                                       ๒๑ 
 

 

 
 
 (๑๗) หนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยา ลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดหมอนไม 
 ท่ีอยู : วัดหมอนไม ตําบลบานเกราะ อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ ๕๓๐๐๐ 

รหัสเลข 
๑๓ หลัก 

ตําแหนง
ทาง

วิชาการ 
ช่ือสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษาจาก 
หมายเหตุ สถาบัน ป 

ID: ๓-๕๓๐๑-
๐๐๘๐๖-๐๘-๒ 
 

อาจารย พระสิทธิญาณมุนี พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ  มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

๒๕๕๕ ผลงานทางวิชาการทางดานการจัดการ
เชิงพุทธ ประกอบดวย 
บทความวิชาการ 
พระสิทธิญาณมุนี. (ประจําป๒๕๕๘).แนว
โนทการบริหารองคกรทางการศึกษาของสงฆ
ในอนาคต. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน มจร 
ปท่ี 4 ฉบับท่ี 1 พิเศษ (มกราคม-มิถุนายน
2559). หนา ๒๙๘-๓๐๗. 

พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ  มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

๒๕๖๐ 

ID: ๓-๕๓๐๑-
๐๐๑๗๖-๙๗-๖ 

อาจารย พระครูสุจิตพัฒนพิธาน  
สมจิตฺโต (ชูเชื้อ) 

พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

๒๕๕๕  

พธ.ม. พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

๒๕๕๗ 

ID: ๓-๕๓๐๔-
๐๐๒๐๕-๑๒-๒ 

อาจารย พระครูวีรศาสนประดิษฐ  
ฐานวีโร (นันตะวงษ) 

พธ.บ. ปรัชญา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

๒๕๔๗ 

 ศน.ม. รัฐศาสตรการปกครอง มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ๒๕๕๓ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ  มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 
๒๕๖๐ 

ID: ๓-๕๓๐๑- อาจารย พระครูวิรุฬสุวรรณดิตถ  พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

๒๕๕๕  



 
 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                                       ๒๒ 
 

 

๐๐๐๒๑-๘๒-๔ กนฺตธมฺโม(กุศลรัตน) พธ.ม. พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

๒๕๕๗ 

ID: ๓-๓๒๐๑-
๐๐๑๐๐-๖๔-๕ 

อาจารย เจาอธิการรุงโรจน อธิปฺ
โญ  
(ปญญางาม)  

พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

๒๕๕๕  

พธ.ม. พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

๒๕๕๗ 



 
 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๓ 
 

 

 
 ๑๐.สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
 สถานท่ีสําหรับจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ โดยมติสภามหาวิทยาลัย  
(ตามเอกสารในภาคผนวก ฎ.)  
ท่ี หนวยงาน ท่ีอยู 
๑ คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย (สวนกลาง) 
๗๙ หมู ๑  ตําบลลําไทร  อําเภอวังนอย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ 

๒ วิทยาลัยสงฆนครราชสีมา บานหัวถนน ตําบลหัวทะเล อําเภอเมือง จังหวัดนคราชสีมา ๓๐๐๐๐ 
๓ วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ ๖๗ หมู ๒ ตําบลนํ้าคํา อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐ 
๔ วิทยาลัยสงฆชัยภูมิ บานโนนเหล่ียม ตําบลนาฝาย อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๐๐๐ 
๕ วิทยาลัยสงฆราชบุรี วัดหลวงพอสดธรรมกายาราม  ตําบลแพงพวย อําเภอดําเนินสะดวก 

จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๓๐ 
๖ โครงการขยายหองเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆนครศรีธรรมราช 
วิ ท ย า เ ข ต น ค ร ศ รี ธ ร ร ม ร า ช วั ด พั ฒ น า ร า ม 
(พระอารามหลวง) จังหวัดสุราษฏรธานี 
ผานการตรวจประเมินการศึกษานอกสถานท่ีต้ัง  
ตามหนังสือท่ีศธ.๐๕๐๖(๕)/ว.๘๕๗ 

วัดพัฒนาราม (พระอารามหลวง) ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัด
สุราษฏรธานี ๘๔๐๐๐ 

๗ หนวยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดใหญอินทาราม 
(พระอารามหลวง) 
ผานการตรวจประเมินการศึกษานอกสถานท่ีต้ัง  
ตามหนังสือท่ีศธ.๐๕๙๑(๒)/ว.๖๒๗ 

วัดใหญอินทาราม (พระอารามหลวง) ตําบลบางปลาสรอย อําเภอเมือง  
จังหวัดชลบุรี ๒๐๐๐๐ 

๘ หนวยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
มห าจุ ฬ า ล ง ก ร ณร าช วิทย า ลั ย  วั ดป าป ร ะ ดู  
(พระอารามหลวง) 
ผานการตรวจประเมินการศึกษานอกสถานท่ีต้ัง  
ตามหนังสือท่ีศธ.๐๕๐๖(๕)/ว.๒๑๘ 

วัดปาประดู (พระอารามหลวง) ตําบลทาประดู อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 
๒๑๐๐๐ 

๙ หนวยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธมณฑลจังหวัด
จันทบุรี 
ผานการตรวจประเมินการศึกษานอกสถานท่ีต้ัง  
ตามหนังสือท่ีศธ.๐๕๙๑(๒)/ว.๖๒๗ 

เดิมต้ังอยู ณ วัดไผลอม อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ไปยังสถานท่ีต้ังใหม ณ 
พุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรี  อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  ๒๒๐๐๐  
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ วันท่ี ๒๑ 
ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ (ตามเอกสารในภาคผนวก ฌ หนาท่ี ๑๔๖.) 

๑๐ หนวยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดพระรูป 
ผานการตรวจประเมินการศึกษานอกสถานท่ีต้ัง  
ตามหนังสือท่ีศธ.๐๕๙๑(๒)/ว.๙๘๖ 

เดิมต้ังอยู ณ วัดตนสน อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี ไปยังสถานท่ีต้ัง
ใหม ณ วัดพระรูป. ตําบลชองสะแก อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐ 
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ วันท่ี ๒๑ 
ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ (ตามเอกสารในภาคผนวก ฌ หนาท่ี ๑๔๗.) 

๑๑ หนวยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดสระแกว 
ผานการตรวจประเมินการศึกษานอกสถานท่ีต้ัง  
ตามหนังสือท่ีศธ.๐๕๙๑(๒)/ว.๙๘๖ 

วัดสระแกว ตําบลสระแกว อําเภอเมือง จังหวัดสระแกว ๒๗๐๐๐ 

๑๒ หนวยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดปาเลไลยกวรวิหาร 
ผานการตรวจประเมินการศึกษานอกสถานท่ีต้ัง  
ตามหนังสือท่ีศธ.๐๕๙๑(๒)/ว.๖๒๗ 
 

วัดปาเลไลยกวรวิหาร ตําบลรั้วใหญ อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐ 



 
 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๔ 
 

 

๑๓ หน ว ย วิท ยบ ริ ก า ร วิ ทย า ลั ย ส งฆ นค รสว ร ร ค 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดหนอง
ขุนชาติ  
ผานการตรวจประเมินการศึกษานอกสถานท่ีต้ัง  
ตามหนังสือท่ีศธ.๐๕๐๖(๕)/ว.๘๒๖ 

วัดหนองขุนชาติ ตําบลหนองสรวง อําเภอหนองฉาง  จังหวัดอุทัยธานี 
๖๑๑๑๐ 

๑๔ ห น ว ย วิ ท ย บ ริ ก า ร วิ ท ย า ลั ย ส ง ฆ น ค ร ส ว ร ร ค 
มห า วิ ทย า ลั ยม ห าจุ ฬ าล งก ร ณร า ช วิ ทย า ลั ย  
วัดพระบรมธาตุ 
ผานการตรวจประเมินการศึกษานอกสถานท่ีต้ัง  
ตามหนังสือท่ีศธ.๐๕๐๖(๕)/ว.๘๒๖ 

วัดพระบรมธาตุ ตําบลนครชุม อําเภอเมือง  จังหวัดกําแพงเพชร ๖๒๐๐๐ 

๑๕ หน ว ย วิท ยบ ริ ก า ร วิ ทย า ลั ย ส งฆ นค รสว ร ร ค 
มหา วิทยา ลั ยมหาจุ ฬ าล งก รณราช วิทย า ลั ย 
วัดพฤกษะวันโชติการาม 
ผานการตรวจประเมินการศึกษานอกสถานท่ีต้ัง  
ตามหนังสือท่ีศธ.๐๕๙๑(๒)/ว.๑๒๔๕ 

วัดพฤกษะวันโชติการาม ตําบลตะพานหิน อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
๖๖๑๕๐ 

๑๖ หนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดทานา 
ผานการตรวจประเมินการศึกษานอกสถานท่ี ต้ัง  
ตามหนังสือท่ีศธ.๐๕๙๑(๒)/ว.๔๓๘๗ 

วัดทานา ตําบลหนองบัวใต อําเภอเมือง จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐ 

๑๗ หนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดหมอนไม 
ผานการตรวจประเมินการศึกษานอกสถานท่ี ต้ัง  
ตามหนังสือท่ีศธ.๐๕๐๖(๕)/ว.๒๐๙ 

วัดหมอนไม ตําบลบานเกราะ อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ ๕๓๐๐๐ 

 
๑๑. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

๑๑.๑ สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
  การวางแผนหลักสูตรคํานึงถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ท่ีเนนการใหความสําคัญกับ
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องจากพบวา
เครื่องมือในการจัดการสมัยใหมท่ีคิดคนข้ึนภายใตบริบทของความเปนตะวันตกไมสอดคลองกับแนวคิดดังกลาว
เพราะมีรูปแบบการจัดการแบบในระดับมหัพภาคเปนหลัก ขาดการมองในมิติของปจเจก ในขณะท่ีแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีพ้ืนฐานมาจากปจเจก เครื่องมือการจัดการตามแนวพุทธจึงมีความสอดคลองอยาง
ชัดเจนกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๑๑.๒ สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  ปรากฎการณ ท่ี เ กิด ข้ึนในประเทศ ท่ีองคกร ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนไดนําแนวคิดทาง
พระพุทธศาสนาไปใชในการบริหารองคกร สงผลใหเห็นวาการนําไปใชเกิดพลังผลักดันความกาวหนาขององคกร
อยางมีประสิทธิภาพ อาจกลาวไดวาเม่ือองคกรเหลานั้นนําแนวคิดทางพระพุทธศาสนาไปประยุกตใชในการ
บริหาร กอใหเกิด “งานก็ไดผล คนก็มีความสุข” จึงเปนท่ีมาของการวางแผนหลักสูตรการจัดการเชิงพุทธท่ีมีความ
สอดคลองกับบริบทการบริหารองคกรแบบไทยๆ ในสถานการณท่ีสังคมและวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 
ซ่ึงเปนสถานการณท่ีนอกจากตองผลิตบุคลากรท่ีรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมยังตองสรางใหเขาสามารถ
ประยุกตหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใชในการขับเคลื่อนใหการเปลี่ยนแปลงนี้เปนไปในรูปแบบท่ีสอดคลอง
และเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย 
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๑๒. ผลกระทบจาก ขอ ๑๑ ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
๑๒.๑การพัฒนาหลักสูตร 
ปรับปรุงหลักสูตรใหตอบสนองตอความตองการทางดานการจัดการและสอดคลองกับกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิอุดมศึกษา (TQF) 
 ๑๒.๒ ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
 ผลิตบัณฑิตใหเพียงพอกับความตองการของประเทศในดานสังคมศาสตร  และสอดคลองกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค ๙ ประการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซ่ึงประกอบดวย 
๑. มีปฏิทานาเลื่อมใส ๒. รูเทาทันความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ๓. มีศรัทธาอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา  
๔. มีความสามารถในการแกไขปญหา ๕. มีความใฝรูใฝคิด ๖. มีน้ําใจเสียสละเพ่ือสวนรวม ๗. มีโลกทัศน
กวางไกล ๘. มีความเปนผูนําดานจิตใจและปญญา ๙. มีความมุงม่ันพัฒนาตนใหเพียบพรอมดวยคุณธรรมและ
จริยธรรม 
 

๑๓. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  
๑๓.๑กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

  (๑) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  จํานวน ๓๐ หนวยกิต 
  (๒) หมวดวิชากลุมพระพุทธศาสนา จํานวน ๓๐ หนวยกิต 

๑๓.๒กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนตองมาเรียน  
 หมวดวิชาเฉพาะ ในวิชาแกนทางการจัดการ วิชาเฉพาะดานทางการจัดการ และวิชาเลือกเฉพาะ
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ จํานวน ๗๔ หนวยกิต 

๑๓.๓ การบริหารจัดการ  
การบริหารหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีในการบริหารและดําเนินงาน

เก่ียวกับหลักสูตร ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ (ตามเอกสารในภาคผนวก ฆ.) ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ (ตามเอกสารในภาคผนวก ง.) และขอบังคับ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี ๓) แกไขเพ่ิมเติม  
พ.ศ.๒๕๕๑ (ตามเอกสารในภาคผนวก จ.) มีหนาท่ีปรับปรุง ติดตาม ประเมินผลและรายงาน การดําเนินงาน
ของหลักสูตร/สาขาวิชา การประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร เพ่ือรักษามาตรฐาน และคุณภาพ
การศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด รวมท้ังมีการดําเนินงานการท่ีเก่ียวของกับการประกันคุณภาพ การบริหาร
หลักสูตร การควบคุมมาตรฐานหลักสูตร พิจารณาและจัดแบงภาระงานสอนใหกับบุคลากรในหลักสูตร และ
พิจารณาและกลั่นกรองเกรดในรายวิชาท่ีหลักสูตรรับผิดชอบ โดยหลักสูตรจะมีการนัดประชุมอาจารยประจํา
หลักสูตรในทุกสัปดาหท่ี ๓ ของเดือน เพ่ือหารือเก่ียวกับการกําหนดตารางเรียน การพิจารณาประมวลรายวิชา 
ขอสอบ และการพิจารณาอนุมัติผลการเรียน รวมท้ังวางแผน กํากับติดตามการบริหารหลักสูตรใหสอดคลองกับ
เกณฑการประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง 
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หมวดที ่๒ 
ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
 

๑. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

 ๑.๑. ปรัชญา 
 หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มีความมุงม่ันในการผลิต บัณฑิตท่ีมีความรู 
ความเขาใจ และความสามารถดานการจัดการตามหลักพุทธธรรมและทฤษฎีการจัดการสมัยใหมอยางมี
ประสิทธิภาพ บนพ้ืนฐานของแนวคิด “การบรรจบกันของศาสตรการจัดการตะวันตกกับหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา” พรอมท้ังสงเสริมใหสามารถประยุกตใชในการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา 
เพ่ือแกปญหาและพัฒนาสังคม เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ควบคูคุณธรรม มีภาวะผูนํา ตระหนักในอุดมการณ และ 
การเสียสละ พัฒนาทองถ่ิน คณะสงฆ ชุมชน สังคม และประเทศตอไป 
 ๑.๒.วัตถุประสงค 
  ๑.๒.๑ เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมี คุณธรรมจริยธรรมมีศรัทธาในพระพุทธศาสนามีความเสียสละ
เคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและเปนแบบอยางท่ีดีของสังคม 
  ๑.๒.๒ เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความรูความเขาใจในหลักการจัดการตามหลักพุทธศาสนาเเละ
วิทยาการสมัยใหม สามารถประยุกตใชในการบริหารจัดการพระพุทธศาสนาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  ๑.๒.๓ เพ่ือผลิตบัณฑิตใหสามารถวิเคราะหสังเคราะหความรูและพัฒนาทักษะเพ่ือการ
แกปญหาของคณะสงฆและสังคม 
  ๑.๒.๔ เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีทักษะในการทํางานเปนทีมยอมรับความแตกตางรับผิดชอบตอ
ตนเองและสังคมมีความสามารถในการสื่อสารไดอยางทันสมัย   
๒. แผนพัฒนาปรับปรุง 

 คาดวาจะดําเนินการใหแลวเสร็จครบถวนภายในรอบปการศึกษา (๔ ป) 
แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

- ปรับปรุงหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขา วิชาการ จัดการ เ ชิ ง พุทธ  ให มี
มาตรฐานไมต่ํากวาท่ี สกอ. กําหนด 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐานจากหลักสูตรท่ีมี
มาตรฐานตามเกณฑ สกอ.กําหนด 

- ติดตามประเมินหลักสูตรอยางสม่ําเสมอ 
- เชิญผูเช่ียวชาญท้ังภาครัฐและเอกชนเขามามี

สวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร 

- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑิตซึ่งมีคาเฉลี่ยความพึง
พ อ ใ จ ด า น ทั ก ษ ะ  ค ว า ม รู 
ความสามารถในการทํางานในระดับดี 

- เอกสารและรายงานการประชุมใน
การปรับปรุงหลักสูตร 

- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

- ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับความ
ตองการของสังคม  

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงความตองการของ
สังคม 

- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
ในการใชบัณฑิตของสถาบัน/สังคมท่ี
บัณฑิตปฏิบัติงาน  

- ความพึงพอใจในทักษะ ความรู 
ความสามารถในการทํางานของ
บัณฑิต โดยเฉลี่ยในระดับด ี
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- พัฒนาบุคลากรดานการเรียนการสอนและ
บริการวิชาการ ใหมีประสบการณจากการ
นําความรูทางการจัดการตามแนวพุทธ
ธรรมประยุกตใชกับการปฎิบัติงานจริง 

- สนับสนุนบุคลากรดานการเรียนการสอนให
ทํางานบริการวิชาการแกสังคม 

- อาจารยสายวิชาการไดรับการยอมรับทาง
ผลงานทางวิชาการ 

- ปริ ม าณงานบริ ก า ร วิ ช าก า รต อ
อาจารยในหลักสูตร 

- ผลงานทางวิชาการท่ีออกเผยแพร 

 
หมวดที ่๓ 

ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตรระบบการจัดการศึกษา 
 

๑. ระบบการจัดการศึกษา 
 ๑.๑. ระบบ  
 ระบบการศึกษาใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย ๑ ปการศึกษาแบงออกเปน ๒ ภาคการศึกษา
หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห การศึกษาภาคฤดูรอนกําหนดใหมีระยะเวลา
และจํานวนหนวยกิตเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ ท้ังนี้ขอกําหนดตางๆ ใหเปนไปตามขอบังคับวาดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๒ (ตามเอกสารในภาคผนวก ฆ.) ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ (ตามเอกสารในภาคผนวก ง.) และ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี ๓) แกไขเพ่ิมเติม 
พ.ศ.๒๕๕๑ (ตามเอกสารในภาคผนวก จ.) 
 ๑.๒. การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  
 มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการประจําหลักสูตร 
ท่ีไมขัดตอกฎ ระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
 ๑.๓. การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  
 (ไมมี) 

 

๒. การดําเนินการหลักสูตร 
 ๒.๑. วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  
  ภาคตน  เดือนพฤษภาคม – กันยายน 
  ภาคปลาย  เดือนตุลาคม – มีนาคม 
  ภาคฤดูรอน  เดือนเมษายน – พฤษภาคม 

              ๒.๒. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

      ๒.๒.๑ คุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษาท่ีเปนพระภิกษุ สามเณร 
   (๑) ตองสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา 
   (๒)  ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒, (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐, (ฉบับท่ี ๓) แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือ 
   (๓) ตองผานการคัดเลือกตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากําหนด 
   (๔) เปนผูสอบไดเปรียญธรรม ๓ ประโยคและตองศึกษาวิชาสามัญเพ่ิมเติมตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด หรือ 
   (๕) เปนผูสอบไดเปรียญธรรม ๓ ประโยค และสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
หรือ 
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   (๖) เปนผูสอบไดเปรียญธรรม ๓ ประโยค และไดรับประกาศนียบัตรอ่ืนท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด หรือ 
   (๗) เปนผูสําเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษา หรือ 
   (๘) เปนพระสังฆาธิการหรือครูสอนพระปริยัติธรรมท่ีสํา เร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ (ป.บส.) หรือ 
   (๙) เปนพระสังฆาธิการหรือครูสอนพระปริยัติธรรมท่ีสอบไดนักธรรมชั้นเอกและสําเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา หรือ 
   (๑๐) เปนผูสอบไดนักธรรมชั้นเอกและสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเทา และตองศึกษาวิชาภาษาบาลี ไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต ยกเวนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรสาขาวิชาบาลีท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 
   (๑๑) เปนผูสําเร็จระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือผู ไดรับประกาศนียบัตรอ่ืนท่ี 
มหาวิทยาลัยรับรอง และตองศึกษาวิชาภาษาบาลี ไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต ยกเวนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรสาขาวิชาบาลีท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 
   (๑๒) เปนผูท่ีมหาวิทยาลัยอนุมัติใหเขาศึกษาเปนกรณีพิเศษเพ่ือขอรับปริญญาตามเกณฑ 
ท่ีสภาวิชาการกําหนด 
   (๑๓) ไมเคยถูกคัดชื่อออกหรือถูกไลออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิดทาง 
ความประพฤติหรือวินัย 

       ๒.๒.๒ คุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษาท่ีเปนคฤหัสถ 
   (๑) ตองสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา 
   (๒) ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒, (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐, (ฉบับท่ี ๓) แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือ 
   (๓) ตองผานการคัดเลือกตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากําหนด 
   (๔) เปนผูสอบไดเปรียญธรรมหรือบาลีศึกษา ๓ ประโยค และตองศึกษาวิชาสามัญเพ่ิมเติม
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด หรือ 
   (๕) เปนผูสอบไดเปรียญธรรมหรือบาลีศึกษา ๓ ประโยค และสําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน หรือ 
   (๖) เปนผูสอบไดเปรียญธรรมหรือบาลีศึกษา ๓ ประโยค และไดรับประกาศนียบัตรอ่ืน 
ท่ีมหาวิทยาลัยอ่ืนรับรอง หรือ 
   (๗) เปนผูสําเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษา หรือ 
   (๘) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือผูไดรับประกาศนียบัตรอ่ืนท่ี
มหาวิทยาลัยรับรอง และตองศึกษาวิชาภาษาบาลีไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต ยกเวนผูสําเร็จหลักสูตร
ประกาศนียบัตรสาขาวิชาภาษาบาลีท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 
   (๙) เปนผูท่ีมหาวิทยาลัยอนุมัติใหเขาศึกษาเปนกรณีพิเศษเพ่ือขอรับปริญญาตามเกณฑ 
ท่ีสภาวิชาการกําหนด 
   (๑๐) ไมเคยถูกคัดชื่อออกหรือถูกไลออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิดทางความ
ประพฤติหรือวินัย 



 
 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๙ 
 

 

   (ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ.๒๕๔๒ ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี  
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ และขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับปริญญา
ตรี (ฉบับท่ี ๓) แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๕๑ 
 
 ๒.๓. นิสิตแรกเขาและกลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา 

ปญหานิสิตแรกเขา กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา 
ปญหาการปรับตัว ๑. จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม 

๒. จัดกิจกรรมสรางความสัมพันธระหวางรุนพ่ีรุนนอง  
๓. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมใหแกนิสิตใหม 
๔. จัดใหมีอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือใหคําปรึกษา โดยเปดโอกาสใหนิสิต
เขาขอรับการปรึกษาผานชองทางท่ีมีความหลายหลาย ไดแก ชั่วโมง
นัดพบอาจารยท่ีปรึกษา (Home room) ขอเขาพบท่ีหองพักอาจารย
ตามวัน-เวลาราชการ จดหมายอีเล็กทรอนิคหรือโทรศัพท 

วิ ธี ก า ร เ รี ย น รู ก า ร ใ ช ชี วิ ต ใ น
ม ห า วิ ท ย า ลั ย  แ ล ะ ก า ร กํ า ห น ด
เปาหมายของนิสิต 

การปฐมนิเทศนิสิตใหม จัดใหมีอาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือใหคําปรึกษา 
เปดโอกาสใหนิสิตเขาขอรับการปรึกษาผานชองทางท่ีมีความหลาย
หลาย ไดแก ชั่วโมงนัดพบอาจารยท่ีปรึกษา (Home room) ขอเขา
พบท่ีหองพักอาจารยตามวัน-เวลาราชการ จดหมายอีเล็กทรอนิค 
หรือโทรศัพท จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ดูงานในสถาบันศึกษาอ่ืน 
รวมท้ังศึกษาดูงานในองคการท้ังภาครัฐและเอกชน 

ทักษะภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมดานภาษากอนเปดภาคการศึกษา
สนับสนุนใหนิสิต เขารวมโครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษ 
สอดแทรกเนื้อหาการสอน เอกสารประกอบการสอน และใชสื่อการ
สอนท่ีเปนภาษาอังกฤษในรายวิชาท่ีมีความเหมาะสม เพ่ือเพ่ิมทักษะ
การฟง การพูด การอาน และการเขียนใหแกนิสิต โดยเฉพาะทักษะ
การอาน และการสรุปความ 

 
 ๒.๔. แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ป แยกตามสถานท่ีท่ีเปดสอน 
  (๑) คณะสังคมศาสตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
       ท่ีอยู : ๗๙ หมู ๑ ต.ลําไทร อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ 

ช้ันปท่ี 
จํานวนรับ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๑ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
๒  ๒๘ ๒๘ ๒๘ ๒๘ 
๓ - - ๒๘ ๒๘ ๒๘ 
๔ _- - - ๒๘ ๒๘ 

จํานวนรวม ๓๐ ๕๘ ๘๖ ๑๑๔ ๑๑๔ 
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา    ๒๘ ๒๘ 



 
 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๓๐ 
 

 

  (๒) วิทยาลัยสงฆนครราชสีมา 
   ท่ีอยู : บานหัวถนน ตําบลหัวทะเล อําเภอเมือง จังหวัดนคราชสีมา ๓๐๐๐๐ 

ช้ันปท่ี 
จํานวนรับ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๑ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
๒  ๒๘ ๒๘ ๒๘ ๒๘ 
๓ - - ๒๘ ๒๘ ๒๘ 
๔ _- - - ๒๘ ๒๘ 

จํานวนรวม ๓๐ ๕๘ ๘๖ ๑๑๔ ๑๑๔ 
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา    ๒๘ ๒๘ 
  
  (๓) วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ 
   ท่ีอยู : ๖๗ หมู ๒ ตําบลน้ําคํา อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐ 

ช้ันปท่ี 
จํานวนรับ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๑ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
๒  ๒๘ ๒๘ ๒๘ ๒๘ 
๓ - - ๒๘ ๒๘ ๒๘ 
๔ _- - - ๒๘ ๒๘ 

จํานวนรวม ๓๐ ๕๘ ๘๖ ๑๑๔ ๑๑๔ 
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา    ๒๘ ๒๘ 

 
  (๔) วิทยาลัยสงฆชัยภูมิ 
   ท่ีอยู : บานโนนเหลี่ยม ตําบลนาฝาย อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๐๐๐ 

ช้ันปท่ี 
จํานวนรับ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๑ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 
๒  ๕๘ ๕๘ ๕๘ ๕๘ 
๓ - - ๕๘ ๕๘ ๕๘ 
๔ _- - - ๕๘ ๕๘ 

จํานวนรวม ๖๐ ๑๑๘ ๑๗๖ ๒๓๔ ๒๓๔ 
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา    ๕๘ ๕๘ 

 
   
  
  
 
 



 
 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๓๑ 
 

 

 (๕) วิทยาลัยสงฆราชบุรี 
           ท่ีอยู : วัดหลวงพอสดธรรมกายาราม  ตําบลแพงพวย อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๓๐ 

ช้ันปท่ี 
จํานวนรับ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๑ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
๒  ๒๘ ๒๘ ๒๘ ๒๘ 
๓ - - ๒๘ ๒๘ ๒๘ 
๔ _- - - ๒๘ ๒๘ 

จํานวนรวม ๓๐ ๕๘ ๘๖ ๑๑๔ ๑๑๔ 
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา    ๒๘ ๒๘ 
 
 (๖) โครงการขยายหองเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆนครศรีธรรมราช 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช วัดพัฒนาราม (พระอารามหลวง) จังหวัดสุราษฏรธานี 
             ท่ีอยู : วัดพัฒนาราม (พระอารามหลวง) ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฏรธานี ๘๔๐๐๐ 

ช้ันปท่ี 
จํานวนรับ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๑ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
๒  ๒๘ ๒๘ ๒๘ ๒๘ 
๓ - - ๒๘ ๒๘ ๒๘ 
๔ _- - - ๒๘ ๒๘ 

จํานวนรวม ๓๐ ๕๘ ๘๖ ๑๑๔ ๑๑๔ 
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา    ๒๘ ๒๘ 
  
 (๗) หนวยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดใหญอินทาราม  
          (พระอารามหลวง) 
            ท่ีอยู : วัดใหญอินทาราม (พระอารามหลวง) ตําบลบางปลาสรอย อําเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี ๒๐๐๐๐ 

ช้ันปท่ี 
จํานวนรับ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๑ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
๒  ๒๘ ๒๘ ๒๘ ๒๘ 
๓ - - ๒๘ ๒๘ ๒๘ 
๔ _- - - ๒๘ ๒๘ 

จํานวนรวม ๓๐ ๕๘ ๘๖ ๑๑๔ ๑๑๔ 
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา    ๒๘ ๒๘ 
 
 
 
 



 
 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๓๒ 
 

 

 
 
 (๘) หนวยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดปาประดู  
           (พระอารามหลวง) 
             ท่ีอยู : วัดปาประดู (พระอารามหลวง) ตําบลทาประดู อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐ 

ช้ันปท่ี 
จํานวนรับ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๑ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
๒  ๒๘ ๒๘ ๒๘ ๒๘ 
๓ - - ๒๘ ๒๘ ๒๘ 
๔ _- - - ๒๘ ๒๘ 

จํานวนรวม ๓๐ ๕๘ ๘๖ ๑๑๔ ๑๑๔ 
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา    ๒๘ ๒๘ 
  
 (๙) หนวยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธมณฑลจังหวัด 
           จันทบุรี 
             ท่ีอยู : พุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรี อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  ๒๒๐๐๐ 

ช้ันปท่ี 
จํานวนรับ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๑ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
๒  ๒๘ ๒๘ ๒๘ ๒๘ 
๓ - - ๒๘ ๒๘ ๒๘ 
๔ _- - - ๒๘ ๒๘ 

จํานวนรวม ๓๐ ๕๘ ๘๖ ๑๑๔ ๑๑๔ 
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา    ๒๘ ๒๘ 
  
 (๑๐) หนวยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดพระรูป 
 ท่ีอยู : วัดพระรูป. ตําบลชองสะแก อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐ 

ช้ันปท่ี 
จํานวนรับ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๑ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
๒  ๒๘ ๒๘ ๒๘ ๒๘ 
๓ - - ๒๘ ๒๘ ๒๘ 
๔ _- - - ๒๘ ๒๘ 

จํานวนรวม ๓๐ ๕๘ ๘๖ ๑๑๔ ๑๑๔ 
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา    ๒๘ ๒๘ 

 
 



 
 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๓๓ 
 

 

 
 

 (๑๑) หนวยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดสระแกว 
ท่ีอยู : วัดสระแกว ตําบลสระแกว อําเภอเมือง จังหวัดสระแกว ๒๗๐๐๐ 

ช้ันปท่ี 
จํานวนรับ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๑ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
๒  ๒๘ ๒๘ ๒๘ ๒๘ 
๓ - - ๒๘ ๒๘ ๒๘ 
๔ _- - - ๒๘ ๒๘ 

จํานวนรวม ๓๐ ๕๘ ๘๖ ๑๑๔ ๑๑๔ 
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา    ๒๘ ๒๘ 

 
 (๑๒) หนวยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดปาเลไลยก 
            วรวิหาร (พระอารามหลวง) 
              ท่ีอยู : วัดปาเลไลยกวรวิหาร (พระอารามหลวง) ตําบลรั้วใหญ อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐ 

ช้ันปท่ี 
จํานวนรับ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๑ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
๒  ๒๘ ๒๘ ๒๘ ๒๘ 
๓ - - ๒๘ ๒๘ ๒๘ 
๔ _- - - ๒๘ ๒๘ 

จํานวนรวม ๓๐ ๕๘ ๘๖ ๑๑๔ ๑๑๔ 
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา    ๒๘ ๒๘ 

 
 (๑๓) หนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆนครสวรรค มหาวิทยา ลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดหนอง 
            ขุนชาติ 
               ท่ีอยู : วัดหนองขุนชาติ ตําบลหนองสรวง อําเภอหนองฉาง  จังหวัดอุทัยธานี ๖๑๑๑๐ 

 

ช้ันปท่ี 
จํานวนรับ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๑ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
๒  ๒๘ ๒๘ ๒๘ ๒๘ 
๓ - - ๒๘ ๒๘ ๒๘ 
๔ _- - - ๒๘ ๒๘ 

จํานวนรวม ๓๐ ๕๘ ๘๖ ๑๑๔ ๑๑๔ 
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา    ๒๘ ๒๘ 
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 (๑๔) หนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆนครสวรรค มหาวิทยา ลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดพระบรมธาต ุ
              ท่ีอยู : วัดพระบรมธาตุ ตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ๖๒๐๐๐ 

ช้ันปท่ี 
จํานวนรับ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๑ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
๒  ๒๘ ๒๘ ๒๘ ๒๘ 
๓ - - ๒๘ ๒๘ ๒๘ 
๔ _- - - ๒๘ ๒๘ 

จํานวนรวม ๓๐ ๕๘ ๘๖ ๑๑๔ ๑๑๔ 
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา    ๒๘ ๒๘ 

 
 (๑๕) หนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆนครสวรรค มหาวิทยา ลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดพฤกษะ 
             วันโชติการาม 
               ท่ีอยู : วัดพฤกษะวันโชติการาม ตําบลตะพานหิน อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๖๖๑๕๐ 

 

ช้ันปท่ี 
จํานวนรับ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๑ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
๒  ๒๘ ๒๘ ๒๘ ๒๘ 
๓ - - ๒๘ ๒๘ ๒๘ 
๔ _- - - ๒๘ ๒๘ 

จํานวนรวม ๓๐ ๕๘ ๘๖ ๑๑๔ ๑๑๔ 
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา    ๒๘ ๒๘ 

 
 (๑๖) หนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยา ลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดทานา 
             ท่ีอยู : วัดทานา ตําบลหนองบัวใต อําเภอเมือง จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐ 

ช้ันปท่ี 
จํานวนรับ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๑ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
๒  ๒๘ ๒๘ ๒๘ ๒๘ 
๓ - - ๒๘ ๒๘ ๒๘ 
๔ _- - - ๒๘ ๒๘ 

จํานวนรวม ๓๐ ๕๘ ๘๖ ๑๑๔ ๑๑๔ 
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา    ๒๘ ๒๘ 

 
 
 
 



 
 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๓๕ 
 

 

 (๑๗) หนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยา ลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดหมอนไม 
              ท่ีอยู : วัดหมอนไม ตําบลบานเกราะ อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ ๕๓๐๐๐ 

ช้ันปท่ี 
จํานวนรับ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๑ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
๒  ๒๘ ๒๘ ๒๘ ๒๘ 
๓ - - ๒๘ ๒๘ ๒๘ 
๔ _- - - ๒๘ ๒๘ 

จํานวนรวม ๓๐ ๕๘ ๘๖ ๑๑๔ ๑๑๔ 
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา    ๒๘ ๒๘ 

 
 
 ๒.๕.  งบประมาณตามแผน 
  ๒.๕.๑. งบประมาณรายรับ เฉพาะสวนกลาง (หนวย : บาท) 

 
รายละเอียดรายรับ 

ปงบประมาณ 
 
 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

คาบํารุงการศึกษา ๗๐๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ 

คาลงทะเบียน ๕๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ 

รวมรายรับ ๒,๗๐๐,๐๐๐ ๓,๒๕๐,๐๐๐ ๓,๘๐๐,๐๐๐ ๔,๓๕๐,๐๐๐ ๔,๔๐๐,๐๐๐ 

   
  ๒.๕.๒. งบประมาณรายจาย เฉพาะสวนกลาง (หนวย: บาท) 

หมวด เงิน 
ปงบประมาณ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ก. งบดําเนินการ 

๑. คาใชจายบุคลากร ๘,๐๐๐,๐๐๐ ๘,๕๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๕๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 

๒. คาใชจายดําเนินงาน  ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ 

รวม (ก) ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ 

ข. งบลงทุน 

คาครุภณัฑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ 

รวม (ข) ๑๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ 

รวม (ก) + (ข) ๑๐,๑๐๐,๐๐๐ ๑๑,๑๕๐,๐๐๐ ๑๒,๒๐๐,๐๐๐ ๑๓,๒๕๐,๐๐๐ ๑๔,๓๐๐,๐๐๐ 

จํานวนนิสิต  ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ 

คาใชจายตอหัวนิสติ ๖,๗๐๐ ๗,๔๐๐ ๘,๑๐๐ ๘,๘๐๐ ๙,๕๐๐ 
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 ๒.๖. ระบบการศึกษา  
 ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ (ตามเอกสารในภาคผนวก ฆ.) 
 ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๐ (ตามเอกสารในภาคผนวก ง.) 
 ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี ๓) 
แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๑ (ตามเอกสารในภาคผนวก จ.) 
 
 ๒.๗. การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา 
 นิสิตท่ีเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมากอน เม่ือเขาศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถเทียบโอน 
หนวยกิตได ท้ังนี้เปนไปตามขอบังคับท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยใหเปนไปตาม 

 ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗  
 ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑  
 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑการโอนและการเทียบโอนผล
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
๓. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
 ๓.๑. หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
  ๓.๑.๑. จํานวนหนวยกิต   
  รวมตลอดหลักสูตร ๑๔๐ หนวยกิต  
  ๓.๑.๒. โครงสรางหลักสูตร  
  โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาท่ีสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้ 
 

๑. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ๓๐ หนวยกิต 
 ๑.๑  วิชาบังคับ ๑๘ หนวยกิต 

 ๑.๒ วิชาเลือก ๑๒ หนวยกิต 
๒. หมวดวิชาเฉพาะ  ๑๐๔ หนวยกิต 
 ๒.๑ วิชากลุมพระพุทธศาสนา ๓๐ หนวยกิต 
 ๒.๒ วิชาแกนทางการจัดการเชิงพุทธ ๓๓ หนวยกิต 
 ๒.๓ วิชาเฉพาะดานทางการจัดการเชิงพุทธ ๓๒ หนวยกิต 
 ๒.๔ วิชาเลือกเฉพาะสาขาการจัดการเชิงพุทธ ๙ หนวยกิต 

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หนวยกิต 
รวม ๑๔๐ หนวยกิต 
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๓.๑.๓ รายวิชา 
คําอธิบายความหมายของรหัสวิชาและหนวยกิตประจําวิชา 
๑. รหัสประจําวิชาในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ประกอบดวยเลข ๖ หลัก มีความหมายดังนี้ 

๑) เลข ๓ ตัวแรก = ตัวท่ี ๑ แสดงคณะ ตัวท่ี ๒-๓ แสดงสาขาวิชา 
๒) เลข ๓ ตัวหลัง = ตัวท่ี ๑ แสดงปการศึกษา ตัวท่ี ๒-๓ แสดงชื่อวิชา 

๒. หนวยกิตประจําวิชา หมายถึง ตัวเลขซ่ึงแสดงจํานวนหนวยกิตและปริมาณการเรียนการสอนของ
รายวิชานั้นๆ เชน ๓ (๒-๒-๕) หมายถึง ๓ หนวยกิต ประกอบดวยบรรยาย ๒ ชั่วโมง/สัปดาห ปฏิบัติ ๒ ชั่วโมง/
สัปดาห และการศึกษาดวยตนเอง ๕ ชั่วโมง/สัปดาห 

 

๑. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    ๓๐ หนวยกิต 
 ๑.๑ วิชาบังคับ  ๑๘ หนวยกิต 
 ๐๐๐ ๑๐๑   มนุษยกับสังคม   ๒ (๒-๐-๔) หนวยกิต 
 ๐๐๐ ๑๐๒   กฎหมายท่ัวไป   ๒ (๒-๐-๔) หนวยกิต 

 ๐๐๐ ๑๐๗   เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา           (๒) (๒-๐-๔) หนวยกิต 

 ๐๐๐ ๑๐๘   ปรัชญาเบื้องตน   ๒ (๒-๐-๔) หนวยกิต 

 ๐๐๐ ๑๐๙   ศาสนาท่ัวไป  ๒ (๒-๐-๔) หนวยกิต 

 ๐๐๐ ๑๑๔   ภาษากับการสื่อสาร  ๒ (๒-๐-๔) หนวยกิต 

 ๐๐๐ ๑๑๕   ภาษาศาสตรเบื้องตน  ๒ (๒-๐-๔) หนวยกิต 
 ๐๐๐ ๑๓๙   คณิตศาสตรเบื้องตน  ๒ (๒-๐-๔) หนวยกิต 

 ๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตรเบื้องตน  ๒ (๒-๐-๔) หนวยกิต 

 ๐๐๐ ๒๓๘   สถิติเบื้องตนและการวิจัย   ๒ (๒-๐-๔) หนวยกิต 
 ๑.๒ วิชาเลือก  ๑๒ หนวยกิต 
 ๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองของไทย  ๒ (๒-๐-๔) หนวยกิต 
 ๐๐๐ ๑๐๔ เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน  ๒ (๒-๐-๔) หนวยกิต 
 ๐๐๐ ๑๐๕ มนุษยกับสิ่งแวดลอม  ๒ (๒-๐-๔) หนวยกิต 
 ๐๐๐ ๑๐๖ เหตุการณโลกปจจุบัน  ๒ (๒-๐-๔) หนวยกิต 
 ๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาอังกฤษเบื้องตน    ๒ (๒-๐-๔) หนวยกิต 
 ๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาอังกฤษชั้นสูง  ๒ (๒-๐-๔) หนวยกิต 
 ๐๐๐ ๑๑๘ ภาษาสันสกฤตเบื้องตน    ๒ (๒-๐-๔) หนวยกิต 
 ๐๐๐ ๑๑๙ ภาษาสันสกฤตชั้นสูง  ๒ (๒-๐-๔) หนวยกิต 
 ๐๐๐ ๑๒๐ ภาษาไทยเบื้องตน  ๒ (๒-๐-๔) หนวยกิต 
 ๐๐๐ ๑๒๑ ภาษาไทยชั้นสูง   ๒ (๒-๐-๔) หนวยกิต 
 ๐๐๐ ๑๒๘ ภาษาจีนเบื้องตน    ๒ (๒-๐-๔) หนวยกิต 
 ๐๐๐ ๑๒๙ ภาษาจีนชั้นสูง  ๒ (๒-๐-๔) หนวยกิต 
 ๐๐๐ ๑๓๐ ภาษาญี่ปุนเบื้องตน    ๒ (๒-๐-๔) หนวยกิต 
 ๐๐๐ ๑๓๑ ภาษาญี่ปุนชั้นสูง   ๒ (๒-๐-๔) หนวยกิต 
 ๐๐๐ ๑๓๕ ภาษาฮินดีเบื้องตน  ๒ (๒-๐-๔) หนวยกิต 
 ๐๐๐ ๑๓๖ ภาษาฮินดีชั้นสูง  ๒ (๒-๐-๔) หนวยกิต 
 ๐๐๐ ๒๑๑ วัฒนธรรมไทย   ๒ (๒-๐-๔) หนวยกิต 
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 ๑.๒ วิชาเลือก (ตอ)  ๑๒ หนวยกิต 
 ๐๐๐ ๒๑๒ มนุษยกับอารยธรรม  ๒ (๒-๐-๔) หนวยกิต 
 ๐๐๐ ๒๑๓ ชีวิตกับจิตวิทยา   ๒ (๒-๐-๔) หนวยกิต 
 ๐๐๐ ๒๔๑ วิทยาศาสตรกายภาพและประยุกตวิทยา  ๒ (๒-๐-๔) หนวยกิต 
 ๐๐๐ ๒๔๒ พ้ืนฐานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒ (๒-๐-๔) หนวยกิต 
 ๐๐๐ ๒๖๔ สันติศึกษา  ๒ (๒-๐-๔) หนวยกิต 
 ๐๐๐ ๒๖๕ ภาวะผูนํา  ๒ (๒-๐-๔) หนวยกิต 
 ๐๐๐ ๒๖๖ หลักธรรมาภิบาล   ๒ (๒-๐-๔) หนวยกิต 

๒. หมวดวิชาเฉพาะ   ๑๐๔ หนวยกิต 
 ๒.๑ วิชากลุมพระพุทธศาสนา  ๓๐ หนวยกิต 
 ก. กลุมวิชาภาษาบาลีและพุทธศาสนา    ๑๔   หนวยกิต 
 ๐๐๐ ๑๔๔ วรรณคดีบาลี  ๒ (๒-๐-๔) หนวยกิต 
 ๐๐๐ ๑๔๕ บาลีไวยากรณ  ๒ (๒-๐-๔) หนวยกิต 
 ๐๐๐ ๑๔๖ แตงแปลบาลี  ๒ (๒-๐-๔) หนวยกิต 
 ๐๐๐ ๑๔๗ พระไตรปฎกศึกษา  ๒ (๒-๐-๔) หนวยกิต 
 ๐๐๐ ๑๔๘ พระวินัยปฎก  ๒ (๒-๐-๔) หนวยกิต 
 ๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตันตปฎก  ๒ (๒-๐-๔) หนวยกิต 
 ๐๐๐ ๑๕๐ พระอภิธรรมปฎก  ๒ (๒-๐-๔) หนวยกิต 
 ข. กลุมวิชาพระพุทธศาสนาท่ัวไป    ๑๒   หนวยกิต 
 ๐๐๐ ๑๕๘   ประวัติพระพุทธศาสนา    ๒ (๒-๐-๔) หนวยกิต 
 ๐๐๐ ๒๕๙   เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา  ๒ (๒-๐-๔) หนวยกิต 
 ๐๐๐ ๒๖๐   การปกครองคณะสงฆไทย   ๒ (๒-๐-๔) หนวยกิต 
 ๐๐๐ ๒๖๑   ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ  ๒ (๒-๐-๔) หนวยกิต 
 ๐๐๐ ๒๖๒   ธรรมนิเทศ  ๒ (๒-๐-๔) หนวยกิต 
 ๐๐๐ ๒๖๓   งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา  ๒ (๒-๐-๔) หนวยกิต 
 ค. กลุมวิชาวิปสสนาธุระ   ๔    หนวยกิต 
 ๐๐๐ ๑๕๑   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑  (๒) (๑-๒-๔) หนวยกิต 
 ๐๐๐ ๑๕๒   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒  ๑ (๑-๒-๔) หนวยกิต 
 ๐๐๐ ๒๕๓   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓  (๒) (๑-๒-๔) หนวยกิต 
 ๐๐๐ ๒๕๔   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔  ๑ (๑-๒-๔) หนวยกิต 
 ๐๐๐ ๓๕๕   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕  (๒) (๑-๒-๔) หนวยกิต 
 ๐๐๐ ๓๕๖   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖  ๑ (๑-๒-๔) หนวยกิต 
 ๐๐๐ ๔๕๗   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗  ๑ (๑-๒-๔) หนวยกิต 

       ๒.๒. วิชาแกนทางการจัดการเชิงพุทธ                                                      ๓๓       หนวยกิต 
 ๔๐๓ ๓๐๑ พุทธวิธีการบริหาร   ๒ (๒-๐-๔) หนวยกิต 

 ๔๐๓ ๓๐๒ การจัดการทรัพยสินของพระพุทธศาสนา  ๒ (๒-๐-๔) หนวยกิต 

 ๔๐๓ ๓๐๓ กฎหมายสําหรับพระสงฆ   ๒ (๒-๐-๔) หนวยกิต 
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    ๒.๒. วิชาแกนทางการจัดการเชิงพุทธ    (ตอ)                                             ๓๓       หนวยกิต 
 ๔๐๓ ๓๐๔ การจัดการสาธารณูปการ  ๓ (๓-๐-๖) หนวยกิต 
 ๔๐๓ ๓๐๕ การจัดการกิจการพระพุทธศาสนา  ๓ (๓-๐-๖) หนวยกิต 

 ๔๐๓ ๔๐๖ การศึกษาอิสระทางการจัดการเชิงพุทธ  ๓ (๐-๖-๖) หนวยกิต 
 ๔๐๓ ๓๐๗ การจัดการการเผยแผพระพุทธศาสนา  ๓ (๓-๐-๖) หนวยกิต 
 ๔๐๓ ๓๐๘ การสังคมสงเคราะหแนวพุทธ  ๓ (๓-๐-๖) หนวยกิต 

 ๔๐๓ ๔๐๙ การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธ  ๓ (๓-๐-๖) หนวยกิต 

 ๔๐๓ ๔๑๐ ภาวะผูนําทางการจัดการเชิงพุทธ  ๓ (๓-๐-๖) หนวยกิต 
 ๔๐๓ ๔๑๑ การจัดการศึกษาของคณะสงฆ  ๓ (๓-๐-๖) หนวยกิต 
 ๔๐๓ ๔๑๒ การอนุรักษและการจัดการพุทธศิลป  ๓ (๓-๐-๖) หนวยกิต 

 ๒.๓ วิชาเฉพาะดานทางการจดัการเชิงพุทธ                 ๓๒   หนวยกิต 

 ๔๐๓ ๒๑๓ ความรูเบื้องตนทางการจัดการ  ๓ (๓-๐-๖) หนวยกิต 
 ๔๐๓ ๒๑๔ ทฤษฎีองคการและการจัดการ  ๓ (๓-๐-๖) หนวยกิต 
 ๔๐๓ ๒๑๕ การจัดการเชิงกลยุทธ     ๓ (๓-๐-๖) หนวยกิต 
 ๔๐๓ ๓๑๖ ดิจิทัลเพื่อการบริหารกิจการคณะสงฆ  ๓ (๓-๐-๖) หนวยกิต 
 ๔๐๓ ๓๑๗ การวิจัยเพื่อการจัดการ  ๓ (๓-๐-๖) หนวยกิต 
 ๔๐๓ ๓๑๘ การบัญชีเพื่อการจัดการ  ๓ (๓-๐-๖) หนวยกิต 
 ๔๐๓ ๓๑๙ กฎหมายเพื่อการจัดการ  ๓ (๓-๐-๖) หนวยกิต 
 ๔๐๓ ๔๒๐ ภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการ  ๓ (๓-๐-๖) หนวยกิต 
 ๔๐๓ ๔๒๑ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  ๓ (๓-๐-๖) หนวยกิต 
 ๔๐๓ ๔๒๒ การจัดการวิถีชุมชน  ๓ (๓-๐-๖) หนวยกิต 
 ๔๐๓ ๔๒๓ การบริหารชุมชนและการจัดการแหลงเรียนรู  ๒ (๒-๐-๔) หนวยกิต 
 ๒.๔ วิชาเลือกเฉพาะสาขาการจัดการเชิงพุทธ  ๙   หนวยกิต 
 ๔๐๓ ๔๒๔ การบริหารจัดการงบประมาณ  ๓ (๓-๐-๖) หนวยกิต 
 ๔๐๓ ๔๒๕ หลักการฝกอบรมและการประชุม  ๓ (๓-๐-๖) หนวยกิต 
 ๔๐๓ ๔๒๖ การจัดการทรัพยากรมนุษยแนวพุทธ  ๓ (๓-๐-๖) หนวยกิต 
 ๔๐๓ ๔๒๗ การจัดการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ๓ (๓-๐-๖) หนวยกิต 
 ๔๐๓ ๔๒๘ ภาวะผูนําและกลยุทธการเจรจาตอรองทางการจัดการ  ๓ (๓-๐-๖) หนวยกิต 
 ๔๐๓ ๔๒๙ การสื่อสารกับการจัดการ  ๓ (๓-๐-๖) หนวยกิต 
 ๔๐๓ ๔๓๐ การจัดการความรู  ๓ (๓-๐-๖) หนวยกิต 
 ๔๐๓ ๔๓๑ การไกลเกลี่ยและการจัดการขอพิพาท  ๓ (๓-๐-๖) หนวยกิต 
 ๔๐๓ ๔๓๒ การบริหารความเสี่ยงทางการจัดการ  ๓ (๓-๐-๖) หนวยกิต 
 ๔๐๓ ๔๓๓ มนุษยสัมพันธกับการจัดการ  ๓ (๓-๐-๖) หนวยกิต 
 ๔๐๓ ๔๓๔ จิตวิทยาการจัดการ  ๒ (๒-๐-๔) หนวยกิต 
 ๔๐๓ ๔๓๕ การจัดการงานสารบรรณและธุรการ  ๒ (๒-๐-๖) หนวยกิต 
 ๔๐๓ ๔๓๖ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบคน  ๒ (๒-๐-๔) หนวยกิต 
 ๔๐๓ ๔๓๗ การวิเคราะหสถานการณปจจุบัน  ๒ (๒-๐-๔) หนวยกิต 
 ๔๐๓ ๔๓๘ สัมมนาการจัดการกิจการคณะสงฆ  ๒ (๒-๐-๔) หนวยกิต 
 ๔๐๓ ๔๓๙ การประชาสัมพนัธเชิงพุทธ   ๒ (๒-๐-๔) หนวยกิต 
 ๔๐๓ ๔๔๐ การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาในอาเซียน  ๒ (๒-๐-๔) หนวยกิต 
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๓. หมวดวิชาเลือกเสรี           จํานวน  ๖ หนวยกิต 

 นิสิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธตองเลือกศึกษารายวิชาตางๆ ท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยเปนวิชาเลือกเสรีจํานวนไมนอยกวา ๖ หนวยกิตโดยความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษา 

 

๓.๑.๔. แสดงแผนการศึกษา  
  แผนการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ๔ ป 

 
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

ช้ันปท่ี  ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๑ 
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ เรียนรูดวย

ตนเอง 
  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (วิชาบังคับ)     

๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายท่ัวไป ๒ ๒ ๐ ๔ 
๐๐๐ ๑๐๗ เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา (๒) ๒ ๐ ๔ 
๐๐๐ ๑๐๘ ปรัชญาเบื้องตน ๒ ๒ ๐ ๔ 
๐๐๐ ๑๓๙ คณิตศาสตรเบื้องตน ๒ ๒ ๐ ๔ 

  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (วิชาเลือก)     
๐๐๐ ๑๐๔ เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน ๒ ๒ ๐ ๔ 
๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาอังกฤษเบื้องตน  ๒ ๒ ๐ ๔ 

     หมวดวิชาเฉพาะ 
    กลุมวิชาภาษาบาลีและพระพุทธศาสนา 

    

๐๐๐ ๑๔๗ 
๐๐๐ ๑๔๖ 

 
๐๐๐ ๑๕๘ 

พระไตรปฎกศึกษา* 
แตงแปลบาลี 
กลุมวิชาพระพุทธศาสนาท่ัวไป 
ประวัติพระพุทธศาสนา* 
กลุมวิชาวิปสสนาธุระ 

๒ 
๒ 
 

๒ 

๒ 
๒ 
 

๒ 

๐ 
๐ 
 

๐ 

๔ 
๔ 
 

๔ 

๐๐๐ ๑๕๑ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑ (๒) ๑ ๒ ๔ 
      
 รวม ๑๖(๔)    

          หมายเหตุ :* วิชาขอสอบกลาง และวิชาหนวยกิต ในวงเล็บ  (   )   ไมนับหนวยกิต 
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หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

ช้ันปท่ี  ๑ภาคการศึกษาท่ี ๒ 
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ เรียนรูดวย

ตนเอง 
  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (วิชาบังคับ)     

๐๐๐ ๑๐๙ ศาสนาท่ัวไป ๒ ๒ ๐ ๔ 
๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตรเบื้องตน  ๒ ๒ ๐ ๔ 

  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (วิชาเลือก)     
๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองของไทย ๒ ๒ ๐ ๔ 
๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาอังกฤษชั้นสูง ๒ ๒ ๐ ๔ 
๐๐๐ ๒๑๑ วัฒนธรรมไทย ๒ ๒ ๐ ๔ 
  หมวดวิชาเฉพาะ 

     กลุมวิชาภาษาบาลีและ
พระพุทธศาสนา 

    

๐๐๐ ๑๔๘ พระวินัยปฎก* ๒ ๒ ๐ ๔ 
๐๐๐ ๑๔๙ 

 
๐๐๐ ๒๕๙ 

พระสุตตันตปฎก* 
กลุมวิชาพระพุทธศาสนาท่ัวไป 
เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา 
     กลุมวิชาวิปสสนาธุระ 

๒ 
 

๒ 

๒ 
 

๒ 

๐ 
 

๐ 

๔ 
 

๔ 

๐๐๐ ๑๕๒ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒ ๑ ๑ ๒ ๔ 
 รวม ๑๗    

          หมายเหตุ :* วิชาขอสอบกลาง และวิชาหนวยกิต ในวงเล็บ  (   )   ไมนับหนวยกิต 
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หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
ช้ันปท่ี ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๑ 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ เรียนรูดวย
ตนเอง 

  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (วิชาบังคับ)     
๐๐๐ ๑๑๕ ภาษาศาสตรเบื้องตน ๒ ๒ ๐ ๔ 
๐๐๐ ๒๓๘ สถิติเบื้องตนและการวิจัย ๒ ๒ ๐ ๔ 

 
 

๐๐๐ ๑๔๔ 
๐๐๐ ๑๔๕ 

 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชากลุมพระพุทธศาสนา) 
     กลุมวิชาภาษาบาลีและพระพุทธศาสนา 

วรรณคดีบาลี* 
บาลีไวยากรณ 

 
 

๒ 
๒ 

 
 

๒ 
๒ 

 
 

๐ 
๐ 

 
 

๔ 
๔ 

 
๐๐๐ ๒๖๐ 

กลุมวิชาพระพุทธศาสนาท่ัวไป 
การปกครองคณะสงฆไทย* 

 
๒ 

 
๒ 

 
๐ 

 
๔ 

๐๐๐ ๒๖๓ 
๐๐๐ ๒๖๑ 

 

งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา* 
ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ 
กลุมวิชาวิปสสนาธุระ 

๒ 
๒ 
 

๒ 
๒ 

๐ 
๐ 

๔ 
๔ 

๐๐๐ ๒๕๓ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓ (๒) ๑ ๒ ๔ 
 รวม ๑๔(๒)    
          หมายเหตุ :* วิชาขอสอบกลาง และวิชาหนวยกิต ในวงเล็บ  (   )   ไมนับหนวยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๔๓ 
 

 

 

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
ช้ันปท่ี  ๒  ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ เรียนรูดวย
ตนเอง 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (วิชาบังคับ)     
๐๐๐ ๑๐๑ มนุษยกับสังคม* ๒ ๒ ๐ ๔ 
๐๐๐ ๑๑๔ ภาษากับการสื่อสาร * ๒ ๒ ๐ ๔ 

 
๐๐๐๒๔๒ 

     หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (วิชาเลือก) 
พ้ืนฐานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชากลุมพระพุทธศาสนา) 

 
๒ 

 
๒ 

 
๐ 

 
๔ 

      กลุมวิชาภาษาบาลีและพระพุทธศาสนา     
๐๐๐ ๑๕๐ 

 
๐๐๐ ๒๖๒ 

พระอภิธรรมปฎก* 
กลุมวิชาพระพุทธศาสนาท่ัวไป 
ธรรมนิเทศ 
     กลุมวิชาวิปสสนาธุระ 

๒ 
 

๒ 

๒ 
 

๒ 

๐ 
 

๐ 

๔ 
 

๔ 

๐๐๐ ๒๕๔ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔ ๑ ๑ ๒ ๔ 
 หมวดวิชาเฉพาะ  

(วิชาเฉพาะดานทางการจัดการเชิงพุทธ) 
    

๔๐๓ ๒๑๓ ความรูเบื้องตนทางการจัดการ ๓ ๓ ๐ ๖ 
๔๐๓ ๒๑๔ ทฤษฎีองคการและการจัดการ ๓ ๓ ๐ ๖ 
๔๐๓ ๒๑๕ การจัดการเชิงกลยุทธ    ๓ ๓ ๐ ๖ 

 รวม ๒๐    
         หมายเหตุ :* วิชาขอสอบกลาง และวิชาหนวยกิต ในวงเล็บ  (   )   ไมนับหนวยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๔๔ 
 

 

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
ช้ันปท่ี ๓ ภาคการศึกษาท่ี ๑ 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ เรียนรูดวย
ตนเอง 

 
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชากลุมพระพุทธศาสนา) 
กลุมวิชาวิปสสนาธุระ 

 
   

๐๐๐ ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕ (๒) ๑ ๒ ๔ 

 
หมวดวิชาเฉพาะ  
(วิชาแกนทางการจัดการเชิงพุทธ) 

 
   

๔๐๓ ๓๐๑ พุทธวิธีการบริหาร  ๒ ๒ ๐ ๔ 
๔๐๓ ๓๐๒ การจัดการทรัพยสินของพระพุทธศาสนา ๒ ๒ ๐ ๔ 
๔๐๓ ๓๐๓ กฎหมายสําหรับพระสงฆ  ๒ ๒ ๐ ๔ 
๔๐๓ ๓๐๔ การจัดการสาธารณูปการ ๓ ๓ ๐ ๖ 

๔๐๓ ๓๐๕ การจัดการกิจการพระพุทธศาสนา ๓ ๓ ๐ ๖ 

 
หมวดวิชาเฉพาะ  
(วิชาเฉพาะดานทางการจัดการเชิงพุทธ) 

 
   

๔๐๓ ๓๑๖ 
๔๐๓ ๓๑๗ 

ดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการคณะสงฆ ๓ ๓ ๐ ๖ 

การวิจัยเพ่ือการจัดการ ๓ ๓ ๐ ๖ 

 รวม                       ๑๘ (๒)    

         หมายเหตุ :* วิชาขอสอบกลาง และวิชาหนวยกิต ในวงเล็บ  (   )   ไมนับหนวยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๔๕ 
 

 

 
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

ช้ันปท่ี ๓ ภาคการศึกษาท่ี  ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ เรียนรูดวย
ตนเอง 

 
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชากลุมพระพุทธศาสนา) 
กลุมวิชาวิปสสนาธุระ 

 
   

๐๐๐ ๓๕๖ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖ ๑ ๑ ๒ ๔ 

 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกนทางการจัดเชิงพุทธ)     

๔๐๓ ๓๐๗ การจัดการการเผยแผพระพุทธศาสนา ๓ ๓ ๐ ๖ 

๔๐๓ ๓๐๘ การสังคมสงเคราะหแนวพุทธ ๓ ๓ ๐ ๖ 

๔๐๓ ๔๐๙ การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธ ๓ ๓ ๐ ๖ 

 
หมวดวิชาเฉพาะ  
(วิชาเฉพาะดานทางการจัดการเชิงพุทธ) 

 
   

๔๐๓ ๓๑๘ การบัญชีเพ่ือการจัดการ ๓ ๓ ๐ ๖ 

๔๐๓ ๓๑๙ กฎหมายเพ่ือการจัดการ ๓ ๓ ๐ ๖ 

๔๐๓ ๓๒๐ ภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการ ๓ ๓ ๐ ๖ 

 รวม ๑๙    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๔๖ 
 

 

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
ช้ันปท่ี  ๔ ภาคการศึกษาท่ี  ๑ 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ เรียนรูดวย
ตนเอง 

 
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชากลุมพระพุทธศาสนา) 

กลุมวิชาวิปสสนาธุระ 

    

๐๐๐ ๔๕๗ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗ ๑ ๑ ๒ ๔ 

 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกนทางการจัดการเชิงพุทธ)     

๔๐๓ ๔๑๐ ภาวะผูนําทางการจัดการเชิงพุทธ ๓ ๓ ๐ ๖ 
๔๐๓ ๔๑๑ การจัดการศึกษาของคณะสงฆ ๓ ๓ ๐ ๖ 

 
หมวดวิชาเฉพาะ  
(วิชาเฉพาะดานทางการจัดการเชิงพุทธ) 

    

๔๐๓ ๔๒๑ ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ๓ ๓ ๐ ๖ 
๔๐๓ ๔๒๓ การบริหารชุมชนและการจัดการแหลงเรียนรู ๒ ๒ ๐ ๔ 

 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือกเฉพาะสาขาการจัดการเชิงพุทธ)     
XXXXXX XXXXXX ๓ ๓ ๐ ๖ 

XXXXXX XXXXXX ๓ ๓ ๐ ๖ 

 รวม ๑๘    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๔๗ 
 

 

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
ช้ันปท่ี ๔ ภาคการศึกษาท่ี  ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ เรียนรูดวย
ตนเอง 

 
๔๐๓ ๔๐๖ 

หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกนการจัดการเชิงพุทธ) 

การศึกษาอิสระทางการจัดการเชิงพุทธ 

 
๓ 

 
๐ 

 
๖ 

 
๖ 

๔๐๓ ๔๑๒ การอนุรักษและการจัดการพุทธศิลป ๓ ๓ ๐ ๖ 
 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะดานทางการจัดการเชิงพุทธ)     

๔๐๓ ๔๒๒ การจัดการวิถีชุมชน ๓ ๓ ๐ ๖ 
 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลอืกเฉพาะสาขาการจัดการเชิงพุทธ)     

XXXXXX XXXXXX ๓ ๓ ๐ ๖ 
 หมวดวิชาเลือกเสรี     

XXXXXX XXXXXX ๓ ๓ ๐ ๖ 

XXXXXX XXXXXX ๓ ๓ ๐ ๖ 

 รวม ๑๘    
 
  
   ๓.๑.๕. คําอธิบายรายวิชา 
  คําอธิบายรายวิชาใน หลักสูตรพุทธศาสตร สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (ตามเอกสารใน
ภาคผนวก ก.) 
 

