รายละเอียดของหลักสูตร(มคอ.๒)
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)

ภาควิชารัฐศาสตร
คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สารบัญ

หมวด
หนา
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
หมวดที่ ๒ ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางหลักสูตร
หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
หมวดที่ ๕ หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต
หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย
หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร
หมวดที่ ๘ การประเมินผล และการปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
ภาคผนวก
ก. คํ าอธิ บายรายวิ ชาหลั กสู ตรพุทธศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาการจั ดการเชิ งพุ ทธ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙)
ข. ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
ค. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
ฆ. ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒
ง. ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๐
จ. ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี(ฉบับที่ ๓) แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๕๑
ฉ. ระเบี ยบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดว ยการโอนและ
การเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗
ช. ระเบี ยบมหาวิ ทยาลั ยมหาจุ ฬาลงกรณราชวิ ทยาลั ย ว าด วยการโอนและ
การเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๑
ซ. ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย เรื่ อ ง ปริ ญ ญา
ในสาขาวิชาและอักษรยอสําหรับสาขาวิชา พ.ศ.๒๕๔๒
ฌ. ขอกําหนดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวาดวยการจัดตั้งสวนงาน
พ.ศ.๒๕๔๑ และผลการประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
ญ. มติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง ขออนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
เรื่อง ขออนุมัติแก ไขรายละเอียดหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิช า
การจัดการเชิงพุทธ
ฎ. ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องอนุมัติเปดสอน
หลั ก สู ต รพุ ท ธศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การเชิ ง พุ ท ธ (หลั ก สู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร
ฏ. ประวัติและผลงานอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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๓
๒๖
๒๗
๔๘
๖๓
๖๔
๖๕
๖๙
๗๑
๘๙
๑๐๑
๑๐๔
๑๑๘
๑๒๑
๑๒๖
๑๓๐
๑๓๓
๑๓๕

๑๗๑
๒๐๙
๒๑๒
๒

รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ
๑. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

-----------------------------------------------------------มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
คณะสังคมศาสตร

หมวดที่ ๑
ขอมูลทั่วไป

: หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
: Bachelor of Arts Program in Buddhist Management

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) :
ชื่อยอ (ไทย)
:
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
ชื่อยอ (อังกฤษ) :

พุทธศาสตรบัณฑิต (การจัดการเชิงพุทธ)
พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ)
Bachelor of Arts (Buddhist Management)
B.A. (Buddhist Management)

๓. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
๔. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวน ๑๔๐ หนวยกิต
๕. รูปแบบของหลักสูตร
๕.๑ รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ป
๕.๒ ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรประเภททางวิชาการ
๕.๓ ภาษาที่ใช
การจัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย มีเอกสารตําราเปนภาษาไทยและอังกฤษประกอบ
๕.๔ การรับเขาศึกษา
รับนิสิตไทยและนิสิตตางประเทศที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี
๕.๕ ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
๕.๖ การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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๓

๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูต รปรับ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๙ ปรับ ปรุงจากหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิช าการจัดการ
เชิงพุทธ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
เปดสอน ภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๙
สภาวิชาการ มติเห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙
สภามหาวิ ทยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ทยาลัย มีม ติอ นุ มัติ ในคราวประชุ มครั้ งที่ ๓/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ (ตามเอกสารในภาคผนวก ญ.)
๗. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
คาดวาหลักสูตรจะไดรับการเผยแพรวาเปนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ ในปการศึกษา ๒๕๖๑
๘. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ห ลัก สู ต รพุ ท ธศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การเชิ ง พุ ท ธ
สามารถสนองงานคณะสงฆ ประกอบอาชีพอิสระและยังสามารถ
๑. เปนขาราชการในสังกัด ก.พ. และอื่นๆ
๒. เปนขาราชการในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
๓. เปนขาราชการทหาร และตํารวจ
๔. เปนพนักงานในภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ
๕. ศึกษาตอในระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและตางประเทศ
๙. ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชนตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
๙.๑ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ เปดการจัดการเรียนการสอนโดยอนุมัติ
ของสภามหาวิทยาลัย จํานวน ๑๗ หนวยงาน โดยมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
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๔

(๑) คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่อยู : ๗๙ หมู ๑ ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
รหัสเลข
๑๓ หลัก

