
 

 

 
 

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  
(หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙) 
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                                       ๒ 
 
 

รายละเอียดของหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

สภามหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 
มีมติอนุมัติในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙  เมือ่วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 



 

 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                                       ๓ 
 
 

สารบัญ 
หมวด                           หน้า 
หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป ๓ 
หมวดที่ ๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร ๒๖ 
หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างหลักสูตร ๒๗ 
หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ๔๘ 
หมวดที่ ๕ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต ๖๓ 
หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์ ๖๔ 
หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร ๖๕ 
หมวดที่ ๘ การประเมินผล และการปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร ๖๙ 
ภาคผนวก   
 ก. ค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) 
๗๑ 

 ข. ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ๘๙ 
 ค. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ๑๐๑ 
 ฆ. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 

๑๐๔ 
 ง. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช  ๒๕๕๐ 
 

๑๑๘ 
 จ. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี(ฉบับที่ ๓) แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 

๑๒๑ 
 ฉ. ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการโอนและ 

การเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
           
          ๑๒๖ 

 ช. ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการโอนและ 
การเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
๑๓๐ 

 ซ. ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่ อง ปริญญา 
ในสาขาวิชาและอักษรย่อส าหรับสาขาวิชา พ.ศ.๒๕๔๒ 

 
๑๓๓ 

 ฌ. ข้อก าหนดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการจัดตั้งส่วนงาน  
พ.ศ. ๒๕๔๑ และผลการประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง 

 
๑๓๕ 

 ญ. มติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
    เรื่อง ขออนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
    เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขรายละเอียดหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

       การจัดการเชิงพุทธ 

 
 
 

๑๗๑ 
 ฎ. ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องอนุมัติเปิดสอน

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

 
 

๒๐๙ 
 ฏ. ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ๒๑๒ 

 



 

 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                                       ๔ 
 
 

รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

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

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
คณะ   คณะสังคมศาสตร์ 

หมวดที ่๑ 
ข้อมูลทั่วไป 

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

๓. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร 
 - 
๔. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 จ านวน ๑๔๐ หน่วยกิต 

๕. รูปแบบของหลักสูตร 
 ๕.๑ รูปแบบ  
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี 
 ๕.๒ ประเภทของหลักสูตร 
  หลักสูตรประเภททางวิชาการ 
 ๕.๓ ภาษาที่ใช้  
  การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย มีเอกสารต าราเป็นภาษาไทยและอังกฤษประกอบ 
 ๕.๔ การรับเข้าศึกษา  
  รับนิสิตไทยและนิสิตต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
 ๕.๕ ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 ๕.๖ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
 
 
 



 

 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                                       ๕ 
 
 

๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ปรับปรุงจากหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

เชิงพุทธ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
- เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
- สภาวิชาการ มติเห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ 
- สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีมติอนุมัติหลักสูตรในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙  

เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
- สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีมติอนุมัติให้เปิดสอนในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙  

เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

๘. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  
สามารถสนองงานคณะสงฆ์ ประกอบอาชีพอิสระและยังสามารถ 

 ๑. เป็นข้าราชการในสังกัด ก.พ. และอ่ืนๆ 

 ๒. เป็นข้าราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ๓. เป็นข้าราชการทหาร และต ารวจ  
 ๔. เป็นพนักงานในภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ 

 ๕. ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 

๙. ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชนต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ เปิดการจัดการเรียนการสอนโดยอนุมัติ

ของสภามหาวิทยาลัย จ านวน ๑๗ หน่วยงาน โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                                       ๕ 
 
 

 (๑) คณะสังคมศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

รหัสเลข ๑๓ หลัก 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อสกลุ คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 

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

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

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

ID : ๓-๑๔๐๙-๐๐๒๒๐-๑๖-๗ อาจารย ์
พระครสูุนทรเจติยาภิวัฒน์ 
(ลิ่มทองน้อย) 

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

ID : ๕ ๓๐๙๙ ๙๐๐๓๒ ๐๗ ๔ อาจารย ์ ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานรุักษ ์

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลยัรามค าแหง ๒๕๔๘ 
ศศ.ม. จีนในระบบเศรษฐกิจโลก มหาวิทยาลยัรังสติ ๒๕๕๓ 
รอ.ม. การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์(นิด้า) ๒๕๕๔ 
พธ.ด.  รัฐประศาสนศาสตร ์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๙ 

ID : ๓ ๔๐๑๑ ๐๐๑๒๙ ๘๘ ๑ 
 

อาจารย ์ ดร.ธวัชชัย สมอเนื้อ 
พธ.บ. การสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๔ 
รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม ๒๕๔๖ 
พธ.ด. รัฐประศาสนศาสตร ์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๖๐ 

   
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                                       ๖ 
 
 

 (๒) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา         

รหัสเลข ๑๓ หลัก 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อสกลุ คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 

ID ๓-๑๐๒๑-๐๑๔๕๘-๖๔-๔ อาจารย ์ พระไพรตัน์  รตนโชโต   
(เอิบส าโรง) 

พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๖ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๘ 

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

พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ   มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๖ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๘ 

ID ๓-๓๒๑๐-๐๐๘๖๘-๖๕-๘ อาจารย ์ พระอินทร์นุช  สุวณฺโณ  
(บุญต้อง) 

ศศ.บ การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม ๒๕๓๙ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๘ 

ID ๓-๓๐๙๙-๐๑๕๔๖-๔๑-๑ อาจารย ์ นางไพวรรณ  ปุริมาตร วท.บ. คหกรรมศาสตร์ทั่วไป   สถาบันราชภฎันครราชสีมา ๒๕๔๔ 
บธ.ม. การจัดการภาครัฐภาคเอกชน มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา ๒๕๕๗ 

ID ๓-๓๐๒๐-๐๐๒๙๑-๑๗-๓ อาจารย ์ นายภูดิศ  นอขุนทด พธ.บ. รัฐศาสตร์   มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ๒๕๕๑ 
รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา ๒๕๕๓ 

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                                       ๗ 
 
 

 (๓) วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 

รหัสเลข ๑๓ หลัก 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อสกลุ คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 

ID: ๓-๒๓๙๙-๐๐๐๙๙-๗๗-๒ อาจารย ์ พระครโูกศลศาสนวงศ ์
(เสือน มนฺตีว โส) 

พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๖ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๗ 

ID: ๓-๓๓๐๖-๐๐๓๐๔-๒๐-๗ อาจารย ์ นายคุณวัฒน์  ดวงมณ ี พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ  มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๖ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๗ 

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

ID: ๓-๓๓๑๐-๐๐๓๔๑-๗๖-๕ อาจารย ์ นางสาวฐานิดา  มั่นคง บธ.บ. บริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ๒๕๔๑ 
ศศ.ม. รัฐศาสตร ์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง ๒๕๔๔ 
บธ.ม. บริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง ๒๕๔๗ 
ค.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี ๒๕๕๘ 

ID: ๓–๑๔๑๔–๐๐๓๓๖–๔๒–๑ อาจารย ์  พระครูพิพัฒน์ศาสนกจิจาทร 
(หามนตรี) 

พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๓ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๕ 

   
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 



 

 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                                       ๘ 
 
 

 (๔) วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ 

รหัสเลข ๑๓ หลัก 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อสกลุ คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 

ID: ๓-๔๑๐๖-๐๐๘๓๙-๕๙-๒ อาจารย ์ นางสาวปรธภร  ปุระกัน บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลยัราชภฎัชัยภูม ิ ๒๕๔๘ 
บธ.ม. การตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น ๒๕๕๕ 

ID: ๕-๕๗๑๕-๐๐๐๕๒-๕๗-๑ อาจารย ์ นายสรรค์ชัย ไชยสกุลวงศ ์ บธ.บ. การจัดการ มหาวิทยาลยัเนช่ัน ๒๕๔๔ 
บธ.ม. การบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเนช่ัน ๒๕๕๒ 
พธ.ด. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๘ 

ID: ๓-๓๓๑๒-๐๐๑๖๔-๖-๙๗ อาจารย ์ พระครโูอภาสกลัยาณธรรม 
(พวงยอด) 

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

ID: ๓-๑๔๐๙-๐๐๐๓๔-๑๒-๖ อาจารย ์ พระครภูาวนาวชิรคณุ 
(ดีแสวง) 

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

ID: ๓-๑๐๐๖-๐๐๖๑๕-๖๒-๐ อาจารย ์ พระมหาประสาน อนุวตฺโต 
(ทัศนารุณพงษ์) 

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

   
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 

 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                                       ๙ 
 
 

 (๕) วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี  
รหัสเลข 
๑๓ หลัก 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อสกลุ คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 

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

พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๕ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๗ 

ID: ๓-๑๐๒๔-๐๑๐๘๔-๙๓-๖ อาจารย ์ พระมหาค าพันธุ์ รณญฺชโย  
(แสนโยธิน) 

ศ.บ. ศิลปศาสตร ์ มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช ๒๕๔๓ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๕ 

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

ป.ธ.๙ กองบาลีสนามหลวง กองบาลีสนามหลวง ๒๕๕๕ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๗ 

ID: ๓-๗๐๐๖-๐๐๒๘๗-๔๔-๙ อาจารย ์ พันต ารวจโท ณรงค์ธรรม  
บัวทอง 

น.บ. นิติศาสตร ์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง ๒๕๒๑ 
พธ.ม. รัฐประศาสนศาสตร ์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๓ 

ID: ๓-๗๓๐๒-๐๐๗๕๔-๒๔-๔ อาจารย ์ ดร.ปัณณธร  เธียรชัยพฤกษ์ ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม ๒๕๔๕ 
พธ.ม. รัฐประศาสนศาสตร ์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๒ 
พธ.ด. รัฐประศาสนศาสตร ์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                                       ๑๐ 
 
 

  (๖) โครงการขยายห้องเรียนวิทยาเขตนครศรีธรรมราช วัดพัฒนาราม จังหวัดสุราษฏร์ธาน ี    

รหัสเลข ๑๓ หลัก 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อสกลุ คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 

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

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

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

พธ.บ. ศาสนา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๒ 
ศน.ม. สังคมวิทยา มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ๒๕๕๔ 
พธ.ด. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๘ 

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

พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๕ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๗ 

ID: ๓-๘๐๑๐-๐๐๒๕๒-๙๓-๘ อาจารย ์ ดร.สุขอุษา นุ่นทอง พธ.บ. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๔๕ 
ศศ.ม ยุทธศาสตร์การพัฒนา   มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี ๒๕๔๗ 
พธ.ด.  รัฐประศาสนศาสตร ์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๙ 

ID: ๓-๘๖๐๗-๐๐๑๓๓-๘๑-๗ อาจารย ์ นางภัชลดา  สุวรรณนวล ศศ.บ การจัดการทั่วไป สถาบันราชภฎัสวนดุสิต ๒๕๓๗ 
กจ.ม การจัดการ มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์ ๒๕๔๗ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                                       ๑๑ 
 
 

   (๗) หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดใหญ่อินทาราม จังหวัดชลบุรี      
รหัสเลข 
๑๓ หลัก 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อสกลุ คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 

ID: ๓-๑๐๐๕- ๐๓๙๑๘-๕๘-๓ อาจารย ์ นายสุทธสิทธ์ิ ศรจีันทร์เจริญ พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๕ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๗ 

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

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

ID: ๓ ๒๔๐๒ ๐๐๔๐๕ ๔๓๑ อาจารย ์ พระชลญาณมุน ี พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๕ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๖ 
พธ.ด. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๖๐ 

ID: ๓-๒๕๐๗- ๐๐๓๙๐-๒๙-๗ อาจารย ์ นางสาวเขมจริา พิทักราษฎร์  บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ มหาวิทยาลยัศรีปทุม ๒๕๔๓ 
รป.ม. การบริหารทั่วไป มหาวิทยาลยับูรพา ๒๕๕๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                                       ๑๒ 
 
 

 (๘) หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง  

รหัสเลข ๑๓ หลัก 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อสกลุ คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 

ID: ๓-๒๑๐๑-๐๐๒๗๕-๖๐-๘ อาจารย ์ พระครูปริยัติสุวัฒนาภรณ ์
เกษรศิริ 

พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๕ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๖ 
พธ.ด. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๙ 

ID: ๓-๖๖๐๓-๐๐๐๑๒-๖๔-๐ อาจารย ์ พระครสูังฆวิสุทธิคณุ เมืองทอง พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๕ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๖ 
พธ.ด. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๙ 

ID: ๓-๑๐๐๘-๐๐๐๔๒-๐๒-๐ อาจารย ์ พระครรูัตนากรวิสุทธ์ิ สนิทวาจา พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๖ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๗ 

ID: ๓-๒๑๐๓-๐๐๙๙๕-๖๐-๖  
อาจารย ์

พระมหากุศล กุสลภทฺโท พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๖ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๘ 

ID: ๓-๗๐๐๒-๐๐๐๙๗-๒๓-๕ อาจารย ์ ดร.สเุทพ เช้ือสมุทร 
 

ศน.บ. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ๒๕๔๒ 
ศศ.ม. การบริหารองค์การ มหาวิทยาลยัเกริก ๒๕๔๔ 
ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัศรีปทุม ๒๕๕๘ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                                       ๑๓ 
 
 

 (๙) หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ พุทธมณฑลจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี   
รหัสเลข 
๑๓ หลัก 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อสกลุ คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 

ID: ๓-๑๑๑๘-๑๑๑๔๒-๑๒-๑ อาจารย ์ พระครสูุนทรเขมาภินันท์ 
(รัตนรัตน์ เขมธมฺโม) 

พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๕ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๖ 
พธ.ด. พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๙ 

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

พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๖ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๗ 

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

ID: ๓-๑๑๒๑-๑๑๙๑๙-๑๙-๑ อาจารย ์ ดร.ปทุมมาศ ว่องอรุณชัย ร.บ. การบริหารรัฐกิจ  มหาวิทยาลยัรามค าแหง ๒๕๒๙ 
รป.ม. นโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลยับูรพา ๒๕๔๒ 
พธ.ด. รัฐประศาสนศาสตร ์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๗ 

ID: ๓-๑๑๑๗-๑๑๑๖๑-๔๕-๗ อาจารย ์ นางวารีญา  ม่วงเกลี้ยง ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณ ี ๒๕๔๘ 
รป.ม. การบริหารทั่วไป มหาวิทยาลยับูรพา ๒๕๕๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                                       ๑๔ 
 
 

 (๑๐) หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดพระรูป จังหวัดเพชรบุรี  
รหัสเลข 
๑๓ หลัก 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อสกลุ คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 

ID: ๓-๗๖๐๑-๐๐๕๗๐-๘๐-๐ อาจารย ์ พระครูวัชรสุวรรณาทร, ดร. 
เกตุเขียว 

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

ID: ๓-๗๐๐๘-๐๐๓๘๖-๘๖-๖ อาจารย ์ พระครสูุนทรวัชรการ 
วณิชย์ธิติกาล 

พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๓ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๕ 

ID: ๓-๒๕๑๑-๐๐๒๐๔-๘๔-๑ อาจารย ์ พระครูวิจติรสรคณุ  
เพชรรัตน ์

พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๓ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๕ 

ID: ๓-๗๖๐๗-๐๐๔๘๓-๔๑-๐ อาจารย ์ พระครเูกษมวัชรดิตถ ์
รอดจากทุกข์ 

พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๓ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๕ 

ID: ๓-๗๖๐๖-๐๐๔๐๕-๔๙-๒ อาจารย ์ พระครูญาณเพชรรัตน์,ดร. 
สีสุกใส 

ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี ๒๕๔๘ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๖ 
พธ.ด. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๘ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                                       ๑๕ 
 
 

 (๑๑) หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว  
รหัสเลข 
๑๓ หลัก 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อสกลุ คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 

ID: ๓-๒๕๐๔-๐๐๘๓๓-๒๖-๖ อาจารย ์ พระครูศรีรตัน์สรกิจ  
รตินฺธโร (อินทร์วิชิต) 

พธ.บ. การบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๔๑ 
รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร ์ มหาวิทยาลยัปทุมธานี ๒๕๕๒ 

ID: ๓-๓๒๐๖-๐๐๔๐๙-๑๘-๑ อาจารย ์ พระมหาทวี วิสารโท ดร. 
บุญทะมาตร์ 

พธ.บ. พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๔๙ 
รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร ์ มหาวิทยาวิลัยปทุมธาน ี ๒๕๕๒ 
ปร.ด. ไทยศึกษา มหาวิทยาลยับูรพา ๒๕๕๙ 

ID: ๓-๑๙๐๒-๐๐๓๙๑-๖๑-๙ อาจารย ์ พระอธิการบุญส่ง คุณส วโร 
(จันทร์มาตร์) 

พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๕ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๖ 

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

พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๕ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๖ 

ID: ๓-๑๙๐๖-๐๐๓๓๐-๖๘-๔ อาจารย ์ พระปลดัวัลลภ โชตโิย 
(อ่ าข า) 

พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๕ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                                       ๑๖ 
 
 

 (๑๒) หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร จังหวัดสุพรรณบุรี  
รหัสเลข 
๑๓ หลัก 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อสกลุ คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 

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

พธ.บ. พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๔๓ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๕ 
พธ.ด. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๙ 

ID: ๓-๗๑๑๐-๐๐๒๖๒-๕๙-๔ อาจารย ์ พระครโูสภณวรีานุวัตร 
(นิคม เกตุคง) 

พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๗ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๘ 

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

พธ.บ. พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๓ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๕ 

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

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

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

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

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                                       ๑๗ 
 
 

 (๑๓) หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตนครสวรรค์ วัดหนองขุนชาติ จังหวัดอุทัยธานี  
รหัสเลข 
๑๓ หลัก 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อสกลุ คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 

ID: ๓-๖๑๑๔- ๑๑๑๔๖-๑๑-๔ อาจารย ์ พระครูอุทิศธรรมพินัย 
(ประดน อ่อนละมูล/ปริปุณฺโณ) 

พธ.บ การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๖ 
พธ.ม การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๘ 

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

พธ.บ การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๖ 
พธ.ม การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๘ 

ID: ๑-๖๑๙๙- ๑๑๑๑๓-๖๑-๑ อาจารย ์ พระใบฎีกาพุฒิพงษ์   
พุทฺธิว โส (กล่ าทวี) 

บธ.บ การจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลยันเรศวร ๒๕๕๔ 
พธ.ม การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๘ 

ID: ๓-๖๑๑๖-๑๑๑๙๓-๑๕-๑ อาจารย ์ พระครูอุทัยกิจพิพัฒน์ 
(วิรัต สุกอินทร์/ชุตินฺธโร) 

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

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

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                                       ๑๘ 
 
 

 (๑๔) หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตนครสวรรค์ วัดพระบรมธาตุ จังหวัดก าแพงเพชร  
รหัสเลข 
๑๓ หลัก 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อสกลุ คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 

ID: ๓-๑๐๒๒-๐๐๕๙๕-๓๒-๑ อาจารย ์ พระสมรักษ์ ภทฺทปญฺโญ  
เกิดเอี่ยม 

พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๒ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๕ 

ID: ๓-๑๘๑๕-๑๑๒๔๘-๕๘-๗ อาจารย ์ พระครูนันทปญุญาภิวัฒน์ 
(บุญเลิศ เปียน้อย) 

พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๖ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๘ 

ID: ๓-๑๗๐๑-๐๐๒๕๗-๗๗-๕ อาจารย ์ พระครูอุทิตย์ปริยตัยาภรณ์ 
(ฉัตรชัยพัฒน์ เปียอยู่) 

พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๖ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๘ 

ID: ๓-๖๒๐๔-๐๑๑๕๕- ๔๒-๐ อาจารย ์ พระเมธีวชิรภูษิต, ดร. 
(จ าเนียร จิรว โส) 

ศษ.บ. บริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช ๒๕๓๘ 
ศศ.ม. ภาษาสันสกฤต มหาวิทยาลยัศิลปากร   ๒๕๔๔ 
พธ.ด. รัฐประศาสนศาสตร ์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๘ 

ID: ๓-๒๔๐๕- ๐๐๑๙๕– ๕๓- ๙ อาจารย ์ นายณัฐสันต์ นันทวัฒน์ 
พธ.บ. บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๘ 
พธ.ม. รัฐประศาสนศาสตร ์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๙ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                                       ๑๙ 
 
 

 (๑๕) หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตนครสวรรค์ วัดพฤกษะวันโชติการาม จังหวัดพิจิตร 

รหัสเลข 
๑๓ หลัก 

ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 
ชื่อสกลุ คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 

ID: ๓-๓๒๐๓-๐๐๔๔๒-๙๓-๑ อาจารย ์ พระครูอุทัยกิจจารักษ์, ดร. 
(สุรางค์ สุจิณฺโณ,  
จันทร์งาม) 

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

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

ศน.บ ปรัชญา มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ๒๕๔๗ 
ศน.ม. พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ๒๕๕๑ 
พธ.ด. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๘ 

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

พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๓ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๕ 

ID: ๓ ๑๐๒๐ ๐๑๔๕๓ ๔๖ ๒ อาจารย ์
พระครูวิโชติสิกขกิจ 
(ณรงค์ เด่นประเสริฐ) 

บธ.บ.  การจัดการ สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล ๒๕๓๒ 
พธ.บ. พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย ๒๕๔๖ 
พธ.ม.  ปรัชญา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๐ 
พธ.ด. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๙ 

ID: ๓-๖๖๐๑-๐๑๐๒๖-๓๑-๔ อาจารย ์ พระปลดัอนุชาติ นรินฺโท  
(อนุชาติ อยู่ยิ่ง) 

พธ.บ. ปรัชญา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย ๒๕๔๗ 
รป.ม. นโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลยันเรศวร ๒๕๕๒ 

  
  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                                       ๒๐ 
 
 

  (๑๖) หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วัดท่านา จังหวัดตาก  
รหัสเลข 
๑๓ หลัก 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อสกลุ คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 

ID: ๓-๗๕๑๑- ๑๑๓๕๕-๖๙-๑ อาจารย ์ พระครูวินัยธรปัญญา   
(ปญฺญาวโร, ศรีสมุทร) 

พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๔ 
พธ.ม การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๖ 

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

ป.ธ.๙  แม่กองธรรมสนามหลวง ๒๕๔๖ 
ศศ.ม. องค์การ/การจดัการ มหาวิทยาลยัเกริก ๒๕๔๙ 

ID: ๑-๖๓๙๘-๐๐๐๐๒-๓๙-๔ อาจารย ์ นางสาวณัฐชยา วงษา บช.บ. บัญช ี วิทยาลัยลุม่น้ าปิง ๒๕๕๑ 
บธ.ม. บริหารธรุกิจ วิทยาลัยลุม่น้ าปิง ๒๕๕๕ 

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

พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๓ 
พธ.ม การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๙ 

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

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

   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                                       ๒๑ 
 
 

 (๑๗) หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วัดหมอนไม้  จังหวัดอุตรดิตถ์  

รหัสเลข 
๑๓ หลัก 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อสกลุ คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 

ID: ๓-๕๓๐๑-๐๐๘๐๖-๐๘-๒ 
 

อาจารย ์ พระสิทธิญาณมุนี (อุดร) มา
ยรรยงค ์

พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ  มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๕ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ  มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๙ 

ID: ๓-๕๓๐๑-๐๐๑๗๖-๙๗-๖ อาจารย ์ พระครสูุจิตพัฒนพิธาน  สมจิตฺโต 
(ชูเชื้อ) 

พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๕ 
พธ.ม. พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๗ 

ID: ๓-๕๓๐๔-๐๐๒๐๕-๑๒-๒ อาจารย ์ พระครูวรีศาสน์ประดิษฐ์ ฐานวีโร 
(นันตะวงษ์) 

พธ.บ. ปรัชญา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๔๗ 
ศน.ม. รัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ๒๕๕๓ 
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ  มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๖๐ 

ID: ๓-๕๓๐๑-๐๐๐๒๑-๘๒-๔ อาจารย ์ พระครูวริุฬสุวรรณดิตถ์  กนฺตธมฺ
โม(กุศลรัตน์) 

พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๕ 
พธ.ม. พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๗ 

ID: ๓-๓๒๐๑-๐๐๑๐๐-๖๔-๕ อาจารย ์ เจ้าอธิการรุ่งโรจน์ อธิปญฺโญ  
(ปัญญางาม)  

พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๕ 
พธ.ม. พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๗ 
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 ๑๐.สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 สถานที่ส าหรับจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ โดยมติสภามหาวิทยาลัย  
(ตามเอกสารในภาคผนวก ฎ.)  
ที ่ หน่วยงาน ที่อยู่ 
๑ คณะสังคมศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๗๙ หมู่ ๑  ต าบลล าไทร  อ าเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ 
๒ วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา บ้านหัวถนน ต าบลหัวทะเล อ าเภอเมือง จังหวัดนคราชสีมา ๓๐๐๐๐ 
๓ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ๖๗ หมู่ ๒ ต าบลน้ าค า อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐ 
๔ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ บ้านโนนเหลี่ยม ต าบลนาฝาย อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๐๐๐ 
๕ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม  ต าบลแพงพวย อ าเภอด าเนินสะดวก 

จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๓๐ 
๖ โครงการขยายห้องเรียนวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

วัดพัฒนาราม จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
(ผ่านการตรวจประเมินการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง  
ตามหนังสือทีศ่ธ.๐๕๐๖(๕)/ว.๘๕๗) 

วัดพัฒนาราม (พระอารามหลวง) ต าบลตลาด อ าเภอเมือง จังหวัด
สุราษฏร์ธานี ๘๔๐๐๐ 

๗ หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์  
วัดใหญ่อินทาราม จังหวัดชลบุรี 
(ผ่านการตรวจประเมินการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง  
ตามหนังสือทีศ่ธ.๐๕๙๑(๒)/ว.๖๒๗) 

วัดใหญ่อินทาราม (พระอารามหลวง) ต าบลบางปลาสร้อย อ าเภอเมือง  
จังหวัดชลบุรี ๒๐๐๐๐ 

๘ หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดป่าประดู่  
จังหวัดระยอง 
(ผ่านการตรวจประเมินการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง  
ตามหนังสือทีศ่ธ.๐๕๐๖(๕)/ว.๒๑๘) 

วัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง) ต าบลท่าประดู่ อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
๒๑๐๐๐ 

๙ หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์  
พุทธมณฑลจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี   
(ผ่านการตรวจประเมินการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง  
ตามหนังสือทีศ่ธ.๐๕๙๑(๒)/ว.๖๒๗) 

เดิมตั้งอยู่ ณ วัดไผ่ล้อม อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ไปยังสถานท่ีตั้งใหม่ ณ 
พุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรี  อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี   ๒๒๐๐๐  
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ วันท่ี ๒๑ 
ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ 

๑๐ หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์  วัดพระรูป 
จังหวัดเพชรบุรี 
(ผ่านการตรวจประเมินการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง  
ตามหนังสือทีศ่ธ.๐๕๙๑(๒)/ว.๙๘๖) 

เดิมตั้งอยู่ ณ วัดต้นสน อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ไปยังสถานท่ีตั้ง
ใหม่ ณ วัดพระรูป. ต าบลช่องสะแก อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐ 
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ วันท่ี ๒๑ 
ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ 

๑๑ หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดสระแก้ว 
จังหวัดสระแก้ว 
(ผ่านการตรวจประเมินการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง  
ตามหนังสือทีศ่ธ.๐๕๙๑(๒)/ว.๙๘๖) 

วัดสระแก้ว ต าบลสระแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ๒๗๐๐๐ 

๑๒ หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดป่าเลไลยก์
วรวิหาร จังหวัดสุพรรณบุรี 
(ผ่านการตรวจประเมินการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง  
ตามหนังสือทีศ่ธ.๐๕๙๑(๒)/ว.๖๒๗) 

วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ต าบลรั้วใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐ 

๑๓ หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตนครสวรรค์  
วัดหนองขุนชาติ จังหวัดอุทัยธานี 
(ผ่านการตรวจประเมินการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง  
ตามหนังสือทีศ่ธ.๐๕๐๖(๕)/ว.๘๒๖) 

วัดหนองขุนชาติ ต าบลหนองสรวง อ าเภอหนองฉาง  จังหวัดอุทัยธานี 
๖๑๑๑๐ 

๑๔ หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตนครสวรรค์  
วัดพระบรมธาตุ จังหวัดก าแพงเพชร 
(ผ่านการตรวจประเมินการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง  
ตามหนังสือทีศ่ธ.๐๕๐๖(๕)/ว.๘๒๖) 

วัดพระบรมธาตุ ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง  จังหวัดก าแพงเพชร ๖๒๐๐๐ 
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๑๕ หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตสงฆ์นครสวรรค์  
วัดพฤกษะวันโชติการาม จังหวัดพิจิตร  
(ผ่านการตรวจประเมินการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง  
ตามหนังสือทีศ่ธ.๐๕๙๑(๒)/ว.๑๒๔๕) 

วัดพฤกษะวันโชติการาม ต าบลตะพานหิน อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
๖๖๑๕๐ 

๑๖  หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วัดท่านา 
จังหวัดตาก 
(ผ่านการตรวจประเมินการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง  
ตามหนังสือทีศ่ธ.๐๕๙๑(๒)/ว.๔๓๘๗) 

วัดท่านา ต าบลหนองบัวใต้ อ าเภอเมือง จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐ 

๑๗ หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  
วัดหมอนไม้ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 (ผ่านการตรวจประเมินการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง  
ตามหนังสือทีศ่ธ.๐๕๐๖(๕)/ว.๒๐๙) 

วัดหมอนไม้ ต าบลบ้านเกราะ อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ๕๓๐๐๐ 

 
๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
  การวางแผนหลักสูตรค านึงถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ที่เน้นการให้ความส าคัญกับ
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องจากพบว่า
เครื่องมือในการจัดการสมัยใหม่ที่คิดค้นขึ้นภายใต้บริบทของความเป็นตะวันตกไม่สอดคล้องกับแนวคิดดังกล่าว
เพราะมีรูปแบบการจัดการแบบในระดับมหัพภาคเป็นหลัก ขาดการมองในมิติของปัจเจก ในขณะที่ แนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีพ้ืนฐานมาจากปัจเจก เครื่องมือการจัดการตามแนวพุทธจึงมีความสอดคล้องอย่าง
ชัดเจนกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  ปรากฎการณ์ที่ เกิดขึ้น ในประเทศ ที่องค์กรทั้ งภาครัฐและภาคเอกชนได้น าแนวคิดทาง
พระพุทธศาสนาไปใช้ในการบริหารองค์กร ส่งผลให้เห็นว่าการน าไปใช้เกิดพลังผลักดันความก้าวหน้าขององค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพ อาจกล่าวได้ว่าเมื่อองค์กรเหล่านั้นน าแนวคิดทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในการ
บริหาร ก่อให้เกิด “งานก็ได้ผล คนก็มีความสุข” จึงเป็นที่มาของการวางแผนหลักสูตรการจัดการเชิงพุทธที่มีความ
สอดคล้องกับบริบทการบริหารองค์กรแบบไทยๆ ในสถานการณ์ที่สังคมและวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่นอกจากต้องผลิตบุคลากรที่รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมยังต้องสร้างให้เขาสามารถ
ประยุกต์หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในการขับเคลื่อนให้การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปในรูปแบบที่สอดคล้อง
และเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย 
 

๑๒. ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
๑๒.๑การพัฒนาหลักสูตร 
ปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบสนองต่อความต้องการทางด้านการจัดการและสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิอุดมศึกษา (TQF) 
 ๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 ผลิตบัณฑิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศในด้านสังคมศาสตร์   และสอดคล้องกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ๙ ประการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย 
๑. มีปฏิทาน่าเลื่อมใส ๒. รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ๓. มีศรัทธาอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา  
๔. มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา ๕. มีความใฝ่รู้ใฝ่คิด ๖. มีน้ าใจเสียสละเพ่ือส่วนรวม ๗. มีโลกทัศน์
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กว้างไกล ๘. มีความเป็นผู้น าด้านจิตใจและปัญญา ๙. มีความมุ่งมั่นพัฒนาตนให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและ
จริยธรรม 
 

๑๓. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
๑๓.๑กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

  (๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ านวน ๓๐ หน่วยกิต 
  (๒) หมวดวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา จ านวน ๓๐ หน่วยกิต 

๑๓.๒กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน  
 หมวดวิชาเฉพาะ ในวิชาแกนทางการจัดการ วิชาเฉพาะด้านทางการจัดการ และวิชาเลือกเฉพาะ
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ จ านวน ๗๔ หน่วยกิต 

๑๓.๓ การบริหารจัดการ  
การบริหารหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการบริหารและด าเนินงาน

เกี่ยวกับหลักสูตร ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ (ตามเอกสารในภาคผนวก ฆ.) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ (ตามเอกสารในภาคผนวก ง.) และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) แก้ไขเพ่ิมเติม  
พ.ศ.๒๕๕๑ (ตามเอกสารในภาคผนวก จ.) มีหน้าที่ปรับปรุง ติดตาม ประเมินผลและรายงาน การด าเนินงาน
ของหลักสูตร/สาขาวิชา การประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร เพ่ือรักษามาตรฐาน และคุณภาพ
การศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด รวมทั้งมีการด าเนินงานการที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ การบริหาร
หลักสูตร การควบคุมมาตรฐานหลักสูตร พิจารณาและจัดแบ่งภาระงานสอนให้กับบุคลากรในหลักสูตร และ
พิจารณาและกลั่นกรองเกรดในรายวิชาที่หลักสูตรรับผิดชอบ โดยหลักสูตรจะมีการนัดประชุมอาจารย์ประจ า
หลักสูตรในทุกสัปดาห์ที่ ๓ ของเดือน เพ่ือหารือเกี่ยวกับการก าหนดตารางเรียน การพิจารณาประมวลรายวิชา 
ข้อสอบ และการพิจารณาอนุมัติผลการเรียน รวมทั้งวางแผน ก ากับติดตามการบริหารหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์การประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๖ 
 
 

หมวดที ่๒ 
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
 

๑. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 ๑.๑. ปรัชญา 
 หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มีความมุ่งมั่นในการผลิต บัณฑิตที่มีความรู้ 
ความเข้าใจ และความสามารถด้านการจัดการตามหลักพุทธธรรมและทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่อย่างมี
ประสิทธิภาพ บนพ้ืนฐานของแนวคิด “การบรรจบกันของศาสตร์การจัดการตะวันตกกับหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา” พร้อมทั้งส่งเสริมให้สามารถประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา 
เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ควบคู่คุณธรรม มีภาวะผู้น า ตระหนักในอุดมการณ์ และ 
การเสียสละ พัฒนาท้องถิ่น คณะสงฆ์ ชุมชน สังคม และประเทศต่อไป 
 ๑.๒.วัตถุประสงค์ 
  ๑.๒.๑ เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มี คุณธรรมจริยธรรมมีศรัทธาในพระพุทธศาสนามีความเสียสละ
เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมชาติและศาสนา 
  ๑.๒.๒ เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการจัดการตามหลักพุทธศาสนาเเละ
วิทยาการสมยัใหม่ สามารถประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการพระพุทธศาสนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๑.๒.๓ เพ่ือผลิตบัณฑิตให้สามารถวิเคราะห์สังเคราะห์ความรู้และพัฒนาทักษะเพ่ือการ
แก้ปัญหาของคณะสงฆ์และสังคม 
  ๑.๒.๔ เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในการท างานเป็นทีมยอมรับความแตกต่างรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคมมีความสามารถในการสื่อสารได้อย่างทันสมัย  
 
๒. แผนพัฒนาปรับปรุง 

 คาดว่าจะด าเนินการให้แล้วเสร็จครบถ้วนภายในรอบปีการศึกษา (๔ ปี) 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

- ปรับปรุ งหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิ ช าการจั ดการ เ ชิ งพุทธ  ให้ มี
มาตรฐานไม่ต่ ากว่าท่ี สกอ. ก าหนด 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจากหลักสูตรที่มี
มาตรฐานตามเกณฑ์ สกอ.ก าหนด 
- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 
- เชิญผู้เช่ียวชาญทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามามี

ส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร 

- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตซึ่งมีค่าเฉลี่ยความพึง
พ อ ใ จ ด้ า น ทั ก ษ ะ  ค ว า ม รู้ 
ความสามารถในการท างานในระดับดี 
- เอกสารและรายงานการประชุมใน

การปรับปรุงหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

- ปรับปรุงหลักสูตรใหส้อดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม  

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงความตอ้งการของ
สังคม 

- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
ในการใช้บัณฑิตของสถาบัน/สังคมที่
บัณฑิตปฏิบัติงาน  
- ความพึงพอใจในทักษะ ความรู้ 

ความสามารถในการท างานของ
บัณฑิต โดยเฉลี่ยในระดับด ี
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- พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอนและ
บริการวิชาการ ให้มีประสบการณ์จากการ
น าความรู้ทางการจัดการตามแนวพุทธ
ธรรมประยุกต์ใช้กับการปฎิบัติงานจริง 

- สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียนการสอนให้
ท างานบริการวิชาการแก่สังคม 
- อาจารย์สายวิชาการได้รับการยอมรับทาง

ผลงานทางวิชาการ 

- ปริ ม าณงานบริ ก า ร วิ ช า ก า รต่ อ
อาจารย์ในหลักสูตร 
- ผลงานทางวิชาการที่ออกเผยแพร่ 
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หมวดที ่๓ 
ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตรระบบการจัดการศึกษา 

 

๑. ระบบการจัดการศึกษา 
 ๑.๑. ระบบ  
 ระบบการศึกษาใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษา
หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ การศึกษาภาคฤดูร้อนก าหนดให้มีระยะเวลา
และจ านวนหน่วยกิตเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ ทั้งนี้ ข้อก าหนดต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ (ตามเอกสารในภาคผนวก ฆ.) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ (ตามเอกสารในภาคผนวก ง.) และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) แก้ไขเพ่ิมเติม 
พ.ศ.๒๕๕๑ (ตามเอกสารในภาคผนวก จ.) 
 ๑.๒. การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
 มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้  ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจ า
หลักสูตร ที่ไม่ขัดต่อกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย (จ านนวน ๘ สัปดาห์) 
 ๑.๓. การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
 (ไม่มี) 
 

๒. การด าเนินการหลักสูตร 
 ๒.๑. วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  
  ภาคต้น  เดือนพฤษภาคม – กันยายน 
  ภาคปลาย  เดือนตุลาคม – มีนาคม 
  ภาคฤดูร้อน  เดือนเมษายน – พฤษภาคม 

              ๒.๒. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา   
๒.๒.๑ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาที่เป็นพระภิกษุ สามเณร 

(๑) ต้องส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
(๒) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๔๒, (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐, (ฉบับที่ ๓) แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๕๑ หรือ 
(๓) ต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

  ๒.๒.๒ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาที่เป็นคฤหัสถ์ 
(๑) ต้องส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
(๒) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๔๒, (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐, (ฉบับที่ ๓) แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๕๑ หรือ 
(๓) ต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
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 ๒.๓. นิสิตแรกเข้าและกลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา 
ปัญหานิสิตแรกเข้า กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา 

ปัญหาการปรับตัว ๑. จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 
๒. จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพ่ีรุ่นน้อง  
๓. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตใหม่ 
๔. จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้ค าปรึกษา โดยเปิดโอกาสให้นิสิต
เข้าขอรับการปรึกษาผ่านช่องทางที่มีความหลายหลาย ได้แก่ ชั่วโมง
นัดพบอาจารย์ที่ปรึกษา (Home room) ขอเข้าพบที่ห้องพักอาจารย์
ตามวัน-เวลาราชการ จดหมายอีเล็กทรอนิคหรือโทรศัพท์ 

วิ ธี ก า ร เ รี ย น รู้ ก า ร ใ ช้ ชี วิ ต ใ น
ม ห า วิ ท ย า ลั ย  แ ล ะก า ร ก า ห น ด
เป้าหมายของนิสิต 

การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้ค าปรึกษา 
เปิดโอกาสให้นิสิตเข้าขอรับการปรึกษาผ่านช่องทางที่มีความหลาย
หลาย ได้แก่ ชั่วโมงนัดพบอาจารย์ที่ปรึกษา (Home room) ขอเข้า
พบที่ห้องพักอาจารย์ตามวัน-เวลาราชการ จดหมายอีเล็กทรอนิค 
หรือโทรศัพท์ จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ดูงานในสถาบันศึกษาอ่ืน 
รวมทั้งศึกษาดูงานในองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน 

ทักษะภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาก่อนเปิดภาคการศึกษา
สนับสนุนให้นิสิต เข้าร่วมโครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษ 
สอดแทรกเนื้อหาการสอน เอกสารประกอบการสอน และใช้สื่อการ
สอนที่เป็นภาษาอังกฤษในรายวิชาที่มีความเหมาะสม เพ่ือเพ่ิมทักษะ
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนให้แก่นิสิต โดยเฉพาะทักษะ
การอ่าน และการสรุปความ 

 
 ๒.๔. แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี แยกตามสถานที่ท่ีเปิดสอน 
  (๑) คณะสังคมศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ชั้นปีที่ 
จ านวนรับ 

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

๔ _- - - ๒๘ ๒๘ 
จ านวนรวม ๓๐ ๕๘ ๘๖ ๑๑๔ ๑๑๔ 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    ๒๘ ๒๘ 
   

 
  
  
  
  



 

 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๓๐ 
 
 

 (๒) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 

ชั้นปีที่ 
จ านวนรับ 

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

๔ _- - - ๒๘ ๒๘ 
จ านวนรวม ๓๐ ๕๘ ๘๖ ๑๑๔ ๑๑๔ 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    ๒๘ ๒๘ 
 (๓) วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ  

ชั้นปีที่ 
จ านวนรับ 

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

๔ _- - - ๒๘ ๒๘ 
จ านวนรวม ๓๐ ๕๘ ๘๖ ๑๑๔ ๑๑๔ 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    ๒๘ ๒๘ 
(๔) วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ   

ชั้นปีที่ 
จ านวนรับ 

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

๔ _- - - ๕๘ ๕๘ 
จ านวนรวม ๖๐ ๑๑๘ ๑๗๖ ๒๓๔ ๒๓๔ 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    ๕๘ ๕๘ 
 (๕) วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี     

ชั้นปีที่ 
จ านวนรับ 

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

๔ _- - - ๒๘ ๒๘ 
จ านวนรวม ๓๐ ๕๘ ๘๖ ๑๑๔ ๑๑๔ 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    ๒๘ ๒๘ 
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 (๖) โครงการขยายห้องเรียนวิทยาเขตนครศรีธรรมราช วัดพัฒนาราม จังหวัดสุราษฏร์ธานี       

ชั้นปีที่ 
จ านวนรับ 

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

๔ _- - - ๒๘ ๒๘ 
จ านวนรวม ๓๐ ๕๘ ๘๖ ๑๑๔ ๑๑๔ 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    ๒๘ ๒๘ 
 (๗) หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดใหญ่อินทาราม จังหวัดชลบุรี 

ชั้นปีที่ 
จ านวนรับ 

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

๔ _- - - ๒๘ ๒๘ 
จ านวนรวม ๓๐ ๕๘ ๘๖ ๑๑๔ ๑๑๔ 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    ๒๘ ๒๘ 
 (๘) หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดป่าประดู่  จังหวัดระยอง  

ชั้นปีที่ 
จ านวนรับ 

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

๔ _- - - ๒๘ ๒๘ 
จ านวนรวม ๓๐ ๕๘ ๘๖ ๑๑๔ ๑๑๔ 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    ๒๘ ๒๘ 
(๙) หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ พุทธมณฑลจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี   

ชั้นปีที่ 
จ านวนรับ 

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

๔ _- - - ๒๘ ๒๘ 
จ านวนรวม ๓๐ ๕๘ ๘๖ ๑๑๔ ๑๑๔ 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    ๒๘ ๒๘ 
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  (๑๐) หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดพระรูป จังหวัดเพชรบุรี  

ชั้นปีที่ 
จ านวนรับ 

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

๔ _- - - ๒๘ ๒๘ 
จ านวนรวม ๓๐ ๕๘ ๘๖ ๑๑๔ ๑๑๔ 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    ๒๘ ๒๘ 
 (๑๑) หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว  

ชั้นปีที่ 
จ านวนรับ 

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

๔ _- - - ๒๘ ๒๘ 
จ านวนรวม ๓๐ ๕๘ ๘๖ ๑๑๔ ๑๑๔ 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    ๒๘ ๒๘ 
 (๑๒) หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร จังหวัดสุพรรณบุรี  

ชั้นปีที่ 
จ านวนรับ 

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

๔ _- - - ๒๘ ๒๘ 
จ านวนรวม ๓๐ ๕๘ ๘๖ ๑๑๔ ๑๑๔ 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    ๒๘ ๒๘ 
 (๑๓) หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วัดหนองขุนชาต ิจังหวัดอุทัยธานี  

ชั้นปีที่ 
จ านวนรับ 

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

๔ _- - - ๒๘ ๒๘ 
จ านวนรวม ๓๐ ๕๘ ๘๖ ๑๑๔ ๑๑๔ 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    ๒๘ ๒๘ 
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(๑๔) หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วัดพระบรมธาตุ จังหวัดก าแพงเพชร 

ชั้นปีที่ 
จ านวนรับ 

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

๔ _- - - ๒๘ ๒๘ 
จ านวนรวม ๓๐ ๕๘ ๘๖ ๑๑๔ ๑๑๔ 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    ๒๘ ๒๘ 
 (๑๕) หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วัดพฤกษะวันโชติการาม จังหวัดพิจิตร  

ชั้นปีที่ 
จ านวนรับ 

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

๔ _- - - ๒๘ ๒๘ 
จ านวนรวม ๓๐ ๕๘ ๘๖ ๑๑๔ ๑๑๔ 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    ๒๘ ๒๘ 
 (๑๖) หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วัดท่านา จังหวัดตาก  

ชั้นปีที่ 
จ านวนรับ 

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

๔ _- - - ๒๘ ๒๘ 
จ านวนรวม ๓๐ ๕๘ ๘๖ ๑๑๔ ๑๑๔ 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    ๒๘ ๒๘ 
 (๑๗) หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วัดหมอนไม้ จังหวัดอุตรดิตถ์  

ชั้นปีที่ 
จ านวนรับ 

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

๔ _- - - ๒๘ ๒๘ 
จ านวนรวม ๓๐ ๕๘ ๘๖ ๑๑๔ ๑๑๔ 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    ๒๘ ๒๘ 
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 จ านวนรวมทั้ง ๑๗ แห่ง 

ชั้นปีที่ 
จ านวนรับ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๑ ๕๑๐ ๕๑๐ ๕๑๐ ๕๑๐ ๕๑๐ 
๒ - ๔๗๖ ๔๗๖ ๔๗๖ ๔๗๖ 
๓ - - ๔๗๖ ๔๗๖ ๔๗๖ 

๔ _- - - ๔๗๖ ๔๗๖ 
จ านวนรวม ๕๑๐ ๙๘๖ ๑๔๖๒ ๑๙๓๗ ๑๙๓๗ 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - ๕๑๐ ๙๘๖ 
 
 ๒.๕.  งบประมาณตามแผน 
  ๒.๕.๑. งบประมาณรายรับ เฉพาะส่วนกลาง (หน่วย : บาท) 

 
รายละเอียดรายรับ 

ปีงบประมาณ 
 
 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ค่าบ ารุงการศึกษา ๗๐๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ 

ค่าลงทะเบียน 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. งบประมาณรายจ่าย เฉพาะส่วนกลาง (หน่วย: บาท) 

หมวด เงิน 
ปีงบประมาณ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
ก. งบด าเนินการ 

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

๒. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน  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 
ค่าครุภณัฑ ์ 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 

จ านวนนิสิต  ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสติ ๖,๗๐๐ ๗,๔๐๐ ๘,๑๐๐ ๘,๘๐๐ ๑๙,๐๐๐ 
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 ๒.๖. ระบบการศึกษา  
 ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ (ตามเอกสารในภาคผนวก ฆ.) 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๐ (ตามเอกสารในภาคผนวก ง.) 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) 
แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๑ (ตามเอกสารในภาคผนวก จ.) 
 
 ๒.๗. การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
 นิสิตที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาก่อน เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถเทียบโอน 
หน่วยกิตได้ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด โดยให้เป็นไปตาม 

 ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗  
 ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑  
 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การโอนและการเทียบโอนผล
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
๓. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 ๓.๑. หลักสตูรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
  ๓.๑.๑. จ านวนหน่วยกิต   
  รวมตลอดหลักสูตร ๑๔๐ หน่วยกิต  
  ๓.๑.๒. โครงสร้างหลักสูตร  
  โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้ 

๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หน่วยกิต 
 ๑.๑  วิชาบังคับ ๑๘ หน่วยกิต 

 ๑.๒ วิชาเลือก ๑๒ หน่วยกิต 
๒. หมวดวิชาเฉพาะ  ๑๐๔ หน่วยกิต 
 ๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา ๓๐ หน่วยกิต 
 ๒.๒ วิชาแกนทางการจัดการเชิงพุทธ ๓๓ หน่วยกิต 
 ๒.๓ วิชาเฉพาะด้านทางการจัดการเชิงพุทธ (วิชาเอก) ๓๒ หน่วยกิต 
 ๒.๔ วิชาเลือกเฉพาะสาขาการจัดการเชิงพุทธ ๙ หน่วยกิต 

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หน่วยกิต 
รวม ๑๔๐ หน่วยกิต 
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๓.๑.๓ รายวิชา 
ค าอธิบายความหมายของรหัสวิชาและหน่วยกิตประจ าวิชา 
๑. รหัสประจ าวิชาในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วยเลข ๖ หลัก มีความหมายดังนี้ 

๑) เลข ๓ ตัวแรก = ตัวที่ ๑ แสดงคณะ ตัวที่ ๒-๓ แสดงสาขาวิชา 
๒) เลข ๓ ตัวหลัง = ตัวที่ ๑ แสดงปีการศึกษา ตัวที่ ๒-๓ แสดงชื่อวิชา 

๒. หน่วยกิตประจ าวิชา หมายถึง ตัวเลขซึ่งแสดงจ านวนหน่วยกิตและปริมาณการเรียนการสอนของ
รายวิชานั้นๆ เช่น ๓ (๒-๒-๕) หมายถึง ๓ หน่วยกิต ประกอบด้วยบรรยาย ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ ปฏิบัติ ๒ ชั่วโมง/
สัปดาห์ และการศึกษาด้วยตนเอง ๕ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 

๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ๓๐ หน่วยกิต 
 ๑.๑ วิชาบังคับ  ๑๘ หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๐๑   มนุษย์กับสังคม   ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๐๒   กฎหมายทั่วไป   ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 

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

 ๐๐๐ ๑๐๘   ปรัชญาเบื้องต้น   ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๐๙   ศาสนาทั่วไป  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 

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

 ๐๐๐ ๑๑๕   ภาษาศาสตร์เบื้องต้น  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๓๙   คณิตศาสตร์เบื้องต้น  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 

 ๐๐๐ ๒๓๘   สถิติเบื้องต้นและการวิจัย   ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 
 ๑.๒ วิชาเลือก  ๑๒ หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองของไทย  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๐๔ เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๐๕ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๐๖ เหตุการณ์โลกปัจจุบัน  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น    ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาอังกฤษชั้นสูง  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๑๘ ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น    ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๑๙ ภาษาสันสกฤตชั้นสูง  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๒๐ ภาษาไทยเบื้องต้น  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๒๑ ภาษาไทยชั้นสูง   ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๒๘ ภาษาจีนเบื้องต้น    ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๒๙ ภาษาจีนชั้นสูง  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๓๐ ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น    ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๓๑ ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง   ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๓๕ ภาษาฮินดีเบื้องต้น  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๓๖ ภาษาฮินดีชั้นสูง  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๒๑๑ วัฒนธรรมไทย   ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 
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 ๑.๒ วิชาเลือก (ต่อ)  ๑๒ หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๒๑๒ มนุษย์กับอารยธรรม  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๒๑๓ ชีวิตกับจิตวิทยา   ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๒๔๑ วิทยาศาสตร์กายภาพและประยุกตวิทยา  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๒๔๒ พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๒๖๔ สันติศึกษา  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๒๖๕ ภาวะผู้น า  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๒๖๖ หลักธรรมาภิบาล   ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 

๒. หมวดวิชาเฉพาะ   ๑๐๔ หน่วยกิต 
 ๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา  ๓๐ หน่วยกิต 
 ก. กลุ่มวิชาภาษาบาลีและพุทธศาสนา    ๑๔   หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๔๔ วรรณคดีบาลี  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๔๕ บาลีไวยากรณ์  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๔๖ แต่งแปลบาลี  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๔๗ พระไตรปิฎกศึกษา  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๔๘ พระวินัยปิฎก  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตันตปิฎก  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๕๐ พระอภิธรรมปิฎก  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 
 ข. กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาทั่วไป    ๑๒   หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๕๘   ประวัติพระพุทธศาสนา    ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๒๕๙   เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๒๖๐   การปกครองคณะสงฆ์ไทย   ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๒๖๑   ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๒๖๒   ธรรมนิเทศ  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๒๖๓   งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 
 ค. กลุ่มวิชาวิปัสสนาธุระ   ๔    หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๕๑   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑  (๒) (๑-๒-๔) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๕๒   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒  ๑ (๑-๒-๔) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๒๕๓   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓  (๒) (๑-๒-๔) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๒๕๔   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔  ๑ (๑-๒-๔) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๓๕๕   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕  (๒) (๑-๒-๔) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๓๕๖   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖  ๑ (๑-๒-๔) หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๔๕๗   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗  ๑ (๑-๒-๔) หน่วยกิต 

       ๒.๒. วิชาแกนทางการจัดการเชิงพุทธ                                                      ๓๓       หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๓๐๑ พุทธวิธีการบริหาร   ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๓๐๒ การจัดการทรัพย์สินของพระพุทธศาสนา  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๓๐๓ กฎหมายส าหรับพระสงฆ์   ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 
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    ๒.๒. วิชาแกนทางการจัดการเชิงพุทธ    (ต่อ)                                             ๓๓       หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๓๐๔ การจัดการสาธารณูปการ  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๓๐๕ การจัดการกิจการพระพุทธศาสนา  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๔๐๖ การศึกษาอิสระทางการจัดการเชิงพุทธ  ๓ (๐-๖-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๓๐๗ การจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๓๐๘ การสังคมสงเคราะห์แนวพุทธ  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๔๐๙ การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธ  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๔๑๐ ภาวะผู้น าทางการจัดการเชิงพุทธ  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๔๑๑ การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๔๑๒ การอนุรักษ์และการจัดการพุทธศิลป์  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 

 ๒.๓ วิชาเฉพาะด้านทางการจดัการเชิงพุทธ                 ๓๒   หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๒๑๓ ความรู้เบื้องต้นทางการจัดการ  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๒๑๔ ทฤษฎีองค์การและการจัดการ  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๒๑๕ การจัดการเชิงกลยุทธ์     ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๓๑๖ ดิจิทัลเพื่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๓๑๗ การวิจัยเพื่อการจัดการ  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๓๑๘ การบัญชีเพื่อการจัดการ  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๓๑๙ กฎหมายเพื่อการจัดการ  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๔๒๐ ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการ  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๔๒๑ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๔๒๒ การจัดการวิถีชุมชน  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๔๒๓ การบริหารชุมชนและการจัดการแหล่งเรียนรู้  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 
 ๒.๔ วิชาเลือกเฉพาะสาขาการจัดการเชิงพุทธ  ๙   หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๔๒๔ การบริหารจัดการงบประมาณ  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๔๒๕ หลักการฝึกอบรมและการประชุม  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๔๒๖ การจัดการทรัพยากรมนุษย์แนวพุทธ  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๔๒๗ การจัดการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๔๒๘ ภาวะผู้น าและกลยุทธ์การเจรจาต่อรองทางการจัดการ  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๔๒๙ การสื่อสารกับการจัดการ  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๔๓๐ การจัดการความรู้  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๔๓๑ การไกล่เกลี่ยและการจัดการข้อพิพาท  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๔๓๒ การบริหารความเสี่ยงทางการจัดการ  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๔๓๓ มนุษยสัมพันธ์กับการจัดการ  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๔๓๔ จิตวิทยาการจัดการ  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๔๓๕ การจัดการงานสารบรรณและธุรการ  ๒ (๒-๐-๖) หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๔๓๖ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๔๓๗ การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๔๓๘ สัมมนาการจัดการกิจการคณะสงฆ์  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๔๓๙ การประชาสัมพนัธ์เชิงพุทธ   ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 
 ๔๐๓ ๔๔๐ การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาในอาเซียน  ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต 



 

 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๓๙ 
 
 

 
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี           จ านวน  ๖ หน่วยกิต 

 นิสิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธต้องเลือกศึกษารายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยเป็นวิชาเลือกเสรีจ านวนไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิตโดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 

๓.๑.๔. แสดงแผนการศึกษา  
  แผนการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ๔ ปี 

 
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

ชั้นปีที ่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ เรียนรู้ด้วย

ตนเอง 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (วิชาบังคับ)     

๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายทั่วไป ๒ ๒ ๐ ๔ 
๐๐๐ ๑๐๗ เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา (๒) ๒ ๐ ๔ 
๐๐๐ ๑๐๘ ปรัชญาเบื้องต้น ๒ ๒ ๐ ๔ 
๐๐๐ ๑๓๙ คณิตศาสตร์เบื้องต้น ๒ ๒ ๐ ๔ 

  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (วิชาเลือก)     
๐๐๐ ๑๐๔ เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ๒ ๒ ๐ ๔ 
๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น  ๒ ๒ ๐ ๔ 

     หมวดวิชาเฉพาะ 
    กลุ่มวิชาภาษาบาลีและพระพุทธศาสนา 

    

๐๐๐ ๑๔๗ 
๐๐๐ ๑๔๖ 

 
๐๐๐ ๑๕๘ 

พระไตรปิฎกศึกษา* 
แต่งแปลบาลี 
กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาทั่วไป 
ประวัติพระพุทธศาสนา* 
กลุ่มวิชาวิปัสสนาธุระ 

๒ 
๒ 
 

๒ 

๒ 
๒ 
 

๒ 

๐ 
๐ 
 

๐ 

๔ 
๔ 
 

๔ 

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

          หมายเหตุ :* วิชาข้อสอบกลาง และวิชาหน่วยกิต ในวงเล็บ  (   )   ไม่นับหน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๔๐ 
 
 

 
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

ชั้นปีที่  ๑ภาคการศึกษาที่ ๒ 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ เรียนรู้ด้วย

ตนเอง 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (วิชาบังคับ)     

๐๐๐ ๑๐๙ ศาสนาทั่วไป ๒ ๒ ๐ ๔ 
๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น  ๒ ๒ ๐ ๔ 

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

     กลุ่มวิชาภาษาบาลีและ
พระพุทธศาสนา 

    

๐๐๐ ๑๔๘ พระวินัยปิฎก* ๒ ๒ ๐ ๔ 
๐๐๐ ๑๔๙ 

 
๐๐๐ ๒๕๙ 

พระสุตตันตปิฎก* 
กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาทั่วไป 
เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา 
     กลุ่มวิชาวิปัสสนาธุระ 

๒ 
 

๒ 

๒ 
 

๒ 

๐ 
 

๐ 

๔ 
 

๔ 

๐๐๐ ๑๕๒ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒ ๑ ๑ ๒ ๔ 
 รวม ๑๗    

          หมายเหตุ :* วิชาข้อสอบกลาง และวิชาหน่วยกิต ในวงเล็บ  (   )   ไม่นับหน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๔๑ 
 
 

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
ชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ เรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (วิชาบังคับ)     
๐๐๐ ๑๑๕ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น ๒ ๒ ๐ ๔ 
๐๐๐ ๒๓๘ สถิติเบื้องต้นและการวิจัย ๒ ๒ ๐ ๔ 

 
 

๐๐๐ ๑๔๔ 
๐๐๐ ๑๔๕ 

 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา) 
     กลุ่มวิชาภาษาบาลีและพระพุทธศาสนา 
วรรณคดีบาลี* 
บาลีไวยากรณ์ 

 
 

๒ 
๒ 

 
 

๒ 
๒ 

 
 

๐ 
๐ 

 
 

๔ 
๔ 

 
๐๐๐ ๒๖๐ 

กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาทั่วไป 
การปกครองคณะสงฆ์ไทย* 

 
๒ 

 
๒ 

 
๐ 

 
๔ 

๐๐๐ ๒๖๓ 
๐๐๐ ๒๖๑ 

 

งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา* 
ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ 
กลุ่มวิชาวิปัสสนาธุระ 

๒ 
๒ 
 

๒ 
๒ 

๐ 
๐ 

๔ 
๔ 

๐๐๐ ๒๕๓ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓ (๒) ๑ ๒ ๔ 
 รวม ๑๔(๒)    
          หมายเหตุ :* วิชาข้อสอบกลาง และวิชาหน่วยกิต ในวงเล็บ  (   )   ไม่นับหน่วยกิต 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๔๒ 
 
 

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
ชั้นปีที่  ๒  ภาคการศึกษาที่ ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ เรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (วิชาบังคับ)     
๐๐๐ ๑๐๑ มนุษย์กับสังคม* ๒ ๒ ๐ ๔ 
๐๐๐ ๑๑๔ ภาษากับการสื่อสาร * ๒ ๒ ๐ ๔ 

 
๐๐๐๒๔๒ 

     หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (วิชาเลือก) 
พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา) 

 
๒ 

 
๒ 

 
๐ 

 
๔ 

      กลุ่มวิชาภาษาบาลีและพระพุทธศาสนา     
๐๐๐ ๑๕๐ 

 
๐๐๐ ๒๖๒ 

พระอภิธรรมปิฎก* 
กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาทั่วไป 
ธรรมนิเทศ 
     กลุ่มวิชาวิปัสสนาธุระ 

๒ 
 

๒ 

๒ 
 

๒ 

๐ 
 

๐ 

๔ 
 

๔ 

๐๐๐ ๒๕๔ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔ ๑ ๑ ๒ ๔ 
 หมวดวิชาเฉพาะ  

(วิชาเฉพาะด้านทางการจัดการเชิงพุทธ) 
    

๔๐๓ ๒๑๓ ความรู้เบื้องต้นทางการจัดการ ๓ ๓ ๐ ๖ 
๔๐๓ ๒๑๔ ทฤษฎีองค์การและการจัดการ ๓ ๓ ๐ ๖ 
๔๐๓ ๒๑๕ การจัดการเชิงกลยุทธ์    ๓ ๓ ๐ ๖ 

 รวม ๒๐    
         หมายเหตุ :* วิชาข้อสอบกลาง และวิชาหน่วยกิต ในวงเล็บ  (   )   ไม่นับหน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๔๓ 
 
 

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
ชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ เรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

 
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา) 
กลุ่มวิชาวิปัสสนาธุระ 

 
   

๐๐๐ ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕ (๒) ๑ ๒ ๔ 

 
หมวดวิชาเฉพาะ  
(วิชาแกนทางการจัดการเชิงพุทธ) 

 
   

๔๐๓ ๓๐๑ พุทธวิธีการบริหาร  ๒ ๒ ๐ ๔ 
๔๐๓ ๓๐๒ การจัดการทรัพย์สินของพระพุทธศาสนา ๒ ๒ ๐ ๔ 
๔๐๓ ๓๐๓ กฎหมายส าหรับพระสงฆ์  ๒ ๒ ๐ ๔ 
๔๐๓ ๓๐๔ การจัดการสาธารณูปการ ๓ ๓ ๐ ๖ 
๔๐๓ ๓๐๕ การจัดการกิจการพระพุทธศาสนา ๓ ๓ ๐ ๖ 

 
หมวดวิชาเฉพาะ  
(วิชาเฉพาะด้านทางการจัดการเชิงพุทธ) 

 
   

๔๐๓ ๓๑๖ 
๔๐๓ ๓๑๗ 

ดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการคณะสงฆ์ ๓ ๓ ๐ ๖ 
การวิจัยเพื่อการจัดการ ๓ ๓ ๐ ๖ 

 รวม                       ๑๘ (๒)    
         หมายเหตุ :* วิชาข้อสอบกลาง และวิชาหน่วยกิต ในวงเล็บ  (   )   ไม่นับหน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๔๔ 
 
 

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
ชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่  ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ เรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

 
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา) 
กลุ่มวิชาวิปัสสนาธุระ 

 
   

๐๐๐ ๓๕๖ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖ ๑ ๑ ๒ ๔ 
 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกนทางการจัดเชิงพุทธ)     

๔๐๓ ๓๐๗ การจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ๓ ๓ ๐ ๖ 
๔๐๓ ๓๐๘ การสังคมสงเคราะห์แนวพุทธ ๓ ๓ ๐ ๖ 
๔๐๓ ๔๐๙ การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธ ๓ ๓ ๐ ๖ 

 
หมวดวิชาเฉพาะ  
(วิชาเฉพาะด้านทางการจัดการเชิงพุทธ) 

 
   

๔๐๓ ๓๑๘ การบัญชีเพ่ือการจัดการ ๓ ๓ ๐ ๖ 
๔๐๓ ๓๑๙ กฎหมายเพื่อการจัดการ ๓ ๓ ๐ ๖ 
๔๐๓ ๓๒๐ ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการ ๓ ๓ ๐ ๖ 

 รวม ๑๙    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๔๕ 
 
 

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
ชั้นปีที่  ๔ ภาคการศึกษาที่  ๑ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ เรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

 
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา) 
กลุ่มวิชาวิปัสสนาธุระ 

    

๐๐๐ ๔๕๗ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗ ๑ ๑ ๒ ๔ 

 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกนทางการจัดการเชิงพุทธ)     
๔๐๓ ๔๑๐ ภาวะผู้น าทางการจัดการเชิงพุทธ ๓ ๓ ๐ ๖ 
๔๐๓ ๔๑๑ การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ ๓ ๓ ๐ ๖ 

 
หมวดวิชาเฉพาะ  
(วิชาเฉพาะด้านทางการจัดการเชิงพุทธ) 

    

๔๐๓ ๔๒๑ ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ๓ ๓ ๐ ๖ 
๔๐๓ ๔๒๓ การบริหารชุมชนและการจัดการแหล่งเรียนรู้ 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                                                                                                          ๔๖ 
 
 

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
ชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่  ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ เรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

 
๔๐๓ ๔๐๖ 

หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกนการจัดการเชิงพุทธ) 
การศึกษาอิสระทางการจัดการเชิงพุทธ 

 
๓ 

 
๐ 

 
๖ 

 
๖ 

๔๐๓ ๔๑๒ การอนุรักษ์และการจัดการพุทธศิลป์ ๓ ๓ ๐ ๖ 
 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะด้านทางการจัดการเชิงพุทธ)     

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. ค าอธิบายรายวิชา 
  ค าอธิบายรายวิชาใน หลักสูตรพุทธศาสตร สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (ตามเอกสารใน
ภาคผนวก ก.) 
 

 ๓.๒.ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
  ๓.๒.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  (ดูจากหมวดที่ ๑ ข้อ ๙.๑ ใช้อาจารย์ชุดเดียวกันกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 
  ๓.๒.๒ อาจารย์พิเศษ 
  เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการประจ าหลักสูตรพิจารณาเห็นสมควร 
   

๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)  
 ไม่มี 
 

๕. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
 หลักสูตรก าหนดให้นิสิตเรียนวิชาการศึกษาอิสระทางการจัดการเชิงพุทธ (๔๐๓ ๔๐๖) เป็นวิชาที่นิสิต
ได้ศึกษาประเด็นปัญหาทางการจัดการที่สนใจ โดยใช้ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้การแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษา 
 ๕.๑.  ค าอธิบายโดยย่อ  
  ศึกษาค้นคว้าวิจัยภาคสนามทางการจัดการเชิงพุทธหรือเรื่องอ่ืนโดยความเห็นชอบและ
ควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 
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 ๕.๒.  มาตรฐานผลการเรียนรู้  
  นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย สามารถท าวิจัยเบื้องต้นเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาทาง
สังคมได้ และสามารถเขียนผลงานวิจัยเพื่อเป็นสารสนเทศในการสื่อสารได้ 
 ๕.๓.  ช่วงเวลา  
  ภาคการศึกษาท่ี ๒ ของปีการศึกษาที่ ๔ 
 ๕.๔.  จ านวนหน่วยกิต 
  ๓ หน่วยกิต 
 ๕.๕.  การเตรียมการ  
  มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
โครงงานทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกท้ังมีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา 
 ๕.๖.  กระบวนการประเมินผล  
  ๕.๖.๑ ผู้สอนและผู้เรียนก าหนดหัวข้อและเกณฑ์การประเมินผลทวนสอบมาตรฐานโดยก าหนด
เกณฑ์/มาตรฐานการประเมินผลรายวิชา 
  ๕.๖.๒ ผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ของตนตามแบบฟอร์ม 
  ๕.๖.๓ ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแบบฟอร์ม 
  ๕.๖.๔ ทั้งผู้สอนและผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน 
  ๕.๖.๕ ผู้เรียนน าเสนอผลการศึกษาและรับการประเมินโดยผู้สอนประจ ารายวิชาทุกคน 
ซึ่งเข้าร่วมฟังการน าเสนอผลการศึกษา 
  ๕.๖.๖ ผู้สอนทุกคนเข้าฟังการน าเสนอผลการศึกษาของผู้เรียน 
  ๕.๖.๗ ผู้ประสานงานรายวิชาน าคะแนนทุกส่วนเสนอขอความเห็นชอบจากอาจารย์ประจ าวิชา
ทุกคน ผ่านคณะกรรมการหลักสูตร 
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หมวดที ่๔ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 

๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 

ด้านบุคลิกภาพ มีการสอดแทรกเรื่องการส ารวมในสมณภาวะ การครองจีวรหรือการแต่ง
กาย การเข้าสังคมและศาสนพิธี เทคนิคการเจรจา สื่อสาร การมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี และการวางตัวในการท างานในบางรายวิชาที่เกี่ยวข้อง และใน
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ก่อนที่นิสิตจะส าเร็จการศึกษา 

ด้ า น ภ า ว ะ ผู้ น า แ ล ะ ค ว า ม
รับผิดชอบตลอดจนมีวินัยใน
ตนเอง 

-  ก าหนดให้มีรายวิชาซึ่งนิสิตต้องท างานเป็นกลุ่มและมีการก าหนดหัวหน้า
กลุ่มในการท ารายงานตลอดจน  

-ก าหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการน าเสนอรายงานเพ่ือเป็นการฝึกให้นิสิตได้
สร้างภาวะผู้น าและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี ดังนี้ 

-มีกิจกรรมนิสิตที่มอบหมายให้นิสิตหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าในการด าเนิน
กิจกรรม เพ่ือฝึกให้นิสิตมีความรับผิดชอบ 

-มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลาเข้าเรียนอย่าง
สม่ าเสมอการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เสริมความกล้าในการแสดงความคิดเห็น 

จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

มีการปลูกฝัง สอดแทรกจริยธรรมและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการในเนื้อหารายวิชา และให้ความรู้ถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคม 
รวมทั้งข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรมทางการจัดการ 

 

๒. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 ๒.๑. ทักษะด้านคุณธรรม จริยธรรม  
๑ .  ผ ล ก า ร เ รี ย น รู้ ด้ า น
คุณธรรม จริยธรรม 

๒ .  ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร ส อ น ที่ ใ ช้
พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

๓. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

๑) มีศีลธรรม และศรัทธาอุทิศ
ตนเพื่อพระพุทธศาสนา 

๑) มีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรม  
จริยธรรมในการเรียนการสอน 
๒) การเป็นต้นแบบที่ดีของผู้สอน 
๓)  เ รี ยนรู้ จ ากกรณีตั วอย่ า ง
ประเด็นปัญหาทางด้านคุณธรรม 
จริยธรรม เพ่ือให้ผู้เรียนฝึกการ
แก้ปัญหา 
๔) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนหรือ
นอกชั้นเรียน 

๑) ประเมินโดยผู้สอนและเพ่ือน  สังเกต
พฤติกรรมผู้เรียน 
๒) ประเมินจากผลงาน  และความ
รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
๓) ประเมินคุณธรรม  จริยธรรมของ
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาโดยหน่วยงาน
ผู้ใช้บัณฑิต 
๔)  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
 

๒) มีจิตสาธารณะและเสียสละ 
เพ่ือส่วนรวม  
๓) เคารพสิทธิศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ และรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 
๔) เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๕) ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดีต่อสังคม ชาติ ศาสนา 
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 ๒.๒. ทักษะด้านความรู้ 
๑. ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ๒. กลยุทธ์การสอนที่ ใช้พัฒนา 

การเรียนรู้ด้านความรู้ 
๓. กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ด้านความรู้ 

๑) มีความรู้ความเข้าใจหลักการ  
ทฤษฎีและเนื้อหา 

๑) บรรยายในชั้นเรียน และถามตอบ  
ในกรณีการเรียนภาคทฤษฎี 
๒) อภิปรายเป็นกลุ่มโดยให้ผู้สอนตั้ง
ค าถามตามเนื้อหา โดยยึดผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง 
๓) ศึกษานอกสถานที่ เช่น ศึกษาดู
งาน เข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานอ่ืน 
การท า โครงการร่ ว มกั บชุ มชน 
การศึกษาพ้ืนที่จริงก่อนท าโครงการ 
๔) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้ โดยมีอาจารย์เป็นผู้
แนะน าแนวทาง 

๑) นิสิตประเมินผลการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ก่อนและหลังการเรียน 
๒) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกใน
การเรียนของนิสิต 
๓) ผลการสอบของนิสิต  
๑) การน าเสนอผลงานของนักศึกษา 
๒) ผลการทดสอบของนิสิต 
๑) ประเมินจากการรวบรวมข้อมูล
ประกอบโครงการ 
๒) การน าเสนอผลงานของนิสิต 
๓) ผลการทดสอบของนิสิต 
๑) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนิสิตในการค้นคว้าหาความรู้ 
การศึกษาด้วยตนเอง 
๒) การน าเสนอผลงานของนิสิต 
๓) คุณภาพงานของนิสิต 

๒) ใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์
ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีเหตุผล 
๓) สามารถน าความรู้มาปรับใช้ใน
การด าเนินชีวิตได้ 

๔ )  มี ค ว า ม ร อ บ รู้ เ ท่ า ทั น ก า ร
เปลี่ยนแปลงทั้งของไทยและของโลก 
๕) รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

 

 ๒.๓. ทักษะทางปัญญา 
๑. ผลการเรียนรู้ด้านปัญญา ๒. กลยุทธ์การสอนที่ ใช้ พัฒนาการ

เรียนรู้ด้านปัญญา 
๓. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ด้านปัญญา 

๑) สามารถค้นหาข้อมูล ท าความเข้าใจ 
และประเมินข้อมูลจากหลักฐาน 

๑) เรียนรู้กรณีศึกษาและร่วมกันอภิปราย
กลุ่ม 
๒) รายวิชาปฏิบัติ  ผู้เรียนต้องฝึกปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้   สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้ 
๓) มีการศึกษาค้นคว้าในรูปรายงาน  
โครงงาน  และน าเสนอ 
๔) ศึกษาดูงาน เรียนรู้จากสภาพจริง
เพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรง 

ประเมินจากผลงานและการปฏิบัติของ
ผู้เรียน ที่เกิดจากการใช้กระบวนเรียนรู้ 
อย่างเป็นเหตุ เป็นผล  ศึกษาค้นคว้า  
วิเคราะห์  วิจารณ์  และน าเสนออย่าง
เป็นระบบ  เช่น  รายงานกรณีศึกษา  
การปฏิบัติงานและผลงานของผู้เรียนทั้ง
งานเดี่ ย วและงานกลุ่ ม   พฤติกรรม 
กา ร เ รี ย น รู้   ใ น ช้ั น เ รี ย น   ก า ร วั ด
ประเมินผลจากข้อสอบที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
ตอบโดยการคิดวิ เคราะห์   ด้วยการ  
น าความรู้ทางหลักการ  ทฤษฎีไปปรับ
ประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมมี
เหตุผล 

๒) สามารถวิ เคราะห์และสังเคราะห์ 
อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล  

๓ )  ส า ม า ร ถป ร ะ ยุ ก ต์ ค ว า ม รู้ แ ล ะ 
ทักษะเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม  
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 ๒.๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
๑. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

๒. กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัว
บุคคลและความรับผิดชอบ 

๓. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

๑) สามารถท างานเป็นทีม  ๑) มีการมอบหมายงานให้ผู้เรียนท างาน
เป็นกลุ่มเพื่อเรียนรู้ความรับผิดชอบ และ
การเป็นสมาชิกท่ีดีของกลุ่ม 
๒) กลยุทธ์การสอนที่ เน้นการสร้ า ง
ค ว า มสั ม พั น ธ์ ที่ เ อื้ อ ต่ อ ก า ร เ รี ย น รู้  
ระหว่างผู้เรียน กับผู้เรียนและผู้เรียนกับ
ผู้สอน 
๓) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้
ผู้ เ รี ย น เ รี ย น รู้ ก า ร ป รั บ ตั ว เ ข้ า กั บ
สถานการณ์ การจัดการอารมณ์  การมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคลอื่น 

๑) ป ร ะ เ มิ น จ า ก พ ฤ ติ ก ร ร ม แ ล ะ 
การแสดงออกของผู้เรียน ระหว่างการ
เรียนการสอนและการท างานร่วมกับ
เพื่อน 
๒) ประเมินจากผลงานของผู้ เรียนที่
น าเสนอตามที่ได้รับมอบหมาย 

๒) เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มทั้งในฐานะ
ผู้น าและผู้ตาม  
๓) มีมนุษยสัมพันธ์  รู้จักควบคุมอารมณ์
และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

๔) รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 

 

  
 ๒.๕. ทักษะด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิง ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒. กลยุทธ์การสอนที่ ใช้ พัฒนาการ
เรียนรู้ ด้านทักษะการวิ เคราะห์ เชิ ง
ตั ว เ ล ข  ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๓. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑) ใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้ ๑) จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสาร
ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน  และบุคคลอื่น
ในสถานการณ์ที่หลากหลาย 
๒) จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่หลากหลาย
รูปแบบ 
๓) จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล 
และการสื่อสารข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

๑) ประเมินจากความสามารถในการ
น าเสนอต่อช้ันเรียนโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศหรือคณิตศาสตร์ 
๒) ประเมินจากความสามารถในการ
สื่ อ ส าร  ก ารอธิ บาย  กา รอภิ ป ร าย
กรณีศึกษาต่างๆ  
๓) ประเมินจากผลงานตามกิจกรรม 
การเรียนการสอนที่ผู้สอนมอบหมาย 
  ๓) ประเมินจากผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีผู้สอนมอบหมาย 

๒) ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้
ดี ทั้งการฟัง พูด  อ่านและเขียน 

๓) มีทักษะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้
อย่างเหมาะสม 
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๓. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
(Curriculum Mapping) 
 เป็นแผนที่ที่แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบ้าง (ตามที่ระบุใน
หมวดที่ ๔ ข้อ ๒)  
 ๓.๑ ผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  ๑) ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
     ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
      (๑) มีศีลธรรม และศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา 
      (๒) มีจิตสาธารณะและเสียสละเพ่ือส่วนรวม  
      (๓) เคารพสิทธิ  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
      (๔) เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
      (๕) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อสังคม ชาติ ศาสนา 
  ๒) ด้านความรู้ 
    ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
      (๑) มีความรู้  ความเข้าใจหลักการ  ทฤษฎีและเนื้อหา 
     (๒) ใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนได้อย่างมีเหตุผล 
     (๓) สามารถน าความรู้มาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
                (๔) มีความรอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทั้งของไทยและของโลก 
                (๕) รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
  ๓) ด้านทักษะทางปัญญา 
    ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
     (๑) สามารถค้นหาข้อมูล ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลจากหลักฐาน 
     (๒) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล  
     (๓) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะเพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
  ๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     (๑) สามารถท างานเป็นทีม  
     (๒) เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม   
     (๓) มีมนุษยสัมพันธ์  รู้จักควบคุมอารมณ์และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
     (๔) รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
  ๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
     (๑) ใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้ 
     (๒) ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด  อ่านและเขียน 
     (๓) มีทักษะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ายวิชา ( Curriculum  Mapping)  
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

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

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

๕ .  ทั ก ษ ะ ก า ร
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ
ใ ช้ 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 หน่วยกติ                     
ก. วิชาบังคับ   ๑๘ หน่วยกิต                     
๐๐๐ ๑๐๑ มนุษย์กับสังคม      Man and Society                     
๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายทัว่ไป    General Law                     
๐๐๐  ๑๐๗  เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา   

Technique of Higher Learning 
                    

๐๐๐  ๑๐๘ ปรัชญาเบื้องต้น   Introduction to Philosophy                     
๐๐๐  ๑๐๙ ศาสนาทั่วไป      Religions                     
๐๐๐  ๑๑๔ ภาษากับการส่ือสาร   Language and Communication                     
๐๐๐  ๑๑๕ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น Introduction to Linguistics                     
๐๐๐  ๑๓๙ คณิตศาสตร์เบื้องต้น     Basic Mathematics                     
๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น    Introduction  to  Logic                     
๐๐๐  ๒๓๘ สถิติเบื้องต้นและการวจิัย  Basic Statistics and Research                     
ข. วิชาเลือก ๑๒ หน่วยกติ                     
๐๐๐  ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองของไทย  

Politics and Thai Government                     

๐๐๐  ๑๐๔  เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  Economics in Daily Life                     
๐๐๐  ๑๐๕ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม    Man and Environment                     
๐๐๐  ๑๐๖ เหตุการณ์โลกปัจจุบัน   Current World Affairs                     
๐๐๐  ๑๑๖ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น   Basic English                     
๐๐๐  ๑๑๗ ภาษาอังกฤษชั้นสูง      Advanced English                     
๐๐๐  ๑๑๘ ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น   Basic Sanskrit                     
๐๐๐  ๑๑๙ ภาษาสันสกฤตชั้นสูง     Advanced Sanskrit                     
๐๐๐  ๑๒๐ ภาษาไทยเบื้องต้น       Basic Thai                     
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รหัสวิชา รายวิชา ๑. คุณธรรม จริยธรรม ๒. ความรู ้
๓. ทักษะทาง
ปัญญา 

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

๕ .  ทั ก ษ ะ ก า ร
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ
ใ ช้ 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 ภาษาจีนเบื้องต้น        Basic Chinese                     
๐๐๐  ๑๒๙ ภาษาจีนชั้นสูง           Advanced Chinese                     
๐๐๐  ๑๓๐ ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น     Basic Japanese                     
๐๐๐  ๑๓๑ ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง        Advanced Japanese                     
๐๐๐  ๑๓๕ ภาษาฮินดีเบื้องต้น      Basic Hindi                     
๐๐๐  ๑๓๖ ภาษาฮินดีชั้นสูง         Advanced Hindi                     
๐๐๐  ๒๑๑ วัฒนธรรมไทย           Thai Culture                     
๐๐๐  ๒๑๒ มนุษย์กับอารยธรรม    Man and Civilization                      
๐๐๐  ๒๑๓ ชีวิตกับจิตวิทยา        Life and Psychology                     
๐๐๐  ๒๔๑ วิทยาศาสตร์กายภาพและประยุกตวิทยา 

Physical Science and Technology                     

๐๐๐  ๒๔๒ พื้นฐานคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยีสารสนเทศ   
Introduction to Computer and Information Technology                     

๐๐๐  ๒๖๔ สันติศึกษา   Peace  Education                     
๐๐๐  ๒๖๕ ภาวะผู้น า   Leadership                     
๐๐๐  ๒๖๖ หลักธรรมาภิบาล  Good  Governance                     
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 ๓.๒ ผลการเรียนรู้ของหมวดวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา 
  ๑) ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
     ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
      (๑) มีศีลธรรม และศรัทธาอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา 
      (๒) มีจิตสาธารณะและเสียสละเพื่อส่วนรวม  
      (๓) เคารพสิทธิ  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
      (๔) เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
      (๕) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ชาติ ศาสนา 
   ๒) ความรู้ 
    ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
      (๑)  มีความรู้  ความเข้าใจหลักการ  ทฤษฎีและเนื้อหา 
     (๒)  ใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีเหตุผล 
     (๓)  สามารถน าความรู้มาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
     (๔)  มีความรอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทั้งของไทยและของโลก 
     (๕)  รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
   ๓) ทักษะทางปัญญา 
    ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
     (๑) สามารถค้นหาข้อมูล ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลจากหลักฐาน 
     (๒) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล  
     (๓) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
   ๔) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     (๑) สามารถท างานเป็นทีม  
     (๒) เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม   
     (๓) มีมนุษยสัมพันธ์  รู้จักควบคุมอารมณ์และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
     (๔)  รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
   ๕) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  (๑) ใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้ 
     (๒) ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด  อ่านและเขียน 
     (๓) มีทักษะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum  Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รหัสวิชา รายวิชา ๑.คุณธรรม จรยิธรรม


๒. ความรู้


๓. ทักษะทาง
ปัญญา

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ

๕. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓
๑. หมวดวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา ๓๐ หน่วยกติ                    

ก. กลุ่มวิชาภาษาบาลีและพระพุทธศาสนา  ๑๔  หน่วยกิต                    

๐๐๐  ๑๔๔ วรรณคดีบาลี Pali Literature                  
๐๐๐  ๑๔๕ บาลีไวยากรณ์Pali Grammar                  
๐๐๐  ๑๔๖ แต่งแปลบาลPีali Composition and Translatio                  
๐๐๐  ๑๔๗ พระไตรปิฎกศึกษาTipitaka Studies               
๐๐๐  ๑๔๘ พระวินัยปิฎก Vinaya Pitaka             

๐๐๐  ๑๔๙ พระสุตตันตปิฎก Suttanta Pitaka               
๐๐๐  ๑๕๐ พระอภธิรรมปิฎก Abhidhamma Pitaka                 
ข. กลุ่มวชิาพระพุทธศาสนาทั่วไป  ๑๒ หน่วยกติ                    

๐๐๐  ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา  Historyof Buddhism          

๐๐๐  ๒๕๙ เทศกาลและพิธกีรรมพระพุทธศาสนา   
Buddhist Festival and Traditions          

๐๐๐  ๒๖๐ การปกครองคณะสงฆ์ไทย  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                 
๐๐๐  ๑๕๒ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒  Buddhist Meditation II                 
๐๐๐  ๒๕๓ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓    Buddhist Meditation III                 
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รหัสวิชา รายวิชา
๑.คุณธรรม จรยิธรรม



๒. ความรู้


๓. ทักษะทาง
ปัญญา

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ

๕. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓
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 ผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาเฉพาะ 
  ๑) ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
     ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
      (๑) มีศีลธรรม และศรัทธาอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา 
      (๒) มีจิตสาธารณะและเสียสละเพื่อส่วนรวม  
      (๓) เคารพสิทธิ  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
      (๔) เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
      (๕) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ชาติ ศาสนา 
   ๒) ความรู้ 
    ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
      (๑)  มีความรู้  ความเข้าใจหลักการ  ทฤษฎีและเนื้อหา 
     (๒)  ใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีเหตุผล 
     (๓)  สามารถน าความรู้มาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
     (๔)  มีความรอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทั้งของไทยและของโลก 
     (๕)  รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
   ๓) ทักษะทางปัญญา 
    ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
     (๑) สามารถค้นหาข้อมูล ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลจากหลักฐาน 
     (๒) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล  
     (๓) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
   ๔) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     (๑) สามารถท างานเป็นทีม  
     (๒) เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม   
     (๓) มีมนุษยสัมพันธ์  รู้จักควบคุมอารมณ์และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
     (๔)  รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
   ๕) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
     (๑) ใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้ 
     (๒) ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด  อ่านและเขียน 
     (๓) มีทักษะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
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รหัสวิชา รายวิชา ๑.คุณธรรม จรยิธรรม ๒. ความรู ้
๓. ทักษะทาง

ปัญญา 

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

๕. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 
๒.๒ วชิาแกนการจดัการเชิงพุทธ๓๓ หน่วยกิต                     
๔๐๓ ๓๐๑ พุทธวิธีการบริหาร 

๒ (๒-๐-๔)                      

๔๐๓ ๓๐๒ การจัดการทรัพย์สินของพระพุทธศาสนา 
๒ (๒-๐-๔)                     

๔๐๓ ๓๐๓ กฎหมายส าหรับพระสงฆ์ 
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 การจัดการการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา  
๓ (๓-๐-๖) 

                    

๔๐๓ ๓๐๘ การสังคมสงเคราะห์แนวพุทธ  
๓ (๓-๐-๖) 

                    

๔๐๓ ๔๐๙ การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเปลื่อนแปลงเชิงพุทธ 
๓ (๓-๐-๖) 

                    

๔๐๓ ๔๑๐ ภาวะผู้น าทางการจัดการเชิงพุทธ  
๓ (๓-๐-๖) 

                    

๔๐๓ ๔๑๑ การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์  
๓ (๓-๐-๖) 

                    

๔๐๓ ๔๑๒ การอนุรักษ์และการจัดการพุทธศิลป์  
๓ (๓-๐-๖) 

                    

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

ปัญญา 

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

๕. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

๒.๓ วิชาเฉพาะด้านการจัดการเชิงพุทธ ๓๒ หน่วยกิต                                

๔๐๓ ๒๑๓ ความรู้เบื้องต้นทางการจัดการ 

๓ (๓-๐-๖) 
                    

๔๐๓ ๒๑๔ ทฤษฎีองค์การและการจัดการ 

๓ (๓-๐-๖) 
                    

๔๐๓ ๒๑๕ การจัดการเชิงกลยุทธ์    

๓ (๓-๐-๖) 
                    

๔๐๓ ๓๑๖ ดิจิทัลเพื่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 

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 ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการ 
๓ (๓-๐-๖) 

                    

๔๐๓ ๔๒๑ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
๓ (๓-๐-๖) 

                    

๔๐๓ ๔๒๒ การจัดการวิถีชุมชน 
๓ (๓-๐-๖) 

                    

๔๐๓ ๔๒๓ การบริหารชุมชนและการจัดการแหล่งเรียนรู ้
๒ (๒-๐-๔) 
 

                    

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

ปัญญา 

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

๕. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
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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 หน่วยกิต                     

๔๐๓ ๔๒๔ การบริหารจัดการงบประมาณ 

๓ (๓-๐-๖) 
                    

๔๐๓ ๔๒๕ หลักการฝึกอบรมและการประชุม 

๓ (๓-๐-๖) 
                    

๔๐๓ ๔๒๖ การจัดการทรัพยากรมนุษย์แนวพุทธ 

๓ (๓-๐-๖) 
                    

๔๐๓ ๔๒๗ การจัดการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๓ (๓-๐-๖) 
                    

๔๐๓ ๔๒๘ ภาวะผู้น าและกลยุทธ์การเจรจาต่อรองทางการจัดการ 

๓ (๓-๐-๖) 
                    

๔๐๓ ๔๒๙ การส่ือสารกับการจัดการ 

๓ (๓-๐-๖) 
                    

๔๐๓ ๔๓๐ การจัดการความรู้ 

๓ (๓-๐-๖) 
                    

๔๐๓ ๔๓๑ การไกล่เกลี่ยและการจัดการข้อพิพาท 

๓ (๓-๐-๖) 
                    

๔๐๓ ๔๓๒ การบริหารความเส่ียงทางการจัดการ 
๓ (๓-๐-๖) 

                    

๔๐๓ ๔๓๓ มนุษยสัมพันธ์กับการจัดการ 
๓ (๓-๐-๖) 
 

                    

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

ปัญญา 

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

๕. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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  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 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและการสืบค้น 
๒ (๒-๐-๔) 

                    

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

                    

๔๐๓ ๔๓๘ สัมมนาการจัดการกิจการคณะสงฆ์ 
๒ (๒-๐-๔) 

                    

๔๐๓ ๔๓๙ การประชาสัมพันธ์เชิงพุทธ  
๒ (๒-๐-๔) 

                    

๔๐๓ ๔๔๐ การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาในอาเซียน 
๒ (๒-๐-๔) 
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หมวดที่ ๕ 
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสติ 

 

๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ (ตามเอกสารในภาคผนวก ฆ.) 
 

๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
 การทวนสอบตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
  ๑.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะที่นิสิตก าลังศึกษาอยู่ 
   ๑) การทวนสอบในระดับรายวิชา ให้นิสิตประเมินผลการเรียนการสอน ทั้งภาคทฤษฎี 
และปฏิบัติ มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบ และการประเมินผลให้เป็นไปตาม
แผนการสอน  

    ๒) จัดท าข้อสอบมาตรฐานส าหรับรายวิชาเดียวกันในกรณีที่มีผู้สอนหลายคน 

   ๓) เปรียบเทียบการให้คะแนนในแต่ละรายวิชาที่มีผู้สอนมากกว่า ๑ คนตามเกณฑ์ที่
ก าหนดเพ่ือให้ผู้สอนมีมาตรฐานการให้คะแนนเดียวกัน 

   ๔) การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน    
เพ่ือด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ และรายงานผล  
  ๑.๒) การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังนิสิตส าเร็จการศึกษา   
   ๑) การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต หลังส าเร็จการศึกษา 
เน้นการท าวิจัยเชิงสัมฤทธิ์การประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ท าอย่างต่อเนื่อง และน าผลการวิจัยมาปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพ ของหลักสูตรและ
หน่วยงาน   
   ๒) หลักสูตรก าหนดแนวทางการทวนสอบด้วยวิธีการสังเกต การตรวจสอบ การประเมิน 
การสัมภาษณ์ เพ่ือพิสูจน์ว่าการจัดการศึกษา บรรลุวัตถุประสงค์ ส าหรับกลยุทธ์การทวนสอบที่ใช้ ได้แก่ การ
ตรวจสอบการให้คะแนนจาก กระดาษค าตอบ และงานที่ได้รับมอบหมาย การประเมินหลักสูตรโดยคณาจารย์ 
นิสิต ผู้ส าเร็จการศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ประเมินภายนอก การรายงานเกี่ยวกับทักษะของผู้ใช้บัณฑิต  

   

๓. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
 การส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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หมวดที่ ๖ 
การพัฒนาคณาจารย์ 

 
๑. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

 ๑.๑ มีการปฐมนิเทศแนะแนวเทคนิคการสอนแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบาย 
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และคณะสังคมศาสตร์ ตลอดจนในภาควิชาของหลักสูตรที่สอน 

 ๑.๒ ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและ 
การวิจัยสายตรงในสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน 
ทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลา
เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

 ๒.๑. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
 (๑) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย

สายตรงในสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ
และวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณ์ 

 (๒) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
 ๒.๒. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
 (๑) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 
 (๒) มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
 (๓) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ รวมทั้งการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนที่ส่งผล  

ให้อาจารย์มีความเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการเชิงพุทธ 
 (๔) จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 
 (๕) จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะ 
 (๖) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ 
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หมวดที่๗ 
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
๑. การก ากับมาตรฐานหลักสูตร 
 การบริหารหลักสูตรด าเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๕๘ โดยมอบหมายให้ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ท าหน้าที่ก ากับดูแลการบริหารหลักสูตรในภาพรวมผ่านทางคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ซึ่งมีการจัดประชุมเป็นประจ า ทุกสัปดาห์ที่ ๓ ของเดือน 

 
๒. บัณฑิต 
 หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ หรือ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร โดยพิจารณาจากข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ และการมีงานท า นอกจากนั้นยังติดตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานและสังคม 
 คณะสังคมศาสตร์ ส ารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจ าทุกปี และแจ้งผล
การส ารวจให้กับคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ทราบเพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรก าหนดว่า ผู้ใช้บัณฑิตจะต้องมีคะแนนความพึงพอใจมากกว่า ๓.๕  
(จากระดับ ๕) 
 
๓. นิสิต 
 หลักสูตรให้ความส าคัญกับการรับนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตร การส่งเสริมพัฒนานิสิต และผลลัพธ์ที่เกิด
ขึ้นกับนิสิต โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ๓.๑ หลักสูตรก าหนดคุณสมบัติของนิสิตที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตร พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการเชิงพุทธ จะต้องมีคุณสมบัติตามท่ีหลักสูตรก าหนด 

ทั้งนี้ จะมีการสอบคัดเลือกด้วยข้อสอบที่ได้มาตรฐานและสอบสัมภาษณ์เพ่ือประเมินความพร้อม 
ทางสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
 ๓.๒ หลักสูตรส่งเสริมการพัฒนานิสิต  
  ๑) ก าหนดให้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่สามารถให้เกิดการเรียนรู้และ 
พัฒนาศักยภาพที่จ าเป็นให้กับนิสิต โดยเน้นทักษะแห่งศตวรรษท่ี ๒๑ 
  ๒) มีระบบสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต โดยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่
นิสิตทุกรูป/คน อาจารย์จะแจ้งวัน เวลา ที่นิสิตจะขอรับค าปรึกษาไว้หรือผ่านช่องทางอ่ืนๆ ที่เหมาะสมเพ่ือให้
นิสิตที่มีปัญหาในการเรียนหรือปัญหาอื่นๆ สามารถขอรับค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ 
  ๓) มีระบบการอุทธรณ์ของนิสิต นิสิตที่ต้องการอุทธรณ์หรือมีเรื่องร้องเรียนทั้งเรื่องทั่วไปหรือ 
ผลการประเมิน สามารถติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ท าหน้าที่ดูแลการจัดการเรียนการสอนรายวิชานั้นๆได้ 
 ๓.๓ หลักสูตรมีการติดตามข้อมูลที่แสดงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนิสิต  ได้แก่ อัตราการคงอยู่ของนิสิต  
อัตราการส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจต่อหลักสูตร 
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๔. อาจารย ์
หลักสูตรมีกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ การคัดเลือกอาจารย์  

โดยให้ความส าคัญกับคุณสมบัติความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านการจัดการเชิงพุทธ และความมุ่งมั่นในการผลิต
ผลงานทางวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๔.๑ การรับอาจารย์ใหม่ 
 มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้องมี  
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาการจัดการเชิงพุทธหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องสอบผ่าน
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ทั้งนี้การรับอาจารย์ใหม่จะต้องน าไปสู่การมีอัตราก าลังที่เหมาะสมกับจ านวนนิสิตที่รับเข้ามาศึกษา  
ในหลักสูตร  
 ๔.๒ การบริหารอาจารย์ 
 หลักสูตรมีการก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างชัดเจน 
โดยมอบหมายภาระงานตามความเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ส่งเสริมจูงใจ
สนับสนุนในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ มีระบบยกย่องและธ ารงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้ อัตราการคง
อยู่ของอาจารย์อยู่ในระดับสูง และมีคะแนนความพึงพอใจของอาจารย์มากกว่า ๓.๕ (จากระดับ ๕) 
 ทั้งนี้โดยบทบาทหน้าที่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผน
จัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียม
ไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และ  
ได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 ๔.๓. การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
 หลักสูตรสนับสนุนให้อาจารย์ทุกรูป/คน ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการหรือวิชาชีพ ส่งเสริมให้อาจารย์
พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยอาจารย์ทุกท่านจะต้องผลิตผลงานทางวิชาการ  
ให้ได้ ดังนี้ 

๑) ผลงานวิจัย จ านวน ๑ เรื่อง ในรอบ ๒ ปี 
๒) บทความทางวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐาน TCI จ านวน ๑ เรื่องต่อปี 
๓) เอกสารประกอบการสอน / หนังสือ /ต ารา /งานแปล ประเภทใดประเภทหนึ่ง จ านวน ๑ เรื่องต่อปี 
ทั้งนี้คณะสังคมศาสตร์จะต้องพัฒนาระบบและกลไกภายในที่เอ้ือต่อการพัฒนาผลงานทางวิชาการ

ดังกล่าวข้างต้น ในขณะเดียวกันในด้านประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์จะต้องได้รับผลการประเมิน  
ความพึงพอใจจากนิสิตมีคะแนนความพึงพอใจมากกว่า ๓.๕ (จากระดับ ๕) 
 
๕. หลักสูตร การเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน 

หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การออกแบบ
หลักสูตร มีการควบคุมก ากับการจัดท ารายวิชา การวางระบบผู้สอบและกระบวนการจัดการเรียนการสอนใน 
แต่ละรายวิชา มีการประเมินผู้เรียน การก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย  
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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๕.๑ สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
หลักสูตรจัดการเรียนการสอนให้ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนด  

ในรายวิชาและหลักสูตร  โดยใช้กระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเป็นเครื่องในการก ากับให้เป็นไป
ตามท่ีก าหนดไว้ใน มคอ.๒ 

๕.๒ การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรจัดผู้สอนให้เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน ตามความรู้ความสามารถและความช านาญในเนื้อหา 

ทั้งนี้ค านึงถึงสาขาวิชา ประสบการณ์ท างาน และผลงานทางวิชาการของผู้สอน  โดยมีการก ากับให้อาจารย์  
ทุกท่านจะต้องมีการท าประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.๓) ทุกรายวิชา และมีการประเมินการจัดการเรียนการ
สอน(มคอ.๕) ทุกรายวิชา รวมทั้งมีการประเมินหลักสูตร (มคอ.๗) อย่างครบถ้วน 

ส่งเสริมให้อาจารย์จัดกิจกรรมที่เป็นกระบวนการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเข้ากับพันธกิจด้าน
การวิจัย การบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างครบถ้วน  

๕.๓ การประเมินผู้เรียน 
หลักสูตรมีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยใช้การประเมินตามสภาพจริง โดยมีเครื่องมือการ

ประเมินที่หลากหลาย ทั้งข้อสอบปรนัย อัตนัย งานที่ได้รับมอบหมาย รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปล่า  
การสังเกตพฤติกรรม การวัดทักษะการปฏิบัติงาน เป็นต้น  
 
๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 หลักสูตรโดยการสนับสนุนของคณะสังคมศาสตร์ จัดเตรียมความพร้อมทางกายภาพทั้ง ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ สภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้ รวมทั้งจัดสิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนการศึกษา 
ประกอบด้วย ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์  ฐานข้อมูลทรัพยากรการเรียนรู้ วารสารวิชาการเพ่ือการสืบค้นให้
เพียงพอและทันสมัย มีการบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพียงพอและทั่วถึงตามความต้องการของนิสิต โดยมี
การปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีความทันสมัยตลอดเวลาโดยอาศัยผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มากกว่า ๓.๕ คะแนน (จากระดับ ๕) 
 
๗. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง ๒ ปีการศึกษาเพ่ือติดตาม
การด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ ๑–๕ และอย่างน้อย
ร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
เกณฑ์การประเมิน 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี ๑ ปีท่ี ๒ ปีท่ี ๓ ปีท่ี ๔ ปีท่ี ๕ 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

(๑) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

(๒) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  หรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา(ถ้ามี) 

X X X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี ๑ ปีท่ี ๒ ปีท่ี ๓ ปีท่ี ๔ ปีท่ี ๕ 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

(๓) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินงานของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(๔) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ 
มคอ. ๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(๕) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร  
ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ ที่ก าหนดในมคอ.๓ และ มคอ. ๔ (ถ้ามี) อย่าง
น้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่ เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

X X X X X 

(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  
กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผล
การประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว 

 X X X X 

(๘) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน  

X X X X X 

(๙) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

(๑๐) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๕๐ ต่อปี 

X X X X X 

(๑๑) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่
มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนน 
๕.๐ 

   X X 

(๑๒) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

    X 

(๑๓) นิสิตมีงานท า/สนองงานคณะสงฆ์ภายใน ๑ ปี 
หลังจากส าเร็จการศึกษา ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 

    X 

รวมตัวบ่งช้ีที่ต้องด าเนินการข้อ ๑-๕ ในแต่ละป ี ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 
รวมตัวบ่งช้ีในแต่ละป ี ๙ ๑๐ ๑๐ ๑๑ ๑๓ 
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หมวดที่ ๘ 
การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 
๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

๑.๑. การประเมินกลยุทธ์การสอน : ช่วงก่อนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอน
หรือระดับภาควิชา และ/หรือ การปรึกษา หารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วงหลังการ
สอนควรมีการวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนโดยนิสิตและการวิเคราะห์ผลการเรียนของนิสิตด้านกระบวนการ
น าผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถท าโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง และก าหนดประธาน
หลักสูตรและทีมผู้สอนน าไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป 

๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน : การประเมินทักษะดังกล่าว
สามารถท าโดยการประเมินโดยนิสิตในแต่ละรายวิชา การสังเกตการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธาน
หลักสูตร (ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามค าสั่งมหาวิทยาลัย) และ/หรือทีมผู้สอน  และ
ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่ การทดสอบผลการเรียนรู้ของนิสิตเทียบเคียงกับสถาบันอ่ืนใน
หลักสูตรเดียวกัน 

 
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

กระบวนการและวิธีการประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
๑) จัดประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรและแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

 ๒) วางแผนการประเมินหลักสูตร ออกแบบและเตรียมการในส่วนของเครื่องมือที่จะใช้เก็บข้อมูล ก าหนด
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่จะส ารวจโดยการแบ่งออกเป็น ๔ กลุ่มประกอบด้วย 

(๑)  กลุ่มบัณฑิต 
(๒) กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต 
(๓) กลุ่มคณาจารย์สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
(๔) กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 ๓) ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
 ๔) ประมวลข้อมูลด าเนินการวิเคราะห์ 
 ๕) น าผลที่ได้และข้อเสนอแนะมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
 ๖) จัดท าหลักสูตรปรับปรุงโดยการน าข้อมูลแนวทางการปรับปรุงมาเป็นองค์ประกอบหนึ่งในเล่ม
หลักสูตรที่ก าลังด าเนินการปรับปรุง 
 ๗) น าหลักสูตรปรับปรุงส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิวิจารณ์และให้ข้อเสนอแนะ 
 ๘) จัดท าเล่มหลักสูตรฉบับสมบูรณ์เสนอคณะกรรมการประจ าคณะ สภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย
รับรอง 
 ๙) จัดส่ง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือรับรองมาตรฐาน 
 ๑๐) น าหลักสูตรที่ปรับปรุงแล้วไปใช้ในการจัดการศึกษาและบริหารหลักสูตร 
 ๑๑) เมื่อครบ ๑ ปี หลังจากน าหลักสูตรไปใช้ เปิดโอกาสให้มีเวทีส าหรับการให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจาก
ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและปรับปรุงย่อยในหลักสูตร 
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๓. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
 ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมข้างต้น รวมทั้งการผ่านการประเมินการประกัน
คุณภาพภายใน (IQA) โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 
๔.การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

จากการรวบรวมข้อมูลในข้อที่ ๒ ทั้งโดยภาพรวมและรายวิชาและการวิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น 
โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะท าให้ทราบปัญหาการบริหารหลักสูตร กรณีที่พบปัญหาสามารถด าเนิน  
การปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันทีในลักษณะของการปรับปรุงย่อย ส าหรับการปรับปรุงทั้งฉบับนั้นจะปรับปรุง  
ทุก ๕ ปีเพื่อให้หลักสูตรทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก ก  
ค าอธิบายรายวิชา 
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รายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

โครงสร้างหลักสูตร 
 หมวดวิชา หน่วยกิต 

๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หน่วยกิต 
 ๑.๑  วิชาบังคับ ๑๘ หน่วยกิต 

 ๑.๒ วิชาเลือก ๑๒ หน่วยกิต 
๒. หมวดวิชาเฉพาะ  ๑๐๔ หน่วยกิต 
 ๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา ๓๐ หน่วยกิต 
 ๒.๒ วิชาแกนการจัดการเชิงพุทธ ๓๓ หน่วยกิต 
 ๒.๓ วิชาเฉพาะด้านการจัดการเชิงพุทธ ๓๒ หน่วยกิต 
 ๒.๔ วิชาเลือกเฉพาะสาขาการจัดการเชิงพุทธ ๙ หน่วยกิต 

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หน่วยกิต 
รวม ๑๔๐ หน่วยกิต 

 
 หมายเหตุ : วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา จ านวน ๓๐ หน่วยกติ รายวิชาทั้งหมดใช้ร่วมกันกับหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 
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ค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙ 

๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต   
๑.๑ วิชาบังคับ    จ านวน  ๑๘  หน่วยกิต 
๐๐๐ ๑๐๑   มนุษย์กับสังคม  (Man and Society ) ๒(๒-๐-๔) 

 ศึกษาความหมายและความเป็นมาเกี่ยวกับมนุษย์กับสังคม ตามหลักการ 
ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน  
การปฏิสัมพันธ์ ระหว่ างมนุษย์กับสังคม สถาบันสั งคม ประชาสังคม 
กระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรม การวิเคราะห์ปัญหาสังคมไทยในปัจจุบัน 

 

๐๐๐ ๑๐๒   กฎหมายทั่วไป (General  Law) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ที่มาของระบบกฎหมาย ลักษณะ

ทั่วไปและประเภทของกฎหมาย กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชนที่เกี่ยวกับ
พระสงฆ์  กฎหมายที่พระสงฆ์ควรรู้เป็นการเฉพาะ และกฎหมายศาสนาอื่น 

 

๐๐๐ ๑๐๗   เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา    
(Technique  of  Higher  Learning) 

(๒)(๒-๐-๔) 

 ศึกษาเทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง การใช้
ห้องสมุด การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต วิธีแสวงหาความรู้ ทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี ๒๑ การเขียนรายงานและภาคนิพนธ์ 

 

๐๐๐ ๑๐๘   ปรัชญาเบื้องต้น (Introduction  to  Philosophy) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาความหมายและขอบเขตของปรัชญา ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญา 

ศาสนาและวิทยาศาสตร์ สาขาปรัชญา และสาระส าคัญของปรัชญาสาขาต่างๆ 
พัฒนาการของปรัชญาตะวันออกและปรัชญาตะวันตก 

 

๐๐๐ ๑๐๙   ศาสนาทั่วไป (Religions) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาความหมาย ลักษณะ ความส าคัญ คุณค่าของศาสนา ประวัติ พัฒนาการ 

หลักในการศึกษาศาสนา หลักค าสอน พิธีกรรมและจุดมุ่งหมายของศาสนา 
ต่าง ๆ วิเคราะห์ลักษณะที่เป็นสากลร่วมกันและต่างกันของศาสนาปัจจุบัน 
อิทธิพลของศาสนาต่อสังคมโลก วิธีการเผยแผ่ศาสนา  ความร่วมมือระหว่าง
ศาสนา และท่าทีของศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทย 

 

๐๐๐ ๑๑๔ ภาษากับการสื่อสาร (Language  and  Communication) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษากับการสื่อสาร การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร

ผ่านทักษะการเรียนรู้ภาษา ๔ ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่านและ 
การเขียนภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน และศึกษาระเบี ยบ 
งานสารบรรณ 

 

๐๐๐ ๑๑๕   ภาษาศาสตร์เบื้องต้น (Introduction  to  Linguistics)  ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาความหมายของภาษาและภาษาศาสตร์ สาขาของวิชาภาษาศาสตร์ ลักษณะทั่วไป

ของภาษา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสัทศาสตร์ (Phonetics) สรศาสตร์ (Phonemics)  
สัทอักษรสากล สัทอักษรไทย และหลักวิเคราะห์ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ 
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๐๐๐ ๑๓๙     คณิตศาสตร์เบื้องต้น (Basic  Mathematics) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาหลักพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์  ข้อความ  ประโยคเปิด  ประพจน์  ตัวบ่งชี้

ปริมาณ  ค่าความจริง  ตัวเชื่อมข้อความ  และนิเสธ  การหาค่าความจริง   
การสมมูลกัน  การให้เหตุผล  เซต  ความหมายเซต  ประเภทเซต  เซตย่อย  การ
เท่ากันของเซต  การด าเนินการของเซต  พีชคณิตของเซต  และการประยุกต์เซต  
จ านวนจริง  ระบบจ านวนจริง  คุณสมบัติของจ านวนจริง  สมการ  อสมการ  ค่า
สั ม บู ร ณ์   ค ว า ม สั ม พั น ธ์   ฟั ง ก์ ชั่ น   ฟั ง ชั่ น เ ชิ ง ซ้ อ น   
แมตริกซ์  การด าเนินการแมตริกซ์  การเท่ากัน  การบวก  การคูณ ดีเทอร์มิเนนท์  
อินเวอร์ส  แมตริกซ์ 

 

๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น (Introduction  to  Logic) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษานิมิต ค าท่ีเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน วิภาค การนิยามความหมาย ญัตติประพจน์

ในแบบต่างๆ การแบ่งญัตติ ความเป็นปฏิปักษ์แห่งญัตติ ญัตติผสม การให้
เหตุผล ปรัตถานุมานและปฤจฉาวาทีแบบต่างๆ ศึกษาหลักการและวิธีการให้
เหตุผลจากบทสนทนาของพระพุทธเจ้าในอนัตตลักขณสูตรหรือในสูตรอ่ืนๆ        
บทสนทนาในคัมภีร์กถาวัตถุ ญาณวิทยาของนิกายสรวาสติวาท วิภาษวาทีของ
นาคารชุน เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างระหว่างตรรกศาสตร์
ตะวันตก กับตรรกศาสตร์ตะวันออก โดยเฉพาะหลักการเชิงตรรกในคัมภีร์ 

 

๐๐๐ ๒๓๘   สถิติเบื้องต้นและการวิจัย  (Basic  Statistics  and  Research)  ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาหลักพ้ืนฐานทางสถิติ  การจัดเก็บข้อมูล  การรวบรวมข้อมูล  การแจก

แจงความถี่  การหาค่าแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง  การกระจายปกติ  และความ
เบ้  ส่วนเบี่ยงเบน  ความแปรปรวน  ความน่าจะเป็น  ค่าสถิติ  Z  T  และ  F  
ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง  การทดสอบสมมุติฐาน  การวิจัยลักษณะและ
ประเภทการวิจัย  ขั้นตอนการวิจัย  รูปแบบการวิจัย  การเขียนโครงร่าง 
การวิจัยและการเขียนรายงานผลการวิจัย 

 

๑.๒  วิชาเลือก  จ านวน  ๑๒  หน่วยกิต 
๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองของไทย (Politics  and  Thai  Government)                     ๒(๒-๐-๔) 

 ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมืองและการปกครอง พัฒนาการการเมือง 
การปกครองของไทย สถาบันทางการเมือง และการปกครองของไทย 
กระบวนการทางการเมืองของไทย การจัดระเบียบการปกครองของไทย และ
พระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครองของไทย 

 

๐๐๐ ๑๐๔   เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน (Economics  in  Daily  Life) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาหลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์  ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น

ในชีวิตประจ าวันรูปแบบต่าง ๆ ของระบบเศรษฐกิจ  การท างานของกลไก
ราคาในตลาด  บทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนในระบบเศรษฐกิจ  เงินตรา
และสถาบันการเงิน  เน้นการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
เป็นข้อมูลประกอบการศึกษา  และศึกษาเศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธ 

 

๐๐๐ ๑๐๕   มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม (Man  and  Environment) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับมนุษย์ แนวคิดการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม  
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การจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม 
หลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และบทบาทของ
พระสงฆ์ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 

๐๐๐ ๑๐๖   เหตุการณ์โลกปัจจุบัน (Current  World  Affairs) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นในโลก ทั้งมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและ

การเมือง ความร่วมมือและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมโลก ประเทศไทยกับ
เหตุการณ์ส าคัญของโลก ความร่วมมือของชาวพุทธในเวทีโลก บทบาทของ
พระพุทธศาสนากับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในโลกปัจจุบัน 

 

๐๐๐ ๑๑๖    ภาษาอังกฤษเบื้องต้น (Basic  English) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษากฎเกณฑ์และการใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการใช้ค าน าหน้านาม (Article)  

การใช้กาล  (Tense)  การสร้ างประโยค (Sentence)  การใช้บุ รพบท 
(Preposition) สันธาน (Conjunction) ฝึกทักษะเบื้องต้นในการฟัง พูด อ่าน
และเขียนในลักษณะที่สัมพันธ์กัน เน้นด้านการอ่านและความเข้าใจ
ภาษาอังกฤษ ซึ่งมีรูปประโยคและค าศัพท์ต่าง ๆ 

 

๐๐๐ ๑๑๗   ภาษาอังกฤษชั้นสูง (Advanced  English) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาโครงสร้างประโยคตามหลักไวยากรณ์และฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน  

และเขียน เน้นการอ่าน    การเขียนและความเข้าใจข้อความภาษาอังกฤษ ซึ่งมี
ค าศัพท์และโครงสร้างประโยคสัมพันธ์กับเอกสารที่ใช้ศึกษา 

 

๐๐๐ ๑๑๘ ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น (Basic  Sanskrit) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาโครงสร้างของภาษาสันสกฤต อักษร เครื่องหมาย ระบบเสียง  

การเปลี่ยนแปลงอักษรและเสียง การเขียน การอ่านค าศัพท์ ส่วนประกอบของ
นามศัพท์ การแจกรูปนามศัพท์สระการันต์ สระสนธิ บุรุษสรรพนาม นิยมสรรพ
นาม ปฤจฉาสรรพนาม สัมพันธสรรพนาม กริยาศัพท์ ส่วนประกอบของกริยา
อาขยาต การประกอบรูปเป็นอาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ การแจกรูปกริยา 
แปลและแต่งประโยคสันสกฤตที่เหมาะสมกับไวยากรณ์ท่ีได้ศึกษา   

 

๐๐๐ ๑๑๙ ภาษาสันสกฤตชั้นสูง (Advanced  Sanskrit) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษานามศัพท์ การแจกรูปนามศัพท์ พยัญชนะการันต์ พยัญชนะสนธิ สังขยา

ศัพท์ อัพยยศัพท์ กริยาศัพท์ การประกอบรูปเป็นอาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ 
กริยาอาขยาตกรรมวาจก ภาววาจก ณิชันตกรรตุวาจก    ณิชันตกรรมวาจก 
การสลับเปลี่ยนประโยคกรรตุวาจกเป็นกรรมวาจก ประโยคค าถาม ประโยค
ปฏิเสธ แปลและแต่งประโยคสันสกฤตท่ีเหมาะสมกับไวยากรณ์ท่ีได้ศึกษา   

 

๐๐๐ ๑๒๐   ภาษาไทยเบื้องต้น (Basic  Thai) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาหน่วยเสียงพยัญชนะ   หน่วยเสียงสระ  หน่วยเสียงวรรณยุกต์  หน่วยค า  

ระบบไวยากรณ์   ความหมายในภาษาไทย  ฝึกทักษะการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน
ภาษาไทย   ฟังค าสั่ง  ค าบรรยาย   จดบันทึกเรื่องที่ ฟัง  พูด  ทักทาย  
ขอบคุณ  ขอโทษ  ขออนุญาต   แนะน าตัวเอง  แนะน าผู้อ่ืน  บอกชื่อสิ่งของที่
ใช้ในชีวิตประจ าวัน  สนทนาได้ทั้งค าที่แสดงความหมายรูปธรรมและนามธรรม 
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๐๐๐ ๑๒๑   ภาษาไทยชั้นสูง (Advanced  Thai) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาวิเคราะห์หน่วยเสียงพยัญชนะ   หน่วยเสียงสระ  หน่วยเสียงวรรณยุกต์  

หน่วยค าระบบไวยากรณ์   ความหมายในภาษาไทย  ฝึกทักษะการฟังข่าวจาก
วิทยุ  โทรทัศน์  การพูดวาทศิลป์  การอ่านหนังสือพิมพ์และต าราวิชาการ     
การเขียนบทความ  และฝึกแต่งกาพย์  กลอน  โคลง  ฉันท์ในภาษาไทย   

 

๐๐๐ ๑๒๘   ภาษาจีนเบื้องต้น (Basic  Chinese) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาโครงสร้างของภาษาจีนในเรื่องระบบเสียง ระบบค า และระบบประโยค 

ฝึกการอ่าน การเขียนภาษาจีน และการฝึกสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจาก
สถานการณ์ปัจจุบัน 

 

๐๐๐ ๑๒๙   ภาษาจีนชั้นสูง  (Advanced  Chinese) ๒(๒-๐-๔) 
 ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีน เน้นการสนทนาโดยอาศัย

ข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน 
 

๐๐๐ ๑๓๐   ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น (Basic  Japanese) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาโครงสร้างของภาษาญี่ปุ่น ในเรื่องระบบเสียง ระบบค า และระบบ

ประโยค ฝึกการอ่าน เขียนภาษาญี่ปุ่น และการสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจาก
สถานการณ์ปัจจุบัน 

 

๐๐๐ ๑๓๑   ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง (Advanced  Japanese) ๒(๒-๐-๔) 
 ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาญี่ปุ่น เน้นการสนทนาโดยอาศัย

ข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน 
 

๐๐๐ ๑๓๕   ภาษาฮินดีเบื้องต้น (Basic  Hindi) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาโครงสร้างของภาษาฮินดี  ในเรื่องระบบเสียง  ระบบค า  และระบบ

ประโยค  ฝึกการฟัง อ่านเขียน  สนทนาภาษาฮินดี  และระบบไวยากรณ์
พ้ืนฐานที่นิยมใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 

๐๐๐ ๑๓๖   ภาษาฮินดีชั้นสูง (Advanced  Hindi) ๒(๒-๐-๔) 
 ฝึกทักษะในการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียนภาษาฮินดี  เน้นการสนทนา  โดย

อาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน 
 

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

ประเภทของวัฒนธรรม พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรม การอนุรักษ์ การ
เผยแพร่และสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมไทยกับการพัฒนา ผลกระทบ
ของวัฒนธรรมต่างชาติต่อวัฒนธรรมไทย 

 

๐๐๐ ๒๑๒   มนุษย์กับอารยธรรม (Man  and  Civilization) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาความเป็นมาและพัฒนาการของมนุษย์ ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์

จนถึงสมัยปัจจุบัน ความหมายของอารยธรรม บ่อเกิดและพัฒนาการของอารย
ธรรมตะวันออกและตะวันตกในยุคต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทาง
สังคม เศรษฐกิจและการเมืองของสังคมตะวันออกและตะวันตก ที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบและความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ การแลกเปลี่ยนกันระหว่าง
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อารยธรรมตะวันออกกับตะวันตก และอิทธิพลของอารยธรรมทั้งสองที่มีต่อ
สังคมและวัฒนธรรมไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

๐๐๐ ๒๑๓   ชีวิตกับจิตวิทยา (Life  and  Psychology) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาพัฒนาการและองค์ประกอบของชีวิต ความสัมพันธ์ของจิตวิทยากับการ

ด ารงชีวิต วิเคราะห์คุณสมบัติของจิตใจลักษณะต่างๆ  ผลของสุขภาพจิตที่มีต่อ
พฤติกรรมของมนุษย์และการด ารงอยู่ร่วมกันในสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 

 

๐๐๐ ๒๔๑   วิทยาศาสตร์กายภาพและประยุกตวิทยา  (Physical  Science  and  
Technology) 

๒(๒-๐-๔) 
 

 ศึกษาหลักพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์  ประวัติและผลงานของนักวิทยาศาสตร์ใน
ยุคสมัยต่างๆ     ความคิดเกี่ยวกับเอกภพ  ระบบสุริยะ  เทคโนโลยี  
เทคโนโลยีทางการเกษตร  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  การลดต้นทุนการผลิต  
การเพ่ิมผลผลิต  การขนส่ง  การสื่อสาร  เทคโนโลยีภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  วิทยาศาสตร์กับชีวิตประจ าวัน  พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ 

 

๐๐๐ ๒๔๒   พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Introduction to 
Computer  and  Information  Technology) 

๒(๒-๐-๔) 

 ศึกษาบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประวัติของ
คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร  องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์  ระบบดิจิทัล  
ภาษาคอมพิวเตอร์  ซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆ  แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์  
ระบบการประมวลผล  การวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบ  ข้อมูลและ
การบริหารข้อมูล  เครือข่ายและการสื่อสาร  อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ  
ภัยคุกคามและความม่ันคงของระบบ   จริยธรรมและสังคมไซเบอร์ 

 

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

ปฏิบัติการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี  ซึ่งประกอบด้วยแนวคิดและแนว
ปฏิบัติของนักสันติวิธีทั้งตะวันออก ตะวันตกและศาสนาต่างๆ เพ่ือให้เกิด
ความรู้และความเข้าใจในการป้องกันแก้ไขและเปลี่ยนผ่านความขัดแย้งและ
ความรุนแรงอีกทั้งพัฒนาทักษะในกระบวนการการเสริมสร้างความปรองดอง
ให้เกิดขึ้นในสังคมพหุวัฒนธรรมและมีขันติธรรมในการฟังและอยู่ร่วมกับ
ศาสนาและชาติพันธุ์ต่างๆอย่างสันติสุข 

 

๐๐๐ ๒๖๕ ภาวะผู้น า (Leadership) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น าที่น าการเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์งานใน

ศตวรรษที่ ๒๑ รวมถึงศึกษา คุณลักษณะและบทบาทของผู้น ากับการใช้การสื่อสารที่
เอ้ืออาทรผู้น ากับความเห็นที่ถูกต้องดีงามและความเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์
คุณธรรมและจริยธรรมของผู้น า วิสัยทัศน์ผู้น า ผู้น ากับการสร้างความสัมพันธ์แห่ง
กรุณาโดยอาศัยองค์ความรู้ภาวะผู้น าตามทฤษฎีตะวันตกและภาวะผู้น าในทาง
พระพุทธศาสนาถอดบทเรียนภาวะผู้น าของบุคคลส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
องค์กรทั้งในประเทศและระดับโลกที่สามารถน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จและเกิดสันติ
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สุขแก่สังคมและชุมชนทั้งในประเทศและระดับโลก 
๐๐๐ ๒๖๖ หลักธรรมาภิบาล (Good  Governance) ๒(๒-๐-๔) 

 ศึกษาความหมาย องค์ประกอบ ความส าคัญของหลักธรรมาภิบาล ๖ ประการ 
คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลัก
ความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า 

 

 
๒. หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๔ หน่วยกิต 
 ๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา 
ก. กลุ่มวิชาภาษาบาลีและพระพุทธศาสนา ๑๔  หน่วยกิต 
๐๐๐ ๑๔๔   วรรณคดีบาลี   (Pali  Literature) ๒(๒-๐-๔) 

 ศึกษาประวัติความหมายประเภทและพัฒนาการของคัมภีร์พระไตรปิฎก  อรรถ
กถา ฎีกา อนุฎีกา โยชนาและปกรณ์วิเสส วรรณกรรมบาลีในประเทศไทย และ
คุณค่าของวรรณกรรมบาลีต่อสังคมไทย 

 

๐๐๐ ๑๔๕   บาลีไวยากรณ์ (Pali Grammar) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาการเขียน การอ่านภาษาบาลี  ฐานกรณ์  การออกเสียงพยัญชนะสังโยค 

การเชื่อมอักษรด้วยสนธิกิริโยปกรณ์  ประเภทและวิธีแจกค านาม  สังขยา  
อัพยยศัพท์  กิริยาอาขยาต  นามกิตก์  กิริยากิตก์  สมาสและตัทธิต 

 

๐๐๐ ๑๔๖ แต่งแปลบาลี (Pali Composition and Translation) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาการแต่งบาลี การแปลบาลีทั้งโดยอรรถและโดยพยัญชนะให้ถูกต้องตาม

หลักภาษา การแต่งและการแปลประโยคพิเศษและส านวนที่ควรทราบ การ
แปลบาลีเป็นไทยและแปลไทยเป็นบาลีจากหนังสือท่ีก าหนด 

 

๐๐๐ ๑๔๗   พระไตรปิฎกศึกษา(Tipitaka Studies) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาก าเนิด ความเป็นมา และพัฒนาการของคัมภีร์พระไตรปิฎก การจ าแนก

โครงสร้างและเนื้อหาสาระพระไตรปิฎก ค าอธิบายโดยย่อของพระอรรถกถา
จารย์ การรักษาสืบทอดโดยมุขปาฐะและลายลักษณ์อักษร ล าดับคัมภีร์ทาง
พระพุทธศาสนา ความเป็นมาของพระไตรปิฎก ในประเทศไทย และประโยชน์
ที่ได้รับจากการศึกษาพระไตรปิฎก 

 

๐๐๐ ๑๔๘   พระวินัยปิฎก (Vinaya Pitaka) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาประวัติ ความเป็นมา ความหมาย โครงสร้างของพระวินัยปิฎก เลือก

ศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาสาระที่ส าคัญในคัมภีร์มหาวิภังค์ ภิกขุนีวิภังค์ มหาวรรค 
จุลวรรค และปริวาร โดยอาศัยอรรถกถาและฎีกาประกอบ    และประโยชน์ที่
ได้รับจากการศึกษาพระวินัยปิฏก 
 

 

๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตันตปิฎก (Suttanta Pitaka) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาประวัติ ความเป็นมา  ความหมาย  โครงสร้างของพระสุตตันตปิฎก  

เลือกศึกษาวิเคราะห์พระสูตรที่ส าคัญ  คือ  พรหมชาลสูตร  มหาปรินิพพาน
สูตร อัคคัญญสูตร  รวมทั้งประเด็นส าคัญที่น่าสนใจ จากนิกายทั้ง  ๕  นิกาย  
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คือ  ทีฆนิกาย  มัชฌิมนิกาย  สังยุตตนิกาย  อังคุตตรนิกาย  และขุททกนิกาย   
โดยอาศัยอรรถกถา  และฎีกาประกอบ 

๐๐๐ ๑๕๐   พระอภิธรรมปิฎก (Abhidhamma Pitaka) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาประวัติ ความเป็นมา ความหมาย โครงสร้างของพระอภิธรรมปิฎก  

เนื้อหาสาระ  ประเด็นที่น่าสนใจในพระอภิธรรมปิฏกทั้ง  ๗  คัมภีร์  โดยเน้น
ให้เข้าใจหลักปรมัตถธรรม  คือ  จิต  เจตสิก  รูปและนิพพาน  โดยอาศัยอรรถ
กถาและฏีกาประกอบ     

 

ข. กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาทั่วไป   ๑๒   หน่วยกิต 
๐๐๐ ๑๕๘   ประวัติพระพุทธศาสนา (History of Buddhism) ๒(๒-๐-๔) 

 ศึกษาประวัติศาสนาพระพุทธศาสนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ความส าคัญและ
ลักษณะเด่นของพระพุทธศาสนา การแยกนิกายของพระพุทธศาสนา การ
ขยายตัวของพระพุทธศาสนาเข้าไปในนานาประเทศ และอิทธิพลของ
พระพุทธศาสนาต่อวัฒนธรรมในประเทศนั้นๆ รวมทั้งศึกษาขบวนการและ
องค์การใหม่ๆ ในวงการพระพุทธศาสนายุคปัจจุบันและอนาคต 

 

๐๐๐ ๒๕๙   เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา 
(Buddhist Festival and Traditions) 

๒(๒-๐-๔) 

 ศึกษาเทศกาลและพิธีกรรมที่ส าคัญทางพระพุทธศาสนา ความหมาย คุณค่า
ของเทศกาลและพิธีกรรมนั้น ๆให้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง 

 

๐๐๐ ๒๖๐   การปกครองคณะสงฆ์ไทย (Thai Sangha Administration) ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาพัฒนาการของระบบการปกครองคณะสงฆ์ไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึง

ปัจจุบันศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหาพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับต่างๆ กฎ 
ระเบียบ ค าสั่งและประกาศที่ส าคัญของคณะสงฆ์  การประยุกต์การปกครอง
และการบริหารในปัจจุบันส าหรับคณะสงฆ์ไทย 

 

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

และหนั งสือที่ ส าคัญทางพระพุทธศาสนา ที่นักปราชญ์ได้รจนาไว้ ใน
ภาษาอังกฤษ 
 

 

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

การพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพเกี่ยวกับการพูด การเทศนา การแสดง
ปาฐกถาธรรม การอภิปราย และการใช้สื่อประกอบการบรรยาย 

 

๐๐๐ ๒๖๓   
 

งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 
(Research  and  Literary  Works  on  Buddhism) 

๒(๒-๐-๔) 

 ศึกษางานวิจัยทางพระพุทธศาสนา และวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทย  ตั้ งแต่อดีตจนถึ งปั จจุบัน   วิ เคราะห์วรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนาที่น่าสนใจ เช่น เตภูมิกถาของพญาลิไท  มังคลัตถทีปนีของ
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พระสิริมังคลาจารย์  กาพย์มหาชาติของพระเจ้าทรงธรรม สังคีติยวงศ์ของ
สมเด็จพระวันรัต (แก้ว) วัดพระเชตุพน  พระมงคลวิเสสกถาของสมเด็จพระ
มหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  แก่นพุทธศาสน์ ของพุทธทาส  
กรรมทีปนีของพระพรหมโมลี (วิลาส  ญาณวโร)  พุทธธรรมของพระพรหม
คุณาภรณ์  (ป.อ. ปยุตฺโต) พุทธวิทยาของอาจารย์พร รัตนสุวรรณ  และ
งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

ค. กลุ่มวิชาวิปัสสนาธุระ  ๔  หน่วยกิต 
๐๐๐ ๑๕๑   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑(Buddhist Meditation I) (๒)(๑-๒-๔) 

 ศึกษาความเป็นมา ความหมาย  หลักการ วิธีการ และประโยชน์ของการปฏิบัติ
กรรมฐาน อารมณ์ของสมถกรรมฐาน ๔๐  วิปัสสนาภูมิ ๖  สติปัฏฐาน  ๔  
หลักธรรมที่ควรรู้  ได้แก่   ภาวนา ๓  นิมิต ๓  สมาธิ ๓  รูปฌาน ๔  อรูปฌาน 
๔ วสี ๕  นิวรณ์ ๕  อุปกิเลส ๑๖  ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติและ
น าไปใช้  ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๑ ระยะ นั่งก าหนด  
๑  ระยะ หรือ  ๒ ระยะ   

 

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

สูตร   และอานาปานสติสูตร วิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทั้งแบบสมถยานิ
กะ และวิปัสสนายานิกะ หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่ สิกขา ๓ วิชชา ๓ และ
สามัญญลักษณะ ๓ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๒ ระยะ 
นั่งก าหนด ๒ ระยะ ส่งและสอบอารมณ ์

 

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

วิธีการปรับอินทรีย์ ๕ หลักธรรมที่ควรรู้ได้แก่ วิปัลลาส ๓ อภิญญา ๖ วิสุทธิ ๗ 
วิชชา ๘ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๓ ระยะ นั่งก าหนด 
๓ ระยะ ส่งและสอบอารมณ ์

 

๐๐๐ ๒๕๔   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔(Buddhist Meditation IV) ๑(๑-๒-๔) 
 ศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน ในมหาสติปัฏฐานสูตร 

กระบวน การเกิดของไตรสิกขาและไตรลักษณ์ หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่ 
วิปัสสนูปกิเลส ๑๐ วิปัสสนาญาณ ๑๖ ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดิน
จงกรม ๔ ระยะ นั่งก าหนด ๔ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์ 

 

๐๐๐ ๓๕๕   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕ (Buddhist Meditation V) (๒)(๑-๒-๔) 
 ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  ตามแนวธัมมานุปัสสนา

สติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตร  กระบวนการเกิดดับของรูปนามตาม
แนวปฏิจจสมุปบาท หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่ โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ฝึกปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๕ ระยะ นั่งก าหนด ๕ ระยะ ส่งและ
สอบอารมณ ์

 

๐๐๐ ๓๕๖   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖ (Buddhist Meditation VI) ๑(๑-๒-๔) 



 

 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๘๑ 
 
 

 ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ในพระสูตรที่เชื่อมโยงกับ
มหาสติปัฏฐานสูตร  เช่น อปัณณกสูตร  สติสูตร   อาการบรรลุมรรคผลและ
คุณธรรมของพระอริยบุคคล  ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม 
๖ ระยะ นั่งก าหนด ๖ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์ 

 

๐๐๐ ๔๕๗   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗(Buddhist Meditation VII) ๑(๑-๒-๔) 
 ศึกษาวิธีการปฏิบัติกรรมฐาน สภาวธรรมที่เกิดดับในขณะปฏิบัติฯ วิธีแก้

สภาวธรรมของส านักปฏิบัติธรรมในสมัยปัจจุบัน เปรียบเทียบกับมหาสติปัฏ
ฐานสูตร  ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม และ    นั่งก าหนด  
ส่งและสอบอารมณ์ 

 

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

 ศึกษาความหมาย แนวคิด และทฤษฎีของการบริหาร พุทธวิธีการบริหารงาน 
แนวคิดการบริหารงาน หลักการและวิธีการบริหารงานของพระพุทธเจ้า พุทธจริยา 
หลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหารงาน วิธีการบริหารงานตามแนวพุทธ การบริหารงาน
ตามวิถีพุทธ การเลือกวิธีการบริหารงานตามแนวไตรสิกขา กลวิธีและอุบายการ
บริหารของพระพุทธเจ้า และพุทธวิธีการบริหารงานที่ดี 
 

 

๔๐๓ ๓๐๒ การจัดการทรัพย์สินของพระพุทธศาสนา    
(Management of Buddhist Property) 

๒ (๒-๐-๔) 

 ศึกษาถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพย์สินของพระพุทธศาสนา กฎระเบียบที่ว่า
ด้วย ศาสนสมบัติ การบริหารจัดการทรัพย์สิน การวิเคราะห์ทรัพย์สิน และ
แนวโน้มการจัดการทรัพย์สินของพระพุทธศาสนา 

 

๔๐๓ ๓๐๓ กฎหมายส าหรับพระสงฆ์ (Related Laws for Sangha) ๒ (๒-๐-๔) 
 ศึกษากฎหมายที่พระสงฆ์ควรทราบ ลักษณะที่มาและประเภทของกฎหมาย 

ขั้นตอนและวิธีการออกกฎหมายคณะสงฆ์ ความสัมพันธ์ของกฎหมายคณะสงฆ์กับ
กฎหมายอ่ืน ๆ เปรียบเทียบกฎหมายคณะสงฆ์กับกฎหมายต่าง ๆ การบังคับใช้
กฎหมายคณะสงฆ์ การใช้อ านาจหน้าที่ของพระสังฆาธิการ กฎหมายปกครองที่
เกี่ยวเนื่องกับพระสังฆาธิการ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารกิจการของคณะสงฆ์ เช่น 
กฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน การครอบครองปรปักษ์ การท านิติกรรมสัญญา การเช่า
ที่ดินและอาคารของวัด การเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมาย พระสงฆ์กับมรดก การ
เป็นโจทย์ จ าเลย และพยานในศาล และศึกษากรณีตัวอย่างคดีที่ศาลตัดสินแล้วอัน
เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่พระสงฆ์ควรทราบ และกรณีศึกษา 

 

๔๐๓ ๓๐๔ การจัดการสาธารณูปการ  (Monastery Compound Management) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาความหมายและความเป็นมาในการจัดการงานสาธารณูปการ  การก าหนด

ส่วนพุทธาวาส สังฆาวาส การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตั้งแต่สมัยพุทธกาล ผังวัด 
กฎหมายที่ เกี่ยวเนื่องกับการจัดผังวัด ระเบียบและการด าเนินการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในวัด กฎระเบียบการขออนุญาตตั้งวัด การพัฒนาวัดแผนการจัดการ
สาธารณูปการ ปัญหาและแนวโน้มการจัดการงานสาธารณูปการ 
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๔๐๓ ๓๐๕ การจัดการกิจการพระพุทธศาสนา  
(Management to Buddhist Affairs) 

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับกิจการพระพุทธศาสนา พัฒนาการของ
กิจการพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล และในประเทศไทย แนวโน้มเกี่ยวเนื่องกับ
กิจการพุทธศาสนาในอนาคต และกรณีศึกษา 

 

๔๐๓ ๔๐๖ การศึกษาอิสระทางการจัดการเชิงพุทธ   (Independent Studies) ๓ (๐-๖-๖)   
 ศึกษาหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน เลือกปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ ณ 

หน่วยงานตามความสนใจ เขียนเป็นรายงานผลของการปฏิบัติงานดังกล่าวในรูป
ของภาคนิพนธ์หรือสารนิพนธ์ โดยการควบคุมและแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 
 

 

๔๐๓ ๓๐๗  การจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
(Management on Buddhism Dissemination) 

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาความหมายการเผยแผ่ หลักการเผยแผ่ของพุทธศาสนา วิวัฒนาการการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา การจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัฒน์ 
แนวโน้มการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ศึกษาองค์การเผยแผ่ในประเทศไทย 
และกรณีศึกษา 

 

๔๐๓ ๓๐๘ การสังคมสงเคราะห์แนวพุทธ   (Buddhist Social Work) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาความหมายของสังคมสงเคราะห์ ขอบเขตงานสังคมสงเคราะห์ จุดมุ่งหมาย

ของงานสังคมสงเคราะห์ วิธีการสังคมสงเคราะห์ กระบวนการของงานสังคม
สงเคราะห์ หน้าที่และจรรยาบรรณของนักสังคมสงเคราะห์ หลักพุทธธรรมที่
เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ วิสัยทัศน์ของพระสงฆ์ต้นแบบกับการสังคม
สงเคราะห์ และกรณีศึกษาองค์กรสังคมสงเคราะห์แนวพุทธศาสนา 

 

๔๐๓ ๔๐๙ การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธ 
(Innovative Development for Changing inBuddhist) 

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาการสร้างความคิดสร้างสรรค์และสภาพแวดล้อมทางนวัตกรรม การน า
กระบวนการใหม่ไปปฏิบัติในองค์การ วิธีการคัดเลือกกระบวนการจัดการที่
ต้องการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยแวดล้อมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขององค์การ
ด้ า น เทค โน โลยี  โ ค ร ง สร้ า ง องค์ ก า ร  พฤติ ก ร รม  รู ปแบบของก า ร
เปลี่ยนแปลง การจัดองค์การและกลยุทธ์ในการบริหาร การจัดการและการ
สร้างบรรยากาศที่ดี เพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์การ  การจูงใจบุคลากรใน
หน่วยงาน การปรับปรุงองค์การ การควบคุมคุณภาพงาน การใช้ทรัพยากร
บุคคลและทรัพยากรอ่ืนๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามแนวพุทธ 

 

๔๐๓ ๔๑๐ ภาวะผู้น าทางการจัดการเชิงพุทธ 
(Buddhist Leadership for management) 

๓ (๓-๐-๖)   

 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและความความหมาย เกี่ยวกับภาวะผู้น า ลักษณะของภาวะ
ผู้น า ภาวะผู้น าเพ่ือการจัดการ ผู้น าที่มีประสิทธิภาพ ต้นแบบผู้น า ภาวะผู้น าใน
ยุคโลกาภิวัตน์ ผู้น าตามแนวพระพุทธสาสนา กรณีศึกษาผู้น าที่สร้างสันติสุขตาม
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หลักพุทธธรรม 
๔๐๓ ๔๑๑ การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์   (Sangha Educational Management) ๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาประวัติความเป็นมาของการศึกษา หลักการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ 
ระบบการศึกษาคณะสงฆ์ บทบาทของพระสงฆ์ต่อการบริหารจัดการการศึกษา 
การปฏิรูปการศึกษากับการศึกษาของคณะสงฆ์ กฎหมายที่เกี่ยวกับการศึกษาของ
คณะสงฆ์ แนวโน้มการจัดการศึกษาของพระสงฆ์ 

 

๔๐๓ ๔๑๒  การอนุรักษ์และการจัดการพุทธศิลป์  
(Buddhist Arts Conservation and Management) 

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาความหมายประวัติความเป็นมา ขอบเขต ของศิลปวัฒนธรรมไทย สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์ ลักษณะของพุทธศิลป์ วิวัฒนาการและ
อิทธิพลพุทธศิลป์ในด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม ปรัชญาธรรม
ทางวัตถุ ความสัมพันธ์พุทธศิลปะกับศาสตร์ต่างๆ สกุลศิลปะ การสงวนรักษา การ
อนุรักษ์และการบริหารจัดการพุทธศิลป์ ประโยชน์ของพุทธศิลป์ 

 

๒.๓ วิชาเฉพาะด้านทางการจัดการเชิงพุทธ ๓๒ หน่วยกิต 
๔๐๓ ๒๑๓ ความรู้เบื้องต้นทางการจัดการ  (Introduction to Management) ๓ (๓-๐-๖)  

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

 

๔๐๓ ๒๑๔  ทฤษฎีองค์การและการจัดการ (Organization Theory and Management) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาทฤษฎี ความหมาย และแนวคิดเกี่ยวกับองค์การและการจัดการ การ

วางแผนเพ่ือการจัดองค์การ การจัดโครงสร้างขององค์การ การจัดการทรัพยากร
บุคคล การอ านวยการ การควบคุมงาน การพัฒนาองค์การและการจัดการ การ
สร้างจุดเด่นขององค์การ  กระบวนการขององค์การ  การพัฒนาของทฤษฎีองค์การ
และการบริหารสมัยใหม่ การแก้ปัญหาความขัดแย้งและแนวทางแก้ไขปัญหาใน
องค์การ และการจัดการทรัพยากรบุคคล 

 

๔๐๓ ๒๑๕ การจัดการเชิงกลยุทธ์   (Strategic Management) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาความหมาย แนวคิดและทฤษฎีการจัดการเชิงกลยุทธ์ ระบบข้อมูลเพ่ือการ

จัดการ การวิเคราะห์กลยุทธ์กับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก การน ากลยุทธ์ไป
ปฏิบัติ การประเมินและควบคุมกลยุทธ์ การจัดการทางกลยุทธ์กับมิติทางด้านสังคม 
กลยุทธ์การจัดการในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง และการจัดการเชิงกลยุทธ์ 

 

๔๐๓ ๓๑๖ ดิจิทัลเพื่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (Digital for Sangha 
Administration) 

๓ (๓-๐-๖) 

 เพ่ือศึกษารูปแบบของการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กร 
อันเป็นการยกระดับคุณภาพงานบริการและการบริหารจัดการที่ต้องการ
ปรับเปลี่ยนเข้าสู่ยุค Digital Government เป็นพลังแห่งการขับเคลื่อนทุกภาค
ส่วนของประเทศเข้าสู่ยุคดิจิตอลเพ่ือให้มีการน าเทคโนโลยี มาใช้ให้เกิด
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ประโยชน์สูงสุด 
๔๐๓ ๓๑๗ การวิจัยเพื่อการจัดการ (Managerial Research) ๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย กระบวนการและขั้นตอนการวิจัย การ
วางแผนและการออกแบบการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย ประชากรและการสุ่ม
ตัวอย่าง สถิติส าหรับการวิจัย เทคนิคการรวมรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงบริหารจัดการ การเขียนรายงานวิจัย การใช้ผลการวิจัยเพ่ือการบริหารจัดการ 
ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร และการน าผลงานการวิจัยไปใช้ในการ
ตัดสินใจเชิงบริหารจัดการ 

 

๔๐๓ ๓๑๘ การบัญชีเพื่อการจัดการ (Managerial Accounting) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาแนวคิดและหลักการทางบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางบัญชี หลักการ

บัญชีขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้ง การบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน และทุน การจัดท า
บัญชีแยกประเภท การปรับปรุงบัญชีเมื่อสิ้นงวดและการจัดท างบการเงิน
ส าหรับธุรกิจให้บริการ ธุรกิจซื้อขายสินค้าและธุรกิจผลิตสินค้า วิธีการบัญชี
เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม การจัดท าแผนงบประมาณ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ทางการเงิน และงบกระแสเงินสด การน าข้อมูลทางการบัญชีไปใช้ประโยชน์ใน
การตดัสินใจทางธุรกิจ 

 

๔๐๓ ๓๑๙ กฎหมายเพื่อการจัดการ (Laws on Management) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาความหมาย ลักษณะ ปัจจัยและความส าคัญของการบริหารและการจัดการ

องค์กร การบริหารกับการออกกฎหมาย ขั้นตอนและวิธีการออกกฎหมายของ
องค์กรบริหารของรัฐ การใช้อ านาจและการควบคุมการใช้อ านาจ ลักษณะ
กฎหมายปกครอง และศึกษากรณีตัวอย่างของคดีทางการจัดการ 

 

๔๐๓ ๔๒๐ ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการ(English for Management) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาโครงสร้างภาษาอังกฤษและศัพท์พ้ืนฐานทั่วไปทางการจัดการ การใช้

ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานทางวิทยาการจัดการ การติดต่อสื่อสารและการ
จัดการ การเข้าประชุมสัมมนา การรายงานและการเสนอผลงานทางด้านบริหาร
จัดการ ทักษะการอ่านต าราและเอกสารวิชาการ และทักษะการอ่านหนังสือพิมพ์
ส าหรับการบริหารจัดการ 

 

๔๐๓ ๔๒๑ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
(Information Systems for Management) 

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎีและโครงสร้างของระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การจัดการฐานข้อมูล การวางแผนพัฒนา
ระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารองค์การ การ
จัดการด้านการบริหารงานบุคคล การด าเนินการตรวจสอบ และระบบควบคุม
สารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดองค์การกับระบบ ISO และระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

 

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

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาความหมาย ขอบข่าย แนวคิดและทฤษฎีการจัดการวิถีชุมชน  คุณค่าของ  
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แหล่งเรียนรู้ในชุมชน   การส ารวจแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  การจัดระบบ
ฐานข้อมูลและการจัดการแหล่งเรียนรู้ในชุมชน และจัดให้มีกรณีศึกษาชุมชน
ตัวอย่าง   

๔๐๓ ๔๒๓ การบริหารชุมชนและการจัดการแหล่งเรียนรู้  
(Community and Management Learning Center) 

๒ (๒-๐-๔) 

 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี รูปแบบและเทคนิคการบริหารชุมชน วิธีการในการจัดการ 
โดยเน้นการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
การวางแผนการจัดการแห่ลงเรียนรู้ชุมชนให้สอดคล้องกับความต้องการและความ
จ าเป็นของชุมชน โดยไม่ท าลายความสมดุลของระบบนิเวศและไม่สร้างปัญหา
สิ่งแวดล้อม การร่วมมือขององค์กรชุมชน และองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการจัดการแหล่งเรียนรู้ 

 

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

กระบวนการงบประมาณ เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์งบประมาณ บทบาทของ
ระบบการเมืองต่อการบริหารจัดการงบประมาณ การบริหารจัดการงบประมาณ
เพ่ือพระพุทธศาสนา ปัญหาและแนวโน้มของการบริหารจัดการงบประมาณ 

 

๔๐๓ ๔๒๕ หลักการฝึกอบรมและการประชุม (Principle of Training and Meeting) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาหลักการ วิธีการ และกระบวนการเกี่ยวกับการฝึกอบรมและการประชุม 

บรรยากาศ ลักษณะหรือรูปแบบในการฝึกอบรมและการประชุมในสถานการณ์
ต่างๆ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และการฝึกอบรมและการประชุมเพ่ือ
ประโยชน์ในการบริหารกิจการทางพระพุทธศาสนา 

 

๔๐๓ ๔๒๖ การจัดการทรัพยากรมนุษย์แนวพุทธ 
(Buddhist Human Resource Management) 

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาหลักการ หน้าที่ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรในองค์การ 
การพยากรณ์เกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การวางแผน การสรรหา 
การคัดเลือก การปฐมนิเทศ การประเมินการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม การบรรจุ
แต่งตั้งระบบการจ่ายค่าตอบแทน ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและพนักงาน 
สุขภาพ ความปลอดภัย คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน และการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพระพุทธศาสนา 

 

๔๐๓ ๔๒๗ การจัดการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(Managementof The Philosophy of Self Sufficient )   

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ และวิธีการน าไป
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมระดับบุคคล ชุมชน ประเทศชาติเพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
ที่ยั่งยืนและมีภูมิคุ้มกัน การวิเคราะห์ความส าเร็จของกรณีศึกษา ที่มีการน้อม
น าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้กับเหตุการณ์จริง 
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๔๐๓ ๔๒๘ ภาวะผู้น าและกลยุทธ์การเจรจาต่อรองทางการจัดการ 
(Leadership and Managerial Negotiation Strategy) 

๓ (๓-๐-๖)  

 ศึกษาทฤษฎีภาวะผู้น า ภาวะผู้น ากับจริยธรรม ภาวะผู้น ากับความคิดเชิงระบบ
และการแก้ไขปัญหา ภาวะผู้น ากับวิสัยทัศน์และการสื่อสารระหว่างในองค์กร 
ผู้น ากับการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมขององค์กร ผู้น ากับ
องค์กรแห่งการเรียนรู้ กระบวนการเจรจาต่อรองเพ่ือเป็นเครื่องมือทางการ
จัดการ การสร้างอิทธิพลตามแนวพุทธ ต่อเพ่ือนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา 
ผู้ใต้บังคับบัญชา หน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชนและอ่ืนๆ กลยุทธ์ในการเจรจา
ต่อรองที่ได้ผลและกรณีศึกษา 

 

๔๐๓ ๔๒๙ การสื่อสารกับการจัดการ (Communication and Management) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสาร ความหมายและพัฒนาการของการสื่อสาร 

ความส าคัญ และเป้าหมายของการสื่อสาร องค์ประกอบของการสื่อสารในการ
จัดการ วัตถุประสงค์ของการสื่อสารในการจัดการ โครงสร้างของการจัดการ
องค์การ พฤติกรรมบุคคลกับการสื่อสาร รูปแบบการสื่อสารในการจัดการ
องค์การ ระบบการสื่อสารขององค์การ กิจกรรมการสื่อสารในการจัดการ
องค์การ การแก้ไขปัญหาโดยการจัดระบบการสื่อสารให้ประสานกัน การ
สื่อสารกับการจัดการแนวพุทธ 

 

๔๐๓๔๓๐ การจัดการความรู้(Knowledge Management) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิวัฒนาการการจัดการความรู้ กลยุทธ์การจัดการ

องค์ความรู้ ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการความรู้ สรรพวิธีในการจัดการความรู้ 
การจัดการความรู้ในองค์กรธุรกิจ บุคลากรในการจัดการความรู้และทรัพยากร
มนุษย์ ระบบการจัดการความรู้ การประเมินประสิทธิภาพของระบบจัดการ
ความรู้ รวมถึงการจัดการความรู้ในภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐ 

 

๔๐๓ ๔๓๑ การไกล่เกลี่ยและการจัดการข้อพิพาท 
(Mediation and Conflict Management) 

๓ (๓-๐-๖) 

 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีของการไกล่เกลี่ย และการจัดการข้อพิพาท การวิเคราะห์และ
การประเมินข้อพิพาท การเจรจาต่อรอง และรวมถึงเทคนิค วิธีการ และขั้นตอนการ
ไกล่เกลี่ยและการจัดการข้อพิพาท และกรณีศึกษา 

 

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

เชิงกลยุทธ์เพื่อลดความเสี่ยงทางการจัดการ การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยง ตัว
แบบส าหรับประเมินความเสี่ยงขององค์กร การบริหารความเสี่ยงจากการ
ด าเนินการ การจัดการความขัดแย้งและกบยุทธ์ในการสื่อสารเพ่ือการบริหาร
ความเสี่ยง จริยธรรมผู้บริหารและธรรมาภิบาลในการบริหารความเสี่ยง การ
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรเชิงพุทธ วิเคราะห์ถึงผลดีและผลเสีย
อันเกิดจากการบริหารความเสี่ยง 
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๔๐๓ ๔๓๓ มนุษยสัมพันธ์กับการจัดการ(Human Relations and Management) ๓ (๓-๐-๖) 
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและปัจจัยพ้ืนฐานของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความ

ต้องการของบุคลากรในองค์กร หลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการบริหาร 
หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบต่อองค์กรและสังคม การติดต่อสื่อสารกับ
การบริหารจัดการ จิตวิทยาของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน หลักพุทธธรรม
ที่ช่วยส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์ 

 

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

การตัดสินใจในการท างานร่วมกับผู้ อ่ืน  แรงจูงใจในการท างาน ความพึง
พอใจ ขวัญและก าลังใจในการท างาน ศิลปะในการวิพากษ์วิจารณ์เชิง
สร้างสรรค์  วิธีบริหารคนให้มีพลังสร้างสรรค์  ความสัมพันธ์ ระหว่าง
ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาสภาพการท างาน สิ่งแวดล้อมในการ
ท างาน  ความปลอดภัยในการท างาน  ความเหนื่อยล้าและประสิทธิภาพในการ
ท างาน และจิตวิทยาการจัดการตามแนวพุทธ 

 

๔๐๓ ๔๓๕ การจัดการงานสารบรรณและธุรการ  
(Correspondence and Routine Work Management) 

๒ (๒-๐-๔) 

 ศึกษาลักษณะความหมาย และโครงสร้างของการจัดการงานสารบรรณและ
ธุรการ หลักทฤษฎีเกี่ยวกับงานสารบรรณ บทบาทและความส าคัญของงานสาร
บรรณ กลไกของระบบการท างาน การควบคุมดูแลงานในส านักงาน ระบบของ
การรายงาน การสรุปผลของงาน การเขียนโครงการเกี่ยวกับการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ 

 

๔๐๓ ๔๓๖ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น 
(English for Communication and Information Retrieval) 

๒ (๒-๐-๔) 

 ศึกษาและพัฒนาด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ เพ่ือ
การติดต่อสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน การสืบค้นและการใช้
พจนานุกรม โดยอาศัยการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบสารนิเทศรูปแบบ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาของตนเองจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 

 

๔๐๓ ๔๓๗ การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน(Current Affair Analysis) ๒ (๒-๐-๔) 
 ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ท่ีเกิดในโลกในปัจจุบัน ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 

การศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม การวิเคราะห์ผลกระทบจากสถานการณ์
ปัจจุบัน เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ปัจจุบัน ศึกษาแนวโน้มของ
โลกปัจจุบันในด้ านต่ างๆ และการวิ เคราะห์สถานการณ์ปั จจุบันของ
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย 

 

๔๐๓ ๔๓๘ สัมมนาการจัดการกิจการคณะสงฆ์ 
(Seminar on Sangha Management) 

๒ (๒-๐-๔) 

 ศึกษาการจัดการกิจการคณะสงฆ์   พัฒนาการจัดการกิจการคณะสงฆ์   
ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการบริหารกิจการคณะสงฆ์   
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ศึกษากระบวนการ และวิธีการแก้ไขปัญหา ฝึกปฏิบัติในการแสดงความคิดเห็น
และกระบวนการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ของการจัดการกิจการคณะสงฆ์   และ
แนวโน้มในการจัดการกิจการคณะสงฆ์ไทยในอนาคต 

๔๐๓ ๔๓๙ การประชาสัมพันธ์เชิงพุทธ (Buddhist Public Relations) ๒ (๒-๐-๔) 
 ศึกษาความหมาย ปรัชญา ประเภท วัตถุประสงค์ องค์ประกอบ เครื่องมือและสื่อ

ของยุทธวิธีการประชาสัมพันธ์และการสารสนเทศอ่ืนๆ ศึกษาการเผยแพร่พุทธ
ธรรมที่ใช้แนวทางของการประชาสัมพันธ์ บทบาทของพระพุทธเจ้าในการเผยแพร่
และหลักการเผยแพร่ธรรมะร่วมสมัย และกรณีศึกษาพระสงฆ์ที่ประสบผลส าเร็จ
ในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา 

 

๔๐๓ ๔๔๐  การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาในอาเซียน 
(Management on Buddhism in Asean Countries) 

๒ (๒-๐-๔) 

 ศึกษาประวัติความเป็นมา พัฒนาการประชาคมอาเซียน วัตถุประสงค์ เสาหลัก
ของประชาคมอาเซียน พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน พัฒนาการกิจการ
พระพุทธศาสนาในอาเซียน แนวโน้มการจัดการกิจการพระพุทธศาสนาในอาเซียน 
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ภาคผนวก ข 
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

หมวดวิชาเฉพาะ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

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

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ หมายเหตุ 

 วิชาแกนทางการจัดการเชิงพุทธ ๓๓ หน่วยกิต 
๔๐๖ ๓๐๑ พุทธวิธีการบริหาร ๒ (๒-๐-๔) 
 (Buddha’s Administration Methods) 
 ศึกษาความหมาย แนวคิด และทฤษฎีของการ
บริหาร พุทธวิธีการบริหารงาน แนวคิดการบริหารงาน 
หลักการและวิธีการบริหารงานของพระพุทธเจ้า พุทธจริยา 
หลักพุทธธรรมเพื่อการบริหารงาน วิธีการบริหารงานตามแนว
พุทธ การบริหารงานตามวิถีพุทธ การเลือกวิธีการบริหารงาน
ตามแนวไตรสิกขา กลวิ ธี และอุบายการบริหารของ
พระพุทธเจ้า และพุทธวิธีการบริหารงานที่ด ี
 

๔๐๓ ๓๐๑ พุทธวิธีการบริหาร       ๒ (๒-๐-๔) 
 (Buddha’s Administration Methods) 
 ศึกษาความหมาย แนวคิด และทฤษฎีของการ
บริหาร แนวคิดการบริหารงาน พุทธวิธีการบริหารงาน 
หลักการและวิธีการบริหารงานของพระพุทธเจ้า พุทธจริยา 
หลักพุทธธรรมเพื่อการบริหารงาน วิธีการบริหารงานตามแนว
พุทธ กลวิธีและอุบายการบริหารของพระพุทธเจ้า และพุทธ
วิธีการบริหารงานที่ด ี

ปรับรหสั
วิชา และ
ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

๔๐๖ ๓๐๒  การจัดการทรัพย์สินของพระพุทธศาสนา 
  ๒ (๒-๐-๔) 
 (Management of Buddhist Property) 
 ศึกษาถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพย์สินของ
พระพุทธศาสนา กฎระเบียบที่ว่าด้วยศาสนสมบัติ การบริหาร
จัดการทรัพย์สิน การวิเคราะห์ทรัพย์สิน และแนวโน้มการ
จัดการทรัพย์สินของพระพุทธศาสนา 

๔๐๓ ๓๐๒   การจัดการทรัพย์สินของพระพุทธศาสนา 
 ๒ (๒-๐-๔) 
 (Management of Buddhist Property) 
 ศึกษาถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพย์สินของ
พระพุทธศาสนา กฎระเบียบที่ว่าด้วยศาสนสมบัติ การบริหาร
จัดการทรัพย์สิน การวิเคราะห์ทรัพย์สิน และแนวโน้มการ
จัดการทรัพย์สินของพระพุทธศาสนา 
 

ปรับรหสั
วิชา 

๔๐๖ ๔๐๓ กฎหมายส าหรับพระสงฆ์      ๒ (๒-๐-๔) 
 (Related Laws for Sangha) 
 ศึกษากฎหมายที่พระสงฆ์ควรทราบ ลักษณะที่มา
และประเภทของกฎหมาย ขั้นตอนและวิธีการออกกฎหมาย
คณะสงฆ์ ความสัมพันธ์ของกฎหมายคณะสงฆ์กับกฎหมาย
อื่นๆ เปรียบเทียบกฎหมายคณะสงฆ์กับกฎหมายต่างๆ การ
บังคับใช้กฎหมายคณะสงฆ์ การใช้อ านาจหน้าที่ของพระ
สังฆาธิการ กฎหมายปกครองที่เกี่ยวเนื่องกับพระสังฆาธิการ 
เพื่อประโยชน์ในการบริหารกิจการของคณะสงฆ์ เช่น กฎหมาย
เกี่ยวกับที่ดิน การครอบครองปรปักษ์ การท านิติกรรมสัญญา 
การเช่าที่ดินและอาคารของวัด การเป็นเจ้าพนักงานตาม
กฎหมาย พระสงฆ์กับมรดก การเป็นโจทย์ จ าเลย และพยาน
ในศาล และศึกษากรณีตัวอย่างคดีที่ศาลตัดสินแล้วอัน
เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่พระสงฆ์ควรทราบ 

๔๐๓ ๓๐๓ กฎหมายส าหรับพระสงฆ์      ๒ (๒-๐-๔) 
 (Related Laws for Sangha) 
 ศึกษากฎหมายที่พระสงฆ์ควรทราบ ลักษณะ
ที่มาและประเภทของกฎหมาย ขั้นตอนและวิธีการออก
กฎหมายคณะสงฆ์ ความสัมพันธ์ของกฎหมายคณะสงฆ์กับ
กฎหมายอื่นๆ เปรียบเทียบกฎหมายคณะสงฆ์กับกฎหมาย
ต่างๆ การบังคับใช้กฎหมายคณะสงฆ์ การใช้อ านาจหน้าที่ของ
พระสังฆาธิการ กฎหมายปกครองที่เกี่ยวเนื่องกับพระสังฆาธิ
การ เพื่อประโยชน์ในการบริหารกิจการของคณะสงฆ์ เช่น 
กฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน การครอบครองปรปักษ์ การท านิติ
กรรมสัญญา การเช่าที่ดินและอาคารของวัด การเป็นเจ้า
พนักงานตามกฎหมาย พระสงฆ์กับมรดก การเป็นโจทย์ จ าเลย 
และพยานในศาล และศึกษากรณีตัวอย่างคดีที่ศาลตัดสินแล้ว
อันเกี่ยวข้องกับกฎหมายที่พระสงฆ์ควรทราบ และกรณีศึกษา 

ปรับรหสั
วิชา และ
ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
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๔๐๖ ๔๐๔ การประชาสัมพันธ์เชิงพุทธ ๒ (๒-๐-๔) 
 (Buddhist Public Relations) 
 ศึกษาความหมาย ปรัชญา ประเภท วัตถุประสงค์ 
องค์ประกอบ เครื่องมือและสื่อของยุทธวิธีการประชาสัมพันธ์
และการสารสนเทศอื่นๆ ศึกษาการเผยแพร่พุทธธรรมที่ใช้
แนวทางของการประชาสัมพันธ์ บทบาทของบรมครูในการ
เผยแพร่และหลักการเผยแพร่ธรรมะร่วมสมัย และศึกษา
พระสงฆ์ที่ประสบผลส าเร็จในการเผยแพร่หลักธรรมของพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า 
 

 ย้ายไปอยู่
วิชาเลือก
เฉพราะ
สาขา 
ปรับรหสั
วิชา และ
ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

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

 ย้ายไปอยู่
วิชาเลือก
เฉพราะ
สาขา 
ปรับรหสั
วิชา และ
ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

๔๐๖ ๓๑๐  การจัดการสาธารณูปการ   ๓ (๓-๐-๖) 
 (Monastery Compound Management) 
 ศึกษาความหมายและความเป็นมาในการจัดการ
งานสาธารณูปการ  การก าหนดส่วนพุทธาวาส สังฆาวาส การ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตั้งแต่สมัยพุทธกาล ผังวัด กฎหมายที่
เกี่ยวเนื่องกับการจัดผังวัด ระเบียบและการด าเนินการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในวัด กฎระเบียบการขออนุญาตตั้งวัด การพัฒนา
วัดแผนการจัดการสาธารณูปการ ปัญหาและแนวโน้มการ
จัดการงานสาธารณูปการ 

๔๐๓ ๓๐๔ การจัดการสาธารณูปการ   ๓ (๓-๐-๖) 
 (Monastery Compound Management) 
 ศึกษาความหมายและความเป็นมาในการจัดการ
งานสาธารณูปการ  การก าหนดส่วนพุทธาวาส สังฆาวาส การ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตั้งแต่สมัยพุทธกาล ผังวัด กฎหมายที่
เกี่ยวเนื่องกับการจัดผังวัด ระเบียบและการด าเนินการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในวัด กฎระเบียบการขออนุญาตตั้งวัด การพัฒนา
วัดแผนการจัดการสาธารณูปการ ปัญหาและแนวโน้มการ
จัดการงานสาธารณูปการ 
 

ปรับรหสั
วิชา  

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

วิชาใหม่ 

๔๐๖ ๔๒๑  การศึกษาอิสระทางการจัดการเชิงพุทธ  
 ๓ (๐-๖-๖)   
 (Independent Studies) 
 ศึกษาหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน เลือกปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ ณ หน่วยงานตามความสนใจ 
เขียนเป็นรายงานผลของการปฏิบัติงานดังกล่าวในรูปของภาค
นิพนธ์หรือสารนิพนธ์ โดยการควบคุมและแนะน าของอาจารย์
ที่ปรึกษา 

๔๐๓ ๔๐๖  การศึกษาอิสระทางการจัดการเชิงพุทธ  
 ๓ (๐-๖-๖)   
 (Independent Studies) 
 ศึกษาหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน เลือกปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ ณ หน่วยงานตามความสนใจ 
เขียนเป็นรายงานผลของการปฏิบัติงานดังกล่าวในรูปของภาค
นิพนธ์หรือสารนิพนธ์ โดยการควบคุมและแนะน าของอาจารย์
ที่ปรึกษา 
 

ปรับรหัส
วิชา 
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๔๐๖ ๓๑๑ การจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ๓ (๓-๐-๖) 
(Management on BuddhismDissemination) 
 ศึกษาความหมายการเผยแผ่ หลักการเผยแผ่ของ
พุทธศาสนา วิวัฒนาการการเผยแผ่พระพุทธศาสนา การ
จัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัฒน์ แนวโน้ม
การจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ศึกษาองค์การเผยแผ่ใน
ประเทศไทย แนวคิดการจัดการศึกษาสงเคราะห์ของ
พระพุทธศาสนา บทบาทของพระสงฆ์ในการจัดการศึกษา
สงเคราะห์ ศึกษากรณีตัวอย่าง เช่น การศึกษาเด็กก่อนเกณฑ์ 
การศึกษาโรงเรียนการกุศลของวัด การศึกษาโรงเรียนพุทธ
ศาสนาวันอาทิตย์  และศึกษาหลักพุทธธรรมที่ เกี่ยวกับ
การศึกษาสงเคราะห ์

๔๐๓ ๓๐๗  การจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ๓ (๓-๐-๖) 
         (Management on Buddhism Dissemination) 
ศึกษาความหมายการเผยแผ่ หลักการเผยแผ่ของพุทธศาสนา 
วิวัฒนาการการเผยแผ่พระพุทธศาสนา การจัดการการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัฒน์ แนวโน้มการจัดการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ศึกษาองค์การเผยแผ่ในประเทศไทย และ
กรณีศึกษา 

ปรับรหสั
วิชา และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

๔๐๖ ๓๑๓  การสังคมสงเคราะห์แนวพุทธ  ๓ (๓-๐-๖) 
 (Buddhist Social Work) 
 ศึกษาความหมายของสังคมสงเคราะห์ ขอบเขต
งานสังคมสงเคราะห์ จุดมุ่งหมายของงานสังคมสงเคราะห์ 
วิธีการสังคมสงเคราะห์ กระบวนการของงานสังคมสงเคราะห์ 
หน้าที่และจรรยาบรรณของนักสังคมสงเคราะห์ หลักพุทธ
ธรรมที่เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ วิสัยทัศน์ของพระสงฆ์
ต้นแบบกับการสังคมสงเคราะห ์

๔๐๓ ๓๐๘  การสังคมสงเคราะห์แนวพุทธ    ๓ (๓-๐-๖) 
 (Buddhist Social Work) 
 ศึกษาความหมายของสังคมสงเคราะห์ ขอบเขต
งานสังคมสงเคราะห์ จุดมุ่งหมายของงานสังคมสงเคราะห์ 
วิธีการสังคมสงเคราะห์ กระบวนการของงานสังคมสงเคราะห์ 
หน้าที่และจรรยาบรรณของนักสังคมสงเคราะห์ หลักพุทธ
ธรรมที่เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ วิสัยทัศน์ของพระสงฆ์
ต้นแบบกับการสังคมสงเคราะห์ และกรณีศึกษาองค์กรสังคม
สงเคราะห์แนวพุทธศาสนา 