 ๓.๒.ช่ือ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 
  (ดูจากหมวดท่ี ๑ ขอ ๙.๑ ใชอาจารยชุดเดียวกันกับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร) 
  
๔. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา)  
 ไมมี 
 

๕. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  
 หลักสูตรกําหนดใหนิสิตเรียนวิชาการศึกษาอิสระทางการจัดการเชิงพุทธ (๔๐๓ ๔๐๖) เปนวิชาท่ีนิสิต
ไดศึกษาประเด็นปญหาทางการจัดการท่ีสนใจ โดยใชระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร ภายใตการแนะนําของ
อาจารยท่ีปรึกษา 
 
 ๕.๑.  คําอธิบายโดยยอ  
  ศึกษาคนควาวิจัยภาคสนามทางการจัดการเชิงพุทธหรือเรื่องอ่ืนโดยความเห็นชอบและ
ควบคุมดูแลของอาจารยท่ีปรึกษา 
 ๕.๒.  มาตรฐานผลการเรียนรู  
  นิสิตมีความรูความเขาใจในกระบวนการวิจัย สามารถทําวิจัยเบื้องตนเพ่ือใชในการแกปญหาทาง
สังคมได และสามารถเขียนผลงานวิจัยเพ่ือเปนสารสนเทศในการสื่อสารได 
 



 
 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๔๘ 
 

 

 ๕.๓.  ชวงเวลา  
  ภาคการศึกษาท่ี ๒ ของปการศึกษาท่ี ๔ 
 ๕.๔.  จํานวนหนวยกิต 
  ๓ หนวยกิต 
 ๕.๕.  การเตรียมการ  
  มีการกําหนดชั่วโมงการใหคําปรึกษา จัดทําบันทึกการใหคําปรึกษา ใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับ
โครงงานทางเว็บไซต และปรับปรุงใหทันสมัยเสมอ อีกท้ังมีตัวอยางโครงงานใหศึกษา 
 ๕.๖.  กระบวนการประเมินผล  
  ๕.๖.๑ ผูสอนและผูเรียนกําหนดหัวขอและเกณฑการประเมินผลทวนสอบมาตรฐานโดยกําหนด
เกณฑ/มาตรฐานการประเมินผลรายวิชา 
  ๕.๖.๒ ผูเรียนประเมินผลการเรียนรูของตนตามแบบฟอรม 
  ๕.๖.๓ ผูสอนประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตามแบบฟอรม 
  ๕.๖.๔ ท้ังผูสอนและผูเรียนประเมินผลการเรียนรูรวมกัน 
  ๕.๖.๕ ผูเรียนนําเสนอผลการศึกษาและรับการประเมินโดยผูสอนประจํารายวิชาทุกคน 
ซ่ึงเขารวมฟงการนําเสนอผลการศึกษา 
  ๕.๖.๖ ผูสอนทุกคนเขาฟงการนําเสนอผลการศึกษาของผูเรียน 
  ๕.๖.๗ ผูประสานงานรายวิชานําคะแนนทุกสวนเสนอขอความเห็นชอบจากอาจารยประจําวิชา
ทุกคน ผานคณะกรรมการหลักสูตร 

 
 

หมวดที ่๔ 
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

 

๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต 
ดานบุคลิกภาพ มีการสอดแทรกเรื่องการสํารวมในสมณภาวะ การครองจีวรหรือการแตง

กาย การเขาสังคมและศาสนพิธี เทคนิคการเจรจา สื่อสาร การมีมนุษย
สัมพันธท่ีดี และการวางตัวในการทํางานในบางรายวิชาท่ีเก่ียวของ และใน
กิจกรรมปจฉิมนิเทศ กอนท่ีนิสิตจะสําเร็จการศึกษา 

ด า น ภ า ว ะ ผู นํ า แ ล ะ ค ว า ม
รับผิดชอบตลอดจนมีวินัยใน
ตนเอง 

-  กําหนดใหมีรายวิชาซ่ึงนิสิตตองทํางานเปนกลุมและมีการกําหนดหัวหนา
กลุมในการทํารายงานตลอดจน  

-กําหนดใหทุกคนมีสวนรวมในการนําเสนอรายงานเพ่ือเปนการฝกใหนิสิตได
สรางภาวะผูนําและการเปนสมาชิกกลุมท่ีดี ดังนี้ 

-มีกิจกรรมนิสิตท่ีมอบหมายใหนิสิตหมุนเวียนกันเปนหัวหนาในการดําเนิน
กิจกรรม เพ่ือฝกใหนิสิตมีความรับผิดชอบ 

-มีกติกาท่ีจะสรางวินัยในตนเอง เชน การเขาเรียนตรงเวลาเขาเรียนอยาง
สมํ่าเสมอการมีสวนรวมในชั้นเรียน เสริมความกลาในการแสดงความคิดเห็น 

จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

มีการปลูกฝง สอดแทรกจริยธรรมและจรรยาบรรณท่ีเก่ียวของกับการ
จัดการในเนื้อหารายวิชา และใหความรูถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนตอสังคม 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต 
รวมท้ังขอกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการกระทําความผิดเก่ียวกับคุณธรรม 
จริยธรรมทางการจัดการ 

 

๒. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

 ๒.๑. ทักษะดานคุณธรรม จริยธรรม  
๑ .  ผ ล ก า ร เ รี ย น รู ด า น
คุณธรรม จริยธรรม 

๒ .  ก ล ยุ ท ธ ก า ร ส อ น ท่ี ใ ช
พัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม 
จริยธรรม 

๓. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู
ดานคุณธรรม จริยธรรม 

๑) มีศีลธรรม และศรัทธาอุทิศ
ตนเพ่ือพระพุทธศาสนา 

๑) มีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรม  
จริยธรรมในการเรียนการสอน 
๒) การเปนตนแบบท่ีดีของผูสอน 
๓)  เ รี ยนรู จ ากกรณีตั วอย า ง
ประเด็นปญหาทางดานคุณธรรม 
จริยธรรม เพ่ือใหผูเรียนฝกการ
แกปญหา 
๔) การเรียนรูจากสถานการณจริง 
การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนหรือ
นอกชั้นเรียน 

๑) ประเมินโดยผูสอนและเพ่ือน  สังเกต
พฤติกรรมผูเรียน 
๒) ประเ มินจากผลงาน  และความ
รับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย 
๓) ประเมินคุณธรรม  จริยธรรมของ
บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาโดยหนวยงาน
ผูใชบัณฑิต 
๔)  เปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น
แลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน 
 

๒) มีจิตสาธารณะและเสียสละ 
เพ่ือสวนรวม  
๓) เคารพสิทธิศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษย และรับฟงความ
คิดเห็นของผูอ่ืน 
๔) เห็นคุณคาศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถ่ิน 
๕) ประพฤติตนเปนแบบอยาง
ท่ีดีตอสังคม ชาติ ศาสนา 

 
 

 ๒.๒. ทักษะดานความรู 
๑. ผลการเรียนรูดานความรู ๒. กลยุทธการสอนท่ีใช พัฒนา 

การเรียนรูดานความรู 
๓. กลยุทธการประเมินผลการ
เรียนรูดานความรู 

๑) มีความรูความเขาใจหลักการ  
ทฤษฎีและเนื้อหา 

๑) บรรยายในชั้นเรียน และถามตอบ  
ในกรณีการเรียนภาคทฤษฎี 
๒) อภิปรายเปนกลุมโดยใหผูสอนตั้ง
คําถามตามเนื้อหา โดยยึดผูเรียนเปน
ศูนยกลาง 
๓) ศึกษานอกสถานท่ี เชน ศึกษาดู
งาน เขารวมโครงการกับหนวยงานอ่ืน 
การ ทํ า โครงการร ว ม กั บชุ มชน 
การศึกษาพ้ืนท่ีจริงกอนทําโครงการ 
๔) จัดกิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษา
คนควาหาความรู โดยมีอาจารยเปนผู
แนะนําแนวทาง 

๑) นิสิตประเมินผลการเรียนรูดวย
ตนเอง กอนและหลังการเรียน 
๒) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกใน
การเรียนของนิสิต 
๓) ผลการสอบของนิสิต  
๑) การนําเสนอผลงานของนักศึกษา 
๒) ผลการทดสอบของนิสิต 
๑) ประเมินจากการรวบรวมขอมูล
ประกอบโครงการ 
๒) การนําเสนอผลงานของนิสิต 
๓) ผลการทดสอบของนิสิต 
๑) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนิสิตในการคนควาหาความรู 
การศึกษาดวยตนเอง 

๒) ใชความรูมาอธิบายปรากฏการณ
ท่ีเกิดข้ึนไดอยางมีเหตุผล 

๓) สามารถนําความรูมาปรับใชใน
การดําเนินชีวิตได 

๔ )  มี ค ว า ม ร อ บ รู เ ท า ทั น ก า ร
เปลี่ยนแปลงท้ังของไทยและของโลก 
๕) รูจักแสวงหาความรูจากแหลง
เรียนรูอยางตอเนื่อง 
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๒) การนําเสนอผลงานของนิสิต 
๓) คุณภาพงานของนิสิต 

 

 ๒.๓. ทักษะทางปญญา 
๑. ผลการเรียนรูดานปญญา ๒. กลยุทธการสอนท่ีใช พัฒนาการ

เรียนรูดานปญญา 
๓. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู
ดานปญญา 

๑) สามารถคนหาขอมูล ทําความเขาใจ 
และประเมินขอมูลจากหลักฐาน 

๑) เรียนรูกรณีศึกษาและรวมกันอภิปราย
กลุม 
๒) รายวิชาปฏิบัติ  ผูเรียนตองฝกปฏิบัติ
เพ่ือใหเกิดการเรียนรู   สามารถนําไป
ประยุกตใชได 
๓) มีการศึกษาคนควาในรูปรายงาน  
โครงงาน  และนําเสนอ 
๔) ศึกษาดูงาน เรียนรูจากสภาพจริง
เพ่ือใหเกิดประสบการณตรง 

ประเมินจากผลงานและการปฏิบัติของ
ผูเรียน ท่ีเกิดจากการใชกระบวนเรียนรู 
อยางเปนเหตุ เปนผล  ศึกษาคนควา  
วิเคราะห  วิจารณ  และนําเสนออยาง
เปนระบบ  เชน  รายงานกรณีศึกษา  
การปฏิบัติงานและผลงานของผูเรียนท้ัง
งานเดี่ ย วและงานกลุ ม   พฤติกรรม 
กา ร เ รี ย น รู   ใ น ช้ั น เ รี ย น   ก า ร วั ด
ประเมินผลจากขอสอบท่ีมุงเนนใหผูเรียน
ตอบโดยการคิด วิ เคราะห   ดวยการ  
นําความรูทางหลักการ  ทฤษฎีไปปรับ
ประยุกตเพ่ือแกปญหาอยางเหมาะสมมี
เหตุผล 

๒) สามารถวิเคราะหและสังเคราะห 
อยางเปนระบบและมีเหตุผล  

๓ )  ส า ม า ร ถ ป ร ะ ยุ ก ต ค ว า ม รู แ ล ะ 
ทักษะเพ่ือแกปญหาไดอยางเหมาะสม  

 
 
 ๒.๔.ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

๑. ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

๒. กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรู
ดานทักษะความสัมพันธระหวางตัว
บุคคลและความรับผิดชอบ 

๓. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดาน
ทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

๑) สามารถทํางานเปนทีม  ๑) มีการมอบหมายงานใหผูเรียนทํางาน
เปนกลุมเพ่ือเรียนรูความรับผิดชอบ และ
การเปนสมาชิกท่ีดีของกลุม 
๒) กลยุทธการสอนท่ี เนนการสร า ง
ค ว า มสั ม พั นธ ท่ี เ อ้ื อ ต อ ก า ร เ รี ย น รู  
ระหวางผูเรียน กับผูเรียนและผูเรียนกับ
ผูสอน 
๓) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือให
ผู เ รี ย น เ รี ย น รู ก า ร ป รั บ ตั ว เ ข า กั บ
สถานการณ การจัดการอารมณ  การมี
มนุษยสัมพันธท่ีดีกับบุคลอ่ืน 

๑) ป ร ะ เ มิ น จ า ก พ ฤ ติ ก ร ร ม แ ล ะ 
การแสดงออกของผูเรียน ระหวางการ
เรียนการสอนและการทํางานรวมกับ
เพ่ือน 
๒) ประเมินจากผลงานของผู เรียน ท่ี
นําเสนอตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๒) เปนสมาชิกท่ีดีของกลุมท้ังในฐานะ
ผูนําและผูตาม  

๓) มีมนุษยสัมพันธ  รูจักควบคุมอารมณ
และยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล 

๔) รับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
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 ๒.๕. ทักษะดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑. ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะห
เชิง ตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒. กลยุทธการสอนท่ีใช พัฒนาการ
เรียนรูด านทักษะการวิ เคราะห เชิ ง
ตั ว เ ล ข  ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๓. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑) ใชทักษะวิเคราะหเชิงตัวเลขได ๑) จัด กิจกรรมการเรี ยนการสอน ท่ี
สงเสริมใหผูเรียนไดฝกทักษะการสื่อสาร
ระหวางผูเรียนกับผูสอน  และบุคคลอ่ืน
ในสถานการณท่ีหลากหลาย 
๒) จัด กิจกรรมการเรี ยนการสอน ท่ี
สงเสริมใหผูเรียนเลือกและใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารท่ีหลากหลาย
รูปแบบ 
๓) จัด กิจกรรมการเรี ยนการสอน ท่ี
สงเสริมใหผูเรียนไดใชการวิเคราะหขอมูล 
และการสื่อสารขอมูลไดอยางเหมาะสม 

๑) ประเมินจากความสามารถในการ
นําเสนอตอช้ันเรียนโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือคณิตศาสตร 
๒) ประเมินจากความสามารถในการ
สื่ อ ส าร  ก ารอ ธิบาย  กา รอภิ ป ร าย
กรณีศึกษาตางๆ  
๓) ประเมินจากผลงานตามกิจกรรม 
การเรียนการสอนท่ีผูสอนมอบหมาย 
    

๒) ใชภาษาในการติดตอสื่อความหมายได
ดี ท้ังการฟง พูด  อานและเขียน 

๓) มีทักษะใชเทคโนโลยีสารสนเทศได
อยางเหมาะสม 
 

 
๓. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  
(Curriculum Mapping) 
 เปนแผนท่ีท่ีแสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอผลการเรียนรูใดบาง (ตามท่ีระบุใน
หมวดท่ี ๔ ขอ ๒)  
 ๓.๑ ผลการเรียนรูของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  ๑) ดานคุณธรรม  จริยธรรม 
     ผลการเรียนรูดานคุณธรรม  จริยธรรม 
      (๑) มีศีลธรรม และศรัทธาอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา 
      (๒) มีจิตสาธารณะและเสียสละเพ่ือสวนรวม  
      (๓) เคารพสิทธิ  ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  และรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
      (๔) เห็นคุณคาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
      (๕) ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีตอสังคม ชาติ ศาสนา 
  ๒) ดานความรู 
    ผลการเรียนรูดานความรู 
      (๑) มีความรู  ความเขาใจหลักการ  ทฤษฎีและเนื้อหา 
     (๒) ใชความรูมาอธิบายปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนไดอยางมีเหตุผล 
     (๓) สามารถนําความรูมาปรับใชในการดําเนินชีวิตได 
                (๔) มีความรอบรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงท้ังของไทยและของโลก 
                (๕) รูจักแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูอยางตอเนื่อง 
  ๓) ดานทักษะทางปญญา 
    ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
     (๑) สามารถคนหาขอมูล ทําความเขาใจ และประเมินขอมูลจากหลักฐาน 
     (๒) สามารถวิเคราะหและสังเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผล  
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     (๓) สามารถประยุกตความรูและทักษะเพ่ือแกปญหาไดอยางเหมาะสม 
  ๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
    ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
     (๑) สามารถทํางานเปนทีม  
     (๒) เปนสมาชิกท่ีดีของกลุมท้ังในฐานะผูนําและผูตาม   
     (๓) มีมนุษยสัมพันธ  รูจักควบคุมอารมณและยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล 
     (๔) รับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
  ๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
     (๑) ใชทักษะวิเคราะหเชิงตัวเลขได 
     (๒) ใชภาษาในการติดตอสื่อความหมายไดดี ท้ังการฟง พูด  อานและเขียน 
     (๓) มีทักษะใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา ( Curriculum  Mapping)  
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชา รายวิชา ๑. คุณธรรม จริยธรรม ๒. ความรู 
๓. ทักษะทาง
ปญญา 

๔. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

๕ .  ทั ก ษ ะ ก า ร
วิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ
ใ ช เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 

  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หนวยกิต                     
ก. วิชาบังคับ   ๑๘ หนวยกิต                     
๐๐๐ ๑๐๑ มนุษยกับสังคม      Man and Society                     
๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายทัว่ไป    General Law                     
๐๐๐  ๑๐๗  เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา   

Technique of Higher Learning 
                    

๐๐๐  ๑๐๘ ปรัชญาเบื้องตน   Introduction to Philosophy                     

๐๐๐  ๑๐๙ ศาสนาทั่วไป      Religions                     
๐๐๐  ๑๑๔ ภาษากับการส่ือสาร   Language and Communication                     
๐๐๐  ๑๑๕ ภาษาศาสตรเบื้องตน Introduction to Linguistics                     
๐๐๐  ๑๓๙ คณิตศาสตรเบื้องตน     Basic Mathematics                     

๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตรเบื้องตน    Introduction  to  Logic                     
๐๐๐  ๒๓๘ สถิติเบื้องตนและการวจิัย  Basic Statistics and Research                     

ข. วิชาเลือก ๑๒ หนวยกิต                     
๐๐๐  ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองของไทย  

Politics and Thai Government 
                    

๐๐๐  ๑๐๔  เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน  Economics in Daily Life                     
๐๐๐  ๑๐๕ มนุษยกับส่ิงแวดลอม    Man and Environment                     
๐๐๐  ๑๐๖ เหตุการณโลกปจจุบัน   Current World Affairs                     
๐๐๐  ๑๑๖ ภาษาอังกฤษเบื้องตน   Basic English                     
๐๐๐  ๑๑๗ ภาษาอังกฤษชั้นสูง      Advanced English                     
๐๐๐  ๑๑๘ ภาษาสันสกฤตเบื้องตน   Basic Sanskrit                     
๐๐๐  ๑๑๙ ภาษาสันสกฤตชั้นสูง     Advanced Sanskrit                     
๐๐๐  ๑๒๐ ภาษาไทยเบื้องตน       Basic Thai                     
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รหัสวิชา รายวิชา ๑. คุณธรรม จริยธรรม ๒. ความรู 
๓. ทักษะทาง
ปญญา 

๔. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

๕ .  ทั ก ษ ะ ก า ร
วิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ
ใ ช เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 

  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 
๐๐๐  ๑๒๑ ภาษาไทยชั้นสูง          Advanced Thai                     
๐๐๐  ๑๒๘ ภาษาจีนเบื้องตน        Basic Chinese                     
๐๐๐  ๑๒๙ ภาษาจีนชั้นสูง           Advanced Chinese                     
๐๐๐  ๑๓๐ ภาษาญี่ปุนเบื้องตน     Basic Japanese                     
๐๐๐  ๑๓๑ ภาษาญี่ปุนชั้นสูง        Advanced Japanese                     
๐๐๐  ๑๓๕ ภาษาฮินดีเบื้องตน      Basic Hindi                     
๐๐๐  ๑๓๖ ภาษาฮินดีชั้นสูง         Advanced Hindi                     
๐๐๐  ๒๑๑ วัฒนธรรมไทย           Thai Culture                     
๐๐๐  ๒๑๒ มนุษยกับอารยธรรม    Man and Civilization                      
๐๐๐  ๒๑๓ ชีวิตกับจิตวิทยา        Life and Psychology                     

๐๐๐  ๒๔๑ วิทยาศาสตรกายภาพและประยุกตวิทยา 
Physical Science and Technology 

                    

๐๐๐  ๒๔๒ พื้นฐานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
Introduction to Computer and Information 
Technology 

                    

๐๐๐  ๒๖๔ สันติศึกษา   Peace  Education                     
๐๐๐  ๒๖๕ ภาวะผูนํา   Leadership                     
๐๐๐  ๒๖๖ หลักธรรมาภิบาล  Good  Governance                     
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 ๓.๒ ผลการเรียนรูของหมวดวิชากลุมพระพุทธศาสนา 
  ๑) ดานคุณธรรม  จริยธรรม 
     ผลการเรียนรูดานคุณธรรม  จริยธรรม 
      (๑) มีศีลธรรม และศรัทธาอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา 
      (๒) มีจิตสาธารณะและเสียสละเพ่ือสวนรวม  
      (๓) เคารพสิทธิ  ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  และรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 
      (๔) เห็นคุณคาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
      (๕) ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีตอสังคม ชาติ ศาสนา 
   ๒) ความรู 
    ผลการเรียนรูดานความรู 
      (๑)  มีความรู  ความเขาใจหลักการ  ทฤษฎีและเนื้อหา 
     (๒)  ใชความรูมาอธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้นไดอยางมีเหตุผล 
     (๓)  สามารถนําความรูมาปรับใชในการดําเนินชีวิตได 
     (๔)  มีความรอบรูเทาทันการเปล่ียนแปลงท้ังของไทยและของโลก 
     (๕)  รูจักแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูอยางตอเนื่อง 
   ๓) ทักษะทางปญญา 
    ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
     (๑) สามารถคนหาขอมูล ทําความเขาใจ และประเมินขอมูลจากหลักฐาน 
     (๒) สามารถวิเคราะหและสังเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผล  
     (๓) สามารถประยุกตความรูและทักษะเพ่ือแกปญหาไดอยางเหมาะสม 
   ๔) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
    ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
     (๑) สามารถทํางานเปนทีม  
     (๒) เปนสมาชิกที่ดีของกลุมทั้งในฐานะผูนําและผูตาม   
     (๓) มีมนุษยสัมพันธ  รูจักควบคุมอารมณและยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล 
     (๔)  รับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
   ๕) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
     (๑) ใชทักษะวิเคราะหเชิงตัวเลขได 
     (๒) ใชภาษาในการติดตอส่ือความหมายไดดี ทั้งการฟง พูด  อานและเขียน 
     (๓) มีทักษะใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum  Mapping)  
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชา รายวิชา ๑.คุณธรรม จรยิธรรม 
 

๒. ความรู 
 

๓. ทักษะทาง
ปญญา 

๔. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

๕. ทักษะการ
วิเคราะหเชงิ

ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 
๑. หมวดวิชากลุมพระพุทธศาสนา ๓๐ หนวยกิต                     
ก. กลุมวิชาภาษาบาลีและพระพุทธศาสนา  ๑๔  หนวยกิต                     
๐๐๐  ๑๔๔ วรรณคดีบาลี Pali Literature                     

๐๐๐  ๑๔๕ บาลีไวยากรณPali Grammar                     

๐๐๐  ๑๔๖ แตงแปลบาลีPali Composition and Translatio                     

๐๐๐  ๑๔๗ พระไตรปฎกศึกษา  Tipitaka Studies                         

๐๐๐  ๑๔๘ พระวินัยปฎก Vinaya Pitaka                     
๐๐๐  ๑๔๙ พระสุตตันตปฎก  Suttanta Pitaka                            

๐๐๐  ๑๕๐ พระอภธิรรมปฎก  Abhidhamma Pitaka                         

ข. กลุมวชิาพระพุทธศาสนาทั่วไป  ๑๒ หนวยกิต                     
๐๐๐  ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา  Historyof Buddhism                     
๐๐๐  ๒๕๙ เทศกาลและพิธกีรรมพระพุทธศาสนา    

Buddhist Festival and Traditions 
                    

๐๐๐  ๒๖๐ การปกครองคณะสงฆไทย  Thai Sangha Administration                     

๐๐๐  ๒๖๑ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ   Dhamma in English                     

๐๐๐  ๒๖๒ ธรรมนิเทศResearch and  Literary Works on Buddhism                     

๐๐๐  ๒๖๓ งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 
Dhamma Communications 

                    

ค. กลุ่มวิชาวิปัสสนาธุระ  ๔ หน่วยกิต                     

๐๐๐  ๑๕๑ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑   Buddhist Meditation I                     
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รหัสวิชา รายวิชา ๑.คุณธรรม จรยิธรรม 
 

๒. ความรู 
 

๓. ทักษะทาง
ปญญา 

๔. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

๕. ทักษะการ
วิเคราะหเชงิ

ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 
๐๐๐  ๑๕๒ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒  Buddhist Meditation II                     

๐๐๐  ๒๕๓ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓    Buddhist Meditation III                     

๐๐๐  ๒๕๔ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔    Buddhist Meditation IV                     

๐๐๐  ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕    Buddhist Meditation V                     

๐๐๐  ๓๕๖ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖    Buddhist Meditation VI                     

๐๐๐  ๔๕๗ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗    Buddhist Meditation VII                     
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๓.๓ ผลการเรียนรูของหมวดวิชาเฉพาะ 
  ๑) ดานคุณธรรม  จริยธรรม 
     ผลการเรียนรูดานคุณธรรม  จริยธรรม 
      (๑) มีศีลธรรม และศรัทธาอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา 
      (๒) มีจิตสาธารณะและเสียสละเพ่ือสวนรวม  
      (๓) เคารพสิทธิ  ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  และรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 
      (๔) เห็นคุณคาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
      (๕) ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีตอสังคม ชาติ ศาสนา 
   ๒) ความรู 
    ผลการเรียนรูดานความรู 
      (๑)  มีความรู  ความเขาใจหลักการ  ทฤษฎีและเนื้อหา 
     (๒)  ใชความรูมาอธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้นไดอยางมีเหตุผล 
     (๓)  สามารถนําความรูมาปรับใชในการดําเนินชีวิตได 
     (๔)  มีความรอบรูเทาทันการเปล่ียนแปลงท้ังของไทยและของโลก 
     (๕)  รูจักแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูอยางตอเนื่อง 
   ๓) ทักษะทางปญญา 
    ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
     (๑) สามารถคนหาขอมูล ทําความเขาใจ และประเมินขอมูลจากหลักฐาน 
     (๒) สามารถวิเคราะหและสังเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผล  
     (๓) สามารถประยุกตความรูและทักษะเพ่ือแกปญหาไดอยางเหมาะสม 
   ๔) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
    ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
     (๑) สามารถทํางานเปนทีม  
     (๒) เปนสมาชิกที่ดีของกลุมทั้งในฐานะผูนําและผูตาม   
     (๓) มีมนุษยสัมพันธ  รูจักควบคุมอารมณและยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล 
     (๔)  รับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
   ๕) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
     (๑) ใชทักษะวิเคราะหเชิงตัวเลขได 
     (๒) ใชภาษาในการติดตอส่ือความหมายไดดี ทั้งการฟง พูด  อานและเขียน 
     (๓) มีทักษะใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม 



 
 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๕๙ 
 

 

 

รหัสวิชา รายวิชา ๑.คุณธรรม จรยิธรรม ๒. ความรู 
๓. ทักษะทาง

ปญญา 

๔. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

๕. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 
๒.๒ วชิาแกนการจดัการเชิงพุทธ๓๓ หนวยกิต                     

๔๐๓ ๓๐๑ พุทธวิธีการบริหาร 
๒ (๒-๐-๔)                      

๔๐๓ ๓๐๒ การจัดการทรัพยสินของพระพุทธศาสนา 
๒ (๒-๐-๔)                     

๔๐๓ ๓๐๓ กฎหมายสําหรับพระสงฆ 
๒ (๒-๐-๔)                      

๔๐๓ ๓๐๔ การจัดการสาธารณูปการ 
๓ (๓-๐-๖) 

                    

๔๐๓ ๓๐๕ การจัดการกิจการพระพุทธศาสนา 
๓ (๐-๓-๖) 

                    

๔๐๓ ๔๐๖ การศึกษาอิสระทางการจัดการเชิงพุทธ 

๓ (๓-๐-๖) 
                    

๔๐๓ ๓๐๗ การจัดการการเผยแผพระพุทธศาสนา  
๓ (๓-๐-๖) 

                    

๔๐๓ ๓๐๘ การสังคมสงเคราะหแนวพุทธ  
๓ (๓-๐-๖) 

                    

๔๐๓ ๔๐๙ การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเปล่ือนแปลงเชิงพุทธ 
๓ (๓-๐-๖) 

                    

๔๐๓ ๔๑๐ ภาวะผูนําทางการจัดการเชิงพุทธ  

๓ (๓-๐-๖) 
                    

๔๐๓ ๔๑๑ การจัดการศึกษาของคณะสงฆ  
๓ (๓-๐-๖) 

                    

๔๐๓ ๔๑๒ การอนุรักษและการจัดการพุทธศิลป  
๓ (๓-๐-๖) 

                    

แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา ( Curriculum  Mapping)  
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
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หัสวิชา รายวิชา ๑.คุณธรรม จรยิธรรม ๒. ความรู 
๓. ทักษะทาง

ปญญา 

๔. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

๕. ทักษะการ
วิเคราะหเชงิตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 

๒.๓ วิชาเฉพาะดานการจัดการเชิงพุทธ ๓๒ หนวยกิต                                

๔๐๓ ๒๑๓ ความรูเบื้องตนทางการจัดการ 

๓ (๓-๐-๖) 
                    

๔๐๓ ๒๑๔ ทฤษฎีองคการและการจัดการ 

๓ (๓-๐-๖) 
                    

๔๐๓ ๒๑๕ การจัดการเชิงกลยุทธ    

๓ (๓-๐-๖) 
                    

๔๐๓ ๓๑๖ ดิจิทัลเพื่อการบริหารกิจการคณะสงฆ 

๓ (๓-๐-๖) 
                    

๔๐๓ ๓๑๗ การวิจัยเพื่อการจัดการ 
๓ (๓-๐-๖) 

                    

๔๐๓ ๓๑๘ การบัญชีเพื่อการจัดการ 
๓ (๓-๐-๖) 

                    

๔๐๓ ๓๑๙ กฎหมายเพื่อการจัดการ 
๓ (๓-๐-๖) 

                    

๔๐๓ ๔๒๐ ภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการ 
๓ (๓-๐-๖) 

                    

๔๐๓ ๔๒๑ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
๓ (๓-๐-๖) 

                    

๔๐๓ ๔๒๒ การจัดการวิถีชุมชน 
๓ (๓-๐-๖) 

                    

๔๐๓ ๔๒๓ การบริหารชุมชนและการจัดการแหลงเรียนรู 
๒ (๒-๐-๔) 
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รหัสวิชา รายวิชา ๑.คุณธรรม จรยิธรรม ๒. ความรู 
๓. ทักษะทาง

ปญญา 

๔. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

๕. ทักษะการ
วิเคราะหเชงิตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 

๒.๔ วิชาเลือกเฉพาะสาขาการจัดการเชิงพุทธ ๙ หนวยกิต                     

๔๐๓ ๔๒๔ การบริหารจัดการงบประมาณ 

๓ (๓-๐-๖) 
                    

๔๐๓ ๔๒๕ หลักการฝกอบรมและการประชุม 

๓ (๓-๐-๖) 
                    

๔๐๓ ๔๒๖ การจัดการทรัพยากรมนุษยแนวพุทธ 

๓ (๓-๐-๖) 
                    

๔๐๓ ๔๒๗ การจัดการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๓ (๓-๐-๖) 
                    

๔๐๓ ๔๒๘ ภาวะผูนําและกลยุทธการเจรจาตอรองทางการจัดการ 

๓ (๓-๐-๖) 
                    

๔๐๓ ๔๒๙ การส่ือสารกับการจัดการ 

๓ (๓-๐-๖) 
                    

๔๐๓ ๔๓๐ การจัดการความรู 

๓ (๓-๐-๖) 
                    

๔๐๓ ๔๓๑ การไกลเกล่ียและการจัดการขอพิพาท 

๓ (๓-๐-๖) 
                    

๔๐๓ ๔๓๒ การบริหารความเส่ียงทางการจัดการ 
๓ (๓-๐-๖) 

                    

๔๐๓ ๔๓๓ มนุษยสัมพันธกับการจัดการ 
๓ (๓-๐-๖) 
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รหัสวิชา รายวิชา ๑.คุณธรรม จรยิธรรม ๒. ความรู 
๓. ทักษะทาง

ปญญา 

๔. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

๕. ทักษะการ
วิเคราะหเชงิตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 

๔๐๓ ๔๓๔ จิตวิทยาการจัดการ 
๒ (๒-๐-๔) 

                    

๔๐๓ ๔๓๕ การจัดการงานสารบรรณและธุรการ 
๒ (๒-๐-๔) 

                    

๔๐๓ ๔๓๖ ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและการสืบคน 
๒ (๒-๐-๔) 

                    

๔๐๓ ๔๓๗ การวิเคราะหสถานการณปจจุบัน 
๒ (๒-๐-๔)) 

                    

๔๐๓ ๔๓๘ สัมมนาการจัดการกิจการคณะสงฆ 
๒ (๒-๐-๔) 

                    

๔๐๓ ๔๓๙ การประชาสัมพันธเชิงพุทธ  
๒ (๒-๐-๔) 

                    

๔๐๓ ๔๔๐ การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาในอาเซียน 
๒ (๒-๐-๔) 
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หมวดท่ี ๕ 
หลักเกณฑในการประเมินผลนิสติ 

 

๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ (ตามเอกสารในภาคผนวก ฆ.) 
 

๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
 การทวนสอบตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
  ๑.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะท่ีนิสิตกําลังศึกษาอยู 
   ๑) การทวนสอบในระดับรายวิชา ใหนิสิตประเมินผลการเรียนการสอน ท้ังภาคทฤษฎี 
และปฏิบัติ มีคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบ และการประเมินผลใหเปนไปตาม
แผนการสอน  

    ๒) จัดทําขอสอบมาตรฐานสําหรับรายวิชาเดียวกันในกรณีท่ีมีผูสอนหลายคน 

   ๓) เปรียบเทียบการใหคะแนนในแตละรายวิชาท่ีมีผูสอนมากกวา ๑ คนตามเกณฑท่ี
กําหนดเพ่ือใหผูสอนมีมาตรฐานการใหคะแนนเดียวกัน 

   ๔) การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน    
เพ่ือดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู และรายงานผล  
  ๑.๒) การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังนิสิตสําเร็จการศึกษา   
   ๑) การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนิสิต หลังสําเร็จการศึกษา 
เนนการทําวิจัยเชิงสัมฤทธิ์การประกอบอาชีพของบัณฑิตท่ีทําอยางตอเนื่อง และนําผลการวิจัยมาปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมท้ังการประเมินคุณภาพ ของหลักสูตรและ
หนวยงาน   
   ๒) หลักสูตรกําหนดแนวทางการทวนสอบดวยวิธีการสังเกต การตรวจสอบ การประเมิน 
การสัมภาษณ เพ่ือพิสูจนวาการจัดการศึกษา บรรลุวัตถุประสงค สําหรับกลยุทธการทวนสอบท่ีใช ไดแก การ
ตรวจสอบการใหคะแนนจาก กระดาษคําตอบ และงานท่ีไดรับมอบหมาย การประเมินหลักสูตรโดยคณาจารย 
นิสิต ผูสําเร็จการศึกษา ผูใชบัณฑิต และผูประเมินภายนอก การรายงานเก่ียวกับทักษะของผูใชบัณฑิต  

   

๓. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
 การสําเร็จการศึกษาเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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หมวดท่ี ๖ 
การพัฒนาคณาจารย 

 
๑. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

 ๑.๑ มีการปฐมนิเทศแนะแนวเทคนิคการสอนแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบาย 
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และคณะสังคมศาสตร ตลอดจนในภาควิชาของหลักสูตรท่ีสอน 

 ๑.๒ สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพ่ือสงเสริมการสอนและ 
การวิจัยสายตรงในสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธอยางตอเนื่อง สนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงาน 
ทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลา
เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ 
๒. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

 ๒.๑. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
 (๑) สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพ่ือสงเสริมการสอนและการวิจัย

สายตรงในสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธอยางตอเนื่อง สนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการ
และวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณ 

 (๒) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย 
 ๒.๒. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน ๆ 
 (๑) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม 
 (๒) มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
 (๓) สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหม รวมท้ังการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนท่ีสงผล 

ใหอาจารยมีความเปนผูเชี่ยวชาญทางดานการจัดการเชิงพุทธ 
 (๔) จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย 
 (๕) จัดใหอาจารยทุกคนเขารวมกลุมวิจัยตาง ๆ ของคณะ 
 (๖) จัดใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตาง ๆ ของคณะ 
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หมวดท่ี๗ 
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
๑. การกํากับมาตรฐานหลักสูตร 
 การบริหารหลักสูตรดําเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๕๘ โดยมอบหมายให 
รองคณบดีฝายวิชาการ ทําหนาท่ีกํากับดูแลการบริหารหลักสูตรในภาพรวมผานทางคณะกรรมการผูรับผิดชอบ
หลักสูตร ซ่ึงมีการจัดประชุมเปนประจํา ทุกสัปดาหท่ี ๓ ของเดือน 

 
๒. บัณฑิต 
 หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู หรือ ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของ
หลักสูตร โดยพิจารณาจากขอมูลผลลัพธการเรียนรู และการมีงานทํา นอกจากนั้นยังติดตามความตองการของ
ตลาดแรงงานและสังคม 
 คณะสังคมศาสตร สํารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผูใชบัณฑิตเปนประจําทุกป และแจงผล
การสํารวจใหกับคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรไดทราบเพ่ือเปนขอมูลสําหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรกําหนดวา ผูใชบัณฑิตจะตองมีคะแนนความพึงพอใจมากกวา ๓.๕  
(จากระดับ ๕) 
 
๓. นิสิต 
 หลักสูตรใหความสําคัญกับการรับนิสิตเขาศึกษาในหลักสูตร การสงเสริมพัฒนานิสิต และผลลัพธท่ีเกิด
ข้ึนกับนิสิต โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ๓.๑ หลักสูตรกําหนดคุณสมบัติของนิสิตท่ีจะเขาศึกษาในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการเชิงพุทธ จะตองมีคุณสมบัติตามท่ีหลักสูตรกําหนด 

ท้ังนี้ จะมีการสอบคัดเลือกดวยขอสอบท่ีไดมาตรฐานและสอบสัมภาษณเพ่ือประเมินความพรอม 
ทางสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
 ๓.๒ หลักสูตรสงเสริมการพัฒนานิสิต  
  ๑) กําหนดใหการจัดประสบการณการเรียนรูดวยกิจกรรมท่ีสามารถใหเกิดการเรียนรูและ 
พัฒนาศักยภาพท่ีจําเปนใหกับนิสิต โดยเนนทักษะแหงศตวรรษท่ี ๒๑ 
  ๒) มีระบบสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต โดยแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการใหแก
นิสิตทุกรูป/คน อาจารยจะแจงวัน เวลา ท่ีนิสิตจะขอรับคําปรึกษาไวหรือผานชองทางอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมเพ่ือให
นิสิตท่ีมีปญหาในการเรียนหรือปญหาอ่ืนๆ สามารถขอรับคําปรึกษาจากอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการได 
  ๓) มีระบบการอุทธรณของนิสิต นิสิตท่ีตองการอุทธรณหรือมีเรื่องรองเรียนท้ังเรื่องท่ัวไปหรือ 
ผลการประเมิน สามารถติดตออาจารยท่ีปรึกษา อาจารยท่ีทําหนาท่ีดูแลการจัดการเรียนการสอนรายวิชานั้นๆได 
 ๓.๓ หลักสูตรมีการติดตามขอมูลท่ีแสดงผลลัพธท่ีเกิดข้ึนกับนิสิต ไดแก อัตราการคงอยูของนิสิต  
อัตราการสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจตอหลักสูตร 
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๔. อาจารย 
หลักสูตรมีกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย ตั้งแตระบบการรับอาจารยใหม การคัดเลือกอาจารย  

โดยใหความสําคัญกับคุณสมบัติความรู ความเชี่ยวชาญทางดานการจัดการเชิงพุทธ และความมุงม่ันในการผลิต
ผลงานทางวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๔.๑ การรับอาจารยใหม 
 มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยโดยอาจารยใหมจะตองมี 
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไปในสาขาการจัดการเชิงพุทธหรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ โดยจะตองสอบผาน
ภาษาอังกฤษตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 ท้ังนี้การรับอาจารยใหมจะตองนําไปสูการมีอัตรากําลังท่ีเหมาะสมกับจํานวนนิสิตท่ีรับเขามาศึกษา 
ในหลักสูตร  
 ๔.๒ การบริหารอาจารย 
 หลักสูตรมีการกําหนดบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางชัดเจน 
โดยมอบหมายภาระงานตามความเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรูความสามารถ และประสบการณ สงเสริมจูงใจ
สนับสนุนในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ มีระบบยกยองและธํารงรักษาอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหอัตราการคง
อยูของอาจารยอยูในระดับสูง และมีคะแนนความพึงพอใจของอาจารยมากกวา ๓.๕ (จากระดับ ๕) 
 ท้ังนี้โดยบทบาทหนาท่ี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผน
จัดการเรียนการสอน ประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือเตรียม
ไวสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และ 
ไดบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
 ๔.๓. การสงเสริมและพัฒนาอาจารย 
 หลักสูตรสนับสนุนใหอาจารยทุกรูป/คน ไดรับการพัฒนาดานวิชาการหรือวิชาชีพ สงเสริมใหอาจารย
พัฒนาตนเองในการสรางผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง โดยอาจารยทุกทานจะตองผลิตผลงานทางวิชาการ 
ใหได ดังนี้ 

๑) ผลงานวิจัย จํานวน ๑ เรื่อง ในรอบ ๒ ป 
๒) บทความทางวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารท่ีอยูในฐาน TCI จํานวน ๑ เรื่องตอป 
๓) เอกสารประกอบการสอน / หนังสือ /ตํารา /งานแปล ประเภทใดประเภทหนึ่ง จํานวน ๑ เรื่องตอป 
ท้ังนี้คณะสังคมศาสตรจะตองพัฒนาระบบและกลไกภายในท่ีเอ้ือตอการพัฒนาผลงานทางวิชาการ

ดังกลาวขางตน ในขณะเดียวกันในดานประสิทธิภาพการสอนของอาจารยจะตองไดรับผลการประเมิน 
ความพึงพอใจจากนิสิตมีคะแนนความพึงพอใจมากกวา ๓.๕ (จากระดับ ๕) 
 
๕. หลักสูตร การเรียนการสอนและการประเมินผูเรียน 

หลักสูตรมีการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางตอเนื่อง ตั้งแตการออกแบบ
หลักสูตร มีการควบคุมกํากับการจัดทํารายวิชา การวางระบบผูสอบและกระบวนการจัดการเรียนการสอนใน 
แตละรายวิชา มีการประเมินผูเรียน การกํากับใหมีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินท่ีหลากหลาย  
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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๕.๑ สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
หลักสูตรจัดการเรียนการสอนใหผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนตรงกับผลลัพธการเรียนรูท่ีกําหนด 

ในรายวิชาและหลักสูตร  โดยใชกระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเปนเครื่องในการกํากับใหเปนไป
ตามท่ีกําหนดไวใน มคอ.๒ 

๕.๒ การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรจัดผูสอนใหเหมาะสมกับรายวิชาท่ีสอน ตามความรูความสามารถและความชํานาญในเนื้อหา 

ท้ังนี้คํานึงถึงสาขาวิชา ประสบการณทํางาน และผลงานทางวิชาการของผูสอน  โดยมีการกํากับใหอาจารย 
ทุกทานจะตองมีการทําประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.๓) ทุกรายวิชา และมีการประเมินการจัดการเรียนการ
สอน(มคอ.๕) ทุกรายวิชา รวมท้ังมีการประเมินหลักสูตร (มคอ.๗) อยางครบถวน 

สงเสริมใหอาจารยจัดกิจกรรมท่ีเปนกระบวนการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเขากับพันธกิจดาน
การวิจัย การบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางครบถวน  

๕.๓ การประเมินผูเรียน 
หลักสูตรมีการประเมินผลการเรียนรูของนิสิตโดยใชการประเมินตามสภาพจริง โดยมีเครื่องมือการ

ประเมินท่ีหลากหลาย ท้ังขอสอบปรนัย อัตนัย งานท่ีไดรับมอบหมาย รายงานท่ีมอบหมาย การสอบปากเปลา  
การสังเกตพฤติกรรม การวัดทักษะการปฏิบัติงาน เปนตน  
 
๖. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
 หลักสูตรโดยการสนับสนุนของคณะสังคมศาสตร จัดเตรียมความพรอมทางกายภาพท้ัง หองเรียน 
หองปฏิบัติการ สภาพแวดลอมดานการเรียนรู รวมท้ังจัดสิ่งอํานวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนการศึกษา 
ประกอบดวย หองสมุดคณะสังคมศาสตร  ฐานขอมูลทรัพยากรการเรียนรู วารสารวิชาการเพ่ือการสืบคนให
เพียงพอและทันสมัย มีการบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง เพียงพอและท่ัวถึงตามความตองการของนิสิต โดยมี
การปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหมีความทันสมัยตลอดเวลาโดยอาศัยผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต
ตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูมากกวา ๓.๕ คะแนน (จากระดับ ๕) 
 
๗. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ท้ังหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง ๒ ปการศึกษาเพ่ือติดตาม
การดําเนินการตาม TQF ตอไป ท้ังนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ ๑–๕ และอยางนอย
รอยละ ๘๐ ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป 
 
เกณฑการประเมิน 

ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน 
ปท่ี ๑ ปท่ี ๒ ปท่ี ๓ ปท่ี ๔ ปท่ี ๕ 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

(๑) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ มีสวน
รวมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

(๒) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ท่ี
สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ  หรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา(ถามี) 

X X X X X 
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน 
ปท่ี ๑ ปท่ี ๒ ปท่ี ๓ ปท่ี ๔ ปท่ี ๕ 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

(๓) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินงานของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ 
มคอ.๓ และ มคอ.๔ อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละ
ภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(๔) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ 
มคอ. ๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปด
สอนใหครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(๕) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร  
ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

X X X X X 

(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผล
การเรียนรู ท่ีกําหนดในมคอ.๓ และ มคอ. ๔ (ถามี) อยาง
นอยรอยละ ๒๕ ของรายวิชา ท่ีเปดสอนในแตละป
การศึกษา 

X X X X X 

(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  
กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผล
การประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.๗ ปท่ีแลว 

 X X X X 

(๘) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน  

X X X X X 

(๙) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

(๑๐) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) 
ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอย
ละ ๕๐ ตอป 

X X X X X 

(๑๑) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ี
มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนน 
๕.๐ 

   X X 

(๑๒) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิต
ใหม เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

    X 

รวมตัวบงช้ีท่ีตองดําเนินการขอ ๑-๕ ในแตละป ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 
รวมตัวบงช้ีในแตละป ๙ ๑๐ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 
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หมวดท่ี ๘ 
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 
๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

๑.๑. การประเมินกลยุทธการสอน : ชวงกอนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธการสอนโดยทีมผูสอน
หรือระดับภาควิชา และ/หรือ การปรึกษา หารือกับผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรหรือวิธีการสอน สวนชวงหลังการ
สอนควรมีการวิเคราะหผลการประเมินการสอนโดยนิสิตและการวิเคราะหผลการเรียนของนิสิตดานกระบวนการ
นําผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถทําโดยรวบรวมปญหา/ขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง และกําหนดประธาน
หลักสูตรและทีมผูสอนนําไปปรับปรุงและรายงานผลตอไป 

๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน : การประเมินทักษะดังกลาว
สามารถทําโดยการประเมินโดยนิสิตในแตละรายวิชา การสังเกตการณของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประธาน
หลักสูตร (ประธานคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรตามคําสั่งมหาวิทยาลัย) และ/หรือทีมผูสอน  และ
ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม การทดสอบผลการเรียนรูของนิสิตเทียบเคียงกับสถาบันอ่ืนใน
หลักสูตรเดียวกัน 

 
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

กระบวนการและวิธีการประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
๑) จัดประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรและแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

 ๒) วางแผนการประเมินหลักสูตร ออกแบบและเตรียมการในสวนของเครื่องมือท่ีจะใชเก็บขอมูล กําหนด
ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีจะสํารวจโดยการแบงออกเปน ๔ กลุมประกอบดวย 

(๑)  กลุมบัณฑิต 
(๒) กลุมผูใชบัณฑิต 
(๓) กลุมคณาจารยสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
(๔) กลุมผูทรงคุณวุฒิและผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย 

 ๓) ทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการแจกแบบสอบถามแกกลุมตัวอยางท้ังหมด 
 ๔) ประมวลขอมูลดําเนินการวิเคราะห 
 ๕) นําผลท่ีไดและขอเสนอแนะมาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือใหสอดคลองกับ 
ความตองการของทุกฝายท่ีเก่ียวของ 
 ๖) จัดทําหลักสูตรปรับปรุงโดยการนําขอมูลแนวทางการปรับปรุงมาเปนองคประกอบหนึ่งในเลม
หลักสูตรท่ีกําลังดําเนินการปรับปรุง 
 ๗) นําหลักสูตรปรับปรุงสงใหผูทรงคุณวุฒิวิจารณและใหขอเสนอแนะ 
 ๘) จัดทําเลมหลักสูตรฉบับสมบูรณเสนอคณะกรรมการประจําคณะ สภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย
รับรอง 
 ๙) จัดสง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือรับรองมาตรฐาน 
 ๑๐) นําหลักสูตรท่ีปรับปรุงแลวไปใชในการจัดการศึกษาและบริหารหลักสูตร 
 ๑๑) เม่ือครบ ๑ ป หลังจากนําหลักสูตรไปใช เปดโอกาสใหมีเวทีสําหรับการใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมจาก
ผูเก่ียวของเพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและปรับปรุงยอยในหลักสูตร 
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๓. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
 ตองผานการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และตัวบงชี้เพ่ิมเติมขางตน รวมท้ังการผานการประเมินการประกัน
คุณภาพภายใน (IQA) โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 
 
๔.การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน 

จากการรวบรวมขอมูลในขอท่ี ๒ ท้ังโดยภาพรวมและรายวิชาและการวิเคราะหทบทวนขอมูลขางตน 
โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จะทําใหทราบปญหาการบริหารหลักสูตร กรณีท่ีพบปญหาสามารถดําเนิน 
การปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ไดทันทีในลักษณะของการปรับปรุงยอย สําหรับการปรับปรุงท้ังฉบับนั้นจะปรับปรุง 
ทุก ๕ ปเพ่ือใหหลักสูตรทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต 
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ภาคผนวก ก  
คําอธิบายรายวิชา 
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รายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
โครงสรางหลักสูตร 

 หมวดวิชา หนวยกิต 
๑. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ๓๐ หนวยกิต 
 ๑.๑  วิชาบังคับ ๑๘ หนวยกิต 

 ๑.๒ วิชาเลือก ๑๒ หนวยกิต 
๒. หมวดวิชาเฉพาะ  ๑๐๔ หนวยกิต 
 ๒.๑ วิชากลุมพระพุทธศาสนา ๓๐ หนวยกิต 
 ๒.๒ วิชาแกนการจัดการเชิงพุทธ ๓๓ หนวยกิต 
 ๒.๓ วิชาเฉพาะดานการจัดการเชิงพุทธ ๓๒ หนวยกิต 
 ๒.๔ วิชาเลือกเฉพาะสาขาการจัดการเชิงพุทธ ๙ หนวยกิต 

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หนวยกิต 
รวม ๑๔๐ หนวยกิต 

 
 หมายเหตุ : วิชากลุมพระพุทธศาสนา จํานวน ๓๐ หนวยกิต รายวิชาท้ังหมดใชรวมกันกับหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 
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คําอธิบายรายวิชาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙ 

๑. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ๓๐ หนวยกิต   
๑.๑ วิชาบังคับ    จํานวน  ๑๘  หนวยกิต 
๐๐๐ ๑๐๑   มนุษยกับสังคม  (Man and Society ) ๒(๒-๐-๔) 

 ศึกษาความหมายและความเปนมาเก่ียวกับมนุษยกับสังคม ตามหลักการ 
ทางมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน  
การปฏิสัมพันธ ระหว างมนุษย กับสังคม สถาบันสั งคม ประชาสังคม 
กระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรม การวิเคราะหปญหาสังคมไทยในปจจุบัน 

 

๐๐๐ ๑๐๒   กฎหมายท่ัวไป (General  Law) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป ท่ีมาของระบบกฎหมาย ลักษณะ

ท่ัวไปและประเภทของกฎหมาย กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชนท่ีเก่ียวกับ
พระสงฆ  กฎหมายท่ีพระสงฆควรรูเปนการเฉพาะ และกฎหมายศาสนาอ่ืน 

 

๐๐๐ ๑๐๗   เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา    
(Technique  of  Higher  Learning) 

(๒)(๒-๐-๔) 

 ศึกษาเทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา เนนการเรียนรูดวยตนเอง การใช
หองสมุด การสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต วิธีแสวงหาความรู ทักษะการเรียนรู
ในศตวรรษท่ี ๒๑ การเขียนรายงานและภาคนิพนธ 

 

๐๐๐ ๑๐๘   ปรัชญาเบ้ืองตน (Introduction  to  Philosophy) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาความหมายและขอบเขตของปรัชญา ความสัมพันธระหวางปรัชญา 

ศาสนาและวิทยาศาสตร สาขาปรัชญา และสาระสําคัญของปรัชญาสาขาตางๆ 
พัฒนาการของปรัชญาตะวันออกและปรัชญาตะวันตก 

 

๐๐๐ ๑๐๙   ศาสนาท่ัวไป (Religions) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาความหมาย ลักษณะ ความสําคัญ คุณคาของศาสนา ประวัติ พัฒนาการ 

หลักในการศึกษาศาสนา หลักคําสอน พิธีกรรมและจุดมุงหมายของศาสนา 
ตาง ๆ วิเคราะหลักษณะท่ีเปนสากลรวมกันและตางกันของศาสนาปจจุบัน 
อิทธิพลของศาสนาตอสังคมโลก วิธีการเผยแผศาสนา  ความรวมมือระหวาง
ศาสนา และทาทีของศาสนาตาง ๆ ในประเทศไทย 

 

๐๐๐ ๑๑๔ ภาษากับการส่ือสาร (Language  and  Communication) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาความรูเบื้องตนเก่ียวกับภาษากับการสื่อสาร การใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร

ผานทักษะการเรียนรูภาษา ๔ ดาน ไดแก การฟง การพูด การอานและ 
การเขียนภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน และศึกษาระเบียบ 
งานสารบรรณ 

 

๐๐๐ ๑๑๕   ภาษาศาสตรเบ้ืองตน (Introduction  to  Linguistics)  ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาความหมายของภาษาและภาษาศาสตร สาขาของวิชาภาษาศาสตร ลักษณะท่ัวไป

ของภาษา ความรู ท่ัวไปเก่ียวกับสัทศาสตร (Phonetics) สรศาสตร (Phonemics)  
สัทอักษรสากล สัทอักษรไทย และหลักวิเคราะหภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร 
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๐๐๐ ๑๓๙     คณิตศาสตรเบ้ืองตน (Basic  Mathematics) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาหลักพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร  ขอความ  ประโยคเปด  ประพจน  ตัวบงชี้

ปริมาณ  คาความจริง  ตัวเชื่อมขอความ  และนิเสธ  การหาคาความจริง   
การสมมูลกัน  การใหเหตุผล  เซต  ความหมายเซต  ประเภทเซต  เซตยอย  
การเทากันของเซต  การดําเนินการของเซต  พีชคณิตของเซต  และการ
ประยุกตเซต  จํานวนจริง  ระบบจํานวนจริง  คุณสมบัติของจํานวนจริง  
สมการ  อสมการ  คาสัมบูรณ  ความสัมพันธ  ฟงกชั่น  ฟงชั่นเชิงซอน   
แมตริกซ  การดําเนินการแมตริกซ  การเทากัน  การบวก  การคูณ ดีเทอร
มิเนนท  อินเวอรส  แมตริกซ 

 

๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตรเบ้ืองตน (Introduction  to  Logic) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษานิมิต คําท่ีเปนปฏิปกษตอกัน วิภาค การนิยามความหมาย ญัตติประพจน

ในแบบตางๆ การแบงญัตติ ความเปนปฏิปกษแหงญัตติ ญัตติผสม การให
เหตุผล ปรัตถานุมานและปฤจฉาวาทีแบบตางๆ ศึกษาหลักการและวิธีการให
เหตุผลจากบทสนทนาของพระพุทธเจาในอนัตตลักขณสูตรหรือในสูตรอ่ืนๆ        
บทสนทนาในคัมภีรกถาวัตถุ ญาณวิทยาของนิกายสรวาสติวาท วิภาษวาทีของ
นาคารชุน เปรียบเทียบความเหมือนและความตางระหวางตรรกศาสตร
ตะวันตก กับตรรกศาสตรตะวันออก โดยเฉพาะหลักการเชิงตรรกในคัมภีร 

 

๐๐๐ ๒๓๘   สถิติเบ้ืองตนและการวิจัย  (Basic  Statistics  and  Research)  ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาหลักพ้ืนฐานทางสถิติ  การจัดเก็บขอมูล  การรวบรวมขอมูล  การแจก

แจงความถ่ี  การหาคาแนวโนมเขาสูสวนกลาง  การกระจายปกติ  และความ
เบ  สวนเบี่ยงเบน  ความแปรปรวน  ความนาจะเปน  คาสถิติ  Z  T  และ  F  
ประชากรและการสุมตัวอยาง  การทดสอบสมมุติฐาน  การวิจัยลักษณะและ
ประเภทการวิจัย  ข้ันตอนการวิจัย  รูปแบบการวิจัย  การเขียนโครงราง 
การวิจัยและการเขียนรายงานผลการวิจัย 

 

๑.๒  วิชาเลือก  จํานวน  ๑๒  หนวยกิต 
๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองของไทย (Politics  and  Thai  Government)                     ๒(๒-๐-๔) 

 ศึกษาความรูท่ัวไปเก่ียวกับการเมืองและการปกครอง พัฒนาการการเมือง 
การปกครองของไทย สถาบันทางการเมือง และการปกครองของไทย 
กระบวนการทางการเมืองของไทย การจัดระเบียบการปกครองของไทย และ
พระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครองของไทย 

 

๐๐๐ ๑๐๔   เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน (Economics  in  Daily  Life) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาหลักการเบื้องตนทางเศรษฐศาสตร  ปรากฏการณทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึน

ในชีวิตประจําวันรูปแบบตาง ๆ ของระบบเศรษฐกิจ  การทํางานของกลไก
ราคาในตลาด  บทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนในระบบเศรษฐกิจ  เงินตรา
และสถาบันการเงิน  เนนการวิเคราะหสถานการณปจจุบันในเรื่องท่ีเก่ียวของ
เปนขอมูลประกอบการศึกษา  และศึกษาเศรษฐศาสตรตามแนวพุทธ 
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๐๐๐ ๑๐๕   มนุษยกับส่ิงแวดลอม (Man  and  Environment) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาสภาพแวดลอมท่ีเก่ียวกับมนุษย แนวคิดการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม 

การจัดการสิ่งแวดลอมใหเกิดประโยชน การแกปญหาท่ีเกิดข้ึนกับสิ่งแวดลอม 
หลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาท่ีเก่ียวกับสิ่งแวดลอม และบทบาทของ
พระสงฆตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในประเทศไทย 

 

๐๐๐ ๑๐๖   เหตุการณโลกปจจุบัน (Current  World  Affairs) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาเหตุการณสําคัญท่ีเกิดข้ึนในโลก ท้ังมิติทางดานเศรษฐกิจ สังคมและ

การเมือง ความรวมมือและความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนในสังคมโลก ประเทศไทยกับ
เหตุการณสําคัญของโลก ความรวมมือของชาวพุทธในเวทีโลก บทบาทของ
พระพุทธศาสนากับการแกไขปญหาความขัดแยงในโลกปจจุบัน 

 

๐๐๐ ๑๑๖    ภาษาอังกฤษเบ้ืองตน (Basic  English) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษากฎเกณฑและการใชภาษาอังกฤษเก่ียวกับการใชคํานําหนานาม (Article)  

การใช กาล  (Tense)  การสร างประโยค (Sentence)  การ ใชบุ รพบท 
(Preposition) สันธาน (Conjunction) ฝกทักษะเบื้องตนในการฟง พูด อาน
และเขียนในลักษณะท่ีสัมพันธ กัน เนนดานการอานและความเขาใจ
ภาษาอังกฤษ ซ่ึงมีรูปประโยคและคําศัพทตาง ๆ 

 

๐๐๐ ๑๑๗   ภาษาอังกฤษช้ันสูง (Advanced  English) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาโครงสรางประโยคตามหลักไวยากรณและฝกทักษะการฟง พูด อาน  

และเขียน เนนการอาน    การเขียนและความเขาใจขอความภาษาอังกฤษ ซ่ึงมี
คําศัพทและโครงสรางประโยคสัมพันธกับเอกสารท่ีใชศึกษา 

 

๐๐๐ ๑๑๘ ภาษาสันสกฤตเบ้ืองตน (Basic  Sanskrit) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาโครงสรางของภาษาสันสกฤต อักษร เครื่องหมาย ระบบเสียง  

การเปลี่ยนแปลงอักษรและเสียง การเขียน การอานคําศัพท สวนประกอบของ
นามศัพท การแจกรูปนามศัพทสระการันต สระสนธิ บุรุษสรรพนาม นิยมสรรพ
นาม ปฤจฉาสรรพนาม สัมพันธสรรพนาม กริยาศัพท สวนประกอบของกริยา
อาขยาต การประกอบรูปเปนอาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ การแจกรูปกริยา 
แปลและแตงประโยคสันสกฤตท่ีเหมาะสมกับไวยากรณท่ีไดศึกษา   

 

๐๐๐ ๑๑๙ ภาษาสันสกฤตช้ันสูง (Advanced  Sanskrit) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษานามศัพท การแจกรูปนามศัพท พยัญชนะการันต พยัญชนะสนธิ สังขยา

ศัพท อัพยยศัพท กริยาศัพท การประกอบรูปเปนอาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ 
กริยาอาขยาตกรรมวาจก ภาววาจก ณิชันตกรรตุวาจก    ณิชันตกรรมวาจก 
การสลับเปลี่ยนประโยคกรรตุวาจกเปนกรรมวาจก ประโยคคําถาม ประโยค
ปฏิเสธ แปลและแตงประโยคสันสกฤตท่ีเหมาะสมกับไวยากรณท่ีไดศึกษา   

 

๐๐๐ ๑๒๐   ภาษาไทยเบ้ืองตน (Basic  Thai) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาหนวยเสียงพยัญชนะ   หนวยเสียงสระ  หนวยเสียงวรรณยุกต  หนวยคํา  

ระบบไวยากรณ   ความหมายในภาษาไทย  ฝกทักษะการฟง  พูด  อาน  เขียน
ภาษาไทย   ฟงคําสั่ง  คําบรรยาย   จดบันทึกเรื่องท่ีฟง  พูด  ทักทาย  
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ขอบคุณ  ขอโทษ  ขออนุญาต   แนะนําตัวเอง  แนะนําผูอ่ืน  บอกชื่อสิ่งของท่ี
ใชในชีวิตประจําวัน  สนทนาไดท้ังคําท่ีแสดงความหมายรูปธรรมและนามธรรม 

๐๐๐ ๑๒๑   ภาษาไทยช้ันสูง (Advanced  Thai) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาวิเคราะหหนวยเสียงพยัญชนะ   หนวยเสียงสระ  หนวยเสียงวรรณยุกต  

หนวยคําระบบไวยากรณ   ความหมายในภาษาไทย  ฝกทักษะการฟงขาวจาก
วิทยุ  โทรทัศน  การพูดวาทศิลป  การอานหนังสือพิมพและตําราวิชาการ     
การเขียนบทความ  และฝกแตงกาพย  กลอน  โคลง  ฉันทในภาษาไทย   

 

๐๐๐ ๑๒๘   ภาษาจีนเบ้ืองตน (Basic  Chinese) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาโครงสรางของภาษาจีนในเรื่องระบบเสียง ระบบคํา และระบบประโยค 