ตําแหนงทาง
วิชาการ

ID : ๕-๑๑๑๔-๑๑๑๓๙-๕๖-๘ อาจารย
ID : ๓-๑๔๑๕-๑๑๑๗๗-๔๓-๑ อาจารย
ID : ๓-๑๔๐๙-๐๐๒๒๐-๑๖-๗ อาจารย

ชื่อสกุล

คุณวุฒิ

พธ.บ.
พระครูวินัยธรเอก ชินวํโส
พธ.ม.
(เฉยประทุม)
พธ.ด.
พธ.บ.
นายวินัย มีมาก
พธ.ม.
พธ.บ.
พระครูสุนทรเจติยาภิวัฒน
พธ.ม.
, ดร.
พธ.ด.
ศศ.บ.

ID : ๕ ๓๐๙๙ ๙๐๐๓๒ ๐๗ ๔ อาจารย

ID : ๓ ๔๐๑๑ ๐๐๑๒๙ ๘๘ ๑

อาจารย
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ดร.พงศพัฒน จิตตานุ
รักษ

ดร.ธวัชชัย สมอเนื้อ

ศศ.ม.
รอ.ม.
พธ.ด.
พธ.บ.
รป.ม.
พธ.ด.

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
การจัดการเชิงพุทธ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
จีนในระบบเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
โลก
การจัดการภาครัฐและ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา)
ภาคเอกชน
รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
การสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สาขาวิชา

๕

ป
๒๕๕๓
๒๕๕๕
๒๕๕๘
๒๕๕๓
๒๕๕๕
๒๕๕๓
๒๕๕๕
๒๕๕๘
๒๕๔๘
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๙
๒๕๓๔
๒๕๔๖
๒๕๖๐

(๒) วิทยาลัยสงฆนครราชสีมา
ที่อยู: บานหัวถนน ตําบลหัวทะเล อําเภอเมือง จังหวัดนคราชสีมา๓๐๐๐๐
รหัสเลข
ตําแหนงทาง
คุณวุ
ชื่อสกุล
สาขาวิชา
๑๓ หลัก
วิชาการ
ฒิ
ID ๓-๑๐๒๑-๐๑๔๕๘-๖๔-๔ อาจารย
พระไพรัตน รตนโชโต
พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ
(เอิบสําโรง)
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ
ID ๓-๑๐๐๙-๐๑๘๔๙-๓๕-๒ อาจารย
พระครูสังฆรักษสวัสดิ์
พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ
อภินนฺโท
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ
(ขันติธรรม)
ID ๓-๓๒๑๐-๐๐๘๖๘-๖๕-๘ อาจารย
พระอินทรนุช สุวณฺโณ ศศ.บ ศิลปศาสตรบัณฑิต
(บุญตอง)
.
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ
ID ๓-๓๐๙๙-๐๑๕๔๖-๔๑-๑ อาจารย
นางไพวรรณ ปุริมาตร วท.บ. คหกรรมศาสตร
ทั่วไป
บธ.ม. การจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชน
ID ๓-๓๐๒๐-๐๐๒๙๑-๑๗-๓ อาจารย
นายภูดิศ นอขุนทด
พธ.บ. รัฐศาสตร
รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร
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สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ป
๒๕๕๖
๒๕๕๘
๒๕๕๖
๒๕๕๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สถาบันราชภัฎนครราชสีมา

๒๕๕๘
๒๕๔๔

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

๒๕๕๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

๒๕๕๑
๒๕๕๓

๖

(๓) วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ
ที่อยู : ๖๗ หมู ๒ ตําบลน้ําคํา อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐
รหัสเลข
ตําแหนงทาง
ชื่อสกุล
คุณวุฒิ
๑๓ หลัก
วิชาการ
ID: ๓-๒๓๙๙-๐๐๐๙๙-๗๗-๒ อาจารย
พระครูโกศลศาสนวงศ
พธ.บ.
(เสือน มนฺตีวํโส)
พธ.ม.
ID: ๓-๓๓๐๖-๐๐๓๐๔-๒๐-๗ อาจารย
นายคุณวัฒน ดวงมณี
พธ.บ.
พธ.ม.
ID: ๓-๑๐๒๑-๐๐๓๖๔-๓๔-๔ อาจารย
นายธยายุส ขอเจริญ
พธ.บ.
พธ.ม.
ID: ๓-๓๓๑๐-๐๐๓๔๑-๗๖-๕ อาจารย
นางสาวฐานิดา มั่นคง
บธ.บ.
ศศ.ม.
บธ.ม.
ค.ด.
ID: ๑ – ๓๓๐๘ – ๐๐๐๒๑ – อาจารย
พธ.บ.
พระธงชัย ขนฺติธโร
๖๗ – ๙
พธ.ม.