ปรับรหสั
วิชาวิชา 
และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 ๔๐๓ ๔๐๙การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิง
พุทธ๓ (๓-๐-๖) 
(Innovative Development for Changing in 
Buddhist) 
ศึกษาการสร้างความคิดสร้างสรรค์และสภาพแวดล้อมทาง
นวัตกรรม การน ากระบวนการใหม่ไปปฏิบัติในองค์การ 
วิธีการคัดเลือกกระบวนการจัดการที่ต้องการเปลี่ยนแปลง 
ปัจจัยแวดล้อมท่ีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขององค์การด้าน
เทคโนโลยี โครงสร้างองค์การ พฤติกรรม รูปแบบของการ
เปลี่ยนแปลง การจัดองค์การและกลยุทธ์ในการบริหาร การ
จัดการและการสร้างบรรยากาศที่ดีเพื่อให้เกิดการพัฒนา
องค์การ การจูงใจบุคลากรในหน่วยงาน การปรับปรุง
องค์การ การควบคุมคุณภาพงาน การใช้ทรัพยากรบุคคล
และทรัพยากรอื่นๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามแนวพุทธ 

วิชาใหม ่

๔๐๖ ๔๑๘  ภาวะผู้น าทางการจัดการตามแนวพระพุทธศาสนา 
 ๓ (๓-๐-๖) 
   (Leadership management according to the Buddha) 
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและความความหมาย 
เกี่ยวกับภาวะผู้น า ลักษณะของภาวะผู้น า การจัดการเพื่อความ
เป็นผู้น า ผู้น าที่มีประสิทธิภาพ ต้นแบบผู้น า ผู้น าตามแนวพระ
พุทธสาสนา ผู้น าที่สร้างสันติสุขตามหลักพุทธธรรม ภาวะผู้น า
ในยุคโลกาภิวัตน ์

 ๔๐๓ ๔๑๐ ภาวะผู้น าทางการจัดการเชิงพุทธ     ๓ (๓-๐-๖)   
(Buddhist Leadership for management)  
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและความความหมาย เกี่ยวกับภาวะผู้น า 
ลักษณะของภาวะผู้น า ภาวะผู้น าเพื่อการจัดการ ผู้น าที่มี
ประสิทธิภาพ ต้นแบบผู้น า ภาวะผู้น าในยุคโลกาภิวัตน์ ผู้น า
ตามแนวพระพุทธสาสนา กรณีศึกษาผู้น าที่สร้างสันติสุขตาม
หลักพุทธธรรม 

ปรับรหสั
วิชาและ
ช่ือวิชา 
และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 



 

 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๙๓ 
 
 

๔๐๖ ๓๑๒  การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์    ๓ (๓-๐-๖) 
 (Sangha Educational Management) 
 ศึกษาประวัติความเป็นมาของการศึกษา หลักการ
จัดการศึกษาของคณะสงฆ์ ระบบการศึกษาคณะสงฆ์ บทบาท
ของพระสงฆ์ต่อการบริหารจัดการการศึกษา การปฏิรูป
การศึกษากับการศึกษาของคณะสงฆ์ กฎหมายที่เกี่ยวกับ
การศึกษาของคณะสงฆ์ แนวโน้มการจัดการศึกษาของพระสงฆ ์

๔๐๓ ๔๑๑  การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์    ๓ (๓-๐-๖) 
 (Sangha Educational Management) 
 ศึกษาประวัติความเป็นมาของการศึกษา หลักการ
จัดการศึกษาของคณะสงฆ์ ระบบการศึกษาคณะสงฆ์ บทบาท
ของพระสงฆ์ต่อการบริหารจัดการการศึกษา การปฏิรูป
การศึกษากับการศึกษาของคณะสงฆ์ กฎหมายที่ เกี่ยวกับ
การศึกษาของคณะสงฆ์ แนวโน้มการจัดการศึกษาของพระสงฆ ์
 

ปรับรหัส
วิชาวิชา 

๔๐๖ ๔๑๙ การอนุรักษ์และการจัดการพุทธศิลป ์ ๓ (๓-๐-๖) 
          (Buddhist Arts Conservation and Management) 
 ศึกษาความหมายประวัติความเป็นมา ขอบเขต
และประโยชน์พุทธศิลป์ วิวัฒนาการและอิทธิพลพุทธศิลป์ใน
ด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม ปรัชญาธรรมทาง
วัตถุ ลักษณะของศิลปวัฒนธรรมไทย สมัยก่อนประวัติศาสตร์
และสมัยประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์พุทธศิลปะกับศาสตร์
ต่างๆ สกุลศิลปะ การสงวนรักษา การอนุรักษ์และการบริหาร
จัดการพุทธศิลป ์

๔๐๓ ๔๑๒  การอนุรักษ์และการจัดการพุทธศิลป์  ๓ (๓-๐-๖) 
          (Buddhist Arts Conservation and Management) 
 ศึกษาความหมายประวัติความเป็นมา ขอบเขต 
ของศิลปวัฒนธรรมไทย สมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัย
ประวัติศาสตร์ ลักษณะของพุทธศิลป์ วิวัฒนาการและอิทธิพล
พุทธศิลป์ในด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม 
ปรัชญาธรรมทางวัตถุ ความสัมพันธ์พุทธศิลปะกับศาสตร์ต่างๆ 
สกุลศิลปะ การสงวนรักษา การอนุรักษ์และการบริหารจัดการ
พุทธศิลป์ ประโยชน์ของพุทธศิลป์ 
 

ปรับรหสั
วิชา และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

  วิชาเฉพาะด้านทางการจัดการเชิงพุทธ๓๒   หน่วยกิต หมายเหตุ 
๔๐๖ ๒๐๖  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการ  ๓ (๓-๐-๖) 
 (Introduction to Management) 
   ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎีและขอบเขตของการจัดการ 
พัฒนาการของการจัดการ นโยบายของรัฐเกี่ยวกับการจัดการ 
การจัดการภาครัฐ การจัดการทางธุรกิจ การวางแผน การติดต่อ
ประสานงาน การวินิจฉัยสั่งการ ภาวะผู้น า การจัดการตามแนว
บูรณาการ การจัดการตามแนวธรรมาภิบาลการจัดการเชิงพุทธ 

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

ปรับรหสั
วิชา ปรับ
ช่ือวิชา และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

๔๐๖ ๒๐๗ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการกิจการ 
 พระพุทธศาสนา ๓ (๓-๐-๖) 
 (Introduction to Buddhist affairs) 
 ศึกษาความหมายกิ จการพระพุทธศาสนา 
พัฒนาการของกิจการพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล และใน
ประเทศไทย แนวโน้มเกี่ยวเนื่องกับกิจการพุทธศาสนาใน
อนาคต 

 ตัดออก 

๔๐๖ ๓๐๘  องค์การและการจัดการ ๓ (๓-๐-๖) 
 (Organization and Management) 
 ศึกษาความหมาย แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับ
องค์การและการจัดการ การวางแผนเพื่อการจัดองค์การ การจัด
โครงสร้างขององค์การ การจัดการทรัพยากรบุคคล การ
อ านวยการ การควบคุมงาน การพัฒนาองค์การและการจัดการ 
การสร้างจุดเด่นขององค์การ  กระบวนการขององค์การ  การ
พัฒนาของทฤษฎีองค์การและการบริหารสมัยใหม่  การ
แก้ปัญหาความขัดแย้งและแนวทางแก้ไขปัญหาในองค์การ และ
การจัดการทรัพยากรบุคคลแนวพุทธ 

๔๐๓ ๒๑๔  ทฤษฎีองค์การและการจัดการ  ๓ (๓-๐-๖) 
 (Organization Theory and Management) 
 ศึกษาทฤษฎี ความหมาย และแนวคิดเกี่ยวกับ
องค์การและการจัดการ การวางแผนเพื่อการจัดองค์การ 
การจัดโครงสร้างขององค์การ การจัดการทรัพยากรบุคคล 
การอ านวยการ การควบคุมงาน การพัฒนาองค์การและการ
จัดการ การสร้างจุดเด่นขององค์การ  กระบวนการของ
องค์การ  การพัฒนาของทฤษฎีองค์การและการบริหาร
สมัยใหม่ การแก้ปัญหาความขัดแย้งและแนวทางแก้ไข
ปัญหาในองค์การ และการจัดการทรัพยากรบุคคล 

ปรับรหสั
วิชา ปรับ
ช่ือวิชา และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 



 

 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๙๔ 
 
 

๔๐๖ ๓๐๙ การวางแผนและควบคุมงานบริหาร ๓ (๓-๐-๖) 
 (Administration Planning and Control) 
 ศึกษาทฤษฎี เทคนิค รูปแบบและกระบวนการ
วางแผนและควบคุม หลักส าคัญในการวางแผนและควบคุม 
ประเภทของการวางแผนและควบคุมงานบริหาร การ
พัฒนาการวางแผนและควบคุมงานบริหาร กลยุทธ์ในการ
วางแผนและควบคุม การวางแผนและควบคุมที่มีประสิทธิภาพ 
การวางแผนและควบคุมงานบริหารตามแนวพุทธ แนวโน้มการ
วางแผนและควบคุมงานบริหาร 

 ตัดออก 

๔๐๖ ๔๒๐  การจัดการเชิงกลยุทธ์      ๓ (๓-๐-๖) 
 (Strategic Management) 
          ศึกษาความหมาย แนวคิดและทฤษฎีการจัดการเชิงกล
ยุทธ์ ระบบข้อมูลเพื่อการจัดการ การวิเคราะห์กลยุทธ์กับ
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
การประเมินและควบคุมกลยุทธ์ การจัดการทางกลยุทธ์กับมิติ
ทางด้านสังคม กลยุทธ์การจัดการในสภาวะแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลง และการจัดการเชิงกลยุทธ์แนวพระพุทธศาสนา 

๔๐๓ ๔๑๕ การจัดการเชิงกลยุทธ์      ๓ (๓-๐-๖) 
 (Strategic Management) 
ศึกษาความหมาย แนวคิดและทฤษฎีการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
ระบบข้อมู ลเพื่ อการจัดการ การวิ เคราะห์กลยุทธ์กับ
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
การประเมินและควบคุมกลยุทธ์ การจัดการทางกลยุทธ์กับมิติ
ทางด้านสังคม กลยุทธ์การจัดการในสภาวะแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลง และการจัดการเชิงกลยุทธ์ 

ปรับรหั ส
วิชา  

 ๔๐๓ ๓๑๖ดิจิทัลเพื่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์๓ (๓-๐-๖) 
(Digital for Sangha Administration) 
เพื่อศึกษารูปแบบของการพัฒนาดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานขององค์กร อันเป็นการยกระดับคุณภาพงานบริการ
และการบริหารจัดการที่ต้องการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ยุค Digital 
Government เป็นพลังแห่งการขับเคลื่อนทุกภาคส่วนของ
ประเทศเข้าสู่ยุคดิจิตอลเพื่อให้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

วิชาใหม่ 

 ๔๐๓ ๓๑๗ การวิจัยเพื่อการจัดการ     ๓ (๓-๐-๖) 
 (Managerial Research) 
 ศึ กษาความรู้ เ บื้ อ งต้ น เ กี่ ย วกั บก าร วิ จั ย 
กระบวนการและขั้นตอนการวิจัย การวางแผนและการ
ออกแบบการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย ประชากรและการ
สุ่มตัวอย่าง สถิติส าหรับการวิจัย เทคนิคการรวมรวมข้อมูล
และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบริหารจัดการ การเขียนรายงาน
วิจัย การใช้ผลการวิจัยเพื่อการบริหารจัดการ ศึกษางานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการบริหาร และการน าผลงานการวิจัยไปใช้ในการ
ตัดสินใจเชิงบริหารจัดการ 

 
 
รายวิชาใหม ่

๔๐๖ ๓๑๕ การวิจัยเพื่อการจัดการ ๑   ๓ (๓-๐-๖) 
 (Managerial Research I) 
 ศึ กษาความรู้ เ บื้ อ ง ต้ น เ กี่ ย วกั บการ วิ จั ย 
กระบวนการและขั้นตอนการวิจัย การใช้ผลการวิจัยเพื่อการ
บริหารจัดการ การวางแผนและการออกแบบการวิจัย 
ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง สถิติส าหรับการวิจัย เทคนิคการ
รวมรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบริหารจัดการ การ
เขียนโครงการวิจัย การเขียนรายงานวิจัย การน าผลงานการ

  
 
ตัดออก 
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วิจัยไปใช้ในการตัดสินใจเชิงบริหารจัดการ และศึกษางานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการทางพระพุทธศาสนา 
 
๔๐๖ ๔๑๖  การวิจัยเพื่อการจัดการ ๒   ๓ (๓-๐-๖) 
 (Managerial Research II) 
 ศึกษาความรู้เพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการวิจัย ตลอดถึง
กระบวนการและขั้นตอนการวิจัย การใช้ผลการวิจัยเพื่อการ
บริหารจัดการ การวางแผนและการออกแบบการวิจัย 
ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง สถิติส าหรับการวิจัย เทคนิคการ
รวมรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบริหารจัดการ การ
เขียนโครงการวิจัย การเขียนรายงานวิจัย การน าผลงานการ
วิจัยไปใช้ในการตัดสินใจเชิงบริหารจัดการ และศึกษางานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการทางพระพุทธศาสนา 
 

 ตัดออก 
 

๔๐๖ ๔๓๐  หลักการบัญชีเบื้องต้น ๓ (๓-๐-๖) 
(Introduction to Principles of Accounting) 
 ศึกษาวิวัฒนาการทางการบัญชี บทบาทการบัญชี
ที่มีต่อสังคม การบันทึกและการจ าแนกประเภทรายงานทาง
การเงิน ลักษณะของประเภทบัญชีต่างๆ รวมทั้งหลักเกณฑ์
และวิธีการขั้นพื้นฐานในการบันทึกบัญชีและการจัดท างบ
การเงิน จริยธรรมของวิชาชีพการบัญขี การประยุกต์ใช้
หลักการบัญชีและการจัดท างบการเงินส าหรับกิจการคณะสงฆ์ 

๔๐๓ ๓๑๘ การบัญชีเพื่อการจัดการ     ๓ (๓-๐-๖) 
 (Managerial Accounting) 
 ศึกษาแนวคิดและหลักการทางบัญชี ประโยชน์
ของข้อมูลทางบัญชี หลักการบัญชีขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง การ
บัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน และทุน การจัดท าบัญชีแยก
ประเภท การปรับปรุงบัญชีเมื่อสิ้นงวดและการจัดท างบ
การเงินส าหรับธุรกิจให้บริการ ธุรกิจซื้อขายสินค้าและธุรกิจ
ผลิตสินค้า วิธีการบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม การจัดท าแผน
งบประมาณ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงทางการเงิน และงบ
กระแสเงินสด การน าข้อมูลทางการบัญชีไปใช้ประโยชน์ในการ
ตัดสินใจทางธุรกิจ 
 

ปรับรหสั
วิชา ปรับ
ช่ือวิชา 
ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา  

 ๔๐๓ ๓๑๙  กฎหมายเพื่อการจัดการ     ๓ (๓-๐-๖) 
 (Laws on Management) 
 ศึ กษาความหมาย  ลั กษณะ  ปั จ จั ย และ
ความส าคัญของการบริหารและการจัดการองค์กร การบริหาร
กับการออกกฎหมาย ขั้นตอนและวิธีการออกกฎหมายของ
องค์กรบริหารของรัฐ การใช้อ านาจและการควบคุมการใช้
อ านาจ ลักษณะกฎหมายปกครอง และศึกษากรณีตัวอย่างของ
คดีทางการจัดการ 
 

วิชาใหม่  
 

๔๐๖ ๔๑๗  ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการ ๓ (๓-๐-๖) 
 (English for Management) 
  ศึกษาโครงสร้างภาษาอังกฤษและศัพท์พื้นฐาน
ทั่วไปทางการจัดการ การใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานทาง
วิทยาการจัดการ การติดต่อสื่อสารและการจัดการ การเข้า
ประชุมสัมมนา การรายงานและการเสนอผลงานทางด้าน
บริหารจัดการ ทักษะการอ่านต าราและเอกสารวิชาการ และ
ทักษะการอ่านหนังสือพิมพ์ส าหรับการบริหารจัดการ 

๔๐๓ ๔๒๐ ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการ   ๓ (๓-๐-๖) 
 (English for Management) 
 ศึกษาโครงสร้างภาษาอังกฤษและศัพท์พื้นฐาน
ทั่วไปทางการจัดการ การใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานทาง
วิทยาการจัดการ การติดต่อสื่อสารและการจัดการ การเข้า
ประชุมสัมมนา การรายงานและการเสนอผลงานทางด้าน
บริหารจัดการ ทักษะการอ่านต าราและเอกสารวิชาการ และ
ทักษะการอ่านหนังสือพิมพ์ส าหรับการบริหารจัดการ 
 

ปรับรหัส
วิชาวิชา 
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๔๐๖ ๓๒๗  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ๓ (๓-๐-๖) 
 (Information Systems for Management) 
 ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎีและโครงสร้าง
ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจ การจัดการฐานข้อมูล การวางแผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
องค์การ การจัดการด้านการบริหารงานบุคคล การด าเนินการ
ตรวจสอบ และระบบควบคุมสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดองค์การกับระบบ ISO และระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการทรัพย์สินทางพระพุทธศาสนา 

๔๐๓ ๔๒๑ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ๓ (๓-๐-๖) 
(Information Systems for Management) 
 ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎีและโครงสร้าง
ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจ การจัดการฐานข้อมูล การวางแผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
องค์การ การจัดการด้านการบริหารงานบุคคล การด าเนินการ
ตรวจสอบ และระบบควบคุมสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดองค์การกับระบบ ISO และระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการทรัพย์สินทางพระพุทธศาสนา 
 

ปรับรหัส
วิชาวิชา 

 ๔๐๓ ๔๒๒ การจัดการวิถีชุมชน       ๓ (๓-๐-๖) 
(Management of Local Community Way of Life) 
 ศึกษาความหมาย ขอบข่าย แนวคิดและทฤษฎี
การจัดการวิถีชุมชน  คุณค่าของแหล่งเรียนรู้ในชุมชน   การ
ส ารวจแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  การจัดระบบฐานข้อมูลและการ
จัดการแหล่งเรียนรู้ในชุมชน และจัดให้มีกรณีศึกษาชุมชน
ตัวอย่าง   

วิชาใหม่ 

 ๔๐๓ ๔๒๓   การบริหารชุมชนและการจัดการแหล่งเรียนรู้๒ 
(๒-๐-๔) 
                  (Community and Management Learning 
Center) 
                   ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี รูปแบบและเทคนิคการ
บริหารชุมชน วิธีการในการจัดการ โดยเน้นการใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น สิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน การ
วางแผนการจัดการแห่ลงเรียนรู้ชุมชนให้สอดคล้องกับความ
ต้องการและความจาเป็นของชุมชน โดยไม่ท าลายความสมดุล
ของระบบนิเวศและไม่สร้างปัญหาสิ่งแวดล้อม การร่วมมือของ
องค์กรชุมชน และองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนใน
การจัดการแหล่งเรียนรู้ 

วิชาใหม่ 

 
 วิชาเลือกเฉพาะสาขาการจัดการเชิงพุทธ๙  หน่วยกิต หมายเหตุ 
๔๐๖ ๓๒๒ การบริหารจัดการงบประมาณ  ๓ (๓-๐-๖) 
 (Budgeting Administration) 
               ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎี และนโยบาย
เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ กระบวนการงบประมาณ 
เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์งบประมาณ บทบาทของระบบ
การเมืองต่อการบริหารจัดการงบประมาณ การบริหารจัดการ
งบประมาณเพื่อพระพุทธศาสนา ปัญหาและแนวโน้มของการ
บริหารจัดการงบประมาณ 

๔๐๓ ๔๒๔  การบริหารจัดการงบประมาณ     ๓ (๓-๐-๖) 
 (Budgeting Administration) 
 ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎี และนโยบาย
เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ กระบวนการงบประมาณ 
เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์งบประมาณ บทบาทของระบบ
การเมืองต่อการบริหารจัดการงบประมาณ การบริหารจัดการ
งบประมาณเพื่อพระพุทธศาสนา ปัญหาและแนวโน้มของการ
บริหารจัดการงบประมาณ 
 
 
 

ปรับรหัส
วิชา 
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๔๐๖ ๓๒๔  หลักการฝึกอบรมและการประชุม  ๓ (๓-๐-๖) 
 (Principle of Training and Meeting) 
 ศึกษาหลักการ วิธีการ และกระบวนการเกี่ยวกับ
การฝึกอบรมและการประชุม บรรยากาศ ลักษณะหรือรูปแบบ
ในการฝึกอบรมและการประชุมในสถานการณ์ต่างๆ การ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และการฝึกอบรมและการประชุมเพื่อ
ประโยชน์ในการบริหารกิจการทางพระพุทธศาสนา การเงิน
และระบบบัญชีเพื่อการจัดการงานของกิจการคณะสงฆ ์

๔๐๓ ๔๒๕ หลักการฝึกอบรมและการประชุม   ๓ (๓-๐-๖) 
 (Principle of Training and Meeting) 
 ศึกษาหลักการ วิธีการ และกระบวนการเกี่ยวกับ
การฝึกอบรมและการประชุม บรรยากาศ ลักษณะหรือรูปแบบ
ในการฝึกอบรมและการประชุมในสถานการณ์ต่างๆ การ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และการฝึกอบรมและการประชุมเพื่อ
ประโยชน์ในการบริหารกิจการทางพระพุทธศาสนา 
 
 

ปรับรหสั
วิชา และ
ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

๔๐๖ ๓๑๔ การจัดการทรัพยากรมนุษย์แนวพุทธ  ๓ (๓-๐-๖) 
                (Buddhist Human Resource Management) 
ศึกษาหลักการ หน้าที่ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
จัดการทรัพยากรในองค์การ การพยากรณ์เกี่ยวกับ
ทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การวางแผน การ
สรรหา การคัดเลือก การปฐมนิเทศ การประเมินการ
ปฏิบัติงาน การฝึกอบรม การบรรจุแต่งตั้งระบบการ
จ่ายค่าตอบแทน ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและ
พนักงาน สุขภาพ ความปลอดภัย คุณภาพชีวิตการ
ท างานของพนักงาน และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ตามแนวพระพุทธศาสนา 

๔๐๓ ๔๒๖ การจัดการทรัพยากรมนุษย์แนวพุทธ  ๓ (๓-๐-๖) 
                (Buddhist Human Resource Management) 
ศึกษาหลักการ หน้าที่ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
จัดการทรัพยากรในองค์การ การพยากรณ์เกี่ยวกับ
ทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การวางแผน การ
สรรหา การคัดเลือก การปฐมนิเทศ การประเมินการ
ปฏิบัติงาน การฝึกอบรม การบรรจุแต่งตั้งระบบการ
จ่ายค่าตอบแทน ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและ
พนักงาน สุขภาพ ความปลอดภัย คุณภาพชีวิตการ
ท างานของพนักงาน และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ตามแนวพระพุทธศาสนา 
 

ปรับรหสั
วิชา 

 ๔๐๓ ๔๒๗การจัดการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง๓ 
(๓-๐-๖) 
(Management of The Philosophy of Self Sufficient ) 
ศึกษาปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ 
และวิธีการน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมระดับบุคคล ชุมชน 
ประเทศชาติเพื่อน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและมีภูมิคุ้มกัน 
การวิเคราะห์ความส าเร็จของกรณีศึกษา ที่มีการน้อมน า
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้กับเหตุการณ์จริง 

วิชาใหม่ 

 ๔๐๓ ๔๒๘  ภาวะผู้น าและกลยุทธ์การเจรจาต่อรองทางการ 
 จัดการ                            ๓ (๓-๐-๖)  
(Leadership and Managerial Negotiation Strategy) 
 ศึกษาทฤษฎีภาวะผู้น า ภาวะผู้น ากับจริยธรรม 
ภาวะผู้น ากับความคิดเชิงระบบและการแก้ไขปัญหา ภาวะ
ผู้น ากับวิสัยทัศน์และการสื่อสารระหว่างในองค์กร ผู้น ากับการ
เปลี่ยนแปลงและการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมขององค์กร ผู้น า
กับองค์กรแห่งการเรียนรู้ กระบวนการเจรจาต่อรองเพื่อเป็น
เครื่องมือทางการจัดการ การสร้างอิทธิพลตามแนวพุทธ ต่อ
เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา หน่วยงานรัฐ 
หน่วยงานเอกชนและอื่นๆ กลยุทธ์ในการเจรจาต่อรองที่ได้ผล
และกรณีศึกษา 
 

วิชาใหม่  



 

 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๙๘ 
 
 

๔๐๖ ๔๒๘  การสื่อสารกับการจัดการ   ๓ (๓-๐-๖) 
 (Communication and Management) 
 ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสาร ความหมายและ
พัฒนาการของการสื่อสาร ความส าคัญ และเป้าหมายของการ
สื่ อสาร องค์ประกอบของการสื่ อสารในการจั ดการ 
วัตถุประสงค์ของการสื่อสารในการจัดการ โครงสร้างของการ
จัดการองค์การ พฤติกรรมบุคคลกับการสื่อสาร รูปแบบการ
สื่อสารในการจัดการองค์การ ระบบการสื่อสารขององค์การ 
กิจกรรมการสื่อสารในการจัดการองค์การ การแก้ไขปัญหาโดย
การจัดระบบการสื่อสารให้ประสานกัน การสื่อสารกับการ
จัดการแนวพุทธ 

๔๐๓ ๔๒๙  การสื่อสารกับการจัดการ   ๓ (๓-๐-๖) 
 (Communication and Management) 
 ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสาร ความหมายและ
พัฒนาการของการสื่อสาร ความส าคัญ และเป้าหมายของการ
สื่ อสาร องค์ประกอบของการสื่ อสารในการจั ดการ 
วัตถุประสงค์ของการสื่อสารในการจัดการ โครงสร้างของการ
จัดการองค์การ พฤติกรรมบุคคลกับการสื่อสาร รูปแบบการ
สื่อสารในการจัดการองค์การ ระบบการสื่อสารขององค์การ 
กิจกรรมการสื่อสารในการจัดการองค์การ การแก้ไขปัญหาโดย
การจัดระบบการสื่อสารให้ประสานกัน การสื่อสารกับการ
จัดการแนวพุทธ 
 

ป รั บ ร หั ส
วิชา 

 ๔๐๓ ๔๓๐ การจัดการความรู้ ๓ (๓-๐-๖) 
              (Knowledge Management) 
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิวัฒนาการการจัดการความรู้ 
กลยุทธ์การจัดการองค์ความรู้ ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการ
ความรู้ สรรพวิธีในการจัดการความรู้ การจัดการความรู้ใน
องค์กรธุรกิจ บุคลากรในการจัดการความรู้และทรัพยากร
มนุษย์ ระบบการจัดการความรู้ การประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบจั ดการความรู้  ร วมถึ งการจั ดการความรู้ ใ น
ภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐ 
 

วิชาใหม่ 

 ๔๐๓ ๔๓๑ การไกล่เกลี่ยและการจัดการข้อพิพาท   
 ๓ (๓-๐-๖) 
 (Mediation and Conflict Management) 
 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีของการไกล่เกลี่ย และการ
จัดการข้อพิพาท การวิเคราะห์และการประเมินข้อพิพาท การ
เจรจาต่อรอง และรวมถึงเทคนิค วิธีการ และขั้นตอนการไกล่
เกลี่ยและการจัดการข้อพิพาท และกรณีศึกษา  
 

รายวิชาใหม่ 
 

 ๔๐๓ ๔๓๒ การบริหารความเสี่ยงทางการจัดการ ๓ (๓-๐-๖) 
 (Risk Management) 
 ศึกษารูปแบบของความเสี่ยง เครื่องมือการวัด
ความเสี่ยง แนวทางการบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อลดความเสี่ยง
ทางการจัดการ การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยง ตัวแบบส าหรับ
ประเมินความเสี่ยงขององค์กร การบริหารความเสี่ยงจากการ
ด าเนินการ การจัดการความขัดแย้งและกบยุทธ์ในการสื่อสาร
เพื่อการบริหารความเสี่ยง จริยธรรมผู้บริหารและธรรมาภิบาล
ในการบริหารความเสี่ยง การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของ
องค์กรเชิงพุทธ วิเคราะห์ถึงผลดีและผลเสียอันเกิดจากการ
บริหารความเสี่ยง 
 
 
 

รายวิชาใหม่ 
 



 

 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๙๙ 
 
 

๔๐๖ ๔๓๓  มนุษยสัมพันธ์กับการจัดการ  ๒ (๒-๐-๔) 
 (Human Relations and Management) 
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและปัจจัยพื้นฐานของความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ความต้องการของบุคลากรในองค์กร หลักการ
สร้างมนุษยสัมพันธ์ในการบริหาร หน้าที่และบทบาทความ
รับผิดชอบต่อองค์กรและสังคม การติดต่อสื่อสารกับการ
บริหารจัดการ จิตวิทยาของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน 
หลักพุทธธรรมที่ช่วยส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์ 

๔๐๓ ๔๓๓ มนุษยสัมพันธ์กับการจัดการ  ๓ (๓-๐-๖) 
 (Human Relations and Management) 
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและปัจจัยพื้นฐานของ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความต้องการของบุคลากรใน
องค์กร หลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการบริหาร หน้าที่และ
บทบาทความรับผิดชอบต่อองค์กรและสังคม การติดต่อสื่อสาร
กับการบริหารจัดการ จิตวิทยาของความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ร่วมงาน หลักพุทธธรรมที่ช่วยส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์ 
 

ปรับรหสั
วิชา และ
ปรับหน่วย
กิต 

 ๔๐๓ ๔๓๔ จิตวิทยาการจัดการ       ๒ (๒-๐-๔) 
 (Managerial Psychology) 
 ศึกษาถึงทฤษฎีและพฤติกรรมทางสังคมของ
บุคคล  การปรับตนทางสังคมและการตัดสินใจในการท างาน
ร่วมกับผู้อื่น แรงจูงใจในการท างาน ความพึงพอใจ ขวัญและ
ก าลังใจในการท างาน ศิลปะในการวิพากษ์วิจารณ์เชิง
สร้างสรรค์ วิธีบริหารคนให้มีพลังสร้างสรรค์ ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาสภาพการท างาน 
สิ่งแวดล้อมในการท างาน  ความปลอดภัยในการท างาน  ความ
เหนื่อยล้าและประสิทธิภาพในการท างาน และจิตวิทยาการ
จัดการตามแนวพุทธ 

รายวิชาใหม่ 
 

๔๐๖ ๓๒๖  การจัดการงานสารบรรณและธุรการ ๓ (๓-๐-๖) 
    (Correspondence and Routine Work Management) 
 ศึกษาลักษณะความหมาย และโครงสร้างของการ
จัดการงานสารบรรณและธุรการ หลักทฤษฎีเกี่ยวกับงานสาร
บรรณ บทบาทและความส าคัญของงานสารบรรณ กลไกของ
ระบบการท างาน การควบคุมดูแลงานในส านักงาน ระบบของ
การรายงาน การสรุปผลของงาน การประชุมสัมมนา รวมทั้ง
การเขียนโครงการที่เกี่ยวกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 

๔๐๓ ๔๓๕ การจัดการงานสารบรรณและธุรการ  ๒ (๒-๐-๔) 
(Correspondenceand Routine Work Management) 
 ศึกษาลักษณะความหมาย และโครงสร้างของการ
จัดการงานสารบรรณและธุรการ หลักทฤษฎีเกี่ยวกับงานสาร
บรรณ บทบาทและความส าคัญของงานสารบรรณ กลไกของ
ระบบการท างาน การควบคุมดูแลงานในส านักงาน ระบบของ
การรายงาน การสรุปผลของงาน การเขียนโครงการเกี่ยวกับ
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ 

ปรับรหสั
วิชา ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชาและ
ปรับหน่วย
กิต 

๔๐๖ ๔๓๑  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น 
 ๒ (๒-๐-๔) 
(English for Communication and Information 
Retrieval) 
 ศึกษาและพัฒนาด้านการฟัง การพูด การอ่าน
และการเขียนภาษาอั งกฤษ เพื่ อการติดต่อสื่ อสารใน
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน การสืบค้นและการใช้
พจนานุกรม โดยอาศัยการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ
สารนิเทศรูปแบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของตนเองจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ 

๔๐๓ ๔๓๖ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น  
 ๒ (๒-๐-๔) 
(English for Communication and Information Retrieval) 
 ศึกษาและพัฒนาด้านการฟัง การพูด การอ่าน
และการเขียนภาษาอั งกฤษ เพื่ อการติดต่อสื่ อสารใน
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน การสืบค้นและการใช้
พจนานุกรม โดยอาศัยการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ
สารนิเทศรูปแบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของตนเองจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ 
 

ป รั บ ร หั ส
วิชา 

๔๐๖ ๔๓๒ การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน  ๒ (๒-๐-๔) 
 (Current Affair Analysis) 
 ศึกษาวิ เคราะห์สถานการณ์ที่ เกิดในโลกใน
ปัจจุบัน ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนาธรรม การวิเคราะห์ผลกระทบจากสถานการณ์ปัจจุบัน 

๔๐๓ ๔๓๗ การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน ๒ (๒-๐-๔) 
 (Current Affair Analysis) 
 ศึกษาวิ เคราะห์สถานการณ์ที่ เกิดในโลกใน
ปัจจุบัน ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนาธรรม การวิเคราะห์ผลกระทบจากสถานการณ์ปัจจุบัน 

ปรับรหสั
วิชา และ
ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
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เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ปัจจุบัน ศึกษา
แนวโน้มของโลกในศตวรรษที่  ๒๑ และการวิ เคราะห์
สถานการณ์ปัจจุบันของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 

เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ปัจจุบัน ศึกษา
แนวโน้มของโลกปัจจุบันในด้านต่างๆ และการวิเคราะห์
สถานการณ์ปัจจุบันของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 
 

๔๐๖ ๔๓๔  สัมมนาการจัดการกิจการคณะสงฆ์  ๒ (๒-๐-๔) 
 (Seminar on Sangha Management) 
 สัมมนาการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ตาม
หัวข้อที่ก าหนด 

๔๐๓ ๔๓๘ สัมมนาการจัดการกิจการคณะสงฆ์  ๒ (๒-๐-๔) 
 (Seminar on Sangha Management) 
 ศึกษาการจัดการกิจการคณะสงฆ์   พัฒนาการ
จัดการกิจการคณะสงฆ์   ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค
ที่เกิดขึ้นในการบริหารกิจการคณะสงฆ์   ศึกษากระบวนการ 
และวิธีการแก้ไขปัญหา ฝึกปฏิบัติในการแสดงความคิดเห็น
และกระบวนการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ของการจัดการกิจการ
คณะสงฆ์และแนวโน้มในการจัดการกิจการคณะสงฆ์ไทยใน
อนาคต 
 

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

๔๐๖ ๔๐๔ การประชาสัมพันธ์เชิงพุทธ ๒ (๒-๐-๔) 
 (Buddhist Public Relations) 
 ศึกษาความหมาย ปรัชญา ประเภท วัตถุประสงค์ 
องค์ประกอบ เครื่องมือและสื่อของยุทธวิธีการประชาสัมพันธ์
และการสารสนเทศอื่นๆ ศึกษาการเผยแพร่พุทธธรรมที่ใช้
แนวทางของการประชาสัมพันธ์ บทบาทของบรมครูในการ
เผยแพร่และหลักการเผยแพร่ธรรมะร่วมสมัย และศึกษา
พระสงฆ์ที่ประสบผลส าเร็จในการเผยแพร่หลักธรรมของพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า 

๔๐๓ ๔๓๙ การประชาสัมพันธ์เชิงพุทธ    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 
วัตถุประสงค์ องค์ประกอบ เครื่องมือและสื่อของยุทธวิธีการ
ประชาสัมพันธ์และการสารสนเทศอื่นๆ ศึกษาการเผยแพร่
พุทธธรรมที่ใช้แนวทางของการประชาสัมพันธ์ บทบาทของ
พระพุทธเจ้าในการเผยแพร่และหลักการเผยแพร่ธรรมะร่วม
สมัย และกรณีศึกษาพระสงฆ์ที่ประสบผลส าเร็จในการเผยแพร่
พระพุทธศาสนา 
 

ปรับรหสั
วิชา และ
ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

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

๔๐๓ ๔๔๐  การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาในอาเซียน     
 ๒ (๒-๐-๔)   
          (Management on Buddhism in Asean 
Countries) 
 ศึกษาประวัติความเป็นมา พัฒนาการประชาคม
อาเซียน วัตถุประสงค์ เสาหลักของประชาคมอาเซียน 
พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน พัฒนาการกิจการ
พระพุทธศาสนาในอาเซียน แนวโน้มการจัดการกิจการ
พระพุทธศาสนาในอาเซียน 
 

ปรับรหสั
วิชา และ
ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

๔๐๖ ๓๒๕  การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน  
 ๓ (๓-๐-๖) 
 (The Development of Efficiency in 
Working) 
 ศึกษาหลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการท างาน 
ทักษะและวิสัยทัศน์ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดย
เน้นหลักการท างานในเชิงกลยุทธ์และประสิทธิภาพในการ
ท างานตามแนวทฤษฎีการบริหารจัดการในลักษณะทีมงานเป็น
หลัก และการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานแนวพุทธ 
 

 ตัดออก 



 

 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๑๐๑ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค. 
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ภาคผนวก ฆ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๔๒ 

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

 เพื่อให้การบริหารงานการศึกษาในมหาวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงค์  จึงเห็นสมควรออก   ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
พ.ศ. ๒๕๔๐ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๒   เมื่อวันที่   ๒๕   
กุมภาพันธ์   ๒๕๔๒   จึงมีมติให้ออกข้อบังคับดังต่อไปนี้ :- 

บททั่วไป 

ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วยการศึกษา 
ระดับ ปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๔๒” 

ข้อ ๒   ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓  บรรดากฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อก าหนด  ค าสั่ง  หรือ ประกาศอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับ 

ข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
ข้อ ๔  ในข้อบังคับนี้ 
   “นิสิต”  หมายถึง  ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตระดับปริญญาตรีเรียบร้อยแล้ว 
ข้อ ๕   ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 
ข้อ ๖  คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา 
          ๖.๑  คุณสมบัติของนิสิตที่เป็นพระภิกษุสามเณร 
            ๖.๑.๑  เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม ๕ ประโยคขึ้นไปหรือ 
   ๖.๑.๒  เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค  และเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ประโยค

มัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือได้รับประกาศนียบัตรอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรอง   หรือ 
           ๖.๑.๓ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน 

พระปริยัติธรรมสามัญศึกษา  หรือ 
            ๖.๑.๔  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือได้รับ 

ประกาศนียบัตรอื่น ที่มหาวิทยาลัยรับรองและเม่ือได้รับ การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้ว ต้อง
ศึกษาวิชาภาษาบาลีที่มหาวิทยาลัยก าหนดไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต  หรือ 

     ๖.๑.๕  เป็นพระสังฆาธิการหรือครูสอนพระปริยัติธรรม  ผู้ส าเร็จการศึกษา ประโยค
มัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเท่าและสอบได้นักธรรมชั้นเอก  และได้รับการแต่งตั้งมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๓ ปี  
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   ๖.๑.๖  เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือขอรับปริญญา ตาม
หลักเกณฑ์ที่สภาวิชาการก าหนด 

   ๖.๑.๗  เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรค ในการศึกษา 
   ๖.๑.๘ ไม่เคยถูกคัดชื่อออก  หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความ 

ประพฤติหรือวินัย 
  ๖.๒  คุณสมบัติของนิสิตที่เป็นคฤหัสถ์ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ข้อ ๗  มหาวิทยาลัยจะด าเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนิสิตใหม่  โดยพิจารณาแต่งตั้งคณะ กรรมการ

สอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีในแต่ละปีการศึกษา 
ข้อ ๘  มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือ 

สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตเพ่ือเข้าศึกษาในอีกสาขาหนึ่งได้   ทั้งนี้  โดยคณะกรรมการ ประจ า
คณะหรือคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยที่ผู้นั้นประสงค์จะเข้าศึกษามีมติเห็นชอบ 

ให้คณะกรรมการประจ าคณะหรือคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยที่จะรับเข้าศึกษามีอ านาจพิจารณา 
เทียบรายวิชาและหน่วยกิตที่ผู้นั้นได้ศึกษาแล้ว  พร้อมทั้งก าหนดเงื่อนไขและจ านวนหน่วยกิตที่จะ ต้องศึกษาใน
สาขาวิชาที่ผู้นั้นขอเข้าศึกษา  ทั้งนี้  จะต้องมีหน่วยกิตสะสมใหม่ไม่น้อยกว่า ๖๐ หน่วยกิต  และมีเวลาศึกษาอีก
ไม่น้อยกว่า ๓ ภาคการศึกษาปกติ 

ข้อ ๙  การนับวันต่าง ๆ ตามข้อบังคับนี้  มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป 

หมวดที่ ๑ 

การจัดและวิธีการศึกษา 
 
ข้อ ๑๐  การจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยให้ใช้ระบบหน่วยทวิภาค(Semester Credit System)  โดย

แบ่งเวลาการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ 
  ๑๐.๑  ภาคการศึกษาท่ีหนึ่ง (First  Semester) มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า ๑๕ สัปดาห ์
  ๑๐.๒ ภาคการศึกษาท่ีสอง (Second Semester) มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า ๑๕ สัปดาห ์
นอกจากนั้นจะจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน (Summer  Session) ต่อจากภาคการศึกษาที่สอง      อีกหนึ่ง

ภาคก็ได้  โดยมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์   แต่ให้เพ่ิมชั่วโมงการเรียนในแต่ละรายวิชา ให้เท่ากับภาคปกติ  
ภาคการศึกษาฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับ 

ข้อ ๑๑  ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีต้องไม่ต่ ากว่า  ๘  ภาคการศึกษาปกติ และ
ต้องปฏิบัติงานตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอีก ๒ ภาคการศึกษาปกติ 

ยกเว้นในกรณีข้อ  ๘  ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดส าหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตร ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาการศึกษาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ ๑๒  หลักสูตรระดับปริญญาตรีให้ศึกษารายวิชาตามโครางสร้างหลักสูตรที่มหาวิทยาลัย ก าหนด 
ข้อ ๑๓  ให้ก าหนด หน่วยกิต (Credit)  เป็นหน่วยส าหรับวัดปริมาณการศึกษาตามลักษณะ งานของแต่

ละรายวิชา 
ข้อ ๑๔  การก าหนดค่าหน่วยกิตของรายวิชาในภาคการศึกษาปกติให้ก าหนดเกณฑ์ดังนี้ 
  ๑๔.๑  รายวิชาที่นิสิตใช้เวลาฟังบรรยายสัปดาห์ละ ๑ ชั่วโมง  และมีการเตรียม หรือ

การศึกษานอกเวลาเรียนอีกสัปดาห์ละ ๒ ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษาให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
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  ๑๔.๒  รายวิชาที่นิสิตใช้เวลาปฏิบัติการอภิปรายหรือสัมมนาสัปดาห์ละ ๒ - ๓ ชั่วโมงและเมื่อ
รวมกับการศึกษานอกเวลาเรียนแล้ว  นิสิตใช้เวลาไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๓ ชั่วโมงตลอด ภาคการศึกษาให้มีค่า
เทา่กับ ๑ หน่วยกิต 

ข้อ ๑๕ ให้แต่ละคณะหรือวิทยาลัยก าหนดหลักสูตรและจ านวนหน่วยกิตที่จะต้องเรียน  โดยจะ ต้องมี
วิชาแกนพระพุทธศาสนาและวิชาพ้ืนฐานทั่วไปที่มหาวิทยาลัยก าหนดในแต่ละหลักสูตร 

ข้อ ๑๖  การเลือกและการขอเปลี่ยนสาขาวิชาเอกให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะ หรือ
วิทยาลัยที่จะออกระเบียบและก าหนดหลักเกณฑ์ 

ข้อ ๑๗ ให้แต่ละคณะหรือวิทยาลัยส่งชื่อรายวิชาที่จะเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ให้กองทะเบียน
และวัดผล ทราบ ก่อน วันลงทะเบียน 

ภายหลังวันลงทะเบียนรายวิชาแล้ว  หากคณะหรือวิทยาลัยจ าเป็นต้องเปิดสอนรายวิชาใหม่ เพ่ิมขึ้น  
หรือไม่เปิดสอนรายวิชาใดท่ีได้แจ้งไว้ก็ให้ด าเนินการได้แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ กรรมการประจ าคณะ
หรือคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย  และต้องแจ้งให้กองทะเบียนและวัดผลทราบ  ทั้งนี้   ต้องไม่เกิน ๑๕ วัน  
นับจากวันเปิดภาคการศึกษา 

ข้อ ๑๘  ให้มหาวิทยาลัยออกระเบียบและก าหนดหลักเกณฑ์  ซึ่งไม่ขัดกับข้อบังคับนี้ในการรับ นิสิตที่จะ
ขอย้ายจากคณะหรือวิทยาลัยต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยหรือโอนจากสถาบันการศึกษาอ่ืน โดย จะต้องมีเวลา
การศึกษาต่อเนื่องในคณะหรือวิทยาลัยที่เข้าศึกษาใหม่ไม่น้อยกว่า ๓  ภาคการศึกษา ปกติและต้องมีหน่วยกิต
สะสมใหม่ไม่น้อยกว่า  ๖๐ หน่วยกิต 

ข้อ ๑๙  การเทียบฐานะชั้นปีที่ของนิสิตให้มหาวิทยาลัยก าหนดจ านวนหน่วยกิตที่นิสิต ลงทะเบียนเรียน
และสอบได้ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเป็นเกณฑ์พิจารณาและกระท าเมื่อสิ้นภาค การศึกษาปกติทุกภาค 

ข้อ ๒๐  สภาพนิสิต  แบ่งออกได้ดังนี้ :- 
  ๒๐.๑  นิสิตสภาพสมบูรณ์ (On Promotion) 
             ได้แก่     นิสิตที่สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป 
  ๒๐.๑  นิสิตสภาพรอพินิจ (On  Probation) 
             ได้แก่  นิสิตที่สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๒.๐๐ 
  การจ าแนกสภาพนิสิตจะกระท าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาค  ทั้งนี้  ยกเว้นนิสิต ที่เข้าศึกษา

เป็นปีแรก  ซึ่งการจ าแนกสภาพจะกระท าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่สองนับแต่เริ่มเข้าศึกษา           
  กองทะเบียนและวัดผลจะต้องแจ้งสภาพรอพินิจให้นิสิตที่มีสภาพเช่นนั้น และอาจารย์ ที่ปรึกษา

ของนิสิตผู้นั้นทราบโดยเร็วที่สุด 
 ข้อ ๒๑  การลาพักและการกลับเข้าศึกษาใหม่  นิสิตอาจยื่นค าร้องขอลาพักการศึกษา ต่อคณบดี

หรือผู้อ านวยการวิทยาลัยได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ :- 
   ๒๑.๑    ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
   ๒๑.๒ ได้รับทุนการศึกษาระหว่างประเทศ  หรือทุนอ่ืนใดซึ่งมหาวิทยาลัย เห็นสมควร

สนับสนุน 
   ๒๑.๓ เจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานตามค าสั่งแพทย์โดยมีใบรับรอง แพทย์มา

แสดงต่อมหาวิทยาลัย 
   ๒๑.๔  มีเหตุจ าเป็นสุดวิสัยอ่ืนที่ส าคัญ 
              ในกรณีที่นิสิตขอลาพักก่อนลงทะเบียนรายวิชาหรือก่อนเปิดภาคการ ศึกษา  นิสิต

ต้องยื่นค าร้องต่อคณบดีหรือผู้อ านวยการวิทยาลัยที่ตนสังกัดอย่างช้าภายใน ๗ วัน  นับจาก วันที่เปิดภาค
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การศึกษา  และจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพ่ือรักษาสภานภาพการเป็นนิสิตไว้  หากไม่ปฏิบัติ ตามมหาวิทยาลัยจะ
ถอนชื่อนิสิตผู้นั้นออกจากทะเบียนนิสิตและให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตทันที 

          อนึ่ง  ถ้านิสิตขอลาพักการศึกษาหลังจากที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาแล้ว  หรือใน
ระหว่างภาคการศึกษา  นิสิตต้องยื่นค าร้องโดยเร็วที่สุดและจะต้อง มีเวลาเรียนโดยสม่ าเสมอ ในระยะก่อนการยื่น
ค าร้องขอลาพัก  หากรายวิชาใดนิสิตขาดเรียนเกินร้อยละ ๒๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด ให้ถือว่าได้ผลการศึกษา
ระดับ  F  เฉพาะรายวิชานั้นและให้น าไปคิดค่าระดับเฉลี่ยด้วย 

ข้อ ๒๒ ให้คณบดีหรือผู้อ านวยการวิทยาลัยที่นิสิตสังกัดอนุมัติให้ลาพักได้ครั้งละไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษา 
ถ้านิสิตยังมีความจ าเป็นที่จะต้องขอลาพักต่อไปอีกให้ยื่นค าร้องขอลาพักใหม่ตามวิธีการ      ดังกล่าวแล้ว 

นิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักหรือถูกสั่งพักการศึกษา  เมื่อจะกลับเข้าศึกษาใหม่จะต้องยื่น ค าร้องขอกลับ
เข้าศึกษา ต่อคณบดี หรือผู้อ านวยการวิทยาลัยก่อนวันเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน  หากไม่ปฏิบัติตาม
จะไม่มีสิทธิลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษานั้น     เว้นแต่คณะกรรมการประจ าคณะ หรือคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัยเห็นว่ามีเหตุส าคัญและจ าเป็นที่ท าให้นิสิตผู้นั้นไม่อาจยื่นค าร้องขอ กลับเข้าศึกษาได้ทันตาม
ก าหนดจะอนุมัติให้เป็นกรณีพิเศษก็ได้ 

ข้อ ๒๓   คณะหรือวิทยาลัยจะต้องแจ้งรายชื่อนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักหรือถูกสั่งพักการ ศึกษาและ
รายชื่อนิสิต ที่กลับเข้าศึกษาใหม่ให้กองทะเบียนและวัดผลทราบโดยเร็วที่สุด 

หมวดที่ ๒ 

การขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต  การลงทะเบียน  การเพิ่มและการถอนรายวิชา 
 
ข้อ ๒๔ การขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต   
   ๒๔.๑ ผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตต้องน าหลักฐานที่มหาวิทยาลัยก าหนดมายื่น ต่อกองทะเบียนและ

วัดผลด้วยตนเองตามวันเวลาและสถานที่ที่ก าหนด  พร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียมตาม ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ๒๔.๒  ผู้ไม่สามารถมายื่นค าร้องขอขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตตามวันที่ก าหนดต้องแจ้ง เหตุขัดข้อง

ให้กองทะเบียนและวัดผลทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน ๗ วันหลังจากที่ก าหนดไว้  มิฉะนั้นจะถือว่าสละ
สิทธิ์ 

  ในกรณีที่ได้แจ้งให้กองทะเบียนและวัดผลทราบตามความในวรรคแรกแล้ว  ต้องขึ้น ทะเบียน
เป็นนิสิตด้วยตนเอง  ยกเว้นกรณีที่มหาวิทยาลัย พิจารณาเห็นว่ามีเหตุจ าเป็นอันหลีกเลี่ยงมิได้   จึงอนุญาตให้
มอบหมายผู้แทนมาขึ้นทะเบียนได้   ทั้งนี้   ต้องท าให้เสร็จเรียบร้อยภายใน ๗ วัน  นับจากวัน เปิดภาคการศึกษา 

ข้อ ๒๕ การลงทะเบียนรายวิชา  
  ๒๕.๑  นิสิตต้องลงทะเบียนรายวิชาตามที่ประสงค์จะเรียนตามแบบฟอร์ม และ หลักเกณฑ์ที่

กองทะเบียนและวัดผลก าหนดไว้ 
  ๒๕.๒ ให้มีการลงทะเบียนรายวิชาทุกภาคการศึกษาและการลงทะเบียนทุกครั้ง ต้องได้รับความ

เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งจะลงลายมือไว้เป็นหลักฐานในบัตรลงทะเบียนรายวิชา 
  ๒๕.๓    นิสิตต้องมาลงทะเบียนรายวิชาด้วยตนเองตามวัน  เวลา  และสถานที่ที่ก าหนด พร้อม

ทั้งช าระค่าธรรมเนียมและส่วนที่ค้างช าระ(ถ้ามี)ให้เรียบร้อยจึงจะถือว่าการลงทะเบียนนั้นสมบูรณ์  และนิสิตจะ
ได้รับรายงานผลการศึกษาเม่ือสิ้นภาคการศึกษาเฉพาะรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วเท่านั้น 
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  ๒๕.๔  นิสิตที่มาลงทะเบียนรายวิชาหลังจากวันที่กองทะเบียนและวัดผล ก าหนด ให้ถือว่ามา
ลงทะเบียนช้า  ต้องช าระค่าธรรมเนียมเพ่ิมเป็นพิเศษตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ซึ่งประกาศให้ทราบเป็น
คราว ๆ ไป 

  ๒๕.๕    นิสิตที่ไม่มาลงทะเบียนรายวิชาภายใน ๑๐ วันแรกของภาคการศึกษาปกติ  หรือ ๗ 
วันแรกของภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน  เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะ  หรือคณะ กรรมการ
ประจ าวิทยาลัยเป็นกรณีพิเศษ  ทั้งระยะเวลาที่พ้นก าหนดนั้นไม่นานเกินสมควร  และต้อง ช าระค่าธรรมเนียม
ตามข้อ ๒๕.๔ 

  ในกรณีที่นิสิตได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเป็นกรณีพิเศษเช่นนี้  ถ้าเวลาเรียน นับจากวัน
ลงทะเบียนรายวิชาเหลืออยู่ไม่ถึงร้อยละ ๘๐ ของภาคการศึกษานั้น  ก็ให้มีสิทธิ์เข้าสอบ ในรายวิชาที่ได้
ลงทะเบียนด้วย  แต่ทั้งนี้ต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาที่เหลือ 

  ๒๕.๖ นิสิตที่ไม่ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาปกติภาคใดภาคหนึ่งที่ มหาวิทยาลัยเปิด
ท าการสอนจะต้องลาพักการศึกษาภายใต้เงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในข้อ ๒๑ หากไม่ปฏิบัติ  ดังกล่าว  มหาวิทยาลัยจะ
ถอนชื่อนิสิตผู้นั้นออกจากทะเบียนนิสิตและให้พ้นสถานภาพการเป็นนิสิตทันที 

  ๒๕.๗   ถ้าไม่เกินก าหนด ๒ ปี  นับจากวันที่มหาวิทยาลัยถอนชื่อนิสิตออกจากทะเบียน นิสิต
ตามข้อ ๒๑ ข้อ ๒๕.๖ และข้อ ๕๘.๓ .๑๓ มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นิสิตผู้นั้นกลับเข้าเป็นนิสิตใหม่ ได้เมื่อมีเหตุ
อันสมควร โดยให้ถือระยะเวลานั้นเป็นระยะเวลาพักการศึกษา 

     ในกรณีเช่นนี้นิสิตต้องเสียค่าธรรมเนียมเสมือนเป็นผู้ลาพักการศึกษา  รวมทั้งค่า ธรรมเนียมอ่ืน 
ๆ ที่ค้างช าระ (ถ้ามี) ด้วย 

ข้อ ๒๖  จ านวนหน่วยกิตท่ีนิสิตอาจลงทะเบียนเรียนได้  มีดังนี้ :- 
  ๒๖.๑  นิสิตสภาพสมบูรณ์ให้ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต

และไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต  ยกเว้นนิสิตคณะครุศาสตร์ให้เป็นไปตามหลักสูตรของคณะ           ที่มหาวิทยาลัย
ประกาศใช้  ส่วนในภาคการศึกษาฤดูร้อนให้ลงทะเบียนรายวิชาไม่เกิน ๑๐ หน่วยกิต 

  ๒๖.๒  นิสิตสภาพรอพินิจในภาคการศึกษาปกติ  ให้ลงทะเบียนรายวิชาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วย
กิตและไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต ส่วนในภาคการศึกษาฤดูร้อนให้ลงทะเบียนรายวิชาไม่เกิน  ๖ หน่วยกิต 

  ๒๖.๓ นิสิตพิเศษที่มหาวิทยาลัยอนุมัติรับเข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษให้ลงทะเบียน รายวิชาตาม
ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 

ข้อ ๒๗    นิสิตที่ประสงค์จะลงทะเบียนรายวิชา  นอกเหนือไปจากที่ก าหนดไว้ในข้อ ๒๖ ต้องยื่น ค าร้อง
เป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณบดีหรือผู้อ านวยการวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษ 

ข้อ  ๒๘   การเพิ่มและการถอนรายวิชา 
  ๒๘.๑  การขอเพ่ิมรายวิชาจะกระท าได้ภายใน ๑๕ วันแรกของภาคการศึกษาปกติ  หรือ 

ภายใน ๗ วันแรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน  โดยได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา 
  ๒๘.๒  การขอถอนรายวิชา  ต้องได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ภายใน

เงื่อนไขและให้มีผล  ดังต่อไปนี้ :- 
    ๒๘.๒.๑  ถ้าขอถอนภายใน ๑๕ วันแรกของภาคการศึกษาปกติหรือ ๗ วันแรก ของ