ฝกการอาน การเขียนภาษาจีน และการฝกสนทนาโดยอาศัยขอมูลจาก
สถานการณปจจุบัน 

 

๐๐๐ ๑๒๙   ภาษาจีนช้ันสูง  (Advanced  Chinese) ๒(๒-๐-๔) 
 ฝกทักษะในการฟง พูด อาน และเขียนภาษาจีน เนนการสนทนาโดยอาศัย

ขอมูลจากสถานการณปจจุบัน 
 

๐๐๐ ๑๓๐   ภาษาญ่ีปุนเบ้ืองตน (Basic  Japanese) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาโครงสรางของภาษาญี่ปุน ในเรื่องระบบเสียง ระบบคํา และระบบ

ประโยค ฝกการอาน เขียนภาษาญี่ปุน และการสนทนาโดยอาศัยขอมูลจาก
สถานการณปจจุบัน 

 

๐๐๐ ๑๓๑   ภาษาญ่ีปุนช้ันสูง (Advanced  Japanese) ๒(๒-๐-๔) 
 ฝกทักษะในการฟง พูด อาน และเขียนภาษาญี่ปุน เนนการสนทนาโดยอาศัย

ขอมูลจากสถานการณปจจุบัน 
 

๐๐๐ ๑๓๕   ภาษาฮินดีเบ้ืองตน (Basic  Hindi) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาโครงสรางของภาษาฮินดี  ในเรื่องระบบเสียง  ระบบคํา  และระบบ

ประโยค  ฝกการฟง อานเขียน  สนทนาภาษาฮินดี  และระบบไวยากรณ
พ้ืนฐานท่ีนิยมใชในชีวิตประจําวัน 

 

๐๐๐ ๑๓๖   ภาษาฮินดีช้ันสูง (Advanced  Hindi) ๒(๒-๐-๔) 
 ฝกทักษะในการฟง  พูด  อาน  และเขียนภาษาฮินดี  เนนการสนทนา  โดย

อาศัยขอมูลจากสถานการณปจจุบัน 
 

๐๐๐ ๒๑๑   วัฒนธรรมไทย (Thai  Culture) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาความหมายและเนื้อหาของวัฒนธรรม พัฒนาการของวัฒนธรรมไทย 

ประเภทของวัฒนธรรม พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรม การอนุรักษ การ
เผยแพรและสรางสรรควัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมไทยกับการพัฒนา ผลกระทบ
ของวัฒนธรรมตางชาติตอวัฒนธรรมไทย 

 

๐๐๐ ๒๑๒   มนุษยกับอารยธรรม (Man  and  Civilization) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาความเปนมาและพัฒนาการของมนุษย ตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร

จนถึงสมัยปจจุบัน ความหมายของอารยธรรม บอเกิดและพัฒนาการของอารย
ธรรมตะวันออกและตะวันตกในยุคตางๆ ความสัมพันธระหวางโครงสรางทาง
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สังคม เศรษฐกิจและการเมืองของสังคมตะวันออกและตะวันตก ท่ีกอใหเกิด
ผลกระทบและความคิดสรางสรรคในรูปแบบตางๆ การแลกเปลี่ยนกันระหวาง
อารยธรรมตะวันออกกับตะวันตก และอิทธิพลของอารยธรรมท้ังสองท่ีมีตอ
สังคมและวัฒนธรรมไทย ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

๐๐๐ ๒๑๓   ชีวิตกับจิตวิทยา (Life  and  Psychology) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาพัฒนาการและองคประกอบของชีวิต ความสัมพันธของจิตวิทยากับการ

ดํารงชีวิต วิเคราะหคุณสมบัติของจิตใจลักษณะตางๆ  ผลของสุขภาพจิตท่ีมีตอ
พฤติกรรมของมนุษยและการดํารงอยูรวมกันในสังคมและสิ่งแวดลอม 

 

๐๐๐ ๒๔๑   วิทยาศาสตรกายภาพและประยุกตวิทยา  (Physical  Science  and  
Technology) 

๒(๒-๐-๔) 
 

 ศึกษาหลักพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร  ประวัติและผลงานของนักวิทยาศาสตรใน
ยุคสมัยตางๆ     ความคิดเ ก่ียวกับเอกภพ  ระบบสุริยะ  เทคโนโลยี  
เทคโนโลยีทางการเกษตร  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  การลดตนทุนการผลิต  
การเพ่ิมผลผลิต  การขนสง  การสื่อสาร  เทคโนโลยีภูมิปญญาไทย ภูมิปญญา
ทองถ่ิน  วิทยาศาสตรกับชีวิตประจําวัน  พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร 

 

๐๐๐ ๒๔๒   พ้ืนฐานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Introduction to 
Computer  and  Information  Technology) 

๒(๒-๐-๔) 

 ศึกษาบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประวัติของ
คอมพิวเตอรและการสื่อสาร  องคประกอบของคอมพิวเตอร  ระบบดิจิทัล  
ภาษาคอมพิวเตอร  ซอฟตแวรประเภทตางๆ  แพลตฟอรมคอมพิวเตอร  
ระบบการประมวลผล  การวิเคราะหออกแบบและพัฒนาระบบ  ขอมูลและ
การบริหารขอมูล  เครือขายและการสื่อสาร  อินเทอรเน็ตและเวิลดไวดเว็บ  
ภัยคุกคามและความม่ันคงของระบบ   จริยธรรมและสังคมไซเบอร 

 

๐๐๐ ๒๖๔   สันติศึกษา (Peace  Education) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความขัดแยง ความรุนแรง สันติภาพและ

ปฏิบัติการจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี  ซ่ึงประกอบดวยแนวคิดและแนว
ปฏิบัติของนักสันติวิธีท้ังตะวันออก ตะวันตกและศาสนาตางๆ เพ่ือใหเกิด
ความรูและความเขาใจในการปองกันแกไขและเปลี่ยนผานความขัดแยงและ
ความรุนแรงอีกท้ังพัฒนาทักษะในกระบวนการการเสริมสรางความปรองดอง
ใหเกิดข้ึนในสังคมพหุวัฒนธรรมและมีขันติธรรมในการฟงและอยูรวมกับ
ศาสนาและชาติพันธุตางๆอยางสันติสุข 

 

๐๐๐ ๒๖๕ ภาวะผูนํา (Leadership) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผูนําท่ีนําการเปลี่ยนแปลงและสรางสรรคงานใน

ศตวรรษท่ี ๒๑ รวมถึงศึกษา คุณลักษณะและบทบาทของผูนํากับการใชการสื่อสารท่ี
เอ้ืออาทรผูนํากับความเห็นท่ีถูกตองดีงามและความเปลี่ยนแปลงท่ีสรางสรรค
คุณธรรมและจริยธรรมของผูนํา วิสัยทัศนผูนํา ผูนํากับการสรางความสัมพันธแหง
กรุณาโดยอาศัยองคความรูภาวะผูนําตามทฤษฎีตะวันตกและภาวะผูนําในทาง
พระพุทธศาสนาถอดบทเรียนภาวะผูนําของบุคคลสําคัญท่ีเก่ียวของกับการพัฒนา
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องคกรท้ังในประเทศและระดับโลกท่ีสามารถนําองคกรไปสูความสําเร็จและเกิดสันติ
สุขแกสังคมและชุมชนท้ังในประเทศและระดับโลก 

๐๐๐ ๒๖๖ หลักธรรมาภิบาล (Good  Governance) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาความหมาย องคประกอบ ความสําคัญของหลักธรรมาภิบาล ๖ ประการ 

คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความมีสวนรวม หลัก
ความรับผิดชอบและหลักความคุมคา 

 

 
๒. หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๔ หนวยกิต 
 ๒.๑ วิชากลุมพระพุทธศาสนา 
ก. กลุมวิชาภาษาบาลีและพระพุทธศาสนา ๑๔  หนวยกิต 
๐๐๐ ๑๔๔   วรรณคดีบาลี   (Pali  Literature) ๒(๒-๐-๔) 

 ศึกษาประวัติความหมายประเภทและพัฒนาการของคัมภีรพระไตรปฎก  อรรถ
กถา ฎีกา อนุฎีกา โยชนาและปกรณวิเสส วรรณกรรมบาลีในประเทศไทย และ
คุณคาของวรรณกรรมบาลีตอสังคมไทย 

 

๐๐๐ ๑๔๕   บาลีไวยากรณ (Pali Grammar) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาการเขียน การอานภาษาบาลี  ฐานกรณ  การออกเสียงพยัญชนะสังโยค 

การเชื่อมอักษรดวยสนธิกิริโยปกรณ  ประเภทและวิธีแจกคํานาม  สังขยา  
อัพยยศัพท  กิริยาอาขยาต  นามกิตก  กิริยากิตก  สมาสและตัทธิต 

 

๐๐๐ ๑๔๖ แตงแปลบาลี (Pali Composition and Translation) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาการแตงบาลี การแปลบาลีท้ังโดยอรรถและโดยพยัญชนะใหถูกตองตาม

หลักภาษา การแตงและการแปลประโยคพิเศษและสํานวนท่ีควรทราบ การ
แปลบาลีเปนไทยและแปลไทยเปนบาลีจากหนังสือท่ีกําหนด 

 

๐๐๐ ๑๔๗   พระไตรปฎกศึกษา(Tipitaka Studies) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษากําเนิด ความเปนมา และพัฒนาการของคัมภีรพระไตรปฎก การจําแนก

โครงสรางและเนื้อหาสาระพระไตรปฎก คําอธิบายโดยยอของพระอรรถกถา
จารย การรักษาสืบทอดโดยมุขปาฐะและลายลักษณอักษร ลําดับคัมภีรทาง
พระพุทธศาสนา ความเปนมาของพระไตรปฎก ในประเทศไทย และประโยชน
ท่ีไดรับจากการศึกษาพระไตรปฎก 

 

๐๐๐ ๑๔๘   พระวินัยปฎก (Vinaya Pitaka) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาประวัติ ความเปนมา ความหมาย โครงสรางของพระวินัยปฎก เลือก

ศึกษาวิเคราะหเนื้อหาสาระท่ีสําคัญในคัมภีรมหาวิภังค ภิกขุนีวิภังค มหาวรรค 
จุลวรรค และปริวาร โดยอาศัยอรรถกถาและฎีกาประกอบ    และประโยชนท่ี
ไดรับจากการศึกษาพระวินัยปฏก 

 

๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตันตปฎก (Suttanta Pitaka) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาประวัติ ความเปนมา  ความหมาย  โครงสรางของพระสุตตันตปฎก  

เลือกศึกษาวิเคราะหพระสูตรท่ีสําคัญ  คือ  พรหมชาลสูตร  มหาปรินิพพาน
สูตร อัคคัญญสูตร  รวมท้ังประเด็นสําคัญท่ีนาสนใจ จากนิกายท้ัง  ๕  นิกาย  
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คือ  ทีฆนิกาย  มัชฌิมนิกาย  สังยุตตนิกาย  อังคุตตรนิกาย  และขุททกนิกาย   
โดยอาศัยอรรถกถา  และฎีกาประกอบ 

๐๐๐ ๑๕๐   พระอภิธรรมปฎก (Abhidhamma Pitaka) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาประวัติ ความเปนมา ความหมาย โครงสรางของพระอภิธรรมปฎก  

เนื้อหาสาระ  ประเด็นท่ีนาสนใจในพระอภิธรรมปฏกท้ัง  ๗  คัมภีร  โดยเนน
ใหเขาใจหลักปรมัตถธรรม  คือ  จิต  เจตสิก  รูปและนิพพาน  โดยอาศัยอรรถ
กถาและฏีกาประกอบ     

 

ข. กลุมวิชาพระพุทธศาสนาท่ัวไป   ๑๒   หนวยกิต 
๐๐๐ ๑๕๘   ประวัติพระพุทธศาสนา (History of Buddhism) ๒(๒-๐-๔) 

 ศึกษาประวัติศาสนาพระพุทธศาสนาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ความสําคัญและ
ลักษณะเดนของพระพุทธศาสนา การแยกนิกายของพระพุทธศาสนา การ
ขยายตัวของพระพุทธศาสนาเขาไปในนานาประเทศ และอิทธิพลของ
พระพุทธศาสนาตอวัฒนธรรมในประเทศนั้นๆ รวมท้ังศึกษาขบวนการและ
องคการใหมๆ ในวงการพระพุทธศาสนายุคปจจุบันและอนาคต 

 

๐๐๐ ๒๕๙   เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา 
(Buddhist Festival and Traditions) 

๒(๒-๐-๔) 

 ศึกษาเทศกาลและพิธีกรรมท่ีสําคัญทางพระพุทธศาสนา ความหมาย คุณคา
ของเทศกาลและพิธีกรรมนั้น ๆใหสามารถปฏิบัติไดถูกตอง 

 

๐๐๐ ๒๖๐   การปกครองคณะสงฆไทย (Thai Sangha Administration) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาพัฒนาการของระบบการปกครองคณะสงฆไทย ตั้งแตสมัยสุโขทัยถึง

ปจจุบันศึกษาและวิเคราะหเนื้อหาพระราชบัญญัติคณะสงฆฉบับตางๆ กฎ 
ระเบียบ คําสั่งและประกาศท่ีสําคัญของคณะสงฆ  การประยุกตการปกครอง
และการบริหารในปจจุบันสําหรับคณะสงฆไทย 

 

๐๐๐ ๒๖๑   ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ(Dhamma in English) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาศัพทธรรมะทางพระพุทธศาสนาท่ีนิยมใชกันแพรหลายในภาษาอังกฤษ 

และหนั งสือ ท่ีสํา คัญทางพระพุทธศาสนา ท่ีนักปราชญไดรจนาไว ใน
ภาษาอังกฤษ 

 

๐๐๐ ๒๖๒   ธรรมนิเทศ (Dhamma  communication) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาหลักการและวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนา ศิลปะการเขียนบทความ 

การพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพเก่ียวกับการพูด การเทศนา การแสดง
ปาฐกถาธรรม การอภิปราย และการใชสื่อประกอบการบรรยาย 

 

๐๐๐ ๒๖๓   
 

งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 
(Research  and  Literary  Works  on  Buddhism) 

๒(๒-๐-๔) 

 ศึกษางานวิจัยทางพระพุทธศาสนา และวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทย  ตั้ งแตอดีตจนถึงป จจุบัน   วิ เคราะหวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนาท่ีนาสนใจ เชน เตภูมิกถาของพญาลิไท  มังคลัตถทีปนีของ
พระสิริมังคลาจารย  กาพยมหาชาติของพระเจาทรงธรรม สังคีติยวงศของ
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สมเด็จพระวันรัต (แกว) วัดพระเชตุพน  พระมงคลวิเสสกถาของสมเด็จพระ
มหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  แกนพุทธศาสน ของพุทธทาส  
กรรมทีปนีของพระพรหมโมลี (วิลาส  ญาณวโร)  พุทธธรรมของพระพรหม
คุณาภรณ  (ป.อ. ปยุตฺโต) พุทธวิทยาของอาจารยพร รัตนสุวรรณ  และ
งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

ค. กลุมวิชาวิปสสนาธุระ  ๔  หนวยกิต 
๐๐๐ ๑๕๑   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑(Buddhist Meditation I) (๒)(๑-๒-๔) 

 ศึกษาความเปนมา ความหมาย  หลักการ วิธีการ และประโยชนของการปฏิบัติ
กรรมฐาน อารมณของสมถกรรมฐาน ๔๐  วิปสสนาภูมิ ๖  สติปฏฐาน  ๔  
หลักธรรมท่ีควรรู  ไดแก   ภาวนา ๓  นิมิต ๓  สมาธิ ๓  รูปฌาน ๔  อรูปฌาน 
๔ วสี ๕  นิวรณ ๕  อุปกิเลส ๑๖  ใหมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติและ
นําไปใช  ฝกปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๑ ระยะ นั่งกําหนด  
๑  ระยะ หรือ  ๒ ระยะ   

 

๐๐๐ ๑๕๒   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒ (Buddhist Meditation II) ๑(๑-๒-๔) 
 ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติกายานุปสสนาสติปฏฐานในมหาสติปฏฐาน

สูตร   และอานาปานสติสูตร วิธีการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานท้ังแบบสมถยานิ
กะ และวิปสสนายานิกะ หลักธรรมท่ีควรรู ไดแก สิกขา ๓ วิชชา ๓ และ
สามัญญลักษณะ ๓ ฝกปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๒ ระยะ 
นั่งกําหนด ๒ ระยะ สงและสอบอารมณ 

 

๐๐๐ ๒๕๓   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓ (Buddhist Meditation III) (๒)(๑-๒-๔) 
 ศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติเวทนานุปสสนาสติปฏฐานในมหาสติปฏฐานสูตร 

วิธีการปรับอินทรีย ๕ หลักธรรมท่ีควรรูไดแก วิปลลาส ๓ อภิญญา ๖ วิสุทธิ ๗ 
วิชชา ๘ ฝกปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๓ ระยะ นั่งกําหนด 
๓ ระยะ สงและสอบอารมณ 

 

๐๐๐ ๒๕๔   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔(Buddhist Meditation IV) ๑(๑-๒-๔) 
 ศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติจิตตานุปสสนาสติปฏฐาน ในมหาสติปฏฐานสูตร 

กระบวน การเกิดของไตรสิกขาและไตรลักษณ หลักธรรมท่ีควรรู ไดแก 
วิปสสนูปกิเลส ๑๐ วิปสสนาญาณ ๑๖ ปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานโดยการเดิน
จงกรม ๔ ระยะ นั่งกําหนด ๔ ระยะ สงและสอบอารมณ 

 

๐๐๐ ๓๕๕   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕ (Buddhist Meditation V) (๒)(๑-๒-๔) 
 ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน  ตามแนวธัมมานุปสสนา

สติปฏฐานในมหาสติปฏฐานสูตร  กระบวนการเกิดดับของรูปนามตาม
แนวปฏิจจสมุปบาท หลักธรรมท่ีควรรู ไดแก โพธิปกขิยธรรม ๓๗ ฝกปฏิบัติ
วิปสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๕ ระยะ นั่งกําหนด ๕ ระยะ สงและ
สอบอารมณ 

 

๐๐๐ ๓๕๖   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖ (Buddhist Meditation VI) ๑(๑-๒-๔) 
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 ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน ในพระสูตรท่ีเชื่อมโยงกับ
มหาสติปฏฐานสูตร  เชน อปณณกสูตร  สติสูตร   อาการบรรลุมรรคผลและ
คุณธรรมของพระอริยบุคคล  ฝกปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม 
๖ ระยะ นั่งกําหนด ๖ ระยะ สงและสอบอารมณ 

 

๐๐๐ ๔๕๗   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗(Buddhist Meditation VII) ๑(๑-๒-๔) 
 ศึกษาวิธีการปฏิบัติกรรมฐาน สภาวธรรมท่ีเกิดดับในขณะปฏิบัติฯ วิธีแก

สภาวธรรมของสํานักปฏิบัติธรรมในสมัยปจจุบัน เปรียบเทียบกับมหาสติปฏ
ฐานสูตร  ฝกปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม และ    นั่งกําหนด  
สงและสอบอารมณ 

 

๒.๒ วิชาแกนทางการจัดการเชิงพุทธ ๓๓ หนวยกิต 
๔๐๓ ๓๐๑ พุทธวิธีการบริหาร(Buddha’s Administration Methods) ๒ (๒-๐-๔) 

 ศึกษาความหมาย แนวคิด และทฤษฎีของการบริหาร พุทธวิธีการบริหารงาน 
แนวคิดการบริหารงาน หลักการและวิธีการบริหารงานของพระพุทธเจา พุทธจริยา 
หลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหารงาน วิธีการบริหารงานตามแนวพุทธ การบริหารงาน
ตามวิถีพุทธ การเลือกวิธีการบริหารงานตามแนวไตรสิกขา กลวิธีและอุบายการ
บริหารของพระพุทธเจา และพุทธวิธีการบริหารงานท่ีดี 

 

๔๐๓ ๓๐๒ การจัดการทรัพยสินของพระพุทธศาสนา    
(Management of Buddhist Property) 

๒ (๒-๐-๔) 

 ศึกษาถึงความรูเบื้องตนเก่ียวกับทรัพยสินของพระพุทธศาสนา กฎระเบียบท่ีวา
ดวย ศาสนสมบัติ การบริหารจัดการทรัพยสิน การวิเคราะหทรัพยสิน และ
แนวโนมการจัดการทรัพยสินของพระพุทธศาสนา 

 

๔๐๓ ๓๐๓ กฎหมายสําหรับพระสงฆ (Related Laws for Sangha) ๒ (๒-๐-๔) 
 ศึกษากฎหมายท่ีพระสงฆควรทราบ ลักษณะท่ีมาและประเภทของกฎหมาย 

ข้ันตอนและวิธีการออกกฎหมายคณะสงฆ ความสัมพันธของกฎหมายคณะสงฆกับ
กฎหมายอ่ืน ๆ เปรียบเทียบกฎหมายคณะสงฆกับกฎหมายตาง ๆ การบังคับใช
กฎหมายคณะสงฆ การใชอํานาจหนาท่ีของพระสังฆาธิการ กฎหมายปกครองท่ี
เก่ียวเนื่องกับพระสังฆาธิการ เพ่ือประโยชนในการบริหารกิจการของคณะสงฆ เชน 
กฎหมายเก่ียวกับท่ีดิน การครอบครองปรปกษ การทํานิติกรรมสัญญา การเชา
ท่ีดินและอาคารของวัด การเปนเจาพนักงานตามกฎหมาย พระสงฆกับมรดก การ
เปนโจทย จําเลย และพยานในศาล และศึกษากรณีตัวอยางคดีท่ีศาลตัดสินแลวอัน
เก่ียวของกับกฎหมายท่ีพระสงฆควรทราบ และกรณีศึกษา 

 

๔๐๓ ๓๐๔ การจัดการสาธารณูปการ  (Monastery Compound Management) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาความหมายและความเปนมาในการจัดการงานสาธารณูปการ  การกําหนด

สวนพุทธาวาส สังฆาวาส การอนุรักษสิ่งแวดลอม ตั้งแตสมัยพุทธกาล ผังวัด 
กฎหมายท่ีเก่ียวเนื่องกับการจัดผังวัด ระเบียบและการดําเนินการจัดการ
สิ่งแวดลอมในวัด กฎระเบียบการขออนุญาตตั้งวัด การพัฒนาวัดแผนการจัดการ
สาธารณูปการ ปญหาและแนวโนมการจัดการงานสาธารณูปการ 
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๔๐๓ ๓๐๕ การจัดการกิจการพระพุทธศาสนา  
(Management to Buddhist Affairs) 

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาความหมายและแนวคิดเก่ียวกับกิจการพระพุทธศาสนา พัฒนาการของ
กิจการพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล และในประเทศไทย แนวโนมเก่ียวเนื่องกับ
กิจการพุทธศาสนาในอนาคต และกรณีศึกษา 

 

๔๐๓ ๔๐๖ การศึกษาอิสระทางการจัดการเชิงพุทธ   (Independent Studies) ๓ (๐-๖-๖)   
 ศึกษาหลักเกณฑการปฏิบัติงาน เลือกปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการ ณ 

หนวยงานตามความสนใจ เขียนเปนรายงานผลของการปฏิบัติงานดังกลาวในรูป
ของภาคนิพนธหรือสารนิพนธ โดยการควบคุมและแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา 

 

๔๐๓ ๓๐๗  การจัดการการเผยแผพระพุทธศาสนา 
(Management on Buddhism Dissemination) 

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาความหมายการเผยแผ หลักการเผยแผของพุทธศาสนา วิวัฒนาการการเผย
แผพระพุทธศาสนา การจัดการการเผยแผพระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัฒน 
แนวโนมการจัดการเผยแผพระพุทธศาสนา ศึกษาองคการเผยแผในประเทศไทย 
และกรณีศึกษา 

 

๔๐๓ ๓๐๘ การสังคมสงเคราะหแนวพุทธ   (Buddhist Social Work) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาความหมายของสังคมสงเคราะห ขอบเขตงานสังคมสงเคราะห จุดมุงหมาย

ของงานสังคมสงเคราะห วิธีการสังคมสงเคราะห กระบวนการของงานสังคม
สงเคราะห หนาท่ีและจรรยาบรรณของนักสังคมสงเคราะห หลักพุทธธรรมท่ี
เก่ียวกับการสังคมสงเคราะห วิสัยทัศนของพระสงฆตนแบบกับการสังคม
สงเคราะห และกรณีศึกษาองคกรสังคมสงเคราะหแนวพุทธศาสนา 

 

๔๐๓ ๔๐๙ การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการเปล่ียนแปลงเชิงพุทธ 
(Innovative Development for Changing inBuddhist) 

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาการสรางความคิดสรางสรรคและสภาพแวดลอมทางนวัตกรรม การนํา
กระบวนการใหมไปปฏิบัติในองคการ วิธีการคัดเลือกกระบวนการจัดการท่ี
ตองการเปลี่ยนแปลง ปจจัยแวดลอมท่ีกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขององคการ
ด า น เ ทค โน โล ยี  โ ค ร ง ส ร า ง อ งค ก า ร  พฤติ ก ร รม  รู ปแบบของก า ร
เปลี่ยนแปลง การจัดองคการและกลยุทธในการบริหาร การจัดการและการ
สรางบรรยากาศท่ีดีเพ่ือใหเกิดการพัฒนาองคการ การจูงใจบุคลากรใน
หนวยงาน การปรับปรุงองคการ การควบคุมคุณภาพงาน การใชทรัพยากร
บุคคลและทรัพยากรอ่ืนๆ ใหเกิดประโยชนสูงสุดตามแนวพุทธ 

 

๔๐๓ ๔๑๐ ภาวะผูนําทางการจัดการเชิงพุทธ 
(Buddhist Leadership for management) 

๓ (๓-๐-๖)   

 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและความความหมาย เก่ียวกับภาวะผูนํา ลักษณะของภาวะ
ผูนํา ภาวะผูนําเพ่ือการจัดการ ผูนําท่ีมีประสิทธิภาพ ตนแบบผูนํา ภาวะผูนําใน
ยุคโลกาภิวัตน ผูนําตามแนวพระพุทธสาสนา กรณีศึกษาผูนําท่ีสรางสันติสุขตาม
หลักพุทธธรรม 
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๔๐๓ ๔๑๑ การจัดการศึกษาของคณะสงฆ   (Sangha Educational Management) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาประวัติความเปนมาของการศึกษา หลักการจัดการศึกษาของคณะสงฆ 

ระบบการศึกษาคณะสงฆ บทบาทของพระสงฆตอการบริหารจัดการการศึกษา 
การปฏิรูปการศึกษากับการศึกษาของคณะสงฆ กฎหมายท่ีเก่ียวกับการศึกษาของ
คณะสงฆ แนวโนมการจัดการศึกษาของพระสงฆ 
 

 

๔๐๓ ๔๑๒  การอนุรักษและการจัดการพุทธศิลป  
(Buddhist Arts Conservation and Management) 

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาความหมายประวัติความเปนมา ขอบเขต ของศิลปวัฒนธรรมไทย สมัยกอน
ประวัติศาสตรและสมัยประวัติศาสตร ลักษณะของพุทธศิลป วิวัฒนาการและ
อิทธิพลพุทธศิลปในดานสถาปตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม ปรัชญาธรรม
ทางวัตถุ ความสัมพันธพุทธศิลปะกับศาสตรตางๆ สกุลศิลปะ การสงวนรักษา การ
อนุรักษและการบริหารจัดการพุทธศิลป ประโยชนของพุทธศิลป 

 

๒.๓ วิชาเฉพาะดานทางการจัดการเชิงพุทธ ๓๒ หนวยกิต 
๔๐๓ ๒๑๓ ความรูเบ้ืองตนทางการจัดการ  (Introduction to Management) ๓ (๓-๐-๖)  

 ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎีและขอบเขตของการจัดการ พัฒนาการของการ
จัดการ การจัดการภาครัฐ การจัดการทางธุรกิจ การวางแผน การติดตอ
ประสานงาน การวินิจฉัยสั่งการ การจัดการตามแนวบูรณาการ การจัดการตาม
แนวธรรมาภิบาลการจัดการ 

 

๔๐๓ ๒๑๔  ทฤษฎีองคการและการจัดการ (Organization Theory and Management) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาทฤษฎี ความหมาย และแนวคิดเก่ียวกับองคการและการจัดการ การ

วางแผนเพ่ือการจัดองคการ การจัดโครงสรางขององคการ การจัดการทรัพยากร
บุคคล การอํานวยการ การควบคุมงาน การพัฒนาองคการและการจัดการ การ
สรางจุดเดนขององคการ  กระบวนการขององคการ  การพัฒนาของทฤษฎีองคการ
และการบริหารสมัยใหม การแกปญหาความขัดแยงและแนวทางแกไขปญหาใน
องคการ และการจัดการทรัพยากรบุคคล 

 

๔๐๓ ๒๑๕ การจัดการเชิงกลยุทธ   (Strategic Management) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาความหมาย แนวคิดและทฤษฎีการจัดการเชิงกลยุทธ ระบบขอมูลเพ่ือการ

จัดการ การวิเคราะหกลยุทธกับสภาพแวดลอมภายในและภายนอก การนํากลยุทธไป
ปฏิบัติ การประเมินและควบคุมกลยุทธ การจัดการทางกลยุทธกับมิติทางดานสังคม 
กลยุทธการจัดการในสภาวะแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลง และการจัดการเชิงกลยุทธ 

 

๔๐๓ ๓๑๖ ดิจิทัลเพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ (Digital for Sangha 
Administration) 

๓ (๓-๐-๖) 

 เพ่ือศึกษารูปแบบของการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานขององคกร 
อันเปนการยกระดับคุณภาพงานบริการและการบริหารจัดการท่ีตองการ
ปรับเปลี่ยนเขาสูยุค Digital Government เปนพลังแหงการขับเคลื่อนทุกภาค
สวนของประเทศเขาสูยุคดิจิตอลเพ่ือใหมีการนําเทคโนโลยีมาใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุด 
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๔๐๓ ๓๑๗ การวิจัยเพ่ือการจัดการ (Managerial Research) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาความรูเบื้องตนเก่ียวกับการวิจัย กระบวนการและข้ันตอนการวิจัย การ

วางแผนและการออกแบบการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย ประชากรและการสุม
ตัวอยาง สถิติสําหรับการวิจัย เทคนิคการรวมรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
เชิงบริหารจัดการ การเขียนรายงานวิจัย การใชผลการวิจัยเพ่ือการบริหารจัดการ 
ศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการบริหาร และการนําผลงานการวิจัยไปใชในการ
ตัดสินใจเชิงบริหารจัดการ 

 

๔๐๓ ๓๑๘ การบัญชีเพ่ือการจัดการ (Managerial Accounting) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาแนวคิดและหลักการทางบัญชี ประโยชนของขอมูลทางบัญชี หลักการ

บัญชีข้ันพ้ืนฐาน รวมท้ัง การบัญชีเก่ียวกับสินทรัพย หนี้สิน และทุน การจัดทํา
บัญชีแยกประเภท การปรับปรุงบัญชีเม่ือสิ้นงวดและการจัดทํางบการเงิน
สําหรับธุรกิจใหบริการ ธุรกิจซ้ือขายสินคาและธุรกิจผลิตสินคา วิธีการบัญชี
เก่ียวกับภาษีมูลคาเพ่ิม การจัดทําแผนงบประมาณ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ทางการเงิน และงบกระแสเงินสด การนําขอมูลทางการบัญชีไปใชประโยชนใน
การตัดสินใจทางธุรกิจ 

 

๔๐๓ ๓๑๙ กฎหมายเพ่ือการจัดการ (Laws on Management) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาความหมาย ลักษณะ ปจจัยและความสําคัญของการบริหารและการจัดการ

องคกร การบริหารกับการออกกฎหมาย ข้ันตอนและวิธีการออกกฎหมายของ
องคกรบริหารของรัฐ การใชอํานาจและการควบคุมการใชอํานาจ ลักษณะ
กฎหมายปกครอง และศึกษากรณีตัวอยางของคดีทางการจัดการ 

 

๔๐๓ ๔๒๐ ภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการ(English for Management) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาโครงสรางภาษาอังกฤษและศัพทพ้ืนฐานท่ัวไปทางการจัดการ การใช

ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานทางวิทยาการจัดการ การติดตอสื่อสารและการ
จัดการ การเขาประชุมสัมมนา การรายงานและการเสนอผลงานทางดานบริหาร
จัดการ ทักษะการอานตําราและเอกสารวิชาการ และทักษะการอานหนังสือพิมพ
สําหรับการบริหารจัดการ 

 

๔๐๓ ๔๒๑ ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
(Information Systems for Management) 

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎีและโครงสรางของระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การจัดการฐานขอมูล การวางแผนพัฒนา
ระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับการบริหารองคการ การ
จัดการดานการบริหารงานบุคคล การดําเนินการตรวจสอบ และระบบควบคุม
สารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดองคการกับระบบ ISO และระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

 

๔๐๓ ๔๒๒ การจัดการวิถีชุมชน 
(Management of Local Community Way of Life)   

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาความหมาย ขอบขาย แนวคิดและทฤษฎีการจัดการวิถีชุมชน  คุณคาของ
แหลงเรียนรูในชุมชน   การสํารวจแหลงเรียนรูในชุมชน  การจัดระบบ
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ฐานขอมูลและการจัดการแหลงเรียนรูในชุมชน และจัดใหมีกรณีศึกษาชุมชน
ตัวอยาง   

๔๐๓ ๔๒๓ การบริหารชุมชนและการจัดการแหลงเรียนรู  
(Community and Management Learning Center) 

๒ (๒-๐-๔) 

 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี รูปแบบและเทคนิคการบริหารชุมชน วิธีการในการจัดการ 
โดยเนนการใชภูมิปญญาทองถ่ิน สิทธิชุมชน และการมีสวนรวมของประชาชน 
การวางแผนการจัดการแหลงเรียนรูชุมชนใหสอดคลองกับความตองการและความ
จําเปนของชุมชน โดยไมทําลายความสมดุลของระบบนิเวศและไมสรางปญหา
สิ่งแวดลอม การรวมมือขององคกรชุมชน และองคกรภายนอกท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการจัดการแหลงเรียนรู 

 

       ๒.๔ วิชาเลือกเฉพาะสาขาการจัดการเชิงพุทธ ๙ หนวยกิต 
๔๐๓ ๔๒๔ การบริหารจัดการงบประมาณ (Budgeting Administration) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎี และนโยบายเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ 

กระบวนการงบประมาณ เทคนิคและวิธีการวิเคราะหงบประมาณ บทบาทของ
ระบบการเมืองตอการบริหารจัดการงบประมาณ การบริหารจัดการงบประมาณ
เพ่ือพระพุทธศาสนา ปญหาและแนวโนมของการบริหารจัดการงบประมาณ 

 

๔๐๓ ๔๒๕ หลักการฝกอบรมและการประชุม (Principle of Training and Meeting) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาหลักการ วิธีการ และกระบวนการเก่ียวกับการฝกอบรมและการประชุม 

บรรยากาศ ลักษณะหรือรูปแบบในการฝกอบรมและการประชุมในสถานการณ
ตางๆ การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ และการฝกอบรมและการประชุมเพ่ือ
ประโยชนในการบริหารกิจการทางพระพุทธศาสนา 

 

๔๐๓ ๔๒๖ การจัดการทรัพยากรมนุษยแนวพุทธ 
(Buddhist Human Resource Management) 

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาหลักการ หนาท่ี และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรในองคการ 
การพยากรณเก่ียวกับทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงาน การวางแผน การสรรหา 
การคัดเลือก การปฐมนิเทศ การประเมินการปฏิบัติงาน การฝกอบรม การบรรจุ
แตงตั้งระบบการจายคาตอบแทน ความสัมพันธระหวางนายจางและพนักงาน 
สุขภาพ ความปลอดภัย คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน และการจัดการ
ทรัพยากรมนุษยตามแนวพระพุทธศาสนา 

 

๔๐๓ ๔๒๗ การจัดการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(Managementof The Philosophy of Self Sufficient )   

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม และวิธีการนําไป
ประยุกตใชใหเหมาะสมระดับบุคคล ชุมชน ประเทศชาติเพ่ือนําไปสูการพัฒนา
ท่ียั่งยืนและมีภูมิคุมกัน การวิเคราะหความสําเร็จของกรณีศึกษา ท่ีมีการนอม
นําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใชกับเหตุการณจริง 
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๔๐๓ ๔๒๘ ภาวะผูนําและกลยุทธการเจรจาตอรองทางการจัดการ 
(Leadership and Managerial Negotiation Strategy) 

๓ (๓-๐-๖)  

 ศึกษาทฤษฎีภาวะผูนํา ภาวะผูนํากับจริยธรรม ภาวะผูนํากับความคิดเชิงระบบ
และการแกไขปญหา ภาวะผูนํากับวิสัยทัศนและการสื่อสารระหวางในองคกร 
ผูนํากับการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวเขากับวัฒนธรรมขององคกร ผูนํากับ
องคกรแหงการเรียนรู กระบวนการเจรจาตอรองเพ่ือเปนเครื่องมือทางการ
จัดการ การสรางอิทธิพลตามแนวพุทธ ตอเพ่ือนรวมงาน ผูบังคับบัญชา 
ผูใตบังคับบัญชา หนวยงานรัฐ หนวยงานเอกชนและอ่ืนๆ กลยุทธในการเจรจา
ตอรองท่ีไดผลและกรณีศึกษา 

 

๔๐๓ ๔๒๙ การส่ือสารกับการจัดการ (Communication and Management) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการสื่อสาร ความหมายและพัฒนาการของการสื่อสาร 

ความสําคัญ และเปาหมายของการสื่อสาร องคประกอบของการสื่อสารในการ
จัดการ วัตถุประสงคของการสื่อสารในการจัดการ โครงสรางของการจัดการ
องคการ พฤติกรรมบุคคลกับการสื่อสาร รูปแบบการสื่อสารในการจัดการ
องคการ ระบบการสื่อสารขององคการ กิจกรรมการสื่อสารในการจัดการ
องคการ การแกไขปญหาโดยการจัดระบบการสื่อสารใหประสานกัน การ
สื่อสารกับการจัดการแนวพุทธ 

 

๔๐๓๔๓๐ การจัดการความรู(Knowledge Management) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาความรูเบื้องตนเก่ียวกับวิวัฒนาการการจัดการความรู กลยุทธการจัดการ

องคความรู ทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการความรู สรรพวิธีในการจัดการความรู 
การจัดการความรูในองคกรธุรกิจ บุคลากรในการจัดการความรูและทรัพยากร
มนุษย ระบบการจัดการความรู การประเมินประสิทธิภาพของระบบจัดการ
ความรู รวมถึงการจัดการความรูในภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐ 

 

๔๐๓ ๔๓๑ การไกลเกล่ียและการจัดการขอพิพาท 
(Mediation and Conflict Management) 

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีของการไกลเกลี่ย และการจัดการขอพิพาท การวิเคราะหและ
การประเมินขอพิพาท การเจรจาตอรอง และรวมถึงเทคนิค วิธีการ และข้ันตอนการ
ไกลเกลี่ยและการจัดการขอพิพาท และกรณีศึกษา 

 

๔๐๓ ๔๓๒ การบริหารความเส่ียงทางการจัดการ (Risk Management)   ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษารูปแบบของความเสี่ยง เครื่องมือการวัดความเสี่ยง แนวทางการบริหาร

เชิงกลยุทธเพ่ือลดความเสี่ยงทางการจัดการ การตัดสินใจภายใตความเสี่ยง ตัว
แบบสําหรับประเมินความเสี่ยงขององคกร การบริหารความเสี่ยงจากการ
ดําเนินการ การจัดการความขัดแยงและกบยุทธในการสื่อสารเพ่ือการบริหาร
ความเสี่ยง จริยธรรมผูบริหารและธรรมาภิบาลในการบริหารความเสี่ยง การ
จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงขององคกรเชิงพุทธ วิเคราะหถึงผลดีและผลเสีย
อันเกิดจากการบริหารความเสี่ยง 
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๔๐๓ ๔๓๓ มนุษยสัมพันธกับการจัดการ(Human Relations and Management) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและปจจัยพ้ืนฐานของความสัมพันธระหวางบุคคล ความ

ตองการของบุคลากรในองคกร หลักการสรางมนุษยสัมพันธในการบริหาร 
หนาท่ีและบทบาทความรับผิดชอบตอองคกรและสังคม การติดตอสื่อสารกับ
การบริหารจัดการ จิตวิทยาของความสัมพันธระหวางผูรวมงาน หลักพุทธธรรม
ท่ีชวยสงเสริมมนุษยสัมพันธ 

 

๔๐๓ ๔๓๔ จิตวิทยาการจัดการ   (Managerial Psychology) ๒ (๒-๐-๔) 
 ศึกษาถึงทฤษฎีและพฤติกรรมทางสังคมของบุคคล  การปรับตนทางสังคมและ

การตัดสินใจในการทํางานรวมกับผู อ่ืน แรงจูงใจในการทํางาน ความพึง
พอใจ ขวัญและกําลังใจในการทํางาน ศิลปะในการวิพากษวิจารณเชิง
สรางสรรค  วิธีบริหารคนให มีพลังสรางสรรค  ความสัมพันธ ระหวาง
ผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชาสภาพการทํางาน สิ่งแวดลอมในการ
ทํางาน  ความปลอดภัยในการทํางาน  ความเหนื่อยลาและประสิทธิภาพในการ
ทํางาน และจิตวิทยาการจัดการตามแนวพุทธ 

 

๔๐๓ ๔๓๕ การจัดการงานสารบรรณและธุรการ  
(Correspondence and Routine Work Management) 

๒ (๒-๐-๔) 

 ศึกษาลักษณะความหมาย และโครงสรางของการจัดการงานสารบรรณและ
ธุรการ หลักทฤษฎีเก่ียวกับงานสารบรรณ บทบาทและความสําคัญของงานสาร
บรรณ กลไกของระบบการทํางาน การควบคุมดูแลงานในสํานักงาน ระบบของ
การรายงาน การสรุปผลของงาน การเขียนโครงการเก่ียวกับการบริหารกิจการ
คณะสงฆ 

 

๔๐๓ ๔๓๖ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารและการสืบคน 
(English for Communication and Information Retrieval) 

๒ (๒-๐-๔) 

 ศึกษาและพัฒนาดานการฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาอังกฤษ เพ่ือ
การติดตอสื่อสารในสถานการณตางๆ ในชีวิตประจําวัน การสืบคนและการใช
พจนานุกรม โดยอาศัยการสืบคนขอมูลสารสนเทศผานระบบสารนิเทศรูปแบบ
ตางๆ ท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาของตนเองจากแหลงขอมูลตางๆ 

 

๔๐๓ ๔๓๗ การวิเคราะหสถานการณปจจุบัน(Current Affair Analysis) ๒ (๒-๐-๔) 
 ศึกษาวิเคราะหสถานการณท่ีเกิดในโลกในปจจุบัน ดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 

การศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม การวิเคราะหผลกระทบจากสถานการณ
ปจจุบัน เพ่ือหาแนวทางแกไขปญหาในสถานการณปจจุบัน ศึกษาแนวโนมของ
โลกปจจุบันในด านต างๆ และการวิ เคราะหสถานการณป จจุบันของ
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย 

 

๔๐๓ ๔๓๘ สัมมนาการจัดการกิจการคณะสงฆ 
(Seminar on Sangha Management) 

๒ (๒-๐-๔) 

 ศึกษาการจัดการกิจการคณะสงฆ   พัฒนาการจัดการกิจการคณะสงฆ   
ศึกษาและวิเคราะหปญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการบริหารกิจการคณะสงฆ   
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ศึกษากระบวนการ และวิธีการแกไขปญหา ฝกปฏิบัติในการแสดงความคิดเห็น
และกระบวนการตัดสินใจในดานตาง ๆ ของการจัดการกิจการคณะสงฆ   และ
แนวโนมในการจัดการกิจการคณะสงฆไทยในอนาคต 

๔๐๓ ๔๓๙ การประชาสัมพันธเชิงพุทธ (Buddhist Public Relations) ๒ (๒-๐-๔) 
 ศึกษาความหมาย ปรัชญา ประเภท วัตถุประสงค องคประกอบ เครื่องมือและสื่อ

ของยุทธวิธีการประชาสัมพันธและการสารสนเทศอ่ืนๆ ศึกษาการเผยแพรพุทธ
ธรรมท่ีใชแนวทางของการประชาสัมพันธ บทบาทของพระพุทธเจาในการเผยแพร
และหลักการเผยแพรธรรมะรวมสมัย และกรณีศึกษาพระสงฆท่ีประสบผลสําเร็จ
ในการเผยแพรพระพุทธศาสนา 

 

๔๐๓ ๔๔๐  การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาในอาเซียน 
(Management on Buddhism in Asean Countries) 

๒ (๒-๐-๔) 

 ศึกษาประวัติความเปนมา พัฒนาการประชาคมอาเซียน วัตถุประสงค เสาหลัก
ของประชาคมอาเซียน พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน พัฒนาการกิจการ
พระพุทธศาสนาในอาเซียน แนวโนมการจัดการกิจการพระพุทธศาสนาในอาเซียน 
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ภาคผนวก ข 
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

หมวดวิชาเฉพาะ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ระหวางหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ หมายเหตุ 

 วิชาแกนทางการจัดการเชิงพุทธ ๓๓ หนวยกิต 

๔๐๖ ๓๐๑ พุทธวิธีการบริหาร ๒ (๒-๐-๔) 
 (Buddha’s Administration Methods) 
 ศึกษาความหมาย แนวคิด และทฤษฎีของการ
บริหาร พุทธวิธีการบริหารงาน แนวคิดการบริหารงาน 
หลักการและวิธีการบริหารงานของพระพุทธเจา พุทธจริยา 
หลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหารงาน วิธีการบริหารงานตามแนว
พุทธ การบริหารงานตามวิถีพุทธ การเลือกวิธีการบริหารงาน
ตามแนวไตรสิ กขา กล วิ ธี และอุบายการบริหารของ
พระพุทธเจา และพุทธวิธีการบริหารงานท่ีดี 
 

๔๐๓ ๓๐๑ พุทธวิธีการบริหาร       ๒ (๒-๐-๔) 
 (Buddha’s Administration Methods) 
 ศึกษาความหมาย แนวคิด และทฤษฎีของการ
บริหาร แนวคิดการบริหารงาน พุทธวิธีการบริหารงาน 
หลักการและวิธีการบริหารงานของพระพุทธเจา พุทธจริยา 
หลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหารงาน วิธีการบริหารงานตามแนว
พุทธ กลวิธีและอุบายการบริหารของพระพุทธเจา และพุทธ
วิธีการบริหารงานท่ีดี 

ปรับรหสั
วิชา และ
ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา 

๔๐๖ ๓๐๒  การจัดการทรัพยสินของพระพุทธศาสนา 
  ๒ (๒-๐-๔) 
 (Management of Buddhist Property) 
 ศึกษาถึงความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับทรัพยสินของ
พระพุทธศาสนา กฎระเบียบท่ีวาดวยศาสนสมบัติ การบริหาร
จัดการทรัพยสิน การวิเคราะหทรัพยสิน และแนวโนมการ
จัดการทรัพยสินของพระพุทธศาสนา 

๔๐๓ ๓๐๒   การจัดการทรัพยสินของพระพุทธศาสนา 
 ๒ (๒-๐-๔) 
 (Management of Buddhist Property) 
 ศึกษาถึงความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับทรัพยสินของ
พระพุทธศาสนา กฎระเบียบท่ีวาดวยศาสนสมบัติ การบริหาร
จัดการทรัพยสิน การวิเคราะหทรัพยสิน และแนวโนมการ
จัดการทรัพยสินของพระพุทธศาสนา 
 

ปรับรหสั
วิชา 

๔๐๖ ๔๐๓ กฎหมายสําหรับพระสงฆ      ๒ (๒-๐-๔) 
 (Related Laws for Sangha) 
 ศึกษากฎหมายท่ีพระสงฆควรทราบ ลักษณะท่ีมา
และประเภทของกฎหมาย ข้ันตอนและวิธีการออกกฎหมาย
คณะสงฆ ความสัมพันธของกฎหมายคณะสงฆกับกฎหมาย
อ่ืนๆ เปรียบเทียบกฎหมายคณะสงฆกับกฎหมายตางๆ การ
บังคับใชกฎหมายคณะสงฆ การใชอํานาจหนาท่ีของพระ
สังฆาธิการ กฎหมายปกครองท่ีเก่ียวเน่ืองกับพระสังฆาธิการ 
เพ่ือประโยชนในการบริหารกิจการของคณะสงฆ เชน กฎหมาย
เก่ียวกับท่ีดิน การครอบครองปรปกษ การทํานิติกรรมสัญญา 
การเชาท่ีดินและอาคารของวัด การเปนเจาพนักงานตาม
กฎหมาย พระสงฆกับมรดก การเปนโจทย จําเลย และพยาน
ในศาล และศึกษากรณีตัวอยางคดี ท่ีศาลตัดสินแลวอัน
เก่ียวของกับกฎหมายท่ีพระสงฆควรทราบ 

๔๐๓ ๓๐๓ กฎหมายสําหรับพระสงฆ      ๒ (๒-๐-๔) 
 (Related Laws for Sangha) 
 ศึกษากฎหมายท่ีพระสงฆควรทราบ ลักษณะ
ท่ีมาและประเภทของกฎหมาย ข้ันตอนและวิธีการออก
กฎหมายคณะสงฆ ความสัมพันธของกฎหมายคณะสงฆกับ
กฎหมายอ่ืนๆ เปรียบเทียบกฎหมายคณะสงฆกับกฎหมาย
ตางๆ การบังคับใชกฎหมายคณะสงฆ การใชอํานาจหนาท่ีของ
พระสังฆาธิการ กฎหมายปกครองท่ีเก่ียวเน่ืองกับพระสังฆาธิ
การ เพ่ือประโยชนในการบริหารกิจการของคณะสงฆ เชน 
กฎหมายเก่ียวกับท่ีดิน การครอบครองปรปกษ การทํานิติ
กรรมสัญญา การเชาท่ีดินและอาคารของวัด การเปนเจา
พนักงานตามกฎหมาย พระสงฆกับมรดก การเปนโจทย จําเลย 
และพยานในศาล และศึกษากรณีตัวอยางคดีท่ีศาลตัดสินแลว
อันเก่ียวของกับกฎหมายท่ีพระสงฆควรทราบ และกรณีศึกษา 

ปรับรหสั
วิชา และ
ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา 
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๔๐๖ ๔๐๔ การประชาสัมพันธเชิงพุทธ ๒ (๒-๐-๔) 
 (Buddhist Public Relations) 
 ศึกษาความหมาย ปรัชญา ประเภท วัตถุประสงค 
องคประกอบ เครื่องมือและสื่อของยุทธวิธีการประชาสัมพันธ
และการสารสนเทศอ่ืนๆ ศึกษาการเผยแพรพุทธธรรมท่ีใช
แนวทางของการประชาสัมพันธ บทบาทของบรมครูในการ
เผยแพรและหลักการเผยแพรธรรมะรวมสมัย และศึกษา
พระสงฆท่ีประสบผลสําเร็จในการเผยแพรหลักธรรมของพระ
สัมมาสัมพุทธเจา 
 

 ยายไปอยู
วิชาเลือก
เฉพราะ
สาขา 
ปรับรหสั
วิชา และ
ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา 

๔๐๖ ๔๐๕ การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาในอาเซียน  
 ๒ (๒-๐-๔) 
           (Management on Buddhism in Asean 
Countries) 
 ศึกษาความเปนมา พัฒนาการประชาคมอาเซียน 
พัฒนาการกิจการพระพุทธศาสนาในอาเซียน แนวโนมการ
จัดการกิจการพระพุทธศาสนาในอาเซียน 

 ยายไปอยู
วิชาเลือก
เฉพราะ
สาขา 
ปรับรหสั
วิชา และ
ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา 

๔๐๖ ๓๑๐  การจัดการสาธารณูปการ   ๓ (๓-๐-๖) 
 (Monastery Compound Management) 
 ศึกษาความหมายและความเปนมาในการจัดการ
งานสาธารณูปการ  การกําหนดสวนพุทธาวาส สังฆาวาส การ
อนุรักษสิ่งแวดลอม ตั้งแตสมัยพุทธกาล ผังวัด กฎหมายท่ี
เก่ียวเน่ืองกับการจัดผังวัด ระเบียบและการดําเนินการจัดการ
สิ่งแวดลอมในวัด กฎระเบียบการขออนุญาตตั้งวัด การพัฒนา
วัดแผนการจัดการสาธารณูปการ ปญหาและแนวโนมการ
จัดการงานสาธารณูปการ 

๔๐๓ ๓๐๔ การจัดการสาธารณูปการ   ๓ (๓-๐-๖) 
 (Monastery Compound Management) 
 ศึกษาความหมายและความเปนมาในการจัดการ
งานสาธารณูปการ  การกําหนดสวนพุทธาวาส สังฆาวาส การ
อนุรักษสิ่งแวดลอม ตั้งแตสมัยพุทธกาล ผังวัด กฎหมายท่ี
เก่ียวเน่ืองกับการจัดผังวัด ระเบียบและการดําเนินการจัดการ
สิ่งแวดลอมในวัด กฎระเบียบการขออนุญาตตั้งวัด การพัฒนา
วัดแผนการจัดการสาธารณูปการ ปญหาและแนวโนมการ
จัดการงานสาธารณูปการ 
 

ปรับรหสั
วิชา  

 ๔๐๓ ๓๐๕การจัดการกิจการพระพุทธศาสนา๓ (๓-๐-๖) 
(Management to Buddhist Affairs) 
ศึกษาความหมายและแนวคิดเก่ียวกับกิจการพระพุทธศาสนา 
พัฒนาการของกิจการพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล และใน
ประเทศไทย แนวโนมเก่ียวเน่ืองกับกิจการพุทธศาสนาใน
อนาคต และกรณีศึกษา 

วิชาใหม 

๔๐๖ ๔๒๑  การศึกษาอิสระทางการจัดการเชิงพุทธ  
 ๓ (๐-๖-๖)   
 (Independent Studies) 
 ศึกษาหลักเกณฑการปฏิบัติงาน เลือกปฏิบัติงาน
ท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการ ณ หนวยงานตามความสนใจ 
เขียนเปนรายงานผลของการปฏิบัติงานดังกลาวในรูปของภาค
นิพนธหรือสารนิพนธ โดยการควบคุมและแนะนําของอาจารย
ท่ีปรึกษา 

๔๐๓ ๔๐๖  การศึกษาอิสระทางการจัดการเชิงพุทธ  
 ๓ (๐-๖-๖)   
 (Independent Studies) 
 ศึกษาหลักเกณฑการปฏิบัติงาน เลือกปฏิบัติงาน
ท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการ ณ หนวยงานตามความสนใจ 
เขียนเปนรายงานผลของการปฏิบัติงานดังกลาวในรูปของภาค
นิพนธหรือสารนิพนธ โดยการควบคุมและแนะนําของอาจารย
ท่ีปรึกษา 
 

ปรับรหัส
วิชา 
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๔๐๖ ๓๑๑ การจัดการการเผยแผพระพุทธศาสนา ๓ (๓-๐-๖) 
(Management on BuddhismDissemination) 
 ศึกษาความหมายการเผยแผ หลักการเผยแผของ
พุทธศาสนา วิวัฒนาการการเผยแผพระพุทธศาสนา การ
จัดการการเผยแผพระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัฒน แนวโนม
การจัดการเผยแผพระพุทธศาสนา ศึกษาองคการเผยแผใน
ประเทศไทย แนวคิดการจัดการศึกษาสงเคราะหของ
พระพุทธศาสนา บทบาทของพระสงฆในการจัดการศึกษา
สงเคราะห ศึกษากรณีตัวอยาง เชน การศึกษาเด็กกอนเกณฑ 
การศึกษาโรงเรียนการกุศลของวัด การศึกษาโรงเรียนพุทธ
ศาสนาวันอาทิตย  และศึกษาหลักพุทธธรรมท่ีเก่ียวกับ
การศึกษาสงเคราะห 

๔๐๓ ๓๐๗  การจัดการการเผยแผพระพุทธศาสนา ๓ (๓-๐-๖) 
         (Management on Buddhism Dissemination) 
ศึกษาความหมายการเผยแผ หลักการเผยแผของพุทธศาสนา 
วิวัฒนาการการเผยแผพระพุทธศาสนา การจัดการการเผยแผ
พระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัฒน แนวโนมการจัดการเผยแผ
พระพุทธศาสนา ศึกษาองคการเผยแผในประเทศไทย และ
กรณีศึกษา 

ปรับรหสั
วิชา และ
คําอธิบาย
รายวิชา 

๔๐๖ ๓๑๓  การสังคมสงเคราะหแนวพุทธ  ๓ (๓-๐-๖) 
 (Buddhist Social Work) 
 ศึกษาความหมายของสังคมสงเคราะห ขอบเขต
งานสังคมสงเคราะห จุดมุงหมายของงานสังคมสงเคราะห 
วิธีการสังคมสงเคราะห กระบวนการของงานสังคมสงเคราะห 
หนาท่ีและจรรยาบรรณของนักสังคมสงเคราะห หลักพุทธ
ธรรมท่ีเก่ียวกับการสังคมสงเคราะห วิสัยทัศนของพระสงฆ
ตนแบบกับการสังคมสงเคราะห 

๔๐๓ ๓๐๘  การสังคมสงเคราะหแนวพุทธ    ๓ (๓-๐-๖) 
 (Buddhist Social Work) 
 ศึกษาความหมายของสังคมสงเคราะห ขอบเขต
งานสังคมสงเคราะห จุดมุงหมายของงานสังคมสงเคราะห 
วิธีการสังคมสงเคราะห กระบวนการของงานสังคมสงเคราะห 
หนาท่ีและจรรยาบรรณของนักสังคมสงเคราะห หลักพุทธ
ธรรมท่ีเก่ียวกับการสังคมสงเคราะห วิสัยทัศนของพระสงฆ
ตนแบบกับการสังคมสงเคราะห และกรณีศึกษาองคกรสังคม
สงเคราะหแนวพุทธศาสนา 

ปรับรหสั
วิชาวิชา 
และ
คําอธิบาย
รายวิชา 

 ๔๐๓ ๔๐๙การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการเปลี่ยนแปลงเชิง
พุทธ๓ (๓-๐-๖) 
(Innovative Development for Changing in 
Buddhist) 
ศึกษาการสรางความคิดสรางสรรคและสภาพแวดลอมทาง
นวัตกรรม การนํากระบวนการใหมไปปฏิบัติในองคการ 
วิธีการคัดเลือกกระบวนการจัดการท่ีตองการเปลี่ยนแปลง 
ปจจัยแวดลอมท่ีกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขององคการดาน
เทคโนโลยี โครงสรางองคการ พฤติกรรม รูปแบบของการ
เปลี่ยนแปลง การจัดองคการและกลยุทธในการบริหาร การ
จัดการและการสรางบรรยากาศท่ีดีเพ่ือใหเกิดการพัฒนา
องคการ การจูงใจบุคลากรในหนวยงาน การปรับปรุง
องคการ การควบคุมคุณภาพงาน การใชทรัพยากรบุคคล
และทรัพยากรอ่ืนๆ ใหเกิดประโยชนสูงสุดตามแนวพุทธ 

วิชาใหม 

๔๐๖ ๔๑๘  ภาวะผูนําทางการจัดการตามแนวพระพุทธศาสนา 
 ๓ (๓-๐-๖) 
   (Leadership management according to the Buddha) 
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและความความหมาย 
เก่ียวกับภาวะผูนํา ลักษณะของภาวะผูนํา การจัดการเพ่ือความ
เปนผูนํา ผูนําท่ีมีประสิทธิภาพ ตนแบบผูนํา ผูนําตามแนวพระ
พุทธสาสนา ผูนําท่ีสรางสันติสุขตามหลักพุทธธรรม ภาวะผูนํา
ในยุคโลกาภิวัตน 

 ๔๐๓ ๔๑๐ ภาวะผูนําทางการจัดการเชิงพุทธ     ๓ (๓-๐-๖)   
(Buddhist Leadership for management)  
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและความความหมาย เก่ียวกับภาวะผูนํา 
ลักษณะของภาวะผูนํา ภาวะผูนําเพ่ือการจัดการ ผูนําท่ีมี
ประสิทธิภาพ ตนแบบผูนํา ภาวะผูนําในยุคโลกาภิวัตน ผูนํา
ตามแนวพระพุทธสาสนา กรณีศึกษาผูนําท่ีสรางสันติสุขตาม
หลักพุทธธรรม 

ปรับรหสั
วิชาและ
ช่ือวิชา 
และ
คําอธิบาย
รายวิชา 
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๔๐๖ ๓๑๒  การจัดการศึกษาของคณะสงฆ    ๓ (๓-๐-๖) 
 (Sangha Educational Management) 
 ศึกษาประวัติความเปนมาของการศึกษา หลักการ
จัดการศึกษาของคณะสงฆ ระบบการศึกษาคณะสงฆ บทบาท
ของพระสงฆตอการบริหารจัดการการศึกษา การปฏิรูป
การศึกษากับการศึกษาของคณะสงฆ กฎหมายท่ีเก่ียวกับ
การศึกษาของคณะสงฆ แนวโนมการจัดการศึกษาของพระสงฆ 

๔๐๓ ๔๑๑  การจัดการศึกษาของคณะสงฆ    ๓ (๓-๐-๖) 
 (Sangha Educational Management) 
 ศึกษาประวัติความเปนมาของการศึกษา หลักการ
จัดการศึกษาของคณะสงฆ ระบบการศึกษาคณะสงฆ บทบาท
ของพระสงฆตอการบริหารจัดการการศึกษา การปฏิรูป
การศึกษากับการศึกษาของคณะสงฆ กฎหมายท่ีเก่ียวกับ
การศึกษาของคณะสงฆ แนวโนมการจัดการศึกษาของพระสงฆ 
 

ปรับรหัส
วิชาวิชา 

๔๐๖ ๔๑๙ การอนุรักษและการจัดการพุทธศิลป ๓ (๓-๐-๖) 
          (Buddhist Arts Conservation and Management) 
 ศึกษาความหมายประวัติความเปนมา ขอบเขต
และประโยชนพุทธศิลป วิวัฒนาการและอิทธิพลพุทธศิลปใน
ดานสถาปตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม ปรัชญาธรรมทาง
วัตถุ ลักษณะของศิลปวัฒนธรรมไทย สมัยกอนประวัติศาสตร
และสมัยประวัติศาสตร ความสัมพันธพุทธศิลปะกับศาสตร
ตางๆ สกุลศิลปะ การสงวนรักษา การอนุรักษและการบริหาร
จัดการพุทธศิลป 

๔๐๓ ๔๑๒  การอนุรักษและการจัดการพุทธศิลป  ๓ (๓-๐-๖) 
          (Buddhist Arts Conservation and Management) 
 ศึกษาความหมายประวัติความเปนมา ขอบเขต 
ของศิลปวัฒนธรรมไทย สมัยกอนประวัติศาสตรและสมัย
ประวัติศาสตร ลักษณะของพุทธศิลป วิวัฒนาการและอิทธิพล
พุทธศิลปในดานสถาปตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม 
ปรัชญาธรรมทางวัตถุ ความสัมพันธพุทธศิลปะกับศาสตรตางๆ 
สกุลศิลปะ การสงวนรักษา การอนุรักษและการบริหารจัดการ
พุทธศิลป ประโยชนของพุทธศิลป 
 

ปรับรหสั
วิชา และ
คําอธิบาย
รายวิชา 

  วิชาเฉพาะดานทางการจัดการเชิงพุทธ๓๒   หนวยกิต หมายเหตุ 
๔๐๖ ๒๐๖  ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการจัดการ  ๓ (๓-๐-๖) 
 (Introduction to Management) 
   ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎีและขอบเขตของการจัดการ 
พัฒนาการของการจัดการ นโยบายของรัฐเก่ียวกับการจัดการ 
การจัดการภาครัฐ การจัดการทางธุรกิจ การวางแผน การติดตอ
ประสานงาน การวินิจฉัยสั่งการ ภาวะผูนํา การจัดการตามแนว
บูรณาการ การจัดการตามแนวธรรมาภิบาลการจัดการเชิงพุทธ 

๔๐๓ ๒๑๓ ความรูเบ้ืองตนทางการจัดการ   ๓ (๓-๐-๖)   
 (Introduction to Management) 
 ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎีและขอบเขต
ของการจัดการ พัฒนาการของการจัดการ การจัดการ
ภาครัฐ การจัดการทางธุรกิจ การวางแผน การติดตอ
ประสานงาน การวินิจฉัยสั่งการ การจัดการตามแนวบูรณา
การ การจัดการตามแนวธรรมาภิบาลการจัดการ 