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รัฐศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
รัฐศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สาขาวิชา

๗

ป
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๔๑
๒๕๔๔
๒๕๔๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐

(๔) วิทยาลัยสงฆชัยภูมิ
ที่อยู: บานโนนเหลี่ยม ตําบลนาฝาย อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๐๐๐
รหัสเลข
ตําแหนงทาง
ชื่อสกุล
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
๑๓ หลัก
วิชาการ
ID: ๓-๔๑๐๖-๐๐๘๓๙-๕๙-๒ อาจารย
นางสาวปรธภร ปุระกัน บธ.บ. การจัดการทั่วไป
บธ.ม. การตลาดและการ
จัดการ
ID: ๕-๕๗๑๕-๐๐๐๕๒-๕๗-๑ อาจารย
นายสรรคชัย ไชยสกุลวงศ บธ.บ. การจัดการ
บธ.ม. การบริหารธุรกิจ
พธ.ด. การจัดการเชิงพุทธ
ID: ๓-๓๓๑๒-๐๐๑๖๔-๖-๙๗ อาจารย
พระครูโอภาสกัลยาณ พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ
ธรรม
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ
พธ.ด. การจัดการเชิงพุทธ
ID: ๓-๑๔๐๙-๐๐๐๓๔-๑๒-๖ อาจารย
พระครูภาวนาวชิรคุณ พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ
พธ.ด. การจัดการเชิงพุทธ
ID: ๓-๑๐๐๖-๐๐๖๑๕-๖๒-๐ อาจารย
พระมหาประสาน อนุวตฺ พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ
โต
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ
พธ.ด. การจัดการเชิงพุทธ

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน

ป
๒๕๔๘
๒๕๕๕

มหาวิทยาลัยเนชั่น
มหาวิทยาลัยเนชั่น
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๒๕๔๔
๒๕๕๒
๒๕๕๘
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๘
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๘
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๘

๘

(๕) วิทยาลัยสงฆราชบุรี
ที่อยู : วัดหลวงพอสดธรรมกายาราม ตําบลแพงพวย อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๓๐
สําเร็จการศึกษาจาก
รหัสเลข
ตําแหนงทาง
ชื่อสกุล
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
๑๓ หลัก
วิชาการ
สถาบัน
ID: ๑-๔๑๑๔-๐๐๑๐๑-๑๘-๗ อาจารย
พระมหาอุทัย ปฺญาปาโส พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(ภูบังดาว)
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ID: ๓-๑๐๒๔-๐๑๐๘๔-๙๓-๖ อาจารย
พระมหาคําพันธุ รณฺชโย ศ.บ. ศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(แสนโยธิน)
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ID: ๓-๔๑๙๙-๐๐๔๓๐-๐๒-๗ อาจารย
พระมหาชินภัทร ฉินฺนาลโย ป.ธ.๙ กองธรรมสนามหลวง มหาวิทยาลัยราชมงคลวัฒนา
(อึ่งปา)
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ID: ๓-๗๐๐๖-๐๐๒๘๗-๔๔-๙ อาจารย
พ.ต.ท.ณรงคธรรม บัวทอง น.บ. นิติศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
พธ.ม. รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ID: ๓-๗๓๐๒-๐๐๗๕๔-๒๔-๔ อาจารย
ดร. ปณณธร
ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เธียรชัยพฤกษ
พธ.ม. รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พธ.ด. รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๙

ป
๒๕๕๕
๒๕๕๗
๒๕๔๓
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๗
๒๕๒๑
๒๕๕๓
๒๕๔๕
๒๕๕๒
๒๕๕๙