ภาคการศึกษาฤดูร้อน  รายวิชาที่ถอนนั้นจะไม่ปรากฏในระเบียน 
    ๒๘.๒.๒  ถ้าขอถอนเมื่อพ้นก าหนด ๑๕ วันแรก  แต่ยังอยู่ภายใน ๔๕ วันแรก ของ

ภาคการศึกษาปกติหรือเมื่อพ้นก าหนด ๗ วันแรก  แต่ยังอยู่ภายใน ๒๐ วันแรกของภาคการศึกษา ฤดูร้อนถือว่า
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นิสิตถอนตัวจากการศึกษารายวิชานั้นและจะได้รับสัญลักษณ์  W  ในรายวิชานั้น  ทั้งนี้ต้อง มีเวลาเรียนใน
รายวิชานั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  

    ๒๘.๒.๓ การขอถอนเมื่อพ้นก าหนด  ตามข้อ ๒๘.๒.๒ นั้นจะกระท ามิได้ เว้นแต่
คณะกรรมการประจ าคณะหรือคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยเห็นสมควรอนุมัติด้วยเหตุผลพิเศษ  ในกรณีเช่นนี้
นิสิตจะได้รับสัญลักษณ์  W  ในรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ถอนนั้น 

    ๒๘ .๒ .๔  การถอนซึ่ ง ไม่ ได้ รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะ  หรือ 
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย  ตามข้อ ๒๘.๒.๓  นิสิตจะได้รับระดับ  F  ในรายวิชานั้น  และให้น ามา ค านวณ
ค่าระดับเฉลี่ยด้วย 

    ๒๘.๒.๕   นิสิตจะถอนรายวิชาจนเหลือจ านวนหน่วยกิตต่ ากว่า ๙ หน่วยกิต ใน
การศึกษาภาคปกติไม่ได้  เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะหรือคณะกรรมการ ประจ า
วิทยาลัย 

ข้อ ๒๙  มหาวิทยาลัยจะก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รวมทั้งสิทธิการได้รับค่าธรรมเนียม คืนในบาง
กรณี   ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป 

หมวดที่ ๓ 

การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา 

ข้อ ๓๐   ให้มีการวัดผลการศึกษาทุกรายวิชาที่นิสิตได้ลงทะเบียนเรียนไว้แต่ละภาคการศึกษา 
ข้อ ๓๑  การวัดผลการศึกษาอาจท าได้หลายวิธี  ในระหว่างภาคการศึกษาจะมีการสอบทุกราย วิชาที่

ลงทะเบียนเรียนไว้ในภาคการศึกษานั้น  ถ้ารายวิชาใดไม่มีการสอบให้คณบดี หรือผู้อ านวยการ วิทยาลัยประกาศ
ให้นิสิตทราบก่อนการลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น 

ข้อ ๓๒  นิสิตต้องมีเวลาเรียนในแต่ละรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลา
เรียนทั้งหมด  ในภาคการศึกษานั้นจึงจะมีสิทธิเข้าสอบในรายวิชานั้น  ยกเว้นกรณีตามข้อ ๒๕.๕ 

นิสิตผู้มีเวลาเรียนในรายวิชาใดไม่ครบเกณฑ์ก าหนดดังกล่าว  และมิได้รับอนุมัติจากคณบดี จะได้ระดับ 
F ในรายวิชานั้นและให้น ามาค านวณค่าระดับเฉลี่ยด้วย 

 
ข้อ ๓๓   การประเมินผลการศึกษา 
ระบบการประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชานั้นให้มีผลการศึกษาระดับ (Grade) และค่าระดับ 

(Grade-Point) ดังนี้ 
 ผลการศึกษา       ระดับ  ค่าระดับ 
 ดีเยี่ยม (EXCELLENT)          A ๔.๐ 
 ดีมาก (VERY GOOD)        B+  ๓.๕ 
 ดี (GOOD)                         B   ๓.๐ 
 ค่อนข้างดี (VERY FAIR)        C+ ๒.๕ 
 พอใช้ (FAIR)  C ๒.๐ 
 ค่อนข้างพอใช้  (QUITE FAIR)   D+ ๑.๕ 
 อ่อน  (POOR)   D ๑.๐ 
 ตก  (FAILED)          F ๐ 



 

 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๑๑๑ 
 
 

ทั้งนี้  เกณฑ์คะแนนต่ าสุดที่ถือว่าผ่านในรายวิชานั้น ๆ คือ  ระดับ D 
ข้อ ๓๔  การให้ระดับ F ให้กระท าในกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
  ๓๔.๑   นิสิตเข้าสอบและสอบตก 
  ๓๔.๒   นิสิตขาดสอบโดยไม่ได้รับอนุมัติจากคณบดีหรือผู้อ านวยการวิทยาลัย 
  ๓๔.๓   นิสิตไม่มีสิทธิเข้าสอบ  ตามข้อ ๓๒ 
  ๓๔.๔   นิสิตขอถอนรายวิชาในกรณีอ่ืน  นอกจากที่ระบุไว้ในข้อ ๒๘.๒.๔ 
  ๓๔.๕ นิสิตไม่แก้ผลการศึกษาที่ไม่สมบูรณ์ (I) ตามก าหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อ ๓๗  

     วรรค ๒ 
  ๓๔.๖   นิสิตกระท าผิดระเบียบการสอบไล่และได้รับการตัดสินให้สอบตก 
ข้อ ๓๕  นอกจากการวัดผลเป็นระดับตามข้อ ๓๓ แล้ว  รายงานผลการศึกษาอาจแสดงได้ด้วย 

สัญลักษณ์อ่ืนอีกดังนี้ 
  สัญลักษณ์       ผลการศึกษา 
  I (Incomplete)     ไม่สมบูรณ ์
  S (Satisfactory)    สอบได้ไม่ก าหนดระดับ 
  U (Unsatisfactory)    สอบตกไม่ก าหนดระดับ 
  W (Withdrawn)   ถอนรายวิชาที่ศึกษา 
  Au (Audit)        ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต 
ข้อ ๓๖ ในการศึกษารายวิชาตามหลักสูตรวิชาพ้ืนฐานทั่วไปของมหาวิทยาลัย หรือรายวิชา ซึ่งมีลักษณะ

เช่นเดียวกับวิชาพ้ืนฐานทั่วไปของมหาวิทยาลัย   อาจมีการวัดผลโดยไม่มีค่าระดับก็ได้  และให้แสดงผลการศึกษา
โดยใช้สัญลักษณ์ S หรือ U 

รายวิชาใดซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับรายวิชาพ้ืนฐานทั่วไปของมหาวิทยาลัยตามความในวรรค 
ก่อนให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ข้อ ๓๗    การให้สัญลักษณ์ I ส าหรับรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง ให้กระท าได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง 

ดังต่อไปนี้ :-     
  ๓๗.๑  นิสิตไม่ส่งงานมอบหมายหรือไม่เข้าทดสอบย่อยให้ครบเกณฑ์ตามก าหนด ที่อาจารย์

ผู้สอนวิชานั้นสั่งหรือด าเนินการในภาคการศึกษา 
  ๓๗.๒  นิสิตป่วยไม่อาจกระท าการสอบระหว่างการสอบรายวิชานั้น โดยมีใบรับรอง แพทย์มา

แสดงต่อมหาวิทยาลัย 
  ๓๗.๓  นิสิตขาดสอบโดยไม่ได้รับอนุมัติ จากคณบดีหรือผู้อ านายการวิทยาลัย หรือด้วย เหตุ

สุดวิสัยบางประการ  ซึ่งท าให้นิสิตนั้นยังปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายส าหรับรายวิชานั้นไม่สมบูรณ์ และอาจารย์
ผู้สอนเห็นว่าไม่สมควรประเมินผลการศึกษาขั้นสุดท้ายของนิสิตผู้นั้น 

ในกรณีดังกล่าวตามข้อ  ๓๗.๑, ๓๗.๒, และ ๓๗.๓ นิสิตจะต้องท าการสอบและปฏิบัติงานที่ได้ รับ
มอบหมายจาก อาจารย์ผู้สอนให้เรียบร้อยเพ่ือให้ผลการศึกษาที่สมบูรณ์  อย่างช้าภายใน ๑๕ วัน  หลัง จากวัน
ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาปกติถัดไป  มิฉะนั้นสัญลักษณ์   I  จะถูกปรับเป็น   F  ทันท ี

นิสิตที่ได้รับผลการศึกษาสมบูรณ์ตามเงื่อนไขในวรรคแรก  จะได้ระดับคะแนนไม่สูงกว่า C เว้นแต่นิสิตผู้
นั้นจะมีประวัติการเรียนเป็นพิเศษ  และผลไม่สมบูรณ์ (I)นั้นเกิดเนื่องมาแต่เหตุสุดวิสัย อาจให้ได้รับระดับสูงกว่า  
C  ได้ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ที่ปรึกษา  และคณะ กรรมการประจ าคณะหรือ
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยพิจารณาร่วมกันอนุมัติ 
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ข้อ ๓๘  การให้สัญลักษณ์ S จะให้เฉพาะรายวิชาซึ่งนิสิตสอบได้และหลักสูตรระบุว่าเป็น รายวิชาที่นิสิต
ต้องเรียนและสอบให้ได้โดยไม่ก าหนดระดับ 

ข้อ ๓๙  การให้สัญลักษณ์  U จะให้เฉพาะรายวิชาที่นิสิตสอบตกและหลักสูตรระบุว่าเป็น รายวิชาที่นิสิต
ต้องเรียนและสอบให้ได้โดยไม่ก าหนดระดับ  ในกรณีนี้นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ จนกว่าจะสอบได้สัญลักษณ์ 
S 

ข้อ ๔๐  การให้สัญลักษณ์ Au ให้กระท าเฉพาะรายวิชาที่นิสิตได้ลงทะเบียนไว้และแจ้งความ จ านงในวัน
ลงทะเบียนว่าจะเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต  และไม่ประสงค์จะให้มีการวัดผล 

ข้อ ๔๑  การให้สัญลักษณ์ W ให้กระท าเฉพาะรายวิชาในกรณีที่ระบุไว้ในข้อ  ๒๘.๒.๒  และ ๒๘.๒.๓ 
ข้อ ๔๒  นิสิตที่ผลการสอบในรายวิชาใดไม่ต่ ากว่าระดับ D ให้ถือว่าสอบได้ในรายวิชานั้น ยกเว้น ใน

รายวิชาที่หลักสูตรก าหนดว่าจะต้องได้ให้สูงกว่าระดับ D 
หากรายวิชาที่สอบตกเป็นวิชาบังคับในหลักสูตร  นิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชานั้นจนสอบ ได้ตาม

หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในวรรคแรก 
หากรายวิชาที่สอบตกเป็นวิชาเลือก  นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนซ้ าในรายวิชานั้น  หรืออาจลง ทะเบียน

เรียนวิชาอ่ืนแทนก็ได้ 
ข้อ ๔๓  รายวิชาใดที่นิสิตสอบได้สูงกว่าระดับ D ไม่มีสิทธิลงทะเบียนในรายวิชานั้นอีก  ส่วน รายวิชาที่

นิสิตลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) นิสิตอาจจะลงทะเบียนเรียนอีกก็ได้ 
ข้อ ๔๔   การนับหน่วยกิตสะสมให้นับรวมเฉพาะหน่วยของรายวิชาที่นิสิตสอบได้ตามเกณฑ์ข้อ ๓๘ และ

ข้อ ๔๒ เท่านั้น 
  ๔๔.๑  ในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดมากกว่าครั้ งหนึ่งให้นับจ านวนของ หน่วยกิ

ตของรายวิชานั้นไปคิดเป็นหน่วยกิตสะสมได้เพียงครั้งเดียว 
  ๔๔.๒  ในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนเรียนวิชาที่ระบุไว้ว่าเป็นวิชาที่เทียบเท่ากัน ให้นับ หน่วยกิต

เฉพาะรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งเท่านั้นเป็นหน่วยกิตสะสม 
ข้อ ๔๕  ให้มีการประเมินผลการศึกษาเม่ือสิ้นสุดการศึกษาทุกภาค  โดยค านวณหา ค่าระดับ เฉลี่ย ของ

รายวิชาที่นิสิตได้ลงทะเบียนไว้ส าหรับภาคการศึกษานั้น  ค่านั้นเรียกว่า ค่าระดับเฉลี่ยประจ าภาค (SEMESTER 
GRADE POINT AVERAGE = SGPA) และให้คิดค่าระดับเฉลี่ยส าหรับรายวิชาทั้งหมด ทุกภาค การศึกษาตั้งแต่
เริ่มเป็นนิสิตถึงภาคการศึกษาปัจจุบัน   ค่านั้นเรียกว่า  ค่าระดับเฉลี่ยสะสม       (CUMULATIVE  GRADE  
POINT  AVERAGE = CUM GPA) 

ข้อ ๔๖  การคิดค่าระดับเฉลี่ยประจ าภาค (SGPA ) ค านวณได้จากการน าผลบวกของผลคูณ ระหว่างค่า
ระดับต่อหน่วยกิตกับจ านวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชาที่ลงทะเบียนใน ภาคการศึกษานั้นตั้ง แล้วหารด้วยหน่วย
กิตท้ังหมดที่ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษานั้น 

ข้อ ๔๗   การคิดค่าระดับเฉลี่ยสะสม (CUM  GPA ) ค านวณได้จากการน าผลบวกของผลคูณ ระหว่างค่า
ระดับต่อหน่วยกิตกับจ านวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชาที่ลงทะเบียนไว้ทั้งหมดตั้งแล้วหาร ด้วยจ านวน หน่วยกิต
ทั้งหมดท่ีได้ลงทะเบียนไว้ไม่ว่ารายวิชานั้นจะซ้ ากันหรือแทนกันก็ตาม 

ข้อ ๔๘  รายวิชาใดที่มีรายงานผลการศึกษาเป็นสัญลักษณ์   I, S, W, Au  จะไม่น ามาค านวณหาค่า 
ระดับเฉลี่ย ตามข้อ ๔๖ และข้อ ๔๗ 

ข้อ ๔๙  การหาค่าระดับเฉลี่ยให้คิดทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ 
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หมวดที่ ๔ 

การเตือนและการรอพินิจ 

ข้อ ๕๐ มหาวิทยาลัยจะน าผลการศึกษาของนิสิตแต่ละรายมาพิจารณาทุกภาคการศึกษา  รวมทั้ง ภาค
การศึกษาภาคฤดูร้อน  นิสิตจะต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม ถึงภาคการศึกษานั้น ๆ ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ มิฉะนั้น จะ
ได้รับการเตือน (เตือน ๑ หรือ เตือน ๒ ) หรือ อยู่ในภาวะรอพินิจในต้นภาคการศึกษาถัดไป  หรือถูกถอนชื่อออก
จากทะเบียนนิสิตแล้วแต่กรณี 

ข้อ ๕๑  ในภาคแรกที่ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย  นิสิตผู้ใดได้ค่าระดับเฉลี่ยส าหรับภาคการ ศึกษานั้น
ต่ ากว่า ๑.๕๐ จะได้รับการเตือน (เตือนพิเศษ) จาก มหาวิทยาลัยซึ่งไม่นับเป็นการเตือนตาม                ข้อ  
๕๓   

ข้อ ๕๒   นิสิตต้องได้รับค่าเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นสองภาคแรกที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัย  ไม่ต่ ากว่า 
๑.๗๕ มิฉะนั้นจะต้องถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนิสิต 

ข้อ ๕๓   หากได้รับการเตือนสองภาคการศึกษาติดต่อกัน  โดยยั งได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 
๒.๐๐ อยู่เช่นเดิม  ให้อยู่ในภาวะรอพินิจในภาคการศึกษาถัดไป และให้บันทึกภาวะรอพินิจนั้นลงใน ระเบียน
เรียนด้วย 

ข้อ ๕๔   ในภาคการศึกษาท่ีอยู่ในภาวะรอพินิจ  หากนิสิตยังได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมจนถึงภาค การศึกษา
นั้นต่ ากว่า ๒.๐๐ อยู่อีก นิสิตผู้นั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนิสิต ยกเว้นกรณีตามข้อ ๕๕ 

ข้อ ๕๕  นิสิตที่ได้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบจ านวนหน่วยกิตตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ได้ค่าระดับ
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๑.๗๕ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ตามเกณฑ์สมบูรณ์  มหาวิทยาลัยอาจให้นิสิตผู้นั้น ศึกษาต่อไปตามที่
เห็นสมควร โดยจะให้ศึกษาต่อในคณะเดิมหรือเปลี่ยนสาขาวิชาหรือย้ายโอนคณะ สังกัดภายใต้ข้อบังคับ ๖๒.๑ 
และข้อ๖๒.๕ 

ข้อ ๕๖  กรณีข้อ ๕๕ นิสิตจะต้องศึกษาให้ ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมถึงเกณฑ์ ๒ .๐๐ ภายใน              
ระยะ ๓ ภาคการศึกษาถัดไป  ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสองเท่า ( ๘ ปี)  ส าหรับภาคการศึกษาปกติ  นับแต่วันที่ขึ้น 
ทะเบียนเป็นนิสิต 

ข้อ ๕๗  ภายใต้บังคับข้อ ๕๖ การเปลี่ยนสาขาวิชาก็ดี  การย้ายโอนคณะสังกัดก็ดี  การพักการ ศึกษาก็
ดี  ไม่มีผลท าให้การเตือนและภาวะรอพินิจเปลี่ยนแปลง 

หมวดที่ ๕ 

การพ้นสภาพนิสิตและวินัยของนิสิต 

ข้อ ๕๘  นิสิตต้องพ้นสภาพการเป็นนิสิตในกรณีต่อไปนี้ 
  ๕๘.๑   ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและได้รับปริญญาตามข้อ ๖๔ 
  ๕๘.๒   ได้รับอนุมัติจากคณบดีหรือผู้อ านวยการวิทยาลัยให้ลาออก 
  ๕๘.๓   ถูกถอนชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  ในกรณีดังต่อไปนี้ 
    ๕๘.๓.๑  ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใดการศึกษาหนึ่งตามข้อ  ๒๕.๖ 
    ๕๘.๓.๒  เมื่อพ้นก าหนดเวลาหนึ่งภาคการศึกษาแล้วไม่ช าระค่าบ ารุง มหาวิทยาลัย

เพ่ือรักษาสถานภาพการเป็นนิสิต 
    ๕๘.๓.๓  ขาดคุณวุฒิหรือคุณสมบัติตามข้อ ๖ อย่างใดอย่างหนึ่งตามแต่กรณี 
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   ๕๘.๓.๔  สอบได้รับค่าระดับเฉลี่ยประจ าภาคในภาคการศึกษาที่ ๑  ของการเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัย (ปีที่ ๑ หรือปีที่ ๓ แล้วแต่กรณี) ต่ ากว่า ๑.๒๕ หรือสอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม ของสองภาค
การศึกษาแรกของการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยต่ ากว่า ๑.๗๕ 

   ๕๘.๓.๕  ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๓ ของการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย       เป็นต้นไป  
สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๕๐ 

   ๕๘.๓.๖   ได้รับค่าระดับเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๗๕   เป็นเวลาสองภาคการศึกษา 
ติดต่อกัน 

   ๕๘.๓.๗  ไม่พ้นสภาพรอพินิจตามความในข้อ  ๕๔ 
   ๕๘.๓.๘  สอบได้ไม่ครบตามหลักสูตรของแต่ละคณะหรือได้ค่าระดับเฉลี่ย สะสม 

ตลอดหลักสูตรไม่ถึง ๒.๐๐ ภายในระยะเวลา ๒ เท่า  ของเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 
   ๕๘.๓.๙    ท าการทุจริตอย่างร้ายแรงในการสอบ 
   ๕๘.๓.๑๐  ไม่สามารถเลือกวิชาเอก – โท (ถ้ามี) ภายในระยะเวลาตาม หลักเกณฑ์ที่

แต่ละคณะก าหนดไว้ในหลักสูตร 
   ๕๘.๓.๑๑    ถูกสั่งพักการเรียนรวมกันเกินกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ 
   ๕๘.๓.๑๒  ประพฤติผิดอย่างร้ายแรงและได้รับการพิจารณาโทษให้พ้นสภาพ การเป็น

นิสิต 
   ๕๘.๓.๑๓  โอนไปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  
   ๕๘.๓.๑๔   มรณภาพหรือตาย 
ข้อ ๕๙  นิสิตที่พ้นสภาพการเป็นนิสิตแล้ว  หากจะกลับมาศึกษาใหม่จะน าหน่วยกิตสะสมเดิม มาใช้

ประโยชน์ในการศึกษาครั้งใหม่อีกไม่ได้ 
ข้อ ๖๐  ในกรณีที่นิสิตกระท าผิดกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อก าหนด ค าสั่งหรือประกาศอ่ืน ของ

มหาวิทยาลัย ต้องได้รับการพิจารณาโทษกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ 
  ๖๐.๑   ภาคทัณฑ์ 
  ๖๐.๒   พักการเรียน 
  ๖๐.๓   พ้นสภาพการเป็นนิสิต 
ข้อ ๖๑  การลงโทษนิสิตที่กระท าผิดระเบียบการสอบในการสอบประจ าภาคหรือการสอบ ระหว่างภาค  

ให้คณะกรรมการประจ าคณะหรือคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยที่นิสิตผู้นั้น สังกัดอยู่ร่วม กับกรรมการควบคุม
การสอบเป็นผู้พิจารณาว่าเป็นความผิดประเภททุจริตหรือส่อเจตนาทุจริตหรือเป็น ความผิดอื่น 

  ๖๑.๑   ถ้าเป็นความผิดประเภททุจริตให้ลงโทษนิสิตผู้กระท าผิดดังต่อไปนี้ 
    ๖๑.๑.๑   ให้นิสิตผู้นั้นได้รับระดับ F ในรายวิชานั้น 
    ๖๑.๑.๒  ให้คณะกรรมการประจ าคณะหรือคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ที่นิสิตผู้นั้น

สังกัดอยู่พิจารณาสั่งพักการศึกษาอย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษาปกติ  หรืออาจให้พ้นสภาพ การเป็นนิสิตได้ 
การพักการศึกษาของนิสิตผู้กระท าผิดนั้นให้เริ่มในภาคการศึกษาปกติถัดจากภาคการศึกษาที่กระท าผิด  

และให้นับระยะเวลาที่ถูกสั่งพักการศึกษาเป็นระยะเวลาการศึกษาด้วย 
  ๖๑.๒  ถ้าเป็นความผิดประเภทผิดระเบียบการสอบอย่างอ่ืนนอกเหนือจากข้อ ๖๑.๑ ให้ 

คณะกรรมการประจ าคณะหรือคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณีความผิด  แต่
จะต้องไม่เกินกว่าที่ระบุไว้ในข้อ ๖๑.๑.๑ 
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ทั้งนี้ให้คณบดีหรือผู้อ านวยการวิทยาลัยที่นิสิตผู้กระท าผิดนั้นสังกัดอยู่ด าเนินการลงโทษตาม มติของ
คณะกรรมการประจ าคณะหรือคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย  แล้วแจ้งให้กองทะเบียนและวัดผล ทราบทันที 

หมวดที่ ๖ 

การย้ายโอนสังกัดและหน่วยกิต 
 
ข้อ ๖๒   การย้ายโอนสังกัดหรือคณะหรือวิทยาลัยอาจท าได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  ๖๒.๑   นิสิตจะมีสิทธิขอย้ายสังกัดคณะหรือวิทยาลัยที่ได้ศึกษาอยู่ไปอยู่ในสังกัดอีก คณะหนึ่ง

ได้ต่อเมื่อได้ศึกษาในคณะหรือวิทยาลัยที่ก าลังศึกษาอยู่มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ  ไม่นับภาค
การศึกษาที่ลาพัก  ถูกสั่งพัก  หรือถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนิสิตและต้องได้ค่าระดับเฉลี่ย สะสมไม่ต่ ากว่า 
๑.๗๕ 

  ๖๒.๒   การขอย้ายโอนสังกัดคณะหรือวิทยาลัยให้นิสิตผู้ประสงค์จะขอย้ายโอน สังกัดแสดง
ความจ านงเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมเหตุผลประกอบยื่นต่อคณบดี  หรือผู้อ านวยการ วิทยาลัย  ที่ตนสังกัด
อย่างช้า ๑๕ วันก่อนวันเปิดภาคการศึกษาปกติ 

ให้คณบดีหรือผู้อ านวยการวิทยาลัยที่นิสิตสังกัดอยู่ส่งค าขอย้ายโอนพร้อมข้อคิดเห็นประกอบ ไปยังคณะ
หรือวิทยาลัยที่นิสิตขอย้ายโอนไปสังกัดเพ่ือศึกษานั้น 

 การจะอนุมัติหรือไม่ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการประจ าคณะหรือคณะกรรมการประจ า วิทยาลัย
ที่เก่ียวข้อง  เมื่อได้รับอนุมัติให้ย้ายโอนสังกัดแล้ว  ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

  ๖๒.๓   การย้ายโอนคณะหรือวิทยาลัยต้องด าเนินการให้เสร็จก่อนจะลงทะเบียน รายวิชา  เว้น
แต่อธิการบดีจะประกาศหรือสั่งการเป็นอย่างอ่ืน 

  ๖๒.๔  ให้คณะกรรมการประจ าคณะหรือคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยที่รับย้ายโอน มีอ านาจ
พิจารณาเทียบรายวิชาและหน่วยกิตท่ีนิสิตผู้นั้นได้ศึกษาไว้แล้ว  เพ่ือก าหนดเงื่อนไขการศึกษา และจ านวน หน่วย
กิตท่ีจะต้องศึกษาใหม่ในคณะหรือวิทยาลัยที่รับย้ายโอน 

ให้คณะหรือวิทยาลัยที่รับ ย้ายโอน ด าเนินการ ตามความในวรรคแรกให้เสร็จสิ้นและแจ้งผลให้ กอง
ทะเบียนและวัดผลทราบก่อน วันลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษานั้น ๆ  

  ๖๒.๕   การนับระยะเวลาการศึกษาตามข้อ ๕๖, ๕๘.๓  และข้อ ๖๔.๑ ให้นับระยะเวลา 
การศึกษาในคณะเดิมรวมด้วย 

ข้อ ๖๓  ส าหรับนิสิตที่ย้ายโอนคณะหรือวิทยาลัยภายในมหาวิทยาลัยให้น าผลการศึกษา ของรายวิ ชา
ต่าง ๆ ที่ได้ศึกษาจากคณะหรือวิทยาลัยเดิมมาค านวณค่าระดับเฉลี่ยสะสมด้วย  แม้รายวิชา ที่นิสิตผู้ย้ายโอน
คณะได้ศึกษาจะไม่ตรงกับหลักสูตรของคณะหรือวิทยาลัยที่สังกัดใหม่ก็ตาม  ส าหรับ นิสิตที่โอนคณะหรือ
วิทยาลัยมาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนให้ท าการประเมินผล  เฉพาะรายวิชาที่ได้ศึกษาใน
มหาวิทยาลัยนี้เท่านั้น 

ในกรณีที่นิสิตมหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติจากคณบดีหรือผู้อ านวยการวิทยาลัยที่ตนสังกัดให้ลงทะเบียน  
เรียนบางรายวิชาในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ให้น าผลการศึกษาของรายวิชานั้น ๆ มา ค านวณหา
ค่าระดับเฉลี่ยด้วย 
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หมวดที่ ๗ 

การส าเร็จการศึกษา 

ข้อที่ ๖๔  นิสิตผู้ส าเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ :- 
  ๖๔.๑  สอบได้หน่วยกิตสะสมครบตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาภายในระยะเวลาไม่เกิน ๒ เท่าของ

เวลาการศึกษาตามหลักสูตรและมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 
  ๖๔.๒  ผ่านการฝึกภาคปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วย

การฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน 
  ๖๔.๓  ไม่มีพันธะอ่ืนใดกับมหาวิทยาลัย 
ข้อ ๖๕  นิสิตที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม จะต้องมีคุณสมบัติเพ่ิมเติมดังนี้ 
  ๖๕.๑  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
    ๖๕.๑.๑   ต้องสอบได้หน่วยกิตครบตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน

หลักสูตรการศึกษานั้น    
        ๖๕.๑.๒  สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ 
 
        ๖๕.๑.๓  ไม่เคยสอบได้ต่ ากว่า  C  หรือได้สัญลักษณ์   U   ในรายวิชาที่ลง  

     ทะเบียนไว้และ 
        ๖๕.๑.๔  ไม่มีประวัติในระเบียนการศึกษาว่าเป็นผู้เคยประพฤติผิดอย่าง  

         ร้ายแรงในระหว่างที่ศึกษา 
  ๖๕.๒  เกียรตินิยมอันดับสอง 
       ๖๕.๒.๑  สอบได้หน่วยกิตครบตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้  

     ในหลักสูตรการศึกษานั้น ๆ 
      ๖๕.๒.๒  สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
      ๖๕.๒.๓  ไม่เคยสอบได้ต่ ากว่า  D  หรือได้สัญลักษณ์ U ในรายวิชาที่ลง  

       ทะเบียนเรียนไว้  และ 
      ๖๕.๒.๔   ไม่มีประวัติในระเบียนการศึกษาว่าเป็นผู้ เคยประพฤติผิดอย่าง 

       ร้ายแรงในระหว่างที่ศึกษา 
ข้อ ๖๖  นิสิตที่โอนมาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนไม่มีสิทธิได้รับปริญญา เกียรตินิยม  

เว้นแต่จะได้ศึกษาและได้หน่วยกิตสะสมตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจ านวนหน่วยกิต
ทั้งหมด 

ข้อ ๖๗   นิสิตต้องยื่นค าร้องต่อกองทะเบียนและวัดผลเพ่ือขอรับปริญญาในภาคการศึกษาสุดท้าย ที่
นิสิตจะสอบได้หน่วยกิตครบตามหลักสูตร 

ข้อ ๖๘  ให้คณะกรรมการประจ าคณะหรือคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยและผู้อ านวยการ กองทะเบียน
และวัดผลเป็นผู้พิจารณาค าร้องของนิสิตเบื้องต้นแล้วเสนอต่อสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา เสนอสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติปริญญาหรือปริญญาเกียรตินิยมต่อไป 

ข้อ ๖๙   สภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุมัติปริญญาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
ข้อ ๗๐  มหาวิทยาลัยจัดให้มีพิธีประสาทปริญญาบัตรปีละ ๑ ครั้ง  ซึ่งจะประกาศก าหนดวัน ให้ทราบ

เป็นปี ๆ ไป 
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บทเฉพาะกาล 
 
ข้อ ๗๑  ให้ใช้ข้อบังคับนี้กับนิสิตระดับปริญญาตรี  ดังต่อไปนี้ 
  ๗๑.๑  นิสิตที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรีก่อนปีการศึกษา ๒๕๔๒   ยังคงปฏิบัติ ตาม

ข้อบังคับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พุทธศักราช 
๒๕๓๐ 

  ๗๑.๒  นิสิตที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๒ เป็นต้นไป  
ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

    
      ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
    

     ลงชื่อ     
                  (พระสุเมธาธิบดี) 
                              นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ภาคผนวก ง 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี ๒)   
พุทธศักราช  ๒๕๕๐ 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒)   
พุทธศักราช  ๒๕๕๐ 

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

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๐   เมื่อวันพุธที่   ๒๘   กุมภาพันธ์   
พุทธศักราช ๒๕๕๐   จึงให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยไว้ ดังต่อไปนี้ :- 
 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๐” 
 ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๖  คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา 
                ๖.๑  คุณสมบัติของพระภิกษุสามเณรผู้สมัครเข้าศึกษา 

(๑)    เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม  ๓ ประโยค และต้องศึกษาวิชาสามัญเพ่ิมเติมตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด  หรือ 

  (๒)   เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม  ๓ ประโยค  และส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  
ตอนต้น หรือ 

 (๓)   เป็นผูส้อบได้เปรียญ ๓ ประโยค และได้รับประกาศนียบัตรอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 
(๔)    เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
  แผนกสามัญศึกษา หรือ 
(๕) เป็นพระสังฆาธิการหรือครูสอนพระปริยัติธรรมที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) หรือ 
(๖)  เป็นพระสังฆาธิการหรือครูสอนพระปริยัติธรรมที่สอบได้นักธรรมชั้นเอกและส าเร็จ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  หรือ    
(๗) เป็นผู้สอบได้นักธรรมชั้นเอกและส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ

เทียบเท่า และต้องศึกษาวิชาภาษาบาลี ไม่น้อยกว่า ๑๒  หน่วยกิต ยกเว้นผู้ส าเร็จ
การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาขาวิชาบาลีที่มหาวิทยาลัยรับรอง  หรือ 
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(๘)  เป็นผู้ส าเร็จระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือผู้ได้รับประกาศนียบัตรอื่นที่
มหาวิทยาลัยรับรอง และต้องศึกษาวิชาภาษาบาลี  ไม่น้อยกว่า ๒๔  หน่วยกิต ยกเว้น
ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาบาลีที่มหาวิทยาลัยรับรอง  หรือ 

 (๙)  เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษเพ่ือขอรับปริญญาตามเกณฑ์ที่
สภาวิชาการก าหนด 

(๑๐)   ไม่เคยถูกคัดชื่อออกหรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ  เพราะความผิดทาง
ความประพฤติหรือวินัย” 

        ๖.๒  คุณสมบัติของคฤหัสถ์ผู้สมัครเข้าศึกษา  
(๑) เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรมหรือบาลีศึกษา  ๓ ประโยค และต้องศึกษาวิชาสามัญเพ่ิมเติม

ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  หรือ 
(๒)   เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรมหรือบาลีศึกษา  ๓ ประโยค  และส าเร็จการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น หรือ 
 (๓) เป็นผู้สอบได้เปรียญหรือบาลีศึกษา ๓ ประโยค  และได้รับประกาศนียบัตรอื่นที่

มหาวิทยาลัยอื่นรับรอง  หรือ 
 (๔)  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
  แผนกสามัญศึกษา หรือ 
 (๕)   เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือผู้ได้รับประกาศนียบัตรอื่นที่

มหาวิทยาลัยรับรอง และต้องศึกษาวิชาภาษาบาลีไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต  ยกเว้น
ผู้ส าเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาภาษาบาลีที่มหาวิทยาลัยรับรอง  หรือ  

 (๖)   เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษเพ่ือขอรับปริญญาตามเกณฑ์ที่
สภาวิชาการก าหนด 

 (๗)   ไม่เคยถูกคัดชื่อออกหรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทาง
ความประพฤติหรือวินัย  

      ประกาศ  ณ  วันที่  ๕   เมษายน   พุทธศักราช   ๒๕๕๐ 

     ลงชื่อ           
                           (พระธรรมสุธี) 
                              นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  (ฉบับท่ี ๓) แก้ไขเพิ่มเติม 

พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  (ฉบับที่ ๓) แก้ไขเพิม่เติม 

พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
------------------- 

 
 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย        ว่า
ด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๑ 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่า    ด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๕๕๑” 
 ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ส าหรับนิสิตผู้เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๑ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด ค าสั่ง หรือประกาศอ่ืนใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
 ข้อ ๔ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 
 ข้อ ๕ ให้ยกเลิกข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่า  ด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ ๑๐ การจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยให้ใช้ระบบหน่วยทวิภาค (Semester Credit 
System) โดยแบ่งเวลาการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ 
   ๑๐.๑ ภาคการศึกษาที่หนึ่ง (First Semester) มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า ๑๕ 

สัปดาห์ 
   ๑๐.๒ ภาคการศึกษาที่สอง (Second Semester) มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 

๑๕ สัปดาห์ 
  นอกจากนั้น จะจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน (Summer Session) ต่อจากภาคการศึกษาที่
สองอีก ๑ ภาคก็ได้ โดยมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ แต่ให้เพ่ิมชั่วโมงการเรียนในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับ
ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษาท่ีไม่บังคับ” 
 ข้อ ๖ ให้ยกเลิกข้อ ๑๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่า   ด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ ๑๑ ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีใช้เวลาศึกษาไม่ เกิน ๘ ปี
การศึกษา และต้องปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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  ส่วนหลักสูตรคณะครุศาสตร์ ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษา และการปฏิบัติงาน
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดส าหรับคณะครุศาสตร์ให้นับเข้าในปีการศึกษาท่ี ๕ 
  ยกเว้นในกรณีข้อ ๘ ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ส าหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตร
ต่อเนื่อง ระยะเวลาการศึกษาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด” 
 ข้อ ๗ ให้ยกเลิกข้อ ๑๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่า ด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ ๑๕ ให้แต่ละคณะหรือวิทยาลัยก าหนดหลักสูตรและจ านวนหน่วยกิตที่จะต้อง
เรียน โดยจะต้องมีวิชาแกนพระพุทธศาสนาและวิชาศึกษาทั่วไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ใน   แต่ละ
หลักสูตร” 
 ข้อ ๘ ให้ยกเลิกข้อ ๑๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่า ด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ ๑๖ การเลือกและการขอเปลี่ยนสาขาวิชาหรือวิชาเอกให้เป็นหน้าที่และความ
รับผิดชอบของคณะหรือวิทยาลัยที่จะออกระเบียบและก าหนดหลักเกณฑ์” 
 ข้อ ๙ ให้ยกเลิกข้อ ๒๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่า ด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ ๒๖ จ านวนหน่วยกิตท่ีนิสิตอาจลงทะเบียนเรียนได้ มีดังนี้ 
   ๒๖.๑ นิสิตสภาพสมบูรณ์ให้ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาปกติไม่

น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต และไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต ยกเว้นนิสิตคณะครุ
ศาสตร์ให้เป็นไปตามหลักสูตรของคณะที่มหาวิทยาลัยประกาศใช้ 
ส่วนในภาคการศึกษาฤดูร้อนให้ลงทะเบียนรายวิชาไม่เกิน ๑๐ หน่วย
กิต 

   ๒๖.๒ นิสิตสภาพรอพินิจในภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนรายวิชาไม่
น้อยกว่า ๖ หน่วยกิตและไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต ส่วนในภาคการศึกษา
ฤดูร้อนให้ลงทะเบียนรายวิชาไม่เกิน ๖ หน่วยกิต 

   ๒๖.๓ นิสิตพิเศษที่มหาวิทยาลัยอนุมัติรับเข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ให้
ลงทะเบียนรายวิชาตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 

   ๒๖.๔ หลักสูตรระดับปริญญาตรีให้ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ต่ ากว่า ๖ ภาค
การศึกษาปกติ   ส าหรับคณะครุศาสตร์ต้องไม่ต่ ากว่า ๘ ภาค
การศึกษาปกต”ิ 

 ข้อ ๑๐ ให้ยกเลิกข้อ ๒๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่า ด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ ๒๘ การเพ่ิมและการถอนรายวิชา 
   ๒๘.๑ การขอเพ่ิมรายวิชาจะกระท าได้ภายในสิบห้าวันแรกของภาคการศึกษา

ปกติหรือภายในเจ็ดวันแรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน โดยได้รับอนุมัติ
จากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา 

   ๒๘.๒ การขอถอนรายวิชา ต้องได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่
ปรึกษาภายในเงื่อนไขและให้มีผล ดังต่อไปนี้ 
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    ๒๘.๒.๑ ถ้าขอถอนภายในสิบห้าวันแรกของภาคการศึกษาปกติหรือ
เจ็ดวันแรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน หรือนิสิตที่ถูกสั่งพัก
การศึกษา  รายวิชาที่ถอนนั้นจะไม่ปรากฏสัญลักษณ์ W ใน
ระเบียน 

    ๒๘.๒.๒ ถ้าขอถอนเมื่อพ้นก าหนดสิบห้าวันแรก  แต่ยังอยู่ภายในสี่
สิบห้าวันแรกของภาคการศึกษาปกติหรือเมื่อพ้นก าหนดเจ็ด
วันแรก  แต่ยังอยู่ภายในยี่สิบวันแรกของภาคการศึกษาฤดู
ร้อน  ถือว่านิสิตถอนตัวจากการศึกษารายวิชานั้นและจะ
ได้รับสัญลักษณ์ W ในรายวิชานั้น  ทั้งนี้ ต้องมีเวลาเรียนใน
รายวิชานั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

    ๒๘.๒.๓ การขอถอนเมื่อพ้นก าหนด ตามของ ๒๘.๒.๒ นั้นจะกระท า
มิได้ เว้นแต่คณะกรรมการประจ าคณะหรือคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัยเห็นสมควรอนุมัติด้วยเหตุผลพิเศษ  ในกรณี
เช่นนี้ นิสิตจะได้รับสัญลักษณ์ W ในรายวิชาที่ได้รับอนุมัติ
ให้ถอนนั้น 

    ๒๘.๒.๔ การถอนซึ่งมิได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะหรือ
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ตามข้อ ๒๘.๒.๓  นิสิตจะ
ได้รับระดับ F ในรายวิชานั้นและให้น ามาค านวณค่าระดับ
เฉลี่ยด้วย 

    ๒๘.๒.๕ นิสิตจะถอนรายวิชาจนเหลือจ านวนหน่วยกิตต่ ากว่า ๙ 
หน่วยกิตในการศึกษาภาคปกติไม่ได้  เว้นแต่จะได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการประจ าคณะหรือคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัย” 

 ข้อ ๑๑ ให้ยกเลิกข้อ ๓๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ ๓๒ นิสิตต้องมีเวลาเรียนในแต่ละรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด ในภาคการศึกษานั้นจะมีสิทธิเข้าสอบในรายวิชานั้น ยกเว้นกรณีตามข้อ ๒๕.๕ 
  นิสิตผู้มีเวลาเรียนในรายวิชาใดไม่ครบเกณฑ์ก าหนดดังกล่าว  และมิได้รับอนุมัติจาก
คณบดีหรือผู้อ านวยการวิทยาลัย จะได้รับระดับ F ในรายวิชานั้นและให้น ามาค านวณค่าระดับเฉลี่ยด้วย” 
 ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกข้อ ๖๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ ๖๕ นิสิตที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม จะต้องมีคุณสมบัติเพ่ิมเติม ดังนี้ 
   ๖๕.๑ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
    ๖๕.๑.๑ ต้องสอบได้หน่วยกิตครบตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่

ก าหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษานั้นๆ 
    ๖๕.๑.๒ สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ 
    ๖๕.๑.๓ ไม่เคยสอบได้ต่ ากว่า C หรือได้สัญลักษณ์ U ในรายวิชาที่

ลงทะเบียนไว้และ 
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    ๖๕.๑.๔ ไม่มีประวัติในระเบียนการศึกษาว่าเป็นผู้เคยประพฤติผิด
อย่างร้ายแรงในระหว่างที่ศึกษา 

   ๖๕.๒ เกียรตินิยมอันดับสอง 
    ๖๕.๒.๑ ต้องสอบได้หน่วยกิตครบตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่

ก าหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษานั้นๆ 
    ๖๕.๒.๒ สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาไม่ต่ ากว่า ๓.๒๕ 
    ๖๕.๒.๓ ไม่เคยสอบได้ต่ ากว่า D หรือได้สัญลักษณ์ U ในรายวิชาที่

ลงทะเบียนไว้และ 
    ๖.๕.๒.๔ ไม่มีประวัติในระเบียนการศึกษาว่าเป็นผู้เคยประพฤติผิด

อย่างร้ายแรงในระหว่างที่ศึกษา” 
 
  ประกาศ ณ วันที่      ๒๑    สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 

  
 (พระธรรมสุธี) 
 นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ภาคผนวก ฉ 

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๑๒๗ 
 
 

 
ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ว่าด้วยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
----------------- 

 
  เพ่ืออนุวัตให้เป็นไปตามความในข้อ ๘, ๑๘ และ ๖๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงเห็นสมควรออกระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช             
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/                
๒๕๔๗  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงให้วางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการ                            
โอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗” 
 ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด ค าสั่ง หรือ ประกาศอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
   “การโอน” หมายถึง การโอนผลการศึกษาระดับปริญญาและหน่วยกิต ของรายวิชา       
ในระดับเดียวกันที่ได้เคยศึกษามาแล้วในมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 
   “การเทียบโอน” หมายถึง การโอนผลการศึกษาระดับปริญญาและหน่วยกิตของรายวิชา       ใน
ระดับเดียวกัน ที่ได้เคยศึกษามาแล้วในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรอง เพ่ือใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาในมหาวิทยาลัย 
   “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการประจ าคณะ หรือวิทยาลัย ในมหาวิทยาลัย” 
 ข้อ ๕ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบโอนผลการศึกษา  มีดังนี้ 
  (๑)  นิสิตหลักสูตรปริญญาตรี  หรือเทียบเท่า ที่เคยศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่าสองภาค
การศึกษาปกติ หรือมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่าสี่สิบหน่วยกิต ในมหาวิทยาลัย และมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ า
กว่า ๒.๐๐ หรือส าเร็จการศึกษามาแล้วจากมหาวิทยาลัย ต้องยื่นค าร้องขออนุมัติต่อคณะหรือวิทยาลัยที่รับโอน 
ภายในระยะเวลาสิบห้าวัน ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาปกติ 
  ในกรณีที่ขอโอนเกินกว่าที่ก าหนดไว้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
  (๒) ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบการโอนของนิสิตที่ยื่นค าร้องเฉพาะรายวิชา
ที่มีผลการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ไม่ต่ ากว่าระดับ  C หรือ S หรือ ค่าระดับ ๒.๐๐ หรือ
เทียบเท่า ให้คณะหรือวิทยาลัยที่ด าเนินการรับโอนเสร็จสิ้นแล้ว แจ้งผลการโอนให้กองทะเบียนและวัดผลทราบ
ก่อนวันลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษานั้น ๆ  
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  (๓) จ านวนรายวิชาและผลการศึกษาที่เทียบโอนได้ ให้รวมเป็นหน่วยกิต ตามหลักสูตรที่
ศึกษาได้ และน าไปคิดค่าระดับเฉลี่ยสะสม ยกเว้นการโอนผลการศึกษาของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
หรือเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัย 
  (๔) นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนในคณะหรือวิทยาลัยที่รับเทียบโอนไม่น้อยกว่าสามภาค
การศึกษาปกติ  
  นิสิตต้องช าระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ ๖ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบโอนผลการศึกษา  มีดังนี้ 
  (๑) ผู้ที่เคยศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือส าเร็จการศึกษามาแล้วจาก
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรอง ต้องยื่นค าร้องขออนุมัติต่อคณะหรือวิทยาลัยที่รับเทียบโอน ภายใน
ระยะเวลาสิบห้าวัน ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาปกติ 
  (๒)  รายวิชาที่น ามาขอเทียบโอน ต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
รายวิชาใหม่ที่ขอเทียบโอน และจ านวนหน่วยกิตท่ีเทียบโอนได้ จะต้องไม่เกินสามในสี่ของจ านวนหน่วยกิตรวม 
ของหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่รับเทียบโอน 
  (๓) ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเทียบโอนของผู้ยื่นค าร้อง 
เฉพาะรายวิชาที่มีผลการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ไม่ต่ ากว่าระดับ C หรือ S หรือค่า
ระดับ ๒.๐๐  หรือเทียบเท่า ให้คณะหรือวิทยาลัยที่ด าเนินการรับเทียบโอนเสร็จสิ้นแล้ว 
  (๔) จ านวนรายวิชาและผลการศึกษาท่ีเทียบโอนได้ ให้รวมเป็นหน่วยกิตตามหลักสูตรที่
ศึกษาได้ และไม่สามารถน าไปคิดค่าระดับเฉลี่ยสะสมได้ 
  (๕) นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนในคณะหรือวิทยาลัยที่รับเทียบโอนไม่น้อยกว่าสามภาค
การศึกษาปกติ และต้องมีหน่วยกิตสะสมใหม่ไม่น้อยกว่าหกสิบหน่วยกิต 
  นิสิตต้องช าระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนคามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ ๗ ให้มีคณะกรรมการมาตรฐานการเทียบและการเทียบโอนผลการศึกษา ประกอบด้วย 

(๑) อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นประธาน 
(๒) คณบดีทุกคณะ เป็นกรรมการ 
(๓) ผู้อ านวยการวิทยาลัย  จ านวนสองรูป ซึ่งอธิการบดีแต่งตั้งโดยค าแนะน าของสภา

วิชาการ 
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนไม่เกินสี่รูปหรือคน ซึ่งอธิการบดีแต่งตั้งโดยค าแนะน าของสภา

วิชาการ 
(๕) ผู้อ านวยการกองวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
(๖) ผู้อ านวยการกองทะเบียนและวัดผล เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  กรรมการตามข้อ (๓) และ (๔) ให้วาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการ
แต่งตั้งใหม่อีกได้ 
 ข้อ ๘ คณะกรรมการมาตรฐานการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษา มีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้ 

(๑) ก าหนดนโยบาย ระบบ มาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการโอนและการ
เทียบโอนผลการศึกษา 

(๒) ออกประกาศหรือค าสั่งเกี่ยวกับการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษา 
(๓) รับพิจารณาค าร้องและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการโอนและการเทียบโอนผล

การศึกษา 
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(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระท าการใด ๆ 
อันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษา 

(๕) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 ข้อ ๙ ให้การด าเนินการเก่ียวกับการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาที่ด าเนินการไปก่อน
ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้มีผลสมบูรณ์ตามระเบียบฉบับนี้ 
 ข้อ ๑๐  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้    
 
  ประกาศ  ณ วันที่      ๑๔      พฤษภาคม  พุทธศักราช ๒๕๔๗ 

        
          (พระสุเมธาธิบดี) 
      นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ภาคผนวก ช 

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  (ฉบับที่ ๒) 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ว่าด้วยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  (ฉบับท่ี ๒) 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

----------------- 
 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขบางส่วนของระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ว่าด้วยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น  
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช             
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๕/                
๒๕๕๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงให้วางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการ                            
โอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๑” 
 ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อ ๔ แห่ งระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย   ว่ า                         
ด้วยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
   “การโอน” หมายถึง การโอนผลการศึกษาระดับปริญญาและหน่วยกิต ของ

รายวิชาในระดับเดียวกันที่ได้เคยศึกษามาแล้วในมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษา 

   “การเทียบโอน” หมายถึง การเทียบโอนผลการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือปริญญา
และหน่วยกิตของรายวิชาในระดับเดียวกัน ที่ได้เคยศึกษามาแล้วใน            สถาบันการศึกษา
อ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรอง เพื่อใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในมหาวิทยาลัย 

   “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัย ใน
มหาวิทยาลัย” 

 ข้อ ๔ ให้ยกเลิกข้อ ๖ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วยการโอน
และการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ ๖ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบโอนผลการศึกษา  มีดังนี้ 
  (๑) ผู้ที่เคยศึกษาหลักสูตรระดับอนุปริญญา หรือระดับปริญญาตรี  หรือ

เทียบเท่า หรือส าเร็จการศึกษามาแล้ว จากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรอง ต้อง
ยื่นค าร้องขออนุมัติต่อคณะหรือวิทยาลัยที่รับโอน ภายในระยะเวลาสิบห้าวัน นับแต่วันเปิด
ภาคการศึกษาปกติแรกท่ีเข้าศึกษา 

  (๒) รายวิชาที่น ามาขอเทียบโอน ต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสาม
ในสี่ของรายวิชาใหม่ที่ขอเทียบโอน และจ านวนหน่วยกิตที่เทียบโอนได้ จะต้องไม่ เกินสาม
ในสี่ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่รับเทียบโอน 
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  (๓) ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเทียบโอนของ  ผู้
ยื่นค าร้อง เฉพาะรายวิชาที่มีผลการศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญา หรือระดับปริญญา
ตรี หรือเทียบเท่า ไม่ต่ ากว่าระดับ C หรือ S หรือค่าระดับ ๒.๐๐ หรือ  เทียบเท่า  ให้คณะ
หรือวิทยาลัยที่ด าเนินการรับเทียบโอนเสร็จสิ้นแล้วแจ้งผลการเทียบโอนให้กองทะเบียน
และวัดผลทราบ ภายในระยะเวลาสามสิบวัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาปกติแรกที่เข้า
ศึกษา 

  (๔) จ านวนรายวิชาและผลการศึกษาที่เทียบโอนได้ ให้รวมเป็นหน่วยกิต ตาม
หลักสูตรที่ศึกษาได้ และไม่สามารถน าไปคิดค่าระดับเฉลี่ยสะสมได้ 

  (๕) นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนในคณะหรือวิทยาลัยที่รับเทียบโอนไม่น้อยกว่า
สามภาคการศึกษาปกติ และต้องมีหน่วยกิตสะสมใหม่ไม่น้อยกว่าหกสิบหน่วยกิต 

 
   นิสิตต้องช าระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด” 
  ประกาศ  ณ วันที่    ๒๑   สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 

                                             
          (พระธรรมสุธี) 
      นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ภาคผนวก ซ  
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อส าหรับสาขาวิชา พ.ศ.๒๕๔๒ 
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ภาคผนวก ฌ  
ข้อก าหนดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ว่าด้วยการจัดต้ังส่วนงานพ.ศ.๒๕๔๑ 
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ผลการประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง 
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ภาคผนวก ญ  
มติสภามหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั  

เรื่อง ขออนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
        เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขรายละเอียดหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการเชิงพุทธ  
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ภาคผนวก ฎ  
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

เรื่อง ขออนุมัตเิปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร ์
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ภาคผนวก ฏ  
ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙)  
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

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

พระครูวินัยธรเอก  ชินว โส (เฉยประทุม), ดร. 
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ  พระครูวินัยธรเอก  ฉายา ชินว โส  นามสกุล   เฉยประทุม  อายุ ๔๐ ปี พรรษา  ๑๙  
เกิดวันอังคารที่  ๒๖  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ 
รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน ๕-๑๐๑๔-๐๐๐๓๙-๕๖-๘ 
 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ า) 
ปริญญาเอก สาขา (การจัดการเชิงพุทธ) สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ.๒๕๕๘ 
ปริญญาโท   สาขา (การจัดการเชิงพุทธ) สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ.๒๕๕๕ 
ปริญญาตรี   สาขา (การจัดการเชิงพุทธ) สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ.๒๕๕๓ 
*ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตั้งแต่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. 
๒๕๕๘ 
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน  จ านวน  ๓  ปี 
พ.ศ.๒๕๕๗  - ปัจจุบัน  เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรการจัดการเชิงพุทธ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗- บรรยายวิชา ๐๐๐ ๒๕๙วิชา เทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ระดับ
ปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (บรรยายพิเศษ) 
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗- บรรยายวิชา ๐๐๐ ๑๕๘วิชาประวัติพระพุทธศาสนา ระดับปริญญาตรี คณะ
สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (บรรยายพิเศษ) 
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗- บรรยายวิชา  ๔๐๖ ๓๑๐ วชิา การจัดการสาธารณูปการระดับปริญญาตรีคณะ
สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (บรรยายพิเศษ) 
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘- บรรยายวิชา ๐๐๐ ๑๕๘วิชาประวัติพระพุทธศาสนา ระดับปริญญาตรี ภาควิชา
รัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘- บรรยายวิชา ๔๐๖ ๓๑๒วิชาการจัดการการศึกษาของคณะสงฆ์ ระดับปริญญาตรี  
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘- บรรยายวิชา ๔๐๖๓๑๑วิชา การจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ระดับปริญญา
ตรี  ภาควิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
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ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘- บรรยายวิชา ๔๐๖ ๔๑๗วิชา การอนุรักษ์และการจัดการพุทธศิลป์ระดับปริญญา
ตรีภาควิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๘- บรรยายวิชา ๔๐๖ ๓๐๒วิชา การจัดการทรัพย์สินของพระพุทธศาสนาระดับ
ปริญญาตรีภาควิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙- บรรยายวิชา ๐๐๐ ๑๕๘วิชาประวัติพระพุทธศาสนา  ระดับปริญญาตรีภาควิชา
รัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙- บรรยายวิชา ๔๐๖ ๓๑๒วิชาการจัดการการศึกษาของคณะสงฆ์ ระดับปริญญาตรี
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙- บรรยาย๔๐๑๔๐๔ วชิาพระพุทธศาสนากับความม่ันคงของมนุษย์ ระดับปริญญา
ตรี คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
บทความทางวิชาการ 
พระครูวินัยธรเอก ชินว โส,ดร.(2559). วิเคราะห์แนวคิดสันติวิธีขององค์กรสหประชาชาติUN. วารสารสันติ

ศึกษาปริทรรศน์ มจร ปีที่ 5 (งานประชุมวิชาการนานาชาติ สมาคมมหาวิทยาลัย
พระพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2559). หน้า 430-442. 
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙)  
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

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

นายวินัย มีมาก 
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ  นายวินัย  นามสกุล   มีมาก  อายุ ๔๔ ปี  
เกิดวันพุทธที่  ๑๕  เดือน  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 
รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน ๓-๑๔๑๕-๐๐๐๗๗-๔๓-๑ 
 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ า) 
ปริญญาโท สาขา วิชาการจัดการเชิงพุทธ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๓ 
ปริญญาตรี สาขา  วิชาการจัดการเชิงพุทธ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๕ 
*ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตั้งแต่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. 
๒๕๕๘ 
 

ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน  จ านวน  ๓  ปี 
พ.ศ.๒๕๕๗  - ปัจจุบัน  เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรการจัดการเชิงพุทธ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗- บรรยายวิชา ๐๐๐ ๒๕๙ วิชา เทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ระดับ
ปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (บรรยายพิเศษ) 
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗- บรรยายวิชา ๐๐๐ ๑๕๘ วิชาประวัติพระพุทธศาสนา ระดับปริญญาตรี  
  คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (บรรยายพิเศษ) 
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗- บรรยายวิชา  ๔๐๖ ๓๑๐ วชิา การจัดการสาธารณูปการ ระดับปริญญาตรีคณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (บรรยายพิเศษ) 
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘- บรรยายวิชา ๐๐๐ ๑๕๘ วิชาประวัติพระพุทธศาสนา  ระดับปริญญาตรี  
  ภาควิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘- บรรยายวิชา ๔๐๖ ๓๑๒ วิชาการจัดการการศึกษาของคณะสงฆ์ ระดับปริญญาตรี   
  ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘- บรรยายวิชา ๐๐๐ ๒๕๙ วิชา เทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ระดับ 
 ปริญญาตรี  ภาควิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘- บรรยายวิชา ๔๐๖ ๓๑๐ วิชา การจัดการสาธารณูปการ ระดับปริญญาตรี  
  ภาควิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
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ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘- บรรยายวิชา ๔๐๖ ๔๐๕ วิชาหลักการฝึกอบรมและการประชุม ระดับปริญญาตรี 
  ภาควิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ภาคฤดูร้อน/๒๕๕๘- บรรยายวิชา ๔๐๖ ๓๒๖ วชิา การจัดการงานสารบรรณและธุรการ ระดับปริญญาตรี  
  ภาควิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙- บรรยายวิชา ๐๐๐ ๑๕๘ วิชาประวัติพระพุทธศาสนา  ระดับปริญญาตรี  
  ภาควิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙- บรรยายวิชา ๔๐๖ ๓๑๒ วิชาการจัดการการศึกษาของคณะสงฆ์ ระดับปริญญาตรี   
  ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙- บรรยาย ๔๐๖ ๓๐๖ วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการ ระดับปริญญาตรี  
  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 

ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
บทความทางวิชาการ 
นายวินัย มีมาก. (๒๕๕๘). “การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ตามทัศนะเชิง

พุทธบูรณาการ” วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม 
๒๕๕๙).หน้า ๔๖๑-๔๗๓. 
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙)  
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
*********************************** 
พระครูสุนทรเจติยาภิวัฒน์, ดร. 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
 
ชื่อ  พระครูสุนทรเจติยาภิวัฒน์, ดร. ฉายา สุทฺธจิตโต นามสกุล ลิ่มทองน้อย อายุ ๔๖ ปี  
เกิดวันที่ ๒๓ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๑๔ 
รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน ๓-๑๔๐๙-๐๐๒๒๐-๑๖-๗ 
 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ า) 

ปริญญาเอก (พธ.ด.) สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ปริญญาโท (พธ.ม.) สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

ปริญญาตรี (พธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

*ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

 
 

ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน  จ านวน  ๓  ปี 
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  - ปัจจุบัน  เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรการจัดการเชิงพุทธ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 

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                                                                                                          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  - ปัจจุบัน  เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรการจัดการเชิงพุทธ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 
๑. ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑ 
๒. ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒ 
๓. ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓ 
๔. ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔ 
๕. ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕ 
๖. ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖ 
๗. ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗ 
๘. การจัดการทรัพย์สินของพระพุทธศาสนา 

 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
บทความทางวิชาการ  
พระครูธรรมธรนิเทศ อภิญาโณ พระครูสุนทรเจติยาภิวัฒน์.(2559). บทบาทของวัดในการเสริมสร้างให้เกิด

สันติสุขในชุมชน.วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 พิเศษ (มกราคม-มิถุนายน
2559). หน้า ๘๒-๙๐. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๑๙ 
 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙)  
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

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

 
ดร.พงศ์พัฒน์   จิตตานุรักษ์  

   
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ ดร.พงศ์พัฒน์   นามสกุล จิตตานุรักษ์   อายุ ๔๘ ปี  
เกิดวัน ศุกร์ ที่ ๑๓ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ 
รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน ๕ ๓๐๙๙ ๙๐๐๓๒ ๐๗ ๔ 
 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ า) 
ปริญญาเอก สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๙ 
ปริญญาโท   
   ๑. สาขาวิชาจีนในระบบเศรษฐกิจโลก มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ.๒๕๕๓ 
   ๒. สาขา การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) พ.ศ.๒๕๕๔ 
ปริญญาตรี  สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ.๒๕๔๘ 
*ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๔๔๑/๒๕๕๘ มีผลตั้งแต่วันที่ 
๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๓๐-ปัจจุบัน) 
๒๕๕๗   อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  บรรยายรายวิชา 
 ๑. วิชาการวางแผนและควบคุมงานบริหาร                 
๒๕๕๘    อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
 ๑. วิชาความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๒. วิชาการวางแผนและควบคุมงานบริหาร 
 ๓. วิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์                 
๒๕๕๙    อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
 ๑. วิชาความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๒. วิชาการวางแผนและควบคุมงานบริหาร 
 ๓. วิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์                                 
 

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                                                                                                          ๒๒๐ 
 
 

ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๘-ปัจจุบัน) 

บทความวิชาการ 

- 

บทความวิจัย 
ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์ (2559). การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาตัวแบบจริยธรรมของ 
           ข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย: ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์  
            ISSN : 2287-0121 ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (พิเศษ) (เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม). หน้า ๑๕-๒๒.  
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๒๑ 
 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙)  
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

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

ดร.ธวัชชัย สมอเนื้อ   
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 

๑. ชื่อ ดร.ธวัชชัย นามสกุล สมอเนื้อ อายุ ๕๘ ปี  
๒. เกิดวัน ศุกร์ ที่ ๖ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๓. รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน ๓ ๔๐๑๑ ๐๐๑๒๙ ๘๘ ๑ 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 

๑. วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ า) 

ปริญญาเอก สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๐ 

ปริญญาโท  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม  พ.ศ.๒๕๔๖ 

ปริญญาตรี  สาขาวิชาการสอนสังคม สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ.๒๕๓๔ 

๒. ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 

ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน (พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 

๒๕๕๗   อาจารย์พิเศษ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  บรรยายรายวชิา 

 ๑. วิชาการบริหารเชิงกลยุทธ 

 ๒. วิชาการบริหารงบประมาณและการคลังสาธารณะ                 

ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๘-ปัจจุบัน) 

บทความวิจัย 

ธวัชชัย สมอเนื้อ (๒๕๕๙). การพัฒนาทีมงานของบุคลากรตามหลักพุทธธรรมในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย  : ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ISSN : 2287-
0121 ปีที่ ๖ (ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) (พฤษภาคม). หน้า ๒๖๙-๒๘๐. 