ปรับรหสั
วิชา ปรับ
ช่ือวิชา และ
คําอธิบาย
รายวิชา 

๔๐๖ ๒๐๗ ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการจัดการกิจการ 
 พระพุทธศาสนา ๓ (๓-๐-๖) 
 (Introduction to Buddhist affairs) 
 ศึกษาความหมายกิจการพระพุทธศาสนา 
พัฒนาการของกิจการพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล และใน
ประเทศไทย แนวโนมเก่ียวเน่ืองกับกิจการพุทธศาสนาใน
อนาคต 

 ตัดออก 

๔๐๖ ๓๐๘  องคการและการจัดการ ๓ (๓-๐-๖) 
 (Organization and Management) 
 ศึกษาความหมาย แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับ
องคการและการจัดการ การวางแผนเพ่ือการจัดองคการ การจัด
โครงสรางขององคการ การจัดการทรัพยากรบุคคล การ
อํานวยการ การควบคุมงาน การพัฒนาองคการและการจัดการ 
การสรางจุดเดนขององคการ  กระบวนการขององคการ  การ
พัฒนาของทฤษฎีองคการและการบริหารสมัยใหม  การ
แกปญหาความขัดแยงและแนวทางแกไขปญหาในองคการ และ
การจัดการทรัพยากรบุคคลแนวพุทธ 

๔๐๓ ๒๑๔  ทฤษฎีองคการและการจัดการ  ๓ (๓-๐-๖) 
 (Organization Theory and Management) 
 ศึกษาทฤษฎี ความหมาย และแนวคิดเก่ียวกับ
องคการและการจัดการ การวางแผนเพ่ือการจัดองคการ 
การจัดโครงสรางขององคการ การจัดการทรัพยากรบุคคล 
การอํานวยการ การควบคุมงาน การพัฒนาองคการและการ
จัดการ การสรางจุดเดนขององคการ  กระบวนการของ
องคการ  การพัฒนาของทฤษฎีองคการและการบริหาร
สมัยใหม การแกปญหาความขัดแยงและแนวทางแกไข
ปญหาในองคการ และการจัดการทรัพยากรบุคคล 

ปรับรหสั
วิชา ปรับ
ช่ือวิชา และ
คําอธิบาย
รายวิชา 
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๔๐๖ ๓๐๙ การวางแผนและควบคุมงานบริหาร ๓ (๓-๐-๖) 
 (Administration Planning and Control) 
 ศึกษาทฤษฎี เทคนิค รูปแบบและกระบวนการ
วางแผนและควบคุม หลักสําคัญในการวางแผนและควบคุม 
ประเภทของการวางแผนและควบคุมงานบริหาร การ
พัฒนาการวางแผนและควบคุมงานบริหาร กลยุทธในการ
วางแผนและควบคุม การวางแผนและควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพ 
การวางแผนและควบคุมงานบริหารตามแนวพุทธ แนวโนมการ
วางแผนและควบคุมงานบริหาร 

 ตัดออก 

๔๐๖ ๔๒๐  การจัดการเชิงกลยุทธ      ๓ (๓-๐-๖) 
 (Strategic Management) 
          ศึกษาความหมาย แนวคิดและทฤษฎีการจัดการเชิงกล
ยุทธ ระบบขอมูลเพ่ือการจัดการ การวิเคราะหกลยุทธกับ
สภาพแวดลอมภายในและภายนอก การนํากลยุทธไปปฏิบัติ 
การประเมินและควบคุมกลยุทธ การจัดการทางกลยุทธกับมิติ
ทางดานสังคม กลยุทธการจัดการในสภาวะแวดลอมท่ี
เปลี่ยนแปลง และการจัดการเชิงกลยุทธแนวพระพุทธศาสนา 

๔๐๓ ๔๑๕ การจัดการเชิงกลยุทธ      ๓ (๓-๐-๖) 
 (Strategic Management) 
ศึกษาความหมาย แนวคิดและทฤษฎีการจัดการเชิงกลยุทธ 
ระบบขอมู ลเ พ่ือการจัดการ การวิ เคราะหกลยุทธ กับ
สภาพแวดลอมภายในและภายนอก การนํากลยุทธไปปฏิบัติ 
การประเมินและควบคุมกลยุทธ การจัดการทางกลยุทธกับมิติ
ทางดานสังคม กลยุทธการจัดการในสภาวะแวดลอมท่ี
เปลี่ยนแปลง และการจัดการเชิงกลยุทธ 

ปรับรหั ส
วิชา  

 ๔๐๓ ๓๑๖ดิจิทัลเพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ๓ (๓-๐-๖) 
(Digital for Sangha Administration) 
เพ่ือศึกษารูปแบบของการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานขององคกร อันเปนการยกระดับคุณภาพงานบริการ
และการบริหารจัดการท่ีตองการปรับเปลี่ยนเขาสูยุค Digital 
Government เปนพลังแหงการขับเคลื่อนทุกภาคสวนของ
ประเทศเขาสูยุคดิจิตอลเพ่ือใหมีการนําเทคโนโลยีมาใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุด 

วิชาใหม 

 ๔๐๓ ๓๑๗ การวิจัยเพ่ือการจัดการ     ๓ (๓-๐-๖) 
 (Managerial Research) 
 ศึ กษาความ รู เ บ้ื อ งต น เ ก่ี ย ว กั บการ วิ จั ย 
กระบวนการและข้ันตอนการวิจัย การวางแผนและการ
ออกแบบการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย ประชากรและการ
สุมตัวอยาง สถิติสําหรับการวิจัย เทคนิคการรวมรวมขอมูล
และการวิเคราะหขอมูลเชิงบริหารจัดการ การเขียนรายงาน
วิจัย การใชผลการวิจัยเพ่ือการบริหารจัดการ ศึกษางานวิจัยท่ี
เก่ียวของกับการบริหาร และการนําผลงานการวิจัยไปใชในการ
ตัดสินใจเชิงบริหารจัดการ 

 
 
รายวิชาใหม 

๔๐๖ ๓๑๕ การวิจัยเพ่ือการจัดการ ๑   ๓ (๓-๐-๖) 
 (Managerial Research I) 
 ศึ กษาคว าม รู เ บ้ื อ งต น เ ก่ี ย ว กั บการ วิ จั ย 
กระบวนการและข้ันตอนการวิจัย การใชผลการวิจัยเพ่ือการ
บริหารจัดการ การวางแผนและการออกแบบการวิจัย 
ประชากรและการสุมตัวอยาง สถิติสําหรับการวิจัย เทคนิคการ
รวมรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูลเชิงบริหารจัดการ การ
เขียนโครงการวิจัย การเขียนรายงานวิจัย การนําผลงานการ

  
 
ตัดออก 
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วิจัยไปใชในการตัดสินใจเชิงบริหารจัดการ และศึกษางานวิจัย
ท่ีเก่ียวของกับการบริหารกิจการทางพระพุทธศาสนา 
 

๔๐๖ ๔๑๖  การวิจัยเพ่ือการจัดการ ๒   ๓ (๓-๐-๖) 
 (Managerial Research II) 
 ศึกษาความรูเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวกับการวิจัย ตลอดถึง
กระบวนการและข้ันตอนการวิจัย การใชผลการวิจัยเพ่ือการ
บริหารจัดการ การวางแผนและการออกแบบการวิจัย 
ประชากรและการสุมตัวอยาง สถิติสําหรับการวิจัย เทคนิคการ
รวมรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูลเชิงบริหารจัดการ การ
เขียนโครงการวิจัย การเขียนรายงานวิจัย การนําผลงานการ
วิจัยไปใชในการตัดสินใจเชิงบริหารจัดการ และศึกษางานวิจัย
ท่ีเก่ียวของกับการบริหารกิจการทางพระพุทธศาสนา 
 

 ตัดออก 
 

๔๐๖ ๔๓๐  หลักการบัญชีเบ้ืองตน ๓ (๓-๐-๖) 
(Introduction to Principles of Accounting) 
 ศึกษาวิวัฒนาการทางการบัญชี บทบาทการบัญชี
ท่ีมีตอสังคม การบันทึกและการจําแนกประเภทรายงานทาง
การเงิน ลักษณะของประเภทบัญชีตางๆ รวมท้ังหลักเกณฑ
และวิธีการข้ันพ้ืนฐานในการบันทึกบัญชีและการจัดทํางบ
การเงิน จริยธรรมของวิชาชีพการบัญขี การประยุกตใช
หลักการบัญชีและการจัดทํางบการเงินสําหรับกิจการคณะสงฆ 

๔๐๓ ๓๑๘ การบัญชีเพ่ือการจัดการ     ๓ (๓-๐-๖) 
 (Managerial Accounting) 
 ศึกษาแนวคิดและหลักการทางบัญชี ประโยชน
ของขอมูลทางบัญชี หลักการบัญชีข้ันพ้ืนฐาน รวมท้ัง การ
บัญชีเก่ียวกับสินทรัพย หน้ีสิน และทุน การจัดทําบัญชีแยก
ประเภท การปรับปรุงบัญชีเมื่อสิ้นงวดและการจัดทํางบ
การเงินสําหรับธุรกิจใหบริการ ธุรกิจซื้อขายสินคาและธุรกิจ
ผลิตสินคา วิธีการบัญชีเก่ียวกับภาษีมูลคาเพ่ิม การจัดทําแผน
งบประมาณ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงทางการเงิน และงบ
กระแสเงินสด การนําขอมูลทางการบัญชีไปใชประโยชนในการ
ตัดสินใจทางธุรกิจ 
 

ปรับรหสั
วิชา ปรับ
ช่ือวิชา 
ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา  

 ๔๐๓ ๓๑๙  กฎหมายเพ่ือการจัดการ     ๓ (๓-๐-๖) 
 (Laws on Management) 
 ศึ กษาคว ามหมาย  ลั กษณะ  ป จ จั ย และ
ความสําคัญของการบริหารและการจัดการองคกร การบริหาร
กับการออกกฎหมาย ข้ันตอนและวิธีการออกกฎหมายของ
องคกรบริหารของรัฐ การใชอํานาจและการควบคุมการใช
อํานาจ ลักษณะกฎหมายปกครอง และศึกษากรณีตัวอยางของ
คดีทางการจัดการ 
 

วิชาใหม  
 

๔๐๖ ๔๑๗  ภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการ ๓ (๓-๐-๖) 
 (English for Management) 
  ศึกษาโครงสรางภาษาอังกฤษและศัพทพ้ืนฐาน
ท่ัวไปทางการจัดการ การใชภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานทาง
วิทยาการจัดการ การติดตอสื่อสารและการจัดการ การเขา
ประชุมสัมมนา การรายงานและการเสนอผลงานทางดาน
บริหารจัดการ ทักษะการอานตําราและเอกสารวิชาการ และ
ทักษะการอานหนังสือพิมพสําหรับการบริหารจัดการ 

๔๐๓ ๔๒๐ ภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการ   ๓ (๓-๐-๖) 
 (English for Management) 
 ศึกษาโครงสรางภาษาอังกฤษและศัพทพ้ืนฐาน
ท่ัวไปทางการจัดการ การใชภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานทาง
วิทยาการจัดการ การติดตอสื่อสารและการจัดการ การเขา
ประชุมสัมมนา การรายงานและการเสนอผลงานทางดาน
บริหารจัดการ ทักษะการอานตําราและเอกสารวิชาการ และ
ทักษะการอานหนังสือพิมพสําหรับการบริหารจัดการ 
 

ปรับรหัส
วิชาวิชา 
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๔๐๖ ๓๒๗  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ๓ (๓-๐-๖) 
 (Information Systems for Management) 
 ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎีและโครงสราง
ของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจ การจัดการฐานขอมูล การวางแผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับการบริหาร
องคการ การจัดการดานการบริหารงานบุคคล การดําเนินการ
ตรวจสอบ และระบบควบคุมสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพ่ือ
การจัดองคการกับระบบ ISO และระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการทรัพยสินทางพระพุทธศาสนา 

๔๐๓ ๔๒๑ ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ๓ (๓-๐-๖) 
(Information Systems for Management) 
 ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎีและโครงสราง
ของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจ การจัดการฐานขอมูล การวางแผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับการบริหาร
องคการ การจัดการดานการบริหารงานบุคคล การดําเนินการ
ตรวจสอบ และระบบควบคุมสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพ่ือ
การจัดองคการกับระบบ ISO และระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการทรัพยสินทางพระพุทธศาสนา 
 

ปรับรหัส
วิชาวิชา 

 ๔๐๓ ๔๒๒ การจัดการวิถีชุมชน       ๓ (๓-๐-๖) 
(Management of Local Community Way of Life) 
 ศึกษาความหมาย ขอบขาย แนวคิดและทฤษฎี
การจัดการวิถีชุมชน  คุณคาของแหลงเรียนรูในชุมชน   การ
สํารวจแหลงเรียนรูในชุมชน  การจัดระบบฐานขอมูลและการ
จัดการแหลงเรียนรูในชุมชน และจัดใหมีกรณีศึกษาชุมชน
ตัวอยาง   

วิชาใหม 

 ๔๐๓ ๔๒๓   การบริหารชุมชนและการจัดการแหลงเรียนรู๒ 
(๒-๐-๔) 
                  (Community and Management Learning 
Center) 
                   ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี รูปแบบและเทคนิคการ
บริหารชุมชน วิธีการในการจัดการ โดยเนนการใชภูมิปญญา
ทองถ่ิน สิทธิชุมชน และการมีสวนรวมของประชาชน การ
วางแผนการจัดการแหลงเรียนรูชุมชนใหสอดคลองกับความ
ตองการและความจาเปนของชุมชน โดยไมทําลายความสมดุล
ของระบบนิเวศและไมสรางปญหาสิ่งแวดลอม การรวมมือของ
องคกรชุมชน และองคกรภายนอกท้ังภาครัฐและภาคเอกชนใน
การจัดการแหลงเรียนรู 

วิชาใหม 

 
 วิชาเลือกเฉพาะสาขาการจัดการเชิงพุทธ๙  หนวยกิต หมายเหตุ 
๔๐๖ ๓๒๒ การบริหารจัดการงบประมาณ  ๓ (๓-๐-๖) 
 (Budgeting Administration) 
               ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎี และนโยบาย
เก่ียวกับการบริหารงบประมาณ กระบวนการงบประมาณ 
เทคนิคและวิธีการวิเคราะหงบประมาณ บทบาทของระบบ
การเมืองตอการบริหารจัดการงบประมาณ การบริหารจัดการ
งบประมาณเพ่ือพระพุทธศาสนา ปญหาและแนวโนมของการ
บริหารจัดการงบประมาณ 

๔๐๓ ๔๒๔  การบริหารจัดการงบประมาณ     ๓ (๓-๐-๖) 
 (Budgeting Administration) 
 ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎี และนโยบาย
เก่ียวกับการบริหารงบประมาณ กระบวนการงบประมาณ 
เทคนิคและวิธีการวิเคราะหงบประมาณ บทบาทของระบบ
การเมืองตอการบริหารจัดการงบประมาณ การบริหารจัดการ
งบประมาณเพ่ือพระพุทธศาสนา ปญหาและแนวโนมของการ
บริหารจัดการงบประมาณ 
 
 
 

ปรับรหัส
วิชา 
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๔๐๖ ๓๒๔  หลักการฝกอบรมและการประชุม  ๓ (๓-๐-๖) 
 (Principle of Training and Meeting) 
 ศึกษาหลักการ วิธีการ และกระบวนการเก่ียวกับ
การฝกอบรมและการประชุม บรรยากาศ ลักษณะหรือรูปแบบ
ในการฝกอบรมและการประชุมในสถานการณตางๆ การ
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ และการฝกอบรมและการประชุมเพ่ือ
ประโยชนในการบริหารกิจการทางพระพุทธศาสนา การเงิน
และระบบบัญชีเพ่ือการจัดการงานของกิจการคณะสงฆ 

๔๐๓ ๔๒๕ หลักการฝกอบรมและการประชุม   ๓ (๓-๐-๖) 
 (Principle of Training and Meeting) 
 ศึกษาหลักการ วิธีการ และกระบวนการเก่ียวกับ
การฝกอบรมและการประชุม บรรยากาศ ลักษณะหรือรูปแบบ
ในการฝกอบรมและการประชุมในสถานการณตางๆ การ
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ และการฝกอบรมและการประชุมเพ่ือ
ประโยชนในการบริหารกิจการทางพระพุทธศาสนา 
 
 

ปรับรหสั
วิชา และ
ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา 

๔๐๖ ๓๑๔ การจัดการทรัพยากรมนุษยแนวพุทธ  ๓ (๓-๐-๖) 
                (Buddhist Human Resource Management) 

ศึกษาหลักการ หนาท่ี และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการ
จัดการทรัพยากรในองคการ การพยากรณเก่ียวกับ
ทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงาน การวางแผน การ
สรรหา การคัดเลือก การปฐมนิเทศ การประเมินการ
ปฏิบัติงาน การฝกอบรม การบรรจุแตงตั้งระบบการ
จายคาตอบแทน ความสัมพันธระหวางนายจางและ
พนักงาน สุขภาพ ความปลอดภัย คุณภาพชีวิตการ
ทํางานของพนักงาน และการจัดการทรัพยากรมนุษย
ตามแนวพระพุทธศาสนา 

๔๐๓ ๔๒๖ การจัดการทรัพยากรมนุษยแนวพุทธ  ๓ (๓-๐-๖) 
                (Buddhist Human Resource Management) 

ศึกษาหลักการ หนาท่ี และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการ
จัดการทรัพยากรในองคการ การพยากรณเก่ียวกับ
ทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงาน การวางแผน การ
สรรหา การคัดเลือก การปฐมนิเทศ การประเมินการ
ปฏิบัติงาน การฝกอบรม การบรรจุแตงตั้งระบบการ
จายคาตอบแทน ความสัมพันธระหวางนายจางและ
พนักงาน สุขภาพ ความปลอดภัย คุณภาพชีวิตการ
ทํางานของพนักงาน และการจัดการทรัพยากรมนุษย
ตามแนวพระพุทธศาสนา 
 

ปรับรหสั
วิชา 

 ๔๐๓ ๔๒๗การจัดการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง๓ 
(๓-๐-๖) 
(Management of The Philosophy of Self Sufficient ) 
ศึกษาปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม 
และวิธีการนําไปประยุกตใชใหเหมาะสมระดับบุคคล ชุมชน 
ประเทศชาติเพ่ือนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืนและมีภูมิคุมกัน 
การวิเคราะหความสําเร็จของกรณีศึกษา ท่ีมีการนอมนํา
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใชกับเหตุการณจริง 

วิชาใหม 

 ๔๐๓ ๔๒๘  ภาวะผูนําและกลยุทธการเจรจาตอรองทางการ 
 1จัดการ                            ๓ (๓-๐-๖)  
(Leadership and Managerial Negotiation Strategy) 
 3ศึกษาทฤษฎีภาวะผูนํา ภาวะผูนํากับจริยธรรม 
ภาวะผูนํากับความคิดเชิงระบบและการแกไขปญหา ภาวะ
ผูนํากับวิสัยทัศนและการสื่อสารระหวางในองคกร ผูนํากับการ
เปลี่ยนแปลงและการปรับตัวเขากับวัฒนธรรมขององคกร ผูนํา
กับองคกรแหงการเรียนรู กระบวนการเจรจาตอรองเพ่ือเปน
เครื่องมือทางการจัดการ การสรางอิทธิพลตามแนวพุทธ ตอ
เพ่ือนรวมงาน ผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา หนวยงานรัฐ 
หนวยงานเอกชนและอ่ืนๆ กลยุทธในการเจรจาตอรองท่ีไดผล
และกรณีศึกษา 

 

วิชาใหม  
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๔๐๖ ๔๒๘  การสื่อสารกับการจัดการ   ๓ (๓-๐-๖) 
 (Communication and Management) 
 ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการสื่อสาร ความหมายและ
พัฒนาการของการสื่อสาร ความสําคัญ และเปาหมายของการ
สื่ อสาร องคประกอบของการสื่ อสารในการจั ดการ 
วัตถุประสงคของการสื่อสารในการจัดการ โครงสรางของการ
จัดการองคการ พฤติกรรมบุคคลกับการสื่อสาร รูปแบบการ
สื่อสารในการจัดการองคการ ระบบการสื่อสารขององคการ 
กิจกรรมการสื่อสารในการจัดการองคการ การแกไขปญหาโดย
การจัดระบบการสื่อสารใหประสานกัน การสื่อสารกับการ
จัดการแนวพุทธ 

๔๐๓ ๔๒๙  การสื่อสารกับการจัดการ   ๓ (๓-๐-๖) 
 (Communication and Management) 
 ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการสื่อสาร ความหมายและ
พัฒนาการของการสื่อสาร ความสําคัญ และเปาหมายของการ
สื่ อสาร องคประกอบของการสื่ อสารในการจั ดการ 
วัตถุประสงคของการสื่อสารในการจัดการ โครงสรางของการ
จัดการองคการ พฤติกรรมบุคคลกับการสื่อสาร รูปแบบการ
สื่อสารในการจัดการองคการ ระบบการสื่อสารขององคการ 
กิจกรรมการสื่อสารในการจัดการองคการ การแกไขปญหาโดย
การจัดระบบการสื่อสารใหประสานกัน การสื่อสารกับการ
จัดการแนวพุทธ 
 

ป รั บ ร หั ส
วิชา 

 ๔๐๓ ๔๓๐ การจัดการความรู ๓ (๓-๐-๖) 
              (Knowledge Management) 
ศึกษาความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับวิวัฒนาการการจัดการความรู 
กลยุทธการจัดการองคความรู ทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการ
ความรู สรรพวิธีในการจัดการความรู การจัดการความรูใน
องคกรธุรกิจ บุคลากรในการจัดการความรูและทรัพยากร
มนุษย ระบบการจัดการความรู การประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบจั ดการความรู  ร วม ถึ งการจั ดการความรู ใ น
ภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐ 
 

วิชาใหม 

 ๔๐๓ ๔๓๑ การไกลเกลี่ยและการจัดการขอพิพาท   
 ๓ (๓-๐-๖) 
 (Mediation and Conflict Management) 
 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีของการไกลเกลี่ย และการ
จัดการขอพิพาท การวิเคราะหและการประเมินขอพิพาท การ
เจรจาตอรอง และรวมถึงเทคนิค วิธีการ และข้ันตอนการไกล
เกลี่ยและการจัดการขอพิพาท และกรณีศึกษา  
 

รายวิชาใหม 
 

 ๔๐๓ ๔๓๒ การบริหารความเสี่ยงทางการจัดการ ๓ (๓-๐-๖) 
 (Risk Management) 
 ศึกษารูปแบบของความเสี่ยง เครื่องมือการวัด
ความเสี่ยง แนวทางการบริหารเชิงกลยุทธเพ่ือลดความเสี่ยง
ทางการจัดการ การตัดสินใจภายใตความเสี่ยง ตัวแบบสําหรับ
ประเมินความเสี่ยงขององคกร การบริหารความเสี่ยงจากการ
ดําเนินการ การจัดการความขัดแยงและกบยุทธในการสื่อสาร
เพ่ือการบริหารความเสี่ยง จริยธรรมผูบริหารและธรรมาภิบาล
ในการบริหารความเสี่ยง การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของ
องคกรเชิงพุทธ วิเคราะหถึงผลดีและผลเสียอันเกิดจากการ
บริหารความเสี่ยง 
 
 
 

รายวิชาใหม 
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๔๐๖ ๔๓๓  มนุษยสัมพันธกับการจัดการ  ๒ (๒-๐-๔) 
 (Human Relations and Management) 
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและปจจัยพ้ืนฐานของความสัมพันธ
ระหวางบุคคล ความตองการของบุคลากรในองคกร หลักการ
สรางมนุษยสัมพันธในการบริหาร หนาท่ีและบทบาทความ
รับผิดชอบตอองคกรและสังคม การติดตอสื่อสารกับการ
บริหารจัดการ จิตวิทยาของความสัมพันธระหวางผูรวมงาน 
หลักพุทธธรรมท่ีชวยสงเสริมมนุษยสัมพันธ 

๔๐๓ ๔๓๓ มนุษยสัมพันธกับการจัดการ  ๓ (๓-๐-๖) 
 (Human Relations and Management) 
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและปจจัยพ้ืนฐานของ
ความสัมพันธระหวางบุคคล ความตองการของบุคลากรใน
องคกร หลักการสรางมนุษยสัมพันธในการบริหาร หนาท่ีและ
บทบาทความรับผิดชอบตอองคกรและสังคม การติดตอสื่อสาร
กับการบริหารจัดการ จิตวิทยาของความสัมพันธระหวาง
ผูรวมงาน หลักพุทธธรรมท่ีชวยสงเสริมมนุษยสัมพันธ 
 

ปรับรหสั
วิชา และ
ปรับหนวย
กิต 

 ๔๐๓ ๔๓๔ จิตวิทยาการจัดการ       ๒ (๒-๐-๔) 
 (Managerial Psychology) 
 ศึกษาถึงทฤษฎีและพฤติกรรมทางสังคมของ
บุคคล  การปรับตนทางสังคมและการตัดสินใจในการทํางาน
รวมกับผูอ่ืน แรงจูงใจในการทํางาน ความพึงพอใจ ขวัญและ
กําลังใจในการทํางาน ศิลปะในการวิพากษ วิจารณเชิง
สรางสรรค วิธีบริหารคนใหมีพลังสรางสรรค ความสัมพันธ
ระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชาสภาพการทํางาน 
สิ่งแวดลอมในการทํางาน  ความปลอดภัยในการทํางาน  ความ
เหน่ือยลาและประสิทธิภาพในการทํางาน และจิตวิทยาการ
จัดการตามแนวพุทธ 

รายวิชาใหม 
 

๔๐๖ ๓๒๖  การจัดการงานสารบรรณและธุรการ ๓ (๓-๐-๖) 
    (Correspondence and Routine Work Management) 
 ศึกษาลักษณะความหมาย และโครงสรางของการ
จัดการงานสารบรรณและธุรการ หลักทฤษฎีเก่ียวกับงานสาร
บรรณ บทบาทและความสําคัญของงานสารบรรณ กลไกของ
ระบบการทํางาน การควบคุมดูแลงานในสํานักงาน ระบบของ
การรายงาน การสรุปผลของงาน การประชุมสัมมนา รวมท้ัง
การเขียนโครงการท่ีเก่ียวกับการบริหารกิจการคณะสงฆ 

๔๐๓ ๔๓๕ การจัดการงานสารบรรณและธุรการ  ๒ (๒-๐-๔) 
(Correspondenceand Routine Work Management) 
 ศึกษาลักษณะความหมาย และโครงสรางของการ
จัดการงานสารบรรณและธุรการ หลักทฤษฎีเก่ียวกับงานสาร
บรรณ บทบาทและความสําคัญของงานสารบรรณ กลไกของ
ระบบการทํางาน การควบคุมดูแลงานในสํานักงาน ระบบของ
การรายงาน การสรุปผลของงาน การเขียนโครงการเก่ียวกับ
การบริหารกิจการคณะสงฆ 

ปรับรหสั
วิชา ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชาและ
ปรับหนวย
กิต 

๔๐๖ ๔๓๑  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการสืบคน 
 ๒ (๒-๐-๔) 
(English for Communication and Information 
Retrieval) 
 ศึกษาและพัฒนาดานการฟง การพูด การอาน
และการเขียนภาษาอังกฤษ เ พ่ือการติดตอสื่ อสารใน
สถานการณตางๆ ในชีวิตประจําวัน การสืบคนและการใช
พจนานุกรม โดยอาศัยการสืบคนขอมูลสารสนเทศผานระบบ
สารนิเทศรูปแบบตางๆ ท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาของตนเองจาก
แหลงขอมูลตางๆ 

๔๐๓ ๔๓๖ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการสืบคน  
 ๒ (๒-๐-๔) 
(English for Communication and Information Retrieval) 
 ศึกษาและพัฒนาดานการฟง การพูด การอาน
และการเขียนภาษาอังกฤษ เ พ่ือการติดตอสื่ อสารใน
สถานการณตางๆ ในชีวิตประจําวัน การสืบคนและการใช
พจนานุกรม โดยอาศัยการสืบคนขอมูลสารสนเทศผานระบบ
สารนิเทศรูปแบบตางๆ ท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาของตนเองจาก
แหลงขอมูลตางๆ 
 

ป รั บ ร หั ส
วิชา 

๔๐๖ ๔๓๒ การวิเคราะหสถานการณปจจุบัน  ๒ (๒-๐-๔) 
 (Current Affair Analysis) 
 ศึกษาวิเคราะหสถานการณ ท่ี เกิดในโลกใน
ปจจุบัน ดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนาธรรม การวิเคราะหผลกระทบจากสถานการณปจจุบัน 

๔๐๓ ๔๓๗ การวิเคราะหสถานการณปจจุบัน ๒ (๒-๐-๔) 
 (Current Affair Analysis) 
 ศึกษาวิเคราะหสถานการณ ท่ี เกิดในโลกใน
ปจจุบัน ดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนาธรรม การวิเคราะหผลกระทบจากสถานการณปจจุบัน 

ปรับรหสั
วิชา และ
ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา 
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เพ่ือหาแนวทางแกไขปญหาในสถานการณปจจุบัน ศึกษา
แนวโนมของโลกในศตวรรษท่ี ๒๑ และการวิ เคราะห
สถานการณปจจุบันของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 

เพ่ือหาแนวทางแกไขปญหาในสถานการณปจจุบัน ศึกษา
แนวโนมของโลกปจจุบันในดานตางๆ และการวิเคราะห
สถานการณปจจุบันของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 
 

๔๐๖ ๔๓๔  สัมมนาการจัดการกิจการคณะสงฆ  ๒ (๒-๐-๔) 
 (Seminar on Sangha Management) 
 สัมมนาการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆตาม
หัวขอท่ีกําหนด 

๔๐๓ ๔๓๘ สัมมนาการจัดการกิจการคณะสงฆ  ๒ (๒-๐-๔) 
 (Seminar on Sangha Management) 
 ศึกษาการจัดการกิจการคณะสงฆ   พัฒนาการ
จัดการกิจการคณะสงฆ   ศึกษาและวิเคราะหปญหา อุปสรรค
ท่ีเกิดข้ึนในการบริหารกิจการคณะสงฆ   ศึกษากระบวนการ 
และวิธีการแกไขปญหา ฝกปฏิบัติในการแสดงความคิดเห็น
และกระบวนการตัดสินใจในดานตาง ๆ ของการจัดการกิจการ
คณะสงฆและแนวโนมในการจัดการกิจการคณะสงฆไทยใน
อนาคต 
 

ป รั บ ร หั ส
วิชาและปรับ
คํ า อ ธิ บ า ย
รายวิชา 

๔๐๖ ๔๐๔ การประชาสัมพันธเชิงพุทธ ๒ (๒-๐-๔) 
 (Buddhist Public Relations) 
 ศึกษาความหมาย ปรัชญา ประเภท วัตถุประสงค 
องคประกอบ เครื่องมือและสื่อของยุทธวิธีการประชาสัมพันธ
และการสารสนเทศอ่ืนๆ ศึกษาการเผยแพรพุทธธรรมท่ีใช
แนวทางของการประชาสัมพันธ บทบาทของบรมครูในการ
เผยแพรและหลักการเผยแพรธรรมะรวมสมัย และศึกษา
พระสงฆท่ีประสบผลสําเร็จในการเผยแพรหลักธรรมของพระ
สัมมาสัมพุทธเจา 

๔๐๓ ๔๓๙ การประชาสัมพันธเชิงพุทธ    ๒ (๒-๐-๔) 
 (Buddhist Public Relations) 
 ศึ ก ษ า ค ว า ม ห ม า ย  ป รั ช ญ า  ป ร ะ เ ภ ท 
วัตถุประสงค องคประกอบ เครื่องมือและสื่อของยุทธวิธีการ
ประชาสัมพันธและการสารสนเทศอ่ืนๆ ศึกษาการเผยแพร
พุทธธรรมท่ีใชแนวทางของการประชาสัมพันธ บทบาทของ
พระพุทธเจาในการเผยแพรและหลักการเผยแพรธรรมะรวม
สมัย และกรณีศึกษาพระสงฆท่ีประสบผลสําเร็จในการเผยแพร
พระพุทธศาสนา 
 

ปรับรหสั
วิชา และ
ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา 

๔๐๖ ๔๐๕ การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาในอาเซียน  
 ๒ (๒-๐-๔) 
           (Management on Buddhism in Asean 
Countries) 
 ศึกษาความเปนมา พัฒนาการประชาคมอาเซียน 
พัฒนาการกิจการพระพุทธศาสนาในอาเซียน แนวโนมการ
จัดการกิจการพระพุทธศาสนาในอาเซียน 

๔๐๓ ๔๔๐  การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาในอาเซียน     
 ๒ (๒-๐-๔)   
          (Management on Buddhism in Asean 
Countries) 
 ศึกษาประวัติความเปนมา พัฒนาการประชาคม
อาเซียน วัตถุประสงค  เสาหลักของประชาคมอาเซียน 
พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน พัฒนาการกิจการ
พระพุทธศาสนาในอาเซียน แนวโนมการจัดการกิจการ
พระพุทธศาสนาในอาเซียน 
 

ปรับรหสั
วิชา และ
ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา 

๔๐๖ ๓๒๕  การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน  
 ๓ (๓-๐-๖) 
 (The Development of Efficiency in 
Working) 
 ศึกษาหลักการและทฤษฎีเก่ียวกับการทํางาน 
ทักษะและวิสัยทัศนในหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน โดย
เนนหลักการทํางานในเชิงกลยุทธและประสิทธิภาพในการ
ทํางานตามแนวทฤษฎีการบริหารจัดการในลักษณะทีมงานเปน
หลัก และการพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานแนวพุทธ 
 

 ตัดออก 
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ภาคผนวก ฆ 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๔๒ 

-------------------------- 

 เพ่ือใหการบริหารงานการศึกษาในมหาวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงค  จึงเห็นสมควรออก   ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
พ.ศ. ๒๕๔๐ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๔๒   เม่ือวันท่ี   ๒๕   
กุมภาพันธ   ๒๕๔๒   จึงมีมติใหออกขอบังคับดังตอไปนี้ :- 

บทท่ัวไป 

ขอ ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วาดวยการศึกษา 
ระดับ ปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๔๒” 

ขอ ๒   ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
ขอ ๓  บรรดากฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ  ขอกําหนด  คําสั่ง  หรือ ประกาศอ่ืนใดซ่ึงขัดหรือแยงกับ 

ขอบังคับนี้ใหใชขอบังคับนี้แทน 
ขอ ๔  ในขอบังคับนี้ 
   “นิสิต”  หมายถึง  ผูท่ีไดข้ึนทะเบียนเปนนิสิตระดับปริญญาตรีเรียบรอยแลว 
ขอ ๕   ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ 
ขอ ๖  คุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษา 
          ๖.๑  คุณสมบัติของนิสิตท่ีเปนพระภิกษุสามเณร 
            ๖.๑.๑  เปนผูสอบไดเปรียญธรรม ๕ ประโยคข้ึนไปหรือ 
   ๖.๑.๒  เปนผูสอบไดเปรียญธรรม ๓ ประโยค  และเปนผูสําเร็จการศึกษา ประโยค

มัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไดรับประกาศนียบัตรอ่ืนท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง   หรือ 
           ๖.๑.๓ เปนผูสําเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน 

พระปริยัติธรรมสามัญศึกษา  หรือ 
            ๖.๑.๔  เปนผูสําเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไดรับ 

ประกาศนียบัตรอ่ืน ท่ีมหาวิทยาลัยรับรองและเม่ือไดรับ การพิจารณาคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยแลว ตอง
ศึกษาวิชาภาษาบาลีท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต  หรือ 

     ๖.๑.๕  เปนพระสังฆาธิการหรือครูสอนพระปริยัติธรรม  ผูสําเร็จการศึกษา ประโยค
มัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเทาและสอบไดนักธรรมชั้นเอก  และไดรับการแตงตั้งมาแลว ไมนอยกวา ๓ ป  
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   ๖.๑.๖  เปนผูท่ีมหาวิทยาลัยอนุมัติใหเขาศึกษาเปนกรณีพิเศษ เพ่ือขอรับปริญญา ตาม
หลักเกณฑท่ีสภาวิชาการกําหนด 

   ๖.๑.๗  เปนผูท่ีมีรางกายแข็งแรงและไมเปนโรค หรือภาวะอันเปนอุปสรรค ในการศึกษา 
   ๖.๑.๘ ไมเคยถูกคัดชื่อออก  หรือถูกไลออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความ 

ประพฤติหรือวินัย 
  ๖.๒  คุณสมบัติของนิสิตท่ีเปนคฤหัสถใหเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
ขอ ๗  มหาวิทยาลัยจะดําเนินการเก่ียวกับการรับสมัครนิสิตใหม  โดยพิจารณาแตงตั้งคณะ กรรมการ

สอบคัดเลือกผูสมัครเขาศึกษาในระดับปริญญาตรีในแตละปการศึกษา 
ขอ ๘  มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือ 

สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนข้ึนทะเบียนเปนนิสิตเพ่ือเขาศึกษาในอีกสาขาหนึ่งได   ท้ังนี้  โดยคณะกรรมการ ประจํา
คณะหรือคณะกรรมการประจําวิทยาลัยท่ีผูนั้นประสงคจะเขาศึกษามีมติเห็นชอบ 

ใหคณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการประจําวิทยาลัยท่ีจะรับเขาศึกษามีอํานาจพิจารณา 
เทียบรายวิชาและหนวยกิตท่ีผูนั้นไดศึกษาแลว  พรอมท้ังกําหนดเง่ือนไขและจํานวนหนวยกิตท่ีจะ ตองศึกษาใน
สาขาวิชาท่ีผูนั้นขอเขาศึกษา  ท้ังนี้  จะตองมีหนวยกิตสะสมใหมไมนอยกวา ๖๐ หนวยกิต  และมีเวลาศึกษาอีก
ไมนอยกวา ๓ ภาคการศึกษาปกติ 

ขอ ๙  การนับวันตาง ๆ ตามขอบังคับนี้  มหาวิทยาลัยจะประกาศใหทราบเปนป ๆ ไป 

หมวดท่ี ๑ 

การจัดและวิธีการศึกษา 
 
ขอ ๑๐  การจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยใหใชระบบหนวยทวิภาค(Semester Credit System)  โดย

แบงเวลาการศึกษาในแตละปการศึกษาออกเปน ๒ ภาคการศึกษาปกติ 
  ๑๐.๑  ภาคการศึกษาท่ีหนึ่ง (First  Semester) มีเวลาเรียนไมต่ํากวา ๑๕ สัปดาห 
  ๑๐.๒ ภาคการศึกษาท่ีสอง (Second Semester) มีเวลาเรียนไมต่ํากวา ๑๕ สัปดาห 
นอกจากนั้นจะจัดการศึกษาภาคฤดูรอน (Summer  Session) ตอจากภาคการศึกษาท่ีสอง      อีกหนึ่ง

ภาคก็ได  โดยมีเวลาเรียนไมนอยกวา ๖ สัปดาห   แตใหเพ่ิมชั่วโมงการเรียนในแตละรายวิชา ใหเทากับภาคปกติ  
ภาคการศึกษาฤดูรอนเปนภาคการศึกษาท่ีไมบังคับ 

ขอ ๑๑  ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีตองไมต่ํากวา  ๘  ภาคการศึกษาปกติ และ
ตองปฏิบัติงานตามขอบังคับมหาวิทยาลัยอีก ๒ ภาคการศึกษาปกติ 

ยกเวนในกรณีขอ  ๘  ใหเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดสําหรับผูเขาศึกษาในหลักสูตร ตอเนื่อง  
ระยะเวลาการศึกษาใหเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ ๑๒  หลักสูตรระดับปริญญาตรีใหศึกษารายวิชาตามโครางสรางหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัย กําหนด 
ขอ ๑๓  ใหกําหนด หนวยกิต (Credit)  เปนหนวยสําหรับวัดปริมาณการศึกษาตามลักษณะ งานของแต

ละรายวิชา 
ขอ ๑๔  การกําหนดคาหนวยกิตของรายวิชาในภาคการศึกษาปกติใหกําหนดเกณฑดังนี้ 
  ๑๔.๑  รายวิชาท่ีนิสิตใชเวลาฟงบรรยายสัปดาหละ ๑ ชั่วโมง  และมีการเตรียม หรือ

การศึกษานอกเวลาเรียนอีกสัปดาหละ ๒ ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษาใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 
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  ๑๔.๒  รายวิชาท่ีนิสิตใชเวลาปฏิบัติการอภิปรายหรือสัมมนาสัปดาหละ ๒ - ๓ ชั่วโมงและเม่ือ
รวมกับการศึกษานอกเวลาเรียนแลว  นิสิตใชเวลาไมนอยกวาสัปดาหละ ๓ ชั่วโมงตลอด ภาคการศึกษาใหมีคา
เทากับ ๑ หนวยกิต 

ขอ ๑๕ ใหแตละคณะหรือวิทยาลัยกําหนดหลักสูตรและจํานวนหนวยกิตท่ีจะตองเรียน  โดยจะ ตองมี
วิชาแกนพระพุทธศาสนาและวิชาพ้ืนฐานท่ัวไปท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดในแตละหลักสูตร 

ขอ ๑๖  การเลือกและการขอเปลี่ยนสาขาวิชาเอกใหเปนหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะ หรือ
วิทยาลัยท่ีจะออกระเบียบและกําหนดหลักเกณฑ 

ขอ ๑๗ ใหแตละคณะหรือวิทยาลัยสงชื่อรายวิชาท่ีจะเปดสอนในแตละภาคการศึกษา ใหกองทะเบียน
และวัดผล ทราบ กอน วันลงทะเบียน 

ภายหลังวันลงทะเบียนรายวิชาแลว  หากคณะหรือวิทยาลัยจําเปนตองเปดสอนรายวิชาใหม เพ่ิมข้ึน  
หรือไมเปดสอนรายวิชาใดท่ีไดแจงไวก็ใหดําเนินการไดแตตองไดรับความเห็นชอบจากคณะ กรรมการประจําคณะ
หรือคณะกรรมการประจําวิทยาลัย  และตองแจงใหกองทะเบียนและวัดผลทราบ  ท้ังนี้   ตองไมเกิน ๑๕ วัน  
นับจากวันเปดภาคการศึกษา 

ขอ ๑๘  ใหมหาวิทยาลัยออกระเบียบและกําหนดหลักเกณฑ  ซ่ึงไมขัดกับขอบังคับนี้ในการรับ นิสิตท่ีจะ
ขอยายจากคณะหรือวิทยาลัยตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยหรือโอนจากสถาบันการศึกษาอ่ืน โดย จะตองมีเวลา
การศึกษาตอเนื่องในคณะหรือวิทยาลัยท่ีเขาศึกษาใหมไมนอยกวา ๓  ภาคการศึกษา ปกติและตองมีหนวยกิต
สะสมใหมไมนอยกวา  ๖๐ หนวยกิต 

ขอ ๑๙  การเทียบฐานะชั้นปท่ีของนิสิตใหมหาวิทยาลัยกําหนดจํานวนหนวยกิตท่ีนิสิต ลงทะเบียนเรียน
และสอบไดตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเปนเกณฑพิจารณาและกระทําเม่ือสิ้นภาค การศึกษาปกติทุกภาค 

ขอ ๒๐  สภาพนิสิต  แบงออกไดดังนี้ :- 
  ๒๐.๑  นิสิตสภาพสมบูรณ (On Promotion) 
             ไดแก     นิสิตท่ีสอบไดคาระดับเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๒.๐๐ ข้ึนไป 
  ๒๐.๑  นิสิตสภาพรอพินิจ (On  Probation) 
             ไดแก  นิสิตท่ีสอบไดคาระดับเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๒.๐๐ 
  การจําแนกสภาพนิสิตจะกระทําเม่ือสิ้นภาคการศึกษาแตละภาค  ท้ังนี้  ยกเวนนิสิต ท่ีเขาศึกษา

เปนปแรก  ซ่ึงการจําแนกสภาพจะกระทําเม่ือสิ้นภาคการศึกษาท่ีสองนับแตเริ่มเขาศึกษา           
  กองทะเบียนและวัดผลจะตองแจงสภาพรอพินิจใหนิสิตท่ีมีสภาพเชนนั้น และอาจารย ท่ีปรึกษา

ของนิสิตผูนั้นทราบโดยเร็วท่ีสุด 
 ขอ ๒๑  การลาพักและการกลับเขาศึกษาใหม  นิสิตอาจยื่นคํารองขอลาพักการศึกษา ตอคณบดี

หรือผูอํานวยการวิทยาลัยไดในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ :- 
   ๒๑.๑    ถูกเกณฑหรือระดมเขารับราชการทหารกองประจําการ 
   ๒๑.๒ ไดรับทุนการศึกษาระหวางประเทศ  หรือทุนอ่ืนใดซ่ึงมหาวิทยาลัย เห็นสมควร

สนับสนุน 
   ๒๑.๓ เจ็บปวยตองพักรักษาตัวเปนเวลานานตามคําสั่งแพทยโดยมีใบรับรอง แพทยมา

แสดงตอมหาวิทยาลัย 
   ๒๑.๔  มีเหตุจําเปนสุดวิสัยอ่ืนท่ีสําคัญ 
              ในกรณีท่ีนิสิตขอลาพักกอนลงทะเบียนรายวิชาหรือกอนเปดภาคการ ศึกษา  นิสิต

ตองยื่นคํารองตอคณบดีหรือผูอํานวยการวิทยาลัยท่ีตนสังกัดอยางชาภายใน ๗ วัน  นับจาก วันท่ีเปดภาค
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การศึกษา  และจะตองเสียคาธรรมเนียมเพ่ือรักษาสภานภาพการเปนนิสิตไว  หากไมปฏิบัติ ตามมหาวิทยาลัยจะ
ถอนชื่อนิสิตผูนั้นออกจากทะเบียนนิสิตและใหพนสภาพการเปนนิสิตทันที 

          อนึ่ง  ถานิสิตขอลาพักการศึกษาหลังจากท่ีไดลงทะเบียนรายวิชาแลว  หรือใน
ระหวางภาคการศึกษา  นิสิตตองยื่นคํารองโดยเร็วท่ีสุดและจะตอง มีเวลาเรียนโดยสมํ่าเสมอ ในระยะกอนการยื่น
คํารองขอลาพัก  หากรายวิชาใดนิสิตขาดเรียนเกินรอยละ ๒๐ ของเวลาเรียนท้ังหมด ใหถือวาไดผลการศึกษา
ระดับ  F  เฉพาะรายวิชานั้นและใหนําไปคิดคาระดับเฉลี่ยดวย 

ขอ ๒๒ ใหคณบดีหรือผูอํานวยการวิทยาลัยท่ีนิสิตสังกัดอนุมัติใหลาพักไดครั้งละไมเกิน ๒ ภาคการศึกษา 
ถานิสิตยังมีความจําเปนท่ีจะตองขอลาพักตอไปอีกใหยื่นคํารองขอลาพักใหมตามวิธีการ      ดังกลาวแลว 

นิสิตท่ีไดรับอนุมัติใหลาพักหรือถูกสั่งพักการศึกษา  เม่ือจะกลับเขาศึกษาใหมจะตองยื่น คํารองขอกลับ
เขาศึกษา ตอคณบดี หรือผูอํานวยการวิทยาลัยกอนวันเปดภาคการศึกษาไมนอยกวา ๑๕ วัน  หากไมปฏิบัติตาม
จะไมมีสิทธิลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษานั้น     เวนแตคณะกรรมการประจําคณะ หรือคณะกรรมการ
ประจําวิทยาลัยเห็นวามีเหตุสําคัญและจําเปนท่ีทําใหนิสิตผูนั้นไมอาจยื่นคํารองขอ กลับเขาศึกษาไดทันตาม
กําหนดจะอนุมัติใหเปนกรณีพิเศษก็ได 

ขอ ๒๓   คณะหรือวิทยาลัยจะตองแจงรายชื่อนิสิตท่ีไดรับอนุมัติใหลาพักหรือถูกสั่งพักการ ศึกษาและ
รายชื่อนิสิต ท่ีกลับเขาศึกษาใหมใหกองทะเบียนและวัดผลทราบโดยเร็วท่ีสุด 

หมวดท่ี ๒ 

การข้ึนทะเบียนเปนนิสิต  การลงทะเบียน  การเพ่ิมและการถอนรายวิชา 
 
ขอ ๒๔ การข้ึนทะเบียนเปนนิสิต   
   ๒๔.๑ ผูข้ึนทะเบียนเปนนิสิตตองนําหลักฐานท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดมายื่น ตอกองทะเบียนและ

วัดผลดวยตนเองตามวันเวลาและสถานท่ีท่ีกําหนด  พรอมท้ังชําระคาธรรมเนียมตาม ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
  ๒๔.๒  ผูไมสามารถมายื่นคํารองขอข้ึนทะเบียนเปนนิสิตตามวันท่ีกําหนดตองแจง เหตุขัดของ

ใหกองทะเบียนและวัดผลทราบเปนลายลักษณอักษร ภายใน ๗ วันหลังจากท่ีกําหนดไว  มิฉะนั้นจะถือวาสละ
สิทธิ์ 

  ในกรณีท่ีไดแจงใหกองทะเบียนและวัดผลทราบตามความในวรรคแรกแลว  ตองข้ึน ทะเบียน
เปนนิสิตดวยตนเอง  ยกเวนกรณีท่ีมหาวิทยาลัย พิจารณาเห็นวามีเหตุจําเปนอันหลีกเลี่ยงมิได   จึงอนุญาตให
มอบหมายผูแทนมาข้ึนทะเบียนได   ท้ังนี้   ตองทําใหเสร็จเรียบรอยภายใน ๗ วัน  นับจากวัน เปดภาคการศึกษา 

ขอ ๒๕ การลงทะเบียนรายวิชา  
  ๒๕.๑  นิสิตตองลงทะเบียนรายวิชาตามท่ีประสงคจะเรียนตามแบบฟอรม และ หลักเกณฑท่ี

กองทะเบียนและวัดผลกําหนดไว 
  ๒๕.๒ ใหมีการลงทะเบียนรายวิชาทุกภาคการศึกษาและการลงทะเบียนทุกครั้ง ตองไดรับความ

เห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาซ่ึงจะลงลายมือไวเปนหลักฐานในบัตรลงทะเบียนรายวิชา 
  ๒๕.๓    นิสิตตองมาลงทะเบียนรายวิชาดวยตนเองตามวัน  เวลา  และสถานท่ีท่ีกําหนด พรอม

ท้ังชําระคาธรรมเนียมและสวนท่ีคางชําระ(ถามี)ใหเรียบรอยจึงจะถือวาการลงทะเบียนนั้นสมบูรณ  และนิสิตจะ
ไดรับรายงานผลการศึกษาเม่ือสิ้นภาคการศึกษาเฉพาะรายวิชาท่ีไดลงทะเบียนไวแลวเทานั้น 
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  ๒๕.๔  นิสิตท่ีมาลงทะเบียนรายวิชาหลังจากวันท่ีกองทะเบียนและวัดผล กําหนด ใหถือวามา
ลงทะเบียนชา  ตองชําระคาธรรมเนียมเพ่ิมเปนพิเศษตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  ซ่ึงประกาศใหทราบเปน
คราว ๆ ไป 

  ๒๕.๕    นิสิตท่ีไมมาลงทะเบียนรายวิชาภายใน ๑๐ วันแรกของภาคการศึกษาปกติ  หรือ ๗ 
วันแรกของภาคการศึกษาภาคฤดูรอน  เวนแตไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะ  หรือคณะ กรรมการ
ประจําวิทยาลัยเปนกรณีพิเศษ  ท้ังระยะเวลาท่ีพนกําหนดนั้นไมนานเกินสมควร  และตอง ชําระคาธรรมเนียม
ตามขอ ๒๕.๔ 

  ในกรณีท่ีนิสิตไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนเปนกรณีพิเศษเชนนี้  ถาเวลาเรียน นับจากวัน
ลงทะเบียนรายวิชาเหลืออยูไมถึงรอยละ ๘๐ ของภาคการศึกษานั้น  ก็ใหมีสิทธิ์เขาสอบ ในรายวิชาท่ีได
ลงทะเบียนดวย  แตท้ังนี้ตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาท่ีเหลือ 

  ๒๕.๖ นิสิตท่ีไมลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาปกติภาคใดภาคหนึ่งท่ี มหาวิทยาลัยเปด
ทําการสอนจะตองลาพักการศึกษาภายใตเง่ือนไขท่ีไดระบุไวในขอ ๒๑ หากไมปฏิบัติ  ดังกลาว  มหาวิทยาลัยจะ
ถอนชื่อนิสิตผูนั้นออกจากทะเบียนนิสิตและใหพนสถานภาพการเปนนิสิตทันที 

  ๒๕.๗   ถาไมเกินกําหนด ๒ ป  นับจากวันท่ีมหาวิทยาลัยถอนชื่อนิสิตออกจากทะเบียน นิสิต
ตามขอ ๒๑ ขอ ๒๕.๖ และขอ ๕๘.๓ .๑๓ มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหนิสิตผูนั้นกลับเขาเปนนิสิตใหม ไดเม่ือมีเหตุ
อันสมควร โดยใหถือระยะเวลานั้นเปนระยะเวลาพักการศึกษา 

     ในกรณีเชนนี้นิสิตตองเสียคาธรรมเนียมเสมือนเปนผูลาพักการศึกษา  รวมท้ังคา ธรรมเนียมอ่ืน 
ๆ ท่ีคางชําระ (ถามี) ดวย 

ขอ ๒๖  จํานวนหนวยกิตท่ีนิสิตอาจลงทะเบียนเรียนได  มีดังนี้ :- 
  ๒๖.๑  นิสิตสภาพสมบูรณใหลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาปกติไมนอยกวา ๙ หนวยกิต

และไมเกิน ๒๒ หนวยกิต  ยกเวนนิสิตคณะครุศาสตรใหเปนไปตามหลักสูตรของคณะ           ท่ีมหาวิทยาลัย
ประกาศใช  สวนในภาคการศึกษาฤดูรอนใหลงทะเบียนรายวิชาไมเกิน ๑๐ หนวยกิต 

  ๒๖.๒  นิสิตสภาพรอพินิจในภาคการศึกษาปกติ  ใหลงทะเบียนรายวิชาไมนอยกวา ๖ หนวย
กิตและไมเกิน ๑๕ หนวยกิต สวนในภาคการศึกษาฤดูรอนใหลงทะเบียนรายวิชาไมเกิน  ๖ หนวยกิต 

  ๒๖.๓ นิสิตพิเศษท่ีมหาวิทยาลัยอนุมัติรับเขาศึกษาเปนกรณีพิเศษใหลงทะเบียน รายวิชาตาม
คําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา 

ขอ ๒๗    นิสิตท่ีประสงคจะลงทะเบียนรายวิชา  นอกเหนือไปจากท่ีกําหนดไวในขอ ๒๖ ตองยื่น คํารอง
เปนลายลักษณอักษรตอคณบดีหรือผูอํานวยการวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติเปนกรณีพิเศษ 

ขอ  ๒๘   การเพ่ิมและการถอนรายวิชา 
  ๒๘.๑  การขอเพ่ิมรายวิชาจะกระทําไดภายใน ๑๕ วันแรกของภาคการศึกษาปกติ  หรือ 

ภายใน ๗ วันแรกของภาคการศึกษาฤดูรอน  โดยไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอนและอาจารยท่ีปรึกษา 
  ๒๘.๒  การขอถอนรายวิชา  ตองไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอนและอาจารยท่ีปรึกษา ภายใน

เง่ือนไขและใหมีผล  ดังตอไปนี้ :- 
    ๒๘.๒.๑  ถาขอถอนภายใน ๑๕ วันแรกของภาคการศึกษาปกติหรือ ๗ วันแรก ของ

ภาคการศึกษาฤดูรอน  รายวิชาท่ีถอนนั้นจะไมปรากฏในระเบียน 
    ๒๘.๒.๒  ถาขอถอนเม่ือพนกําหนด ๑๕ วันแรก  แตยังอยูภายใน ๔๕ วันแรก ของ

ภาคการศึกษาปกติหรือเม่ือพนกําหนด ๗ วันแรก  แตยังอยูภายใน ๒๐ วันแรกของภาคการศึกษา ฤดูรอนถือวา
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นิสิตถอนตัวจากการศึกษารายวิชานั้นและจะไดรับสัญลักษณ  W  ในรายวิชานั้น  ท้ังนี้ตอง มีเวลาเรียนใน
รายวิชานั้นมาแลวไมนอยกวารอยละ ๘๐  

    ๒๘.๒.๓ การขอถอนเม่ือพนกําหนด  ตามขอ ๒๘.๒.๒ นั้นจะกระทํามิได เวนแต
คณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการประจําวิทยาลัยเห็นสมควรอนุมัติดวยเหตุผลพิเศษ  ในกรณีเชนนี้
นิสิตจะไดรับสัญลักษณ  W  ในรายวิชาท่ีไดรับอนุมัติใหถอนนั้น 

    ๒๘.๒.๔  การถอนซ่ึงไม ได รับอนุ มัติจากคณะกรรมการประจํ าคณะ  หรือ 
คณะกรรมการประจําวิทยาลัย  ตามขอ ๒๘.๒.๓  นิสิตจะไดรับระดับ  F  ในรายวิชานั้น  และใหนํามา คํานวณ
คาระดับเฉลี่ยดวย 

    ๒๘.๒.๕   นิสิตจะถอนรายวิชาจนเหลือจํานวนหนวยกิตต่ํากวา ๙ หนวยกิต ใน
การศึกษาภาคปกติไมได  เวนแตจะไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการ ประจํา
วิทยาลัย 

ขอ ๒๙  มหาวิทยาลัยจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียมตาง ๆ รวมท้ังสิทธิการไดรับคาธรรมเนียม คืนในบาง
กรณี   ซ่ึงจะประกาศใหทราบเปนคราว ๆ ไป 

หมวดท่ี ๓ 

การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา 

ขอ ๓๐   ใหมีการวัดผลการศึกษาทุกรายวิชาท่ีนิสิตไดลงทะเบียนเรียนไวแตละภาคการศึกษา 
ขอ ๓๑  การวัดผลการศึกษาอาจทําไดหลายวิธี  ในระหวางภาคการศึกษาจะมีการสอบทุกราย วิชาท่ี

ลงทะเบียนเรียนไวในภาคการศึกษานั้น  ถารายวิชาใดไมมีการสอบใหคณบดี หรือผูอํานวยการ วิทยาลัยประกาศ
ใหนิสิตทราบกอนการลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น 

ขอ ๓๒  นิสิตตองมีเวลาเรียนในแตละรายวิชาท่ีไดลงทะเบียนเรียนไวไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลา
เรียนท้ังหมด  ในภาคการศึกษานั้นจึงจะมีสิทธิเขาสอบในรายวิชานั้น  ยกเวนกรณีตามขอ ๒๕.๕ 

นิสิตผูมีเวลาเรียนในรายวิชาใดไมครบเกณฑกําหนดดังกลาว  และมิไดรับอนุมัติจากคณบดี จะไดระดับ 
F ในรายวิชานั้นและใหนํามาคํานวณคาระดับเฉลี่ยดวย 

 
ขอ ๓๓   การประเมินผลการศึกษา 
ระบบการประเมินผลการศึกษาในแตละรายวิชานั้นใหมีผลการศึกษาระดับ (Grade) และคาระดับ 

(Grade-Point) ดังนี้ 
 ผลการศึกษา       ระดับ  คาระดับ 
 ดีเยี่ยม (EXCELLENT)          A ๔.๐ 
 ดีมาก (VERY GOOD)        B+  ๓.๕ 
 ดี (GOOD)                         B   ๓.๐ 
 คอนขางดี (VERY FAIR)        C+ ๒.๕ 
 พอใช (FAIR)  C ๒.๐ 
 คอนขางพอใช  (QUITE FAIR)   D+ ๑.๕ 
 ออน  (POOR)   D ๑.๐ 
 ตก  (FAILED)          F ๐ 
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ท้ังนี้  เกณฑคะแนนต่ําสุดท่ีถือวาผานในรายวิชานั้น ๆ คือ  ระดับ D 
ขอ ๓๔  การใหระดับ F ใหกระทําในกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 
  ๓๔.๑   นิสิตเขาสอบและสอบตก 
  ๓๔.๒   นิสิตขาดสอบโดยไมไดรับอนุมัติจากคณบดีหรือผูอํานวยการวิทยาลัย 
  ๓๔.๓   นิสิตไมมีสิทธิเขาสอบ  ตามขอ ๓๒ 
  ๓๔.๔   นิสิตขอถอนรายวิชาในกรณีอ่ืน  นอกจากท่ีระบุไวในขอ ๒๘.๒.๔ 
  ๓๔.๕ นิสิตไมแกผลการศึกษาท่ีไมสมบูรณ (I) ตามกําหนดเวลาท่ีระบุไวในขอ ๓๗  

     วรรค ๒ 
  ๓๔.๖   นิสิตกระทําผิดระเบียบการสอบไลและไดรับการตัดสินใหสอบตก 
ขอ ๓๕  นอกจากการวัดผลเปนระดับตามขอ ๓๓ แลว  รายงานผลการศึกษาอาจแสดงไดดวย 

สัญลักษณอ่ืนอีกดังนี้ 
  สัญลักษณ       ผลการศึกษา 
  I (Incomplete)     ไมสมบูรณ 
  S (Satisfactory)    สอบไดไมกําหนดระดับ 
  U (Unsatisfactory)    สอบตกไมกําหนดระดับ 
  W (Withdrawn)   ถอนรายวิชาท่ีศึกษา 
  Au (Audit)        ศึกษาโดยไมนับหนวยกิต 
ขอ ๓๖ ในการศึกษารายวิชาตามหลักสูตรวิชาพ้ืนฐานท่ัวไปของมหาวิทยาลัย หรือรายวิชา ซ่ึงมีลักษณะ

เชนเดียวกับวิชาพ้ืนฐานท่ัวไปของมหาวิทยาลัย   อาจมีการวัดผลโดยไมมีคาระดับก็ได  และใหแสดงผลการศึกษา
โดยใชสัญลักษณ S หรือ U 

รายวิชาใดซ่ึงมีลักษณะเชนเดียวกับรายวิชาพ้ืนฐานท่ัวไปของมหาวิทยาลัยตามความในวรรค 
กอนใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ขอ ๓๗    การใหสัญลักษณ I สําหรับรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง ใหกระทําไดในกรณีใดกรณีหนึ่ง 

ดังตอไปนี้ :-     
  ๓๗.๑  นิสิตไมสงงานมอบหมายหรือไมเขาทดสอบยอยใหครบเกณฑตามกําหนด ท่ีอาจารย

ผูสอนวิชานั้นสั่งหรือดําเนินการในภาคการศึกษา 
  ๓๗.๒  นิสิตปวยไมอาจกระทําการสอบระหวางการสอบรายวิชานั้น โดยมีใบรับรอง แพทยมา

แสดงตอมหาวิทยาลัย 
  ๓๗.๓  นิสิตขาดสอบโดยไมไดรับอนุมัติ จากคณบดีหรือผูอํานายการวิทยาลัย หรือดวย เหตุ

สุดวิสัยบางประการ  ซ่ึงทําใหนิสิตนั้นยังปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายสําหรับรายวิชานั้นไมสมบูรณ และอาจารย
ผูสอนเห็นวาไมสมควรประเมินผลการศึกษาข้ันสุดทายของนิสิตผูนั้น 

ในกรณีดังกลาวตามขอ  ๓๗.๑, ๓๗.๒, และ ๓๗.๓ นิสิตจะตองทําการสอบและปฏิบัติงานท่ีได รับ
มอบหมายจาก อาจารยผูสอนใหเรียบรอยเพ่ือใหผลการศึกษาท่ีสมบูรณ  อยางชาภายใน ๑๕ วัน  หลัง จากวัน
ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาปกติถัดไป  มิฉะนั้นสัญลักษณ   I  จะถูกปรับเปน   F  ทันที 

นิสิตท่ีไดรับผลการศึกษาสมบูรณตามเง่ือนไขในวรรคแรก  จะไดระดับคะแนนไมสูงกวา C เวนแตนิสิตผู
นั้นจะมีประวัติการเรียนเปนพิเศษ  และผลไมสมบูรณ (I)นั้นเกิดเนื่องมาแตเหตุสุดวิสัย อาจใหไดรับระดับสูงกวา  
C  ได ท้ังนี้ใหอยูในดุลพินิจของอาจารยผูสอนหรืออาจารยท่ีปรึกษา  และคณะ กรรมการประจําคณะหรือ
คณะกรรมการประจําวิทยาลัยพิจารณารวมกันอนุมัติ 
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ขอ ๓๘  การใหสัญลักษณ S จะใหเฉพาะรายวิชาซ่ึงนิสิตสอบไดและหลักสูตรระบุวาเปน รายวิชาท่ีนิสิต
ตองเรียนและสอบใหไดโดยไมกําหนดระดับ 

ขอ ๓๙  การใหสัญลักษณ  U จะใหเฉพาะรายวิชาท่ีนิสิตสอบตกและหลักสูตรระบุวาเปน รายวิชาท่ีนิสิต
ตองเรียนและสอบใหไดโดยไมกําหนดระดับ  ในกรณีนี้นิสิตตองลงทะเบียนเรียนใหม จนกวาจะสอบไดสัญลักษณ 
S 