(๖) โครงการขยายหองเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆนครศรีธรรมราช วิทยาเขตนครศรีธรรมราช วัดพัฒนาราม
(พระอารามหลวง) จังหวัดสุราษฏรธานี
ที่อยู : วัดพัฒนาราม (พระอารามหลวง) ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฏรธานี ๘๔๐๐๐
สําเร็จการศึกษาจาก
รหัสเลข
ตําแหนงทาง
ชื
อ
่
สกุ
ล
คุ
ณ
วุ
ฒ
ิ
สาขาวิ
ช
า
วิชาการ
๑๓ หลัก
สถาบัน
ป
ID: ๓-๘๖๐๗-๐๓๙๖-๗๙-๖ อาจารย พระครูศรีหิรัญธรรมาทร พธ.บ. ศาสนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๖
(มากวิสัย)
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๗
ID: ๓-๘๐๑๕-๐๐๒๑๔-๙๖-๒ อาจารย พระครูภาวนาจันทคุณ.วิ. พธ.บ. ศาสนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๒
,ดร. (ศรีใส)
ศน.ม.
สังคมวิทยา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
๒๕๕๔
พธ.ด.
การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๘
ID: ๓-๗๗๐๓-๐๐๕๓๑-๑๑-๕ อาจารย พระอธิการธวัชชัย คมฺภีร พธ.บ.
การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๕
โต (แสงโสภณ)
พธ.ม.
การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๗
ID: ๓-๘๐๑๐-๐๐๒๕๒-๙๓-๘ อาจารย ดร.สุขอุษา นุนทอง
พธ.บ.
สังคมวิทยาและ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๔๕
มานุษยวิทยา
ศศ.ม
ยุทธศาสตรการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
๒๕๔๗
พัฒนา
พธ.ด. รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๙
ID: ๓-๘๖๐๗-๐๐๑๓๓-๘๑-๗ อาจารย นางภัชลดา สุวรรณนวล ศศ.บ
การจัดการทั่วไป
สถาบันราชภัฎสวนดุสิต
๒๕๓๗
กจ.ม
การจัดการ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
๒๕๔๗

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๑๐

(๗) หนวยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดใหญอินทาราม (พระอารามหลวง)
ที่อยู : วัดใหญอินทาราม (พระอารามหลวง) ตําบลบางปลาสรอย อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๐๐๐
สําเร็จการศึกษาจาก
รหัสเลข
ตําแหนงทาง
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ชื่อสกุล
วิ
ช
าการ
๑๓ หลัก
สถาบัน
ID: ๓-๑๐๐๕- ๐๓๙๑๘-๕๘-๓ อาจารย
นายสุทธสิทธิ์
พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ศรีจันทรเจริญ
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ID: ๒-๓๒๐๑-๐๐๐๔๖-๗๒-๓ อาจารย
พระอธิการปรัชญา ฐิตธมฺโม พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ID: ๓-๖๒๐๑- ๐๐๒๙๗-๗๑-๗ อาจารย
พระปลัดมนู ฐานจาโร
พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ID: ๓ ๒๔๐๒ ๐๐๔๐๕ ๔๓๑ อาจารย
พระชลญาณมุนี,ดร.
พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พธ.ด. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ID: ๓-๒๕๐๗- ๐๐๓๙๐-๒๙-๗ อาจารย
นางสาวเขมจิรา
บธ.บ. คอมพิวเตอรธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
พิทักราษฎร
รป.ม. การบริหารทั่วไป
มหาวิทยาลัยบูรพา

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๑๑

ป
๒๕๕๕
๒๕๕๗
๒๕๕๕
๒๕๕๗
๒๕๕๕
๒๕๕๗
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๖๐
๒๕๔๓
๒๕๕๑

(๘) หนวยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดปาประดู (พระอารามหลวง)
ที่อยู : วัดปาประดู (พระอารามหลวง) ตําบลทาประดู อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐
สําเร็จการศึกษาจาก
รหัสเลข
ตําแหนงทาง
ชื่อสกุล
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
๑๓ หลัก
วิชาการ
สถาบัน
ID: ๓-๒๑๐๑-๐๐๒๗๕-๖๐-๘ อาจารย
พระครูปริยัติสุวัฒนาภรณ พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พธ.ด. การจัดการเชิงพุทธ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ID: ๓-๖๖๐๓-๐๐๐๑๒-๖๔-๐ อาจารย
พระครูสังฆวิสุทธิคุณ
พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พธ.ด. การจัดการเชิงพุทธ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ID: ๓-๑๐๐๘-๐๐๐๔๒-๐๒-๐ อาจารย
พระครูรัตนากรวิสุทธิ์
พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ID: ๓-๒๑๐๓-๐๐๙๙๕-๖๐-๖
พระมหากุศล กุศลภทฺโท พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อาจารย
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ID: ๓-๗๐๐๒-๐๐๐๙๗-๒๓-๕ อาจารย
ดร.สุเทพ เชื้อสมุทร
ศน.บ. สังคมวิทยา/
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มานุษยวิทยา
ศ.ศม. การบริหารองคการ
มหาวิทยาลัยเกริก
ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๑๒