 

 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๒๒ 
 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงาน วิทยาเขตนครราชสีมา 
*********************************** 

พระไพรัตน์  รตนโชโต 
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ  พระไพรัตน์   ฉายา รตนโชโต  นามสกุล    เอิบส าโรงอายุ  ๕๓  ปี   พรรษา ๑๐ 
เกิดวันพุธที่ ๒๒  เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ.  ๒๕๐๔ 
รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน   ๓๑๐๒๑๐๑๔๕๘๖๔๔ 
 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ า) 
ปริญญาโท สาขา  การจัดการเชิงพุทธสถาบัน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ.  ๒๕๕๘ 
ปริญญาตรี สาขา  การจัดการเชิงพุทธสถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
*ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่  ๔๖๔/๒๕๕๙   
มีผลตั้งแต่วันที่  ๑  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๘       เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ   รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. การศึกษาอิสระทางการจัดการเชิงพุทธ 
๒. การจัดการการเงินและทรัพย์สิน  
๓. พระพุทธศาสนากับความมั่นคงของมนุษย์  

พ.ศ. ๒๕๕๙       เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ   รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
๑. การจัดการทรัพย์สินทางพระพุทธศาสนา  
๒. การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
๓. ๓. รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก  

 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
 
พระไพรัตน์  รตนโชโต. (๒๕๕๙).การดูแลสุขภาพพระสงฆ์ห่างไกลโรค.บทความวิชาการ.การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ  ครั้งที่  ๓  และระดับชาติ  ครั้งที่  ๑  เรื่อง  “พุทธบูรณาการกับการวิจัยเพ่ือพัฒนา
สังคมให้ยั่งยืน” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น). หน้า ๑๖-๒๓. 
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๒๓ 
 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงาน วิทยาเขตนครราชสีมา 
*********************************** 

พระครูสังฆรักษ์สวัสดิ์ อภินนฺโท 
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ พระครูสังฆรักษ์สวัสดิ์ ฉายา  อภินนฺโทนามสกุล ขันติธรรมอายุ  ๔๘  ปี  พรรษา ๑๒ 
เกิดวันอาทิตย์  ที่  ๑๙  เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ 
รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน   ๓๑๐๐๙๐๑๘๔๙๓๕๒ 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ า) 
ปริญญาโท สาขา  การจัดการเชิงพุทธสถาบัน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ.  ๒๕๕๘ 
ปริญญาตรี สาขา  การจัดการเชิงพุทธสถาบัน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
*ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่  ๔๖๔/๒๕๕๙   
มีผลตั้งแต่วันที่  ๑  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๘       อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. การบริหารสาธารณูปการ 
๒. การจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
๓. หลักการฝึกอบรมและการประชุม   
๔. รัฐศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา  
๕. สันติวิธีและสมานฉันท์แนวพุทธ  

พ.ศ. ๒๕๕๙       อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รับผิดชอบสอนในรายวิชา  
๑. การวางแผนและควบคุมการบริหาร  

 
 
 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๘-ปัจจุบัน) 
พระครูสังฆรักษ์สวัสดิ์ อภินนฺโท. (๒๕๕๙). การวางแผนสู่ความส าเร็จด้วยสังคหวัตถุ  ๔. บทความวิชาการ

การประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้งที่  ๓  และระดับชาติ  ครั้งที่  ๑  (เรื่อง  “พุทธบูรณาการกับ
การวิจัยเพ่ือพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขต
ขอนแก่น). หน้า ๔๗-๕๘.     

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                                                                                                          ๒๒๔ 
 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงาน วิทยาเขตนครราชสีมา 
*********************************** 

พระอินทร์นุชสุวณฺโณ 
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ  พระอินทร์นุชฉายา  สุวณฺโณนามสกุล  บุญต้อง  อายุ  ๕๑  ปี  พรรษา ๑๐ 
เกิดวันศุกร์ที่  ๑   เดือน    มกราคม   พ.ศ.   ๒๕๐๘ 
รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน   ๓๓๒๑๐๐๐๘๖๘๖๕๘ 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ า) 
ปริญญาโท สาขา  การจัดการเชิงพุทธสถาบัน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ.  ๒๕๕๘ 
ปริญญาตรี สาขา  ศิลปศาสตร์สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมพ.ศ.  ๒๕๓๙ 
*ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่  ๔๖๔/๒๕๕๙   
มีผลตั้งแต่วันที่  ๑  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๘    อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
๒. สันติวิธีและสมานฉันท์แนวพุทธ   

พ.ศ. ๒๕๕๙   อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
                           ๑. ธรรมาภิบาลตามแนวทางพระพุทธศาสนา 

                 ๒. การจัดการทรัพยากรมนุษย์แนวพุทธ  
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
พระอินทร์นุชสุวณฺโณ.(๒๕๕๙).หลักพุทธธรรมที่น ามาประยุกต์กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์.บทความ

วิชาการการประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้งที่  ๓  และระดับชาติ  ครั้งที่  ๑  (เรื่อง “พุทธ
บูรณาการกับการวิจัยเพ่ือพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน”  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตขอนแก่น). หน้า ๓๖-๔๖. 
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๒๕ 
 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงาน วิทยาเขตนครราชสีมา 
*********************************** 

นางไพวรรณ  ปุริมาตร 
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ  นางไพวรรณฉายา-นามสกุล ปุริมาตร  อายุ  ๔๐  ปี    
เกิดวันอังคารที่  ๖   เดือน    มกราคม   พ.ศ.   ๒๕๑๙ 
รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน   ๓๓๐๙๙๐๑๕๔๖๔๑๑ 
 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ า) 
ปริญญาโท สาขา  การจัดการภาครัฐภาคเอกชน  สถาบัน  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
ปริญญาตรี สาขา  คหกรรมศาสตร์ทั่วไป  สถาบัน สถาบันราชภัฎนครราชสีมา พ.ศ.  ๒๕๔๔ 
*ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่  ๔๖๔/๒๕๕๙   
มีผลตั้งแต่วันที่  ๑  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๘      เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. การวิจัยเพื่อการจัดการ  ๑ 
๒.  การศึกษาอิสระทางการจัดการเชิงพุทธ 
๓. การบริหารจัดการงบประมาณ 
๔.  การวิจัยเพื่อการจัดการ  ๒ 

พ.ศ. ๒๕๕๙      เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 
๑. งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา  ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 
๒. การวิจัยเพื่อการจัดการ ๑  ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 

 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 
งานวิจัย 
บทความทางวิชาการ 
ไพวรรณ  ปุริมาตร. (๒๕๕๙). การเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม สิ่งแวดล้อม กับกระบวนทัศน์ในการแก้ปัญหา

วิกฤติทางพระพุทธศาสนา. บทความวิชาการการประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้งที่  ๓  และ
ระดับชาติ  ครั้ งที่   ๑ ( เรื่อง  “พุทธบูรณาการกับการวิจัยเ พ่ือพัฒนาสังคมให้ยั่ งยืน ”  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น). หน้า ๓๔๓-๓๕๖.     
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๒๖ 
 
 

 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงาน วิทยาเขตนครราชสีมา 
*********************************** 

นายภูดิศ นอขนุทด 
 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ นายภูดิศฉายา/นามสกุล  นอขุนทด   อายุ  ๓๗  ปี พรรษา      - 
เกิดวันศุกร์ที่  ๗   เดือน    ธันวาคม   พ.ศ.   ๒๕๒๒ 
รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน   ๔๓๖๐๗๐๐๐๒๑๘๙ 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ า) 
ปริญญาโท สาขา  รัฐประศาสนศาสตร์  สถาบัน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
ปริญญาตรี สาขา  รัฐศาสตร์  สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ 
*ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่  ๔๖๔/๒๕๕๙   
มีผลตั้งแต่วันที่  ๑  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๘      เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. การเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย 
๒. การจัดการศึกษาคณะสงฆ์  

พ.ศ. ๒๕๕๙      เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 
๑. การเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย 
๒. พรรคการเมืองกลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง 
๓. การเมืองการปกครองส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นของไทย   
๔. สัมมนาการจัดการกิจการคณะสงฆ์  

ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
ภูดิศ นอขุนทด. (๒๕๕๙).การส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมกับองค์การบริหารส่วนต าบล.บทความวิชาการ.

การประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้งที่  ๓  และระดับชาติ  ครั้งที่ ๑(เรื่อง“พุทธบูรณาการกับ
การวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน”  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขต
ขอนแก่น).หน้า ๖๐-๗๑.     
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๒๗ 
 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงาน    วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
*********************************** 

พระครูโกศลศาสนวงศ์ มนฺตีว โส (มนตรีวงษ์) 
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ พระครูโกศลศาสนวงศ์    ฉายา มนฺตีว โสนามสกุลมนตรีวงษ์อายุ๕๒ปี พรรษา๓๒ 
เกิดวันศุกร์ที๒่๔เดือนเมษายนพ.ศ.๒๕๐๗ 
รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน๓๒๓๙๙๐๐๐๙๙๗๗๒ 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
ปริญญาโท สาขาการจัดการเชิงพุทธสถาบันมหาวิทยลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ.๒๕๕๗ 
ปริญญาตรี สาขาการจัดการเชิงพุทธสถาบันมหาวิทยลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ.๒๕๕๖ 
*ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๒๐ /๒๕๕๗ 
มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน  มิถุนายนพ.ศ.๒๕๕๗ 
 
ส่วนที ่๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗   อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 
๑.วิชาการวางแผนและควบคุมงานบริหาร   
๒.วิชากฎหมายคณะสงฆ์                     
๓.วิชาการบริหารธุรการ                               
๔.วิชาการจัดการทรัพย์สินของพระพุทธศาสนา    
๕.การสังคมสงเคราะห์ตามแนวพระพุทธศาสนา  
๖.ภาวะผู้น าทางการจัดการตามแนวพระพุทธศาสนา  
พ.ศ. ๒๕๕๘   อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 
๑.วิชาการวางแผนและควบคุมงานบริหาร   
๒.วิชากฎหมายคณะสงฆ์                     
๓.วิชาการบริหารธุรการ                               
๔.วิชาการจัดการทรัพย์สินของพระพุทธศาสนา    
๕.การสังคมสงเคราะห์ตามแนวพระพุทธศาสนา  
๖.ภาวะผู้น าทางการจัดการตามแนวพระพุทธศาสนา  
พ.ศ. ๒๕๕๙   อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 
๑.วิชาการวางแผนและควบคุมงานบริหาร   
๒.วิชากฎหมายคณะสงฆ์   
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๒๘ 
 
 

 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
พระครูโกศลศาสนวงศ์. (๒๕๕๙).“บทบาทการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอขุนหาญ 

จังหวัดศรีสะเกษ”บทความทางวิชาการการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ และระดับ
นานาชาติ ครั้ งที่  ๑ (เรื่อง “พุทธบูรณาการกับการวิจัยเ พ่ือพัฒนาสังคมให้ยั่ งยืน ” 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น).หน้า๑๗๗-๑๘๗.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๒๙ 
 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงาน วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
*********************************** 

คุณวัฒน์ดวงมณ ี
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ  นายคุณวัฒน์ นามสกุล  ดวงมณี  อายุ  ๔๙  ปี 
เกิดวัน จันทร์  ที่  ๒๐  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๑๐  
รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน. ๓๓๓๐๖ ๐๐๓๐๔ ๒๐๗ 
 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
 
ปริญญาโท สาขา     การจัดการเชิงพุทธ  สถาบัน   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
ปริญญาตรี สาขา     การจัดการเชิงพุทธ  สถาบัน   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
*ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่  ๒๐ / ๒๕๕๗ 
มีผลตั้งแต่วันที่  ๑  เดือนมิถุนายน   พ.ศ.  ๒๒๕๗ 
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗     เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรการจัดการเชิงพุทธ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. พระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครอง   
๒. พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน 
๓. ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ     
๔. บส. ๐๑๙ ภูมิปัญญาท้องถิ่น                    
๕. สันติวิธี และสมานฉันท์แนวพุทธ          
๖. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแนวพุทธ    
๗. การจัดการทรัพยากรมนุษย์แนวพุทธ     
๘. การประชาสัมพันธ์เชิงพุทธ       

          
พ.ศ. ๒๕๕๘เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรการจัดการเชิงพุทธ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. พระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครอง   
๒. พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน 
๓. ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ     
๔. พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร์      
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๓๐ 
 
 

๕. สันติวิธ ีและสมานฉันท์แนวพุทธ         
๖. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแนวพุทธ     
๗. การจัดการทรัพยากรมนุษย์แนวพุทธ     

พ.ศ. ๒๕๕๙เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรการจัดการเชิงพุทธ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 
 ๑. วิชา พระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครอง  

  ๒. วิชา พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน 
๓. วิชา ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ       

 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
คุณวัฒน์ ดวงมณี.(๒๕๕๙). “การจัดการเรียนการสอนคุณธรรมจริยธรรม  ของพระสงฆ์ ในศรีสะเกษ”

บทความทางวิชาการการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑ (เรื่อง 
“พุทธบูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตขอนแก่น)´หน้า ๑๘๘-๒๐๑. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๓๑ 
 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงาน  วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
*********************************** 

ธยายุส ขอเจริญ 
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ     นายธยายุส        นามสกุล      ขอเจริญ      อายุ ๓๗ ปี  
เกิดวันอังคาร  ที่ ๓  เดือน  กรกฎาคม     พ.ศ.๒๕๒๒   
รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน  ๓๑๐๒๑๐๐๓๖๔๓๔๔ 
 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
ปริญญาโท สาขา  การจัดการเชิงพุทธ      สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย       พ.ศ.๒๕๕๗ 
ปริญญาตรี พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขา  รัฐศาสตร์  สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย       
พ.ศ.๒๕๕๖ 
*ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่   ๒๐/๒๕๕๗ 
มีผลตั้งแต่วันที่  ๑  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗      เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา          
๒. พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์        
๓. การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
๔. การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน 
๕. การบริหารจัดการงบประมาณ         
๖. การจัดการเงิน  และทรัพย์สิน 
๗. การจัดการงานสารบรรณ  และธุรการ 

พ.ศ. ๒๕๕๘      เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 
๑. พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา           
๒. พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์      
๓. การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
๔. การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน 
๕. การบริหารจัดการงบประมาณ        
๖. การจัดการเงิน  และทรัพย์สิน 
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๓๒ 
 
 

๗. การจัดการงานสารบรรณ  และธุรการ 
๘. การจัดการพระพุทธศาสนาในอาเซียน 

พ.ศ. ๒๕๕๙      เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 
๑. พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา        
๒. การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
๓. การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน 
๔. การศึกษาอิสระทางการจัดการ        
๕. การบริหารจัดการงบประมาณ         

 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
พระอธิการธยายุส  ขอเจริญ.“บทบาทพระสงฆ์ด้านการพัฒนาชุมชนในอ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ”. 

ในการประชุมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑ “พุทธ
บูรณาการกับการวิจัยเพ่ือพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตขอนแก่น. (๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ) หน้า ๒๐๒-๒๑๔. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๓๓ 
 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงาน  วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
*********************************** 

ดร.ฐานิดา มั่นคง 
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ ดร.ฐานิดา  นามสกุล มั่นคง   อายุ ๔๐ ปี  
เกิดวัน ศุกร์  ที่ ๔  เดือน  มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๙   
รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน  ๓๓๓๑๐๐๐๓๔๑๗๖๕ 
 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ า) 
ปริญญาเอก สาขา  บริหารการศึกษา  สถาบัน  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี   พ.ศ.๒๕๕๘ 
ปริญญาโท สาขา  บริหารธุรกิจ         สถาบัน  มหาวิทยาลัยรามค าแหง          พ.ศ.๒๕๔๗ 
ปริญญาโท สาขา  รัฐศาสตร์            สถาบันมหาวิทยาลัยรามค าแหง          พ.ศ.๒๕๔๕ 
ปริญญาตรี สาขา  บริหารธุรกิจ        สถาบันมหาวิทยาลัยขอนแก่นพ.ศ.๒๕๔๑ 
*ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๔๘๓/๒๕๕๗ 
มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน เมษายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑.การวิจัยเพื่อการจัดการ ๑             
๒.ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์  ๑   
๓.การวิจัยเพื่อการจัดการ ๒          

                      ๔.ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์  ๒   
พ.ศ. ๒๕๕๘เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑.การวิจัยเพื่อการจัดการ ๑        
๒.ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์  ๑ 
๓.การวิจัยเพื่อการจัดการ ๒         
๔.ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์  ๒ 

พ.ศ. ๒๕๕๙เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 
๑. การวิจัยเพื่อการจัดการ ๑       
๒. ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์  ๑   
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๓๔ 
 
 

 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
งานวิจัยเรื่อง     
บทความวิชาการ 
ฐานิดา  มั่นคง. “การติดตามผลบัณฑิตวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ”. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ และ

ระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑ “พุทธบูรณาการกับการวิจัยเพ่ือพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน” มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น. (๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙) หน้า ๑๖๙-๑๗๖. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๓๕ 
 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

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

พระครูพิพัฒน์ศาสนกิจจาทร (หามนตรี) 
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ  พระครูพิพัฒน์ศาสนกิจจาทร (พระปลัดสนชัย หามนตรี) อายุ ๔๑ ปี  
เกิดวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๐ 
รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน  ๓๑๔๑๔๐๐๓๓๖๕๓๑ 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ า) 
ปริญญาโท  สาขา การจัดการเชิงพุทธ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    พ.ศ.๒๕๕๕ 
ปริญญาตรี  สาขา  การจัดการเชิงพุทธ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   พ.ศ.๒๕๕๓ 
*ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตั้งแต่      พ.ศ. 
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน  จ านวน  ๓  ปี 
พ.ศ.๒๕๕๘  - ปัจจุบัน  เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรการจัดการเชิงพุทธ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 
                   - พุทธธรรมกับการบริหาร 
                   - ความรู้เบื้องต้นทางการบริหารจัดการ 
                   - การสังคมสงเคราะห์แนวพุทธ 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
พระครูพิพัฒน์ศาสนกิจจาทร.(๒๕๕๙).การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแนวพุทธ.ในการประชุมวิชาการระดับ 
  นานาชาติภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่  ๗. น่าน : วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน 
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. น. ๑๔๖ – ๑๕๖. 
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๓๖ 
 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงาน  วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ 
*********************************** 

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

ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
ปริญญาเอก สาขาการจัดการเชิงพุทธ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ.๒๕๕๘ 
ปริญญาโท สาขาการจัดการเชิงพุทธ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ปริญญาตรี สาขาการจัดการเชิงพุทธ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ.๒๕๕๔ 
*ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๑๖ / ๒๕๕๘ 
มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 
 

ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน  จ านวน  ๑  ปี 
พ.ศ.๒๕๕๘  - ปัจจุบัน  เป็นอาจารย์ประจ าหลักพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ             
และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 
  เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
  หลักการฝึกอบรมและการประชุม 
 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
พระครูโอภาสกัลยาณธรรม,ดร. (๒๕๕๙).  การให้บริการประชาชนตามหลักพุทธธรรม.บทความวิชาการการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑ (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น). หน้า ๖๗๖-๖๘๕. 
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๓๗ 
 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงานวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ 
*********************************** 

พระครูภาวนาวชิรคุณ,ดร. (วชิรธมฺโม/ดีแสวง) 
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ พระครูภาวนาวชิรคุณ, ดร.  ฉายาวชิรธมฺโมนามสกุลดีแสวงอายุ๔๗ปี พรรษา๒๗ 
เกิดวันเสาร์ที่๒๒เดือนกันยายนพ.ศ.๒๕๑๒ 
รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน๓๑๔๐๙๐๐๐๓๔๑๒๖ 
 

ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
ปริญญาเอก สาขาการจัดการเชิงพุทธ สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ.๒๕๕๘ 
ปริญญาโท สาขาการจัดการเชิงพุทธ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ.๒๕๕๕ 
ปริญญาตรี สาขาการจัดการเชิงพุทธ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ.๒๕๕๔ 
*ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่๑๗/๒๕๕๘ 
มีผลตั้งแต่วันที่๑เดือนตุลาคมพ.ศ.๒๕๕๘ 
 

ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน  จ านวน  ๑  ปี 
พ.ศ.๒๕๕๘  - เป็นอาจารย์ประจ าหลักพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ และรับผิดชอบสอนใน
รายวิชา 
  มนุษย์กับสังคม 
  ปรัชญาเบื้องต้น 
 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑ (มีนาคม ๒๕๕๙). หน้า ๖๔๔-
๖๕๒. 
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๓๘ 
 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงาน.วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ 
*********************************** 

พระมหาประสาน อนุวตฺโต (ทัศนารุณพงศ์) ดร. 
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ พระมหาประสาน ฉายา อนุวตฺโต  นามสกุล ทัศนารุณพงศ์  อายุ ๔๗ ปี พรรษา ๒๖  
เกิดวัน พุธ ที่ ๒๓ เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๑๒ 
รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน ๓ ๑๐๐๖ ๐๐๖๑๕ ๖๒ ๐ 
 

ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
ปริญญาเอก สาขาการจัดการเชิงพุทธ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ.๒๕๕๘ 
ปริญญาโท สาขาการจัดการเชิงพุทธ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ปริญญาตรี สาขาการจัดการเชิงพุทธ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ.๒๕๕๔ 
*ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๑๘ / ๒๕๕๘ 
มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 
 

ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน  จ านวน  ๑  ปี 
พ.ศ.๒๕๕๘  - เป็นอาจารย์ประจ าหลักพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ และรับผิดชอบสอนใน
รายวิชา 
  พุทธวิธีการบริหาร 
  พระไตรปิฎกศึกษา 
 

ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
พระมหาประสาน  อนุวตฺโต.ดร.(๒๕๕๙). “ภูมิปัญญาแห่งความเป็นมนุษย์ในพระไตรปิฎก” บทความวิชาการ.

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑ (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น). หน้า ๖๓๐-๖๔๒. 
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๓๙ 
 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงาน  วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ 
*********************************** 

ปรธภร ปุระกัน 
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ นางสาวปรธภร  นามสกุล  ปุระกัน   อายุ   ๔๔  ปี  
เกิดวันเสาร์ที่ ๑๘  เดือน  มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 
รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน ๓ ๔๑๐๖ ๐๐๘๓๙ ๕๙ ๒ 
 

ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
ปริญญาโทสาขาการจัดการทั่วไป   สถาบัน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  กาญจนบุรี   พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาดและการจัดการสถาบัน  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  พ.ศ.๒๕๔๘ 
*ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๑๙ / ๒๕๕๘  
มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘  
 

ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน  จ านวน  ๑  ปี 
พ.ศ.๒๕๕๘  - เป็นอาจารย์ประจ าหลักพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ และรับผิดชอบสอนใน
รายวิชา 
  ภาษากับการสื่อสาร 
  การวิจัยเพื่อการจัดการ ๑ 
  วัฒนธรรมไทย 
 

ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
ปรธภร  ปุระกัน. (๒๕๕๙). “กลยุทธ์การอนุรักษ์โบราณสถานของพระสังฆาธิการตามหลักพุทธธรรม”.

บทความวิชาการการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้ งที่๓ และระดับนานา ชาติครั้ งที่  ๑ 
(มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น). หน้า ๗๔๔-๗๕๖. 
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๔๐ 
 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงานวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ 
*********************************** 

สรรค์ชัย ไชยสกุลวงศ์ 
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ  นายสรรค์ชัย  นามสกุล  ไชยสกุลวงศ์ อายุ  ๔๒  ปี  
เกิดวันเสาร์  ที่ ๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๗ 
รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน ๕ ๕๗๑๕ ๐๐๐๕๒ ๕๗ ๑ 
 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
ปริญญาเอก สาขาการจัดการเชิงพุทธ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ.๒๕๕๘ 
ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ  สถาบัน มหาวิทยาลัยเนชั่น  พ.ศ.๒๕๕๒ 
ปริญญาตรี สาขาการจัดการ  สถาบัน มหาวิทยาลัยเนชั่น  พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน  จ านวน  ๑  ปี 
พ.ศ.๒๕๕๘  - ปัจจุบัน  เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรการจัดการเชิงพุทธ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการ 
  การประชาสัมพันธ์เชิงพุทธ 
  บัญชีเพ่ือการจัดการ 
 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๘-ปัจจุบัน) 
สรรค์ชัย  ไชยสกุลวงศ์. “อุดมศึกษาแบบไทยๆ บนฐานสังคมพุทธ”. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ 

และระดับนานาชาติ ครั้ งที่  ๑ “พุทธบูรณาการกับการวิจัยเ พ่ือพัฒนาสังคมให้ยั่ งยืน” 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น.  (๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙)   
หน้า ๖๕๐-๖๖๕. 
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๔๑ 
 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงานวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี 
*********************************** 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ พระมหาชินภัทร   ฉายา ฉินฺนาลโย     
นามสกุล อ่ึงปา อายุ ๓๓ ปี  
เกิดวันอังคารที๒่๖เดือนเมษายนพ.ศ.๒๕๒๖ 
รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน๓๔๑๙๙๐๐๔๓๐๐๒๗ 
 

ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ า) 
ปริญญาโทสาขา วิชาการจัดการเชิงพุทธสถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ.๒๕๕๗ 
ปริญญาตรีเปรียญธรรม๙ประโยคสถาบันกองบาลีสนามหลวงพ.ศ.๒๕๕๕ 
*ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่๗๔๐/๒๕๕๘มีผลตั้งแต่วันที่
๑๕เดือนตุลาคมพ.ศ.๒๕๕๘ 
 

ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปัจจุบัน) 
พ.ศ.๒๕๕๘อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
 รับผิดชอบการสอนในรายวิชา 
 ๑.รายวิชาธรรมะปฏิบัติ ๓   ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 
 ๒.รายวิชาธรรมะปฏิบัติ ๒   ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 
 ๓.รายวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการ ภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน/๒๕๕๘ 
พ.ศ.๒๕๕๙อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
 รับผิดชอบการสอนในรายวิชา 
 ๑.รายวิชาธรรมะปฏิบัติ ๓   ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 
 ๒.รายวิชา แต่งแปลบาลี     ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 
 ๓.รายวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการกิจการพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาที ่๑/

๒๕๕๙ 
 ๔.รายวิชา หลักการฝึกอบรมและการประชุม ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 
 ๕.รายวิชา ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙ 
 ๖.รายวิชา การจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๙ 
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๔๒ 
 
 

 ๗.รายวิชา การสังคมสงเคราะห์แนวพุทธ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙ 
                     ๘.รายวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการ ภาคการศึกษาที่ ฤดูร้อน/๒๕๕๙ 
 

ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๘-ปัจจุบัน) 
พระมหาชินภัทร   ฉินฺนาลโย.(๒๕๕๘) . กัลยาณมิตรธรรม : ธรรมส าหรับผู้น าในยุคโลกาภิวัตน์ . งานประชุม

วิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗ (ประจ าปี ๒๕๕๘ 
(IBRS2016). มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ น่าน ). หน้า 
๑๕๗-๑๖๕. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๔๓ 
 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงานวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี 
*********************************** 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ พระมหาค าพันธุ์  ฉายา รณญฺชโย 
นามสกุลแสนยโยธิน  อายุ ๔๙ ปี  
เกิด วัน พุธ ที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ  ๒๕๑๐   
รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน..๓ ๑๐๒๔ ๐๑๐๘๔ ๙๓ ๖   
 

ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ า) 
ปริญญาโทสาขา การจัดการเชิงพุทธ  สถาบัน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ  ๒๕๕๕ 
ปริญญาตรีสาขา เศรษฐศาสตร์  สถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.๒๕๔๓ 
*ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๗๔๐/๒๕๕๘  มีผลตั้งแต่
วันที่ ๑๕  เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 
 

ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปัจจุบัน) 
พ.ศ.๒๕๕๘ อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  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 อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
 รับผิดชอบการสอนในรายวิชา 
 ๑.รายวิชา ธรรมภาคปฏิบัติ ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙ 
 ๒.รายวิชา ธรรมภาคปฏิบัติ ๕ ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙ 
 ๓.รายวิชา เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 
 ๔.รายวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์แนวพุทธ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 
 ๓.รายวิชา พุทธวิธีการบริหาร ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๙ 
 ๔.รายวิชา การบริหารจัดการงบประมาณ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙ 
 ๕.รายวิชา การอนุรักษ์และการจัดการพุทธศิลป์ 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                                                                                                          ๒๔๔ 
 
 

 ๖.รายวิชา การวางแผนและการควบคุมงานบริหาร ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙ 
 ๘.รายวิชา ภาวะผู้น าทางการจัดการตามแนวพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาที่ ฤดูร้อน/

๒๕๕๙ 
 

ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
พระมหาค าพันธุ์  รณญฺชโย. (๒๕๕๘) . หลักการบริหารจัดการวัดตามหลักพลธรรม . งานประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗ (ประจ าปี ๒๕๕๘ 
(IBRS2016). มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ น่าน).  
หน้า ๑๖๖-๑๗๕. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๔๕ 
 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงานวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี 
*********************************** 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ พระมหาอุทัย  ฉายา ปญฺญาปภาโส 
นามสกุล ภูบังดาว อายุ ๒๙ ปี   
เกิด วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เดือน มีนาคม    พ.ศ.๒๕๓๐  
รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน ๑ ๔๑๑๔ ๐๐๑๐๑ ๑๘ ๗ 
 

ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ า) 
ปริญญาโทสาขา การจัดการเชิงพุทธ  สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ.๒๕๕๗ 
ปริญญาตรีสาขา การจัดการเชิงพุทธ  สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ.๒๕๕๕ 
*ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๘๑๐.๑/๒๕๕๘           
 มีผลตั้งแต่วันที่ ๓๑ เดอืน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 
 

ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปัจจุบัน) 
พ.ศ.๒๕๕๘ อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
 รับผิดชอบการสอนในรายวิชา 
 ๑.รายวิชา ประวัติพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 
 ๒.รายวิชา พระสุตตันตปิฎกภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 
 ๓.รายวิชา ธรรมปฏิบัติ ๗ ภาคการศึกษาฤดูร้อน/๒๕๕๘ 
พ.ศ.๒๕๕๙ อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
 รับผิดชอบการสอนในรายวิชา 
 ๑.รายวิชา พระไตรปิฎกศึกษา  ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙ 
 ๒.รายวิชา งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา  ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 
 ๓.รายวิชา ประวัติพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙ 
 ๔.รายวิชา การวิจัยเพื่อการจัดการ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 
 ๕.รายวิชา สถิติเบื้องต้นและการวิจัย ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๙ 
 ๖.รายวิชา การวิจัยเพื่อการจัดการ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙ 
 ๗.รายวิชา การบริหารชุมชนและสิ่งแวดล้อม ภาคการศึกษาที่ 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                                                                                                          ๒๔๖ 
 
 

 ๘.รายวิชา การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ ภาคการศึกษาที่ ฤดูร้อน/๒๕๕๙ 
 

ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๘-ปัจจุบัน) 
พระมหาอุทัย ปญฺญาปภาโส. (๒๕๕๘) . การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธในศตวรรษที่ ๒๑ . งานประชุม

วิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗ (ประจ าปี ๒๕๕๘ 
(IBRS2016). มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ น่าน ). 
หน้า ๑๗๗-๑๙๐. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๔๗ 
 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงานวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี 
*********************************** 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ พันต ารวจโทณรงค์ธรรม    
นามสกุล บัวทอง    อายุ ๖๗ ปี  
เกิด วัน จันทร์  ที่  ๑๙ เดือน  กันยายน  พ.ศ.๒๔๙๒   
รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน ๓ ๗๐๐๖ ๐๐๒๘๗ ๔๔ ๙ 
 

ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ า) 
ปริญญาโทสาขา  รัฐประศาสนศาสตร์  สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ.๒๕๕๓ 
ปริญญาตรีสาขา รัฐประศาสนศาสตร์  สถาบันมหาวิทยาลัยรามค าแหง  พ.ศ. ๒๕๒๒ 
*ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๘๑๐.๑/๒๕๕๘            
มีผลตั้งแต่วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 
 

ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปัจจุบัน) 
พ.ศ.๒๕๕๘ อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
 รับผิดชอบการสอนในรายวิชา 
 ๑. รายวิชาเทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา   ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 
 ๒. รายวิชาการเมืองกับการปกครองของไทย   ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๘ 
 ๓. รายวิชาการจัดการการเงินและทรัพย์สิน    ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๘ 
พ.ศ.๒๕๕๙ อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
 รับผิดชอบการสอนในรายวิชา 
๑. รายวิชา เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙ 
 ๒. รายวิชา การจัดการทรัพย์ทางพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 
 ๓.รายวิชา สัมมนาการจัดการกิจการคณะสงฆ์ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 
 ๔.รายวิชา ปรชัญาเบื้องต้น ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 
 ๕. รายวิชา การเมืองการปกครองของไทย ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙ 
 ๖. รายวิชา กฎหมายทั่วไป  ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙ 
 ๗. รายวิชา การจัดการการเงินและทรัพย์สิน ภาคการศึกษาที่ 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                                                                                                          ๒๔๘ 
 
 

 ๘. รายวิชา ภาษาศาสตร์เบื้องต้น ภาคการศึกษาที่ ฤดูร้อน/๒๕๕๙ 
 

ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๘-ปัจจุบัน) 
พ.ต.ท.ณรงค์ธรรม บัวทอง.(พฤศจิกายน ๒๕๕๘) . มรดกธรรม มรดกโลก : ข้อวินิจฉัยทางกฎหมายที่เกี่ยวกับ

มรดกของพระสงฆ์ .  งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตร์ เชิ งวัฒนธรรมใน
พระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗ (ประจ าปี ๒๕๕๘ (IBRS2016). มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ น่าน). หน้า ๑๙๑-๑๒๐. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๔๙ 
 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงานวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี 
*********************************** 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ นางสาวปัณณธร   
นามสกุล เธียรชัยพฤกษ์  อายุ ๔๖ ปี  
เกิด วันอังคาร ที่ ๑๐  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๓  
รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน ๓ ๗๓๐๒ ๐๐๗๕๔ ๒๔ ๔ 
 

ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ า) 
ปริญญาโทสาขา รัฐประศาสนศาสตร์  สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๖ 
ปริญญาตรีสาขา รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม พ.ศ.๒๕๔๖ 
*ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๗๔๐/๒๕๕๘ มีผลตั้งแต่
วันที่  ๑๕ เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปัจจุบัน) 
พ.ศ.๒๕๕๘อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
 รับผิดชอบการสอนในรายวิชา 
 ๑.รายวิชา เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 
 ๒.รายวิชา  ภาษากับการสื่อสาร ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๘ 
 ๓.รายวิชา  วัฒนธรรมไทย ภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน /๒๕๕๘ 
พ.ศ.๒๕๕๙อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
 รับผิดชอบการสอนในรายวิชา 
 ๑.รายวิชา องค์การและการจัดการภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 
 ๒.รายวิชา ศาสนาทั่วไป ภาคการศึกษาที ่๑/๒๕๕๙ 
 ๓.รายวิชา การจัดการงานสารบรรณและธุรการ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 
 ๔.รายวิชา การศึกษาอิสระทางการจัดการเชิงพุทธ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 
 ๕.รายวิชา การประชาสัมพันธ์เชิงพุทธ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙ 
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 ๖.รายวิชา มนุษย์กับสังคม ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙ 
 ๗.รายวิชา การจัดการสาธารณูปการ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙ 
 ๘.รายวิชา วัฒนธรรมไทย ภาคการศึกษาที่ ฤดูร้อน/๒๕๕๙ 
 
 

ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๘-ปัจจุบัน) 
ปัณณธร เธียรชัยพฤกษ์. (พฤศจิกายน ๒๕๕๘) . การสร้างค่านิยมสุจริตในสังคมไทยด้วยหลักพุทธธรรม . งาน

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗ (ประจ าปี 
๒๕๕๘ (IBRS2016). มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ น่าน). 
หน้า ๒๐๖-๒๑๘. 
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

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

หน่วยงานโครงการขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
วัดพัฒนาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

*********************************** 
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ นางภัชลดา                                           
นามสกุล สุวรรณนวล           อายุ     ๔๘  ปี       
เกิดวันอังคาร   ที ่  ๒๔  เดือน มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๑๓ 
รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน ๓๘๖๐๗๐๐๑๓๓๘๑๗ 
 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ า) 
ปริญญาโท สาขา การจัดการ     สถาบัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป  สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต  พ.ศ. ๒๕๓๗ 
*ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๑๐๐๙/๒๕๕๙ 
มีผลตั้งแต่วันที่  ๑๗   เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๖ อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยตาปี  
                     รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
                     ๑. การจัดการการผลิต  
                     ๒. การจัดการเชิงกลยุทธ์   
                     ๓. การจัดการโครงการ   
                     ๔. การจัดการธุรกิจขนาดย่อม  
                     ๕. ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม   
                     ๖. การจัดการสื่อสารและเจรจาต่อรอง 
                     ๗. พฤติกรรมบุคคลในองค์การ  
                     ๘. องค์การและการจัดการ  
                     ๙.รายวิชาภาคสนาม การฝึกงานทางการจัดการ  
                    ๑๐.รายวิชาภาคสนาม สหกิจศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๗      อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
                     รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
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                     ๑. การจัดการเชิงกลยุทธ์                          ภาคการศึกษาฤดูร้อน/๒๕๕๗ 
                     ๒. การศึกษาอิสระทางการจัดการเชิงพุทธ      ภาคการศึกษาฤดูร้อน/๒๕๕๗ 
พ.ศ. ๒๕๕๘      อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
                     รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. สถิติเบื้องต้นและการวิจัย                  ภาคการศึกษาที่  ๑ /๒๕๕๘ 
๒. การวิจัยเพื่อการจัดการ ๑                  ภาคการศึกษาที่  ๑ /๒๕๕๘ 
๓. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการ        ภาคการศึกษาที่  ๒ /๒๕๕๘ 
๔. การวิจัยเพื่อการจัดการ ๒                  ภาคการศึกษาที่  ๒ /๒๕๕๘ 
๕. การจัดการเชิงกลยุทธ์                       ภาคการศึกษาฤดูร้อน/๒๕๕๘ 

พ.ศ. ๒๕๕๙       อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. การวิจัยเพื่อการจัดการ ๑                     ภาคการศึกษาท่ี  ๑ /๒๕๕๙ 
๒. องค์การและการจัดการ                        ภาคการศึกษาท่ี  ๒ /๒๕๕๙       

พ.ศ. ๒๕๖๐       อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. การวิจัยเพื่อการจัดการ ๑                     ภาคการศึกษาท่ี  ๑ /๒๕๖๐ 
            ๒. การจัดการเชิงกลยุทธ์                         ภาคการศึกษาที่  ๑ /๒๕๖๐ 
            ๓. การวิจัยเพื่อการจัดการ ๒                    ภาคการศึกษาที่  ๒ /๒๕๖๐ 

 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๖-ปัจจุบัน) 
งานวิจัย 
บทความวิจัย 
ภัชลดา  สุวรรณนวล. (พฤศจิกายน ๒๕๕๘). การประเมินผลการจัดการศึกษาของกองการศึกษา ศาสนาและ  
           วัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี. ครั้งที่ ๗ ประจ าปี ๒๕๕๘ (IBRS). มหาวิทยาลัย  
           มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์, น่าน. หน้า ๔๓๙-๔๕๐. 
บทความวิชาการ 
หนังสือ 
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
สาขาวิชา การจัดการเชิงพุทธ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
หน่วยงานโครงการขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

วัดพัฒนาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
*********************************** 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ   พระครูภาวนาจันทคุณ (กรีฑา ฉายา จนฺทว โส นามสกุล ศรีใส)  อายุ   ๕๗  ปี  พรรษา    ๒๙ 
เกิดวันอังคาร ที ่ ๒  เดือน พฤษภาคม    พ.ศ. ๒๕๐๔ 
รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน ๓๘๐๑๕๐๐๒๑๔๙๖๒ 
 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ า) 
ปริญญาเอก สาขา การจัดการเชิงพุทธ    สถาบัน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ปริญญาโท  สาขา  สังคมวิทยา             สถาบัน  มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย            พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ปริญญาตรี  สาขา  ศาสนา                  สถาบัน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   พ.ศ. ๒๕๕๒ 
*ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่  ๑๐๐๙/๒๕๕๙ 
มีผลตั้งแต่วันที่   ๑๗   เดือน ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๘       อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  
                      รับผิดชอบรายวิชา 
                      ๑. พระวินัยปิฎก                                                     ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 
                      ๒. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการกิจการพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 
                      ๓. การศึกษาอิสระทางการจัดการเชิงพุทธ                       ภาคการศึกษาฤดูร้อน/๒๕๕๘ 
พ.ศ. ๒๕๕๙       อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. การจัดการสาธารณูปการ                                      ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙ 
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน) ต่อ 
พ.ศ. ๒๕๕๙       อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
                      ๑. การจัดการทรัพยากรมนุษย์แนวพุทธ                          ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙ 
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                      ๒. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการกิจการพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙ 
                      ๓. พระวินัยปิฏก                                                     ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙ 
                      ๔. การจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนา                             ภาคการศึกษาฤดูร้อน/๒๕๕๙ 
พ.ศ. ๒๕๖๐       อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  
                      รับผิดชอบรายวิชา 
                      ๑. พระไตรปิฎกศึกษา                                               ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ 
                      ๒. การจัดการทรัพยากรมนุษย์แนวพุทธ                          ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ 
                      ๓. ความรู้เบื้องต้นทางการจัดการ                                 ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐ 
                      ๔. ภาวะผู้น าทางการจัดการตามแนวพระพุทธศาสนา          ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐ 
 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๖-ปัจจุบัน) 
งานวิจัย 
บทความวิชาการ 
พระอธิการกรีฑา จนฺทว โส, ดร. (พฤศจิกายน ๒๕๕๘). หลกัการใช้ธรรมาภิบาลในการตรวจสอบกิจการทั่วโลก.  
           ครั้งที่ ๗ (ประจ าปี ๒๕๕๘ (IBRS). มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์,  
            น่าน). หน้า ๑๗๐-๑๗๒. 
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
สาขาวิชา การจัดการเชิงพุทธ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
หน่วยงานโครงการขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

วัดพัฒนาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
*********************************** 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ  พระครูศรีหิรัญธรรมาทร (พระมหาสุริยา )  ฉายา อาจิตปญฺโญ 
นามสกุล    มากวิสัย  อายุ   ๔๙ ปี พรรษา      ๒๙ 
เกิดวันอาทิตย์   ที ่  ๑๔  เดือน กันยายน   พ.ศ. ๒๕๑๒ 
รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน  ๓๘๖๐๗๐๐๓๙๖๗๙๖ 
 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ า) 
ปริญญาโท สาขาการจัดการเชิงพุทธ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ปริญญาตรี สาขา ศาสนา สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
*ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๑๐๐๙/๒๕๕๙ 
มีผลตั้งแต่วันที่    ๑๗   เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๘       อาจารย์ประจ าหลักสูตร  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
                      ๑. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการ     ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๘ 
                      ๒. พระอภิธรรมปิฏก                        ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๘ 
พ.ศ. ๒๕๕๙       อาจารย์ประจ าหลักสูตร  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. การจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนา     ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 
๒. การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์         ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙                      

 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน) ต่อ 
พ.ศ. ๒๕๕๙       อาจารย์ประจ าหลักสูตร  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. การจัดการสาธารณูปการ          ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙ 
๒. การประชาสัมพันธ์เชิงพุทธ        ภาคการศึกษาที่ 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=AFQjCNGaFB3LMwUZRks


 

 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๕๖ 
 
 

พ.ศ. ๒๕๖๐       อาจารย์ประจ าหลักสูตร  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
                      ๑. การสังคมสงเคราะห์แนวพุทธ     ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๐ 
                      ๒. พุทธวิธกีารบริหาร                  ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐ 
 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๖-ปัจจุบัน) 
งานวิจัย 
บทความวิชาการ 
พระครูศรีหิรัญธรรมาทร.(พฤศจิกายน ๒๕๕๘). การบริหารกิจการของวัดในสังคมยุคทุนนิยม. ครั้งที่ ๗ ประจ าปี   
           ๒๕๕๘ (IBRS). มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์, น่าน. หน้า   
           ๔๗๕-๔๘๘. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๕๗ 
 
 

 
 

ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
สาขาวิชา การจัดการเชิงพุทธ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
หน่วยงานโครงการขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

วัดพัฒนาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
*********************************** 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ พระอธิการธวัชชัย                           ฉายา คมฺภีรโต 
นามสกุล        แสงโสภณ      อายุ    ๔๓  ปี พรรษา   ๒๑ 
เกิดวันจันทร์ ที ่  ๙  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๑๘ 
รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน ๓๗๗๐๓๐๐๕๓๑๑๑๕ 
 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ า) 
ปริญญาโท สาขา การจัดการเชิงพุทธ  สถาบัน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ปริญญาตรี สาขา การจัดการเชิงพุทธ  สถาบัน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
*ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่  ๑๐๐๙/๒๕๕๙ 
มีผลตั้งแต่วันที่   ๑๗  เดือน ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๘       อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  
                      รับผิดชอบรายวิชา 
                      ๑. การวิจยัเพื่อการจัดการ ๒                                    ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 
                      ๒. พระสุตตันตปิฎก                                              ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 
พ.ศ. ๒๕๕๙       อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์                               ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙ 
๒. การจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนา                           ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙ 

 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน) ต่อ 
พ.ศ. ๒๕๕๙       อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการจัดการ                          ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๙ 
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๕๘ 
 
 

๒. การสังคมสงเคราะห์แนวพุทธ                               ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙ 
๓. การอนุรักษ์และการจัดการพุทธศิลป์                       ภาคการศึกษาฤดูร้อน/๒๕๕๙ 

พ.ศ. ๒๕๖๐       อาจารย์ประจ าหลักสูตร  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
                      ๑. การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์                              ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ 
                      ๒. การอนุรักษ์และการจัดการพุทธศิลป์                       ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐  
 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๖-ปัจจุบัน) 
งานวิจัย 
บทความวิชาการ 
พระอธิการธวัชชัย คมฺภีรโต. (พฤศจิกายน ๒๕๕๘). ธรรมาธิปไตยในสังฆาธิปไตย : กรณีศึกษาพระพิมลธรรม (อาจ   
           อาสโภ) ครั้งที่ ๗ ประจ าปี ๒๕๕๘ (IBRS). มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. สถาบันวิจัย 
            พุทธศาสตร์, น่าน. หน้า ๔๘๙-๔๙๘. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๕๙ 
 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

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

หน่วยงานโครงการขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
วัดพัฒนาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

*********************************** 
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ นายสุขอุษา                        ฉายา - 
นามสกุล        นุ่นทอง             อายุ    ๔๗  ปี พรรษา     - 
เกิดวันพฤหัสบดี ที ่  ๖    เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๑๔ 
รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน ๓๘๐๑๐๐๐๒๕๒๙๓๘ 
 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ า) 
ปริญญาเอก สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ปริญญาโท สาขา ยุทธศาสตร์การพัฒนา  สถาบัน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ปริญญาตรี สาขา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  สถาบัน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๕ 
*ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่  - 
มีผลตั้งแต่วันที่     เดือน       พ.ศ.   
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗       อาจารย์ประจ า สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  
                      รับผิดชอบรายวิชา 
                      ๑. งานวิจยัและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา              ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 
                      ๒. พระไตรปิฎกศึกษา                                            ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 
พ.ศ. ๒๕๖๐       ๓. หลักการฝึกอบรมและการประชุม                           ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ 
                      ๔. มนุษย์สมัพันธ์กับการจัดการ                                 ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ 
                      ๕. การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน                           ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐ 
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน (พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน) ต่อ 
พ.ศ. ๒๕๖๐         ๖. การจดัการทรัพย์สินของพระพุทธศาสนา                  ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐ 
 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๖-ปัจจุบัน) 
บทความวิชาการ 
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๖๐ 
 
 

สุขอุษา  นุ่นทอง. (๒๕๕๘). “กระบวนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในทศวรรษหน้าด้วยหลักพุทธธรรม” วารสาร 
           มหาจุฬาวิชาการ, ปีที่ ๒ ฉบับพิเศษเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก (พฤษภาคม ๒๕๕๘).  
           หน้า ๕๔๘- ๕๖๔. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๖๑ 
 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ นวบ.จังหวัดชลบุรี 
************************************   

ส่วนที่  ๑  ประวัติบุคลากร 
ชื่อ   พระชลญาณมุนี,ดร.    นามสกุล นาคสิทธิเลิศ   อายุ  ๕๑  ปี   
เกิดวันเสาร์ ที่ ๒๕  เดือน   ธนัวาคม  พ.ศ.๒๕๐๘ 
รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน  ๓ ๒๔๐๒ ๐๐๔๐๕ ๔๓๑ 
 

ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ า)  
ปริญญาเอกพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย      
                พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ปริญญาโท  พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
               พ.ศ.๒๕๕๖ 
ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิตสาขาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   
พ.ศ.๒๕๕๕  
 
 
 

ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน (พ.ศ.๒๕๕๘ – ปัจจุบัน) 



 

 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๖๒ 
 
 

รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
๑. การวิจัยทางการจัดการ   ภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๕๘ 
๒. การจัดการสาธารณูปการ ภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๕๘ 
๓. ธรระภาคภาษาอังกฤษ    ภาคการศึกษาที่ ๒ / ๒๕๕๘ 
๔. การศึกษาอิสระทางการจัดการเชิงพุทธ  ภาคการศึกษาที่ ๒ / ๒๕๕๘  
๕. การบริหารกิจการพุทธศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   ภาคการศึกษาท่ี ๒ /๒๕๕๘ 
 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
๑. ภาษาอังกฤษส าหรับนักรัฐศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๕๙ 
๒. ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ (๑) ภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๕๙   
๓. พุทธศาสนากับการเมืองการปกครอง  ภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๕๙ 
๔. การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันภาคการศึกษาที่ ๒ / ๒๕๕๙ 

ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ปัจจุบัน)    
พระชลญาณมุนี.“ภาวะผู้น าในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสหราชอาณาจักรของพระภาวนาวิเทศ 

(เขมธมฺโม ภิกฺขุ) LEADERSHIP INTHE BUDDHISTPROPAGATIONIN 
UNITEDKINGDOMOF PHRABHAVANAVITEHT (KHEADHAMMO BHIKKHU)”,  
วารสารวิจัยรามค าแหง  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยรามค าแหง ,  ปีที่ ๑๗ 
ฉบับที่ ๒ กรกฏาคม – ธันวาคม ๒๕๕๗.  หน้า.๒๕- ๓๗. 