ขอ ๔๐  การใหสัญลักษณ Au ใหกระทําเฉพาะรายวิชาท่ีนิสิตไดลงทะเบียนไวและแจงความ จํานงในวัน
ลงทะเบียนวาจะเรียนโดยไมนับหนวยกิต  และไมประสงคจะใหมีการวัดผล 

ขอ ๔๑  การใหสัญลักษณ W ใหกระทําเฉพาะรายวิชาในกรณีท่ีระบุไวในขอ  ๒๘.๒.๒  และ ๒๘.๒.๓ 
ขอ ๔๒  นิสิตท่ีผลการสอบในรายวิชาใดไมต่ํากวาระดับ D ใหถือวาสอบไดในรายวิชานั้น ยกเวน ใน

รายวิชาท่ีหลักสูตรกําหนดวาจะตองไดใหสูงกวาระดับ D 
หากรายวิชาท่ีสอบตกเปนวิชาบังคับในหลักสูตร  นิสิตจะตองลงทะเบียนเรียนวิชานั้นจนสอบ ไดตาม

หลักเกณฑท่ีกําหนดไวในวรรคแรก 
หากรายวิชาท่ีสอบตกเปนวิชาเลือก  นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนซํ้าในรายวิชานั้น  หรืออาจลง ทะเบียน

เรียนวิชาอ่ืนแทนก็ได 
ขอ ๔๓  รายวิชาใดท่ีนิสิตสอบไดสูงกวาระดับ D ไมมีสิทธิลงทะเบียนในรายวิชานั้นอีก  สวน รายวิชาท่ี

นิสิตลงทะเบียนโดยไมนับหนวยกิต (Audit) นิสิตอาจจะลงทะเบียนเรียนอีกก็ได 
ขอ ๔๔   การนับหนวยกิตสะสมใหนับรวมเฉพาะหนวยของรายวิชาท่ีนิสิตสอบไดตามเกณฑขอ ๓๘ และ

ขอ ๔๒ เทานั้น 
  ๔๔.๑  ในกรณีท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดมากกวาครั้งหนึ่งใหนับจํานวนของ หนวยกิ

ตของรายวิชานั้นไปคิดเปนหนวยกิตสะสมไดเพียงครั้งเดียว 

  ๔๔.๒  ในกรณีท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียนวิชาท่ีระบุไววาเปนวิชาท่ีเทียบเทากัน ใหนับ หนวยกิต
เฉพาะรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งเทานั้นเปนหนวยกิตสะสม 

ขอ ๔๕  ใหมีการประเมินผลการศึกษาเม่ือสิ้นสุดการศึกษาทุกภาค  โดยคํานวณหา คาระดับ เฉล่ีย ของ

รายวิชาท่ีนิสิตไดลงทะเบียนไวสําหรับภาคการศึกษานั้น  คานั้นเรียกวา คาระดับเฉล่ียประจําภาค (SEMESTER 
GRADE POINT AVERAGE = SGPA) และใหคิดคาระดับเฉลี่ยสําหรับรายวิชาท้ังหมด ทุกภาค การศึกษาตั้งแต
เริ่มเปนนิสิตถึงภาคการศึกษาปจจุบัน   คานั้นเรียกวา  คาระดับเฉล่ียสะสม       (CUMULATIVE  GRADE  

POINT  AVERAGE = CUM GPA) 
ขอ ๔๖  การคิดคาระดับเฉลี่ยประจําภาค (SGPA ) คํานวณไดจากการนําผลบวกของผลคูณ ระหวางคา

ระดับตอหนวยกิตกับจํานวนหนวยกิตของแตละรายวิชาท่ีลงทะเบียนใน ภาคการศึกษานั้นตั้ง แลวหารดวยหนวย

กิตท้ังหมดท่ีลงทะเบียนไวในภาคการศึกษานั้น 
ขอ ๔๗   การคิดคาระดับเฉลี่ยสะสม (CUM  GPA ) คํานวณไดจากการนําผลบวกของผลคูณ ระหวางคา

ระดับตอหนวยกิตกับจํานวนหนวยกิตของแตละรายวิชาท่ีลงทะเบียนไวท้ังหมดตั้งแลวหาร ดวยจํานวน หนวยกิต

ท้ังหมดท่ีไดลงทะเบียนไวไมวารายวิชานั้นจะซํ้ากันหรือแทนกันก็ตาม 
ขอ ๔๘  รายวิชาใดท่ีมีรายงานผลการศึกษาเปนสัญลักษณ   I, S, W, Au  จะไมนํามาคํานวณหาคา 

ระดับเฉลี่ย ตามขอ ๔๖ และขอ ๔๗ 

ขอ ๔๙  การหาคาระดับเฉลี่ยใหคิดทศนิยมสองตําแหนงไมปดเศษ 
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หมวดท่ี ๔ 

การเตือนและการรอพินิจ 

ขอ ๕๐ มหาวิทยาลัยจะนําผลการศึกษาของนิสิตแตละรายมาพิจารณาทุกภาคการศึกษา  รวมท้ัง ภาค
การศึกษาภาคฤดูรอน  นิสิตจะตองไดคาระดับเฉลี่ยสะสม ถึงภาคการศึกษานั้น ๆ ไมต่ํากวา ๒.๐๐ มิฉะนั้น จะ

ไดรับการเตือน (เตือน ๑ หรือ เตือน ๒ ) หรือ อยูในภาวะรอพินิจในตนภาคการศึกษาถัดไป  หรือถูกถอนชื่อออก
จากทะเบียนนิสิตแลวแตกรณี 

ขอ ๕๑  ในภาคแรกท่ีไดเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย  นิสิตผูใดไดคาระดับเฉลี่ยสําหรับภาคการ ศึกษานั้น

ต่ํากวา ๑.๕๐ จะไดรับการเตือน (เตือนพิเศษ) จาก มหาวิทยาลัยซ่ึงไมนับเปนการเตือนตาม                ขอ  
๕๓   

ขอ ๕๒   นิสิตตองไดรับคาเฉลี่ยสะสมเม่ือสิ้นสองภาคแรกท่ีไดศึกษาในมหาวิทยาลัย  ไมต่ํากวา 

๑.๗๕ มิฉะนั้นจะตองถูกถอนช่ือออกจากทะเบียนนิสิต 
ขอ ๕๓   หากไดรับการเตือนสองภาคการศึกษาติดตอกัน  โดยยังไดคาระดับเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 

๒.๐๐ อยูเชนเดิม  ใหอยูในภาวะรอพินิจในภาคการศึกษาถัดไป และใหบันทึกภาวะรอพินิจนั้นลงใน ระเบียน

เรียนดวย 
ขอ ๕๔   ในภาคการศึกษาท่ีอยูในภาวะรอพินิจ  หากนิสิตยังไดคาระดับเฉลี่ยสะสมจนถึงภาค การศึกษา

นั้นต่ํากวา ๒.๐๐ อยูอีก นิสิตผูนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนิสิต ยกเวนกรณีตามขอ ๕๕ 
ขอ ๕๕  นิสิตท่ีไดศึกษารายวิชาตาง ๆ ครบจํานวนหนวยกิตตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตรแลว ไดคาระดับ

เฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๑.๗๕ แตไมถึง ๒.๐๐ ตามเกณฑสมบูรณ  มหาวิทยาลัยอาจใหนิสิตผูนั้น ศึกษาตอไปตามท่ี
เห็นสมควร โดยจะใหศึกษาตอในคณะเดิมหรือเปลี่ยนสาขาวิชาหรือยายโอนคณะ สังกัดภายใตขอบังคับ ๖๒.๑ 
และขอ๖๒.๕ 

ขอ ๕๖  กรณีขอ ๕๕ นิสิตจะตองศึกษาให ไดค าระดับเฉลี่ยสะสมถึงเกณฑ  ๒.๐๐ ภายใน              
ระยะ ๓ ภาคการศึกษาถัดไป  ท้ังนี้ ตองไมเกินสองเทา ( ๘ ป)  สําหรับภาคการศึกษาปกติ  นับแตวันท่ีข้ึน 
ทะเบียนเปนนิสิต 

ขอ ๕๗  ภายใตบังคับขอ ๕๖ การเปลี่ยนสาขาวิชาก็ดี  การยายโอนคณะสังกัดก็ดี  การพักการ ศึกษาก็
ดี  ไมมีผลทําใหการเตือนและภาวะรอพินิจเปลี่ยนแปลง 

หมวดท่ี ๕ 

การพนสภาพนิสิตและวินัยของนิสิต 

ขอ ๕๘  นิสิตตองพนสภาพการเปนนิสิตในกรณีตอไปนี้ 
  ๕๘.๑   สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและไดรับปริญญาตามขอ ๖๔ 
  ๕๘.๒   ไดรับอนุมัติจากคณบดีหรือผูอํานวยการวิทยาลัยใหลาออก 
  ๕๘.๓   ถูกถอนชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  ในกรณีดังตอไปนี้ 
    ๕๘.๓.๑  ไมลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใดการศึกษาหนึ่งตามขอ  ๒๕.๖ 
    ๕๘.๓.๒  เม่ือพนกําหนดเวลาหนึ่งภาคการศึกษาแลวไมชําระคาบํารุง มหาวิทยาลัย

เพ่ือรักษาสถานภาพการเปนนิสิต 
    ๕๘.๓.๓  ขาดคุณวุฒิหรือคุณสมบัติตามขอ ๖ อยางใดอยางหนึ่งตามแตกรณี 
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   ๕๘.๓.๔  สอบไดรับคาระดับเฉลี่ยประจําภาคในภาคการศึกษาท่ี ๑  ของการเขาศึกษา
ในมหาวิทยาลัย (ปท่ี ๑ หรือปท่ี ๓ แลวแตกรณี) ต่ํากวา ๑.๒๕ หรือสอบไดคาระดับเฉลี่ยสะสม ของสองภาค
การศึกษาแรกของการเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยต่ํากวา ๑.๗๕ 

   ๕๘.๓.๕  ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี ๓ ของการเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย       เปนตนไป  
สอบไดคาระดับเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๕๐ 

   ๕๘.๓.๖   ไดรับคาระดับเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๗๕   เปนเวลาสองภาคการศึกษา 
ติดตอกัน 

   ๕๘.๓.๗  ไมพนสภาพรอพินิจตามความในขอ  ๕๔ 
   ๕๘.๓.๘  สอบไดไมครบตามหลักสูตรของแตละคณะหรือไดคาระดับเฉลี่ย สะสม 

ตลอดหลักสูตรไมถึง ๒.๐๐ ภายในระยะเวลา ๒ เทา  ของเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 
   ๕๘.๓.๙    ทําการทุจริตอยางรายแรงในการสอบ 
   ๕๘.๓.๑๐  ไมสามารถเลือกวิชาเอก – โท (ถามี) ภายในระยะเวลาตาม หลักเกณฑท่ี

แตละคณะกําหนดไวในหลักสูตร 
   ๕๘.๓.๑๑    ถูกสั่งพักการเรียนรวมกันเกินกวา ๒ ภาคการศึกษาปกติ 
   ๕๘.๓.๑๒  ประพฤติผิดอยางรายแรงและไดรับการพิจารณาโทษใหพนสภาพ การเปน

นิสิต 
   ๕๘.๓.๑๓  โอนไปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  
   ๕๘.๓.๑๔   มรณภาพหรือตาย 
ขอ ๕๙  นิสิตท่ีพนสภาพการเปนนิสิตแลว  หากจะกลับมาศึกษาใหมจะนําหนวยกิตสะสมเดิม มาใช

ประโยชนในการศึกษาครั้งใหมอีกไมได 
ขอ ๖๐  ในกรณีท่ีนิสิตกระทําผิดกฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ  ขอกําหนด คําสั่งหรือประกาศอ่ืน ของ

มหาวิทยาลัย ตองไดรับการพิจารณาโทษกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ 
  ๖๐.๑   ภาคทัณฑ 
  ๖๐.๒   พักการเรียน 
  ๖๐.๓   พนสภาพการเปนนิสิต 
ขอ ๖๑  การลงโทษนิสิตท่ีกระทําผิดระเบียบการสอบในการสอบประจําภาคหรือการสอบ ระหวางภาค  

ใหคณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการประจําวิทยาลัยท่ีนิสิตผูนั้น สังกัดอยูรวม กับกรรมการควบคุม
การสอบเปนผูพิจารณาวาเปนความผิดประเภททุจริตหรือสอเจตนาทุจริตหรือเปน ความผิดอ่ืน 

  ๖๑.๑   ถาเปนความผิดประเภททุจริตใหลงโทษนิสิตผูกระทําผิดดังตอไปนี้ 
    ๖๑.๑.๑   ใหนิสิตผูนั้นไดรับระดับ F ในรายวิชานั้น 
    ๖๑.๑.๒  ใหคณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการประจําวิทยาลัย ท่ีนิสิตผูนั้น

สังกัดอยูพิจารณาสั่งพักการศึกษาอยางนอย ๑ ภาคการศึกษาปกติ  หรืออาจใหพนสภาพ การเปนนิสิตได 
การพักการศึกษาของนิสิตผูกระทําผิดนั้นใหเริ่มในภาคการศึกษาปกติถัดจากภาคการศึกษาท่ีกระทําผิด  

และใหนับระยะเวลาท่ีถูกสั่งพักการศึกษาเปนระยะเวลาการศึกษาดวย 
  ๖๑.๒  ถาเปนความผิดประเภทผิดระเบียบการสอบอยางอ่ืนนอกเหนือจากขอ ๖๑.๑ ให 

คณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการประจําวิทยาลัยเปนผูพิจารณาลงโทษตามควรแกกรณีความผิด  แต
จะตองไมเกินกวาท่ีระบุไวในขอ ๖๑.๑.๑ 
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ท้ังนี้ใหคณบดีหรือผูอํานวยการวิทยาลัยท่ีนิสิตผูกระทําผิดนั้นสังกัดอยูดําเนินการลงโทษตาม มติของ
คณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการประจําวิทยาลัย  แลวแจงใหกองทะเบียนและวัดผล ทราบทันที 

หมวดท่ี ๖ 

การยายโอนสังกัดและหนวยกิต 
 
ขอ ๖๒   การยายโอนสังกัดหรือคณะหรือวิทยาลัยอาจทําไดในกรณีดังตอไปนี้ 
  ๖๒.๑   นิสิตจะมีสิทธิขอยายสังกัดคณะหรือวิทยาลัยท่ีไดศึกษาอยูไปอยูในสังกัดอีก คณะหนึ่ง

ไดตอเม่ือไดศึกษาในคณะหรือวิทยาลัยท่ีกําลังศึกษาอยูมาแลวไมนอยกวา ๒ ภาคการศึกษาปกติ  ไมนับภาค
การศึกษาท่ีลาพัก  ถูกสั่งพัก  หรือถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนิสิตและตองไดคาระดับเฉลี่ย สะสมไมต่ํากวา 
๑.๗๕ 

  ๖๒.๒   การขอยายโอนสังกัดคณะหรือวิทยาลัยใหนิสิตผูประสงคจะขอยายโอน สังกัดแสดง
ความจํานงเปนลายลักษณอักษรพรอมเหตุผลประกอบยื่นตอคณบดี  หรือผูอํานวยการ วิทยาลัย  ท่ีตนสังกัด
อยางชา ๑๕ วันกอนวันเปดภาคการศึกษาปกติ 

ใหคณบดีหรือผูอํานวยการวิทยาลัยท่ีนิสิตสังกัดอยูสงคําขอยายโอนพรอมขอคิดเห็นประกอบ ไปยังคณะ
หรือวิทยาลัยท่ีนิสิตขอยายโอนไปสังกัดเพ่ือศึกษานั้น 

 การจะอนุมัติหรือไมใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการประจํา วิทยาลัย
ท่ีเก่ียวของ  เม่ือไดรับอนุมัติใหยายโอนสังกัดแลว  ตองเสียคาธรรมเนียมตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

  ๖๒.๓   การยายโอนคณะหรือวิทยาลัยตองดําเนินการใหเสร็จกอนจะลงทะเบียน รายวิชา  เวน
แตอธิการบดีจะประกาศหรือสั่งการเปนอยางอ่ืน 

  ๖๒.๔  ใหคณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการประจําวิทยาลัยท่ีรับยายโอน มีอํานาจ
พิจารณาเทียบรายวิชาและหนวยกิตท่ีนิสิตผูนั้นไดศึกษาไวแลว  เพ่ือกําหนดเง่ือนไขการศึกษา และจํานวน หนวย
กิตท่ีจะตองศึกษาใหมในคณะหรือวิทยาลัยท่ีรับยายโอน 

ใหคณะหรือวิทยาลัยท่ีรับ ยายโอน ดําเนินการ ตามความในวรรคแรกใหเสร็จสิ้นและแจงผลให กอง
ทะเบียนและวัดผลทราบกอน วันลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษานั้น ๆ  

  ๖๒.๕   การนับระยะเวลาการศึกษาตามขอ ๕๖, ๕๘.๓  และขอ ๖๔.๑ ใหนับระยะเวลา 
การศึกษาในคณะเดิมรวมดวย 

ขอ ๖๓  สําหรับนิสิตท่ียายโอนคณะหรือวิทยาลัยภายในมหาวิทยาลัยใหนําผลการศึกษา ของรายวิชา
ตาง ๆ ท่ีไดศึกษาจากคณะหรือวิทยาลัยเดิมมาคํานวณคาระดับเฉลี่ยสะสมดวย  แมรายวิชา ท่ีนิสิตผูยายโอน
คณะไดศึกษาจะไมตรงกับหลักสูตรของคณะหรือวิทยาลัยท่ีสังกัดใหมก็ตาม  สําหรับ นิสิตท่ีโอนคณะหรือ
วิทยาลัยมาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนใหทําการประเมินผล  เฉพาะรายวิชาท่ีไดศึกษาใน
มหาวิทยาลัยนี้เทานั้น 

ในกรณีท่ีนิสิตมหาวิทยาลัยไดรับอนุมัติจากคณบดีหรือผูอํานวยการวิทยาลัยท่ีตนสังกัดใหลงทะเบียน  
เรียนบางรายวิชาในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ใหนําผลการศึกษาของรายวิชานั้น ๆ มา คํานวณหา
คาระดับเฉลี่ยดวย 
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หมวดท่ี ๗ 

การสําเร็จการศึกษา 

ขอท่ี ๖๔  นิสิตผูสําเร็จการศึกษาตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ :- 
  ๖๔.๑  สอบไดหนวยกิตสะสมครบตามหลักสูตรท่ีเขาศึกษาภายในระยะเวลาไมเกิน ๒ เทาของ

เวลาการศึกษาตามหลักสูตรและมีคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐ 
  ๖๔.๒  ผานการฝกภาคปฏิบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วาดวย

การฝกภาคปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน 
  ๖๔.๓  ไมมีพันธะอ่ืนใดกับมหาวิทยาลัย 
ขอ ๖๕  นิสิตท่ีจะไดรับปริญญาเกียรตินิยม จะตองมีคุณสมบัติเพ่ิมเติมดังนี้ 
  ๖๕.๑  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
    ๖๕.๑.๑   ตองสอบไดหนวยกิตครบตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไวใน

หลักสูตรการศึกษานั้น    
        ๖๕.๑.๒  สอบไดคาระดับเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาไมต่ํากวา ๓.๕๐ 
 
        ๖๕.๑.๓  ไมเคยสอบไดต่ํากวา  C  หรือไดสัญลักษณ   U   ในรายวิชาท่ีลง  

     ทะเบียนไวและ 
        ๖๕.๑.๔  ไมมีประวัติในระเบียนการศึกษาวาเปนผูเคยประพฤติผิดอยาง  

         รายแรงในระหวางท่ีศึกษา 
  ๖๕.๒  เกียรตินิยมอันดับสอง 
       ๖๕.๒.๑  สอบไดหนวยกิตครบตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว  

     ในหลักสูตรการศึกษานั้น ๆ 
      ๖๕.๒.๒  สอบไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๐๐ 
      ๖๕.๒.๓  ไมเคยสอบไดต่ํากวา  D  หรือไดสัญลักษณ U ในรายวิชาท่ีลง  

       ทะเบียนเรียนไว  และ 
      ๖๕.๒.๔   ไมมีประวัติในระเบียนการศึกษาวาเปนผู เคยประพฤติผิดอยาง 

       รายแรงในระหวางท่ีศึกษา 
ขอ ๖๖  นิสิตท่ีโอนมาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนไมมีสิทธิไดรับปริญญา เกียรตินิยม  

เวนแตจะไดศึกษาและไดหนวยกิตสะสมตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยไมนอยกวา สามในสี่ของจํานวนหนวยกิต
ท้ังหมด 

ขอ ๖๗   นิสิตตองยื่นคํารองตอกองทะเบียนและวัดผลเพ่ือขอรับปริญญาในภาคการศึกษาสุดทาย ท่ี
นิสิตจะสอบไดหนวยกิตครบตามหลักสูตร 

ขอ ๖๘  ใหคณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการประจําวิทยาลัยและผูอํานวยการ กองทะเบียน
และวัดผลเปนผูพิจารณาคํารองของนิสิตเบื้องตนแลวเสนอตอสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา เสนอสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติปริญญาหรือปริญญาเกียรตินิยมตอไป 

ขอ ๖๙   สภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุมัติปริญญาอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 
ขอ ๗๐  มหาวิทยาลัยจัดใหมีพิธีประสาทปริญญาบัตรปละ ๑ ครั้ง  ซ่ึงจะประกาศกําหนดวัน ใหทราบ

เปนป ๆ ไป 
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บทเฉพาะกาล 
 
ขอ ๗๑  ใหใชขอบังคับนี้กับนิสิตระดับปริญญาตรี  ดังตอไปนี้ 
  ๗๑.๑  นิสิตท่ีเขาศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรีกอนปการศึกษา ๒๕๔๒   ยังคงปฏิบัติ ตาม

ขอบังคับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ  วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พุทธศักราช 
๒๕๓๐ 

  ๗๑.๒  นิสิตท่ีเขาศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๒ เปนตนไป  
ใหปฏิบัติตามขอบังคับนี้ 

    
      ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๐  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
    

     ลงชื่อ     
                  (พระสุเมธาธิบดี) 
                              นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ภาคผนวก ง 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี ๒)   
พุทธศักราช  ๒๕๕๐ 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี ๒)   
พุทธศักราช  ๒๕๕๐ 

-------------------------- 

 โดยท่ีเปนการสมควรแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ เพ่ือใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๐   เม่ือวันพุธท่ี   ๒๘   กุมภาพันธ   
พุทธศักราช ๒๕๕๐   จึงใหออกขอบังคับมหาวิทยาลัยไว ดังตอไปนี้ :- 
 ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๐” 
 ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๖ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชขอความตอไปนี้แทน 

“ขอ ๖  คุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษา 
                ๖.๑  คุณสมบัติของพระภิกษุสามเณรผูสมัครเขาศึกษา 

(๑)    เปนผูสอบไดเปรียญธรรม  ๓ ประโยค และตองศึกษาวิชาสามัญเพ่ิมเติมตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด  หรือ 

  (๒)   เปนผูสอบไดเปรียญธรรม  ๓ ประโยค  และสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  
ตอนตน หรือ 

 (๓)   เปนผูสอบไดเปรียญ ๓ ประโยค และไดรับประกาศนียบัตรอ่ืนท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง 
หรือ 

(๔)    เปนผูสําเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
  แผนกสามัญศึกษา หรือ 
(๕) เปนพระสังฆาธิการหรือครูสอนพระปริยัติธรรมท่ีสําเร็จการศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ (ป.บส.) หรือ 
(๖)  เปนพระสังฆาธิการหรือครูสอนพระปริยัติธรรมท่ีสอบไดนักธรรมชั้นเอกและสําเร็จ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  หรือ    
(๗) เปนผูสอบไดนักธรรมชั้นเอกและสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ

เทียบเทา และตองศึกษาวิชาภาษาบาลี ไมนอยกวา ๑๒  หนวยกิต ยกเวนผูสําเร็จ
การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาขาวิชาบาลีท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง  หรือ 
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(๘)  เปนผูสําเร็จระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือผูไดรับประกาศนียบัตรอ่ืนท่ี
มหาวิทยาลัยรับรอง และตองศึกษาวิชาภาษาบาลี  ไมนอยกวา ๒๔  หนวยกิต ยกเวน
ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาบาลีท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง  หรือ 

 (๙)  เปนผูท่ีมหาวิทยาลัยอนุมัติใหเขาศึกษาเปนกรณีพิเศษเพ่ือขอรับปริญญาตามเกณฑท่ี
สภาวิชาการกําหนด 

(๑๐)   ไมเคยถูกคัดชื่อออกหรือถูกไลออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ  เพราะความผิดทาง
ความประพฤติหรือวินัย” 

        ๖.๒  คุณสมบัติของคฤหัสถผูสมัครเขาศึกษา  
(๑) เปนผูสอบไดเปรียญธรรมหรือบาลีศึกษา  ๓ ประโยค และตองศึกษาวิชาสามัญเพ่ิมเติม

ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  หรือ 
(๒)   เปนผูสอบไดเปรียญธรรมหรือบาลีศึกษา  ๓ ประโยค  และสําเร็จการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน หรือ 
 (๓) เปนผูสอบไดเปรียญหรือบาลีศึกษา ๓ ประโยค  และไดรับประกาศนียบัตรอ่ืนท่ี

มหาวิทยาลัยอ่ืนรับรอง  หรือ 
 (๔)  เปนผูสําเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
  แผนกสามัญศึกษา หรือ 
 (๕)   เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือผูไดรับประกาศนียบัตรอ่ืนท่ี

มหาวิทยาลัยรับรอง และตองศึกษาวิชาภาษาบาลีไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต  ยกเวน
ผูสําเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาภาษาบาลีท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง  หรือ  

 (๖)   เปนผูท่ีมหาวิทยาลัยอนุมัติใหเขาศึกษาเปนกรณีพิเศษเพ่ือขอรับปริญญาตามเกณฑท่ี
สภาวิชาการกําหนด 

 (๗)   ไมเคยถูกคัดชื่อออกหรือถูกไลออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทาง
ความประพฤติหรือวินัย  

      ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๕   เมษายน   พุทธศักราช   ๒๕๕๐ 

     ลงชื่อ           
                           (พระธรรมสุธี) 
                              นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ภาคผนวก จ 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี  (ฉบับท่ี ๓) แกไขเพ่ิมเติม 

พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี  (ฉบับท่ี ๓) แกไขเพ่ิมเติม 

พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
------------------- 

 
 โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย        วา
ดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหมีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๑ 
เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงใหออกขอบังคับไวดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วา    ดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี ๓) แกไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๕๕๑” 
 ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้สําหรับนิสิตผูเขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๑ เปนตนไป 
 ขอ ๓ บรรดากฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด คําสั่ง หรือประกาศอ่ืนใด ซ่ึงขัดหรือแยงกับ
ขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน 
 ขอ ๔ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ 
 ขอ ๕ ใหยกเลิกขอ ๑๐ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วา  ดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชขอความตอไปนี้แทน 
  “ขอ ๑๐ การจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยใหใชระบบหนวยทวิภาค (Semester Credit 
System) โดยแบงเวลาการศึกษาในแตละปการศึกษาออกเปน ๒ ภาคการศึกษาปกติ 
   ๑๐.๑ ภาคการศึกษาท่ีหนึ่ง (First Semester) มีเวลาเรียนไมต่ํากวา ๑๕ 

สัปดาห 
   ๑๐.๒ ภาคการศึกษาท่ีสอง (Second Semester) มีเวลาเรียนไมต่ํากวา 

๑๕ สัปดาห 
  นอกจากนั้น จะจัดการศึกษาภาคฤดูรอน (Summer Session) ตอจากภาคการศึกษาท่ี
สองอีก ๑ ภาคก็ได โดยมีเวลาเรียนไมนอยกวา ๖ สัปดาห แตใหเพ่ิมชั่วโมงการเรียนในแตละรายวิชาใหเทากับ
ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาฤดูรอนเปนภาคการศึกษาท่ีไมบังคับ” 
 ขอ ๖ ใหยกเลิกขอ ๑๑ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วา   ดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชขอความตอไปนี้แทน 
  “ขอ ๑๑ ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีใชเวลาศึกษาไม เกิน ๘ ป
การศึกษา และตองปฏิบัติงานตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
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  สวนหลักสูตรคณะครุศาสตร ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๑๐ ปการศึกษา และการปฏิบัติงาน
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดสําหรับคณะครุศาสตรใหนับเขาในปการศึกษาท่ี ๕ 
  ยกเวนในกรณีขอ ๘ ใหเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด สําหรับผูเขาศึกษาในหลักสูตร
ตอเนื่อง ระยะเวลาการศึกษาใหเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด” 
 ขอ ๗ ใหยกเลิกขอ ๑๕ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วา ดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชขอความตอไปนี้แทน 
  “ขอ ๑๕ ใหแตละคณะหรือวิทยาลัยกําหนดหลักสูตรและจํานวนหนวยกิตท่ีจะตอง
เรียน โดยจะตองมีวิชาแกนพระพุทธศาสนาและวิชาศึกษาท่ัวไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไวใน   แตละ
หลักสูตร” 
 ขอ ๘ ใหยกเลิกขอ ๑๖ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วา ดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชขอความตอไปนี้แทน 
  “ขอ ๑๖ การเลือกและการขอเปลี่ยนสาขาวิชาหรือวิชาเอกใหเปนหนาท่ีและความ
รับผิดชอบของคณะหรือวิทยาลัยท่ีจะออกระเบียบและกําหนดหลักเกณฑ” 
 ขอ ๙ ใหยกเลิกขอ ๒๖ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วา ดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชขอความตอไปนี้แทน 
  “ขอ ๒๖ จํานวนหนวยกิตท่ีนิสิตอาจลงทะเบียนเรียนได มีดังนี้ 
   ๒๖.๑ นิสิตสภาพสมบูรณใหลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาปกติไม

นอยกวา ๙ หนวยกิต และไมเกิน ๒๒ หนวยกิต ยกเวนนิสิตคณะครุ
ศาสตรใหเปนไปตามหลักสูตรของคณะท่ีมหาวิทยาลัยประกาศใช 
สวนในภาคการศึกษาฤดูรอนใหลงทะเบียนรายวิชาไมเกิน ๑๐ หนวย
กิต 

   ๒๖.๒ นิสิตสภาพรอพินิจในภาคการศึกษาปกติ ใหลงทะเบียนรายวิชาไม
นอยกวา ๖ หนวยกิตและไมเกิน ๑๕ หนวยกิต สวนในภาคการศึกษา
ฤดูรอนใหลงทะเบียนรายวิชาไมเกิน ๖ หนวยกิต 

   ๒๖.๓ นิสิตพิเศษท่ีมหาวิทยาลัยอนุมัติรับเขาศึกษาเปนกรณีพิเศษ ให
ลงทะเบียนรายวิชาตามคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา 

   ๒๖.๔ หลักสูตรระดับปริญญาตรีใหสําเร็จการศึกษาไดไมต่ํากวา ๖ ภาค
การศึกษาปกติ   สําหรับคณะครุศาสตรตองไมต่ํากวา ๘ ภาค
การศึกษาปกติ” 

 ขอ ๑๐ ใหยกเลิกขอ ๒๘ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วา ดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชขอความตอไปนี้แทน 
  “ขอ ๒๘ การเพ่ิมและการถอนรายวิชา 
   ๒๘.๑ การขอเพ่ิมรายวิชาจะกระทําไดภายในสิบหาวันแรกของภาคการศึกษา

ปกติหรือภายในเจ็ดวันแรกของภาคการศึกษาฤดูรอน โดยไดรับอนุมัติ
จากอาจารยผูสอนและอาจารยท่ีปรึกษา 

   ๒๘.๒ การขอถอนรายวิชา ตองไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอนและอาจารยท่ี
ปรึกษาภายในเง่ือนไขและใหมีผล ดังตอไปนี้ 
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    ๒๘.๒.๑ ถาขอถอนภายในสิบหาวันแรกของภาคการศึกษาปกติหรือ
เจ็ดวันแรกของภาคการศึกษาฤดูรอน หรือนิสิตท่ีถูกสั่งพัก
การศึกษา  รายวิชาท่ีถอนนั้นจะไมปรากฏสัญลักษณ W ใน
ระเบียน 

    ๒๘.๒.๒ ถาขอถอนเม่ือพนกําหนดสิบหาวันแรก  แตยังอยูภายในสี่
สิบหาวันแรกของภาคการศึกษาปกติหรือเม่ือพนกําหนดเจ็ด
วันแรก  แตยังอยูภายในยี่สิบวันแรกของภาคการศึกษาฤดู
รอน  ถือวานิสิตถอนตัวจากการศึกษารายวิชานั้นและจะ
ไดรับสัญลักษณ W ในรายวิชานั้น  ท้ังนี้ ตองมีเวลาเรียนใน
รายวิชานั้นมาแลวไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

    ๒๘.๒.๓ การขอถอนเม่ือพนกําหนด ตามของ ๒๘.๒.๒ นั้นจะกระทํา
มิได เวนแตคณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการ
ประจําวิทยาลัยเห็นสมควรอนุมัติดวยเหตุผลพิเศษ  ในกรณี
เชนนี้ นิสิตจะไดรับสัญลักษณ W ในรายวิชาท่ีไดรับอนุมัติ
ใหถอนนั้น 

    ๒๘.๒.๔ การถอนซ่ึงมิไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะหรือ
คณะกรรมการประจําวิทยาลัย ตามขอ ๒๘.๒.๓  นิสิตจะ
ไดรับระดับ F ในรายวิชานั้นและใหนํามาคํานวณคาระดับ
เฉลี่ยดวย 

    ๒๘.๒.๕ นิสิตจะถอนรายวิชาจนเหลือจํานวนหนวยกิตต่ํากวา ๙ 
หนวยกิตในการศึกษาภาคปกติไมได  เวนแตจะไดรับอนุมัติ
จากคณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการประจํา
วิทยาลัย” 

 ขอ ๑๑ ใหยกเลิกขอ ๓๒ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชขอความตอไปนี้แทน 
  “ขอ ๓๒ นิสิตตองมีเวลาเรียนในแตละรายวิชาท่ีไดลงทะเบียนเรียนไวไมนอยกวารอยละ 
๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมด ในภาคการศึกษานั้นจะมีสิทธิเขาสอบในรายวิชานั้น ยกเวนกรณีตามขอ ๒๕.๕ 
  นิสิตผูมีเวลาเรียนในรายวิชาใดไมครบเกณฑกําหนดดังกลาว  และมิไดรับอนุมัติจาก
คณบดีหรือผูอํานวยการวิทยาลัย จะไดรับระดับ F ในรายวิชานั้นและใหนํามาคํานวณคาระดับเฉลี่ยดวย” 
 ขอ ๑๒ ใหยกเลิกขอ ๖๕ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชขอความตอไปนี้แทน 
  “ขอ ๖๕ นิสิตท่ีจะไดรับปริญญาเกียรตินิยม จะตองมีคุณสมบัติเพ่ิมเติม ดังนี้ 
   ๖๕.๑ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
    ๖๕.๑.๑ ตองสอบไดหนวยกิตครบตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ี

กําหนดไวในหลักสูตรการศึกษานั้นๆ 
    ๖๕.๑.๒ สอบไดคาระดับเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาไมต่ํากวา ๓.๕๐ 
    ๖๕.๑.๓ ไมเคยสอบไดต่ํากวา C หรือไดสัญลักษณ U ในรายวิชาท่ี

ลงทะเบียนไวและ 
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    ๖๕.๑.๔ ไมมีประวัติในระเบียนการศึกษาวาเปนผูเคยประพฤติผิด
อยางรายแรงในระหวางท่ีศึกษา 

   ๖๕.๒ เกียรตินิยมอันดับสอง 
    ๖๕.๒.๑ ตองสอบไดหนวยกิตครบตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ี

กําหนดไวในหลักสูตรการศึกษานั้นๆ 
    ๖๕.๒.๒ สอบไดคาระดับเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาไมต่ํากวา ๓.๒๕ 
    ๖๕.๒.๓ ไมเคยสอบไดต่ํากวา D หรือไดสัญลักษณ U ในรายวิชาท่ี

ลงทะเบียนไวและ 
    ๖.๕.๒.๔ ไมมีประวัติในระเบียนการศึกษาวาเปนผูเคยประพฤติผิด

อยางรายแรงในระหวางท่ีศึกษา” 
 
  ประกาศ ณ วันท่ี      ๒๑    สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 

  
 (พระธรรมสุธี) 
 นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ภาคผนวก ฉ 

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วาดวยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วาดวยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
----------------- 

 
  เพ่ืออนุวัตใหเปนไปตามความในขอ ๘, ๑๘ และ ๖๒ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงเห็นสมควรออกระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วาดวยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช             
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งท่ี ๓/                
๒๕๔๗  เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๙  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงใหวางระเบียบไวดังตอไปนี้ 
  ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการ                            
โอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗” 
 ขอ ๒ ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 ขอ ๓ บรรดากฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด คําสั่ง หรือ ประกาศอ่ืนใดซ่ึงขัดหรือแยงกับ
ระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 
 ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
   “การโอน” หมายถึง การโอนผลการศึกษาระดับปริญญาและหนวยกิต ของรายวิชา       
ในระดับเดียวกันท่ีไดเคยศึกษามาแลวในมหาวิทยาลัย เพ่ือใชนับเปนสวนหนึ่งของการศึกษา 
   “การเทียบโอน” หมายถึง การโอนผลการศึกษาระดับปริญญาและหนวยกิตของรายวิชา       ใน
ระดับเดียวกัน ท่ีไดเคยศึกษามาแลวในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง เพ่ือใชนับเปนสวนหนึ่งของ
การศึกษาในมหาวิทยาลัย 
   “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการประจําคณะ หรือวิทยาลัย ในมหาวิทยาลัย” 
 ขอ ๕ หลักเกณฑและเง่ือนไขการเทียบโอนผลการศึกษา  มีดังนี้ 
  (๑)  นิสิตหลักสูตรปริญญาตรี  หรือเทียบเทา ท่ีเคยศึกษามาแลวไมนอยกวาสองภาค
การศึกษาปกติ หรือมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวาสี่สิบหนวยกิต ในมหาวิทยาลัย และมีคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํา
กวา ๒.๐๐ หรือสําเร็จการศึกษามาแลวจากมหาวิทยาลัย ตองยื่นคํารองขออนุมัติตอคณะหรือวิทยาลัยท่ีรับโอน 
ภายในระยะเวลาสิบหาวัน กอนวันเปดภาคการศึกษาปกติ 
  ในกรณีท่ีขอโอนเกินกวาท่ีกําหนดไวใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
  (๒) ใหคณะกรรมการเปนผูพิจารณาเห็นชอบการโอนของนิสิตท่ียื่นคํารองเฉพาะรายวิชา
ท่ีมีผลการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทา ไมต่ํากวาระดับ  C หรือ S หรือ คาระดับ ๒.๐๐ หรือ
เทียบเทา ใหคณะหรือวิทยาลัยท่ีดําเนินการรับโอนเสร็จสิ้นแลว แจงผลการโอนใหกองทะเบียนและวัดผลทราบ
กอนวันลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษานั้น ๆ  
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  (๓) จํานวนรายวิชาและผลการศึกษาท่ีเทียบโอนได ใหรวมเปนหนวยกิต ตามหลักสูตรท่ี
ศึกษาได และนําไปคิดคาระดับเฉลี่ยสะสม ยกเวนการโอนผลการศึกษาของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
หรือเทียบเทา จากมหาวิทยาลัย 
  (๔) นิสิตตองลงทะเบียนเรียนในคณะหรือวิทยาลัยท่ีรับเทียบโอนไมนอยกวาสามภาค
การศึกษาปกติ  
  นิสิตตองชําระคาธรรมเนียมการเทียบโอนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 ขอ ๖ หลักเกณฑและเง่ือนไขการเทียบโอนผลการศึกษา  มีดังนี้ 
  (๑) ผูท่ีเคยศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทา หรือสําเร็จการศึกษามาแลวจาก
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง ตองยื่นคํารองขออนุมัติตอคณะหรือวิทยาลัยท่ีรับเทียบโอน ภายใน
ระยะเวลาสิบหาวัน กอนวันเปดภาคการศึกษาปกติ 
  (๒)  รายวิชาท่ีนํามาขอเทียบโอน ตองมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสามในสี่ของ
รายวิชาใหมท่ีขอเทียบโอน และจํานวนหนวยกิตท่ีเทียบโอนได จะตองไมเกินสามในสี่ของจํานวนหนวยกิตรวม 
ของหลักสูตรระดับปริญญาตรีท่ีรับเทียบโอน 
  (๓) ใหคณะกรรมการเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบในการเทียบโอนของผูยื่นคํารอง 
เฉพาะรายวิชาท่ีมีผลการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทา ไมต่ํากวาระดับ C หรือ S หรือคา
ระดับ ๒.๐๐  หรือเทียบเทา ใหคณะหรือวิทยาลัยท่ีดําเนินการรับเทียบโอนเสร็จสิ้นแลว 
  (๔) จํานวนรายวิชาและผลการศึกษาท่ีเทียบโอนได ใหรวมเปนหนวยกิตตามหลักสูตรท่ี
ศึกษาได และไมสามารถนําไปคิดคาระดับเฉลี่ยสะสมได 
  (๕) นิสิตตองลงทะเบียนเรียนในคณะหรือวิทยาลัยท่ีรับเทียบโอนไมนอยกวาสามภาค
การศึกษาปกติ และตองมีหนวยกิตสะสมใหมไมนอยกวาหกสิบหนวยกิต 
  นิสิตตองชําระคาธรรมเนียมการเทียบโอนคามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 ขอ ๗ ใหมีคณะกรรมการมาตรฐานการเทียบและการเทียบโอนผลการศึกษา ประกอบดวย 

(๑) อธิการบดี หรือรองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย เปนประธาน 
(๒) คณบดีทุกคณะ เปนกรรมการ 
(๓) ผูอํานวยการวิทยาลัย  จํานวนสองรูป ซ่ึงอธิการบดีแตงตั้งโดยคําแนะนําของสภา

วิชาการ 
(๔) ผูทรงคุณวุฒิ จํานวนไมเกินสี่รูปหรือคน ซ่ึงอธิการบดีแตงตั้งโดยคําแนะนําของสภา

วิชาการ 
(๕) ผูอํานวยการกองวิชาการ เปนกรรมการและเลขานุการ 
(๖) ผูอํานวยการกองทะเบียนและวัดผล เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

  กรรมการตามขอ (๓) และ (๔) ใหวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับการ
แตงตั้งใหมอีกได 
 ขอ ๘ คณะกรรมการมาตรฐานการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษา มีอํานาจและหนาท่ี ดังนี้ 

(๑) กําหนดนโยบาย ระบบ มาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการโอนและการ
เทียบโอนผลการศึกษา 

(๒) ออกประกาศหรือคําสั่งเก่ียวกับการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษา 
(๓) รับพิจารณาคํารองและวินิจฉัยชี้ขาดปญหาเก่ียวกับการโอนและการเทียบโอนผล

การศึกษา 
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(๔) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพ่ือกระทําการใด ๆ 
อันอยูในอํานาจและหนาท่ีของคณะกรรมการมาตรฐานการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษา 

(๕) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 ขอ ๙ ใหการดําเนินการเก่ียวกับการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาท่ีดําเนินการไปกอน
ระเบียบนี้ใชบังคับ ใหมีผลสมบูรณตามระเบียบฉบับนี้ 
 ขอ ๑๐  ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้    
 
  ประกาศ  ณ วันท่ี      ๑๔      พฤษภาคม  พุทธศักราช ๒๕๔๗ 

        
          (พระสุเมธาธิบดี) 
      นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๑๓๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วาดวยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  (ฉบับท่ี ๒) 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วาดวยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  (ฉบับท่ี ๒) 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

----------------- 
 โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงแกไขบางสวนของระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วาดวยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ ใหมีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน  
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช             
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งท่ี ๕/                
๒๕๕๑ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงใหวางระเบียบไวดังตอไปนี้ 
  ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการ                            
โอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๑” 
 ขอ ๒ ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 ขอ ๓ ใหยกเลิกขอ ๔ แห งระ เบี ยบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย   ว า                         
ดวยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใชขอความตอไปนี้แทน 
  “ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
   “การโอน” หมายถึง การโอนผลการศึกษาระดับปริญญาและหนวยกิต ของ

รายวิชาในระดับเดียวกันท่ีไดเคยศึกษามาแลวในมหาวิทยาลัย เพ่ือใชนับเปนสวนหนึ่งของ
การศึกษา 

   “การเทียบโอน” หมายถึง การเทียบโอนผลการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือปริญญา
และหนวยกิตของรายวิชาในระดับเดียวกัน ท่ีไดเคยศึกษามาแลวใน            สถาบันการศึกษา
อ่ืนท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง เพ่ือใชนับเปนสวนหนึ่งของการศึกษาในมหาวิทยาลัย 

   “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัย ใน
มหาวิทยาลัย” 

 ขอ ๔ ใหยกเลิกขอ ๖ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วาดวยการโอน
และการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใชขอความตอไปนี้แทน 
  “ขอ ๖ หลักเกณฑและเง่ือนไขการเทียบโอนผลการศึกษา  มีดังนี้ 
  (๑) ผูท่ีเคยศึกษาหลักสูตรระดับอนุปริญญา หรือระดับปริญญาตรี  หรือ

เทียบเทา หรือสําเร็จการศึกษามาแลว จากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง ตอง
ยื่นคํารองขออนุมัติตอคณะหรือวิทยาลัยท่ีรับโอน ภายในระยะเวลาสิบหาวัน นับแตวันเปด
ภาคการศึกษาปกติแรกท่ีเขาศึกษา 

  (๒) รายวิชาท่ีนํามาขอเทียบโอน ตองมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสาม
ในสี่ของรายวิชาใหมท่ีขอเทียบโอน และจํานวนหนวยกิตท่ีเทียบโอนได จะตองไม เกินสาม
ในสี่ของจํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรระดับปริญญาตรีท่ีรับเทียบโอน 



 
 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๑๓๒ 
 

 

  (๓) ใหคณะกรรมการเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบในการเทียบโอนของ  ผู
ยื่นคํารอง เฉพาะรายวิชาท่ีมีผลการศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญา หรือระดับปริญญา
ตรี หรือเทียบเทา ไมต่ํากวาระดับ C หรือ S หรือคาระดับ ๒.๐๐ หรือ  เทียบเทา  ใหคณะ
หรือวิทยาลัยท่ีดําเนินการรับเทียบโอนเสร็จสิ้นแลวแจงผลการเทียบโอนใหกองทะเบียน
และวัดผลทราบ ภายในระยะเวลาสามสิบวัน นับแตวันเปดภาคการศึกษาปกติแรกท่ีเขา
ศึกษา 

  (๔) จํานวนรายวิชาและผลการศึกษาท่ีเทียบโอนได ใหรวมเปนหนวยกิต ตาม
หลักสูตรท่ีศึกษาได และไมสามารถนําไปคิดคาระดับเฉลี่ยสะสมได 

  (๕) นิสิตตองลงทะเบียนเรียนในคณะหรือวิทยาลัยท่ีรับเทียบโอนไมนอยกวา
สามภาคการศึกษาปกติ และตองมีหนวยกิตสะสมใหมไมนอยกวาหกสิบหนวยกิต 

 
   นิสิตตองชําระคาธรรมเนียมการเทียบโอนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด” 
  ประกาศ  ณ วันท่ี    ๒๑   สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 

                                             
          (พระธรรมสุธี) 
      นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ภาคผนวก ซ  
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

เร่ือง ปริญญาในสาขาวิชาและอักษรยอสําหรับสาขาวิชา พ.ศ.๒๕๔๒ 
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ภาคผนวก ฌ  
ขอกําหนดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วาดวยการจัดต้ังสวนงานพ.ศ.๒๕๔๑ 
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๑๔๕ 
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๑๔๙ 
 

 



 
 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๑๕๐ 
 

 



 
 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๑๕๑ 
 

 



 
 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๑๕๒ 
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ผลการประเมินการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง 
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ภาคผนวก ญ  
มติสภามหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั  

เร่ือง ขออนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
        เร่ือง ขออนุมัติแกไขรายละเอียดหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการเชิงพุทธ  
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ภาคผนวก ฎ  
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

เรื่อง ขออนุมัตเิปดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร 
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ภาคผนวก ฏ  
ประวัติและผลงานอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙)  
ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
*********************************** 

พระครูวินัยธรเอก  ชินวํโส (เฉยประทุม), ดร. 
สวนท่ี ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ  พระครูวินัยธรเอก  ฉายา ชินวํโส  นามสกุล   เฉยประทุม  อายุ ๔๐ ป พรรษา  ๑๙  
เกิดวันอังคารท่ี  ๒๖  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ 
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน ๕-๑๐๑๔-๐๐๐๓๙-๕๖-๘ 
 
สวนท่ี ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา) 
ปริญญาเอก สาขา (การจัดการเชิงพุทธ) สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ.๒๕๕๘ 
ปริญญาโท   สาขา (การจัดการเชิงพุทธ) สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ.๒๕๕๕ 
ปริญญาตรี   สาขา (การจัดการเชิงพุทธ) สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ.๒๕๕๓ 
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตั้งแต ๑ พฤษภาคม พ.ศ. 
๒๕๕๘ 
 
สวนท่ี ๓ ประสบการณทํางาน  จํานวน  ๓  ป 
พ.ศ.๒๕๕๗  - ปจจุบัน  เปนอาจารยประจําหลักสูตรการจัดการเชิงพุทธ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 
ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๗- บรรยายวิชา ๐๐๐ ๒๕๙วิชา เทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ระดับ
ปริญญาตรี คณะสังคมศาสตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (บรรยายพิเศษ) 
ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๗- บรรยายวิชา ๐๐๐ ๑๕๘วิชาประวัติพระพุทธศาสนา ระดับปริญญาตรี คณะ
สังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (บรรยายพิเศษ) 
ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๗- บรรยายวิชา  ๔๐๖ ๓๑๐ วชิา การจัดการสาธารณูปการระดับปริญญาตรีคณะ
สังคมศาสตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (บรรยายพิเศษ) 
ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๘- บรรยายวิชา ๐๐๐ ๑๕๘วิชาประวัติพระพุทธศาสนา ระดับปริญญาตรี ภาควิชา
รัฐศาสตร  คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๘- บรรยายวิชา ๔๐๖ ๓๑๒วิชาการจัดการการศึกษาของคณะสงฆ ระดับปริญญาตรี  
ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๘- บรรยายวิชา ๔๐๖๓๑๑วิชา การจัดการการเผยแผพระพุทธศาสนา ระดับปริญญา
ตรี  ภาควิชารัฐศาสตร  คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
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ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๘- บรรยายวิชา ๔๐๖ ๔๑๗วิชา การอนุรักษและการจัดการพุทธศิลประดับปริญญา
ตรีภาควิชารัฐศาสตร  คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๘- บรรยายวิชา ๔๐๖ ๓๐๒วิชา การจัดการทรัพยสินของพระพุทธศาสนาระดับ
ปริญญาตรีภาควิชารัฐศาสตร  คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙- บรรยายวิชา ๐๐๐ ๑๕๘วิชาประวัติพระพุทธศาสนา  ระดับปริญญาตรีภาควิชา
รัฐศาสตร  คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙- บรรยายวิชา ๔๐๖ ๓๑๒วิชาการจัดการการศึกษาของคณะสงฆ ระดับปริญญาตรี
ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙- บรรยาย๔๐๑๔๐๔ วชิาพระพุทธศาสนากับความม่ันคงของมนุษย ระดับปริญญา
ตรี คณะสังคมศาสตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 
สวนท่ี ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปจจุบัน) 
บทความทางวิชาการ 
พระครูวินัยธรเอก ชินวํโส,ดร.(2559). วิเคราะหแนวคิดสันติวิธีขององคกรสหประชาชาติUN. วารสารสันติ

ศึกษาปริทรรศน มจร ปท่ี 5 (งานประชุมวิชาการนานาชาติ สมาคมมหาวิทยาลัย
พระพุทธศาสนานานาชาต ิครั้งท่ี 3 ประจําป 2559). หนา 430-442. 
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ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙)  
ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
*********************************** 

นายวินัย มีมาก 
สวนท่ี ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ  นายวินัย  นามสกุล   มีมาก  อายุ ๔๔ ป  
เกิดวันพุทธท่ี  ๑๕  เดือน  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน ๓-๑๔๑๕-๐๐๐๗๗-๔๓-๑ 
 
สวนท่ี ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา) 
ปริญญาโท สาขา วิชาการจัดการเชิงพุทธ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๓ 
ปริญญาตรี สาขา  วิชาการจัดการเชิงพุทธ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๕ 
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตั้งแต ๑ พฤษภาคม พ.ศ. 
๒๕๕๘ 
 

สวนท่ี ๓ ประสบการณทํางาน  จํานวน  ๓  ป 
พ.ศ.๒๕๕๗  - ปจจุบัน  เปนอาจารยประจําหลักสูตรการจัดการเชิงพุทธ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 
ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๗- บรรยายวิชา ๐๐๐ ๒๕๙ วิชา เทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ระดับ
ปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (บรรยายพิเศษ) 
ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๗- บรรยายวิชา ๐๐๐ ๑๕๘ วิชาประวัติพระพุทธศาสนา ระดับปริญญาตรี  
  คณะสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (บรรยายพิเศษ) 
ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๗- บรรยายวิชา  ๔๐๖ ๓๑๐ วชิา การจัดการสาธารณูปการ ระดับปริญญาตรีคณะ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (บรรยายพิเศษ) 
ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๘- บรรยายวิชา ๐๐๐ ๑๕๘ วิชาประวัติพระพุทธศาสนา  ระดับปริญญาตรี  
  ภาควิชารัฐศาสตร  คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๘- บรรยายวิชา ๔๐๖ ๓๑๒ วิชาการจัดการการศึกษาของคณะสงฆ ระดับปริญญาตรี   
  ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๘- บรรยายวิชา ๐๐๐ ๒๕๙ วิชา เทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ระดับ 
 ปริญญาตรี  ภาควิชารัฐศาสตร  คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๘- บรรยายวิชา ๔๐๖ ๓๑๐ วิชา การจัดการสาธารณูปการ ระดับปริญญาตรี  
  ภาควิชารัฐศาสตร  คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
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ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๘- บรรยายวิชา ๔๐๖ ๔๐๕ วิชาหลักการฝกอบรมและการประชุม ระดับปริญญาตรี 
  ภาควิชารัฐศาสตร  คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ภาคฤดูรอน/๒๕๕๘- บรรยายวิชา ๔๐๖ ๓๒๖ วชิา การจัดการงานสารบรรณและธุรการ ระดับปริญญาตรี  
  ภาควิชารัฐศาสตร  คณะสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙- บรรยายวิชา ๐๐๐ ๑๕๘ วิชาประวัติพระพุทธศาสนา  ระดับปริญญาตรี  
  ภาควิชารัฐศาสตร  คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙- บรรยายวิชา ๔๐๖ ๓๑๒ วิชาการจัดการการศึกษาของคณะสงฆ ระดับปริญญาตรี   
  ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙- บรรยาย ๔๐๖ ๓๐๖ วิชาความรูเบื้องตนเก่ียวกับการจัดการ ระดับปริญญาตรี  
  คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 

สวนท่ี ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปจจุบัน) 
บทความทางวิชาการ 
นายวินัย มีมาก. (๒๕๕๘). “การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น : ตามทัศนะเชิง

พุทธบูรณาการ” วารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน ปท่ี ๕ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม 
๒๕๕๙).หนา ๔๖๑-๔๗๓. 
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ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙)  
ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
*********************************** 

พระครูสุนทรเจติยาภิวัฒน, ดร. 
สวนท่ี ๑ ประวัติบุคลากร 
 
ชื่อ  พระครูสุนทรเจติยาภิวัฒน, ดร. ฉายา สุทฺธจิตโต นามสกุล ลิ่มทองนอย อายุ ๔๖ ป  
เกิดวันท่ี ๒๓ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๑๔ 
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน ๓-๑๔๐๙-๐๐๒๒๐-๑๖-๗ 
 
สวนท่ี ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา) 

ปริญญาเอก (พธ.ด.) สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ปริญญาโท (พธ.ม.) สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ปการศึกษา ๒๕๕๕ 

ปริญญาตรี (พธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ปการศึกษา ๒๕๕๓ 

*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยพิเศษมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

 
 

สวนท่ี ๓ ประสบการณทํางาน  จํานวน  ๓  ป 
พ.ศ. ๒๕๕๘รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑ 
๒. ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒ 
๓. ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓ 
๔. ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔ 
๕. ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕ 
๖. ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖ 
๗. ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗ 

 
พ.ศ.๒๕๕๙  - ปจจุบัน  เปนอาจารยประจําหลักสูตรการจัดการเชิงพุทธ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๑๘ 
 

 

๑. ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑ 
๒. ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒ 
๓. ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓ 
๔. ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔ 
๕. ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕ 
๖. ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖ 
๗. ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗ 

พ.ศ.๒๕๖๐  - ปจจุบัน  เปนอาจารยประจําหลักสูตรการจัดการเชิงพุทธ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 
๑. ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑ 
๒. ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒ 
๓. ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓ 
๔. ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔ 
๕. ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕ 
๖. ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖ 
๗. ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗ 
๘. การจัดการทรัพยสินของพระพุทธศาสนา 

 
สวนท่ี ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปจจุบัน) 
บทความทางวิชาการ  
พระครูธรรมธรนิเทศ อภิญาโณ พระครูสุนทรเจติยาภิวัฒน.(2559). บทบาทของวัดในการเสริมสรางใหเกิด

สันติสุขในชุมชน.วารสารสันติศึกษาปริทรรศน มจร ปท่ี 4 ฉบับท่ี 1 พิเศษ (มกราคม-มิถุนายน
2559). หนา ๘๒-๙๐. 
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ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙)  
ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
*********************************** 

 

ดร.พงศพัฒน   จิตตานุรักษ  
   

สวนท่ี ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ ดร.พงศพัฒน   นามสกุล จิตตานุรักษ   อายุ ๔๘ ป  
เกิดวัน ศุกร ท่ี ๑๓ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ 
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน ๕ ๓๐๙๙ ๙๐๐๓๒ ๐๗ ๔ 
 
สวนท่ี ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา) 
ปริญญาเอก สาขา รัฐประศาสนศาสตร สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๙ 
ปริญญาโท   
   ๑. สาขาวิชาจีนในระบบเศรษฐกิจโลก มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ.๒๕๕๓ 
   ๒. สาขา การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) พ.ศ.๒๕๕๔ 
ปริญญาตรี  สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ.๒๕๔๘ 
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่ี ๔๔๑/๒๕๕๘ มีผลตั้งแตวันท่ี 
๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
สวนท่ี ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๓๐-ปจจุบัน) 
๒๕๕๗   อาจารย สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  บรรยายรายวิชา 
 ๑. วิชาการวางแผนและควบคุมงานบริหาร                 
๒๕๕๘    อาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
 ๑. วิชาความรูเบื้องตนทางรัฐประศาสนศาสตร ๒. วิชาการวางแผนและควบคุมงานบริหาร 
 ๓. วิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย                 
๒๕๕๙    อาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
 ๑. วิชาความรูเบื้องตนทางรัฐประศาสนศาสตร ๒. วิชาการวางแผนและควบคุมงานบริหาร 
 ๓. วิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย                                 
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สวนท่ี ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน) 

บทความวิชาการ 

- 

นําเสนอบทความวิชาการ 
ดร.พงศพัฒน จิตตานุรักษ (2559). ภูมิปญญาทองถิ่นและสากลดานมนุษยศาสตรและสังศาสตรกาวสูยุค 
             อาเซียน : นําเสนอบทความในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ “มนุษยศาสตรและ 
             สังคมศาสตร วิชาการครั้งท่ี ๑ ในวันศุกรท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร   
             ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 

บทความวิจัย 
ดร.พงศพัฒน จิตตานุรักษ (2559). การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาตัวแบบจริยธรรมของ 
           ขาราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย: ตีพิมพเผยแพรในวารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน  
            ISSN : 2287-0121 ปท่ี ๕ ฉบับท่ี ๒ (พิเศษ) (เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม). หนา ๑๕-๒๒.  
รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม, ผศ.ดร.บุษกร วัฒนบุตร, ดร.พงศพัฒน จิตตานุรักษ,พล.อ.ดร.รุจ กสิวุฒิ 
            (2560) . การติดตามและการประเมินผลโครงการเสริมสรางสุขภาวะและการเรียนรูตาม 
            แนวพระพุทธศาสนา  สถาบันวิจัยพุทธศาสตรและคณะสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยมหา 
            จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
            (สสส.).พระนครศรีอยุธยา วารสารวิชาการ ธรรมทรรศน ISSN : 1513-  5845 ปท่ี ๑๗ ฉบับท่ี ๑ 
            (เดือน มกราคม – เมษายน). หนา ๑ - ๑๕. 
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ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙)  
ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

*********************************** 

ดร.ธวัชชัย สมอเนื้อ   

สวนท่ี ๑ ประวัติบุคลากร 

๑. ชื่อ ดร.ธวัชชัย นามสกุล สมอเนื้อ อายุ ๕๘ ป  

๒. เกิดวัน ศุกร ท่ี ๖ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๒ 

๓. รหัสบัตรประจําตัวประชาชน ๓ ๔๐๑๑ ๐๐๑๒๙ ๘๘ ๑ 

 

สวนท่ี ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง 

๑. วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ํา) 

ปริญญาเอก สาขา รัฐประศาสนศาสตร สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๐ 

ปริญญาโท  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม  พ.ศ.๒๕๔๖ 

ปริญญาตร ี สาขาวิชาการสอนสังคม สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ.๒๕๓๔ 

๒. ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารย 

สวนท่ี ๓ ประสบการณทํางาน (พ.ศ.๒๕๕๗-ปจจุบัน) 

๒๕๕๗   อาจารยพิเศษ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  บรรยายรายวชิา 

 ๑. วิชาการบริหารเชิงกลยุทธ 

 ๒. วิชาการบริหารงบประมาณและการคลังสาธารณะ                 

สวนท่ี ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน) 

บทความวิจัย 

ธวัชชัย สมอเนื้อ .(๒๕๖๐). การพัฒนาทีมงานของบุคลากรตามหลักพุทธธรรมในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย  : วารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน ISSN : 2287-0121 ปท่ี ๖ (ฉบับท่ี 
๒ ฉบับพิเศษ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ครบรอบ ๑๐ ป กจพ). หนา ๒๖๙-๒๘๐. 
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ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หนวยงาน วิทยาเขตนครราชสีมา 
*********************************** 

พระไพรัตน  รตนโชโต 
สวนท่ี ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ  พระไพรัตน   ฉายา รตนโชโต  นามสกุล    เอิบสําโรงอายุ  ๕๓  ป   พรรษา ๑๐ 
เกิดวันพุธท่ี ๒๒  เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ.  ๒๕๐๔ 
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน   ๓๑๐๒๑๐๑๔๕๘๖๔๔ 
 
สวนท่ี ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง 
วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ํา) 
ปริญญาโท สาขา  การจัดการเชิงพุทธสถาบัน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ.  ๒๕๕๘ 
ปริญญาตรี สาขา  การจัดการเชิงพุทธสถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่ี  ๔๖๔/๒๕๕๙   
มีผลตั้งแตวันท่ี  ๑  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
สวนท่ี ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๘       เปนอาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ   รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. การศึกษาอิสระทางการจัดการเชิงพุทธ 
๒. การจัดการการเงินและทรัพยสิน  
๓. พระพุทธศาสนากับความม่ันคงของมนุษย  

พ.ศ. ๒๕๕๙       เปนอาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ   รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
๑. การจัดการทรัพยสินทางพระพุทธศาสนา  
๒. การจัดการเชิงกลยุทธ 
๓. ๓. รัฐศาสตรในพระไตรปฎก  

 
สวนท่ี ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๕-ปจจุบัน) 
 
พระไพรัตน  รตนโชโต. (๒๕๕๙).การดูแลสุขภาพพระสงฆหางไกลโรค.บทความวิชาการ.การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ  ครั้งท่ี  ๓  และระดับชาติ  ครั้งท่ี  ๑  เรื่อง  “พุทธบูรณาการกับการวิจัยเพ่ือพัฒนา
สังคมใหยั่งยืน” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแกน). หนา ๑๖-๒๓. 
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ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หนวยงาน วิทยาเขตนครราชสีมา 
*********************************** 

พระครูสังฆรักษสวัสดิ์ อภินนฺโท 
สวนท่ี ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ พระครูสังฆรักษสวัสดิ์ ฉายา  อภินนฺโทนามสกุล ขันติธรรมอายุ  ๔๘  ป  พรรษา ๑๒ 
เกิดวันอาทิตย  ท่ี  ๑๙  เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ 
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน   ๓๑๐๐๙๐๑๘๔๙๓๕๒ 
สวนท่ี ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง 
วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ํา) 

ปริญญาโท สาขา  การจัดการเชิงพุทธสถาบัน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ.  ๒๕๕๘ 

ปริญญาตรี สาขา  การจัดการเชิงพุทธสถาบัน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่ี  ๔๖๔/๒๕๕๙   

มีผลตั้งแตวันท่ี  ๑  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สวนท่ี ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๘       อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. การบริหารสาธารณูปการ 
๒. การจัดการเผยแผพระพุทธศาสนา 
๓. หลักการฝกอบรมและการประชุม   
๔. รัฐศาสตรตามแนวพระพุทธศาสนา  
๕. สันติวิธีและสมานฉันทแนวพุทธ  

พ.ศ. ๒๕๕๙       อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รับผิดชอบสอนในรายวิชา  
๑. การวางแผนและควบคุมการบริหาร  

สวนท่ี ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน) 
พระครูสังฆรักษสวัสดิ์ อภินนฺโท. (๒๕๕๙). การวางแผนสูความสําเร็จดวยสังคหวัตถุ  ๔. บทความวิชาการ

การประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้งท่ี  ๓  และระดับชาติ  ครั้งท่ี  ๑  (เรื่อง  “พุทธบูรณาการกับ
การวิจัยเพ่ือพัฒนาสังคมใหยั่งยืน” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขต
ขอนแกน). หนา ๔๗-๕๘.     
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๒๔ 
 

 

 
ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หนวยงาน วิทยาเขตนครราชสีมา 
*********************************** 

พระอินทรนุชสุวณฺโณ 
สวนท่ี ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ  พระอินทรนุชฉายา  สุวณฺโณนามสกุล  บุญตอง  อายุ  ๕๑  ป  พรรษา ๑๐ 
เกิดวันศุกรท่ี  ๑   เดือน    มกราคม   พ.ศ.   ๒๕๐๘ 
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน   ๓๓๒๑๐๐๐๘๖๘๖๕๘ 
 
สวนท่ี ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง 
วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ํา) 

ปริญญาโท สาขา  การจัดการเชิงพุทธสถาบัน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ.  ๒๕๕๘ 

ปริญญาตรี สาขา  ศิลปศาสตรสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมพ.ศ.  ๒๕๓๙ 

*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่ี  ๔๖๔/๒๕๕๙   

มีผลตั้งแตวันท่ี  ๑  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
สวนท่ี ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๘    อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
๒. สันติวิธีและสมานฉันทแนวพุทธ   

พ.ศ. ๒๕๕๙   อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
                           ๑. ธรรมาภิบาลตามแนวทางพระพุทธศาสนา 

                 ๒. การจัดการทรัพยากรมนุษยแนวพุทธ  
สวนท่ี ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๕-ปจจุบัน) 
พระอินทรนุชสุวณฺโณ.(๒๕๕๙).หลักพุทธธรรมท่ีนํามาประยุกตกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย.บทความ

วิชาการการประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้งท่ี  ๓  และระดับชาติ  ครั้งท่ี  ๑  (เรื่อง “พุทธ
บูรณาการกับการวิจัยเพ่ือพัฒนาสังคมใหยั่งยืน”  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตขอนแกน). หนา ๓๖-๔๖. 
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๒๕ 
 

 

 
ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หนวยงาน วิทยาเขตนครราชสีมา 
*********************************** 

นางไพวรรณ  ปุริมาตร 
สวนท่ี ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ  นางไพวรรณฉายา-นามสกุล ปุริมาตร  อายุ  ๔๐  ป    
เกิดวันอังคารท่ี  ๖   เดือน    มกราคม   พ.ศ.   ๒๕๑๙ 
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน   ๓๓๐๙๙๐๑๕๔๖๔๑๑ 
 
สวนท่ี ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง 
วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ํา) 
ปริญญาโท สาขา  การจัดการภาครัฐภาคเอกชน  สถาบัน  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาพ.ศ.  ๒๕๕๗ 
ปริญญาตรี สาขา  คหกรรมศาสตรท่ัวไป  สถาบัน สถาบันราชภัฎนครราชสีมาพ.ศ.  ๒๕๔๔ 
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่ี  ๔๖๔/๒๕๕๙   
มีผลตั้งแตวันท่ี  ๑  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

สวนท่ี ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๘      เปนอาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. การวิจัยเพ่ือการจัดการ  ๑ 
๒.  การศึกษาอิสระทางการจัดการเชิงพุทธ 
๓. การบริหารจัดการงบประมาณ 
๔.  การวิจัยเพ่ือการจัดการ  ๒ 

พ.ศ. ๒๕๕๙      เปนอาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 
๑. งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา  ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙ 
๒. การวิจัยเพ่ือการจัดการ ๑  ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙ 

 
สวนท่ี ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๗-ปจจุบัน) 
งานวิจัย 
ไพวรรณ ปุริมาตร (นักวิจัยรวม) (๒๕๕๗) “ศักยภาพแหลงทองเท่ียวเชิงพุทธธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 
รายงานการวิจัย, ทุนวิจัยมุงเปา  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). 
ไพวรรณ ปุริมาตร (นักวิจัยรวม) (๒๕๕๘) “รูปแบบการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมของ
สถาบันอุดมศึกษา : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา”รายงานการ
วิจัย, สถาบันวิจัยพุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๒๖ 
 

 

ไพวรรณ ปุริมาตร (นักวิจัยรวม) (๒๕๕๙) “การสรางเกณฑมาตรการดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตาม     
หลักศีล  ๕” รายงานการวิจัย,  สถาบันวิจัยพุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ป ๒๕๕๙. 
ไพวรรณ ปุริมาตร (นักวิจัยรวม) (๒๕๕๙) “การศึกษาความเครียดของผูสูงอายุในจังหวัดนครราชสีมาและ
จังหวัดชัยภูมิ”รายงานการวิจัย,ทุนมุงเปา  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  (วช.)  ป ๒๕๕๙.  
 