ป
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๙
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๙
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๖
๒๕๕๘
๒๕๔๒
๒๕๔๔
๒๕๕๘

(๙) หนวยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรี
ที่อยู : พุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรี อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ๒๒๐๐๐
สําเร็จการศึกษาจาก
รหัสเลข
ตําแหนงทาง
ชื่อสกุล
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
๑๓ หลัก
วิชาการ
สถาบัน
ID: ๓-๑๑๑๘-๑๑๑๔๒-๑๒-๑ อาจารย
พระครูสุนทรเขมาภินันท พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(รัตนรัตน เขมธมฺโม)
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พธ.ม. พระพุทธศาสนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ID: ๓-๒๑๑๖-๑๑๓๖๒-๑๖-๒ อาจารย
พระมหาณรงค ยโสธโร
พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ID: ๓-๒๑๑๑-๑๑๖๑๗-๑๓-๑ อาจารย
พระทวี อาจิณโณ
พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ID: ๓-๑๑๒๑-๑๑๙๑๙-๑๙-๑ อาจารย
ดร.ปทุมมาศ วองอรุณชัย ร.บ. การบริหารรัฐกิจ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
รป.ม. นโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยบูรพา
พธ.ด. รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ID: ๓-๑๑๑๗-๑๑๑๖๑-๔๕-๗ อาจารย
นางวารีญา มวงเกลี้ยง
ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
รป.ม. การบริหารทั่วไป
มหาวิทยาลัยบูรพา

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๑๓

ป
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๙
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๒๙
๒๕๔๒
๒๕๕๗
๒๕๔๘
๒๕๕๑

(๑๐) หนวยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดพระรูป
ที่อยู: วัดพระรูป. ตําบลชองสะแก อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐
รหัสเลข
ตําแหนงทาง
ชื่อสกุล
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
๑๓ หลัก
วิชาการ
ID: ๓-๗๖๐๑-๐๐๕๗๐-๘๐-๐ อาจารย
พระครูวัชรสุวรรณาทร, ดร. พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ
พธ.ด. การจัดการเชิงพุทธ
ID: ๓-๗๐๐๘-๐๐๓๘๖-๘๖-๖ อาจารย
พระครูสุนทรวัชรการ
พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ
ID: ๓-๒๕๑๑-๐๐๒๐๔-๘๔-๑ อาจารย
พระครูวิรุฬนวัชรธรรม
พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ
ID: ๓-๗๖๐๗-๐๐๔๘๓-๔๑-๐ อาจารย
พระครูเกษมวัชรดิตถ
พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ
ID: ๓-๗๖๐๖-๐๐๔๐๕-๔๙-๒ อาจารย
พระครูญาณเพชรรัตน, ดร. ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ
พธ.ด. การจัดการเชิงพุทธ

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๑๔

ป
๒๕๕๓
๒๕๕๕
๒๕๕๘
๒๕๕๓
๒๕๕๕
๒๕๕๓
๒๕๕๕
๒๕๕๓
๒๕๕๕
๒๕๔๘
๒๕๕๖
๒๕๕๘

(๑๑) หนวยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดสระแกว
ที่อยู : วัดสระแกว ตําบลสระแกว อําเภอเมือง จังหวัดสระแกว ๒๗๐๐๐
รหัสเลข
ตําแหนงทาง
ชื่อสกุล
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
๑๓ หลัก
วิชาการ
ID: ๓-๒๕๐๔-๐๐๘๓๓-๒๖-๖ อาจารย
พระครูศรีรัตนสรกิจ
พธ.บ. การบริหารรัฐกิจ
(อินทรวิชิต)
รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร
ID: ๓-๓๒๐๖-๐๐๔๐๙-๑๘-๑ อาจารย
พระมหาทวี วิสารโท ดร.
พธ.บ. พระพุทธศาสนา
รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร
ปร.ด. ไทยศึกษา
ID: ๓-๑๙๐๒-๐๐๓๙๑-๖๑-๙ อาจารย
พระอธิการบุญสง คุณสํวโร พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ
(จันทรมาตร)
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ
ID: ๕-๓๑๑๐-๐๑๑๐๕-๑๗-๑ อาจารย
พระใบฎีกาเพ็ง เตชวโร
พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ
(สมุติรัมย)
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ
ID: ๓-๑๙๐๖-๐๐๓๓๐-๖๘-๔ อาจารย
พระปลัดวัลลภ โชติโย
พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ
(อ่ําขํา)
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๑๕