พระชลญาณมุนี.  “การพัฒนาผู้น าเชิงพุทธบูรณาการเพ่ือการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   
DEVELOPMENT OF BUDDHIST LEAERS TO SUPPORT THE INTEGRATION OF 
ASEAN” บทความวิชาการ,  การประชุมระดับนานาชาติ วิสาขบูชาโลก ๒๕๕๘ 
“พระพุทธศาสนากับวิกฤติของโลก (Buddhism and World Crisis)”. ครั้งที่ ๑๒  The 
๑๒thConference of       United  Nations Day of Visak. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย    ปีที่ ๒ ฉบับพิเศษ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง วิสาขบูชาโลก  ประจ าปี 
๒๕๕๘.  หน้า ๔๕๑-๔๖๑. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๖๓ 
 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ นวบ.จังหวัดชลบุรี 
************************************   

ส่วนที่  ๑  ประวัติบุคลากร  
ชื่อ   พระปลัดมนู   ฉายา   ฐานจาโร   นามสกุล   ชว่ยคิด  อายุ  ๔๙  ปี   
เกิดวัน  พุธ ที่ ๒๖  เดือน   กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๑๐ 
รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน  ๓๖๒๐๑๐๐๙๒๗๗๑๗ 

ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ า)  
 
ปริญญาโท คณะสังคมศาสตร์ สาขา การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
พ.ศ.๒๕๕๗ 
ปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์  สาขา การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ สาขา การบริหารกิจการพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   
พ.ศ.๒๕๕๕ 
ได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ค าสั่งที่ ๕๕๘/๒๕๕๘ 
ผลตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๖๔ 
 
 

ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๘ – ปัจจุบัน) 
รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
๑. ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗ ภาคการศึกษาท่ี ๑ / ๒๕๕๙ 
๒. ธรระภาคปฏิบัติ ๔    ภาคการศึกษาท่ี ๑ / ๒๕๕๙ 
๓. ธรระภาคปฏิบัติ ๑   ภาคการศึกษาท่ี ๑ / ๒๕๕๙ 
๔. ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการจัดการ  ภาคการศึกษา๒ / ๒๕๕๘ 
๕. ธรรมนิเทศ  ภาคการศึกษาที่ ๒ / ๒๕๕๘ 
๖. ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕  ภาคการศึกษาท่ี ๒ / ๒๕๕๘ 
๗. ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒   ภาคการศึกษาที่ ๒ / ๒๕๕๘ 
๘. ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕  ภาคการศึกษาท่ี ๒ / ๒๕๕๙ 

ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ปัจจุบัน)     
พระปลัดมนู ฐานจาโร (พฤศจิกายน ๒๕๕๘).ศีล ๕ : พุทธวิธีกับสันติภาพสู่สังคมโลก.ตีพิมพ์เผยแพร่ใน

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา.  ครั้งที่ 
๗ ประจ าปี ๒๕๕๘ (IBRS ๒๐๑๖).  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์น่าน.หน้า ๑,๑๕๒– ๑,๑๖๗. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๖๕ 
 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ นวบ.จังหวัดชลบุรี 
************************************   

ส่วนที่  ๑  ประวัติบุคลากร 
ชื่อ   นายสุทธสิทธิ์   นามสกุล  ศรีจันทร์เจริญ อายุ  ๓๘  ปี   
เกิดวัน  พุธ ที่ ๒๓  เดือน   กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๒๑ 
รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน  ๓๑๐๐๕ ๐๓๙๑๘ ๕๘๓ 

ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ า) 
 
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
พ.ศ.๒๕๕๗ 
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต  สาขา การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ค าสั่งที่ ๕๕๘/๒๕๕๘ 
ผลตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๖๖ 
 
 

ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๘ – ปัจจุบัน) 
รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
๑. การวางแผนและควบคุมการบริหารงาน ภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๕๙ 
๒. การปกครองคณะสงฆ์    ภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๕๙ 
๓. การเมืองการปกครองไทย   ภาคการศึกษาท่ี ๑ / ๒๕๕๙ 
๔. เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ภาคการศึกษาท่ี ๑ / ๒๕๕๙ 
๕. การจัดการศึกษาคณะสงฆ์  ภาคการศึกษาท่ี ๒ / ๒๕๕๘ 
๖. วัฒนธรรมไทย  ภาคการศึกษาที่ ๒ / ๒๕๕๘ 
๗.  ศาสนาทั่วไป  ภาคการศึกษาท่ี ๒ / ๒๕๕๘ 
๘. การสังคมสงเคราะห์แนวพุทธ ภาคการศึกษาท่ี ๒ /๒๕๕๘ 
๙. การเมืองการปกครองไทย  ภาคการศึกษาท่ี ๑ /๒๕๕๙ 
๑๐. การวางแผนและควบคุมการบริหารงาน ภาคการศึกษาที่ ๑ /๒๕๕๙ 
๑๑. เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  ภาคการศึกษาที่ ๑ /๒๕๕๙ 

ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ปัจจุบัน)     
พระปลัดสุทธสิทธ์  ปญฺญาวโร (พฤศจิกายน ๒๕๕๘).  รัฐในอุดมคติ: การเมืองการปกครองไทยสมัยสุโขทัยใน

ทัศนะของอริสโตเติล.ตีพิมพิมพ์เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตร์เชิง
วัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗ ประจ าปี ๒๕๕๘(IBRS๒๐๑๖) มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย,สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์,น่าน.  หน้า  ๑,๕๗๘ – ๑,๕๙๐. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๖๗ 
 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ นวบ.จังหวัดชลบุรี 
************************************   

ส่วนที่  ๑  ประวัติบุคลากร 
ชื่อ   พระอธิการปรัชญา   ฉายา   ฐิตธมฺโม   นามสกุล   บตุรสะอาด  อายุ  ๔๑  ปี   
เกิดวัน  พุธ ที่ ๘  เดือน   ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๑๘ 
รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน  ๒๓๒๐๑๐๐๐๔๖๗๒๓ 

ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ า) 
ปริญญาโท  พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 พ.ศ.๒๕๕๗ 
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต  สาขาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ค าสั่งที่ ๕๕๘/๒๕๕๘ 
ผลตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘  

ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๘ – ปัจจุบัน) 
รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
๑. ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗ ภาคการศึกษาท่ี ๑ / ๒๕๕๙ 
๒. ธรระภาคปฏิบัติ ๔    ภาคการศึกษาท่ี ๑ / ๒๕๕๘ 
๓. การวิจัยทางการจัดการ ๑   ภาคการศึกษาท่ี ๒ / ๒๕๕๙ 
๔. งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา  ภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๕๘ 
๕. เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  ภาคการศึกษาที่ ๒ / ๒๕๕๘ 
๖. การปกครองคณะสงฆ์ไทย  ภาคการศึกษาท่ี ๑ / ๒๕๕๙ 
๗. การบริหารจัดการงบประมาณ   ภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๕๘ 
๘. พุทธศาสนากับความมั่นคงของมนุษย์ ภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๕๙ 
๙. การประชาสัมพันธ์เชิงพุทธ ภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๕๘ 
๑๐. พุทธศาสนากับการเมืองการปกครอง  ภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๕๙ 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ปัจจุบัน)    



 

 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๖๘ 
 
 

พระอธิการปรัชญา ฐิตธมฺโม,ณรงค์ เชื้อบัวเย็น. (พฤศจิกายน ๒๕๕๘) การจัดการภาครัฐกับการเสริมสร้าง
พลังอ านาจพลเมือง : ศึกษาเปรียบเทียบการจัดการภาครัฐแนวใหม่ กับการให้บริการภาครัฐ
แนวใหม่.ตีพิมพ์เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมใน
พระพุทธศาสนา.  ครั้งท่ี ๗ ประจ าปี ๒๕๕๘ (IBRS ๒๐๑๖).  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย.  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์,น่าน.หนา้ ๑,๑๔๐ – ๑,๑๕๑. 
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ณ วัดใหญ่อินทาราม (พระอารามหลวง) จ.ชลบุรี 

************************************   
ส่วนที่  ๑  ประวัติบุคลากร  

ชื่อ  นางสาวเขมจิรา  นามสกุล  พิทักราษฎร์   อายุ  ๓๘ ปี   
เกิดวัน  เสาร์ ที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๑  
รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน  ๓ ๒๕๐๗ ๐๐๓๙๐  ๒๙๗   

ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง  
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ า) 
ปริญญาโท  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต(รป.ม.)สาขาการบริหารงานทั่วไป  มหาวิทยาลัยบูรพา 
พ.ศ. ๒๕๕๑   
ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต    มหาวิทยาลัยศรีปทุม  พ.ศ. ๒๕๔๖ 
*ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ 
๒๑๐/๒๕๕๕มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๗ เดือนมีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๕. 

ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๕ – ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และ
รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
๑.  เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๗ 
      ๒.  องค์การและการจัดการ  ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๗ 
      ๓.  การจัดการเชิงกลยุทธ์ ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๗  
      ๔.  ภาษากับการสื่อสาร  ภาคการศึกษาท่ี  ๒/๒๕๕๗ 
      ๕.  การจัดการงานสารบรรณและธุรการ  ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๕๗ 
๖.  อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยบูรพา วิชามนุษย์กับทักษะการคิดภาคการศึกษาที่๑/๒๕๕๗ 
๗.  อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยบูรพา วิชามนุษย์ศาสตร์เชิงบูรณาการภาคการศึกษาที่๒/๒๕๕๗ 

 
พ.ศ. ๒๕๕๘เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และ
รับผิดชอบสอนในรายวิชา 



 

 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๗๐ 
 
 

      ๑.  เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๘ 
๒.  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการจัดการ  ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๘ 
๓.  การจัดการเชิงกลยุทธ์ ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๘ 
๔.  ภาษากับการสื่อสาร ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๘ 
๕.  การจัดการงานสารบรรณและธุรการภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๕๘ 
๖.  วัฒนธรรมไทยภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๕๘   
๗. อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยบูรพา วิชามนุษย์กับทักษะการคิด ภาคการศึกษาที่๑/๒๕๕๘ 
๘.  อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยบูรพา  วิชามนุษย์ศาสตร์เชิงบูรณาการภาคการศึกษาที่๒/๒๕๕๘ 
  
พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และ
รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
๑.  เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๙ 
๒.  องค์การและการจัดการ ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๙ 
๓.  การจัดการเชิงกลยุทธ์. ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๙  
๔.  ภาษากับการสื่อสาร  ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙ 
๕.  อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยบูรพา  วิชามนุษย์กับทักษะการคิด ภาคการศึกษาท่ี  ๑/๒๕๕๙ 
๖.  อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยบูรพา  วิชามนุษย์ศาสตร์เชิงบูรณาการ  ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๕๙ 
 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ. ๒๕๕๘- ปัจจุบัน)  
เขมจิรา  พิทักราษฎร์ . (พฤศจิกายน ๒๕๕๘) . ไตรสิกขา : พระพุทธศาสนากับการพัฒนาชีวิต.  ตีพิมพ์

เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา.  ครั้ง
ที่ ๗ ประจ าปี ๒๕๕๘ (IBRS ๒๐๑๖).  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  สถาบันวิจัย
พุทธศาสตร์,น่าน.หน้า ๑,๓๐๐ – ๑,๓๐๘. 
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ จังหวัดระยอง 

*********************************** 
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อพระครูรัตนากรวิสุทธิ์                    ฉายาจนฺทโก 
นามสกุล   สนิทวาจา   อายุ  ๕๒ปี พรรษา  ๑๘ 
เกิดวันอังคารที่  ๑๒  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๐๗ 
รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน ๓-๑๐๐๘-๐๐๐๔๒-๐๒๐ 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
วุฒิการศึกษา 
ปริญญาโท สาขาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ปริญญาตรี สาขาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ 
*ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๗๗๗/๒๕๕๘ 
มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 
 

ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปัจจุบัน) 
พ.ศ.๒๕๕๘       อาจารย์ผู้ช่วยสอนประจ ารายวิชา พระอภิธรรมปิฎก ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 
พ.ศ. ๒๕๕๘       อาจารย์ประจ าหลักสูตรการจัดการเชิงพุทธ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๖. ๐๐๐๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๘, ๑/๒๕๕๙ 
๗. ๐๐๐๒๑๑ วัฒนธรรมไทยภาคการศึกษาที่๑/๒๕๕๘, ๑/๒๕๕๙ 
๘. ๐๐๐๒๖๐ การปกครองคณะสงฆ์ไทย ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 
๙. ๔๐๖๓๐๘ องค์การและการจัดการ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 
๑๐. ๔๐๖๓๑๔ การจัดการทรัพยากรมนุษย์แนวพุทธ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 
๑๑. ๔๐๖๓๒๗ ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 
๑๒. ๔๐๖๔๐๔ ประชาสัมพันธ์เชิงพุทธ ภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๘ 
๑๓. ๔๐๖๔๓๒ มนุษย์สัมพันธ์กับการจัดการ ภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๘ 

 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๘-ปัจจุบัน) 
บทความทางวิชาการ 
พระครูรัตนากรวิสุทธิ์. (๒๕๕๘). การอยู่ร่วมกันของชุมชนและโรงงาน. งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา  ครั้งที่ ๗ (ประจ าปี ๒๕๕๘ (IBRS ๒๐๑๖) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์,  น่าน). หน้า 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
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ จังหวัดระยอง 
*********************************** 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ   พระครูปริยัติสุวัฒนาภรณ์                    ฉายาจนฺทวณฺโณ 
นามสกุล     เกษรศิริ       อายุ  ๕๑    ป ี         พรรษา ๓๐ 
เกิดวันอังคารที๒่๙  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๐๘ 
รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน ๓-๒๑๐๑-๐๐๒๗๕-๖๐๘ 
 

ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
วุฒิการศึกษา 
ปริญญาเอก สาขาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ปริญญาโท สาขาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ปริญญาตรี สาขาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 
*ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๗๗๗/๒๕๕๘ 
มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๘       อาจารย์ผู้ชว่ยสอนประจ ารายวิชา  พระวินัยปิฎก  ภาคการศึกษาท่ี  ๑/๒๕๕๘ 
พ.ศ. ๒๕๕๘       อาจารย์ประจ าหลักสูตรการจัดการเชิงพุทธ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. ๐๐๐๑๑๔ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 
๒. ๐๐๐๑๔๔วรรณคดีบาลี ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๘, ๑/๒๕๕๙ 
๓. ๐๐๐๑๔๕บาลีไวยากรณ์   ภาคการศึกษาที่๑/๒๕๕๘ 
๔. ๐๐๐๑๔๘พระวินัยปิฎก  ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘  
๕. ๐๐๐๑๕๐ พระอภิธรรมปิฎก ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๘ 
๖. ๔๐๖๓๐๒การจัดการทรัพย์สินของพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๘ 
๗. ๔๐๖๓๒๕การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน ภาคการศึกษาที่๓/๒๕๕๘,๒/๒๕๕๙ 
๘. ๔๐๖๔๒๘การสื่อสารกับการจัดการ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 
๙. ๔๐๖๔๒๙การบริหารชุมชนและสิ่งแวดล้อม ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 

 

ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๘ - ปัจจุบัน) 
บทความทางวิชาการ 
พระครูปริยัติสุวัฒนาภรณ์.(๒๕๕๘)บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ.งานประชุม



 

 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๗๓ 
 
 

วิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา  ครั้งที่ ๗ (ประจ าปี ๒๕๕๘ 
(IBRS ๒๐๑๖) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์,  น่าน).   
หน้า ๖๗๓-๖๘๒. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๗๔ 
 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ จังหวัดระยอง 
*********************************** 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ   พระครูสังฆวิสุทธิคุณ                     ฉายาพุทฺธสโร 
นามสกุล     เมืองทอง        อายุ  ๔๙    ปี          พรรษา   ๒๙ 
เกิดวันพฤหัสบดีที่๑๘  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๑๑ 
รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน ๓-๖๖๐๓-๐๐๐๑๒-๖๔๐  
 

ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
วุฒิการศึกษา 
ปริญญาเอก สาขาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ปริญญาโท สาขาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ปริญญาตรี สาขาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 
*ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๗๗๗/๒๕๕๘ 
มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 
 

ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๘       อาจารย์ประจ าหลักสูตรการจัดการเชิงพุทธ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. ๐๐๐๑๐๔ เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 
๒. ๔๐๖๓๑๑การจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘, ๑/๒๕๕๙ 
๓. ๔๐๖๓๑๓การสังคมสงเคราะห์แนวพุทธ ภาคการศึกษาที่๒/๒๕๕๘ 
๔. ๔๐๖๓๒๗ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  ภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๘ 

 

ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๘ - ปัจจุบัน)  
พระครูสังฆวิสุทธิคุณ. (๒๕๕๘). ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพของพระสงฆ์. งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา  ครั้งที่ ๗ (ประจ าปี ๒๕๕๘ (IBRS ๒๐๑๖) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์,  น่าน). หน้า ๖๕๘-๖๗๒. 
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๗๕ 
 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ จังหวัดระยอง 
*********************************** 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ   พระมหากุศล                     ฉายา กุสลภทฺโท 
นามสกุล     งามเสงี่ยม        อายุ  ๔๕    ปี          พรรษา   ๒๒ 
เกิดวัน  ๒๗  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๓ 
รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน ๓-๒๑๐๓-๐๐๙๙๕-๖๐๔  
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
วุฒิการศึกษา 
ปริญญาโท สาขาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ปริญญาตรี สาขาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
*ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ - 
มีผลตั้งแต่วันที่ - 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๘       อาจารย์ผู้ชว่ยสอนประจ ารายวิชา  แต่งแปลบาลี  ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๘ 
พ.ศ. ๒๕๕๘       อาจารย์ประจ าหลักสูตรการจัดการเชิงพุทธ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. ๐๐๐๑๑๔ ภาษากับการสื่อสาร ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๘ 
๒. ๐๐๐๑๔๕บาลีไวยากรณ์ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 
๓. ๐๐๐๑๔๖แต่งแปลบาลี ภาคการศึกษาท่ี ๓/๒๕๕๘,  
๔. ๔๐๖๓๐๑พุทธวิธีการบริหาร ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 

ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๘ - ปัจจุบัน) 
พระมหากุศล กุสลภทฺโท. (๒๕๕๘). พระสังฆาธิการยุคใหม่และใจผู้น า. งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา  ครั้งที่ ๗ (ประจ าปี ๒๕๕๘ (IBRS ๒๐๑๖) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์,  น่าน). หน้า ๕๘๕-๕๙๗. 
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๗๖ 
 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ จังหวัดระยอง 
*********************************** 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ   ดร.สุเทพ                     ฉายา  - 
นามสกุล     เชื้อสมุทร        อายุ  ๔๘    ปี          พรรษา   - 
เกิดวัน  ๒๐  เดือน  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๑๐ 
รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน ๓-๗๐๐๒-๐๐๐๙๗-๒๓๕  
 

ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
วุฒิการศึกษา 
ปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม พ.ศ.๒๕๕๗ 
ปริญญาโท สาขาการบริหารองค์การ มหาวิทยาลัยเกริก พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ปริญญาตรี สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๑ 
*ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๗๗๗/๒๕๕๘ 
มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 
 

ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๘  อาจารย์ประจ าหลักสูตรการจัดการเชิงพุทธ 
                 รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. ๐๐๐๑๐๓ การเมืองกับการปกครองของไทย ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘,๑/๒๕๕๙ 
๒. ๐๐๐๑๐๙ ศาสนาทั่วไป ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๘, ๓/๒๕๕๘ 
๓. ๐๐๐๒๕๙ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 
๔. ๔๐๖๒๐๖ ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการจัดการ ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๘,๑/๒๕๕๙ 
๕. ๔๐๖๓๑๕ การวิจัยเพื่อการจัดการ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘,๒/๒๕๕๘,๑/๒๕๕๙ 
๖. ๔๐๖๔๒๐ การจัดการเชิงกลยุทธ์ ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๘ 
๗. ๔๐๖๔๒๑การศึกษาอิสระทางการจัดการเชิงพุทธ ภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๘ 

 
 

ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๘ - ปัจจุบัน) 
ดร.สุเทพ  เชื้อสมุทร. (๒๕๕๘). แนวทางการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา. งาน

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา  ครั้งที่ ๗ (ประจ าปี 
๒๕๕๘ (IBRS ๒๐๑๖) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์,  
น่าน). หน้า ๕๖๔-๕๗๕. 
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๗๗ 
 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงาน หน่วยวิทยบริการฯ พุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรี  
*********************************** 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ   พระครูสุนทรเขมาภินันท์ฉายาเขมธมฺโมนามสกุล เจริญวงศ์อายุ  ๕๑   ปี พรรษา  ๒๒ 
เกิดวันอาทิตย์ ที่  ๑   เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๐๘ 
รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน๓-๑๐๐๘-๐๐๐๔๒-๐๒-๐ 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ า) 
ปริญญาเอก สาขา การจัดการเชิงพุทธ      สถาบัน  มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๙ 
ปริญญาโท สาขา  การจัดการเชิงพุทธ       สถาบัน  มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๖ 
ปริญญาตรี สาขา  การจัดการเชิงพุทธ       สถาบัน  มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๕ 
*ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่..๗๔๒.../๒๕๕๘ 
มีผลตั้งแต่วันที่  ๑  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๘ 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๙       อาจารย์ประจ าหลักสูตร การจัดการเชิงพุทธ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑๔. งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา  ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 
๑๕. การจัดการทรัพยากรมนุษย์แนวพุทธภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๕๘ 
๑๖. ภาษาศาสตร์เบื้องต้น                             ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๙ 

 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๘-ปัจจุบัน) 
พระครูสุนทรเขมาภินันท์ (รัตนรัตน์ เขมธมฺโม).  "จากพุทธปณิธานสู่ปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว เป็นประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามได้อย่างไรบทความวิชาการการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗ (ประจ าปี ๒๕๕๘ (IBRS2016) 
เรื่อง "มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน) 
หน้า ๒๙๖-๓๑๐. 
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๗๘ 
 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงาน หน่วยวิทยบริการฯ พุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรี  
*********************************** 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ   พระมหาณรงค์  ฉายา ยโสธโร  นามสกุล  ศรีสมัย   อายุ  ๕๕   ปี   พรรษา  ๑๙ 
เกิดวันพุธที่  ๒๒  เดือน  กุมภาพันธ์พ.ศ. ๒๕๐๔ 
รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน 3-2006-00362-06-2 
 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ า) 
ปริญญาโท สาขา  การจัดการเชิงพุทธ       สถาบัน  มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๗ 
ปริญญาตรี สาขา  การจัดการเชิงพุทธ       สถาบัน  มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๖ 
*ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่..๗๔๒.../๒๕๕๘ 
มีผลตั้งแต่วันที่  ๑  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๘ 
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๙       อาจารย์ประจ าหลักสูตร การจัดการเชิงพุทธ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. พระสุตตันตปิฎกภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 
๒. วรรณคดีบาลี                                      ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๕๘ 
๓. การศึกษาอิสระทางการจัดการเชิงพุทธ ภาคการศึกษาที่  ๓/๒๕๕๘ 

 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
พระมหาณรงค์ ยโสธโร. (พฤศจิกายน ๒๕๕๘). พระสงฆ์กับประชาสัมพันธ์.บทความวิชาการการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗ (ประจ าปี ๒๕๕๘ (IBRS2016) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน).    
หน้า ๓๓๑-๓๔๒. 
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๗๙ 
 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงาน หน่วยวิทยบริการฯ พุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรี  
*********************************** 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ   พระใบฎีกา ทวี  ฉายา  อาจิณฺโณ  นามสกุล ทับทิมสุข   อายุ  ๔๙  ปี   พรรษา  ๒๑ 
เกิดวันอาทิตย์ที่  ๒๐   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๑๑ 
รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน  3-2001-00617-13-1 
 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ า) 
ปริญญาโท สาขา  การจัดการเชิงพุทธ       สถาบัน  มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๗ 
ปริญญาตรี สาขา  การจัดการเชิงพุทธ       สถาบัน  มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๕ 
*ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่..๗๔๒.../๒๕๕๘ 
มีผลตั้งแต่วันที่  ๑  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๘ 
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปัจจุบัน) 
 
พ.ศ. ๒๕๕๙       อาจารย์ประจ าหลักสูตร การจัดการเชิงพุทธ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. ปรัชญาเบื้องต้น                                    ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๘ 
๒. การจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนา               ภาคการศึกษาท่ี  ๒/๒๕๕๘ 
๓. การปกครองคณะสงฆ์ไทย                        ภาคการศึกษาท่ี  ๑/๒๕๕๙ 

ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๘-ปัจจุบัน) 
พระใบฎีกา ทวี  อาจิณฺโณ  (พฤศจิกายน ๒๕๕๘). "การบริหารการพัฒนาวัด ด้านสุขภาวะของชุมชน"

บทความวิชาการ,การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗ 
(ประจ าปี ๒๕๕๘ (IBRS2016) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน). หน้า ๓๑๑-๓๒๐. 
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๘๐ 
 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงาน หน่วยวิทยบริการฯ พุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรี  
*********************************** 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ  ดร.ปทุมมาศ  นามสกุล ว่องอรุณชัย   อายุ  ๕๓   ปี    
เกิดวันศุกร์ที่  ๑๑   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๐๖ 
รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน 3-1021-01909-19-1 
 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ า) 
ปริญญาเอก สาขา รัฐประศาสนศาสตร์(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 
*ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่  ๒๑๙/๒๕๕๕ 
มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๗  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๕ 
 
ส่วนที ่๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๙       อาจารย์ประจ าหลักสูตร การจัดการเชิงพุทธ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. พุทธวิธีการบริหาร                                    ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๙ 
๒. องค์การและการจัดการ                              ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๙ 
๓. การวิจัยเพื่อการจัดการ ๑                           ภาคการศึกษาที่   ๑/๒๕๕๙ 

 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
ปทุมมาศ ว่องอรุณชัย.  (๒๕๕๘). "พุทธวิธีการบริหารความเสี่ยง"บทความวิชาการ,การประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗ (ประจ าปี ๒๕๕๘ (IBRS2016) มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน). หน้า ๓๒๑-๓๓๐. 
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๘๑ 
 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงาน หน่วยวิทยบริการฯ พุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรี  
*********************************** 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ  อาจารย์วารีญา  นามสกุล ม่วงเกลี้ยง   อายุ  ๕๗   ปี    
เกิดวันอังคารที ่ ๓๐   เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๐๒ 
รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน3-1017-00061-45-7 
 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ า) 
ปริญญาโท สาขา การบริหารทั่วไป(รป.ม.)สถาบัน  มหาวิทยาลัยบูรพาพ.ศ.๒๕๕๑ 
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์(ศศ.บ.)สถาบัน  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี พ.ศ.๒๕๔๘ 
*ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ที่  ๒๑๙/๒๕๕๕ 
มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๗  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๕ 
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๘       อาจารย์ผู้ชว่ยสอนประจ ารายวิชา การประชาสัมพันธ์เชิงพุทธ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 
พ.ศ. ๒๕๕๙       อาจารย์ประจ าหลักสูตร การจัดการเชิงพุทธ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา                ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙ 
๒. การจัดการเชิงกลยุทธ์                              ภาคการศึกษาท่ี  ๑/๒๕๕๙ 
๓. การสื่อสารทางการจัดการ                         ภาคการศึกษาท่ี  ๑/๒๕๕๙ 

ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๘-ปัจจุบัน) 
วารีญา ม่วงเกลี้ยง.  (๒๕๕๘)."ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดจันทบุรี"บทความวิชาการ,การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เชิงวัฒนธรรมใน
พระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗ (ประจ าปี ๒๕๕๘ (IBRS2016) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน). หน้า ๓๔๓-๓๕๐. 
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๘๒ 
 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงาน  หน่วยวิทยบริการฯมจร.วัดพระรูป จังหวัดเพชรบุรี 
*********************************** 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ พระครูวัชรสุวรรณาทร,ดร.  ( ลูกชุบ)           ฉายาธมมฺโชโต 
นามสกุล  เกตุเขียว         อายุ  ๖๓    ป ีพรรษา  ๔๓ 
เกิดวัน   เสาร์       ที ่  ๒    เดือน พฤษภาคม           พ.ศ. ๒๔๙๖ 
รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน  ๓ – ๗๖๐๑ – ๐๐๕๗๐ – ๘๐ - ๐ 
 

ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ า) 
ปริญญาเอก สาขาการจัดการเชิงพุทธ    สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๕๘ 
ปริญญาโท สาขาการจัดการเชิงพุทธ     สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๕๕ 
ปริญญาตรี สาขาการจัดการเชิงพุทธ     สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๕๓ 
*ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่  ๑๙ /๒๕๕๗ 
มีผลตั้งแต่วันที ่  ๑ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๙       อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑๗. วิชาธรรมะภาคปฏิบัติ ๕ ภาคการศึกษาท่ี ๑ /๒๕๕๙ 
๑๘. วิชาการประชาสัมพันธ์เชิงพุทธ             ภาคการศึกษาที่ ๑ /๒๕๕๙ 
๑๙. วิชาการอนุรักษ์และการจัดการพุทธศิลป์ ภาคการศึกษาที่ ๒ /๒๕๕๙ 

 

ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 
พระครูวัชรสุวรรณาทร,ดร. (๒๕๕๘).“การอนุรักษ์และจัดการพุทธศิลป์”งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗ ประจ าปี ๒๕๕๘ (IBRS 2016) มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์,น่าน). หน้า ๙๔๑-๙๕๒. 
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๘๓ 
 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงาน  หน่วยวิทยบริการฯมจร.วัดพระรูป จังหวัดเพชรบุรี 
*********************************** 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อพระครูญาณเพชรรัตน์,ดร. (เทวินทร์)   ฉายาปิยทสฺสี 
นามสกุลสีสุกใส   อายุ๔๘  ปี พรรษา   ๒๓ 
เกิดวัน  พฤหัสบดี   ที ่ ๗  เดือน  มกราคม พ.ศ.  ๒๕๐๘ 
รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน  ๓ – ๗๖๐๖ – ๐๐๔๐๕- ๔๙ - ๒ 
 

ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ า) 
ปริญญาเอก สาขาการจัดการเชิงพุทธ   สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๕๘ 
ปริญญาโท สาขาการจัดการเชิงพุทธ   สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๕๖ 
ปริญญาตรี สาขาการพัฒนาชุมชนสถาบันมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีพ.ศ.๒๕๔๘ 
*ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๑๙ / ๒๕๕๗ 
มีผลตั้งแต่วันที ่  ๑  เดือน  มิถุนายน   พ.ศ.๒๕๕๗ 
 

ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๙       อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. วิชาเทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๕๙ 
๒. วิชาการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๕๙ 
๓. วิชากฎหมายส าหรับพระสงฆ์ ภาคการศึกษาที ่๑ / ๒๕๕๙ 

 

ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 
พระครูญาณเพชรรัตน์,ดร.(๒๕๕๘) “หลักการบริหารงานสมัยใหม่กับหลักการบริหารงานเชิงพุทธเพื่อความ

ม่ันคงแห่งพระพุทธศาสนา”.งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมใน
พระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗(ประจ าปี ๒๕๕๘ (IBRS 2016)มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์,  น่าน).หน้า ๑๗๔๔-๑๗๕๓. 
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๘๔ 
 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงาน  หน่วยวิทยบริการฯมจร.วัดพระรูป จังหวัดเพชรบุรี 
*********************************** 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ   พระครูสุนทรวัชรการ ( อ าพล)      ฉายาอพโล 
นามสกุล   วณิชย์ธิติกาล     อายุ ๔๘  ปี พรรษา   ๒๓ 
เกิดวันเสาร์ที ่ ๖  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๑๑ 
รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน  ๓ – ๗๐๐๘ – ๐๐๓๘๖ – ๘๖ - ๖ 
 

ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ า) 
ปริญญาโท สาขา การจัดการเชิงพุทธ     สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๕๕ 
ปริญญาตรี สาขาการจัดการเชิงพุทธ      สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๕๓ 
*ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๑๙ /๒๕๕๗ 
มีผลตั้งแต่วันที่  ๑   เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗       อาจารย์ประจ ารายวิชาการบัญชีเพื่อการจัดการ   วิชาสถิติเบื้องต้นและการวิจัย  
ภาคการศึกษาที ่ ๑  / ๒๕๕๗ 
พ.ศ. ๒๕๕๘       อาจารย์ประจ ารายวิชาการศึกษาสงเคราะห์แนวพุทธ  วิชาศาสนาทั่วไป   
ภาคการศึกษาที ่ ๑  / ๒๕๕๘ 
พ.ศ. ๒๕๕๙       อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. วิชาประวัติพระพุทธศาสนา  ภาคการศึกษาที ่๑ / ๒๕๕๙ 
๒. วิชาการจัดการทรัพย์สินของพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาท่ี ๑ / ๒๕๕๙ 
๓. วิชาการบริหารชุมชนและสิ่งแวดล้อม    ภาคการศึกษาท่ี ๑ / ๒๕๕๙ 

 

ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 
พระครูสุนทรวัชรการ.(๒๕๕๘) พุทธสันติวิธีในการเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัยรัชกาลที่ ๗.งานประชุม

วิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗(ประจ าปี ๒๕๕๘ 
(IBRS 2016) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์, น่าน).หน้า 
๘๕๑-๘๖๑. 
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๘๕ 
 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงาน  หน่วยวิทยบริการฯมจร.วัดพระรูป จังหวัดเพชรบุรี 
*********************************** 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อพระครูวิจิตรสรคุณ ( ศิริชัย)  ฉายา ฐานุตฺตโร 
นามสกุล เพช็รรัตน์  อายุ  ๕๕   ปี พรรษา   ๒๙  
เกิดวัน  พฤหัสบดี   ที ่ ๑๗   เดือน  สิงหาคม    พ.ศ.  ๒๕๐๔ 
รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน  ๓ – ๒๕๑๑ – ๐๐๒๐๔ – ๘๔ - ๑ 
 

ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ า) 
ปริญญาโท สาขาการจัดการเชิงพุทธ     สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๕๕ 
ปริญญาตรี สาขาการจัดการเชิงพุทธ     สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๕๓ 
*ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่  ๑๙   / ๒๕๕๗ 
มีผลตั้งแต่วันที่ ๑    เดือน มิถุนายน     พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗       อาจารย์ประจ ารายวิชาประวัติพระพุทธศาสนา  วิชาสัมมนาเพ่ือการจัดการ  
ภาคการศึกษาที ่ ๑  /๒๕๕๗ 
พ.ศ. ๒๕๕๘       อาจารย์ประจ ารายวิชาเทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา   วิชาวัฒนธรรมไทย   
ภาคการศึกษาที ่ ๑  / ๒๕๕๘ 
พ.ศ. ๒๕๕๙       อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. วิชาวัฒนธรรมไทยภาคการศึกษาที่  ๑ / ๒๕๕๙ 
๒. วิชาประวัติพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาที่๑ /๒๕๕๙ 
๓. วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการกิจการพระพุทธศาสนาภาคการศึกษาที่ ๑ /๒๕๕๙ 

 
 

ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๘-ปัจจุบัน) 
พระครูวิจิตรสรคุณ.(๒๕๕๘) เสรีภาพโดยสันติ:ศึกษาวิเคราะห์กรณีเลิกทาสของรัชกาลที่ ๕.งานประชุม

วิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗ ประจ าปี ๒๕๕๘ 
(IBRS 2016) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์, น่าน ).หน้า 
๘๔๐-๘๕๐ 
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๘๖ 
 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงาน  หน่วยวิทยบริการฯมจร.วัดพระรูป จังหวัดเพชรบุรี 
*********************************** 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ  พระครูเกษมวัชรดิตถ์    (เกษม)       ฉายาฐิติสมฺปนฺโน 
นามสกุล   รอดจากทุกข์          อายุ   ๔๔    ปี พรรษา๒๑ 
เกิดวันพฤหัสบดี    ที ่  ๓     เดือน   พฤษภาคม   พ.ศ.   ๒๕๑๖ 
รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน  ๓ – ๗๖๐๗ – ๐๐๔๘๓ – ๔๑ - ๐ 
 

ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ า) 
ปริญญาโท สาขาการจัดการเชิงพุทธ      สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๕๕
ปริญญาตรี สาขาการจัดการเชิงพุทธ      สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๕๓ 
*ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่  ๑๙ /๒๕๕๗ 
มีผลตั้งแต่วันที่    ๑   เดือน    มิถุนายน   พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗       อาจารย์ประจ ารายวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  วิชาการเมืองการปกครองของไทย       
ภาคการศึกษาที ่ ๑ /๒๕๕๗ 
พ.ศ. ๒๕๕๘       อาจารย์ประจ ารายวิชาการเมืองการปกครองของไทย  วิชาพ้ืนฐานคอมพิวเตอร์และ 
                      เทคโนโลยสีารสนเทศ  ภาคการศึกษาที่ ๑  /๒๕๕๘ 
พ.ศ. ๒๕๕๙       อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. วิชาพ้ืนฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๕๙ 
๒. วิชาการเมืองและการปกครองของไทย       ภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๕๙ 
๓. วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการ       ภาคการศึกษาที่ ๑  /   ๒๕๕๙ 

 
 
 

ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 
พระครูเกษมวัชรดิตถ์ (เกษม ฐิติสมฺปนฺโน).(พฤศจิกายน 2558) หลักธรรมกับการอนุรักษ์แม่น้ าเพชรบุรี.งาน

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗ ประจ าปี 
๒๕๕๘ (IBRS2016) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์,  น่าน). 
หน้า ๑๒๖๒-๑๒๗๐. 

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                                                                                                          ๒๘๗ 
 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงาน หน่วยวิทยบริการฯ มจร วัดสระแก้ว จ.สระแก้ว 
*********************************** 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ                 พระครูศรีรัตน์สรกิจ         ฉายา        รตินฺธโร 
นามสกุล          อินทร์วิชิต                    อายุ    ๕๐   ปี          พรรษา    ๓๑ 
เกิดวัน     พุธ    ที่    ๘   เดอืน     กันยายน     พ.ศ.  ๒๕๐๘ 
รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน   ๓๒๕๐๔๐๐๘๓๓๒๖๖ 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ า) 
ปริญญาเอก สาขา รัฐประศาสนศาสตร์  สถาบัน มหาวิทยาลัยปทุมธานี  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ปริญญาโท  สาขา รัฐประศาสนศาสตร์  สถาบัน มหาวิทยาลัยปทุมธานี  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ปริญญาตรี สาขา  บริหารรัฐกิจ          สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ 
*ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๒๒๑/๒๕๕๕ 
มีผลตั้งแตภ่าคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๙       อาจารย์ประจ าหลักสูตร  พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
                      รบัผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. การบริหารชุมชนและสิ่งแวดล้อม                   ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 
๒. การวางแผนและควบคุมงานบริหาร                ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 
๓. กฎหมายทั่วไป                                      ภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๘ 

 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
พระครูศรีรัตน์สรกิจ. (๒๕๕๘). การบริหารชุมชนและสิ่งแวดล้อม. งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗ ประจ าปี ๒๕๕๘ (IBRS). มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์. น่าน). หน้า ๑๔๓๖-๑๔๔๖. 

 
 
 

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                                                                                                          ๒๘๘ 
 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงาน หน่วยวิทยบริการฯ มจร วัดสระแก้ว จ.สระแก้ว 
*********************************** 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ                 พระมหาทวี                   ฉายา        วสิารโท 
นามสกุล          บุญทะมาตร์                   อายุ    ๔๙   ปี          พรรษา    ๒๙ 
เกิดวัน     พฤหัสบดี   ที่    ๑๐   เดือน    สิงหาคม     พ.ศ.  ๒๕๑๐ 
รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน   ๓๓๒๐๖๐๐๔๐๙๑๘๑ 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ า) 
ปริญญาเอก สาขา ไทยศึกษา               สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา      พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ปริญญาโท  สาขา รัฐประศาสนศาสตร์   สถาบัน มหาวิทยาลัยปทุมธานี  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ปริญญาตรี  สาขา  พระพุทธศาสนา      สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ 
*ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๒๒๑/๒๕๕๕ 
มีผลตั้งแตภ่าคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๙       อาจารย์ประจ าหลักสูตร  พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน,ปรัชญาเบื้องต้น ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 
๒. บาลีไวยากรณ์                                      ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๘ 
๓. หลักการฝึกอบรมและการประชุม                  ภาคการศึกษาท่ี ๓/๒๕๕๘ 

 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๘-ปัจจุบัน) 
พระมหาทวี วิสารโท. (๒๕๕๘). การบวชกับการสืบทอดพระพุทธศาสนาเถรวาทในสังคมไทย. งานประชุม

วิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗ (ประจ าปี ๒๕๕๘ 
( IBRS) .  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย .  สถาบันวิจัย พุทธศาสตร์ .  น่าน) .                
หน้า ๒๕๑-๒๖๒. 
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๘๙ 
 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงาน หน่วยวิทยบริการฯ มจร วัดสระแก้ว จ.สระแก้ว 
*********************************** 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ                 พระอธิการบุญส่ง ฉายา        คุณส วโร 
นามสกุลจันทร์มาตร์อายุ    ๕๒   ปี พรรษา    ๑๙ 
เกิดวัน     จันทร์    ที่    ๑๑   เดือน     พฤษภาคม     พ.ศ.  ๒๕๐๗ 
รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน๓๑๙๐๒๐๐๓๙๑๖๑๙ 
 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ า) 
ปริญญาโท สาขา การจัดการเชิงพุทธ   สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ปริญญาตรี สาขา การจัดการเชิงพุทธ   สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 
*ได้รับการแต่งตั้งเปน็อาจารย์ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๕๘๘/๒๕๕๙ 
มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๙       อาจารย์ประจ าหลักสูตร  พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๒๐. งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 
๒๑. การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ            ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 
๒๒. องค์การและการจัดการ                          ภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๘ 

 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
พระอธิการบุญส่ง คุณส วโร. (๒๕๕๘). การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ. งานประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗ (ประจ าปี ๒๕๕๘ ( IBRS). 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์. น่าน). หน้า ๒๖๓-๒๗๓. 
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๙๐ 
 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงาน หน่วยวิทยบริการฯ มจร วัดสระแก้ว จ.สระแก้ว 
*********************************** 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ                 พระใบฎีกาเพ็ง               ฉายา        เตชวโร 
นามสกุล          สมุติรัมย์อายุ    ๖๐   ปี          พรรษา    ๑๙ 
เกิดวัน     เสาร์    ที่    ๙   เดือน     สิงหาคม     พ.ศ.  ๒๔๙๘ 
รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน   ๕๓๑๑๐๐๑๑๐๖๑๗๑ 
 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ า) 
ปริญญาโท สาขา การจัดการเชิงพุทธ   สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ปริญญาตรี สาขา การจัดการเชิงพุทธ   สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 
*ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๕๘๘/๒๕๕๙ 
มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๙       อาจารย์ประจ าหลักสูตร  พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. ประวัติพระพุทธศาสนา                         ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 
๒. การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาในอาเซียน  ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 
๓. พระวินัยปิฎกภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๘ 

 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๘-ปัจจุบัน) 
พระใบฎีกาเพ็ง เตชวโร.(๒๕๕๘). พระสงฆ์กับภาวะผู้น า. งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตร์เชิง

วัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗ (ประจ าปี ๒๕๕๘ (IBRS). มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์. น่าน). หน้า ๒๗๔-๒๘๔. 
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๙๑ 
 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงาน หน่วยวิทยบริการฯ มจร วัดสระแก้ว จ.สระแก้ว 
*********************************** 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ                 พระปลัดวัลลภ               ฉายา        โชติโย 
นามสกุล          อ่ าข า                          อายุ    ๓๙   ปี          พรรษา    ๑๙ 
เกิดวัน     อังคาร    ที่    ๑๙   เดือน    มีนาคม    พ.ศ.  ๒๕๒๐ 
รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน   ๓๑๙๐๖๐๐๓๓๐๖๘๔ 
 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ า) 
ปริญญาเอก สาขา...................................................สถาบัน...................................................... ..........พ.ศ.............. 
ปริญญาโท สาขา การจัดการเชิงพุทธ   สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ปริญญาตรี สาขา การจัดการเชิงพุทธ   สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 
*ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๕๘๘/๒๕๕๙ 
มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๙       อาจารย์ประจ าหลักสูตร  พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. การปกครองคณะสงฆ์ไทย                       ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 
๒. การอนุรักษ์และการจัดการพุทธศิลป์           ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๘ 
๓. เทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา    ภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๘ 

ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๘-ปัจจุบัน) 
พระปลัดวัลลภ โชติโย.(๒๕๕๘). เทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา.  งานประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗ ประจ าปี ๒๕๕๘ (IBRS). 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์. น่าน). หน้า ๒๘๕-๒๙๕. 
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๙๒ 
 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงาน  หน่วยวทิยบรกิารคณะสังคมศาสตร์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร 

*********************************** 
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
ล าดับที่ ๑ ชื่อพระครูศรีอรรถศาสก์(อรรถชัย  มหาอตฺโถ) นามสกุล นามสกุล น้ าทิพย์    
อายุ ๕๖ ปี พรรษา ๓๖เกิดวัน จันทร์  ที่ ๒๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๐๓. 
รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน ๕-๗๒๐๒-๐๐๐๐๔-๔๗-๑ 
 

ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ า) 
ปริญญาเอก สาขาการจัดการเชิงพุทธ (พธ.ด.) สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๕๘ 
ปริญญาโท สาขาการจัดการเชิงพุทธ (พธ.ม.)สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ปริญญาตรี สาขา พระพุทธศาสนา ( พธ.บ.) สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๔๓ 
*ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่๑๒/๒๕๕๕ มีผลตั้งแต่วันที่ 
๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗  - ปัจจุบัน 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๒๓. พระวินัยปิฏกภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๗ 
๒๔. พระสุตตันตปิฏกภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 
๒๕. วรรณคดีบาลี ,แต่งแปลบาลีภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 

ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๘-ปัจจุบัน) 
พระครูศรีอรรถศาสตร์. (๒๕๕๙). “อิทธิพลภาษาบาลีที่มีต่อภาษาไทย” บทความวิชาการ,การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ ครั้งที่ ๓ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑ “พุทธบูรณาการกับการวิจัยเพ่ือพัฒนาสังคมให้
ยั่งยืน” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น). หน้า ๓๖๒๔-๓๖๔๓. 
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๙๓ 
 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงาน  หน่วยวทิยบรกิารคณะสังคมศาสตร์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร 

*********************************** 
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
ล าดับที่ ๒  ชื่อพระครูสุตาภรณ์พิสุทธิ์(ชะลอ เตชพโล) นามสกุล ปิ่นวิเศษ 
 อายุ  ๕๕ .ปี พรรษา ๓๐ เกิดวันที่ ๒๖  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๐๒ 
รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน  ๓- ๓๐๒๐ – ๐๐๙๔๑- ๘๐๑ 
 

ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ า) 
ปริญญาโท สาขาการจัดการเชิงพุทธ(พธ.ม.)สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ปริญญาตรี สาขาพระพุทธศาสนา( พธ.บ.) สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ.๒๕๕๓ 
*ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครั้ง๑/ที่ ๓  ลงวันที่  ๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๔ สั่งณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕    มีผลตั้งแต่วันที่ ๒กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ จนถึง
ปัจจุบัน  
 

ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗  - ปัจจุบัน     อาจารย์ประจ ารายวิชาสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ   
ผู้รับผิดชอบในรายวิชา 

๑. ธรรมภาคปฏิบัติ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 
๒. ธรรมนิเทศ                            ภาคการศึกษาท่ี๒/๒๕๕๘ 
๓. การประชาสัมพันธ์เชิงพุทธ        ภาคการศึกษาท่ี๑/๒๕๕๙ 

ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๘-ปัจจุบัน) 
พระครูสุตาภรณ์พิสุทธ์. (๒๕๕๙). “ธรรมกับการจัดการเพื่ออยู่รอด”บทความวิชาการ,การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ ครั้งที่ ๓ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑ (เรื่อง “พุทธบูรณาการกับการวิจัยเพ่ือพัฒนา
สั งคมให้ ยั่ งยืน”  มหาวิทยาลั ยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย  วิทยา เขตขอนแก่น ) .                 
หน้า ๔๗๔-๔๘๗. 
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๙๔ 
 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงาน  หน่วยวทิยบรกิารคณะสังคมศาสตร์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร 

*********************************** 
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
ล าดับที่ ๓ ชื่อพระครโูสภณวีรานุวัตร. 
นามสกุลเกตุคงอายุ ๔๔ พรรษา. ๒๔เกิดวัน พฤหัสบดี ที่ ๑๕   เดือน มิถุนายน   พ.ศ ๒๕๑๕  
รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน.  ๓๗๑-๑๐ - ๐๐๒๖๒  -๕๙๔ 
 

ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ า) 
ปริญญาโท สาขาการจัดการเชิงพุทธ(พธ.ม.)สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช 
ปริญญาตรี สาขาการจัดการเชิงพุทธ(พธ.บ.) สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
*ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๓  ลงวันที่  ๑๙ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๘ สั่งณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบัน     
 

ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗  - ปัจจุบัน     อาจารย์ประจ าหลักสูตร. 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. การศึกษาสงเคราะห์ตามแนวพุทธภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 
๒. การอนุรักษ์และจัดการพุทธศิลป์ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 
๓. เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ภาคการศึกษาท่ี๒/๒๕๕๙ 

 
 

ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๘-ปัจจุบัน) 
พระครูโสภณวีรานุวัตร. (๒๕๕๙).“พุทธศิลป์แดนดินสุพรรณ” บทความวิชาการ,การประชุมวิชาการระดับชาติ 

ครั้งที่ ๓ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑ เรื่อง “พุทธบูรณาการกับการวิจัยเพ่ือพัฒนาสังคมให้
ยั่งยืน” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น). หน้า ๓๐๑-๓๑๓. 

 
 

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                                                                                                          ๒๙๕ 
 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงาน  หน่วยวทิยบรกิารคณะสังคมศาสตร์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร 

*********************************** 
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
ล าดับที่ ๔ ชื่อพระมหานพรักษ์   ฉายา ขันติโสภโณ    นามสกุล นาเมือง อายุ ๔๒ปี พรรษา๑๓ 
เกิดวัน จันทร์  ที่ ๙ เดือน   กันยายน  พ.ศ. ๒๕๑๗  
รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน       ๓ ๗๒๐๔- ๐๐๗๙๒- ๑๒- ๓ 
 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ า) 
ปริญญาเอก สาขาการจัดการเชิงพุทธ (พธ.ด.)สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๕๘ 
ปริญญาโท สาขาการจัดการเชิงพุทธ(พธ.ม.)สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๕๕ 
ปริญญาตรี สาขาการจัดการเชิงพุทธ( พธ.บ.)สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ ๒๕๕๔ 
*ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๖๗๑  ลงวันที่ ๒๘  
กันยายน  ๒๕๕๘  สั่งณ วันที่  ๒๙ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๘  มีผลตั้งแต่วันที่  ๒๙ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๘  
จนถึงปัจจุบัน     
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗  - ปัจจุบัน  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  สาขาวิชา การจัดการเชิงพุทธ รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
๑ วิชาความรู้เบื้องต้นการจัดการกิจการพระพุทธศาสนาภาคการศึกษาที่๑/๒๕๕๘ 
๒. การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาในอาเซียนภาคการศึกษาที่๒/๒๕๕๘ 
๓..พระสุตตันตปิฏก,พระอภิธรรมปิฏกภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๙ 
 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๘ -ปัจจุบัน) 
พระมหานพรักษ์ ขันติโสภโณ. (๒๕๕๙).“การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัฒน์” บทความ

วิชาการ,การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑ เรื่อง “พุทธบูรณา
การกับการวิจัยเพ่ือพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแก่น). หน้า ๕๙๔-๖๐๓. 
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๙๖ 
 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงาน  หน่วยวทิยบรกิารคณะสังคมศาสตร์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร 

*********************************** 
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
ล าดับที่ ๕ ชื่อพระครูอุดมธรรมจารี (สมจิตร) ฉายา อชฺฌาจาโร   นามสกุล ยินดีมาก อายุ  ๕๕ ปี  
เกิดวัน อาทิตย์ ที่ ๒๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ ๒๕๐๖ รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน ๓ ๑๔๑๒- ๐๐๓๓๙- ๔๖-๔ 
 

ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ า) 
ปริญญาเอก สาขาการจัดการเชิงพุทธ (พธ.ด.)สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๕๘ 
ปริญญาโท สาขาการจัดการเชิงพุทธ(พธ.ม.)สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๕๕ 
ปริญญาตรี สาขาการจัดการเชิงพุทธ( พธ.บ.)สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ ๒๕๕๓ 
 

ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๙       อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘- บรรยายวิชา ๐๐๐ ๑๕๘วิชาประวัติพระพุทธศาสนา 
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘- บรรยายวิชา ๔๐๖ ๓๑๒วิชาการจัดการการศึกษาของคณะสงฆ์ 
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘- บรรยายวิชา ๔๐๖๓๑๑วิชา การจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙- บรรยายวิชา ๐๐๐ ๑๕๘วิชาประวัติพระพุทธศาสนา 
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙- บรรยายวิชา ๔๐๖ ๓๑๒วิชาการจัดการการศึกษาของคณะสงฆ์ 
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙- บรรยายวิชา ๐๐๐ ๑๕๘วิชาประวัติพระพุทธศาสนา 

ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙- บรรยายวิชา ๔๐๖๓๑๑วิชา การจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 
ณัฏยานี บุญทองค า.พระครูกิตติชัยกาญน์.พระครูอุดมธรรมจารี.และพระมหาญาณภัทร อติพโล.(2559).    การ

ปรับตัวของบุคลากรใหม่สังกัดมหาวิทยาลัยรัฐ.วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร ปีที่ 4 ฉบับ
ที่ 1 พิเศษ (มกราคม-มิถุนายน2559). หน้า 91-106. 