บทความทางวิชาการ 
ไพวรรณ  ปุริมาตร. (๒๕๕๙). การเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม ส่ิงแวดลอม กับกระบวนทัศนในการแกปญหา

วิกฤติทางพระพุทธศาสนา. บทความวิชาการการประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้งท่ี  ๓  และ
ระดับชาติ   ครั้ ง ท่ี   ๑ ( เรื่อง  “พุทธบูรณาการกับการวิจัยเ พ่ือพัฒนาสังคมใหยั่ งยืน”  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแกน). หนา ๓๔๓-๓๕๖.     

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๒๗ 
 

 

 
ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หนวยงาน วิทยาเขตนครราชสีมา 
*********************************** 

นายภูดิศ นอขุนทด 
 

สวนท่ี ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ นายภูดิศฉายา/นามสกุล  นอขุนทด   อายุ  ๓๗  ป พรรษา      - 
เกิดวันศุกรท่ี  ๗   เดือน    ธันวาคม   พ.ศ.   ๒๕๒๒ 
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน   ๔๓๖๐๗๐๐๐๒๑๘๙ 
สวนท่ี ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง 
วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ํา) 
ปริญญาโท สาขา  รัฐประศาสนศาสตร  สถาบัน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
ปริญญาตรี สาขา  รัฐศาสตร  สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ 
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่ี  ๔๖๔/๒๕๕๙   
มีผลตั้งแตวันท่ี  ๑  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
สวนท่ี ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๘      เปนอาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. การเมืองการปกครองสวนทองถ่ินไทย 
๒. การจัดการศึกษาคณะสงฆ  

พ.ศ. ๒๕๕๙      เปนอาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 
๑. การเมืองการปกครองสวนทองถ่ินไทย 
๒. พรรคการเมืองกลุมผลประโยชนและการเลือกตั้ง 
๓. การเมืองการปกครองสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ินของไทย   
๔. สัมมนาการจัดการกิจการคณะสงฆ  

สวนท่ี ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๕-ปจจุบัน) 
ภูดิศ นอขุนทด. (๒๕๕๙).การสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรมกับองคการบริหารสวนตําบล.บทความวิชาการ.

การประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้งท่ี  ๓  และระดับชาติ  ครั้งท่ี ๑(เรื่อง“พุทธบูรณาการกับ
การวิจัยเพ่ือพัฒนาสังคมใหยั่งยืน”  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขต
ขอนแกน).หนา ๖๐-๗๑.     
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๒๘ 
 

 

 
ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หนวยงาน    วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ 
*********************************** 

พระครูโกศลศาสนวงศ มนฺตีวํโส (มนตรีวงษ) 
สวนท่ี ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ พระครูโกศลศาสนวงศ    ฉายา มนฺตีวํโสนามสกุลมนตรีวงษอายุ๕๒ป พรรษา๓๒ 
เกิดวันศุกรท่ี๒๔เดือนเมษายนพ.ศ.๒๕๐๗ 
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน๓๒๓๙๙๐๐๐๙๙๗๗๒ 
สวนท่ี ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง 
ปริญญาโท สาขาการจัดการเชิงพุทธสถาบันมหาวิทยลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ.๒๕๕๗ 
ปริญญาตรี สาขาการจัดการเชิงพุทธสถาบันมหาวิทยลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ.๒๕๕๖ 
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่ี ๒๐ /๒๕๕๗ 
มีผลตั้งแตวันท่ี ๑ เดือน  มิถุนายนพ.ศ.๒๕๕๗ 
 
สวนท่ี ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗   อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 
๑.วิชาการวางแผนและควบคุมงานบริหาร   
๒.วิชากฎหมายคณะสงฆ                     
๓.วิชาการบริหารธุรการ                               
๔.วิชาการจัดการทรัพยสินของพระพุทธศาสนา    
๕.การสังคมสงเคราะหตามแนวพระพุทธศาสนา  
๖.ภาวะผูนําทางการจัดการตามแนวพระพุทธศาสนา  
พ.ศ. ๒๕๕๘   อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 
๑.วิชาการวางแผนและควบคุมงานบริหาร   
๒.วิชากฎหมายคณะสงฆ                     
๓.วิชาการบริหารธุรการ                               
๔.วิชาการจัดการทรัพยสินของพระพุทธศาสนา    
๕.การสังคมสงเคราะหตามแนวพระพุทธศาสนา  
๖.ภาวะผูนําทางการจัดการตามแนวพระพุทธศาสนา  
พ.ศ. ๒๕๕๙   อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 
๑.วิชาการวางแผนและควบคุมงานบริหาร   
๒.วิชากฎหมายคณะสงฆ   
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๒๙ 
 

 

 
สวนท่ี ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปจจุบัน) 
พระครูโกศลศาสนวงศ. (๒๕๕๙).“บทบาทการปกครองคณะสงฆของพระสังฆาธิการในอําเภอขุนหาญ 

จังหวัดศรีสะเกษ”บทความทางวิชาการการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี ๓ และระดับ
นานาชาติ  ครั้ ง ท่ี  ๑ (เรื่อง “พุทธบูรณาการกับการวิจัยเ พ่ือพัฒนาสังคมใหยั่ งยืน” 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน).หนา๑๗๗-๑๘๗.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๓๐ 
 

 

 
ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หนวยงาน วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ 
*********************************** 

คุณวัฒนดวงมณี 
สวนท่ี ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ       นายคุณวัฒนนามสกุล  ดวงมณี  อายุ  ๔๙  ป 
เกิดวัน จันทร  ท่ี  ๒๐  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๑๐  
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน. ๓๓๓๐๖ ๐๐๓๐๔ ๒๐๗ 
 
สวนท่ี ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง 
 
ปริญญาโท สาขา     การจัดการเชิงพุทธ  สถาบัน   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
ปริญญาตรี สาขา     การจัดการเชิงพุทธ  สถาบัน   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่ี  ๒๐ / ๒๕๕๗ 
มีผลตั้งแตวันท่ี  ๑  เดือนมิถุนายน   พ.ศ.  ๒๒๕๗ 
 
สวนท่ี ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗     เปนอาจารยประจําหลักสูตรการจัดการเชิงพุทธ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. พระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครอง   
๒. พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน 
๓. ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ     
๔. บส. ๐๑๙ ภูมิปญญาทองถ่ิน                    
๕. สันติวิธี และสมานฉันทแนวพุทธ          
๖. การเผยแผพระพุทธศาสนาแนวพุทธ    
๗. การจัดการทรัพยากรมนุษยแนวพุทธ     
๘. การประชาสัมพันธเชิงพุทธ                

พ.ศ. ๒๕๕๘เปนอาจารยประจําหลักสูตรการจัดการเชิงพุทธ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 
๑. พระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครอง   
๒. พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน 
๓. ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ     
๔. พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร      
๕. สันติวิธ ีและสมานฉันทแนวพุทธ         
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๓๑ 
 

 

๖. การเผยแผพระพุทธศาสนาแนวพุทธ     
๗. การจัดการทรัพยากรมนุษยแนวพุทธ     

พ.ศ. ๒๕๕๙เปนอาจารยประจําหลักสูตรการจัดการเชิงพุทธ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 
 ๑. วิชา พระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครอง  

  ๒. วิชา พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน 
๓. วิชา ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ       

 
สวนท่ี ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๕-ปจจุบัน) 
คุณวัฒน ดวงมณี.(๒๕๕๙). “การจัดการเรียนการสอนคุณธรรมจริยธรรม  ของพระสงฆ ในศรีสะเกษ”

บทความทางวิชาการการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี ๓ และระดับนานาชาติ ครั้งท่ี ๑ (เรื่อง 
“พุทธบูรณาการกับการวิจัยเพ่ือพัฒนาสังคมใหยั่งยืน” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตขอนแกน)´หนา ๑๘๘-๒๐๑. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๓๒ 
 

 

 
ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หนวยงาน  วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ 
*********************************** 

ธยายุส ขอเจริญ 
สวนท่ี ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ     นายธยายุส        นามสกุล      ขอเจริญ      อายุ ๓๗ ป  
เกิดวันอังคาร  ท่ี ๓  เดือน  กรกฎาคม     พ.ศ.๒๕๒๒   
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน  ๓๑๐๒๑๐๐๓๖๔๓๔๔ 
 
สวนท่ี ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง 
ปริญญาโท สาขา  การจัดการเชิงพุทธ      สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย       พ.ศ.๒๕๕๗ 
ปริญญาตรี สาขา  รัฐศาสตร                 สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย       พ.ศ.๒๕๕๖ 
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่ี   ๒๐/๒๕๕๗ 
มีผลตั้งแตวันท่ี  ๑  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 
 
สวนท่ี ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗      เปนอาจารยประจําหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา          
๒. พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร        
๓. การจัดการเชิงกลยุทธ 
๔. การวิเคราะหสถานการณปจจุบัน 
๕. การบริหารจัดการงบประมาณ         
๖. การจัดการเงิน  และทรัพยสิน 
๗. การจัดการงานสารบรรณ  และธุรการ 

พ.ศ. ๒๕๕๘      เปนอาจารยประจําหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 
๑. พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา           
๒. พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร      
๓. การจัดการเชิงกลยุทธ 
๔. การวิเคราะหสถานการณปจจุบัน 
๕. การบริหารจัดการงบประมาณ        
๖. การจัดการเงิน  และทรัพยสิน 
๗. การจัดการงานสารบรรณ  และธุรการ 
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๓๓ 
 

 

๘. การจัดการพระพุทธศาสนาในอาเซียน 
พ.ศ. ๒๕๕๙      เปนอาจารยประจําหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา        
๒. การจัดการเชิงกลยุทธ 
๓. การวิเคราะหสถานการณปจจุบัน 
๔. การศึกษาอิสระทางการจัดการ        
๕. การบริหารจัดการงบประมาณ         

 
สวนท่ี ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปจจุบัน) 
ธยายุส  ขอเจริญ. (๒๕๕๙).“บทบาทพระสงฆดานการพัฒนาชุมชนในอําเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ”

บทความทางวิชาการการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี ๓ และระดับนานาชาติ ครั้งท่ี ๑ 
(เรื่อง “พุทธบูรณาการกับการวิจัยเพ่ือพัฒนาสังคมใหยั่งยืน” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน). หนา ๒๐๒-๒๑๔. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๓๔ 
 

 

 
ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หนวยงาน  วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ 
*********************************** 

ดร.ฐานิดา มั่นคง 
สวนท่ี ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ ดร.ฐานิดา  นามสกุล ม่ันคง   อายุ ๔๐ ป  
เกิดวัน ศุกร  ท่ี ๔  เดือน  มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๙   
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน  ๓๓๓๑๐๐๐๓๔๑๗๖๕ 
 
สวนท่ี ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา) 
ปริญญาเอก สาขา  บริหารการศึกษา  สถาบัน  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี   พ.ศ.๒๕๕๘ 
ปริญญาโท สาขา  บริหารธุรกิจ         สถาบัน  มหาวิทยาลัยรามคําแหง          พ.ศ.๒๕๔๗ 
ปริญญาโท สาขา  รัฐศาสตร            สถาบันมหาวิทยาลัยรามคําแหง          พ.ศ.๒๕๔๕ 
ปริญญาตรี สาขา  บริหารธุรกิจ        สถาบันมหาวิทยาลัยขอนแกนพ.ศ.๒๕๔๑ 
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่ี ๔๘๓/๒๕๕๗ 
มีผลตั้งแตวันท่ี ๑ เดือน เมษายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 
 
สวนท่ี ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗เปนอาจารยประจําหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑.การวิจัยเพ่ือการจัดการ ๑             
๒.ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร  ๑   
๓.การวิจัยเพ่ือการจัดการ ๒          

                      ๔.ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร  ๒   
พ.ศ. ๒๕๕๘เปนอาจารยประจําหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑.การวิจัยเพ่ือการจัดการ ๑        
๒.ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร  ๑ 
๓.การวิจัยเพ่ือการจัดการ ๒         
๔.ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร  ๒ 

พ.ศ. ๒๕๕๙เปนอาจารยประจําหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 
๑. การวิจัยเพ่ือการจัดการ ๑       
๒. ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร  ๑   
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๓๕ 
 

 

 
สวนท่ี ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปจจุบัน) 
งานวิจัยเรื่อง     
        ๑)  ดร.ฐานิดา  ม่ันคง.(๒๕๕๘).ชุมชนเขมแข็งตามหลักบวร : ชุมชนบานน้ําคํา จังหวัดศรีสะเกษ 
        ๒)  ดร.ฐานิดา  ม่ันคง.(๒๕๕๘).ความตองการจัดการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  วิทยาลัย
สงฆศรีสะเกษ.ทุนวิจัยวิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
        ๓)  ดร.ฐานิดา  ม่ันคง.(๒๕๕๙).ความรูความเขาใจของบุคลากรวิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ   ตองานประกัน
คุณภาพการศึกษา.ทุนวิจัยวิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
        ๔) ดร.ฐานิดา  ม่ันคง.(๒๕๕๗).รูปแบบการจัดการศึกษาสงเคราะหวิถีพุทธ. ทุนวิจัยสถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
บทความวิชาการ 
ดร.ฐานิดา  ม่ันคง. (๒๕๕๙). การติดตามผลบัณฑิตวิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ. บทความทางวิชาการ.การประชุม

วิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี ๓ และระดับนานาชาติ ครั้งท่ี ๑ (เรื่อง “พุทธบูรณาการกับการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาสังคมใหยั่งยืน” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน). หนา 
๑๖๙-๑๗๖. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๓๖ 
 

 

 
ประวัติอาจารยประจําหลักสูตร 

สาขาวิชา.การจัดการเชิงพุทธ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หนวยงาน    วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ 
*********************************** 

สวนท่ี ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ.    พระธงชัย    ฉายา ขนฺติธโร 
นามสกุล...มนตรีวงศ    อาย ุ๓๒ ป พรรษา ๗ 
เกิดวัน..จันทร.ท่ี ๔ เดือน  กุมภาพันธ พ.ศ.  ๒๕๒๘ 
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน ๑ – ๓๓๐๘ – ๐๐๐๒๑ – ๖๗ – ๙ 

 
สวนท่ี ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา) 
ปริญญาโท สาขา..การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   พ.ศ.๒๕๖๐ 
ปริญญาตรี สาขา.. การจัดการเชิงพุทธ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ.๒๕๕๙ 
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่ี...................... 
มีผลตั้งแตวันท่ี....................................... 

 
สวนท่ี ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๙       อาจารยประจําหลักสูตร....สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
๑.วิชาการวางแผนและควบคุมงานบริหาร  ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙ 
๒.วิชาการบริหารธุรการ                   ภาคการศึกษาท่ี   ๑/๒๕๕๙ 
๓.วิชาการจัดการทรัพยสินของพระพุทธศาสนา   ภาคการศึกษาท่ี  ๒/๒๕๕๙ 
๔.การสังคมสงเคราะหตามแนวพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาท่ี  ๒/๒๕๕๙ 
 
 
 
 

สวนท่ี ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๙-ปจจุบัน) 
พีรวัส อินทวี,พระธงชัย ขันติธฺโร. (๒๕๖๐). พระราชาผูทรงธรรมเพ่ือประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม,ปท่ี 

๑๙ ฉบับท่ี ๒ (เนื่องในโอกาสงาน “มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรวิชาการ ครั้งท่ี ๒๓ ) 
ประจําเดือนมิถุนายน –  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) วารสาร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร , 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร, หนา ๙๓ - ๑๐๒ 
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๓๗ 
 

 

 
ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หนวยงาน  วิทยาลัยสงฆชัยภูมิ 
*********************************** 

พระครูโอภาสกัลยาณธรรม,ดร. (กลฺยาณธมฺโม/พวงยอด) 
สวนท่ี ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ  พระครูโอภาสกัลยาณธรรม,ดร. ฉายา  กลฺยาณธมฺโม  นามสกุล  พวงยอด  อายุ  ๕๖   พรรษา ๓๔ 
เกิดวัน  อังคาร  ท่ี ๑๘  เดือน  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๐๓ 
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน  ๓ ๓๓๑๒ ๐๐๑๖๔ ๖๙ ๗ 
 

สวนท่ี ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง 
ปริญญาเอก สาขาการจัดการเชิงพุทธ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ.๒๕๕๘ 
ปริญญาโท สาขาการจัดการเชิงพุทธ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ปริญญาตรี สาขาการจัดการเชิงพุทธ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ.๒๕๕๔ 
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่ี ๑๖ / ๒๕๕๘ 
มีผลตั้งแตวันท่ี ๑ เดือน  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 
 

สวนท่ี ๓ ประสบการณทํางาน  จํานวน  ๑  ป 
พ.ศ.๒๕๕๘  - ปจจุบัน  เปนอาจารยประจําหลักพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ             
และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 
  เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน 
  หลักการฝกอบรมและการประชุม 
 
สวนท่ี ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปจจุบัน) 
พระครูโอภาสกัลยาณธรรม,ดร. (๒๕๕๙).  การใหบริการประชาชนตามหลักพุทธธรรม.บทความวิชาการการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี ๓ และระดับนานาชาติ ครั้งท่ี ๑ (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน). หนา ๖๗๖-๖๘๕. 
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๓๘ 
 

 

 
ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หนวยงานวิทยาลัยสงฆชัยภูมิ 
*********************************** 

พระครูภาวนาวชิรคุณ,ดร. (วชิรธมฺโม/ดีแสวง) 
สวนท่ี ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ พระครูภาวนาวชิรคุณ, ดร.  ฉายาวชิรธมฺโมนามสกุลดีแสวงอายุ๔๗ป พรรษา๒๗ 
เกิดวันเสารท่ี๒๒เดือนกันยายนพ.ศ.๒๕๑๒ 
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน๓๑๔๐๙๐๐๐๓๔๑๒๖ 
 

สวนท่ี ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง 
ปริญญาเอก สาขาการจัดการเชิงพุทธ สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ.๒๕๕๘ 
ปริญญาโท สาขาการจัดการเชิงพุทธ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ.๒๕๕๕ 
ปริญญาตรี สาขาการจัดการเชิงพุทธ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ.๒๕๕๔ 
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่ี๑๗/๒๕๕๘ 
มีผลตั้งแตวันท่ี๑เดือนตุลาคมพ.ศ.๒๕๕๘ 
 

สวนท่ี ๓ ประสบการณทํางาน  จํานวน  ๑  ป 
พ.ศ.๒๕๕๘  - เปนอาจารยประจําหลักพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ และรับผิดชอบสอนใน
รายวิชา 
  มนุษยกับสังคม 
  ปรัชญาเบื้องตน 
 

สวนท่ี ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปจจุบัน) 
พระครูภาวนาวชิรคุณ.ดร. (๒๕๕๙). “การบริหารงานตามหลักอธิปไตยในพระพุทธศาสนา”.บทความวิชาการ

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี ๓ และระดับนานาชาติ ครั้งท่ี ๑ (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน). หนา ๖๔๔-๖๕๒. 
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๓๙ 
 

 

 
ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หนวยงาน.วิทยาลัยสงฆชัยภูมิ 
*********************************** 

พระมหาประสาน อนุวตฺโต (ทัศนารุณพงศ) ดร. 
สวนท่ี ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ พระมหาประสาน ฉายา อนุวตฺโต  นามสกุล ทัศนารุณพงศ  อายุ ๔๗ ป พรรษา ๒๖  
เกิดวัน พุธ ท่ี ๒๓ เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๑๒ 
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน ๓ ๑๐๐๖ ๐๐๖๑๕ ๖๒ ๐ 
 

สวนท่ี ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง 
ปริญญาเอก สาขาการจัดการเชิงพุทธ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ.๒๕๕๘ 
ปริญญาโท สาขาการจัดการเชิงพุทธ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ปริญญาตรี สาขาการจัดการเชิงพุทธ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ.๒๕๕๔ 
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่ี ๑๘ / ๒๕๕๘ 
มีผลตั้งแตวันท่ี ๑ เดือน  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 
 

สวนท่ี ๓ ประสบการณทํางาน  จํานวน  ๑  ป 
พ.ศ.๒๕๕๘  - เปนอาจารยประจําหลักพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ และรับผิดชอบสอนใน
รายวิชา 
  พุทธวิธีการบริหาร 
  พระไตรปฎกศึกษา 
 

สวนท่ี ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปจจุบัน) 
พระมหาประสาน  อนุวตฺโต.ดร.“ภูมิปญญาแหงความเปนมนุษยในพระไตรปฎก” บทความวิชาการ.การ

ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี ๓ และระดับนานาชาติ ครั้งท่ี ๑ (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน). หนา ๖๓๐-๖๔๒. 
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๔๐ 
 

 

 
ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หนวยงาน  วิทยาลัยสงฆชัยภูมิ 
*********************************** 

ปรธภร ปุระกัน 
สวนท่ี ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ นางสาวปรธภร  นามสกุล  ปุระกัน   อายุ   ๔๔  ป  
เกิดวันเสารท่ี ๑๘  เดือน  มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน ๓ ๔๑๐๖ ๐๐๘๓๙ ๕๙ ๒ 
 

สวนท่ี ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง 
ปริญญาโทสาขาการจัดการท่ัวไป   สถาบัน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  กาญจนบุรี   พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาดและการจัดการสถาบัน  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  พ.ศ.๒๕๔๘ 
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่ี ๑๙ / ๒๕๕๘  
มีผลตั้งแตวันท่ี ๑ เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘  
 

สวนท่ี ๓ ประสบการณทํางาน  จํานวน  ๑  ป 
พ.ศ.๒๕๕๘  - เปนอาจารยประจําหลักพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ และรับผิดชอบสอนใน
รายวิชา 
  ภาษากับการสื่อสาร 
  การวิจัยเพ่ือการจัดการ ๑ 
  วัฒนธรรมไทย 
 

สวนท่ี ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปจจุบัน) 
ปรธภร  ปุระกัน. (๒๕๕๙). “กลยุทธการอนุรักษโบราณสถานของพระสังฆาธิการตามหลักพุทธธรรม”.

บทความวิชาการการประชุมวิชาการระดับชาติครั้ ง ท่ี๓ และระดับนานา ชาติครั้ ง ท่ี  ๑ 
(มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน). หนา ๗๔๔-๗๕๖. 
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๔๑ 
 

 

 
ประวัติอาจารยประจําหลักสูตร 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หนวยงานวิทยาลัยสงฆชัยภูมิ 
*********************************** 

สรรคชัย ไชยสกุลวงศ 
สวนท่ี ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ  นายสรรคชัย  นามสกุล  ไชยสกุลวงศ อายุ  ๔๒  ป  
เกิดวันเสาร  ท่ี ๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๗ 
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน ๕ ๕๗๑๕ ๐๐๐๕๒ ๕๗ ๑ 
 
สวนท่ี ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง 
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  สถาบัน มหาวิทยาลัยเนชั่น  พ.ศ.๒๕๕๒ 
ปริญญาตรี สาขาการจัดการ  สถาบัน มหาวิทยาลัยเนชั่น  พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 
สวนท่ี ๓ ประสบการณทํางาน  จํานวน  ๑  ป 
พ.ศ.๒๕๕๘  - ปจจุบัน  เปนอาจารยประจําหลักสูตรการจัดการเชิงพุทธ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 
  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการจัดการ 
  การประชาสัมพันธเชิงพุทธ 
  บัญชีเพ่ือการจัดการ 
 
สวนท่ี ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน) 
สรรคชัย  ไชยสกุลวงศ.“อุดมศึกษาแบบไทยๆ บนฐานสังคมพุทธ” บทความวิชาการ.การประชุมวิชาการ

ระดับชาติครั้งท่ี ๓ และระดับนานาชาติครั้งท่ี ๑ (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตขอนแกน). หนา ๖๕๐-๖๖๕. 
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๔๒ 
 

 

 
ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หนวยงานวิทยาลัยสงฆราชบุรี 
*********************************** 

สวนท่ี ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ พระมหาชินภัทร   ฉายา ฉินฺนาลโย     

นามสกุล อ่ึงปา อายุ ๓๓ ป  

เกิดวันอังคารท่ี๒๖เดือนเมษายนพ.ศ.๒๕๒๖ 

รหัสบัตรประจําตัวประชาชน๓๔๑๙๙๐๐๔๓๐๐๒๗ 
 

สวนท่ี ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา) 

ปริญญาโทสาขา วิชาการจัดการเชิงพุทธสถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ.๒๕๕๗ 

ปริญญาตรีเปรียญธรรม๙ประโยคสถาบันกองบาลีสนามหลวงพ.ศ.๒๕๕๕ 

*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่ี๗๔๐/๒๕๕๘มีผลตั้งแตวันท่ี

๑๕เดือนตุลาคมพ.ศ.๒๕๕๘ 
 

สวนท่ี ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน) 
พ.ศ.๒๕๕๘อาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
 รับผิดชอบการสอนในรายวิชา 
 ๑.รายวิชาธรรมะปฏิบัติ ๓   ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๘ 
 ๒.รายวิชาธรรมะปฏิบัติ ๒   ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๘ 
 ๓.รายวิชาความรูเบื้องตนเก่ียวกับการจัดการ ภาคการศึกษาภาคฤดูรอน/๒๕๕๘ 
พ.ศ.๒๕๕๙อาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
 รับผิดชอบการสอนในรายวิชา 
 ๑.รายวิชาธรรมะปฏิบัติ ๓   ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙ 
 ๒.รายวิชา แตงแปลบาลี     ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙ 
 ๓.รายวิชา ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการจัดการกิจการพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาท่ี ๑/

๒๕๕๙ 
 ๔.รายวิชา หลักการฝกอบรมและการประชุม ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙ 
 ๕.รายวิชา ตรรกศาสตรเบื้องตน ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๙ 
 ๖.รายวิชา การจัดการเผยแผพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๙ 
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๔๓ 
 

 

 ๗.รายวิชา การสังคมสงเคราะหแนวพุทธ ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๙ 
                     ๘.รายวิชา ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการจัดการ ภาคการศึกษาท่ี ฤดูรอน/๒๕๕๙ 
 

สวนท่ี ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน) 
พระมหาชินภัทร   ฉินฺนาลโย.(๒๕๕๘) . กัลยาณมิตรธรรม : ธรรมสําหรับผูนําในยุคโลกาภิวัตน . งานประชุม

วิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตรเชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งท่ี ๗ (ประจําป ๒๕๕๘ 
(IBRS2016). มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร นาน). หนา 
๑๕๗-๑๖๕. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๔๔ 
 

 

 
ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หนวยงานวิทยาลัยสงฆราชบุรี 
*********************************** 

สวนท่ี ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ พระมหาคําพันธุ  ฉายา รณฺชโย 

นามสกุลแสนยโยธิน  อายุ ๔๙ ป  

เกิด วัน พุธ ท่ี ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ  ๒๕๑๐   

รหัสบัตรประจําตัวประชาชน..๓ ๑๐๒๔ ๐๑๐๘๔ ๙๓ ๖   
 

สวนท่ี ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา) 

ปริญญาโทสาขา การจัดการเชิงพุทธ  สถาบัน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ  ๒๕๕๕ 

ปริญญาตรีสาขา เศรษฐศาสตร  สถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.๒๕๔๓ 

*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่ี ๗๔๐/๒๕๕๘  มีผลตั้งแต

วันท่ี ๑๕  เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 
 

สวนท่ี ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน) 
พ.ศ.๒๕๕๘ อาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
 รับผิดชอบการสอนในรายวิชา 
 ๑.รายวิชา ธรรมภาคปฏิบัติ ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๘ 
 ๒.รายวิชา ธรรมภาคปฏิบัติ ๕ ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๘ 
 ๓.รายวิชา พุทธวิธีการบริหาร ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๘ 
พ.ศ.๒๕๕๙ อาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
 รับผิดชอบการสอนในรายวิชา 
 ๑.รายวิชา ธรรมภาคปฏิบัติ ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙ 
 ๒.รายวิชา ธรรมภาคปฏิบัติ ๕ ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙ 
 ๓.รายวิชา เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙ 
 ๔.รายวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษยแนวพุทธ ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙ 
 ๓.รายวิชา พุทธวิธีการบริหาร ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๙ 
 ๔.รายวิชา การบริหารจัดการงบประมาณ ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๙ 
 ๕.รายวิชา การอนุรักษและการจัดการพุทธศิลป ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๙ 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiA5unY2PTOAhXJLo8KHcjYCR8QjRwIBw&url=http://www.li2.mcu.ac.th/&psig=AFQjCNGaFB3LMwUZRksnXC9Suq1ts91FmA&ust=1473043460706168&cad=rjt


 
 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๔๕ 
 

 

 ๖.รายวิชา การวางแผนและการควบคุมงานบริหาร ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๙ 
 ๘.รายวิชา ภาวะผูนําทางการจัดการตามแนวพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาท่ี ฤดูรอน/

๒๕๕๙ 
 

สวนท่ี ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปจจุบัน) 
พระมหาคําพันธุ  รณฺชโย. (๒๕๕๘) . หลักการบริหารจัดการวัดตามหลักพลธรรม . งานประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติภู มิศาสตรเชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้ง ท่ี ๗ (ประจําป ๒๕๕๘ 
(IBRS2016). มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร นาน).  
หนา ๑๖๖-๑๗๕. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๔๖ 
 

 

 
ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หนวยงานวิทยาลัยสงฆราชบุรี 
*********************************** 

สวนท่ี ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ พระมหาอุทัย  ฉายา ปฺญาปภาโส 

นามสกุล ภูบังดาว อายุ ๒๙ ป   

เกิด วันพฤหัสบดีท่ี ๒๖ เดือน มีนาคม    พ.ศ.๒๕๓๐  

รหัสบัตรประจําตัวประชาชน ๑ ๔๑๑๔ ๐๐๑๐๑ ๑๘ ๗ 
 

สวนท่ี ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา) 

ปริญญาโทสาขา การจัดการเชิงพุทธ  สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ.๒๕๕๗ 

ปริญญาตรีสาขา การจัดการเชิงพุทธ  สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ.๒๕๕๕ 

*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่ี ๘๑๐.๑/๒๕๕๘           

 มีผลตั้งแตวันท่ี ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 
 

สวนท่ี ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน) 
พ.ศ.๒๕๕๘ อาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
 รับผิดชอบการสอนในรายวิชา 
 ๑.รายวิชา ประวัติพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๘ 
 ๒.รายวิชา พระสุตตันตปฎกภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๘ 
 ๓.รายวิชา ธรรมปฏิบัติ ๗ ภาคการศึกษาฤดูรอน/๒๕๕๘ 
พ.ศ.๒๕๕๙ อาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
 รับผิดชอบการสอนในรายวิชา 
 ๑.รายวิชา พระไตรปฎกศึกษา  ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙ 
 ๒.รายวิชา งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา  ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙ 
 ๓.รายวิชา ประวัติพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙ 
 ๔.รายวิชา การวิจัยเพ่ือการจัดการ ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙ 
 ๕.รายวิชา สถิติเบื้องตนและการวิจัย ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๙ 
 ๖.รายวิชา การวิจัยเพ่ือการจัดการ ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๙ 
 ๗.รายวิชา การบริหารชุมชนและสิ่งแวดลอม ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๙ 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiA5unY2PTOAhXJLo8KHcjYCR8QjRwIBw&url=http://www.li2.mcu.ac.th/&psig=AFQjCNGaFB3LMwUZRksnXC9Suq1ts91FmA&ust=1473043460706168&cad=rjt


 
 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๔๗ 
 

 

 ๘.รายวิชา การจัดการศึกษาของคณะสงฆ ภาคการศึกษาท่ี ฤดูรอน/๒๕๕๙ 
 

สวนท่ี ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน) 
พระมหาอุทัย ปฺญาปภาโส. (๒๕๕๘) . การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธในศตวรรษท่ี ๒๑ . งานประชุม

วิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตรเชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งท่ี ๗ (ประจําป ๒๕๕๘ 
(IBRS2016). มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร นาน). 
หนา ๑๗๗-๑๙๐. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๔๘ 
 

 

 
ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หนวยงานวิทยาลัยสงฆราชบุรี 
*********************************** 

สวนท่ี ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ พ.ต.ท.ณรงคธรรม    

นามสกุล บัวทอง    อายุ ๖๗ ป  

เกิด วัน จันทร  ท่ี  ๑๙ เดือน  กันยายน  พ.ศ.๒๔๙๒   

รหัสบัตรประจําตัวประชาชน ๓ ๗๐๐๖ ๐๐๒๘๗ ๔๔ ๙ 
 

สวนท่ี ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา) 

ปริญญาโทสาขา  รัฐประศาสนศาสตร  สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ.๒๕๕๓ 

ปริญญาตรีสาขา รัฐประศาสนศาสตร  สถาบันมหาวิทยาลัยรามคําแหง  พ.ศ. ๒๕๒๒ 

*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่ี ๘๑๐.๑/๒๕๕๘            

มีผลตั้งแตวันท่ี ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 
 

สวนท่ี ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน) 
พ.ศ.๒๕๕๘ อาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
 รับผิดชอบการสอนในรายวิชา 
 ๑. รายวิชาเทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา   ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๘ 
 ๒. รายวิชาการเมืองกับการปกครองของไทย   ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๘ 
 ๓. รายวิชาการจัดการการเงินและทรัพยสิน    ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๘ 
พ.ศ.๒๕๕๙ อาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
 รับผิดชอบการสอนในรายวิชา 
๑. รายวิชา เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙ 
 ๒. รายวิชา การจัดการทรัพยทางพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙ 
 ๓.รายวิชา สัมมนาการจัดการกิจการคณะสงฆ ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙ 
 ๔.รายวิชา ปรชัญาเบื้องตน ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙ 
 ๕. รายวิชา การเมืองการปกครองของไทย ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๙ 
 ๖. รายวิชา กฎหมายท่ัวไป  ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๙ 
 ๗. รายวิชา การจัดการการเงินและทรัพยสิน ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๙ 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiA5unY2PTOAhXJLo8KHcjYCR8QjRwIBw&url=http://www.li2.mcu.ac.th/&psig=AFQjCNGaFB3LMwUZRksnXC9Suq1ts91FmA&ust=1473043460706168&cad=rjt


 
 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๔๙ 
 

 

 ๘. รายวิชา ภาษาศาสตรเบื้องตน ภาคการศึกษาท่ี ฤดูรอน/๒๕๕๙ 
 

สวนท่ี ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน) 
พ.ต.ท.ณรงคธรรม บัวทอง.(พฤศจิกายน ๒๕๕๘) . มรดกธรรม มรดกโลก : ขอวินิจฉัยทางกฎหมายท่ีเกี่ยวกับ

มรดกของพระสงฆ .  งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติภู มิศาสตร เชิ งวัฒนธรรมใน
พระพุทธศาสนา ครั้งท่ี ๗ (ประจําป ๒๕๕๘ (IBRS2016). มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร นาน). หนา ๑๙๑-๑๒๐. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๕๐ 
 

 

 
ประวัติอาจารยประจําหลักสูตร 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หนวยงานวิทยาลัยสงฆราชบุรี 
*********************************** 

สวนท่ี ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ นางสาวปณณธร   

นามสกุล เธียรชัยพฤกษ  อายุ ๔๖ ป  

เกิด วันอังคาร ท่ี ๑๐  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๓  

รหัสบัตรประจําตัวประชาชน ๓ ๗๓๐๒ ๐๐๗๕๔ ๒๔ ๔ 
 

สวนท่ี ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา) 

ปริญญาโทสาขา รัฐประศาสนศาสตร  สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๖ 

ปริญญาตรีสาขา รัฐประศาสนศาสตร สถาบันมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม พ.ศ.๒๕๔๖ 

*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่ี ๗๔๐/๒๕๕๘ มีผลตั้งแต

วันท่ี  ๑๕ เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

สวนท่ี ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน) 
พ.ศ.๒๕๕๘อาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

 รับผิดชอบการสอนในรายวิชา 

 ๑.รายวิชา เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๘ 

 ๒.รายวิชา  ภาษากับการสื่อสาร ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๘ 

 ๓.รายวิชา  วัฒนธรรมไทย ภาคการศึกษาภาคฤดูรอน /๒๕๕๘ 

พ.ศ.๒๕๕๙อาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

 รับผิดชอบการสอนในรายวิชา 

 ๑.รายวิชา องคการและการจัดการภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙ 

 ๒.รายวิชา ศาสนาท่ัวไป ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙ 

 ๓.รายวิชา การจัดการงานสารบรรณและธุรการ ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙ 

 ๔.รายวิชา การศึกษาอิสระทางการจัดการเชิงพุทธ ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙ 

 ๕.รายวิชา การประชาสัมพันธเชิงพุทธ ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๙ 
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 ๖.รายวิชา มนุษยกับสังคม ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๙ 

 ๗.รายวิชา การจัดการสาธารณูปการ ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๙ 

 ๘.รายวิชา วัฒนธรรมไทย ภาคการศึกษาท่ี ฤดูรอน/๒๕๕๙ 
 
 

สวนท่ี ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน) 
ปณณธร เธียรชัยพฤกษ. (พฤศจิกายน ๒๕๕๘) . การสรางคานิยมสุจริตในสังคมไทยดวยหลักพุทธธรรม . งาน

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตรเชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งท่ี ๗ (ประจําป 
๒๕๕๘ (IBRS2016). มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร นาน). 
หนา ๒๐๖-๒๑๘. 
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ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หนวยงานโครงการขยายหองเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
วัดพัฒนาราม จังหวัดสุราษฎรธาน ี

*********************************** 
สวนท่ี ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ นางภัชลดา       นามสกุล สุวรรณนวล           อายุ     ๔๖  ป  
เกิดวันอังคาร   ท่ี   ๒๔  เดือน มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๑๓ 
รหสับัตรประจําตัวประชาชน ๓๘๖๐๗๐๐๑๓๓๘๑๗ 
สวนท่ี ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา) 
ปริญญาโท สาขา การจัดการ     สถาบัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ปริญญาตรี สาขา การจัดการท่ัวไป สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๓๗ 
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่ี ๐๓๕/๒๕๕๘ 
มีผลตั้งแตวันท่ี  ๒๕   เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
สวนท่ี ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๘      อาจารยประจําหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. สถิติเบื้องตนและการวิจัย            ภาคการศึกษาท่ี  ๑ /๒๕๕๘ 
๒. การวิจัยเพ่ือการจัดการ ๑                  ภาคการศึกษาท่ี  ๑ /๒๕๕๘ 
๓. ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการจัดการ        ภาคการศึกษาท่ี  ๒ /๒๕๕๘ 
๔. การวิจัยเพ่ือการจัดการ ๒                  ภาคการศึกษาท่ี  ๒ /๒๕๕๘ 
๕. การจัดการเชิงกลยุทธ                       ภาคการศึกษาฤดูรอน/๒๕๕๘ 

พ.ศ. ๒๕๕๙       อาจารยประจําหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑.การวิจัยเพ่ือการจัดการ ๑             ภาคการศึกษาท่ี  ๑ /๒๕๕๙ 
 
สวนท่ี ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปจจุบัน) 
งานวิจัย 
มนตรี  หม่ืนระยา กรรณิการ  ชวยเต็ม . (๒๕๕๕). แนวทางการสงเสริมผลิตภัณฑประจําชุมชนเปนสินคา  
Otopของชุมชนทาทองใหม อําเภอกาญจนดิษฐ  จังหวัดสุราษฎรธานี.รายงานวิจัย,  ทุนของ 
เครือขายการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือถายทอดเทคโนโลยีสูชมุชนฐานรากสกอ. ภาคใตตอนบน. 
สุภาวดี  สุทธิรักษ,ทัศนียา  ศรีฤทธิ์, กนกพร ขุนศรี, กรรณิการ  สุวรรณนวล. (๒๕๕๖).  การดําเนินการ 
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เช่ือมโยงเครือขายขอมูลผูประกอบการและสํารวจสถานการณ (นํารอง ๕รายจังหวัด) พ้ืนท่ีภาคใต  
:จังหวัดสุราษฎรธานี. รายงานวิจัย, ทุนวิจัยของสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  
(สสว.) รวมกับหอการคาจังหวัดสุราษฎรธานี ปงบประมาณ ๒๕๕๖. 
ภัชลดา  สุวรรณนวล. (๒๕๕๗). การประเมินผลการจัดการศึกษาของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
องคการบริหารสวนจังหวัด สุราษฎรธานี ปงบประมาณ ๒๕๕๗. รายงานวิจัย, ทุนวิจัยองคการ 
บริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี. 
ภัชลดา  สุวรรณนวล พระมหาดิลกรัศมี  ฐิตจาโร. (๒๕๕๘). ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตคฤหัสถ สาขาวิชา 
           การจัดการเชิงพุทธ ปการศึกษา ๒๕๕๘. รายงานวิจัย, ทุนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช  
           วิทยาลัย หองเรียนวัด พัฒนาราม จังหวัดสุราษฎรธานี. 
บทความ 
ภัชลดา  สุวรรณนวล. (พฤศจิกายน ๒๕๕๘). การประเมินผลการจัดการศึกษาของกองการศึกษา ศาสนาและ 

วัฒนธรรมองคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี. ครั้งท่ี ๗ (ประจําป ๒๕๕๘ (IBRS). 
มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร, นาน). หนา ๔๓๙-๔๕๑. 
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ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
หนวยงานโครงการขยายหองเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

วัดพัฒนาราม จังหวัดสุราษฎรธาน ี
*********************************** 

สวนท่ี ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ   พระครูภาวนาจันทคุณ,วิ. ดร. (พระอธิการกรีฑา จนฺทวํโส, ดร.)  ฉายาจนฺทวํโส, 
นามสกุล ศรีใส  อาย ุ  ๕๕  ป พรรษา    ๒๗ 
เกิดวันอังคาร ท่ี  ๒  เดือน พฤษภาคม    พ.ศ. ๒๕๐๔ 
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน ๓๘๐๑๕๐๐๒๑๔๙๖๒ 
 
สวนท่ี ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา) 
ปริญญาเอก สาขา การจัดการเชิงพุทธ    สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ปริญญาโท สาขา  สังคมวิทยา             สถาบันมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย            พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ปริญญาตรี  สาขา  ศาสนา                  สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๕๒ 
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่ี๐๓๕/๒๕๕๘   
มีผลตั้งแตวันท่ี     ๒๕   เดือน มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
สวนท่ี ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๘       อาจารยประจําหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  
                      รับผิดชอบรายวิชา 
                      ๑. พระวินัยปฎก                                                     ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๘ 
                      ๒. ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการจัดการกิจการพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๘ 
                      ๓. การศึกษาอิสระทางการจัดการเชิงพุทธ                       ภาคการศึกษาฤดูรอน/๒๕๕๘ 
พ.ศ. ๒๕๕๙       อาจารยประจําหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. การจัดการสาธารณูปการ                                      ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙ 
สวนท่ี ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปจจุบัน) 
งานวิจัย 
พระมหาดิลกรัศมี  ฐิตจาโร พระอธิการกรีฑา จนฺทวํโส, ดร. (๒๕๕๘). การประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอ 

การปฏิบัติงาน สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ปการศึกษา ๒๕๕๘. รายงานวิจัย, ทุนของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หองเรียนวัดพัฒนาราม จังหวัดสุราษฎรธานี. 
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บทความ 
พระอธิการกรีฑา จนฺทวํโส, ดร. (พฤศจิกายน ๒๕๕๘). หลักการใชธรรมาภิบาลในการตรวจสอบกิจการท่ัวโลก. ครั้ง

ท่ี ๗ (ประจําป ๒๕๕๘ (IBRS). มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร, 
นาน). หนา ๑๗๐-๑๗๒. 
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ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
หนวยงานโครงการขยายหองเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

วัดพัฒนาราม จังหวัดสุราษฎรธาน ี
*********************************** 

สวนท่ี ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ  พระครูศรีหิรัญธรรมาทร (พระมหาสุริยา )     ฉายา อาจิตปฺโญ 
นามสกุล    มากวิลัยอาย ุ  ๔๗ ป พรรษา      ๒๗ 
เกิดวันอาทิตย   ท่ี   ๑๔  เดือน กันยายน   พ.ศ. ๒๕๑๒ 
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน  ๓๘๖๐๗๐๐๓๙๖๗๙๖ 
 
สวนท่ี ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา) 
ปริญญาโท สาขาการจัดการเชิงพุทธ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๕๗ 
ปริญญาตรี สาขา ศาสนา สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๕๖ 
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่ี๐๓๕/๒๕๕๘   
มีผลตั้งแตวันท่ี    ๒๕   เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
สวนท่ี ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๘       อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
                      ๑. ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการจัดการ     ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๘ 
                      ๒. พระอภิธรรมปฏก                        ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๘ 
พ.ศ. ๒๕๕๙       อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. การจัดการเผยแผพระพุทธศาสนา     ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙ 
๒. การจัดการศึกษาของคณะสงฆ         ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙ 

 

สวนท่ี ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน) 
งานวิจัย 
พระมหาดิลกรัศมี  ฐิตจาโร พระครูศรีหิรัญธรรมาทร พระอธิการธวัชชัย คมฺภีรโต. (๒๕๕๘). การสํารวจการปฏิบัติ 
หนาท่ีสนองงานคณะสงฆของบัณฑิตบรรพชิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ปการศึกษา ๒๕๕๘. 
        รายงานวิจัย, ทุนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หองเรียนวัด พัฒนาราม จังหวัดสุราษฎร ธานี. 
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๕๗ 
 

 

บทความ 
พระครูศรีหิรัญธรรมาทร.(พฤศจิกายน ๒๕๕๘). การบริหารกิจการของวัดในสังคมยุคทุนนิยม. ครั้งท่ี ๗  (ประจําป   

๒๕๕๘ (IBRS2016). มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร, นาน). หนา 
๔๗๕-๔๘๘. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๕๘ 
 

 

 
 

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
หนวยงานโครงการขยายหองเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

วัดพัฒนาราม จังหวัดสุราษฎรธาน ี
*********************************** 

สวนท่ี ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ พระอธิการธวัชชัย                           ฉายาคมฺภีรโต 
นามสกุล        แสงโสภาอาย ุ   ๔๑  ป พรรษา     ๑๙ 
เกิดวันจันทร ท่ี   ๙  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๑๘ 
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน ๓๗๗๐๓๐๐๕๓๑๑๑๕ 
 
สวนท่ี ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา) 
ปริญญาโท สาขา การจัดการเชิงพุทธ  สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ปริญญาตรี สาขา การจัดการเชิงพุทธ  สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่ี๐๓๕/๒๕๕๘   
มีผลตั้งแตวันท่ี   ๒๕  เดือน มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
สวนท่ี ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๘       อาจารยประจําหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  
                      รับผิดชอบรายวิชา 
                      ๑. การวิจยัเพ่ือการจัดการ ๒                                    ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๘ 
                      ๒. พระสุตตันตปฎกภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๘ 
พ.ศ. ๒๕๕๙       อาจารยประจําหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. การจัดการศึกษาของคณะสงฆ                               ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙ 
๒. การจัดการเผยแผพระพุทธศาสนา                           ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙ 

 
สวนท่ี ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปจจุบัน) 
งานวิจัย 
พระมหาดิลกรัศมี  ฐิตจาโร พระครูศรีหิรัญธรรมาทร พระอธิการธวัชชัย คมฺภีรโต. (๒๕๕๘). การสํารวจการปฏิบัติ 
หนาท่ีสนองงานคณะสงฆของบัณฑิตบรรพชิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ปการศึกษา ๒๕๕๘. 
 รายงานวิจัย, ทุนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หองเรียนวัด พัฒนาราม จังหวัดสุราษฎรธานี. 
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๕๙ 
 

 

บทความ 
พระอธิการธวัชชัย คมฺภีรโต. (พฤศจิกายน ๒๕๕๘). ธรรมาธิปไตยในสังฆาธิปไตย : กรณีศึกษาพระพิมลธรรม (อาจ 

อาสโภ) ครั้ง ท่ี ๗ (ประจําป ๒๕๕๘ (IBRS2016). มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตรนาน). หนา ๔๘๙-๔๙๘. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๖๐ 
 

 

 

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
หนวยงานโครงการขยายหองเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

วัดพัฒนาราม จังหวัดสุราษฎรธาน ี
*********************************** 

สวนท่ี ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ นายสุขอุษา                        ฉายา - 
นามสกุล        นุนทองอาย ุ   ๔๕  ป พรรษา     - 
เกิดวันพฤหัสบดี ท่ี   ๖    เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๑๔ 
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน๓๘๐๑๐๐๐๒๕๒๙๓๘ 
 
สวนท่ี ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา) 
ปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ.๒๕๕๙ 
ปริญญาโท สาขา ยุทธศาสตรการพัฒนา  สถาบันมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ปริญญาตรี สาขา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 
สวนท่ี ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๖๐๑. หลักการฝกอบรมและการประชุม                           ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๐ 
๒. มนุษยสัมพันธกับการจัดการ                                 ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๐ 
 
สวนท่ี ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน) 
บทความวิชาการ 
สุขอุษา  นุนทอง.  (๒๕๕๘). กระบวนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในทศวรรษหนาดวยหลักพุทธธรรม.ปท่ี ๒ 

ฉบับพิเศษ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก(ประจําป ๒๕๕๘ (IBRS). มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย. วารสารมหาจุฬาวิชาการ, พระนครศรีอยุธยา). หนา ๕๔๘-๕๖๒. 
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๖๑ 
 

 

 
ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หนวยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร นวบ.จังหวัดชลบุรี 
************************************   

สวนท่ี  ๑  ประวัติบุคลากร 
ชื่อ   พระชลญาณมุนี,ดร.    นามสกุล นาคสิทธิเลิศ   อายุ  ๕๑  ป   
เกิดวันเสาร ท่ี ๒๕  เดือน   ธนัวาคม  พ.ศ.๒๕๐๘ 
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน  ๓ ๒๔๐๒ ๐๐๔๐๕ ๔๓๑ 
 

สวนท่ี ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา)  
ปริญญาเอกพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย      
                พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ปริญญาโท  พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
               พ.ศ.๒๕๕๖ 
ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิตสาขาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   
พ.ศ.๒๕๕๕  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๖๒ 
 

 

สวนท่ี ๓ ประสบการณทํางาน (พ.ศ.๒๕๕๘ – ปจจุบัน) 
รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
ปการศึกษา ๒๕๕๘ 
๑. การวิจัยทางการจัดการ   ภาคการศึกษาท่ี ๑ / ๒๕๕๘ 
๒. การจัดการสาธารณูปการ ภาคการศึกษาท่ี ๑ / ๒๕๕๘ 
๓. ธรระภาคภาษาอังกฤษ    ภาคการศึกษาท่ี ๒ / ๒๕๕๘ 
๔. การศึกษาอิสระทางการจัดการเชิงพุทธ  ภาคการศึกษาท่ี ๒ / ๒๕๕๘  
๕. การบริหารกิจการพุทธศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต   ภาคการศึกษาท่ี ๒ /๒๕๕๘ 
 
ปการศึกษา ๒๕๕๙  
๑. ภาษาอังกฤษสําหรับนักรัฐศาสตร ภาคการศึกษาท่ี ๑ / ๒๕๕๙ 
๒. ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร (๑) ภาคการศึกษาท่ี ๑ / ๒๕๕๙   
๓. พุทธศาสนากับการเมืองการปกครอง  ภาคการศึกษาท่ี ๑ / ๒๕๕๙ 
๔. การวิเคราะหสถานการณปจจุบันภาคการศึกษาท่ี ๒ / ๒๕๕๙ 

สวนท่ี ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ปจจุบัน)    
พระชลญาณมุนี.“ภาวะผูนําในการเผยแผพระพุทธศาสนาในสหราชอาณาจักรของพระภาวนาวิเทศ 

(เขมธมฺโม ภิกฺ ขุ) LEADERSHIP INTHE BUDDHISTPROPAGATIONIN 
UNITEDKINGDOMOF PHRABHAVANAVITEHT (KHEADHAMMO BHIKKHU)”,  
วารสารวิจัยรามคําแหง  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมหาวิทยาลัยรามคําแหง,  ปท่ี ๑๗ 
ฉบับท่ี ๒ กรกฏาคม – ธันวาคม ๒๕๕๗.  หนา.๒๕- ๓๗. 

พระชลญาณมุนี.  “การพัฒนาผูนําเชิงพุทธบูรณาการเพ่ือการรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน   
DEVELOPMENT OF BUDDHIST LEAERS TO SUPPORT THE INTEGRATION OF 
ASEAN” บทความวิชาการ,  การประชุมระดับนานาชาติ วิสาขบูชาโลก ๒๕๕๘ 
“พระพุทธศาสนากับวิกฤติของโลก (Buddhism and World Crisis)”. ครั้งท่ี ๑๒  The 
๑๒thConference of       United  Nations Day of Visak. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย    ปท่ี ๒ ฉบับพิเศษ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง วิสาขบูชาโลก  ประจําป 
๒๕๕๘.  หนา ๔๕๑-๔๖๑. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๖๓ 
 

 

 
ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หนวยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร นวบ.จังหวัดชลบุรี 
************************************   

สวนท่ี  ๑  ประวัติบุคลากร  
ชื่อ   พระปลัดมนู   ฉายา   ฐานจาโร   นามสกุล   ชวยคิด  อายุ  ๔๙  ป   
เกิดวัน  พุธ ท่ี ๒๖  เดือน   กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๑๐ 
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน  ๓๖๒๐๑๐๐๙๒๗๗๑๗ 

สวนท่ี ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา)  
 
ปริญญาโท คณะสังคมศาสตร สาขา การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
พ.ศ.๒๕๕๗ 
ปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร  สาขา การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร สาขา การบริหารกิจการพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   
พ.ศ.๒๕๕๕ 
ไดรับแตงตั้งเปนอาจารย ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คําส่ังท่ี ๕๕๘/๒๕๕๘ 
ผลตั้งแตวันท่ี ๑ เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๖๔ 
 

 

สวนท่ี ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๘ – ปจจุบัน) 
รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
๑. ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗ ภาคการศึกษาท่ี ๑ / ๒๕๕๙ 
๒. ธรระภาคปฏิบัติ ๔    ภาคการศึกษาท่ี ๑ / ๒๕๕๙ 
๓. ธรระภาคปฏิบัติ ๑   ภาคการศึกษาท่ี ๑ / ๒๕๕๙ 
๔. ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการจัดการ  ภาคการศึกษา๒ / ๒๕๕๘ 
๕. ธรรมนิเทศ  ภาคการศึกษาท่ี ๒ / ๒๕๕๘ 
๖. ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕  ภาคการศึกษาท่ี ๒ / ๒๕๕๘ 
๗. ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒   ภาคการศึกษาท่ี ๒ / ๒๕๕๘ 
๘. ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕  ภาคการศึกษาท่ี ๒ / ๒๕๕๙ 

สวนท่ี ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ปจจุบัน)     
พระปลัดมนู ฐานจาโร (พฤศจิกายน ๒๕๕๘).ศีล ๕ : พุทธวิธีกับสันติภาพสูสังคมโลก.ตีพิมพเผยแพรใน

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตรเชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา.  ครั้งท่ี 
๗ ประจําป ๒๕๕๘ (IBRS ๒๐๑๖).  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  
สถาบันวิจัยพุทธศาสตรนาน.หนา ๑,๑๕๒– ๑,๑๖๗. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๖๕ 
 

 

 
ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หนวยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร นวบ.จังหวัดชลบุรี 
************************************   

สวนท่ี  ๑  ประวัติบุคลากร 
ชื่อ   นายสุทธสิทธิ์   นามสกุล  ศรีจันทรเจริญ อายุ  ๓๘  ป   
เกิดวัน  พุธ ท่ี ๒๓  เดือน   กุมภาพันธ  พ.ศ.๒๕๒๑ 
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน  ๓๑๐๐๕ ๐๓๙๑๘ ๕๘๓ 

สวนท่ี ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา) 
 
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
พ.ศ.๒๕๕๗ 
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต  สาขา การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ไดรับแตงตั้งเปนอาจารย ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คําส่ังท่ี ๕๕๘/๒๕๕๘ 
ผลตั้งแตวันท่ี ๑ เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๖๖ 
 

 

สวนท่ี ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๘ – ปจจุบัน) 
รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
๑. การวางแผนและควบคุมการบริหารงาน ภาคการศึกษาท่ี ๑ / ๒๕๕๙ 
๒. การปกครองคณะสงฆ    ภาคการศึกษาท่ี ๑ / ๒๕๕๙ 
๓. การเมืองการปกครองไทย   ภาคการศึกษาท่ี ๑ / ๒๕๕๙ 
๔. เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน ภาคการศึกษาท่ี ๑ / ๒๕๕๙ 
๕. การจัดการศึกษาคณะสงฆ  ภาคการศึกษาท่ี ๒ / ๒๕๕๘ 
๖. วัฒนธรรมไทย  ภาคการศึกษาท่ี ๒ / ๒๕๕๘ 
๗.  ศาสนาท่ัวไป  ภาคการศึกษาท่ี ๒ / ๒๕๕๘ 
๘. การสังคมสงเคราะหแนวพุทธ ภาคการศึกษาท่ี ๒ /๒๕๕๘ 
๙. การเมืองการปกครองไทย  ภาคการศึกษาท่ี ๑ /๒๕๕๙ 
๑๐. การวางแผนและควบคุมการบริหารงาน ภาคการศึกษาท่ี ๑ /๒๕๕๙ 
๑๑. เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน  ภาคการศึกษาท่ี ๑ /๒๕๕๙ 

สวนท่ี ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ปจจุบัน)     
พระปลัดสุทธสิทธ  ปฺญาวโร (พฤศจิกายน ๒๕๕๘).  รัฐในอุดมคติ: การเมืองการปกครองไทยสมัยสุโขทัยใน

ทัศนะของอริสโตเติล.ตีพิมพิมพเผยแพรในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตรเชิง
วัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งท่ี ๗ ประจําป ๒๕๕๘(IBRS๒๐๑๖) มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย,สถาบันวิจัยพุทธศาสตร,นาน.  หนา  ๑,๕๗๘ – ๑,๕๙๐. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๖๗ 
 

 

 
ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หนวยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร นวบ.จังหวัดชลบุรี 
************************************   

สวนท่ี  ๑  ประวัติบุคลากร 
ชื่อ   พระอธิการปรัชญา   ฉายา   ฐิตธมฺโม   นามสกุล   บตุรสะอาด  อายุ  ๔๑  ป   
เกิดวัน  พุธ ท่ี ๘  เดือน   ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๑๘ 
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน  ๒๓๒๐๑๐๐๐๔๖๗๒๓ 

สวนท่ี ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา) 
ปริญญาโท  พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 พ.ศ.๒๕๕๗ 
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต  สาขาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ไดรับแตงตั้งเปนอาจารย ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คําสั่งท่ี ๕๕๘/๒๕๕๘ 
ผลตั้งแตวันท่ี ๑ เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๘  

สวนท่ี ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๘ – ปจจุบัน) 
รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
๑. ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗ ภาคการศึกษาท่ี ๑ / ๒๕๕๙ 
๒. ธรระภาคปฏิบัติ ๔    ภาคการศึกษาท่ี ๑ / ๒๕๕๘ 
๓. การวิจัยทางการจัดการ ๑   ภาคการศึกษาท่ี ๒ / ๒๕๕๙ 
๔. งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา  ภาคการศึกษาท่ี ๑ / ๒๕๕๘ 
๕. เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน  ภาคการศึกษาท่ี ๒ / ๒๕๕๘ 
๖. การปกครองคณะสงฆไทย  ภาคการศึกษาท่ี ๑ / ๒๕๕๙ 
๗. การบริหารจัดการงบประมาณ   ภาคการศึกษาท่ี ๑ / ๒๕๕๘ 
๘. พุทธศาสนากับความม่ันคงของมนุษย ภาคการศึกษาท่ี ๑ / ๒๕๕๙ 
๙. การประชาสัมพันธเชิงพุทธ ภาคการศึกษาท่ี ๑ / ๒๕๕๘ 
๑๐. พุทธศาสนากับการเมืองการปกครอง  ภาคการศึกษาท่ี ๑ / ๒๕๕๙ 
 
 



 
 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๖๘ 
 

 

สวนท่ี ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ปจจุบัน)    
พระอธิการปรัชญา ฐิตธมฺโม,ณรงค เชื้อบัวเย็น. (พฤศจิกายน ๒๕๕๘) การจัดการภาครัฐกับการเสริมสราง

พลังอํานาจพลเมือง : ศึกษาเปรียบเทียบการจัดการภาครัฐแนวใหม กับการใหบริการภาครัฐ
แนวใหม.ตีพิมพเผยแพรในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตรเชิงวัฒนธรรมใน
พระพุทธศาสนา.  ครั้งท่ี ๗ ประจําป ๒๕๕๘ (IBRS ๒๐๑๖).  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย.  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร,นาน.หนา ๑,๑๔๐ – ๑,๑๕๑. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๖๙ 
 

 

 
ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หนวยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ณ วัดใหญอินทาราม (พระอารามหลวง) จ.ชลบุรี 

************************************   
สวนท่ี  ๑  ประวัติบุคลากร  

ชื่อ  นางสาวเขมจิรา  นามสกุล  พิทักราษฎร   อายุ  ๓๘ ป   
เกิดวัน  เสาร ท่ี ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๑  
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน  ๓ ๒๕๐๗ ๐๐๓๙๐  ๒๙๗   

สวนท่ี ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง  
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา) 
ปริญญาโท  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต(รป.ม.)สาขาการบริหารงานท่ัวไป  มหาวิทยาลัยบูรพา 
พ.ศ. ๒๕๕๑   
ปริญญาตรบีริหารธุรกิจบัณฑิต    มหาวิทยาลัยศรีปทุม  พ.ศ. ๒๕๔๖ 
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําส่ังมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่ี 
๒๑๐/๒๕๕๕มีผลตั้งแตวันท่ี ๒๗ เดือนมีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๕. 

 
 
  



 
 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๗๐ 
 

 

สวนท่ี ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๕ – ปจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗เปนอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และ
รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
๑.  เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา ภาคการศึกษาท่ี  ๑/๒๕๕๗ 
      ๒.  องคการและการจัดการ  ภาคการศึกษาท่ี  ๑/๒๕๕๗ 
      ๓.  การจัดการเชิงกลยุทธ ภาคการศึกษาท่ี  ๑/๒๕๕๗  
      ๔.  ภาษากับการสื่อสาร  ภาคการศึกษาท่ี  ๒/๒๕๕๗ 
      ๕.  การจัดการงานสารบรรณและธุรการ  ภาคการศึกษาท่ี  ๒/๒๕๕๗ 
๖.  อาจารยพิเศษมหาวิทยาลัยบูรพา วิชามนุษยกับทักษะการคิดภาคการศึกษาท่ี๑/๒๕๕๗ 
๗.  อาจารยพิเศษมหาวิทยาลัยบูรพา วิชามนุษยศาสตรเชิงบูรณาการภาคการศึกษาท่ี๒/๒๕๕๗ 

 
พ.ศ. ๒๕๕๘เปนอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และ
รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
      ๑.  เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ภาคการศึกษาท่ี  ๑/๒๕๕๘ 
๒.  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการจัดการ  ภาคการศึกษาท่ี  ๑/๒๕๕๘ 
๓.  การจัดการเชิงกลยุทธ ภาคการศึกษาท่ี  ๑/๒๕๕๘ 
๔.  ภาษากับการสื่อสาร ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๘ 
๕.  การจัดการงานสารบรรณและธุรการภาคการศึกษาท่ี  ๒/๒๕๕๘ 
๖.  วัฒนธรรมไทยภาคการศึกษาท่ี  ๒/๒๕๕๘   
๗. อาจารยพิเศษมหาวิทยาลัยบูรพา วิชามนุษยกับทักษะการคิด ภาคการศึกษาท่ี๑/๒๕๕๘ 
๘.  อาจารยพิเศษมหาวิทยาลัยบูรพา  วิชามนุษยศาสตรเชิงบูรณาการภาคการศึกษาท่ี๒/๒๕๕๘ 
  
พ.ศ. ๒๕๕๙  เปนอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และ
รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
๑.  เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ภาคการศึกษาท่ี  ๑/๒๕๕๙ 
๒.  องคการและการจัดการ ภาคการศึกษาท่ี  ๑/๒๕๕๙ 
๓.  การจัดการเชิงกลยุทธ. ภาคการศึกษาท่ี  ๑/๒๕๕๙  
๔.  ภาษากับการสื่อสาร  ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๙ 
๕.  อาจารยพิเศษมหาวิทยาลัยบูรพา  วิชามนุษยกับทักษะการคิด ภาคการศึกษาท่ี  ๑/๒๕๕๙ 
๖.  อาจารยพิเศษมหาวิทยาลัยบูรพา  วิชามนุษยศาสตรเชิงบูรณาการ  ภาคการศึกษาท่ี  ๒/๒๕๕๙ 
 
สวนท่ี ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ. ๒๕๕๘- ปจจุบัน)  
เขมจิรา  พิทักราษฎร . (พฤศจิกายน ๒๕๕๘) . ไตรสิกขา : พระพุทธศาสนากับการพัฒนาชีวิต.  ตีพิมพ

เผยแพรในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตรเชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา.  ครั้ง
ท่ี ๗ ประจําป ๒๕๕๘ (IBRS ๒๐๑๖).  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  สถาบันวิจัย
พุทธศาสตร,นาน.หนา ๑,๓๐๐ – ๑,๓๐๘. 

 



 
 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๗๑ 
 

 

 
 
 
 
 

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
หนวยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร จังหวัดระยอง 

*********************************** 
สวนท่ี ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อพระครูรัตนากรวิสุทธิ์                    ฉายาจนฺทโก 
นามสกุล   สนิทวาจา   อายุ  ๕๒ป พรรษา  ๑๘ 
เกิดวันอังคารท่ี  ๑๒  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๐๗ 
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน ๓-๑๐๐๘-๐๐๐๔๒-๐๒๐ 
สวนท่ี ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง 
วุฒิการศึกษา 
ปริญญาโท สาขาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ปริญญาตรี สาขาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ 
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่ี ๗๗๗/๒๕๕๘ 
มีผลตั้งแตวันท่ี ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 
 

สวนท่ี ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน) 
พ.ศ.๒๕๕๘       อาจารยผูชวยสอนประจํารายวิชา พระอภิธรรมปฎก ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๘ 
พ.ศ. ๒๕๕๘       อาจารยประจําหลักสูตรการจัดการเชิงพุทธ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๙. ๐๐๐๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๘, ๑/๒๕๕๙ 
๑๐. ๐๐๐๒๑๑ วัฒนธรรมไทยภาคการศึกษาท่ี๑/๒๕๕๘, ๑/๒๕๕๙ 
๑๑. ๐๐๐๒๖๐ การปกครองคณะสงฆไทย ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙ 
๑๒. ๔๐๖๓๐๘ องคการและการจัดการ ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๘ 
๑๓. ๔๐๖๓๑๔ การจัดการทรัพยากรมนุษยแนวพุทธ ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๘ 
๑๔. ๔๐๖๓๒๗ ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙ 
๑๕. ๔๐๖๔๐๔ ประชาสัมพันธเชิงพุทธ ภาคการศึกษาท่ี ๓/๒๕๕๘ 
๑๖. ๔๐๖๔๓๒ มนุษยสัมพันธกับการจัดการ ภาคการศึกษาท่ี ๓/๒๕๕๘ 

สวนท่ี ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน) 
บทความทางวิชาการ 
พระครูรัตนากรวิสุทธิ์. (๒๕๕๘). การอยูรวมกันของชุมชนและโรงงาน. งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ภูมิศาสตรเชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา  ครั้งท่ี ๗ (ประจําป ๒๕๕๘ (IBRS ๒๐๑๖) 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร,  นาน). หนา ๕๙๘-๖๐๖. 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiA5unY2PTOAhXJLo8KHcjYCR8QjRwIBw&url=http://www.li2.mcu.ac.th/&psig=AFQjCNGaFB3LMwUZRksnXC9Suq1ts91FmA&ust=1473043460706168&cad=rjt


 
 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๗๒ 
 

 

 
ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หนวยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร จังหวัดระยอง 
*********************************** 

สวนท่ี ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ   พระครูปริยัติสุวัฒนาภรณ                    ฉายาจนฺทวณฺโณ 
นามสกุล     เกษรศิริ       อายุ  ๕๑    ป          พรรษา ๓๐ 
เกิดวันอังคารท่ี๒๙  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๐๘ 
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน ๓-๒๑๐๑-๐๐๒๗๕-๖๐๘ 
 

สวนท่ี ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง 
วุฒิการศึกษา 
ปริญญาเอก สาขาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ปริญญาโท สาขาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ปริญญาตรี สาขาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่ี ๗๗๗/๒๕๕๘ 
มีผลตั้งแตวันท่ี ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 
สวนท่ี ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๘       อาจารยผูชวยสอนประจํารายวิชา  พระวินัยปฎก  ภาคการศึกษาท่ี  ๑/๒๕๕๘ 
พ.ศ. ๒๕๕๘       อาจารยประจําหลักสูตรการจัดการเชิงพุทธ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. ๐๐๐๑๑๔ ภาษาศาสตรเบื้องตน ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙ 
๒. ๐๐๐๑๔๔วรรณคดีบาลี ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๘, ๑/๒๕๕๙ 
๓. ๐๐๐๑๔๕บาลีไวยากรณ   ภาคการศึกษาท่ี๑/๒๕๕๘ 
๔. ๐๐๐๑๔๘พระวินัยปฎก  ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๘  
๕. ๐๐๐๑๕๐ พระอภิธรรมปฎก ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๘ 
๖. ๔๐๖๓๐๒การจัดการทรัพยสินของพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาท่ี ๓/๒๕๕๘ 
๗. ๔๐๖๓๒๕การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน ภาคการศึกษาท่ี๓/๒๕๕๘,๒/๒๕๕๙ 
๘. ๔๐๖๔๒๘การสื่อสารกับการจัดการ ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๘ 
๙. ๔๐๖๔๒๙การบริหารชุมชนและสิ่งแวดลอม ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙ 

 

 
 
 



 
 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๗๓ 
 

 

 
สวนท่ี ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๘ - ปจจุบัน) 
บทความทางวิชาการ 
พระครูปริยัติสุวัฒนาภรณ.(๒๕๕๘)บทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ.งานประชุม

วิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตรเชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา  ครั้งท่ี ๗ (ประจําป ๒๕๕๘ 
(IBRS ๒๐๑๖) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร,  นาน).   
หนา ๖๗๓-๖๘๒. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๗๔ 
 

 

 
ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หนวยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร จังหวัดระยอง 
*********************************** 

สวนท่ี ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ   พระครูสังฆวิสุทธิคุณ                     ฉายาพุทฺธสโร 
นามสกุล     เมืองทอง        อายุ  ๔๙    ป          พรรษา   ๒๙ 
เกิดวันพฤหัสบดีท่ี๑๘  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๑๑ 
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน ๓-๖๖๐๓-๐๐๐๑๒-๖๔๐  
 

สวนท่ี ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง 
วุฒิการศึกษา 
ปริญญาเอก สาขาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ปริญญาโท สาขาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ปริญญาตรี สาขาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่ี ๗๗๗/๒๕๕๘ 
มีผลตั้งแตวันท่ี ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 
 

สวนท่ี ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๘       อาจารยประจําหลักสูตรการจัดการเชิงพุทธ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. ๐๐๐๑๐๔ เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙ 
๒. ๔๐๖๓๑๑การจัดการการเผยแผพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๘, ๑/๒๕๕๙ 
๓. ๔๐๖๓๑๓การสังคมสงเคราะหแนวพุทธ ภาคการศึกษาท่ี๒/๒๕๕๘ 
๔. ๔๐๖๓๒๗ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  ภาคการศึกษาท่ี ๓/๒๕๕๘ 

 

สวนท่ี ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๘ - ปจจุบัน)  
พระครูสังฆวิสุทธิคุณ. (๒๕๕๘). ปจจัยท่ีมีผลตอสุขภาพของพระสงฆ. งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ภูมิศาสตรเชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา  ครั้งท่ี ๗ (ประจําป ๒๕๕๘ (IBRS ๒๐๑๖) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร,  นาน). หนา ๖๕๘-๖๗๒. 
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๗๕ 
 

 

 
ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หนวยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร จังหวัดระยอง 
*********************************** 

สวนท่ี ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ   พระมหากุศล                     ฉายา กุสลภทฺโท 
นามสกุล     งามเสง่ียม        อายุ  ๔๕    ป          พรรษา   ๒๒ 
เกิดวัน  ๒๗  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๓ 
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน ๓-๒๑๐๓-๐๐๙๙๕-๖๐๔  
สวนท่ี ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง 
วุฒิการศึกษา 

ปริญญาโท สาขาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ปริญญาตรี สาขาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่ี - 

มีผลตั้งแตวันท่ี - 

สวนท่ี ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๘       อาจารยผูชวยสอนประจํารายวิชา  แตงแปลบาลี  ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๘ 
พ.ศ. ๒๕๕๘       อาจารยประจําหลักสูตรการจัดการเชิงพุทธ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. ๐๐๐๑๑๔ ภาษากับการสื่อสาร ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๘ 
๒. ๐๐๐๑๔๕บาลีไวยากรณ ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๘ 
๓. ๐๐๐๑๔๖แตงแปลบาลี ภาคการศึกษาท่ี ๓/๒๕๕๘,  
๔. ๔๐๖๓๐๑พุทธวิธีการบริหาร ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙ 

สวนท่ี ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๘ - ปจจุบัน) 
พระมหากุศล กุสลภทฺโท. (๒๕๕๘). พระสังฆาธิการยุคใหมและใจผูนํา. งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ภูมิศาสตรเชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา  ครั้งท่ี ๗ (ประจําป ๒๕๕๘ (IBRS ๒๐๑๖) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร,  นาน). หนา ๕๘๕-๕๙๗. 
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๗๖ 
 

 

 
ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หนวยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร จังหวัดระยอง 
*********************************** 

สวนท่ี ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ   ดร.สุเทพ                     ฉายา  - 
นามสกุล     เชื้อสมุทร        อายุ  ๔๘    ป          พรรษา   - 
เกิดวัน  ๒๐  เดือน  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๑๐ 
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน ๓-๗๐๐๒-๐๐๐๙๗-๒๓๕  
 

สวนท่ี ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง 
วุฒิการศึกษา 
ปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม พ.ศ.๒๕๕๗ 
ปริญญาโท สาขาการบริหารองคการ มหาวิทยาลัยเกริก พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ปริญญาตรี สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๑ 
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่ี ๗๗๗/๒๕๕๘ 
มีผลตั้งแตวันท่ี ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 
 

สวนท่ี ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๘  อาจารยประจําหลักสูตรการจัดการเชิงพุทธ 
                 รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. ๐๐๐๑๐๓ การเมืองกับการปกครองของไทย ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๘,๑/๒๕๕๙ 
๒. ๐๐๐๑๐๙ ศาสนาท่ัวไป ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๘, ๓/๒๕๕๘ 
๓. ๐๐๐๒๕๙ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๘ 
๔. ๔๐๖๒๐๖ ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการจัดการ ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๘,๑/๒๕๕๙ 
๕. ๔๐๖๓๑๕ การวิจัยเพ่ือการจัดการ ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๘,๒/๒๕๕๘,๑/๒๕๕๙ 
๖. ๔๐๖๔๒๐ การจัดการเชิงกลยุทธ ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๘ 
๗. ๔๐๖๔๒๑การศึกษาอิสระทางการจัดการเชิงพุทธ ภาคการศึกษาท่ี ๓/๒๕๕๘ 

 

สวนท่ี ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๘ - ปจจุบัน) 
ดร.สุเทพ  เชื้อสมุทร. (๒๕๕๘). แนวทางการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา. งาน

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตรเชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา  ครั้งท่ี ๗ (ประจําป 

๒๕๕๘ (IBRS ๒๐๑๖) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร,  

นาน). หนา ๕๖๔-๕๗๕. 
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๗๗ 
 

 

 
 

 
ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หนวยงาน หนวยวิทยบริการฯ พุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรี  
*********************************** 

สวนท่ี ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ   พระครูสุนทรเขมาภินันทฉายาเขมธมฺโมนามสกุล เจริญวงศอายุ  ๕๑   ป พรรษา  ๒๒ 
เกิดวันอาทิตย ท่ี  ๑   เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๐๘ 
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน๓-๑๐๐๘-๐๐๐๔๒-๐๒-๐ 
 
สวนท่ี ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา) 
ปริญญาเอก สาขา การจัดการเชิงพุทธ      สถาบัน  มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๙ 
ปริญญาโท สาขา  การจัดการเชิงพุทธ       สถาบัน  มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๖ 
ปริญญาตรี สาขา  การจัดการเชิงพุทธ       สถาบัน  มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๕ 
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่ี..๗๔๒.../๒๕๕๘ 
มีผลตั้งแตวันท่ี  ๑  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๘ 
 
 
สวนท่ี ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๙       อาจารยประจําหลักสูตร การจัดการเชิงพุทธ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑๗. งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา  ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๘ 
๑๘. การจัดการทรัพยากรมนุษยแนวพุทธภาคการศึกษาท่ี  ๒/๒๕๕๘ 
๑๙. ภาษาศาสตรเบ้ืองตน                             ภาคการศึกษาท่ี  ๑/๒๕๕๙ 

 
สวนท่ี ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน) 
พระครูสุนทรเขมาภินันท (รัตนรัตน เขมธมฺโม).  "จากพุทธปณิธานสูปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว เปนประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยามไดอยางไรบทความวิชาการการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งท่ี ๗ (ประจําป ๒๕๕๘ (IBRS2016) 
เรื่อง "มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร วิทยาลัยสงฆนครนาน) 
หนา ๒๙๖-๓๑๐. 
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๗๘ 
 

 

 

 
ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หนวยงาน หนวยวิทยบริการฯ พุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรี  
*********************************** 

สวนท่ี ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ   พระมหาณรงค  ฉายา ยโสธโร  นามสกุล  ศรีสมัย   อายุ  ๕๕   ป   พรรษา  ๑๙ 
เกิดวันพุธท่ี  ๒๒  เดือน  กุมภาพันธพ.ศ. ๒๕๐๔ 
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน 3-2006-00362-06-2 
 
สวนท่ี ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา) 
ปริญญาโท สาขา  การจัดการเชิงพุทธ       สถาบัน  มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๗ 
ปริญญาตรี สาขา  การจัดการเชิงพุทธ       สถาบัน  มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๖ 
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่ี..๗๔๒.../๒๕๕๘ 
มีผลตั้งแตวันท่ี  ๑  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๘ 
 
สวนท่ี ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๙       อาจารยประจําหลักสูตร การจัดการเชิงพุทธ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. พระสุตตันตปฎกภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๘ 
๒. วรรณคดีบาลี                                      ภาคการศึกษาท่ี  ๒/๒๕๕๘ 
๓. การศึกษาอิสระทางการจัดการเชิงพุทธ ภาคการศึกษาท่ี  ๓/๒๕๕๘ 

 
สวนท่ี ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปจจุบัน) 
พระมหาณรงค ยโสธโร. (พฤศจิกายน ๒๕๕๘). พระสงฆกับประชาสัมพันธ.บทความวิชาการการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งท่ี ๗ (ประจําป ๒๕๕๘ (IBRS2016) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร วิทยาลัยสงฆนครนาน).    
หนา ๓๓๑-๓๔๒. 
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๗๙ 
 

 

 
ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หนวยงาน หนวยวิทยบริการฯ พุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรี  
*********************************** 

สวนท่ี ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ   พระใบฎีกา ทวี  ฉายา  อาจิณฺโณ  นามสกุล ทับทิมสุข   อายุ  ๔๙  ป   พรรษา  ๒๑ 
เกิดวันอาทิตยท่ี  ๒๐   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๑๑ 
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน  3-2001-00617-13-1 
 
สวนท่ี ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา) 

ปริญญาโท สาขา  การจัดการเชิงพุทธ       สถาบัน  มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๗ 

ปริญญาตรี สาขา  การจัดการเชิงพุทธ       สถาบัน  มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๕ 

*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่ี..๗๔๒.../๒๕๕๘ 

มีผลตั้งแตวันท่ี  ๑  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๘ 

 
สวนท่ี ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน) 
 
พ.ศ. ๒๕๕๙       อาจารยประจําหลักสูตร การจัดการเชิงพุทธ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. ปรัชญาเบื้องตน                                    ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๘ 
๒. การจัดการเผยแผพระพุทธศาสนา               ภาคการศึกษาท่ี  ๒/๒๕๕๘ 
๓. การปกครองคณะสงฆไทย                        ภาคการศึกษาท่ี  ๑/๒๕๕๙ 

 
สวนท่ี ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน) 
พระใบฎีกา ทวี  อาจิณฺโณ  (พฤศจิกายน ๒๕๕๘). "การบริหารการพัฒนาวัด ดานสุขภาวะของชุมชน"

บทความวิชาการ,การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งท่ี ๗ 
(ประจําป ๒๕๕๘ (IBRS2016) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร
วิทยาลัยสงฆนครนาน). หนา ๓๑๑-๓๒๐. 
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๘๐ 
 

 

 
ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หนวยงาน หนวยวิทยบริการฯ พุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรี  
*********************************** 

สวนท่ี ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ  ดร.ปทุมมาศ  นามสกุล วองอรุณชัย   อายุ  ๕๓   ป    
เกิดวันศุกรท่ี  ๑๑   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๐๖ 
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน 3-1021-01909-19-1 
 
สวนท่ี ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา) 

ปริญญาเอก สาขา รัฐประศาสนศาสตร(พธ.ด.) สถาบัน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๘ 

ปริญญาโท สาขา  นโยบายสาธารณะ(รป.ม.)  สถาบัน  มหาวิทยาลัยบูรพา                       พ.ศ.๒๕๔๒ 

ปริญญาตรี สาขา การบริหารรัฐกิจ (ร.บ.)     สถาบัน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๒๙ 

*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่ี  ๒๑๙/๒๕๕๕ 

มีผลตั้งแตวันท่ี ๒๗  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๕ 

 
สวนท่ี ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๙       อาจารยประจําหลักสูตร การจัดการเชิงพุทธ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. พุทธวิธีการบริหาร                                    ภาคการศึกษาท่ี  ๑/๒๕๕๙ 
๒. องคการและการจัดการ                              ภาคการศึกษาท่ี  ๑/๒๕๕๙ 
๓. การวิจัยเพ่ือการจัดการ ๑                           ภาคการศึกษาท่ี   ๑/๒๕๕๙ 

 
สวนท่ี ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปจจุบัน) 
ปทุมมาศ วองอรุณชัย.  (๒๕๕๘). "พุทธวิธีการบริหารความเส่ียง"บทความวิชาการ,การประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งท่ี ๗ (ประจําป ๒๕๕๘ (IBRS2016) มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆนครนาน). หนา ๓๒๑-๓๓๐. 
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๘๑ 
 

 

 
ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หนวยงาน หนวยวิทยบริการฯ พุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรี  
*********************************** 

สวนท่ี ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ  อาจารยวารีญา  นามสกุล มวงเกลี้ยง   อายุ  ๕๗   ป    
เกิดวันอังคารท่ี  ๓๐   เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๐๒ 
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน3-1017-00061-45-7 
 
สวนท่ี ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา) 
ปริญญาโท สาขา การบริหารท่ัวไป(รป.ม.)สถาบัน  มหาวิทยาลัยบูรพาพ.ศ.๒๕๕๑ 
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร(ศศ.บ.)สถาบัน  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พ.ศ.๒๕๔๘ 
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่ีท่ี  ๒๑๙/๒๕๕๕ 
มีผลตั้งแตวันท่ี ๒๗  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๕ 
 
สวนท่ี ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๘       อาจารยผูชวยสอนประจํารายวิชา การประชาสัมพันธเชิงพุทธ ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๘ 
พ.ศ. ๒๕๕๙       อาจารยประจําหลักสูตร การจัดการเชิงพุทธ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา                ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙ 
๒. การจัดการเชิงกลยุทธ                              ภาคการศึกษาท่ี  ๑/๒๕๕๙ 
๓. การสื่อสารทางการจัดการ                         ภาคการศึกษาท่ี  ๑/๒๕๕๙ 

 
สวนท่ี ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน) 
วารีญา มวงเกลี้ยง.  (๒๕๕๘)."ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวน

จังหวัดจันทบุรี"บทความวิชาการ,การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เชิงวัฒนธรรมใน
พระพุทธศาสนา ครั้งท่ี ๗ (ประจําป ๒๕๕๘ (IBRS2016) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆนครนาน). หนา ๓๔๓-๓๕๐. 
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๘๒ 
 

 

 
ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หนวยงาน  หนวยวิทยบริการฯมจร.วัดพระรูป จังหวัดเพชรบุรี 
*********************************** 

สวนท่ี ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ พระครูวัชรสุวรรณาทร,ดร.  ( ลูกชุบ)           ฉายาธมมฺโชโต 
นามสกุล  เกตุเขียว         อายุ  ๖๓    ป พรรษา  ๔๓ 
เกิดวัน   เสาร       ท่ี   ๒    เดือน พฤษภาคม           พ.ศ. ๒๔๙๖ 
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน  ๓ – ๗๖๐๑ – ๐๐๕๗๐ – ๘๐ - ๐ 
 

สวนท่ี ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา) 
ปริญญาเอก สาขาการจัดการเชิงพุทธ    สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๕๘ 
ปริญญาโท สาขาการจัดการเชิงพุทธ     สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๕๕ 
ปริญญาตรี สาขาการจัดการเชิงพุทธ     สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๕๓ 
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่ี  ๑๙ /๒๕๕๗ 
มีผลตั้งแตวันท่ี   ๑ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

สวนท่ี ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๙       อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๒๐. วิชาธรรมะภาคปฏิบัติ ๕ ภาคการศึกษาท่ี ๑ /๒๕๕๙ 
๒๑. วิชาการประชาสัมพันธเชิงพุทธ             ภาคการศึกษาท่ี ๑ /๒๕๕๙ 
๒๒. วิชาการอนุรักษและการจัดการพุทธศิลป ภาคการศึกษาท่ี ๒ /๒๕๕๙ 

 

สวนท่ี ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๗-ปจจุบัน) 
พระครูวัชรสุวรรณาทร,ดร. (๒๕๕๘).“การอนุรักษและจัดการพุทธศิลป”งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ภูมิศาสตรเชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งท่ี ๗ ประจําป ๒๕๕๘ (IBRS 2016) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร,นาน). หนา ๙๔๑-๙๕๒. 
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๘๓ 
 

 

 
ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หนวยงาน  หนวยวิทยบริการฯมจร.วัดพระรูป จังหวัดเพชรบุรี 
*********************************** 

สวนท่ี ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อพระครูญาณเพชรรัตน,ดร. (เทวินทร)   ฉายาปยทสฺสี 
นามสกุลสีสุกใส   อาย๔ุ๘  ป พรรษา   ๒๓ 
เกิดวัน  พฤหัสบดี   ท่ี  ๗  เดือน  มกราคม พ.ศ.  ๒๕๐๘ 
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน  ๓ – ๗๖๐๖ – ๐๐๔๐๕- ๔๙ - ๒ 
 

สวนท่ี ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา) 

ปริญญาเอก สาขาการจัดการเชิงพุทธ   สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๕๘ 

ปริญญาโท สาขาการจัดการเชิงพุทธ   สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๕๖ 

ปริญญาตรี สาขาการพัฒนาชุมชนสถาบันมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีพ.ศ.๒๕๔๘ 

*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่ี ๑๙ / ๒๕๕๗ 

มีผลตั้งแตวันท่ี   ๑  เดือน  มิถุนายน   พ.ศ.๒๕๕๗ 
 

สวนท่ี ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๙       อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. วิชาเทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา ภาคการศึกษาท่ี ๑ / ๒๕๕๙ 
๒. วิชาการวิเคราะหสถานการณปจจุบันภาคการศึกษาท่ี ๑ / ๒๕๕๙ 
๓. วิชากฎหมายสําหรับพระสงฆ ภาคการศึกษาท่ี ๑ / ๒๕๕๙ 

 

สวนท่ี ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๗-ปจจุบัน) 
พระครูญาณเพชรรัตน,ดร.(๒๕๕๘) “หลักการบริหารงานสมัยใหมกับหลักการบริหารงานเชิงพุทธเพ่ือความ

ม่ันคงแหงพระพุทธศาสนา”.งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตรเชิงวัฒนธรรมใน
พระพุทธศาสนา ครั้งท่ี ๗(ประจําป ๒๕๕๘ (IBRS 2016)มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร,  นาน).หนา ๑๗๔๔-๑๗๕๓. 

 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiA5unY2PTOAhXJLo8KHcjYCR8QjRwIBw&url=http://www.li2.mcu.ac.th/&psig=AFQjCNGaFB3LMwUZRksnXC9Suq1ts91FmA&ust=1473043460706168&cad=rjt


 
 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๘๔ 
 

 

 
ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หนวยงาน  หนวยวิทยบริการฯมจร.วัดพระรูป จังหวัดเพชรบุรี 
*********************************** 

สวนท่ี ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ   พระครูสุนทรวัชรการ ( อําพล)      ฉายาอพโล 
นามสกุล   วณิชยธิติกาล     อาย ุ๔๘  ป พรรษา   ๒๓ 
เกิดวันเสารท่ี  ๖  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๑๑ 
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน  ๓ – ๗๐๐๘ – ๐๐๓๘๖ – ๘๖ - ๖ 
 

สวนท่ี ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา) 
ปริญญาโท สาขา การจัดการเชิงพุทธ     สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๕๕ 
ปริญญาตรี สาขาการจัดการเชิงพุทธ      สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๕๓ 
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่ี ๑๙ /๒๕๕๗ 
มีผลตั้งแตวันท่ี  ๑   เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

สวนท่ี ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗       อาจารยประจํารายวิชาการบัญชีเพ่ือการจัดการ   วิชาสถิติเบื้องตนและการวิจัย  
ภาคการศึกษาท่ี  ๑  / ๒๕๕๗ 
พ.ศ. ๒๕๕๘       อาจารยประจํารายวิชาการศึกษาสงเคราะหแนวพุทธ  วิชาศาสนาท่ัวไป   
ภาคการศึกษาท่ี  ๑  / ๒๕๕๘ 
พ.ศ. ๒๕๕๙       อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. วิชาประวัติพระพุทธศาสนา  ภาคการศึกษาท่ี ๑ / ๒๕๕๙ 
๒. วิชาการจัดการทรัพยสินของพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาท่ี ๑ / ๒๕๕๙ 
๓. วิชาการบริหารชุมชนและสิ่งแวดลอม    ภาคการศึกษาท่ี ๑ / ๒๕๕๙ 

 
 

สวนท่ี ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๗-ปจจุบัน) 
พระครูสุนทรวัชรการ.(๒๕๕๘) พุทธสันติวิธีในการเปล่ียนแปลงการปกครองสมัยรัชกาลท่ี ๗.งานประชุม

วิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตรเชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งท่ี ๗(ประจําป ๒๕๕๘ 
(IBRS 2016) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร, นาน).หนา 
๘๕๑-๘๖๑. 
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๘๕ 
 

 

 
ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หนวยงาน  หนวยวิทยบริการฯมจร.วัดพระรูป จังหวัดเพชรบุรี 
*********************************** 

สวนท่ี ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อพระครูวิรุฬนวัชรธรรม ( ศิริชัย)  ฉายาฐานุตฺตโร 
นามสกุลเพช็รรัตน  อาย ุ ๕๕   ป พรรษา   ๒๙  
เกิดวัน  พฤหัสบดี   ท่ี  ๑๗   เดือน  สิงหาคม    พ.ศ.  ๒๕๐๔ 
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน  ๓ – ๒๕๑๑ – ๐๐๒๐๔ – ๘๔ - ๑ 
 

สวนท่ี ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา) 
ปริญญาโท สาขาการจัดการเชิงพุทธ     สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๕๕ 
ปริญญาตรี สาขาการจัดการเชิงพุทธ     สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๕๓ 
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่ี  ๑๙   / ๒๕๕๗ 
มีผลตั้งแตวันท่ี ๑    เดือน มิถุนายน     พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

สวนท่ี ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗       อาจารยประจํารายวิชาประวัติพระพุทธศาสนา  วิชาสัมมนาเพ่ือการจัดการ  
ภาคการศึกษาท่ี  ๑  /๒๕๕๗ 
พ.ศ. ๒๕๕๘       อาจารยประจํารายวิชาเทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา   วิชาวัฒนธรรมไทย   
ภาคการศึกษาท่ี  ๑  / ๒๕๕๘ 
พ.ศ. ๒๕๕๙       อาจารยประจําหลักสูตรสาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. วิชาวัฒนธรรมไทยภาคการศึกษาท่ี  ๑ / ๒๕๕๙ 
๒. วิชาประวัติพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาท่ี๑ /๒๕๕๙ 
๓. วิชาความรูเบื้องตนเก่ียวกับการจัดการกิจการพระพุทธศาสนาภาคการศึกษาท่ี ๑ /๒๕๕๙ 

 

สวนท่ี ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน) 
พระครูวิรุฬนวัชรธรรม.(๒๕๕๘) เสรีภาพโดยสันติ:ศึกษาวิเคราะหกรณีเลิกทาสของรัชกาลท่ี ๕.งานประชุม

วิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตรเชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งท่ี ๗ ประจําป ๒๕๕๘ 
(IBRS 2016) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร, นาน).หนา 
๘๔๐-๘๕๐ 

 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiA5unY2PTOAhXJLo8KHcjYCR8QjRwIBw&url=http://www.li2.mcu.ac.th/&psig=AFQjCNGaFB3LMwUZRksnXC9Suq1ts91FmA&ust=1473043460706168&cad=rjt


 
 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๘๖ 
 

 

 
ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หนวยงาน  หนวยวิทยบริการฯมจร.วัดพระรูป จังหวัดเพชรบุรี 
*********************************** 

สวนท่ี ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ  พระครูเกษมวัชรดิตถ    (เกษม)       ฉายาฐิติสมฺปนฺโน 
นามสกุล   รอดจากทุกข          อายุ   ๔๔    ป พรรษา๒๑ 
เกิดวันพฤหัสบดี    ท่ี   ๓     เดือน   พฤษภาคม   พ.ศ.   ๒๕๑๖ 
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน  ๓ – ๗๖๐๗ – ๐๐๔๘๓ – ๔๑ - ๐ 
 

สวนท่ี ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา) 
ปริญญาโท สาขาการจัดการเชิงพุทธ      สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๕๕
ปริญญาตรี สาขาการจัดการเชิงพุทธ      สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๕๓ 
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่ี  ๑๙ /๒๕๕๗ 
มีผลตั้งแตวันท่ี    ๑   เดือน    มิถุนายน   พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

สวนท่ี ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗       อาจารยประจํารายวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  วิชาการเมืองการปกครองของไทย       
ภาคการศึกษาท่ี  ๑ /๒๕๕๗ 
พ.ศ. ๒๕๕๘       อาจารยประจํารายวิชาการเมืองการปกครองของไทย  วิชาพ้ืนฐานคอมพิวเตอรและ 
                      เทคโนโลยสีารสนเทศ  ภาคการศึกษาท่ี ๑  /๒๕๕๘ 
พ.ศ. ๒๕๕๙       อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. วิชาพ้ืนฐานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ภาคการศึกษาท่ี ๑ / ๒๕๕๙ 
๒. วิชาการเมืองและการปกครองของไทย       ภาคการศึกษาท่ี ๑ / ๒๕๕๙ 
๓. วิชาความรูเบื้องตนเก่ียวกับการจัดการ       ภาคการศึกษาท่ี ๑  /   ๒๕๕๙ 

 

สวนท่ี ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๗-ปจจุบัน) 
พระครูเกษมวัชรดิตถ (เกษม ฐิติสมฺปนฺโน).(พฤศจิกายน 2558) หลักธรรมกับการอนุรักษแมน้ําเพชรบุรี.งาน

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตรเชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งท่ี ๗ ประจําป 
๒๕๕๘ (IBRS2016) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร,  นาน). 
หนา ๑๒๖๒-๑๒๗๐. 
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๘๗ 
 

 

 

 
ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หนวยงาน หนวยวิทยบริการฯ มจร วัดสระแกว จ.สระแกว 
*********************************** 

สวนท่ี ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ                 พระครูศรีรัตนสรกิจ         ฉายา        รตินฺธโร 
นามสกุล          อินทรวิชิต                    อายุ    ๕๐   ป          พรรษา    ๓๑ 
เกิดวัน     พุธ    ท่ี    ๘   เดอืน     กันยายน     พ.ศ.  ๒๕๐๘ 
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน   ๓๒๕๐๔๐๐๘๓๓๒๖๖ 
สวนท่ี ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา) 
ปริญญาเอก สาขา รัฐประศาสนศาสตร  สถาบัน มหาวิทยาลัยปทุมธานี  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ปริญญาโท  สาขา รัฐประศาสนศาสตร  สถาบัน มหาวิทยาลัยปทุมธานี  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ปริญญาตรี สาขา  บริหารรัฐกิจ          สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ 
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่ี ๒๒๑/๒๕๕๕ 
มีผลตั้งแตภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๓ ลงวันท่ี ๒๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สวนท่ี ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๙       อาจารยประจําหลักสูตร  พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. การบริหารชุมชนและสิ่งแวดลอม                   ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๘ 
๒. การวางแผนและควบคุมงานบริหาร                ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๘ 
๓. กฎหมายท่ัวไป                                      ภาคการศึกษาท่ี ๓/๒๕๕๘ 

 
สวนท่ี ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปจจุบัน) 
พระครูศรีรัตนสรกิจ. (๒๕๕๘). การบริหารชุมชนและส่ิงแวดลอม. งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ภูมิศาสตรเชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งท่ี ๗ ประจําป ๒๕๕๘ (IBRS). มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร. นาน). หนา ๑๔๓๖-๑๔๔๖. 
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๘๘ 
 

 

 
ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หนวยงาน หนวยวิทยบริการฯ มจร วัดสระแกว จ.สระแกว 
*********************************** 

สวนท่ี ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ                 พระมหาทวี                   ฉายา        วสิารโท 
นามสกุล          บุญทะมาตร                   อายุ    ๔๙   ป          พรรษา    ๒๙ 
เกิดวัน     พฤหัสบดี   ท่ี    ๑๐   เดือน    สิงหาคม     พ.ศ.  ๒๕๑๐ 
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน   ๓๓๒๐๖๐๐๔๐๙๑๘๑ 
 
สวนท่ี ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา) 
ปริญญาเอก สาขา ไทยศึกษา               สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา      พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ปริญญาโท  สาขา รัฐประศาสนศาสตร   สถาบัน มหาวิทยาลัยปทุมธานี  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ปริญญาตรี  สาขา  พระพุทธศาสนา      สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ 
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่ี ๒๒๑/๒๕๕๕ 
มีผลตั้งแตภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๓ ลงวันท่ี ๒๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
สวนท่ี ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๙       อาจารยประจําหลักสูตร  พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน,ปรัชญาเบื้องตน ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๘ 
๒. บาลีไวยากรณ                                      ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๘ 
๓. หลักการฝกอบรมและการประชุม                  ภาคการศึกษาท่ี ๓/๒๕๕๘ 

 
สวนท่ี ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน) 
พระมหาทวี วิสารโท. (๒๕๕๘). การบวชกับการสืบทอดพระพุทธศาสนาเถรวาทในสังคมไทย. งานประชุม

วิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตรเชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งท่ี ๗ (ประจําป ๒๕๕๘ 
( IBRS) .  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย .  สถาบันวิจัย พุทธศาสตร .  นาน) .                
หนา ๒๕๑-๒๖๒. 
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๘๙ 
 

 

 

 
ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หนวยงาน หนวยวิทยบริการฯ มจร วัดสระแกว จ.สระแกว 
*********************************** 

สวนท่ี ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ                 พระอธิการบุญสง ฉายา        คุณสํวโร 
นามสกุลจันทรมาตรอายุ    ๕๒   ป พรรษา    ๑๙ 
เกิดวัน     จันทร    ท่ี    ๑๑   เดือน     พฤษภาคม     พ.ศ.  ๒๕๐๗ 
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน๓๑๙๐๒๐๐๓๙๑๖๑๙ 
 
สวนท่ี ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา) 
ปริญญาโท สาขา การจัดการเชิงพุทธ   สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ปริญญาตรี สาขา การจัดการเชิงพุทธ   สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่ี ๕๘๘/๒๕๕๙ 
มีผลตั้งแตวันท่ี ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
สวนท่ี ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๙       อาจารยประจําหลักสูตร  พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๒๓. งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๘ 
๒๔. การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธ            ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๘ 
๒๕. องคการและการจัดการ                          ภาคการศึกษาท่ี ๓/๒๕๕๘ 

 
สวนท่ี ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปจจุบัน) 
พระอธิการบุญสง คุณสํวโร. (๒๕๕๘). การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธ. งานประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติภูมิศาสตรเชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งท่ี ๗ (ประจําป ๒๕๕๘ (IBRS). 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร. นาน). หนา ๒๖๓-๒๗๓. 
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๙๐ 
 

 

 

 
ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หนวยงาน หนวยวิทยบริการฯ มจร วัดสระแกว จ.สระแกว 
*********************************** 

สวนท่ี ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ                 พระใบฎีกาเพ็ง               ฉายา        เตชวโร 
นามสกุล          สมุติรัมยอายุ    ๖๐   ป          พรรษา    ๑๙ 
เกิดวัน     เสาร    ท่ี    ๙   เดือน     สิงหาคม     พ.ศ.  ๒๔๙๘ 
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน   ๕๓๑๑๐๐๑๑๐๖๑๗๑ 
 
สวนท่ี ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา) 
ปริญญาโท สาขา การจัดการเชิงพุทธ   สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ปริญญาตรี สาขา การจัดการเชิงพุทธ   สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่ี ๕๘๘/๒๕๕๙ 
มีผลตั้งแตวันท่ี ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
สวนท่ี ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๙       อาจารยประจําหลักสูตร  พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. ประวัติพระพุทธศาสนา                         ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๘ 
๒. การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาในอาเซียน  ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๘ 
๓. พระวินัยปฎกภาคการศึกษาท่ี ๓/๒๕๕๘ 

 
สวนท่ี ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน) 
พระใบฎีกาเพ็ง เตชวโร.(๒๕๕๘). พระสงฆกับภาวะผูนํา. งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตรเชิง

วัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งท่ี ๗ (ประจําป ๒๕๕๘ (IBRS). มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร. นาน). หนา ๒๗๔-๒๘๔. 
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๙๑ 
 

 

 

 
ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หนวยงาน หนวยวิทยบริการฯ มจร วัดสระแกว จ.สระแกว 
*********************************** 

สวนท่ี ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ                 พระปลัดวัลลภ               ฉายา        โชติโย 
นามสกุล          อํ่าขํา                          อายุ    ๓๙   ป          พรรษา    ๑๙ 
เกิดวัน     อังคาร    ท่ี    ๑๙   เดือน    มีนาคม    พ.ศ.  ๒๕๒๐ 
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน   ๓๑๙๐๖๐๐๓๓๐๖๘๔ 
 
สวนท่ี ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา) 

ปริญญาเอก สาขา...................................................สถาบัน................................................................พ.ศ.............. 

ปริญญาโท สาขา การจัดการเชิงพุทธ   สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ปริญญาตรี สาขา การจัดการเชิงพุทธ   สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 

*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่ี ๕๘๘/๒๕๕๙ 

มีผลตั้งแตวันท่ี ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
สวนท่ี ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๙       อาจารยประจําหลักสูตร  พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. การปกครองคณะสงฆไทย                       ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๘ 
๒. การอนุรักษและการจัดการพุทธศิลป           ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๘ 
๓. เทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา    ภาคการศึกษาท่ี ๓/๒๕๕๘ 

 
สวนท่ี ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน) 
พระปลัดวัลลภ โชติโย.(๒๕๕๘). เทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา. งานประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติภูมิศาสตรเชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งท่ี ๗ ประจําป ๒๕๕๘ (IBRS). 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร. นาน). หนา ๒๘๕-๒๙๕. 
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๙๒ 
 

 

 
 

 
ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หนวยงาน  หนวยวทิยบริการคณะสังคมศาสตร จังหวัดสุพรรณบุรี 
ณ วัดปาเลไลยกวรวิหาร 

*********************************** 
สวนท่ี ๑ ประวัติบุคลากร 
ลําดับท่ี ๑ ชื่อพระครูศรีอรรถศาสก(อรรถชัย  มหาอตฺโถ) นามสกุล นามสกุล น้ําทิพย    
อายุ ๕๖ ป พรรษา ๓๖เกิดวัน จันทร  ท่ี ๒๙ เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๐๓. 
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน ๕-๗๒๐๒-๐๐๐๐๔-๔๗-๑ 
 

สวนท่ี ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา) 
ปริญญาเอก สาขาการจัดการเชิงพุทธ (พธ.ด.) สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๕๘ 
ปริญญาโท สาขาการจัดการเชิงพุทธ (พธ.ม.)สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ปริญญาตรี สาขา พระพุทธศาสนา ( พธ.บ.) สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๔๓ 
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่ี๑๒/๒๕๕๕ มีผลตั้งแตวันท่ี 
๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
สวนท่ี ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗  - ปจจุบัน 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๒๖. พระวินัยปฏกภาคการศึกษาท่ี  ๑/๒๕๕๗ 
๒๗. พระสุตตันตปฏกภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๘ 
๒๘. วรรณคดีบาลี ,แตงแปลบาลีภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙ 

 
สวนท่ี ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน) 
พระครูศรีอรรถศาสตร. (๒๕๕๙). “อิทธิพลภาษาบาลีท่ีมีตอภาษาไทย” บทความวิชาการ,การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ ครั้งท่ี ๓ และระดับนานาชาติ ครั้งท่ี ๑ “พุทธบูรณาการกับการวิจัยเพ่ือพัฒนาสังคมให
ยั่งยืน” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน). หนา ๓๖๒๔-๓๖๔๓. 
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๙๓ 
 

 

 

 
ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หนวยงาน  หนวยวทิยบริการคณะสังคมศาสตร จังหวัดสุพรรณบุรี 
ณ วัดปาเลไลยกวรวิหาร 

*********************************** 
สวนท่ี ๑ ประวัติบุคลากร 
ลําดับท่ี ๒  ชื่อพระครูสุตาภรณพิสุทธิ์(ชะลอ เตชพโล) นามสกุล ปนวิเศษ 
 อายุ  ๕๕ .ป พรรษา ๓๐ เกิดวันท่ี ๒๖  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๐๒ 
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน  ๓- ๓๐๒๐ – ๐๐๙๔๑- ๘๐๑ 
 

สวนท่ี ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา) 
ปริญญาโท สาขาการจัดการเชิงพุทธ(พธ.ม.)สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ปริญญาตรี สาขาพระพุทธศาสนา( พธ.บ.) สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ.๒๕๕๓ 
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครั้ง๑/ท่ี ๓  ลงวันท่ี  ๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๔ สั่งณ วันท่ี ๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๕    มีผลตั้งแตวันท่ี ๒กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๕ จนถึง
ปจจุบัน  
 

สวนท่ี ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗  - ปจจุบัน     อาจารยประจํารายวิชาสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ   
ผูรับผิดชอบในรายวิชา 

๑. ธรรมภาคปฏิบัติ ๓ ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๗ 
๒. ธรรมนิเทศ                            ภาคการศึกษาท่ี๒/๒๕๕๘ 
๓. การประชาสัมพันธเชิงพุทธ        ภาคการศึกษาท่ี๑/๒๕๕๙ 

 

สวนท่ี ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน) 
พระครูสุตาภรณพิสุทธ. (๒๕๕๙). “ธรรมกับการจัดการเพ่ืออยูรอด”บทความวิชาการ,การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ ครั้งท่ี ๓ และระดับนานาชาติ ครั้งท่ี ๑ (เรื่อง “พุทธบูรณาการกับการวิจัยเพ่ือพัฒนา
สั งคมให ยั่ งยืน”  มหาวิทยาลั ยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย  วิทยา เขตขอนแกน ) .                 
หนา ๔๗๔-๔๘๗. 
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๙๔ 
 

 

 
ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หนวยงาน  หนวยวทิยบริการคณะสังคมศาสตร จังหวัดสุพรรณบุรี 
ณ วัดปาเลไลยกวรวิหาร 

*********************************** 
สวนท่ี ๑ ประวัติบุคลากร 

ลําดับที่ ๓ ช่ือพระครูโสภณวีรานุวัตร. 
นามสกุลเกตุคงอายุ ๔๔ พรรษา. ๒๔เกิดวัน พฤหัสบดี ท่ี ๑๕   เดือน มิถุนายน   พ.ศ ๒๕๑๕  
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน.  ๓๗๑-๑๐ - ๐๐๒๖๒  -๕๙๔ 
 

สวนท่ี ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา) 

ปริญญาโท สาขาการจัดการเชิงพุทธ(พธ.ม.)สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช 

ปริญญาตรี สาขาการจัดการเชิงพุทธ(พธ.บ.) สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่ี ๓  ลงวันท่ี  ๑๙ ตุลาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๘ สั่งณ วันท่ี ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผลตั้งแตวันท่ี ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จนถึงปจจุบัน     
 

สวนท่ี ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗  - ปจจุบัน     อาจารยประจําหลักสูตร. 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. การศึกษาสงเคราะหตามแนวพุทธภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๘ 
๒. การอนุรักษและจัดการพุทธศิลปภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙ 
๓. เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน ภาคการศึกษาท่ี๒/๒๕๕๙ 

 
 

สวนท่ี ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน) 
พระครูโสภณวีรานุวัตร. (๒๕๕๙).“พุทธศิลปแดนดินสุพรรณ” บทความวิชาการ,การประชุมวิชาการระดับชาติ 

ครั้งท่ี ๓ และระดับนานาชาติ ครั้งท่ี ๑ เรื่อง “พุทธบูรณาการกับการวิจัยเพ่ือพัฒนาสังคมให
ยั่งยืน” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน). หนา ๓๐๑-๓๑๓. 
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๙๕ 
 

 

 
ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หนวยงาน  หนวยวทิยบริการคณะสังคมศาสตร จังหวัดสุพรรณบุรี 
ณ วัดปาเลไลยกวรวิหาร 

*********************************** 
สวนท่ี ๑ ประวัติบุคลากร 
ลําดับท่ี ๔ ชื่อพระมหานพรักษ   ฉายา ขันติโสภโณ    นามสกุล นาเมือง อายุ ๔๒ป พรรษา๑๓ 
เกิดวัน จันทร  ท่ี ๙ เดือน   กันยายน  พ.ศ. ๒๕๑๗  
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน       ๓ ๗๒๐๔- ๐๐๗๙๒- ๑๒- ๓ 
 
สวนท่ี ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา) 

ปริญญาเอก สาขาการจัดการเชิงพุทธ (พธ.ด.)สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๕๘ 

ปริญญาโท สาขาการจัดการเชิงพุทธ(พธ.ม.)สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๕๕ 

ปริญญาตรี สาขาการจัดการเชิงพุทธ( พธ.บ.)สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ ๒๕๕๔ 

*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่ี ๖๗๑  ลงวันท่ี ๒๘  

กันยายน  ๒๕๕๘  สั่งณ วันท่ี  ๒๙ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๘  มีผลตั้งแตวันท่ี  ๒๙ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๘  

จนถึงปจจุบัน     

 
สวนท่ี ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗  - ปจจุบัน  อาจารยประจําหลักสูตร  สาขาวิชา การจัดการเชิงพุทธ รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
๑ วิชาความรูเบื้องตนการจัดการกิจการพระพุทธศาสนาภาคการศึกษาท่ี๑/๒๕๕๘ 
๒. การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาในอาเซียนภาคการศึกษาท่ี๒/๒๕๕๘ 
๓..พระสุตตันตปฏก,พระอภิธรรมปฏกภาคการศึกษาท่ี ๓/๒๕๕๙ 
 
สวนท่ี ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๘ -ปจจุบัน) 
พระมหานพรักษ ขันติโสภโณ. (๒๕๕๙).“การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัฒน” บทความ

วิชาการ,การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี ๓ และระดับนานาชาติ ครั้งท่ี ๑ เรื่อง “พุทธบูรณา
การกับการวิจัยเพ่ือพัฒนาสังคมใหยั่งยืน” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแกน). หนา ๕๙๔-๖๐๓. 
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๙๖ 
 

 

 

 
ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หนวยงาน  หนวยวทิยบริการคณะสังคมศาสตร จังหวัดสุพรรณบุรี 
ณ วัดปาเลไลยกวรวิหาร 

*********************************** 
สวนท่ี ๑ ประวัติบุคลากร 
ลําดับท่ี ๕ ช่ือพระครูอุดมธรรมจารี (สมจิตร) ฉายา อชฺฌาจาโร   นามสกุล ยินดีมาก อายุ  ๕๕ ป  
เกิดวัน อาทิตย ท่ี ๒๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ ๒๕๐๖ รหัสบัตรประจําตัวประชาชน ๓ ๑๔๑๒- ๐๐๓๓๙- ๔๖-๔ 
 

สวนท่ี ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา) 
ปริญญาเอก สาขาการจัดการเชิงพุทธ (พธ.ด.)สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๕๘ 

ปริญญาโท สาขาการจัดการเชิงพุทธ(พธ.ม.)สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๕๕ 

ปริญญาตรี สาขาการจัดการเชิงพุทธ( พธ.บ.)สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ ๒๕๕๔ 
 

สวนท่ี ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๙       อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๘- บรรยายวิชา ๐๐๐ ๑๕๘วิชาประวัติพระพุทธศาสนา 
ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๘- บรรยายวิชา ๔๐๖ ๓๑๒วิชาการจัดการการศึกษาของคณะสงฆ 
ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๘- บรรยายวิชา ๔๐๖๓๑๑วิชา การจัดการการเผยแผพระพุทธศาสนา  
ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙- บรรยายวิชา ๐๐๐ ๑๕๘วิชาประวัติพระพุทธศาสนา 
ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙- บรรยายวิชา ๔๐๖ ๓๑๒วิชาการจัดการการศึกษาของคณะสงฆ 
ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙- บรรยายวิชา ๐๐๐ ๑๕๘วิชาประวัติพระพุทธศาสนา 
ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๙- บรรยายวิชา ๔๐๖๓๑๑วิชา การจัดการการเผยแผพระพุทธศาสนา  
 
 
 

สวนท่ี ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๗-ปจจุบัน) 
ณัฏยานี บุญทองคํา.พระครูกิตติชัยกาญน.พระครูอุดมธรรมจารี.และพระมหาญาณภัทร อติพโล.(2559).    การ

ปรับตัวของบุคลากรใหมสังกัดมหาวิทยาลัยรัฐ.วารสารสันติศึกษาปริทรรศน มจร ปท่ี 4 ฉบับ
ท่ี 1 พิเศษ (มกราคม-มิถุนายน2559). หนา 91-106. 
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๙๗ 
 

 

 

 
ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หนวยงาน  หนวยวิทยบริการฯ จังหวัดอุทัยธานี 
*********************************** 

สวนท่ี ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ  พระครูอุทิศธรรมพินัย   ฉายา  ปริปุณฺโณ 
นามสกุล  ออนละมูล   อายุ  ๖๕  ป พรรษา  ๔๒ 
เกิดวัน  พฤหัสบดี  ท่ี  ๒๑  เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ.๒๔๙๔ 
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน  ๓ ๖๑๐๔ ๐๐๐๔๖ ๑๐ ๔ 
 
สวนท่ี ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา) 
ปริญญาโท สาขาพธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ)  สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๘ 
ปริญญาตรี สาขาพธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ)  สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๖ 
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มีผลตั้งแตวันท่ี  ๑๒  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๘ 
 
สวนท่ี ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๘       อาจารยสอนประจํารายวิชา การจัดการงบประมาณ ภาคการศึกษาท่ี  ๑/๒๕๕๘ 
พ.ศ. ๒๕๕๙       อาจารยประจําหลักสูตร  พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๒๙. ธรรมภาคปฏิบัติ ๑ ภาคการศึกษาท่ี  ๑/๒๕๕๙ 
๓๐. ธรรมภาคปฏิบัติ ๓ ภาคการศึกษาท่ี  ๑/๒๕๕๙ 
๓๑. การวางแผนและการควบคุมงานบริหาร ภาคการศึกษาท่ี  ๑/๒๕๕๙ 
๓๒. สัมมนาการจัดการกิจการคณะสงฆ  ภาคการศึกษาท่ี  ๑/๒๕๕๙ 

 
สวนท่ี ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปจจุบัน) 
พระครูอุทิศธรรมพินัย. (๒๕๕๙). การบริหารการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม “โรงเรียนอุทาน อุทิศธรรม

วิทยา”.งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ. ภูมิศาสตรเชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งท่ี ๗ 
ประจําป ๒๕๕๘ (IBRS 2016). มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, สถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร, นาน). หนา ๑๕๒๑-๑๕๓๓. 
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๙๘ 
 

 

 
 

 
ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หนวยงาน  หนวยวิทยบริการฯ จังหวัดอุทัยธานี 
*********************************** 

สวนท่ี ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ  พระครูอุเทศธรรมสาทิส   ฉายา  อชิโต 
นามสกุล  รื่นรวย   อายุ  ๔๙  ป พรรษา  ๒๙ 
เกิดวัน  อาทิตย  ท่ี  ๒  เดือน  เมษายน  พ.ศ.๒๕๑๐ 
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน  ๓ ๖๑๐๗ ๐๐๔๒๓ ๑๕ ๙ 
 
สวนท่ี ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา) 
ปริญญาโท สาขา  พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ)  สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๘ 
ปริญญาตรี สาขา  พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ)  สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๖ 
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่ี....................../..................... 
มีผลตั้งแตวันท่ี  ๑๒  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๘ 
 
สวนท่ี ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗       อาจารยผูชวยสอนรายวิชา  การอนุรักษและการจัดการพุทธศิลป ภาคการศึกษาท่ี  ๑/๒๕๕๗ 
พ.ศ. ๒๕๕๘       อาจารยสอนประจํารายวิชา การอนุรักษและการจัดการพุทธศิลป ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๘ 
พ.ศ. ๒๕๕๙       อาจารยประจําหลักสูตร  พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. เทศการและพิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนา (ป๑-๒) ภาคการศึกษาท่ี  ๑/๒๕๕๙ 
๒. การจัดการศาสนาในอาเซ่ียน ภาคการศึกษาท่ี  ๑/๒๕๕๙ 
๓. การจัดการงานสาธารณูปการ ภาคการศึกษาท่ี  ๑/๒๕๕๙ 

สวนท่ี ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน) 
พระครูอุเทศธรรมสาทิส. (ตุลาคม ๒๕๕๙). “การอนุรักษอุโบสถไมของวัดวังสาริกา ตําบลหนองกระทุม 

อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี”.งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ. ภูมิศาสตรเชิงวัฒนธรรมใน
พระพุทธศาสนา ครั้งท่ี ๗ ประจําป ๒๕๕๘ (IBRS 2016). มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร, นาน). หนา ๑๕๐๒-๑๕๑๐. 
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๙๙ 
 

 

 
ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หนวยงาน  หนวยวิทยบริการฯ จังหวัดอุทัยธานี 
*********************************** 

สวนท่ี ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ  พระใบฎีกาพุฒิพงษ   ฉายา  พุทฺธิวํโส 
นามสกุล  กล่ําทวี   อายุ  ๒๘  ป พรรษา  ๔ 
เกิดวัน  พุธ  ท่ี  ๕  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๓๑ 
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน  ๑ ๖๑๙๙ ๐๐๑๑๓ ๖๐ ๑ 
สวนท่ี ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา) 
ปริญญาโท สาขา  พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ)  สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๘ 
ปริญญาตรี สาขา  พธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)  สถาบัน มหาวิทยาลัยนเรศวร  พ.ศ.๒๕๕๔ 
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่ี....................../..................... 
มีผลตั้งแตวันท่ี  ๑๒  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๘ 
สวนท่ี ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗       อาจารยผูชวยสอนรายวิชา  การศึกษาอิสระทางการจัดการ ภาคการศึกษาท่ี  ๒/๒๕๕๗ 
พ.ศ. ๒๕๕๘       อาจารยสอนประจํารายวิชา การศึกษาอิสระทางการจัดการ ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๘ 
พ.ศ. ๒๕๕๙       อาจารยประจําหลักสูตร  พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา ภาคการศึกษาท่ี  ๑/๒๕๕๙ 
๒. เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน ภาคการศึกษาท่ี  ๑/๒๕๕๙ 
๓. ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการจัดการ ภาคการศึกษาท่ี  ๑/๒๕๕๙ 
๔. ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙ 

สวนท่ี ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน) 
พระใบฎีกาพุฒิพงษพุทฺธิวํโส. (๒๕๕๙). “บทบาทหนาท่ีของผูใตบังคับบัญชาตามหลักอิทธิบาท ๔”.งาน

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ. ภูมิศาสตรเชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งท่ี ๗ ประจําป 
๒๕๕๘ (IBRS 2016). มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร, นาน). 
หนา ๑๕๙๑-๑๕๙๘. 
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๓๐๐ 
 

 

 
ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หนวยงาน  หนวยวิทยบริการฯ จังหวัดอุทัยธานี 
*********************************** 

สวนท่ี ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ  พระครูอุทัยกิจพิพัฒน   ฉายา  ชุตินฺธโร 
นามสกุล  สุกอินทร   อายุ  ๔๑  ป พรรษา  ๒๑ 
เกิดวัน  อังคาร  ท่ี  ๑๒  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๑๙ 
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน  ๓ ๖๑๑๖ ๑๑๑๙๓ ๑๕ ๑ 
 
สวนท่ี ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา) 
ปริญญาโท สาขา  พธ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร)  สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๔ 
ปริญญาตรี สาขา  พธ.บ. (รัฐศาสตร)  สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงราชวิทยาลัย  พ.ศ.๒๕๕๓ 
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่ี....................../..................... 
มีผลตั้งแตวันท่ี  ๒  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๖ 
 
สวนท่ี ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗       อาจารยสอนประจํารายวิชา  เทคนิคระดับอุดมศึกษา ภาคการศึกษาท่ี  ๑/๒๕๕๗ 
พ.ศ. ๒๕๕๘       อาจารยสอนประจํารายวิชา ภาษากับการสื่อสาร ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๘ 
พ.ศ. ๒๕๕๙       อาจารยประจําหลักสูตร  พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. ประวัติพระพุทธศาสนา   ภาคการศึกษาท่ี  ๑/๒๕๕๙ 
๒. การปกครองคณะสงฆไทย ภาคการศึกษาท่ี  ๑/๒๕๕๙ 
๓. ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการจดัการกิจการพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาท่ี  ๑/๒๕๕๙ 
๔. การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน  ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙ 

 
สวนท่ี ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน) 
พระครูอุทัยกิจพิพัฒน. (๒๕๕๙). “พัฒนาการกับการทํางาน”.งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ. ภูมิศาสตร

เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งท่ี ๗ ประจําป ๒๕๕๘ (IBRS 2016). มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร, นาน). หนา ๑๕๓๔-๑๕๔๒. 
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๓๐๑ 
 

 

 
ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หนวยงาน  หนวยวิทยบริการฯ จังหวัดอุทัยธานี 
*********************************** 

สวนท่ี ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ  นายปริญญา  ฉายา  -นามสกุล  นิกรกุล    อายุ  ๓๐ ป พรรษา  - 
เกิดวัน  พฤหัสบดี  ท่ี  ๔  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๒๙ 
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน  ๒ ๔๑๑๐ ๐๐๐๑๙ ๙๐๒ 
 

สวนท่ี ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา) 
ปริญญาโท สาขา  ศศ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร)  สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ปริญญาตรี สาขา  ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร)  สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่ี....................../..................... 
มีผลตั้งแตวันท่ี  ๒  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

สวนท่ี ๓ ประสบการณทํางาน (พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗       สอนรายวิชา  ความรูเบื้องตนทางความสัมพันธระหวางประเทศ, องคการและการจัดการ,  
แนวคิดทางการเมืองไทย 
พ.ศ. ๒๕๕๘       สอนประจํารายวิชา การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ, การวิเคราะหการเมืองการปกครองของ 
ไทย ,  การบริ ห า ร งบประมาณ ,การ เ มื อ งก ารปกครอง เป รี ยบ เ ที ยบ , กา รวิ เ ค ร าะห ก า ร เ มื อ ง กา ร 
ปกครองของไทย, การบริหารงบประมาณ, 
พ.ศ. ๒๕๕๙       รายวิชาการศึกษาอิสระทางรัฐศาสตร,วิจัยเพ่ือการจัดการ ๑ องคการและการจัดการ 
 

สวนท่ี ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน) 
นายปริญญา  นิกรกุล. (๒๕๕๘).การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง 

นําเสนอเวทีการประชุมระดับชาติ ครั้งท่ี ๒ วันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารทีปงกรรัศมีโชติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร). หนา ๕๙-๖๑. 