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                                                                                                          ๒๙๗ 
 
 

 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงาน  หน่วยวิทยบริการฯ จังหวัดอุทัยธานี 
*********************************** 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ  พระครูอุทิศธรรมพินัย   ฉายา  ปริปุณฺโณ 
นามสกุล  อ่อนละมูล   อายุ  ๖๕  ปี พรรษา  ๔๒ 
เกิดวัน  พฤหัสบดี  ที่  ๒๑  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๔๙๔ 
รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน  ๓ ๖๑๐๔ ๐๐๐๔๖ ๑๐ ๔ 
 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ า) 
ปริญญาโท สาขาพธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ)  สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๘ 
ปริญญาตรี สาขาพธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ)  สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๖ 
*ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มีผลตั้งแต่วันที่  ๑๒  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๘ 
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๘       อาจารย์สอนประจ ารายวิชา การจัดการงบประมาณ ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๘ 
พ.ศ. ๒๕๕๙       อาจารย์ประจ าหลักสูตร  พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๒๖. ธรรมภาคปฏิบัติ ๑ ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๙ 
๒๗. ธรรมภาคปฏิบัติ ๓ ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๙ 
๒๘. การวางแผนและการควบคุมงานบริหาร ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๙ 
๒๙. สัมมนาการจัดการกิจการคณะสงฆ์  ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๙ 

 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
พระครูอุทิศธรรมพินัย. (๒๕๕๙). การบริหารการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม “โรงเรียนอุทาน อุทิศธรรม

วิทยา”.งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ. ภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗ 
ประจ าปี ๒๕๕๘ (IBRS 2016). มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, สถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร์, น่าน). หน้า ๑๕๒๑-๑๕๓๓. 
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๙๘ 
 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงาน  หน่วยวิทยบริการฯ จังหวัดอุทัยธานี 
*********************************** 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ  พระครูอุเทศธรรมสาทิส   ฉายา  อชิโต 
นามสกุล  รื่นรวย   อายุ  ๔๙  ปี พรรษา  ๒๙ 
เกิดวัน  อาทิตย์  ที่  ๒  เดือน  เมษายน  พ.ศ.๒๕๑๐ 
รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน  ๓ ๖๑๐๗ ๐๐๔๒๓ ๑๕ ๙ 
 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ า) 
ปริญญาโท สาขา  พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ)  สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๘ 
ปริญญาตรี สาขา  พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ)  สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๖ 
*ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่....................../..................... 
มีผลตั้งแต่วันที่  ๑๒  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๘ 
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗       อาจารย์ผู้ชว่ยสอนรายวิชา  การอนุรักษ์และการจัดการพุทธศิลป์ ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๗ 
พ.ศ. ๒๕๕๘       อาจารย์สอนประจ ารายวิชา การอนุรักษ์และการจัดการพุทธศิลป์ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 
พ.ศ. ๒๕๕๙       อาจารย์ประจ าหลักสูตร  พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. เทศการและพิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนา (ปี๑-๒) ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๙ 
๒. การจัดการศาสนาในอาเซี่ยน ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๙ 
๓. การจัดการงานสาธารณูปการ ภาคการศึกษาท่ี  ๑/๒๕๕๙ 

 
 
 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๘-ปัจจุบัน) 
พระครูอุเทศธรรมสาทิส. (ตุลาคม ๒๕๕๙). “การอนุรักษ์อุโบสถไม้ของวัดวังสาริกา ต าบลหนองกระทุ่ม 

อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี”.งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ. ภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมใน
พระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗ ประจ าปี ๒๕๕๘ (IBRS 2016). มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์, น่าน). หน้า ๑๕๐๒-๑๕๑๐. 
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๒๙๙ 
 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงาน  หน่วยวิทยบริการฯ จังหวัดอุทัยธานี 
*********************************** 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ  พระใบฎีกาพุฒิพงษ์   ฉายา  พุทฺธิว โส 
นามสกุล  กล่ าทวี   อายุ  ๒๘  ปี พรรษา  ๔ 
เกิดวัน  พุธ  ที่  ๕  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๓๑ 
รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน  ๑ ๖๑๙๙ ๐๐๑๑๓ ๖๐ ๑ 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ า) 
ปริญญาโท สาขา  พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ)  สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๘ 
ปริญญาตรี สาขา  พธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)  สถาบัน มหาวิทยาลัยนเรศวร  พ.ศ.๒๕๕๔ 
*ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่....................../..................... 
มีผลตั้งแต่วันที่  ๑๒  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๘ 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗       อาจารย์ผู้ชว่ยสอนรายวิชา  การศึกษาอิสระทางการจัดการ ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๕๗ 
พ.ศ. ๒๕๕๘       อาจารย์สอนประจ ารายวิชา การศึกษาอิสระทางการจัดการ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 
พ.ศ. ๒๕๕๙       อาจารย์ประจ าหลักสูตร  พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๙ 
๒. เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ภาคการศึกษาท่ี  ๑/๒๕๕๙ 
๓. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการ ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๙ 
๔. ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙ 

ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๘-ปัจจุบัน) 
พระใบฎีกาพุฒิพงษ์พุทฺธิว โส. (๒๕๕๙). “บทบาทหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาตามหลักอิทธิบาท ๔”.งาน

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ. ภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗ ประจ าปี 
๒๕๕๘ (IBRS 2016). มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์, น่าน). 
หน้า ๑๕๙๑-๑๕๙๘. 
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๓๐๐ 
 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงาน  หน่วยวิทยบริการฯ จังหวัดอุทัยธานี 
*********************************** 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ  พระครูอุทัยกิจพิพัฒน์   ฉายา  ชุตินฺธโร 
นามสกุล  สุกอินทร์   อายุ  ๔๑  ปี พรรษา  ๒๑ 
เกิดวัน  อังคาร  ที่  ๑๒  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๑๙ 
รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน  ๓ ๖๑๑๖ ๑๑๑๙๓ ๑๕ ๑ 
 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ า) 
ปริญญาโท สาขา  พธ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)  สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๔ 
ปริญญาตรี สาขา  พธ.บ. (รัฐศาสตร์)  สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงราชวิทยาลัย  พ.ศ.๒๕๕๓ 
*ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่....................../..................... 
มีผลตั้งแต่วันที่  ๒  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๖ 
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗       อาจารย์สอนประจ ารายวิชา  เทคนิคระดับอุดมศึกษา ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๗ 
พ.ศ. ๒๕๕๘       อาจารย์สอนประจ ารายวิชา ภาษากับการสื่อสาร ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 
พ.ศ. ๒๕๕๙       อาจารย์ประจ าหลักสูตร  พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. ประวัติพระพุทธศาสนา   ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๙ 
๒. การปกครองคณะสงฆไ์ทย ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๙ 
๓. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจดัการกิจการพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๙ 
๔. การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน  ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙ 

 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๘-ปัจจุบัน) 
พระครูอุทัยกิจพิพัฒน์. (๒๕๕๙). “พัฒนาการกับการท างาน”.งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ. ภูมิศาสตร์

เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗ ประจ าปี ๒๕๕๘ (IBRS 2016). มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์, น่าน). หน้า ๑๕๓๔-๑๕๔๒. 
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๓๐๑ 
 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงาน  หน่วยวิทยบริการฯ จังหวัดอุทัยธานี 
*********************************** 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ  นายปริญญา  ฉายา  -นามสกุล  นิกรกุล    อายุ  ๓๐ ปี พรรษา  - 
เกิดวัน  พฤหัสบดี  ที่  ๔  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๒๙ 
รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน  ๒ ๔๑๑๐ ๐๐๐๑๙ ๙๐๒ 
 

ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ า) 
ปริญญาโท สาขา  ศศ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)  สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ปริญญาตรี สาขา  ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)  สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
*ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่....................../.................. ... 
มีผลตั้งแต่วันที่  ๒  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน (พ.ศ.๒๕๕๘-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗       สอนรายวิชา  ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, องค์การและการจัดการ,  
แนวคิดทางการเมืองไทย 
พ.ศ. ๒๕๕๘       สอนประจ ารายวิชา การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ, การวิเคราะห์การเมืองการปกครองของ 
ไทย ,  กา รบริ ห า ร งบประมาณ ,ก าร เมื อ งก ารปกครอง เป รี ยบ เที ยบ , กา ร วิ เ ค ร าะห์ ก า ร เมื อ ง กา ร 
ปกครองของไทย, การบริหารงบประมาณ, 
พ.ศ. ๒๕๕๙       รายวิชาการศึกษาอิสระทางรัฐศาสตร์,วิจัยเพื่อการจัดการ ๑ องค์การและการจัดการ 
 

ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๘-ปัจจุบัน) 
นายปริญญา  นิกรกุล. (๒๕๕๘).การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง 

น าเสนอเวทีการประชุมระดับชาติ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร). หน้า ๕๙-๖๑. 
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๓๐๒ 
 
 

 
 

ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
หน่วยงาน  หน่วยวิทยบริการจังหวัดก าแพงเพชร วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ณ วัดพระบรมธาตุ 

*********************************** 
 
ส่วนที่ ๑  ประวัติบุคลากร 
ชื่อ  พระสมรัก      ฉายา  ภทฺทปญฺโญ      นามสกุล  เกิดเอี่ยม       อายุ  ๕๘     พรรษา  ๒๖ 
เกิดวันจันทร์  ที่ ๓๐  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๐๑    รหสับัตรประจ าตัวประชาชน ๓๑๐๒๒๐๐๕๙๕๓๒๑ 
 
 

ส่วนที่ ๒  วุฒิการศึกษาและการได้รับแต่งตั้ง 
วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ า) 
ปริญญาโท  สาขา  การจัดการเชิงพุทธ    สถาบัน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ปริญญาตรี  สาขา  การจัดการเชิงพุทธ    สถาบัน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่  (ก าลังด าเนินการขอแต่งตั้ง) 
มีผลตั้งแต่วันที่  (ส่งรายชื่อไปตามล าดับแล้ว  ยังไม่ได้อนุมัติ)  ค าสั่งวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ที่ ๘๐/๒๕๕๘ 
 
 

ส่วนที่ ๓  ประสบการณ์ท างาน (พ.ศ. ๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗     -อาจารย์พิเศษสอนรายวิชา  ประวัติพระพุทธศาสนา                ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๗ 
                    -อาจารย์พิเศษสอนรายวิชา  ธรรมภาคปฏิบัติ ๑                     ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๗ 
พ.ศ. ๒๕๕๘     อาจารย์ประจ าหลักสูตร  การจัดการเชิงพุทธ     รับผิดชอบสอนรายวิชา   
                    ๑.   ประวัตพิระพุทธศาสนา                                            ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๘ 
                    ๒.   ธรรมภาคปฏิบัติ  ๓                                                ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๘ 
                    ๓.   ธรรมภาคปฏิบัติ  ๒                                                ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๕๘ 
พ.ศ. ๒๕๕๙     อาจารย์ประจ าหลักสูตร  การจัดการเชิงพุทธ      รับผิดชอบสอนรายวิชา   
                    ๑.   ประวัตพิระพุทธศาสนา                                            ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๙ 
                    ๒.   ธรรมภาคปฏิบัติ  ๓                                                ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๙ 
                    ๓.   ธรรมภาคปฏิบัติ  ๕                                                ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๙ 
                    ๔.   มนุษย์กับสังคม                                                     ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๕๙ 
                    ๕.   ธรรมภาคปฏิบัติ  ๒                                                ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๕๙ 
                    ๖.   การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน                                ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๕๙ 
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๓๐๓ 
 
 

 
ส่วนที่ ๔  ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ. ๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 
พระสมรัก  ภทฺทปญฺโญ. (๒๕๕๘)  การสอนสติปัฏฐาน ๔ ส าหรับเยาวชน. งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗ (ประจ าปี ๒๕๕๘ (IBRS 2016). มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์, น่าน). หน้า ๘๘-๑๐๐. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๓๐๔ 
 
 

 
 

ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
หน่วยงาน  หน่วยวิทยบริการจังหวัดก าแพงเพชร วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ณ วัดพระบรมธาตุ 

*********************************** 
ส่วนที่ ๑  ประวัติบุคลากร 
ชื่อ  พระครูนันทปุญญาภิวัฒน์      ฉายา  ธมฺมวโร      นามสกุล  เปียน้อย       อายุ  ๔๒     พรรษา  ๒๓ 
เกิดวันเสาร์  ที่ ๙  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๑๗    รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน ๓๑๘๐๕๐๐๒๔๘๕๘๗ 
 

ส่วนที่ ๒  วุฒิการศึกษาและการได้รับแต่งตั้ง 
วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ า) 
ปริญญาโท  สาขา  การจัดการเชิงพุทธ    สถาบัน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ปริญญาตรี  สาขา  การจัดการเชิงพุทธ    สถาบัน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่  (ก าลังด าเนินการขอแต่งตั้ง) 
มีผลตั้งแต่วันที่  (ส่งรายชื่อไปตามล าดับแล้ว  ยังไม่ได้อนุมัติ)  ค าสั่งวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ที่ ๘๐/๒๕๕๘ 
 

ส่วนที่ ๓  ประสบการณ์ท างาน (พ.ศ. ๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗     -อาจารย์ผู้ช่วยสอนรายวิชา  ประวัติพระพุทธศาสนา           ภาคการศึกษาท่ี  ๑/๒๕๕๗ 
                    -อาจารย์ผู้ช่วยสอนรายวิชา  ธรรมภาคปฏิบัติ ๑                ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๗ 
พ.ศ. ๒๕๕๘     อาจารย์ประจ าหลักสูตร  การจัดการเชิงพุทธ   รับผิดชอบสอนรายวิชา   
                    ๑.   การปกครองคณะสงฆ์ไทย                                     ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๘ 
                    ๒.   การจัดการศึกษาคณะสงฆ์                                     ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๘ 
                    ๓.   หลักการฝึกอบรมและการประชุม                             ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๕๘ 
พ.ศ. ๒๕๕๙     อาจารย์ประจ าหลักสูตร  การจัดการเชิงพุทธ    รับผิดชอบสอนรายวิชา   
                    ๑.   การปกครองคณะสงฆ์ไทย                                     ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๙ 
                    ๒.   การจัดการศึกษาคณะสงฆ์                                     ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๙ 
                    ๓.   หลักการฝึกอบรมและการประชุม                             ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๕๙ 
                    ๔.   พระสุตตันตปิฎก                                                ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๕๙ 
                    ๕.   ภาษากับการสื่อสาร                                            ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๕๙ 
                    ๖.   การจัดการทรัพยากรแนวพุทธ                                ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๕๙ 
 

ส่วนที่ ๔  ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ. ๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 
พระครูนันทปุญญาภิวัฒน์. (๒๕๕๘).การปกครองคณะสงฆ์ไทยมีอะไรเปลี่ยนแปลง. งานประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗ (ประจ าปี ๒๕๕๘ (IBRS 2016). 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์, น่าน). หน้า ๑๓๓-๑๔๕. 
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๓๐๕ 
 
 

 
 

ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
หน่วยงาน  หน่วยวิทยบริการจังหวัดก าแพงเพชร วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ณ วัดพระบรมธาตุ 

*********************************** 
ส่วนที่ ๑  ประวัติบุคลากร 
ชื่อ  พระครูอุทิตปริยัตยาภรณ์      ฉายา  อคฺคปสนฺโน      นามสกุล  เปียอยู ่      อายุ  ๓๘     พรรษา  ๑๖ 
เกิดวันอาทิตย์  ที่ ๒๒  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๒๑    รหสับัตรประจ าตัวประชาชน ๓๑๗๐๑๐๐๒๕๗๗๙๔ 
 
ส่วนที่ ๒  วุฒิการศึกษาและการได้รับแต่งตั้ง 
วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ า) 
ปริญญาโท  สาขา  การจัดการเชิงพุทธ    สถาบัน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ปริญญาตรี  สาขา  การจัดการเชิงพุทธ    สถาบัน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ (ก าลังด าเนินการขอแต่งตั้ง)   
มีผลตั้งแต่วันที่ (ส่งรายชื่อไปตามล าดับแล้ว  ยังไม่ได้อนุมัติ) 
 

ส่วนที่ ๓  ประสบการณ์ท างาน (พ.ศ. ๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗     -อาจารย์ผู้ช่วยสอนรายวิชา  บาลีไวยากรณ์                      ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๗ 
                    -อาจารย์ผู้ช่วยสอนรายวิชา  แต่งแปลบาลี                       ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๕๗ 
พ.ศ. ๒๕๕๘     -อาจารย์ผู้ช่วยสอนรายวิชา  บาลีไวยากรณ์                      ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๘ 
                    -อาจารย์ผู้ช่วยสอนรายวิชา  แต่งแปลบาลี                       ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๕๘ 
พ.ศ. ๒๕๕๙     อาจารย์ประจ าหลักสูตร  การจัดการเชิงพุทธ 
                    รับผิดชอบสอนรายวิชา   
                    ๑.   บาลีไวยากรณ์                                                  ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๙ 
                    ๒.   วรรณคดีบาลี                                                   ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๙ 
                    ๓.   การจัดการงานสารบรรณและธุรการ                        ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๙ 
                    ๔.   แต่งแปลบาลี                                                   ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๕๙ 
                    ๕.   การจัดการทรัพย์สินของพระพุทธศาสนา                   ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๕๙ 
                    ๖.   การบรหิารจัดการงบประมาณ                                ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๕๙  
 

ส่วนที่ ๔  ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ. ๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 
พระครูอุทิตปริยัติยาภรณ์. (๒๕๕๘).การจัดการงานสารบรรณแนวใหม่. งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗ (ประจ าปี ๒๕๕๘ (IBRS 2016). มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์, น่าน). หน้า ๕๗-๗๓. 
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๓๐๖ 
 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงาน  หน่วยวิทยบริการจังหวัดก าแพงเพชร วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ณ วัดพระบรมธาตุ 
*********************************** 

ส่วนที่ ๑  ประวัติบุคลากร 
ชื่อ  พระเมธีวชิรภูษิต  ฉายา  จิรว โส นามสกุล  ผลาวงค์ อายุ  ๔๗     พรรษา  ๒๖ 
เกิดวันอังคาร  ที่  ๒๓  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๐๐    รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน ๓-๖๒๐๔-๐๑๑๕๕- ๔๒-๐ 
 

ส่วนที่ ๒  วุฒิการศึกษาและการได้รับแต่งตั้ง 
วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ า) 
ปริญญาเอก สาขา  รัฐประศาสนศาสตร์         สถาบัน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๘ 
ปริญญาโท  สาขา  ภาษาสันสกฤตสถาบัน  มหาวิทยาลัยศิลปากร  พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ปริญญาตรี  สาขา  บริหารการศึกษา             สถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๓๘ 
ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่  ๗๔๑ / ๒๕๕๘ 
มีผลตั้งแต่วันที่  ๑๕ตุลาคม  ๒๕๕๘ (ก าลังด าเนินการขอแต่งตั้ง) 
ส่วนที่ ๓  ประสบการท างาน (พ.ศ. ๒๕๕๘-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๘     -  อาจารย์ผู้ช่วยสอนรายวิชา  วรรณคดีบาลี       ภาคการศึกษาท่ี  ๑/๒๕๕๘ 
-  อาจารย์ผู้ช่วยสอนรายวิชา  บาลีไวยากรณ์                          ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๘ 
-  อาจารย์ผู้ช่วยสอนรายวิชา  แต่งแปลบาลี                           ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๕๘ 
-  อาจารย์ผู้ช่วยสอนรายวิชา  พระอภิธรรมปิฎก                      ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๕๘ 
พ.ศ. ๒๕๕๙     -  อาจารย์ผู้ช่วยสอนรายวิชา  วรรณคดีบาลี       ภาคการศึกษาท่ี  ๑/๒๕๕๙ 
-  อาจารย์ผู้ช่วยสอนรายวิชา  พระอภิธรรมปิฎก                      ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๕๙ 
พ.ศ.๒๕๖๐      -  อาจารย์ผู้ช่วยสอนรายวิชา  วรรณคดีบาลี        ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๖๐ 
                    -  อาจารย์ผู้ช่วยสอนรายวิชา  พระอภิธรรมปิฎก   ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๖๐ 
               -  อาจารย์ผู้ช่วยสอนรายวิชา  ภาษาอังกฤษชั้นสูง      ภาคการศึกษาท่ี  ๒/๒๕๖๐ 
                    -  อาจารย์ผู้ช่วยสอนรายวิชา  การวิจัยเพื่อการจัดการ      ภาคการศึกษาท่ี  ๒/๒๕๖๐ 
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ส่วนที ่๔  ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ. ๒๕๕๘-ปัจจุบัน) 
พระเมธีวชิรภูษิต. (มีนาคม ๒๕๕๙) การมีส่วนร่วมตามหลักอปริหานิยธรรมงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ

ระดับชาติ “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ ๑” “ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสากลด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ก้าวสู่ยุคอาเซียน”(IBRS 2016). มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย,ศูนย์
ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดเลย (สกว.)หน้าที่ ๔๑. 

พระเมธีวชิรภูษิต. ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑ ประจ าเดือนมีนาคม – มิถุนายน  ๒๕๕๗ ภาวะผู้น าเชิงพุทธกับการขับเคี่ยว
พัฒนา (ISSN:1513-5845). วารสารวิชาการ ธรรมทรรศน์,มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น,หน้าที่ ๔๗ – ๕๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๓๐๘ 
 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงาน  หน่วยวิทยบริการจังหวัดก าแพงเพชร วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ณ วัดพระบรมธาตุ 
*********************************** 

ส่วนที่ ๑  ประวัติบุคลากร 
ชื่อ  นายณัฐสันต์      นามสกุล  นันทวัฒน์       อายุ  ๔๖ 
เกิดวันจันทร์  ที่  ๒๑  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๑๔รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน ๓-๒๔๐๕- ๐๐๑๙๕– ๕๓- ๙ 
 

ส่วนที่ ๒  วุฒิการศึกษาและการได้รับแต่งตั้ง 
วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ า) 
ปริญญาโท  สาขา  รัฐประศาสนศาสตร์         สถาบัน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ปริญญาตรี  สาขา  บริหารรัฐกิจ                  สถาบัน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่  ๖๔๔/๒๕๕๙ 
มีผลตั้งแต ่๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ (ก าลังด าเนินการขอแต่งตั้ง) 
 

ส่วนที่ ๓  ประสบการท างาน (พ.ศ. ๒๕๕๙-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๙     -  อาจารย์ผู้ช่วยสอนรายวิชา การจัดการงานสารบรรณธุรการภาคการศึกษาท่ี  ๑ / ๒๕๕๙ 
                    -  อาจารย์ผู้ช่วยสอนรายวิชา หลักการฝึกอบรมและการประชุม     ภาคการศึกษาที่  ๒ / ๒๕๕๙ 
-  อาจารย์ผู้ช่วยสอนรายวิชา ภาวะผู้น าทางการจัดการตามแนวพระพุทธศาสนา 
ภาคการศึกษาที่  ๒ / ๒๕๕๙ 
พ.ศ. ๒๕๖๐     -  อาจารย์ผู้ช่วยสอนรายวิชา องค์การและการจัดการ ภาคการศึกษาที่  ๑ / ๒๕๖๐ 
                    -  อาจารย์ผู้ช่วยสอนรายวิชา เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาที่  ๑ / ๒๕๖๐ 
                    -  อาจารย์ผู้ช่วยสอนรายวิชา  หลักการฝกึอบรมและการประชุม     ภาคการศึกษาที่  ๒ / ๒๕๖๐ 
 

ส่วนที ่๔  ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ. ๒๕๕๙-ปัจจุบัน) 
นายณัฐสันต์ นันทวัฒน์. (มีนาคม ๒๕๕๙)  แนวทางการวิเคราะห์รัฐศาสตร์เชิงพุทธ.งานประชุมวิชาการ

ระดับชาติ ครั้งที่ ๓ประจ าปี ๒๕๕๙ (IBRS 978-616-300-210-5). มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.), ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), สถาบันเครือข่ายอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๓๐๙ 
 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงาน   หน่วยวิทยบริการฯ จังหวัดพิจิตร 
*********************************** 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ                    พระครูวิโชติสิกขกิจ, ดร.           ฉายา กิตฺติธโร 
นามสกุล             เด่นประเสริฐ                         อายุ         ๔๙       ป ี  พรรษา ๒๕ 
เกิดวัน        จันทร์ที่       ๒๙เดือนพฤษภาคม              พ.ศ.๒๕๑๐ 
รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน           ๓ ๑๐๒๐ ๐๑๔๕๓ ๔๖ ๒ 
 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ า) 
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 
*ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่      ๒๑๓/๒๕๕๕  
มีผลตั้งแต่วันที่    ๒๗   เดือน     มีนาคม     พ.ศ    ๒๕๕๕ 
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน (พ.ศ.๒๕๕๘ -ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗       อาจารย์ประจ าหลักสูตร  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๓๐. ๔๐๖ ๔๐๓  พุทธวิธีการบริหารงาน                                 ภาคการศึกษาท่ี   ๑/๒๕๕๗ 
๓๑. ๔๐๖ ๔๓๙  การศึกษาอิสระทางการจัดการเชิงพุทธ             ภาคการศึกษาท่ี   ๑/๒๕๕๗ 
๓๒. ๔๐๖ ๓๑๒  การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์                       ภาคการศึกษาท่ี   ๒/๒๕๕๗ 
๓๓. ๔๐๖ ๔๓๗  สัมมนาการจัดการกิจการคณะสงฆ์                  ภาคการศึกษาท่ี   ๒/๒๕๕๗ 

พ.ศ. ๒๕๕๘       อาจารย์ประจ าหน่วยฯ  สาขาวิชา        - 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. ๐๐๐ ๑๑๖    ภาษาอังกฤษเบื้องต้น                                  ภาคการศึกษาท่ี   ๑/๒๕๕๘ 
๒.  ๐๐๐ ๒๖๑   ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ                              ภาคการศึกษาท่ี   ๑/๒๕๕๘ 
๓.  ๐๐๐ ๑๐๘   ปรัชญาเบื้องต้น                                        ภาคการศึกษาที่   ๒/๒๕๕๘ 
๔.  ๔๐๖ ๓๒๔   หลักการฝึกอบรมและการประชุม                   ภาคการศึกษาที่   ๒/๒๕๕๘ 
๕.  ๔๐๖ ๔๓๐   ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ                    ภาคการศึกษาที่   ๒/๒๕๕๘ 
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๓๑๐ 
 
 

พ.ศ. ๒๕๕๙       อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. ๔๐๖ ๔๒๐  การจัดการเชิงกลยุทธ์                                  ภาคการศึกษาท่ี   ๑/๒๕๕๙ 
๒.  ๔๐๖ ๓๒๒  การบริหารจดัการงบประมาณ                        ภาคการศึกษาที่    ๑/๒๕๕๙ 

 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
พระครูวิโชติสิกขกิจ. (๒๕๕๘). ภาวะผู้น าเชิงพุทธในยุคโลกาภิวัตน์.งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตร์

เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗ ประจ าปี๒๕๕๘ (IBRS 2016). มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์, น่าน). หน้า ๑๔๐๙-๑๔๒๓. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๓๑๑ 
 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงาน  หน่วยวิทยบริการฯ จังหวัดพิจิตร 
 

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

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ        พระครูอุทัยกิจจารักษ์, ดร.(สุรางค์)                  ฉายา           สุจิณฺโณ 
นามสกุล       จันทร์งาม             อายุ       ๕๒        ปี    พรรษา        ๓๑  
เกิดวัน         เสาร์         ที่        ๑๑          เดือน       ธันวาคม          พ.ศ.     ๒๕๐๘  
รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน     ๓ ๓๒๐๓๐๐๔๔๒ ๙๓ ๑ 
 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ า) 
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 
*ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่   ๙๖๙/๒๕๕๘  
มีผลตั้งแต่วันที่        ๑๕        เดือน         ตุลาคม         พ.ศ.          ๒๕๕๘ 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗       อาจารย์ สาขาวิชา การจัดการเชิงพุทธ    รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. ๐๐๐ ๑๕๘    ประวัติพระพุทธศาสนา            ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 
๒. ๐๐๐ ๑๔๙    พระสุตตันตปิฎก   ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๗ 

พ.ศ. ๒๕๕๘       อาจารย์ประจ าหลักสูตร  สาขาวิชา การจัดการเชิงพุทธ    รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
๓๔. ๔๐๖ ๔๐๕  การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาในอาเซียน  ภาคการศึกษาที่ ๑ /๒๕๕๘ 
๓๕. ๔๐๖ ๔๓๙  การศึกษาอิสระทางการจัดการเชิงพุทธ         ภาคการศึกษาท่ี ๑ /๒๕๕๘ 
๓๖. ๐๐๐ ๑๕๘  ประวัติพระพุทธศาสนา                           ภาคการศึกษาที่ ๑ /๒๕๕๘ 
๓๗. ๔๐๖ ๓๑๑  การจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนา          ภาคการศึกษาท่ี ๒ /๒๕๕๘ 
๓๘. ๔๐๖ ๔๒๙  การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน                ภาคการศึกษาท่ี ๒ /๒๕๕๘ 
๓๙. ๐๐๐ ๑๔๙  พระสุตตันตปิฎก                                   ภาคการศึกษาท่ี ๒ /๒๕๕๘ 

พ.ศ. ๒๕๕๙       อาจารย์ประจ าหลักสูตร    สาขาวิชา การจัดการเชิงพุทธ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. ๔๐๖ ๔๐๕  การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาในอาเซียน  ภาคการศึกษาที่ ๑ /๒๕๕๙ 
๒.  ๔๐๖ ๔๓๙  ศึกษาอิสระทางการจัดการเชิงพุทธ               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                                                                                                          ๓๑๒ 
 
 

ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
พระครูอุทัยกิจจารักษ์, ดร. (๒๕๕๘). กระบวนการบริหาร จัดการเชิงพุทธจากพื้นที่นาสู่พื้นที่ป่า. งานประชุม

วิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗ ประจ าปี ๒๕๕๘ 
(IBRS 2016). มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์, น่าน).หน้า 
๑๔๒๔-๑๔๓๕. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๓๑๓ 
 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงาน  หน่วยวิทยบริการฯ จังหวัดพิจิตร 
 

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

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ        พระครูวศินวรกิจ, ดร. (วิชาญ)             ฉายา           ชาตวีโร 
นามสกุล         แดงประไพ                           อายุ     ๖๐     ปี             พรรษา      ๓๘  
เกิดวัน         อังคาร           ที่      ๑๗            เดือน        มกราคม         พ.ศ.         ๒๔๙๙ 
รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน         ๓ ๑๐๐๕ ๐๓๙๓๒ ๔๗ ๑ 
 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ า) 
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 
*ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๙๖๙/๒๕๕๘  
มีผลตั้งแต่วันที่        ๑๕        เดือน          ตุลาคม            พ.ศ.        ๒๕๕๘ 
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน (พ.ศ.๒๕๕๘-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗อาจารย์ สาขาวิชา การจัดการเชิงพุทธ       รบัผิดชอบสอนในรายวิชา 
                      ๑. ๔๐๖ ๓๐๘  การวางแผนและควบคุมงานบริหาร      ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 
                      ๒. ๔๐๖ ๓๑๐  การจัดการสาธารณูปการ                  ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ 
พ.ศ. ๒๕๕๘       อาจารย์ประจ าหลักสูตร  สาขาวิชา การจัดการเชิงพุทธ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๔๐. ๔๐๖ ๓๐๑  พุทธวิธีการบริหารงาน                   ภาคการศึกษาที่ ๑ /๒๕๕๘ 
๔๑. ๔๐๖ ๓๐๘  องค์การและการจัดการ                 ภาคการศึกษาที่ ๑ /๒๕๕๘ 
๔๒. ๔๐๖ ๓๑๐  การจัดการสาธารณูปการ               ภาคการศึกษาที่ ๒ /๒๕๕๘ 
๔๓. ๔๐๖ ๓๐๖  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการจัดการ    ภาคการศึกษาที่ ๒ /๒๕๕๘ 

พ.ศ. ๒๕๕๙       อาจารย์ประจ าหลักสูตร    สาขาวิชา การจัดการเชิงพุทธ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๒. ๔๐๖ ๔๑๗  การอนุรักษ์และจัดการพุทธศิลป์          ภาคการศึกษาท่ี ๑ /๒๕๕๙ 
๒.  ๔๐๖ ๓๐๙  การวางแผนและควบคุมงานบริหาร       ภาคการศึกษาที่ ๑ /๒๕๕๙ 
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๓๑๔ 
 
 

 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๘-ปัจจุบัน) 
พระครูวศินวรกิจ, ดร. (วิชาญ แดงประไพ). (พฤศจิกายน ๒๕๕๘). การบริหารจัดการพุทธศิลป์เพื่อความ

ยั่งยืนตามแนวพระพุทธศาสนางานประชุมวิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมใน
พระพุทธ ศาสนา ครั้งที่ ๗ ประจ าปี ๒๕๕๘ (IBRS 2016). มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย,สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์, น่าน). หน้า ๑๒๘๙-๑๒๙๙. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๓๑๕ 
 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงาน  หน่วยวิทยบริการฯ จังหวัดพิจิตร 
 

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

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ        พระครูใบฎีกาสุวินท์                     ฉายา             สุวิชาโน 
นามสกุล         สอนเล็ก                           อายุ        ๕๑        ปี            พรรษา        ๒๒ 
เกิดวัน      อาทิตย์        ที่        ๒๔           เดือน          มกราคม             พ.ศ          ๒๕๐๘ 
รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน        ๓ ๑๑๐๔ ๐๑๐๕๔ ๐๘ ๓ 
 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ า) 
ปริญญาโท  สาขา    พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ)         สถาบัน   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ    พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
ปริญญาตรี  สาขา    พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ)         สถาบัน   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ    พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
*ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่  ๙๖๙/๒๕๕๘  
มีผลตั้งแต่วันที่    ๑๕  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗       อาจารย์ สาขาวิชา การจัดการเชิงพุทธ              รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
                      ๑. ๔๐๖ ๔๑๖  การสังคมสงเคราะห์แนวพุทธ                     ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 
                      ๒. ๔๐๖ ๓๐๖  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการจัดการ               ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ 
พ.ศ. ๒๕๕๘       อาจารย์ประจ าหลักสูตร  สาขาวิชา การจัดการเชิงพุทธ  รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๔๔. ๔๐๖ ๓๑๓  การสังคมสงเคราะห์แนวพุทธ          ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 
๔๕. ๔๐๖ ๔๐๓  กฎหมายส าหรับพระสงฆ์                   ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๘ 
๔๖. ๔๐๖ ๒๐๗  ความรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการพระพุทธศาสนา    ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 
๔๗. ๔๐๖ ๔๒๗  การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน         ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 

พ.ศ. ๒๕๕๙       อาจารย์ประจ าหลักสูตร    สาขาวิชา การจัดการเชิงพุทธ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. ๔๐๖ ๔๐๓  กฎหมายส าหรับพระสงฆ์                          ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙ 
๒. ๔๐๖ ๔๑๘  ภาวะผู้น าตามแนวพระพุทธศาสนา              ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙ 
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๓๑๖ 
 
 

ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
พระครูใบฎีกาสุวินท์ สุวิชาโน. (๒๕๕๘). พุทธบูรณาการ : การบริหารจัดการมิติใหม่. งานประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗ ประจ าปี ๒๕๕๘(IBRS 
2016). มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์, น่าน). หน้า ๑๓๓๗-
๑๓๕๕. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๓๑๗ 
 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงาน  หน่วยวิทยบริการฯ จังหวัดพิจิตร 
 

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

ส่วนที ่๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ               พระปลัดอนุชาติ                     ฉายา                       นรินฺโท 
นามสกุล               อยู่ยิ่ง         อายุ           ๔๓          ปี              พรรษา          ๒๓  
เกิดวัน      อาทิตย์       ที่        ๘          เดือน        กันยายน          พ.ศ.             ๒๕๑๗  
รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน         ๓ ๖๖๐๑ ๐๑๐๒๖ ๓๑ ๔ 
 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ า) 
ปริญญาโท สาขา    รป.ม. (นโยบายสาธารณะ)      สถาบัน  มหาวิทยาลัยนเรศวร        พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ปริญญาตรี สาขา    พธ.บ. (ปรัชญา)                  สถาบัน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ     พ.ศ. ๒๕๔๗ 
*ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่    ๙๖๙/๒๕๕๘  
มีผลตั้งแต่วันที่         ๑๕        เดือน         ตุลาคม          พ.ศ.       ๒๕๕๘ 
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗       อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
                      ๑.   ๐๐๐ ๑๐๓   การเมืองกับการปกครองของไทย            ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 
                      ๒.   ๐๐๐ ๒๖๓   งานวิจัยและวรรณกรรมฯ                     ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 
                      ๓.   ๐๐๐ ๑๐๘   ปรัชญาเบื้องต้น                                ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ 
                      ๔.   ๐๐๐ ๑๔๘   พระวินัยปิฎก                                   ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ 
พ.ศ. ๒๕๕๘       อาจารย์ประจ าหลักสูตร  สาขาวิชา การจัดการเชิงพุทธ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๔๘. ๐๐๐ ๒๖๓  งานวิจัยและวรรณกรรมฯ                       ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 
๔๙. ๔๐๖ ๔๒๐  การจัดการเชิงกลยุทธ์                            ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 
๕๐. ๔๐๖ ๓๒๒  การบริหารจัดการงบประมาณ                  ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 
๕๑. ๔๐๖ ๓๑๒  การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์                  ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 
๕๒. ๔๐๖ ๔๒๘  การจัดการงานสารบรรณและธุรการ           ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 
๕๓. ๐๐๐ ๑๔๘  พระวินัยปิฎก                                      ภาคการศึกษาที่ 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       อาจารย์ประจ าหลักสูตร    สาขาวิชา การจัดการเชิงพุทธ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๓. ๐๐๐ ๑๐๓  การเมืองการปกครองของไทย                    ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙ 
๒.  ๐๐๐ ๒๖๓  งานวิจัยและวรรณกรรมฯ                         ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙ 

ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
พระปลัดอนุชาติ นรินฺโท. (๒๕๕๘). การบริหารจัดการวัดเพื่อความเป็นเลิศตามแนวพุทธศาสนา.งานประชุม

วิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗ ประจ าปี๒๕๕๘ 
(IBRS 2016). มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์, น่าน).  หน้า 
๑๓๕๖-๑๓๖๗. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๓๑๙ 
 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙)  
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

หน่วยงานหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วัดท่านา จังหวัดตาก 
*********************************** 
พระครูวินัยธรปัญญา  ปญฺญาวโร 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ พระครูวินัยธรปัญญา  ฉายา ปญฺญาวโร นามสกุล ศรีสุนทร อายุ ๓๗ ปี  พรรษา ๑๒ 
เกิดวันพฤหัสบดี ที ่๒๙ เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๒๒ 
รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน๓-๗๕๐๑-๐๐๓๕๕-๖๙-๑ 
 

ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ า) 
ปริญญาโท พธ.ม (การจัดการเชิงพุทธ)มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ปริญญาตรี พธ.บ.(การจัดการเชิงพุทธ)มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๕๔ 
*ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๕๗/๒๕๕๘ 
มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗     อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 
  ๑. ภาษากับการสื่อสาร       ๒. ธรรมภาคปฏิบัติ ๑๓. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการ   
  ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๗๑. การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์  
พ.ศ. ๒๕๕๘              รับผดิชอบสอนในรายวิชาภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 
    ๑. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการกิจการทางพระพุทธศาสนา  ๒. การจัดการทรัพยสินของพระพุทธศาสนา  

ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘  ๑. การจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
๑. ธรรมภาคปฏิบัติ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒ /๒๕๕๘ 

พ.ศ. ๒๕๕๙   อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ      รับผิดชอบสอนในรายวิชาภาคการศึกษาท่ี 
๑/๒๕๕๙   ๑. การวิจัยเพื่อการจัดการ  ๒. ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการ  ๓.  สัมมนาการบริการกิจการคณะสงฆ์   
  
 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
พระครูวินัยธรปัญญา  ปญฺญาวโร (พฤศจิกายน ๒๕๕๘) “การบริหารจัดการตามแนวพระพุทธศาสนา”. งานประชุม

วิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗ ประจ าปี ๒๕๕๘ (IBRS 
2016). มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์, น่าน). หน้า ๑๐๙๐-๑๑๐๒. 

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                                                                                                          ๓๒๐ 
 
 

 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙)  
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

หน่วยงานหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วัดท่านา จังหวัดตาก 
*********************************** 

นายบุญเตือน ทรัพย์เพชร 
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ นายบุญเตือน  นามสกุล ทรัพย์เพชร  ฉายา   -   อายุ   ๔๓    ป ี พรรษา  - 
เกิดวัน จันทร์ ที ่ ๗      เดือน  มกราคม       พ.ศ. ๒๕๑๖ 
รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน ๓-๖๔๐๒-๐๐๓๑๘-๔๙-๖ 
 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ า) 
ปริญญาโท ศศ.ม (การบริหารองค์กร )มหาวิทยาลัยเกริก  พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ปริญญาตรี  ปธ. ๙  เทียบวุฒ ิ
*ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๒๐๔/๒๕๕๕ 
มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗     อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
        ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗   วชิาพระอภิธรรมปิฏก   วิชาพระไตรปิฎก  
        ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗   วชิาการประชาสัมพันธ์เชิงพุทธ  วิชาการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์  
พ.ศ. ๒๕๕๘      รับผิดชอบสอนในรายวิชา    ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๘ 

วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการ วิชาการจัดการทรัพยสินของพระพุทธศาสนา  
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ วิชาการจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

แนวพุทธ  
พ.ศ. ๒๕๕๙  รับผิดชอบสอนในรายวิชาภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙ 

วิชาทฤษฎีและพฤติกรรมองค์กร วิชาการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน วิชาศาสนาทั่วไป  
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
นายบุญเตือน ทรัพยเพชร์. (๒๕๕๘) การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน.  งานประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗ ประจ าปี ๒๕๕๘ (IBRS 2016). 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์, น่าน). หน้า ๑๑๐๔-๑๑๑๕. 

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                                                                                                          ๓๒๑ 
 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙)  
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

หน่วยงานหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วัดท่านา จังหวัดตาก 
*********************************** 

นางสาวณัฐชยา วงษา 
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ นางสาวณัฐชยา  นามสกุล วงษา อายุ ๓๒ ปี  
เกิดวันอาทิตย์ ที ่๑๙ เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๒๗ 
รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน ๑-๖๓๙๘-๐๐๐๐๒-๓๙-๔ 
 

ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ า) 
ปริญญาเอก - 
ปริญญาโท บธ.ม (บริหารธุรกิจ)วิทยาลัยลุ่มน้ าปิง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ปริญญาตรี บช.บ.(การบัญชี)วิทยาลัยลุ่มน้ าปิง พ.ศ. ๒๕๕๐ 
*ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๕๗/๒๕๕๘ 
มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗  อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาคการศึกษาที่๑/๒๕๕๗ รับผิดชอบสอนใน

รายวิชา  วชิาเทคนิคการศึกษาในระดับอุดมศึกษา   วิชาภาษาศาสตร์เบื้องต้น ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 
       ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๗๓. วชิาพ้ืนฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศวิชา ตรรกศาสตร์ เบื้องต้น  
พ.ศ. ๒๕๕๘  ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 
      วิชาวัฒนธรรมไทย       วิชาสถิติเบื้องต้นและการวิจัย  
      ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๘ วิชาภาษากับการสื่อสาร      วิชาการสังคมสงเคราะห์แนวพุทธ                       
      วิชาการบริหารจัดการงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๙     ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙  วิชาความรู้เบือ้งต้นทางการจัดการ วิชาการจัดการเงินและทรัพย์สิน  
      วิชาวัฒนธรรมไทย    
 

ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
นางสาวณัฐชยา วงษา. (๒๕๕๘) “การจัดการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ”. งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตร์

เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗ (ประจ าปี ๒๕๕๘ (IBRS 2016). มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์, น่าน). หน้า ๑๑๑๖-๑๑๒๖. 

 

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                                                                                                          ๓๒๒ 
 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙)  
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

หน่วยงานหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วัดท่านา จังหวัดตาก 
*********************************** 

พระครูโกวิทบุญเขต 
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ พระครูโกวิทบุญเขต  ฉายา อคฺคจิตฺโต นามสกุล สืบมั่น อายุ ๕๕ ปี  พรรษา ๓๓ 
เกิดวันอาทิตย์ที ่๘ เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๐๕ 
รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน๓-๖๓๐๑-๐๐๓๖๔-๕๑-๘ 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ า) 
ปริญญาโท พธ.ม (การจัดการเชิงพุทธ)มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ปริญญาตรี พธ.บ.(การจัดการเชิงพุทธ)มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๕๔ 
*ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๒๐๔/๒๕๕๕ 
มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ เดอืน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗     อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 
  ๑. พระสงฆ์กับภาวะผู้น า       ๒. ธรรมภาคปฏิบัติ ๓ 
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ ๑ .ธรรมภาคปฏิบัติ ๒ 
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘  ๑. ธรรมภาคปฏิบัติ ๖ 
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘  ๑. ธรรมภาคปฏิบัติ ธรรมภาคปฏิบัติ ๒ ๒.ธรรมภาคปฏิบัติ ๔ ๓. ธรรมภาคปฏิบัติ ๖ 
พ.ศ. ๒๕๕๙     อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ      รับผิดชอบสอนในรายวิชา ภาค
การศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙   ๑. ธรรมภาคปฏิบัติ ๔  ๒. ธรรมภาคปฏิบัติ ๒   
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙   ๑. ภาวะผู้น าทางการจัดการตามแนวพระพุทธศาสนา 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
พระครูโกวิทบุญเขต (พฤศจิกายน ๒๕๕๘) “การจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวพระพุทธศาสนา”. งานประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗ (ประจ าปี ๒๕๕๘ (IBRS 2016). 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์, น่าน). หน้า ๑๐๘๐-๑๐๘๙. 
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๓๒๓ 
 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙)  
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

หน่วยงานหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วัดท่านา จังหวัดตาก 
*********************************** 

พระอธิการเฉลย ฉนฺทโก 
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ พระอธิการเฉลย   ฉายา ฉนฺทโก  นามสกุล อ้ิมทับ  อายุ   ๓๓    ปี  พรรษา  ๑๓ 
เกิดวัน จันทร์ ที ่ ๒๗  เดือน  สิงหาคม    พ.ศ. ๒๕๒๗ 
รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน๑-๖๕๙๙-๐๐๐๓๗-๔๗-๕ 
 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ า) 
ปริญญาโท พธ.ม (การจัดการเชิงพุทธ)มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ปริญญาตรี พธ.บ.(การจัดการเชิงพุทธ)มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๕๒ 
*ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๒๐๔/๒๕๕๕ 
มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ เดอืน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗     อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
        ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗   การบริหารการศึกษาคณะสงฆ์  ๒. ธรรมนิเทศ  
        ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗   การบริหารศาสนสมบัติ  ๒.การบริหารสาธารณูปการ 
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 

๑. เทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา   
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ ๑. การสังคมสงเคราะห์แนวพุทธ  ๒. การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ 

๓. เทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา  ๔. การบริหารงานสาธารณูปการ 
พ.ศ. ๒๕๕๙  รับผิดชอบสอนในรายวิชา    ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 

๑. ธรรมนิเทศ  ๒. การปกครองคณะสงฆ์ไทย 
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙ ๑, หลักการฝึกอบรมและประชุม 

ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
พระอธิการเฉลย ฉนฺทโก (๒๕๕๘) ปัญหาและแนวโน้มการจัดการสาธารณูปการ. งานประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗ ประจ าปี ๒๕๕๘ (IBRS 2016). 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์, น่าน). หน้า ๑๑๒๗-๑๑๓๙. 
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มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๓๒๔ 
 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงานหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วัดหมอนไม้ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

*********************************** 
พระสิทธิญาณมุนี 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
พระสิทธิญาณมุนี    ฉายา  เขมธม โม  นามสกุล มรรยงค์ 
อาย ุ๖๓ ปี     พรรษา  ๔๑        
เกิดวัน อาทิตย์   ที ่๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน ๓-๕๓๐๑-๐๐๘๐๖-๐๘-๒ 
 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ า) 
ปริญญาเอก - 
ปริญญาโท   สาขา (การจัดการเชิงพุทธ) สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ.๒๕๕๙ 
ปริญญาตรี   สาขา (การจัดการเชิงพุทธ) สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ.๒๕๕๕ 
*ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ 
มีผลตั้งแต่วันที่  เดือน  พ.ศ. 
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗       อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธรับผิดชอบสอนในรายวิชา 

ภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๕๗วิชาพระไตรปิฎกศึกษา วิชาบาลีไวยากรณ์  
ภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๕๗ 
วรรณคดีบาลี  ภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๕๗ 
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔ ภาคการศึกษาที่๑/๒๕๕๗ 
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕ ภาคการศึกษาที่๒/๒๕๕๗ 
ธรรมะภาคปฏิบัติ  ๗ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ 

พ.ศ. ๒๕๕๘อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
๑.  พระไตรปิฎกศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 
            ๒.  วรรณคดีบาลีภาคการศึกษาที่๑/๒๕๕๘ 
                     ๓.  บาลีไวยากรณ์ ๓ ภาคการศึกษาที่๑/๒๕๕๘ 
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                     ๔.  บาลีไวยากรณ์ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 
                     ๕.  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗  ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 
อาจารย์ผู้ช่วยสอนประจ ารายวิชา 

๑. แต่งแปลบาลีภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 
๒. บาลีเสริมภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 
๓. ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 
๔. ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 

พ.ศ. ๒๕๕๙อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
๑.  พระไตรปิฎกศึกษาภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 
๒.  วรรณคดีบาลี  ภาคการศึกษาท่ี ๑ / ๒๕๕๙ 
๓.  บาลีไวยากรณ์ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๕๙ 
อาจารย์ผู้ช่วยสอนประจ ารายวิชา 

๑. แต่งแปลบาลีภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 
๒. บาลีเสริมภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 
๓. ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑ ภาคการศึกษา ๑ / ๒๕๕๙ 
๔. ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖ ภาคการศึกษา ๑ / ๒๕๕๙ 

 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
พระสิทธิญาณมุนี. (ประจ าปี๒๕๕๘).แนวโน้ทการบริหารองค์กรทางการศึกษาของสงฆ์ในอนาคต. วารสารสันติ

ศึกษาปริทรรศน์ มจร ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 พิเศษ (มกราคม-มิถุนายน2559). หน้า ๒๙๘-๓๐๗. 
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงานหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วัดหมอนไม้ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

*********************************** 
พระครูวีรศาสน์ประดิษฐ์ 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ  พระครูวีรศาสน์ประดิษฐ์    ฉายา      ฐานวโีร       นามสกุล      นันต๊ะวงษ์ 
อาย ุ   ๕๐   ปี พรรษา     ๓๐   พรรษาเกิดวันที ่      ๕      เดือน    มกราคม   พ.ศ.  ๒๕๐๙ 
รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน     ๓ ๕๓๐๔ ๐๐๒๐๕ ๑๒ ๒  
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ า) 
ปริญญาเอก– 
ปริญญาโทสาขาการจัดการเชขิงพุทธสถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ปริญญาโทสาขา รัฐศาสตร์การปกครอง  สถาบัน มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ปริญญาตรีสาขา ปรัชญา                   สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๔๗ 
*ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่    ๘ /๒๕๕๗ 
มีผลตั้งแต่วันที่ ๓ เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๗ 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗       อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ    รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๕๔. ประวัติพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาท่ี ๑ / ๒๕๕๗ 
๕๕. การประชาสัมพันธ์เชิงพุทธ ภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๕๗ 

อาจารย์ผู้ช่วยสอนประจ ารายวิชา 
๑. การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์  ภาคการศึกษาที ่๒/๒๕๕๗ 
๒. ภาษากับการสื่อสาร   ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๕๗ 
๓. การสังคมสงเคราะห์ แนวพุทธ ภาคการศึกษาที๒่/๒๕๕๗ 

พ.ศ. ๒๕๕๘อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ   รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
                      ๑.  ประวัตพิระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาท่ี  ๑/๒๕๕๘ 
            ๒.  การประชาสัมพันธ์เชิงพุทธ  ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๘ 
                      ๓.  ศาสนาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ ๒ / ๒๕๕๘ 
                      ๔.  ปรชัญาเบื้องต้น  ภาคการศึกษาที่ ๒ / ๒๕๕๘ 
                      ๔.  ชีวิตกับจิตวิทยา  ภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๘ 
อาจารย์ผู้ช่วยสอนประจ ารายวิชา 
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๕. ภาษาศาสตร์เบื้องต้น ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 
๖. พุทธวิธีการบริหาร  ภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๘ 

พ.ศ. ๒๕๕๙อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ   รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
                      ๑.  ประวัตพิระพุทธศาสนา  ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙ 
                      ๒.  การประชาสัมพันธ์เชิงพุทธ  ภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๕๙ 
อาจารย์ผู้ช่วยสอนประจ ารายวิชา 

๗. ภาษาศาสตร์เบื้องต้น ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 
๕. ภาษาอังกฤษเบื้องต้น  ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 
๖. การปกครองคณะสงฆ์ไทย ภาคการศึกษา ๑ / ๒๕๕๙ 

 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
พระครูวีรศาสน์ประดิษฐ์ ฐานวีโร. (๒๕๕๘). การน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน. งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตร์เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา 
ครั้งที่ ๗ ประจ าปี ๒๕๕๘ (IBRS 2016). มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, สถาบันวิจัย
พุทธศาสตร์, น่าน). หน้า ๗๕๙-๗๗๗. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มคอ.๒  พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                                                          ๓๒๘ 
 
 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงาน หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วัดหมอนไม้ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

*********************************** 
พระครูสุจิตพัฒนพิธาน 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ   พระครูสุจิตพัฒนพิธาน      ฉายา      สมจิตฺโต       นามสกุล      ชูเชื้อ 
อาย ุ   ๕๘  ปี     พรรษา    ๓๓    พรรษา       
เกิดวัน     พฤหัสบดี       ที ่      ๒๒      เดือน    มกราคม   พ.ศ.  ๒๕๐๒ 
รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน     ๓ ๕๓๐๑ ๐๐๑๗๖ ๙๗ ๖ 
 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ า) 
ปริญญาเอก  - 
ปริญญาโทสาขา พระพุทธศาสนา สถาบัน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ปริญญาตรีสาขา วิชาการจัดการเชิงพุทธ  สถาบัน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
                 พ.ศ. ๒๕๕๖ 
*ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่    ๘ / ๒๕๕๗  
มีผลตั้งแต่วันที่ ๓ เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗       อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
                      อาจารย์ผู้ชว่ยสอนประจ ารายวิชา 

๑. เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 
๒. การจัดการงานสารบรรณและธุรการ  ภาคการศึกษาท่ี  ๒/๒๕๕๗ 
๓. สังคมสงเคราะห์แนวพุทธ   ภาคการศึกษาที่   ๒/๒๕๕๗ 

 
พ.ศ. ๒๕๕๘      อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
                     รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
                     ๑.  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการพระพุทธศาสนา ๒ / ๒๕๕๘ 
            ๒.  ภาวะผู้น าทางการจัดการตามแนวพระพุทธศาสนา  ภาคการศึกษาท่ี ๒ / ๒๕๕๘ 
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อาจารย์ผู้ช่วยสอนประจ ารายวิชา 
๑. กฎหมายทั่วไป ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 
๒. สถิติเบื้องต้นเพ่ือการวิจัย  ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๕๘ 
๓. การจัดการสาธารณูปการ   ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๕๘ 
๔. การจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาท่ี  ๒/๒๕๕๘ 

 
พ.ศ. ๒๕๕๙       อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
                     ๑.  การจัดการทรัพยากรมนุษย์แนวพุทธ ภาคการศึกษาท่ี ๑ / ๒๕๕๙ 
                     ๒.  ภาวะผู้น าทางการจัดการตามแนวพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาที่ ๒ / ๒๕๕๙ 
                     ๓.  พระอภิธรรมปิฎก ภาคการศึกษาที่ ๒ / ๒๕๕๙ 
                      อาจารย์ผู้ชว่ยสอนประจ ารายวิชา 

๑. การจัดการทรัพย์สินของพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 
๒. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๙ 
๓. การจัดการการเงินและทรัพย์สิน   ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๕๙ 

 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
ต ารา 
พระครูสุจิตพัฒนพิธาน (๒๕๕๙) .การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ตาม

ทัศนะเชิงพุทธบูรณาการ. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-
สิงหาคม ). หน้า ๔๖๑-๔๗๓. 
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงาน หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วัดหมอนไม้ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

*********************************** 
พระครูวิรุฬห์สุวรรณดิตถ์ 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ   พระครูวิรุฬห์สุวรรณดิตถ์      ฉายา      กนฺตธมฺโม       นามสกุล      กุศลรัตน ์
อาย ุ   ๕๖  ปี     พรรษา    ๒๐  พรรษา       
เกิดวัน     จันทร์    ที ่     ๒๐       เดือน    กุมภาพันธ์  พ.ศ.   ๒๕๐๔ 
รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน     ๓ ๕๓๐๑๐๐๐๒๑ ๘๒ ๔  
 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ า) 
ปริญญาโทสาขา พระพุทธศาสนา สถาบัน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ปริญญาตรีสาขา วิชาการจัดการเชิงพุทธ สถาบัน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
*ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่๘ / ๒๕๕๗ 
มีผลตั้งแต่วันที่ ๓ เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗       อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
                      อาจารย์ผู้ชว่ยสอนประจ ารายวิชา 

๑. การจัดการสาธารณูปการ  ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ 
๒. การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์  ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๕๗ 
๓. การบริหารจัดการงบประมาณ   ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๗ 

พ.ศ. ๒๕๕๘      อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
                     รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
                     ๑.  ภาษากับการสื่อสาร ภาคการศึกษาที่ ๒ / ๒๕๕๘ 
            ๒.  มนุษย์กับสังคม ภาคการศึกษาที่ ๒ / ๒๕๕๘ 
                     ๓.  กฎหมายส าหรับพระสงฆ์ ภาคการศึกษาท่ี ๓ / ๒๕๕๘ 
อาจารย์ผู้ช่วยสอนประจ ารายวิชา 

๑. การจัดการสาธารณูปการ  ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 
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๒. การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์  ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๕๘ 
๓. การบริหารจัดการงบประมาณ   ภาคการศึกษาท่ี   ๒/๒๕๕๘ 

พ.ศ. ๒๕๕๙       อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
                     ๑.   วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน  ภาคการศึกษาท่ี ๑ / ๒๕๕๙ 
                           อาจารย์ผู้ช่วยสอนประจ ารายวิชา 
                      ๒.  การจัดการทรัพยากรแนวพุทธ ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙ 
                      ๓.  สัมมนาการจัดการกิจการคณะสงฆ์  ภาคการศึกษาท่ี  ๑/๒๕๕๙ 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการกิจการพระพุทธศาสนา   ภาคการศึกษาท่ี  ๑/๒๕๕๙ 
 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
ต ารา 
พระครูวิรุฬห์สุวรรณดิตถ์.(๒๕๕๙). องค์การและการจัดการ.กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย. 
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หน่วยงาน หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วัดหมอนไม้ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

*********************************** 
เจ้าอธิการรุ่งโรจน์ อธิปญฺโญ 

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ   เจ้าอธิการรุ่งโรจน์  ฉายา      อธิปญฺโญ       นามสกุล      ปัญญางาม 
อาย ุ   ๔๕   ปี     พรรษา    ๑๒    พรรษา       
เกิดวัน     อาทิตย์     ที ่      ๖     เดือน    มิถุนายน   พ.ศ.  ๒๕๑๔ 
รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน     ๓ ๓๒๐๑ ๐๐๑๐๐ ๖๔ ๕  
 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ า) 
ปริญญาเอก  - 
ปริญญาโทสาขา พระพุทธศาสนา สถาบัน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ปริญญาตรีสาขา วิชาการจัดการเชิงพุทธ สถาบัน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
*ได้รับการแตง่ตั้งเป็นอาจารย์ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๘ / ๒๕๕๗ 
มีผลตั้งแต่วันที่ ๓ เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗       อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
                      อาจารย์ผู้ชว่ยสอนประจ ารายวิชา 

๑. ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 
๒. คณิตศาสตร์เบื้องต้น  ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๗ 
๓. เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   ภาคการศึกษาที่   ๑/๒๕๕๗ 

พ.ศ. ๒๕๕๘      อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
                     รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
                     ๑.  เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา  ภาคการศึกษาท่ี ๒ / ๒๕๕๘ 
            ๒.  การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาในอาเซียน ภาคการศึกษาท่ี ๒ / ๒๕๕๘ 
                     ๓.  การจัดการเชิงกลยุทธ์  ภาคการศึกษาที่ ๓ / ๒๕๕๘ 
อาจารย์ผู้ช่วยสอนประจ ารายวิชา 
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๔.  ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 
                      ๕.  คณิตศาสตร์เบื้องต้น  ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๘ 
                      ๖.  เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๘ 
พ.ศ. ๒๕๕๙       อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 
                     ๑.  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการกิจการพระพุทธศาสนา  ภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๕๙ 
                     ๒.  การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาในอาเซียน ภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๕๙ 
อาจารย์ผู้ช่วยสอนประจ ารายวิชา 
                      ๓.  ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 

๔.  คณิตศาสตร์เบื้องต้น  ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๙ 
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   ภาคการศึกษาที่   ๑/๒๕๕๙ 
 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
ต ารา 
เจ้าอธิการรุ่งโรจน์ อธิปญฺโญ.(๒๕๕๙). ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการกิจการพระพุทธศาสนา .

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. จ านวน ๒๒๘ หน้า. 
 
 
 

 
 

 

 