 
 
 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiA5unY2PTOAhXJLo8KHcjYCR8QjRwIBw&url=http://www.li2.mcu.ac.th/&psig=AFQjCNGaFB3LMwUZRksnXC9Suq1ts91FmA&ust=1473043460706168&cad=rjt


 
 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๓๐๒ 
 

 

 
 

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
หนวยงาน  หนวยวิทยบริการจังหวัดกําแพงเพชร วิทยาลัยสงฆนครสวรรค ณ วัดพระบรมธาตุ 

*********************************** 
 
สวนท่ี ๑  ประวัติบุคลากร 
ชื่อ  พระสมรัก      ฉายา  ภทฺทปฺโญ      นามสกุล  เกิดเอ่ียม       อายุ  ๕๘     พรรษา  ๒๖ 
เกิดวันจันทร  ท่ี ๓๐  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๐๑    รหสับัตรประจําตัวประชาชน ๓๑๐๒๒๐๐๕๙๕๓๒๑ 
 
 

สวนท่ี ๒  วุฒิการศึกษาและการไดรับแตงตั้ง 
วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ํา) 
ปริญญาโท  สาขา  การจัดการเชิงพุทธ    สถาบัน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ปริญญาตรี  สาขา  การจัดการเชิงพุทธ    สถาบัน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท่ี  (กําลังดําเนินการขอแตงตั้ง) 
มีผลตั้งแตวันท่ี  (สงรายชื่อไปตามลําดับแลว  ยังไมไดอนุมัติ)  คําสั่งวิทยาลัยสงฆนครสวรรคท่ี ๘๐/๒๕๕๘ 
 
 

สวนท่ี ๓  ประสบการณทํางาน (พ.ศ. ๒๕๕๗-ปจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗     -อาจารยพิเศษสอนรายวิชา  ประวัติพระพุทธศาสนา                ภาคการศึกษาท่ี  ๑/๒๕๕๗ 
                    -อาจารยพิเศษสอนรายวิชา  ธรรมภาคปฏิบัติ ๑                     ภาคการศึกษาท่ี  ๑/๒๕๕๗ 
พ.ศ. ๒๕๕๘     อาจารยประจําหลักสูตร  การจัดการเชิงพุทธ     รับผิดชอบสอนรายวิชา   
                    ๑.   ประวัตพิระพุทธศาสนา                                            ภาคการศึกษาท่ี  ๑/๒๕๕๘ 
                    ๒.   ธรรมภาคปฏิบัติ  ๓                                                ภาคการศึกษาท่ี  ๑/๒๕๕๘ 
                    ๓.   ธรรมภาคปฏิบัติ  ๒                                                ภาคการศึกษาท่ี  ๒/๒๕๕๘ 
พ.ศ. ๒๕๕๙     อาจารยประจําหลักสูตร  การจัดการเชิงพุทธ      รับผิดชอบสอนรายวิชา   
                    ๑.   ประวัตพิระพุทธศาสนา                                            ภาคการศึกษาท่ี  ๑/๒๕๕๙ 
                    ๒.   ธรรมภาคปฏิบัติ  ๓                                                ภาคการศึกษาท่ี  ๑/๒๕๕๙ 
                    ๓.   ธรรมภาคปฏิบัติ  ๕                                                ภาคการศึกษาท่ี  ๑/๒๕๕๙ 
                    ๔.   มนุษยกับสังคม                                                     ภาคการศึกษาท่ี  ๒/๒๕๕๙ 
                    ๕.   ธรรมภาคปฏิบัติ  ๒                                                ภาคการศึกษาท่ี  ๒/๒๕๕๙ 
                    ๖.   การวิเคราะหสถานการณปจจุบัน                                ภาคการศึกษาท่ี  ๒/๒๕๕๙ 
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๓๐๓ 
 

 

 
สวนท่ี ๔  ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ. ๒๕๕๗-ปจจุบัน) 
พระสมรัก  ภทฺทปฺโญ. (๒๕๕๘)  การสอนสติปฏฐาน ๔ สําหรับเยาวชน. งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ภูมิศาสตรเชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งท่ี ๗ (ประจําป ๒๕๕๘ (IBRS 2016). มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร, นาน). หนา ๘๘-๑๐๐. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๓๐๔ 
 

 

 
 

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
หนวยงาน  หนวยวิทยบริการจังหวัดกําแพงเพชร วิทยาลัยสงฆนครสวรรค ณ วัดพระบรมธาตุ 

*********************************** 
สวนท่ี ๑  ประวัติบุคลากร 
ชื่อ  พระครูนันทปุญญาภิวัฒน      ฉายา  ธมฺมวโร      นามสกุล  เปยนอย       อายุ  ๔๒     พรรษา  ๒๓ 
เกิดวันเสาร  ท่ี ๙  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๑๗    รหัสบัตรประจําตัวประชาชน ๓๑๘๐๕๐๐๒๔๘๕๘๗ 
 

สวนท่ี ๒  วุฒิการศึกษาและการไดรับแตงตั้ง 
วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ํา) 
ปริญญาโท  สาขา  การจัดการเชิงพุทธ    สถาบัน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ปริญญาตรี  สาขา  การจัดการเชิงพุทธ    สถาบัน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท่ี  (กําลังดําเนินการขอแตงตั้ง) 
มีผลตั้งแตวันท่ี  (สงรายชื่อไปตามลําดับแลว  ยังไมไดอนุมัติ)  คําสั่งวิทยาลัยสงฆนครสวรรคท่ี ๘๐/๒๕๕๘ 
 

สวนท่ี ๓  ประสบการณทํางาน (พ.ศ. ๒๕๕๗-ปจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗     -อาจารยผูชวยสอนรายวิชา  ประวัติพระพุทธศาสนา           ภาคการศึกษาท่ี  ๑/๒๕๕๗ 
                    -อาจารยผูชวยสอนรายวิชา  ธรรมภาคปฏิบัติ ๑                ภาคการศึกษาท่ี  ๑/๒๕๕๗ 
พ.ศ. ๒๕๕๘     อาจารยประจําหลักสูตร  การจัดการเชิงพุทธ   รับผิดชอบสอนรายวิชา   
                    ๑.   การปกครองคณะสงฆไทย                                     ภาคการศึกษาท่ี  ๑/๒๕๕๘ 
                    ๒.   การจัดการศึกษาคณะสงฆ                                     ภาคการศึกษาท่ี  ๑/๒๕๕๘ 
                    ๓.   หลักการฝกอบรมและการประชุม                             ภาคการศึกษาท่ี  ๒/๒๕๕๘ 
พ.ศ. ๒๕๕๙     อาจารยประจําหลักสูตร  การจัดการเชิงพุทธ    รับผิดชอบสอนรายวิชา   
                    ๑.   การปกครองคณะสงฆไทย                                     ภาคการศึกษาท่ี  ๑/๒๕๕๙ 
                    ๒.   การจัดการศึกษาคณะสงฆ                                     ภาคการศึกษาท่ี  ๑/๒๕๕๙ 
                    ๓.   หลักการฝกอบรมและการประชุม                             ภาคการศึกษาท่ี  ๒/๒๕๕๙ 
                    ๔.   พระสุตตันตปฎก                                                ภาคการศึกษาท่ี  ๒/๒๕๕๙ 
                    ๕.   ภาษากับการสื่อสาร                                            ภาคการศึกษาท่ี  ๒/๒๕๕๙ 
                    ๖.   การจัดการทรัพยากรแนวพุทธ                                ภาคการศึกษาท่ี  ๒/๒๕๕๙ 
 

สวนท่ี ๔  ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ. ๒๕๕๗-ปจจุบัน) 
พระครูนันทปุญญาภิวัฒน. (๒๕๕๘).การปกครองคณะสงฆไทยมีอะไรเปล่ียนแปลง. งานประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติภูมิศาสตรเชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งท่ี ๗ (ประจําป ๒๕๕๘ (IBRS 2016). 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร, นาน). หนา ๑๓๓-๑๔๕. 
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๓๐๕ 
 

 

 
 

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
หนวยงาน  หนวยวิทยบริการจังหวัดกําแพงเพชร วิทยาลัยสงฆนครสวรรค ณ วัดพระบรมธาตุ 

*********************************** 
สวนท่ี ๑  ประวัติบุคลากร 
ชื่อ  พระครูอุทิตปริยัตยาภรณ      ฉายา  อคฺคปสนฺโน      นามสกุล  เปยอยู       อายุ  ๓๘     พรรษา  ๑๖ 
เกิดวันอาทิตย  ท่ี ๒๒  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๒๑    รหสับัตรประจําตัวประชาชน ๓๑๗๐๑๐๐๒๕๗๗๙๔ 
 
สวนท่ี ๒  วุฒิการศึกษาและการไดรับแตงตั้ง 
วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ํา) 
ปริญญาโท  สาขา  การจัดการเชิงพุทธ    สถาบัน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ปริญญาตรี  สาขา  การจัดการเชิงพุทธ    สถาบัน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท่ี (กําลังดําเนินการขอแตงตั้ง)   
มีผลตั้งแตวันท่ี (สงรายชื่อไปตามลําดับแลว  ยังไมไดอนุมัติ) 
 

สวนท่ี ๓  ประสบการณทํางาน (พ.ศ. ๒๕๕๗-ปจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗     -อาจารยผูชวยสอนรายวิชา  บาลีไวยากรณ                      ภาคการศึกษาท่ี  ๑/๒๕๕๗ 
                    -อาจารยผูชวยสอนรายวิชา  แตงแปลบาลี                       ภาคการศึกษาท่ี  ๒/๒๕๕๗ 
พ.ศ. ๒๕๕๘     -อาจารยผูชวยสอนรายวิชา  บาลีไวยากรณ                      ภาคการศึกษาท่ี  ๑/๒๕๕๘ 
                    -อาจารยผูชวยสอนรายวิชา  แตงแปลบาลี                       ภาคการศึกษาท่ี  ๒/๒๕๕๘ 
พ.ศ. ๒๕๕๙     อาจารยประจําหลักสูตร  การจัดการเชิงพุทธ 
                    รับผิดชอบสอนรายวิชา   
                    ๑.   บาลีไวยากรณ                                                  ภาคการศึกษาท่ี  ๑/๒๕๕๙ 
                    ๒.   วรรณคดีบาลี                                                   ภาคการศึกษาท่ี  ๑/๒๕๕๙ 
                    ๓.   การจัดการงานสารบรรณและธุรการ                        ภาคการศึกษาท่ี  ๑/๒๕๕๙ 
                    ๔.   แตงแปลบาลี                                                   ภาคการศึกษาท่ี  ๒/๒๕๕๙ 
                    ๕.   การจัดการทรัพยสินของพระพุทธศาสนา                   ภาคการศึกษาท่ี  ๒/๒๕๕๙ 
                    ๖.   การบรหิารจัดการงบประมาณ                                ภาคการศึกษาท่ี  ๒/๒๕๕๙  
 

สวนท่ี ๔  ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ. ๒๕๕๗-ปจจุบัน) 
พระครูอุทิตปริยัติยาภรณ. (๒๕๕๘).การจัดการงานสารบรรณแนวใหม. งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ภูมิศาสตรเชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งท่ี ๗ (ประจําป ๒๕๕๘ (IBRS 2016). มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร, นาน). หนา ๕๗-๗๓. 
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๓๐๖ 
 

 

 
ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หนวยงาน  หนวยวิทยบริการจังหวัดกําแพงเพชร วิทยาลัยสงฆนครสวรรค ณ วัดพระบรมธาตุ 
*********************************** 

สวนท่ี ๑  ประวัติบุคลากร 
ชื่อ  พระเมธีวชิรภูษิต  ฉายา  จิรวํโส นามสกุล  ผลาวงค อายุ  ๔๗     พรรษา  ๒๖ 
เกิดวันอังคาร  ท่ี  ๒๓  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๐๐    รหัสบัตรประจําตัวประชาชน ๓-๖๒๐๔-๐๑๑๕๕- ๔๒-๐ 
 

สวนท่ี ๒  วุฒิการศึกษาและการไดรับแตงตั้ง 
วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ํา) 
ปริญญาเอก สาขา  รัฐประศาสนศาสตร         สถาบัน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๘ 
ปริญญาโท  สาขา  ภาษาสันสกฤตสถาบัน  มหาวิทยาลัยศิลปากร  พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ปริญญาตรี  สาขา  บริหารการศึกษา             สถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๓๘ 

ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท่ี  ๗๔๑ / ๒๕๕๘ 
มีผลตั้งแตวันท่ี  ๑๕ตุลาคม  ๒๕๕๘ (กําลังดําเนินการขอแตงตั้ง) 
สวนท่ี ๓  ประสบการทํางาน (พ.ศ. ๒๕๕๘-ปจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๘     -  อาจารยผูชวยสอนรายวิชา  วรรณคดีบาลี       ภาคการศึกษาท่ี  ๑/๒๕๕๘ 
-  อาจารยผูชวยสอนรายวิชา  บาลีไวยากรณ                          ภาคการศึกษาท่ี  ๑/๒๕๕๘ 
-  อาจารยผูชวยสอนรายวิชา  แตงแปลบาลี                           ภาคการศึกษาท่ี  ๒/๒๕๕๘ 
-  อาจารยผูชวยสอนรายวิชา  พระอภิธรรมปฎก                      ภาคการศึกษาท่ี  ๒/๒๕๕๘ 
พ.ศ. ๒๕๕๙     -  อาจารยผูชวยสอนรายวิชา  วรรณคดีบาลี       ภาคการศึกษาท่ี  ๑/๒๕๕๙ 
-  อาจารยผูชวยสอนรายวิชา  พระอภิธรรมปฎก                      ภาคการศึกษาท่ี  ๒/๒๕๕๙ 
พ.ศ.๒๕๖๐      -  อาจารยผูชวยสอนรายวิชา  วรรณคดีบาลี        ภาคการศึกษาท่ี  ๑/๒๕๖๐ 
                    -  อาจารยผูชวยสอนรายวิชา  พระอภิธรรมปฎก   ภาคการศึกษาท่ี  ๒/๒๕๖๐ 
               -  อาจารยผูชวยสอนรายวิชา  ภาษาอังกฤษชั้นสูง      ภาคการศึกษาท่ี  ๒/๒๕๖๐ 
                    -  อาจารยผูชวยสอนรายวิชา  การวิจัยเพ่ือการจัดการ      ภาคการศึกษาท่ี  ๒/๒๕๖๐ 
สวนท่ี ๔  ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ. ๒๕๕๘-ปจจุบัน) 
พระเมธีวชิรภูษิต. (มีนาคม ๒๕๕๙) การมีสวนรวมตามหลักอปริหานิยธรรมงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ

ระดับชาติ “มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรวิชาการ ครั้งท่ี ๑” “ภูมิปญญาทองถ่ินและสากลดาน
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรกาวสูยุคอาเซียน”(IBRS 2016). มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย,ศูนย
ประสานงานวิจัยเพ่ือทองถ่ินจังหวัดเลย (สกว.)หนาท่ี ๔๑. 
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พระเมธีวชิรภูษิต. ปท่ี ๑๔ ฉบับท่ี ๑ ประจําเดือนมีนาคม – มิถุนายน  ๒๕๕๗ ภาวะผูนําเชิงพุทธกับการขับเคี่ยว
พัฒนา (ISSN:1513-5845). วารสารวิชาการ ธรรมทรรศน,มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน,หนาท่ี ๔๗ – ๕๗ 
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ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หนวยงาน  หนวยวิทยบริการจังหวัดกําแพงเพชร วิทยาลัยสงฆนครสวรรค ณ วัดพระบรมธาตุ 
*********************************** 

สวนท่ี ๑  ประวัติบุคลากร 
ชื่อ  นายณัฐสันต      นามสกุล  นันทวัฒน       อายุ  ๔๖ 
เกิดวันจันทร  ท่ี  ๒๑  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๑๔รหัสบัตรประจําตัวประชาชน ๓-๒๔๐๕- ๐๐๑๙๕– ๕๓- ๙ 
 

สวนท่ี ๒  วุฒิการศึกษาและการไดรับแตงตั้ง 
วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ํา) 
ปริญญาโท  สาขา  รัฐประศาสนศาสตร         สถาบัน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ปริญญาตรี  สาขา  บริหารรัฐกิจ                  สถาบัน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท่ี  ๖๔๔/๒๕๕๙ 
มีผลตั้งแต ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ (กําลังดําเนินการขอแตงตั้ง) 
 

สวนท่ี ๓  ประสบการทํางาน (พ.ศ. ๒๕๕๙-ปจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๙     -  อาจารยผูชวยสอนรายวิชา การจัดการงานสารบรรณธุรการภาคการศึกษาท่ี  ๑ / ๒๕๕๙ 

                    -  อาจารยผูชวยสอนรายวิชา หลักการฝกอบรมและการประชุม     ภาคการศึกษาท่ี  ๒ / ๒๕๕๙ 
-  อาจารยผูชวยสอนรายวิชา ภาวะผูนําทางการจัดการตามแนวพระพุทธศาสนา 
ภาคการศึกษาท่ี  ๒ / ๒๕๕๙ 
พ.ศ. ๒๕๖๐     -  อาจารยผูชวยสอนรายวิชา องคการและการจัดการ ภาคการศึกษาท่ี  ๑ / ๒๕๖๐ 
                    -  อาจารยผูชวยสอนรายวิชา เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาท่ี  ๑ / ๒๕๖๐ 
                    -  อาจารยผูชวยสอนรายวิชา  หลักการฝกอบรมและการประชุม     ภาคการศึกษาท่ี  ๒ / ๒๕๖๐ 
 

สวนท่ี ๔  ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ. ๒๕๕๙-ปจจุบัน) 
นายณัฐสันต นันทวัฒน. (มีนาคม ๒๕๕๙)  แนวทางการวิเคราะหรัฐศาสตรเชิงพุทธ.งานประชุมวิชาการ

ระดับชาติ ครั้งท่ี ๓ประจําป ๒๕๕๙ (IBRS 978-616-300-210-5). มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน, สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.), สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.), สถาบันเครือขายอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

นายณัฐสันต นันทวัฒน. (กันยายน ๒๕๖๐) องคการและการจัดการ ในยุค Thailand 4.0.งานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งท่ี ๑ (ประจําป ๒๕๖๐ (IBRS 2017). มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร, นาน). หนา ๑๘๖-๑๙๙. 

 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiA5unY2PTOAhXJLo8KHcjYCR8QjRwIBw&url=http://www.li2.mcu.ac.th/&psig=AFQjCNGaFB3LMwUZRksnXC9Suq1ts91FmA&ust=1473043460706168&cad=rjt
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ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หนวยงาน   หนวยวิทยบริการฯ จังหวัดพิจิตร 
*********************************** 

สวนท่ี ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ                    พระครูวิโชติสิกขกิจ, ดร.           ฉายา กิตฺติธโร 
นามสกุล             เดนประเสริฐ                         อายุ         ๔๙       ป   พรรษา ๒๕ 
เกิดวัน        จันทรท่ี       ๒๙เดือนพฤษภาคม              พ.ศ.๒๕๑๐ 
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน           ๓ ๑๐๒๐ ๐๑๔๕๓ ๔๖ ๒ 
 
สวนท่ี ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง 
วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ํา) 
ปริญญาเอก   สาขา  พธ.ด. (การจัดการเชิงพุทธ)    สถาบัน   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ        พ.ศ     ๒๕๕๙ 
ปริญญาโท    สาขา  พธ.ม. (ปรัชญา)                  สถาบนั  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ         พ.ศ.    ๒๕๕๐ 
ปริญญาตรี    สาขา  พธ.บ. (พระพุทธศาสนา)       สถาบัน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ         พ.ศ.    ๒๕๔๖ 
สาขา  บธ.บ. (การจัดการ)              สถาบัน  เทคโนโลยีราชมงคล            พ.ศ.     ๒๕๓๒ 
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่ี      ๒๑๓/๒๕๕๕  
มีผลตั้งแตวันท่ี    ๒๗   เดือน     มีนาคม     พ.ศ    ๒๕๕๕ 
 
สวนท่ี ๓ ประสบการณทํางาน (พ.ศ.๒๕๕๘ -ปจจบัุน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗       อาจารยประจําหลักสูตร  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๓๓. ๔๐๖ ๔๐๓  พุทธวิธีการบริหารงาน                                 ภาคการศึกษาท่ี   ๑/๒๕๕๗ 
๓๔. ๔๐๖ ๔๓๙  การศึกษาอิสระทางการจัดการเชิงพุทธ             ภาคการศึกษาท่ี   ๑/๒๕๕๗ 
๓๕. ๔๐๖ ๓๑๒  การจัดการศึกษาของคณะสงฆ                       ภาคการศึกษาท่ี   ๒/๒๕๕๗ 
๓๖. ๔๐๖ ๔๓๗  สัมมนาการจัดการกิจการคณะสงฆ                  ภาคการศึกษาท่ี   ๒/๒๕๕๗ 

พ.ศ. ๒๕๕๘       อาจารยประจําหนวยฯ  สาขาวิชา        - 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. ๐๐๐ ๑๑๖    ภาษาอังกฤษเบื้องตน                                  ภาคการศึกษาท่ี   ๑/๒๕๕๘ 
๒.  ๐๐๐ ๒๖๑   ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ                              ภาคการศึกษาท่ี   ๑/๒๕๕๘ 
๓.  ๐๐๐ ๑๐๘   ปรัชญาเบื้องตน                                        ภาคการศึกษาท่ี   ๒/๒๕๕๘ 
๔.  ๔๐๖ ๓๒๔   หลักการฝกอบรมและการประชุม                   ภาคการศึกษาท่ี   ๒/๒๕๕๘ 
๕.  ๔๐๖ ๔๓๐   ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ                    ภาคการศึกษาท่ี   ๒/๒๕๕๘ 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiA5unY2PTOAhXJLo8KHcjYCR8QjRwIBw&url=http://www.li2.mcu.ac.th/&psig=AFQjCNGaFB3LMwUZRksnXC9Suq1ts91FmA&ust=1473043460706168&cad=rjt
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พ.ศ. ๒๕๕๙       อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. ๔๐๖ ๔๒๐  การจัดการเชิงกลยุทธ                                  ภาคการศึกษาท่ี   ๑/๒๕๕๙ 
๒.  ๔๐๖ ๓๒๒  การบริหารจดัการงบประมาณ                        ภาคการศึกษาท่ี    ๑/๒๕๕๙ 

 
สวนท่ี ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๕-ปจจุบัน) 
พระครูวิโชติสิกขกิจ. (๒๕๕๘). ภาวะผูนําเชิงพุทธในยุคโลกาภิวัตน.งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตร

เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งท่ี ๗ ประจําป๒๕๕๘ (IBRS 2016). มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร, นาน). หนา ๑๔๐๙-๑๔๒๓. 
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ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หนวยงาน  หนวยวิทยบริการฯ จังหวัดพิจิตร 
 

*********************************** 
 

สวนท่ี ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ        พระครูอุทัยกิจจารักษ, ดร.(สุรางค)                  ฉายา           สุจิณฺโณ 
นามสกุล       จันทรงาม             อายุ       ๕๒        ป    พรรษา        ๓๑  
เกิดวัน         เสาร         ท่ี        ๑๑          เดือน       ธันวาคม          พ.ศ.     ๒๕๐๘  
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน     ๓ ๓๒๐๓๐๐๔๔๒ ๙๓ ๑ 
 
สวนท่ี ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา) 
ปริญญาเอก สาขา    พธ.ด. (การจัดการเชิงพุทธ)     สถาบัน    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ     พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ปริญญาโท สาขา     พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)         สถาบัน    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ     พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ปริญญาตรี สาขา     พธ.บ. (พระพุทธศาสนา)        สถาบนั    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ     พ.ศ. ๒๕๔๗ 
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่ี   ๙๖๙/๒๕๕๘  
มีผลตั้งแตวันท่ี        ๑๕        เดือน         ตุลาคม         พ.ศ.          ๒๕๕๘ 
สวนท่ี ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗       อาจารย สาขาวิชา การจัดการเชิงพุทธ    รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. ๐๐๐ ๑๕๘    ประวัติพระพุทธศาสนา            ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๗ 
๒. ๐๐๐ ๑๔๙    พระสุตตันตปฎก   ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๗ 

พ.ศ. ๒๕๕๘       อาจารยประจําหลักสูตร  สาขาวิชา การจัดการเชิงพุทธ    รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
๓๗. ๔๐๖ ๔๐๕  การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาในอาเซียน  ภาคการศึกษาท่ี ๑ /๒๕๕๘ 
๓๘. ๔๐๖ ๔๓๙  การศึกษาอิสระทางการจัดการเชิงพุทธ         ภาคการศึกษาท่ี ๑ /๒๕๕๘ 
๓๙. ๐๐๐ ๑๕๘  ประวัติพระพุทธศาสนา                           ภาคการศึกษาท่ี ๑ /๒๕๕๘ 
๔๐. ๔๐๖ ๓๑๑  การจัดการการเผยแผพระพุทธศาสนา          ภาคการศึกษาท่ี ๒ /๒๕๕๘ 
๔๑. ๔๐๖ ๔๒๙  การวิเคราะหสถานการณปจจุบัน                ภาคการศึกษาท่ี ๒ /๒๕๕๘ 
๔๒. ๐๐๐ ๑๔๙  พระสุตตันตปฎก                                   ภาคการศึกษาท่ี ๒ /๒๕๕๘ 

พ.ศ. ๒๕๕๙       อาจารยประจําหลักสูตร    สาขาวิชา การจัดการเชิงพุทธ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. ๔๐๖ ๔๐๕  การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาในอาเซียน  ภาคการศึกษาท่ี ๑ /๒๕๕๙ 
๒.  ๔๐๖ ๔๓๙  ศึกษาอิสระทางการจัดการเชิงพุทธ               ภาคการศึกษาท่ี ๑ /๒๕๕๙ 
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๓๑๒ 
 

 

 
สวนท่ี ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปจจุบัน) 
พระครูอุทัยกิจจารักษ, ดร. (๒๕๕๘). กระบวนการบริหาร จัดการเชิงพุทธจากพ้ืนท่ีนาสูพ้ืนท่ีปา. งานประชุม

วิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตรเชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งท่ี ๗ ประจําป ๒๕๕๘ 
(IBRS 2016). มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร, นาน).หนา 
๑๔๒๔-๑๔๓๕. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๓๑๓ 
 

 

 
ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หนวยงาน  หนวยวิทยบริการฯ จังหวัดพิจิตร 
 

*********************************** 
 

สวนท่ี ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ        พระครูวศินวรกิจ, ดร. (วิชาญ)             ฉายา           ชาตวีโร 
นามสกุล         แดงประไพ                           อายุ     ๖๐     ป             พรรษา      ๓๘  
เกิดวัน         อังคาร           ท่ี      ๑๗            เดือน        มกราคม         พ.ศ.         ๒๔๙๙ 
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน         ๓ ๑๐๐๕ ๐๓๙๓๒ ๔๗ ๑ 
 
สวนท่ี ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง 
วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ํา) 
ปริญญาเอก สาขา  พธ.ด. (การจัดการเชิงพุทธ)      สถาบัน     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ    พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ปริญญาโท  สาขา  ศน.ม. (พระพุทธศาสนา)         สถาบัน      มหาวิทยาลัยมหามกุฎฯ    พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ปริญญาตรี  สาขา  ศน.บ. (พระพุทธศาสนา)         สถาบัน      มหาวิทยาลัยมหามกุฎฯ    พ.ศ. ๒๕๔๗ 
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่ี ๙๖๙/๒๕๕๘  
มีผลตั้งแตวันท่ี        ๑๕        เดือน          ตุลาคม            พ.ศ.        ๒๕๕๘ 
 
สวนท่ี ๓ ประสบการณทํางาน (พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗อาจารย สาขาวิชา การจัดการเชิงพุทธ       รบัผิดชอบสอนในรายวิชา 
                      ๑. ๔๐๖ ๓๐๘  การวางแผนและควบคุมงานบริหาร      ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๗ 
                      ๒. ๔๐๖ ๓๑๐  การจัดการสาธารณูปการ                  ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๗ 
พ.ศ. ๒๕๕๘       อาจารยประจําหลักสูตร  สาขาวิชา การจัดการเชิงพุทธ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๔๓. ๔๐๖ ๓๐๑  พุทธวิธีการบริหารงาน                   ภาคการศึกษาท่ี ๑ /๒๕๕๘ 
๔๔. ๔๐๖ ๓๐๘  องคการและการจัดการ                 ภาคการศึกษาท่ี ๑ /๒๕๕๘ 
๔๕. ๔๐๖ ๓๑๐  การจัดการสาธารณูปการ               ภาคการศึกษาท่ี ๒ /๒๕๕๘ 
๔๖. ๔๐๖ ๓๐๖  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการจัดการ    ภาคการศึกษาท่ี ๒ /๒๕๕๘ 

พ.ศ. ๒๕๕๙       อาจารยประจําหลักสูตร    สาขาวิชา การจัดการเชิงพุทธ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๒. ๔๐๖ ๔๑๗  การอนุรักษและจัดการพุทธศิลป          ภาคการศึกษาท่ี ๑ /๒๕๕๙ 
๒.  ๔๐๖ ๓๐๙  การวางแผนและควบคุมงานบริหาร       ภาคการศึกษาท่ี ๑ /๒๕๕๙ 
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๓๑๔ 
 

 

 
สวนท่ี ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน) 
พระครูวศินวรกิจ, ดร. (วิชาญ แดงประไพ). (พฤศจิกายน ๒๕๕๘). การบริหารจัดการพุทธศิลปเพ่ือความ

ย่ังยืนตามแนวพระพุทธศาสนางานประชุมวิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตรเชิงวัฒนธรรมใน
พระพุทธ ศาสนา ครั้งท่ี ๗ ประจําป ๒๕๕๘ (IBRS 2016). มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย,สถาบันวิจัยพุทธศาสตร, นาน). หนา ๑๒๘๙-๑๒๙๙. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๓๑๕ 
 

 

 
ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หนวยงาน  หนวยวิทยบริการฯ จังหวัดพิจิตร 
 

*********************************** 
 

สวนท่ี ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ        พระครูใบฎีกาสุวินท                     ฉายา             สุวิชาโน 
นามสกุล         สอนเล็ก                           อายุ        ๕๑        ป            พรรษา        ๒๒ 
เกิดวัน      อาทิตย        ท่ี        ๒๔           เดือน          มกราคม             พ.ศ          ๒๕๐๘ 
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน        ๓ ๑๑๐๔ ๐๑๐๕๔ ๐๘ ๓ 
 
สวนท่ี ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา) 
ปริญญาโท  สาขา    พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ)         สถาบัน   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ    พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
ปริญญาตรี  สาขา    พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ)         สถาบัน   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ    พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่ี  ๙๖๙/๒๕๕๘  
มีผลตั้งแตวันท่ี    ๑๕  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
สวนท่ี ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗       อาจารย สาขาวิชา การจัดการเชิงพุทธ              รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
                      ๑. ๔๐๖ ๔๑๖  การสังคมสงเคราะหแนวพุทธ                     ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๗ 
                      ๒. ๔๐๖ ๓๐๖  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการจัดการ               ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๗ 
พ.ศ. ๒๕๕๘       อาจารยประจําหลักสูตร  สาขาวิชา การจัดการเชิงพุทธ  รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๔๗. ๔๐๖ ๓๑๓  การสังคมสงเคราะหแนวพุทธ          ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๘ 
๔๘. ๔๐๖ ๔๐๓  กฎหมายสําหรับพระสงฆ                   ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๘ 
๔๙. ๔๐๖ ๒๐๗  ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการจัดการพระพุทธศาสนา    ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๘ 
๕๐. ๔๐๖ ๔๒๗  การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน         ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๘ 

พ.ศ. ๒๕๕๙       อาจารยประจําหลักสูตร    สาขาวิชา การจัดการเชิงพุทธ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. ๔๐๖ ๔๐๓  กฎหมายสําหรับพระสงฆ                          ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙ 
๒. ๔๐๖ ๔๑๘  ภาวะผูนําตามแนวพระพุทธศาสนา              ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙ 

 
 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiA5unY2PTOAhXJLo8KHcjYCR8QjRwIBw&url=http://www.li2.mcu.ac.th/&psig=AFQjCNGaFB3LMwUZRksnXC9Suq1ts91FmA&ust=1473043460706168&cad=rjt


 
 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๓๑๖ 
 

 

สวนท่ี ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปจจุบัน) 
พระครูใบฎีกาสุวินท สุวิชาโน. (๒๕๕๘). พุทธบูรณาการ : การบริหารจัดการมิติใหม. งานประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติภูมิศาสตรเชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งท่ี ๗ ประจําป ๒๕๕๘(IBRS 
2016). มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร, นาน). หนา ๑๓๓๗-
๑๓๕๕. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๓๑๗ 
 

 

 
ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หนวยงาน  หนวยวิทยบริการฯ จังหวัดพิจิตร 
 

*********************************** 
 

สวนท่ี ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ               พระปลัดอนุชาติ                     ฉายา                       นรินฺโท 
นามสกุล               อยูยิ่ง         อายุ           ๔๓          ป              พรรษา          ๒๓  
เกิดวัน      อาทิตย       ท่ี        ๘          เดือน        กันยายน          พ.ศ.             ๒๕๑๗  
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน         ๓ ๖๖๐๑ ๐๑๐๒๖ ๓๑ ๔ 
 
สวนท่ี ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง 
วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ํา) 
ปริญญาโท สาขา    รป.ม. (นโยบายสาธารณะ)      สถาบัน  มหาวิทยาลัยนเรศวร        พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ปริญญาตรี สาขา    พธ.บ. (ปรัชญา)                  สถาบัน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ     พ.ศ. ๒๕๔๗ 
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่ี    ๙๖๙/๒๕๕๘  
มีผลตั้งแตวันท่ี         ๑๕        เดือน         ตุลาคม          พ.ศ.       ๒๕๕๘ 
 
สวนท่ี ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗       อาจารยประจําหลักสูตร สาขาวิชารัฐศาสตร วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
                      ๑.   ๐๐๐ ๑๐๓   การเมืองกับการปกครองของไทย            ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๗ 
                      ๒.   ๐๐๐ ๒๖๓   งานวิจัยและวรรณกรรมฯ                     ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๗ 
                      ๓.   ๐๐๐ ๑๐๘   ปรัชญาเบื้องตน                                ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๗ 
                      ๔.   ๐๐๐ ๑๔๘   พระวินัยปฎก                                   ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๗ 
พ.ศ. ๒๕๕๘       อาจารยประจําหลักสูตร  สาขาวิชา การจัดการเชิงพุทธ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๕๑. ๐๐๐ ๒๖๓  งานวิจัยและวรรณกรรมฯ                       ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๘ 
๕๒. ๔๐๖ ๔๒๐  การจัดการเชิงกลยุทธ                            ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๘ 
๕๓. ๔๐๖ ๓๒๒  การบริหารจัดการงบประมาณ                  ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๘ 
๕๔. ๔๐๖ ๓๑๒  การจัดการศึกษาของคณะสงฆ                  ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๘ 
๕๕. ๔๐๖ ๔๒๘  การจัดการงานสารบรรณและธุรการ           ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๘ 
๕๖. ๐๐๐ ๑๔๘  พระวินัยปฎก                                      ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๘ 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiA5unY2PTOAhXJLo8KHcjYCR8QjRwIBw&url=http://www.li2.mcu.ac.th/&psig=AFQjCNGaFB3LMwUZRksnXC9Suq1ts91FmA&ust=1473043460706168&cad=rjt


 
 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๓๑๘ 
 

 

พ.ศ. ๒๕๕๙       อาจารยประจําหลักสูตร    สาขาวิชา การจัดการเชิงพุทธ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๓. ๐๐๐ ๑๐๓  การเมืองการปกครองของไทย                    ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙ 
๒.  ๐๐๐ ๒๖๓  งานวิจัยและวรรณกรรมฯ                         ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙ 

สวนท่ี ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปจจุบัน) 
พระปลัดอนุชาติ นรินฺโท. (๒๕๕๘). การบริหารจัดการวัดเพ่ือความเปนเลิศตามแนวพุทธศาสนา.งานประชุม

วิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตรเชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งท่ี ๗ ประจําป๒๕๕๘ 
(IBRS 2016). มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร, นาน). หนา 
๑๓๕๖-๑๓๖๗. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๓๑๙ 
 

 

 
ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙)  
ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

หนวยงานหนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช วัดทานา จังหวัดตาก 
*********************************** 

พระครูวินัยธรปญญา  ปฺญาวโร 
สวนท่ี ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ พระครูวินัยธรปญญา  ฉายา ปฺญาวโร นามสกุล ศรีสุนทร อายุ ๓๗ ป  พรรษา ๑๒ 
เกิดวันพฤหัสบดี ท่ี ๒๙ เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๒๒ 
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน๓-๗๕๐๑-๐๐๓๕๕-๖๙-๑ 
 

สวนท่ี ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา) 
ปริญญาโท พธ.ม (การจัดการเชิงพุทธ)มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ปริญญาตรี พธ.บ.(การจัดการเชิงพุทธ)มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๕๔ 
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่ี ๕๗/๒๕๕๘ 
มีผลตั้งแตวันท่ี ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

สวนท่ี ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗     อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๗ 
  ๑. ภาษากับการสื่อสาร       ๒. ธรรมภาคปฏิบัติ ๑๓. ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการจัดการ   
  ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๗๑. การจัดการศึกษาของคณะสงฆ  
พ.ศ. ๒๕๕๘              รับผดิชอบสอนในรายวิชาภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๘ 
    ๑. ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการจัดการกิจการทางพระพุทธศาสนา  ๒. การจัดการทรัพยสินของพระพุทธศาสนา  

ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๘  ๑. การจัดการการเผยแผพระพุทธศาสนา  
๑. ธรรมภาคปฏิบัติ ๔ ภาคการศึกษาท่ี ๒ /๒๕๕๘ 

พ.ศ. ๒๕๕๙   อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ      รับผิดชอบสอนในรายวิชาภาคการศึกษาท่ี 
๑/๒๕๕๙   ๑. การวิจัยเพ่ือการจัดการ  ๒. ภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการ  ๓.  สัมมนาการบริการกิจการคณะสงฆ   
 
สวนท่ี ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปจจุบัน) 
พระครูวินัยธรปญญา  ปฺญาวโร (พฤศจิกายน ๒๕๕๘) “การบริหารจัดการตามแนวพระพุทธศาสนา”. งานประชุม

วิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตรเชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งท่ี ๗ ประจําป ๒๕๕๘ (IBRS 
2016). มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร, นาน). หนา ๑๐๙๐-๑๑๐๒. 
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๓๒๐ 
 

 

 
ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙)  
ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

หนวยงานหนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช วัดทานา จังหวัดตาก 
*********************************** 

นายบุญเตือน ทรัพยเพชร 
สวนท่ี ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ นายบุญเตือน  นามสกุล ทรัพยเพชร  ฉายา   -   อายุ   ๔๓    ป  พรรษา  - 
เกิดวัน จันทร ท่ี  ๗      เดือน  มกราคม       พ.ศ. ๒๕๑๖ 
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน ๓-๖๔๐๒-๐๐๓๑๘-๔๙-๖ 
 
สวนท่ี ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา) 
ปริญญาโท ศศ.ม (การบริหารองคกร )มหาวิทยาลัยเกริก  พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ปริญญาตรี  ปธ. ๙  เทียบวุฒ ิ
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่ี ๒๐๔/๒๕๕๕ 
มีผลตั้งแตวันท่ี ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
สวนท่ี ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗     อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
        ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๗   วชิาพระอภิธรรมปฏก   วิชาพระไตรปฎก  
        ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๗   วชิาการประชาสัมพันธเชิงพุทธ  วิชาการจัดการศึกษาของคณะสงฆ  
พ.ศ. ๒๕๕๘      รับผิดชอบสอนในรายวิชา    ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๘ 

วิชาความรูเบื้องตนเก่ียวกับการจัดการ วิชาการจัดการทรัพยสินของพระพุทธศาสนา  
ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๘ วิชาการจัดการการเผยแผพระพุทธศาสนา วิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย

แนวพุทธ  
พ.ศ. ๒๕๕๙  รับผิดชอบสอนในรายวิชาภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙ 

วิชาทฤษฎีและพฤติกรรมองคกร วิชาการวิเคราะหสถานการณปจจุบัน วิชาศาสนาท่ัวไป  
สวนท่ี ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปจจุบัน) 
นายบุญเตือน ทรัพยเพชร. (๒๕๕๘) การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน. งานประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติภูมิศาสตรเชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งท่ี ๗ ประจําป ๒๕๕๘ (IBRS 2016). 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร, นาน). หนา ๑๑๐๔-๑๑๑๕. 
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๓๒๑ 
 

 

 
ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙)  
ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

หนวยงานหนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช วัดทานา จังหวัดตาก 
*********************************** 

นางสาวณัฐชยา วงษา 
สวนท่ี ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ นางสาวณัฐชยา  นามสกุล วงษา อาย ุ๓๒ ป  
เกิดวันอาทิตย ท่ี ๑๙ เดือน กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๒๗ 
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน ๑-๖๓๙๘-๐๐๐๐๒-๓๙-๔ 
 

สวนท่ี ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา) 
ปริญญาเอก - 
ปริญญาโท บธ.ม (บริหารธุรกิจ)วิทยาลัยลุมน้ําปง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ปริญญาตรี บช.บ.(การบัญชี)วิทยาลัยลุมน้ําปง พ.ศ. ๒๕๕๐ 
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่ี ๕๗/๒๕๕๘ 
มีผลตั้งแตวันท่ี ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

สวนท่ี ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗  อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาคการศึกษาท่ี๑/๒๕๕๗ รับผิดชอบสอนใน

รายวิชา  วชิาเทคนิคการศึกษาในระดับอุดมศึกษา   วิชาภาษาศาสตรเบื้องตน ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๗ 
       ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๗๓. วชิาพ้ืนฐานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศวิชา ตรรกศาสตร เบื้องตน  
พ.ศ. ๒๕๕๘  ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๘ 
      วิชาวัฒนธรรมไทย       วิชาสถิติเบื้องตนและการวิจัย  
      ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๘ วิชาภาษากับการสื่อสาร      วิชาการสังคมสงเคราะหแนวพุทธ                       
      วิชาการบริหารจัดการงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๙     ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙  วิชาความรูเบือ้งตนทางการจัดการ วิชาการจัดการเงินและทรัพยสิน  
      วิชาวัฒนธรรมไทย    
 

สวนท่ี ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปจจุบัน) 
นางสาวณัฐชยา วงษา. (๒๕๕๘) “การจัดการเงินอยางมีประสิทธิภาพ”. งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตร

เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งท่ี ๗ (ประจําป ๒๕๕๘ (IBRS 2016). มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร, นาน). หนา ๑๑๑๖-๑๑๒๖. 
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๓๒๒ 
 

 

 
ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙)  
ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

หนวยงานหนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช วัดทานา จังหวัดตาก 
*********************************** 

พระครูโกวิทบุญเขต 
สวนท่ี ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ พระครูโกวิทบุญเขต  ฉายา อคฺคจิตฺโต นามสกุล สืบม่ัน อายุ ๕๕ ป  พรรษา ๓๓ 
เกิดวันอาทิตยท่ี ๘ เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๐๕ 
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน๓-๖๓๐๑-๐๐๓๖๔-๕๑-๘ 
 

สวนท่ี ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา) 
ปริญญาโท พธ.ม (การจัดการเชิงพุทธ)มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ปริญญาตรี พธ.บ.(การจัดการเชิงพุทธ)มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๕๔ 
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่ี ๒๐๔/๒๕๕๕ 
มีผลตั้งแตวันท่ี ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

สวนท่ี ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗     อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๗ 
  ๑. พระสงฆกับภาวะผูนํา       ๒. ธรรมภาคปฏิบัติ ๓ 
ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๗ ๑ .ธรรมภาคปฏิบัติ ๒ 
ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๘  ๑. ธรรมภาคปฏิบัติ ๖ 
ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๘  ๑. ธรรมภาคปฏิบัติ ธรรมภาคปฏิบัติ ๒ ๒.ธรรมภาคปฏิบตัิ ๔ ๓. ธรรมภาคปฏิบัติ ๖ 
พ.ศ. ๒๕๕๙     อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ      รับผิดชอบสอนในรายวิชา ภาคการศึกษาท่ี 
๑/๒๕๕๙   ๑. ธรรมภาคปฏบิัติ ๔  ๒. ธรรมภาคปฏิบัติ ๒   
ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๙   ๑. ภาวะผูนําทางการจัดการตามแนวพระพุทธศาสนา 
 
สวนท่ี ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปจจุบัน) 
พระครูโกวิทบุญเขต (พฤศจิกายน ๒๕๕๘) “การจัดการส่ิงแวดลอมตามแนวพระพุทธศาสนา”. งานประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติภูมิศาสตรเชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งท่ี ๗ (ประจําป ๒๕๕๘ (IBRS 2016). 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร, นาน). หนา ๑๐๘๐-๑๐๘๙. 
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๓๒๓ 
 

 

 
ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙)  
ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

หนวยงานหนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช วัดทานา จังหวัดตาก 
*********************************** 

พระอธิการเฉลย ฉนฺทโก 
สวนท่ี ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ พระอธิการเฉลย   ฉายา ฉนฺทโก  นามสกุล อ้ิมทับ  อายุ   ๓๓    ป  พรรษา  ๑๓ 
เกิดวัน จันทร ท่ี  ๒๗  เดือน  สิงหาคม    พ.ศ. ๒๕๒๗ 
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน๑-๖๕๙๙-๐๐๐๓๗-๔๗-๕ 
 
สวนท่ี ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา) 
ปริญญาโท พธ.ม (การจัดการเชิงพุทธ)มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ปริญญาตรี พธ.บ.(การจัดการเชิงพุทธ)มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๕๒ 
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่ี ๒๐๔/๒๕๕๕ 
มีผลตั้งแตวันท่ี ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
สวนท่ี ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗     อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
        ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๗   การบริหารการศึกษาคณะสงฆ  ๒. ธรรมนิเทศ  
        ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๗   การบริหารศาสนสมบัติ  ๒.การบริหารสาธารณูปการ 
ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๘ 

๑. เทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา   
ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๘ ๑. การสังคมสงเคราะหแนวพุทธ  ๒. การจัดการศึกษาของคณะสงฆ 

๓. เทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา  ๔. การบริหารงานสาธารณูปการ 
พ.ศ. ๒๕๕๙  รับผิดชอบสอนในรายวิชา    ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙ 

๑. ธรรมนิเทศ  ๒. การปกครองคณะสงฆไทย 
ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๙ ๑, หลักการฝกอบรมและประชุม 

สวนท่ี ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปจจุบัน) 
พระอธิการเฉลย ฉนฺทโก (๒๕๕๘) ปญหาและแนวโนมการจัดการสาธารณูปการ. งานประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติภูมิศาสตรเชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งท่ี ๗ ประจําป ๒๕๕๘ (IBRS 2016). 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร, นาน). หนา ๑๑๒๗-๑๑๓๙. 
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๓๒๔ 
 

 

 

 
ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หนวยงานหนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราชมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วัดหมอนไม จังหวัดอุตรดิตถ 

*********************************** 

พระสิทธิญาณมุนี 
สวนท่ี ๑ ประวัติบุคลากร 
พระสิทธิญาณมุนี    ฉายา  เขมธมํโม  นามสกุล มรรยงค 
อายุ ๖๓ ป     พรรษา  ๔๑        
เกิดวัน อาทิตย   ท่ี ๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน ๓-๕๓๐๑-๐๐๘๐๖-๐๘-๒ 
 
สวนท่ี ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา) 
ปริญญาเอก - 
ปริญญาโท   สาขา (การจัดการเชิงพุทธ) สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ.๒๕๕๕ 
ปริญญาตรี   สาขา (การจัดการเชิงพุทธ) สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ.๒๕๖๐ 
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่ี 
มีผลตั้งแตวันท่ี  เดือน  พ.ศ. 
 
สวนท่ี ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗       อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธรับผิดชอบสอนในรายวิชา 

ภาคการศึกษาท่ี ๑ / ๒๕๕๗วิชาพระไตรปฎกศึกษา วิชาบาลีไวยากรณ  
ภาคการศึกษาท่ี ๑ / ๒๕๕๗ 
วรรณคดีบาลี  ภาคการศึกษาท่ี ๑ / ๒๕๕๗ 
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔ ภาคการศึกษาท่ี๑/๒๕๕๗ 
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕ ภาคการศึกษาท่ี๒/๒๕๕๗ 
ธรรมะภาคปฏิบัติ  ๗ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๗ 

พ.ศ. ๒๕๕๘อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
๑.  พระไตรปฎกศึกษา ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๘ 
            ๒.  วรรณคดีบาลีภาคการศึกษาท่ี๑/๒๕๕๘ 
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๓๒๕ 
 

 

                     ๓.  บาลีไวยากรณ ๓ ภาคการศึกษาท่ี๑/๒๕๕๘ 
                     ๔.  บาลีไวยากรณ ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๘ 
                     ๕.  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗  ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๘ 
อาจารยผูชวยสอนประจํารายวิชา 

๑. แตงแปลบาลีภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๘ 
๒. บาลีเสริมภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๘ 
๓. ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔ ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๘ 
๔. ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๘ 

พ.ศ. ๒๕๕๙อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
๑.  พระไตรปฎกศึกษาภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙ 
๒.  วรรณคดีบาลี  ภาคการศึกษาท่ี ๑ / ๒๕๕๙ 
๓.  บาลีไวยากรณ ๓ ภาคการศึกษาท่ี ๑ / ๒๕๕๙ 
อาจารยผูชวยสอนประจํารายวิชา 

๑. แตงแปลบาลีภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙ 
๒. บาลีเสริมภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙ 
๓. ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑ ภาคการศึกษา ๑ / ๒๕๕๙ 
๔. ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖ ภาคการศึกษา ๑ / ๒๕๕๙ 

 
สวนท่ี ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปจจุบัน) 
พระสิทธิญาณมุนี. (ประจําป๒๕๕๘).แนวโนมการบริหารองคกรทางการศึกษาของสงฆในอนาคต.วารสารสันติ

ศึกษาปริทรรศน มจร ปท่ี๔ฉบับท่ี ๑พิเศษ (มกราคม-มิถุนายน๒๕๕๙). หนา ๒๙๘-๓๐๗. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๓๒๖ 
 

 

 
ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หนวยงานหนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราชมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วัดหมอนไม จังหวัดอุตรดิตถ 

*********************************** 

พระครูวีรศาสนประดิษฐ 
สวนท่ี ๑ ประวัติบุคลากร 
ช่ือ  พระครูวีรศาสนประดิษฐ    ฉายา      ฐานวโีร       นามสกุล      นันตะวงษ 
อายุ    ๕๐   ป พรรษา     ๓๐   พรรษาเกิดวันท่ี       ๕      เดือน    มกราคม   พ.ศ.  ๒๕๐๙ 
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน     ๓ ๕๓๐๔ ๐๐๒๐๕ ๑๒ ๒  
สวนท่ี ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา) 
ปริญญาเอก– 
ปริญญาโทสาขาการจัดการเชขิงพุทธสถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ปริญญาโทสาขา รัฐศาสตรการปกครอง  สถาบัน มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ปริญญาตรสีาขา ปรัชญา                   สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๔๗ 
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่ี    ๘ /๒๕๕๗ 
มีผลตั้งแตวันท่ี ๓ เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๗ 
สวนท่ี ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗       อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ    รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๕๗. ประวัติพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาท่ี ๑ / ๒๕๕๗ 
๕๘. การประชาสัมพันธเชิงพุทธ ภาคการศึกษาท่ี ๑ / ๒๕๕๗ 

อาจารยผูชวยสอนประจํารายวิชา 
๑. การจัดการศึกษาของคณะสงฆ  ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๗ 
๒. ภาษากับการสื่อสาร   ภาคการศึกษาท่ี  ๒/๒๕๕๗ 
๓. การสังคมสงเคราะห แนวพุทธ ภาคการศึกษาท่ี๒/๒๕๕๗ 

พ.ศ. ๒๕๕๘อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ   รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
                      ๑.  ประวัตพิระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาท่ี  ๑/๒๕๕๘ 
            ๒.  การประชาสัมพันธเชิงพุทธ  ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๘ 
                      ๓.  ศาสนาท่ัวไป ภาคการศึกษาท่ี ๒ / ๒๕๕๘ 
                      ๔.  ปรชัญาเบื้องตน  ภาคการศึกษาท่ี ๒ / ๒๕๕๘ 
                      ๔.  ชีวิตกับจิตวิทยา  ภาคการศึกษาท่ี ๓/๒๕๕๘ 
อาจารยผูชวยสอนประจํารายวิชา 
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๓๒๗ 
 

 

๕. ภาษาศาสตรเบื้องตน ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๘ 
๖. พุทธวิธีการบริหาร  ภาคการศึกษาท่ี ๓/๒๕๕๘ 

พ.ศ. ๒๕๕๙อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ   รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
                      ๑.  ประวัตพิระพุทธศาสนา  ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙ 
                      ๒.  การประชาสัมพันธเชิงพุทธ  ภาคการศึกษาท่ี ๑ / ๒๕๕๙ 
อาจารยผูชวยสอนประจํารายวิชา 

๗. ภาษาศาสตรเบื้องตน ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙ 
๕. ภาษาอังกฤษเบื้องตน  ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙ 
๖. การปกครองคณะสงฆไทย ภาคการศึกษา ๑ / ๒๕๕๙ 

 
สวนท่ี ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปจจุบัน) 
พระครูวีรศาสนประดิษฐ ฐานวีโร. (๒๕๕๘). การนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวัน. งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตรเชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา 
ครั้งท่ี ๗ ประจําป ๒๕๕๘ (IBRS 2016). มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, สถาบันวิจัย
พุทธศาสตร, นาน). หนา ๗๕๙-๗๗๗. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๓๒๘ 
 

 

 
ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หนวยงาน หนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วัดหมอนไม จังหวัดอุตรดิตถ 

*********************************** 

พระครูสุจิตพัฒนพิธาน 
สวนท่ี ๑ ประวัติบุคลากร 
ช่ือ   พระครูสุจิตพัฒนพิธาน      ฉายา      สมจิตฺโต       นามสกุล      ชูเชื้อ 
อายุ    ๕๘  ป     พรรษา    ๓๓    พรรษา       
เกิดวัน     พฤหัสบดี       ท่ี       ๒๒      เดือน    มกราคม   พ.ศ.  ๒๕๐๒ 
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน     ๓ ๕๓๐๑ ๐๐๑๗๖ ๙๗ ๖ 
 
สวนท่ี ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา) 
ปริญญาเอก  - 
ปริญญาโทสาขา พระพุทธศาสนา สถาบัน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ปริญญาตรีสาขา วิชาการจัดการเชิงพุทธ  สถาบัน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
                 พ.ศ. ๒๕๕๖ 
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่ี    ๘ / ๒๕๕๗  
มีผลตั้งแตวันท่ี ๓ เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
สวนท่ี ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗       อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
                      อาจารยผูชวยสอนประจํารายวิชา 

๑. เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๗ 
๒. การจัดการงานสารบรรณและธุรการ  ภาคการศึกษาท่ี  ๒/๒๕๕๗ 
๓. สังคมสงเคราะหแนวพุทธ   ภาคการศึกษาท่ี   ๒/๒๕๕๗ 

 
พ.ศ. ๒๕๕๘      อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
                     รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
                     ๑.  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการจัดการพระพุทธศาสนา ๒ / ๒๕๕๘ 
            ๒.  ภาวะผูนําทางการจัดการตามแนวพระพุทธศาสนา  ภาคการศึกษาท่ี ๒ / ๒๕๕๘ 
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๓๒๙ 
 

 

อาจารยผูชวยสอนประจํารายวิชา 
๑. กฎหมายท่ัวไป ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๘ 
๒. สถิติเบื้องตนเพ่ือการวิจัย  ภาคการศึกษาท่ี  ๒/๒๕๕๘ 
๓. การจัดการสาธารณูปการ   ภาคการศึกษาท่ี  ๒/๒๕๕๘ 
๔. การจัดการเผยแผพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาท่ี  ๒/๒๕๕๘ 

 
พ.ศ. ๒๕๕๙       อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
                     ๑.  การจัดการทรัพยากรมนุษยแนวพุทธ ภาคการศึกษาท่ี ๑ / ๒๕๕๙ 
                     ๒.  ภาวะผูนําทางการจัดการตามแนวพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาท่ี ๒ / ๒๕๕๙ 
                     ๓.  พระอภิธรรมปฎก ภาคการศึกษาท่ี ๒ / ๒๕๕๙ 
                      อาจารยผูชวยสอนประจํารายวิชา 

๑. การจัดการทรัพยสินของพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙ 
๒. ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการจัดการพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาท่ี  ๑/๒๕๕๙ 
๓. การจัดการการเงินและทรัพยสิน   ภาคการศึกษาท่ี  ๒/๒๕๕๙ 

 
สวนท่ี ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปจจุบัน) 
บทความวิชาการ 
พระครูวินัยธรเอนก. เตชวโร. และ พระครูสุจิตพัฒนพิธาน (๒๕๕๙) .การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีขององคกร 
               ปกครองสวนทองถ่ิน : ตามทัศนะเชิงพุทธบูรณาการ. วารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน ปท่ี ๕ 
               ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ). หนา ๔๖๑-๔๗๓. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๓๓๐ 
 

 

 
ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หนวยงาน หนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วัดหมอนไม จังหวัดอุตรดิตถ 

*********************************** 

พระครูวิรุฬหสุวรรณดิตถ 
สวนท่ี ๑ ประวัติบุคลากร 
ช่ือ   พระครูวิรุฬหสุวรรณดิตถ      ฉายา      กนฺตธมฺโม       นามสกุล      กุศลรัตน 
อายุ    ๕๖  ป     พรรษา    ๒๐  พรรษา       
เกิดวัน     จันทร    ท่ี      ๒๐       เดือน    กุมภาพันธ  พ.ศ.   ๒๕๐๔ 
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน     ๓ ๕๓๐๑๐๐๐๒๑ ๘๒ ๔  
 
สวนท่ี ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง 
วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ํา) 
ปริญญาโทสาขา พระพุทธศาสนา สถาบัน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ปริญญาตรีสาขา วิชาการจัดการเชิงพุทธ สถาบัน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่ี๘ / ๒๕๕๗ 
มีผลตั้งแตวันท่ี ๓ เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
สวนท่ี ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗       อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
                      อาจารยผูชวยสอนประจํารายวิชา 

๑. การจัดการสาธารณูปการ  ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๗ 
๒. การจัดการศึกษาของคณะสงฆ  ภาคการศึกษาท่ี  ๒/๒๕๕๗ 
๓. การบริหารจัดการงบประมาณ   ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๗ 

พ.ศ. ๒๕๕๘      อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
                     รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
                     ๑.  ภาษากับการสื่อสาร ภาคการศึกษาท่ี ๒ / ๒๕๕๘ 
            ๒.  มนุษยกับสังคม ภาคการศึกษาท่ี ๒ / ๒๕๕๘ 
                     ๓.  กฎหมายสําหรับพระสงฆ ภาคการศึกษาท่ี ๓ / ๒๕๕๘ 
อาจารยผูชวยสอนประจํารายวิชา 

๑. การจัดการสาธารณูปการ  ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๘ 
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๒. การจัดการศึกษาของคณะสงฆ  ภาคการศึกษาท่ี  ๒/๒๕๕๘ 
๓. การบริหารจัดการงบประมาณ   ภาคการศึกษาท่ี   ๒/๒๕๕๘ 

พ.ศ. ๒๕๕๙       อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
                     ๑.   วิเคราะหสถานการณปจจุบัน  ภาคการศึกษาท่ี ๑ / ๒๕๕๙ 
                           อาจารยผูชวยสอนประจํารายวิชา 
                      ๒.  การจัดการทรัพยากรแนวพุทธ ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙ 
                      ๓.  สัมมนาการจัดการกิจการคณะสงฆ  ภาคการศึกษาท่ี  ๑/๒๕๕๙ 
ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการจัดการกิจการพระพุทธศาสนา   ภาคการศึกษาท่ี  ๑/๒๕๕๙ 
 
สวนท่ี ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปจจุบัน) 
บทความวิชาการ 
พระครูวินัยธรเอนก เตชวโร, ดาวเหนือ บุตรสีทา จามยุน ลุงเฮือง และพระครูวิรุฬหสุวรรณดิตถ.(๒๕๕๙). ถอด 
               บทเรียนเปลี่ยนความคิด: การสรางความสมดุลในสังคมของผูสูงอายุ. วารสาร มจร การพัฒนา 
               สังคม ปท่ี ๑ ฉบับท่ี ๓ (กันยายน – ธันวาคม). หนา ๘๕-๙๔. 
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ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หนวยงาน หนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วัดหมอนไม จังหวัดอุตรดิตถ 

*********************************** 

เจาอธิการรุงโรจน อธิปฺโญ 
สวนท่ี ๑ ประวัติบุคลากร 
ช่ือ   เจาอธิการรุงโรจน  ฉายา      อธิปฺโญ       นามสกุล      ปญญางาม 
อายุ    ๔๕   ป     พรรษา    ๑๒    พรรษา       
เกิดวัน     อาทิตย     ท่ี       ๖     เดือน    มิถุนายน   พ.ศ.  ๒๕๑๔ 
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน     ๓ ๓๒๐๑ ๐๐๑๐๐ ๖๔ ๕  
 
สวนท่ี ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา) 
ปริญญาเอก  - 
ปริญญาโทสาขา พระพุทธศาสนา สถาบัน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ปริญญาตรีสาขา วิชาการจัดการเชิงพุทธ สถาบัน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่ี ๘ / ๒๕๕๗ 
มีผลตั้งแตวันท่ี ๓ เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
สวนท่ี ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗       อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
                      อาจารยผูชวยสอนประจํารายวิชา 

๑. ภาษาอังกฤษเบื้องตน ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๗ 
๒. คณิตศาสตรเบื้องตน  ภาคการศึกษาท่ี  ๑/๒๕๕๗ 
๓. เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน   ภาคการศึกษาท่ี   ๑/๒๕๕๗ 

พ.ศ. ๒๕๕๘      อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
                     รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
                     ๑.  เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา  ภาคการศึกษาท่ี ๒ / ๒๕๕๘ 
            ๒.  การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาในอาเซียน ภาคการศึกษาท่ี ๒ / ๒๕๕๘ 
                     ๓.  การจัดการเชิงกลยุทธ  ภาคการศึกษาท่ี ๓ / ๒๕๕๘ 
อาจารยผูชวยสอนประจํารายวิชา 
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๔.  ภาษาอังกฤษเบื้องตน ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๘ 
                      ๕.  คณิตศาสตรเบื้องตน  ภาคการศึกษาท่ี  ๑/๒๕๕๘ 
                      ๖.  เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน   ภาคการศึกษาท่ี  ๑/๒๕๕๘ 
พ.ศ. ๒๕๕๙       อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
                     ๑.  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการจัดการกิจการพระพุทธศาสนา  ภาคการศึกษาท่ี ๑ / ๒๕๕๙ 
                     ๒.  การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาในอาเซียน ภาคการศึกษาท่ี ๑ / ๒๕๕๙ 
อาจารยผูชวยสอนประจํารายวิชา 
                      ๓.  ภาษาอังกฤษเบื้องตน ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙ 

๔.  คณิตศาสตรเบื้องตน  ภาคการศึกษาท่ี  ๑/๒๕๕๙ 
                           เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน   ภาคการศึกษาท่ี   ๑/๒๕๕๙ 
 
สวนท่ี ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปจจุบัน) 
บทความวิชาการ 
พระครูวินัยธรเอนก เตชวโร, พระครูสุนทรเจติยาภิวัฒน และเจาอธิการรุงโรจน อธิปฺโญ. (๒๕๕๘). สันติวิถี

พุทธแหงสยามในการสรางความปรองดอง.วารสารมหาจุฬาวิชาการ.ปท่ี ๒ (ฉบับพิเศษ เนื่องใน
โอกาสเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลกประจําป ๒๕๕๘) หนา ๗๓-๘๕. 
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