ป
๒๕๔๑
๒๕๕๒
๒๕๔๙
๒๕๕๒
๒๕๕๙
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๕
๒๕๕๖

(๑๒) หนวยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดปาเลไลยกวรวิหาร (พระอารามหลวง)
ที่อยู : วัดปาเลไลยกวรวิหาร (พระอารามหลวง) ตําบลรั้วใหญ อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
สําเร็จการศึกษาจาก
รหัสเลข
ตําแหนงทาง
คุณวุฒิ
ชื
อ
่
สกุ
ล
สาขาวิ
ช
า
วิชาการ
๑๓ หลัก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ID: ๕-๗๒๐๒-๐๐๐๐๔-๔๗-๑ อาจารย
พระครูศรีอรรถศาสก
พธ.บ. พุทธศาสนา
(อรรถชัย มหาอตฺโถ)
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พธ.ด. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ID: ๓-๗๑๑๐-๐๐๒๖๒-๕๙-๔ อาจารย
พระครูโสภณวีรานุวัตร
พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(นิคม ณฏฐวโร)
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ID: ๓-๓๐๒๐-๐๐๙๔๑-๘๐-๑ อาจารย
พระครูสุตาภรณพิสุทธิ์
พธ.บ. พุทธศาสนา
(ชลอ เตชพโล)
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ID: ๒-๗๒๑๔-๓๔๕๖๐-๖๕-๓ อาจารย
พระมหานพรักษ
พธ.บ การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ขนฺติโสภโณ, ดร.
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พธ.ด. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ID: ๓ ๑๔๑๒ - ๐๐๓๓๙- ๔๖-๔ อาจารย
พระครูอุดมธรรมจารี, ดร. พธ.บ การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(สมจิตร อชฺฌาจาโร)
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พธ.ด. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๑๖

ป
๒๕๔๓
๒๕๕๕
๒๕๕๙
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๓
๒๕๕๕
๒๕๕๔
๒๕๕๖
๒๕๕๘
๒๕๕๔
๒๕๕๖
๒๕๕๘

(๑๓) หนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆนครสวรรค มหาวิทยา ลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดหนองขุนชาติ
ที่อยู : วัดหนองขุนชาติ ตําบลหนองสรวง อําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ๖๑๑๑๐
สําเร็จการศึกษาจาก
รหัสเลข
ตําแหนงทาง
ชื่อสกุล
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
๑๓ หลัก
วิชาการ
สถาบัน
ID: ๓-๖๑๑๔- ๑๑๑๔๖-๑๑-๔ อาจารย
พระครูอุทิศธรรมพินัย
พธ.บ การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(ประดน ออนละมูล/ปริปุณฺ พธ.ม การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โณ)
ID: ๓-๖๑๑๗- ๑๑๔๒๓-๑๕-๙ อาจารย
พระครูอุเทศธรรมสาทิส
พธ.บ การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(อดิศักดิ์ รื่นรวย/อชิโต)
พธ.ม การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ID: ๑-๖๑๙๙- ๑๑๑๑๓-๖๑-๑ อาจารย
พระใบฎีกาพุฒิพงษ
บธ.บ การจัดการธุรกิจ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
พุทฺธิวํโส (พุฒิพงษ กล่ําทวี) พธ.ม การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ID: ๓-๖๑๑๖-๑๑๑๙๓-๑๕-๑ อาจารย
พระครูอุทัยกิจพิพัฒน
พธ.บ รัฐศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(วิรัต สุกอินทร/ชุตินฺธโร)
พธ.ม รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ID: ๒-๔๑๑๑- ๑๑๑๑๙-๙๑-๒ อาจารย
นายปริญญา นิกรกุล
ศศ.บ รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค
ศศ.ม รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๑๗

ป
๒๕๕๖
๒๕๕๘
๒๕๕๖
๒๕๕๘
๒๕๕๔
๒๕๕๘
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๒
๒๕๕๔

(๑๔) หนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆนครสวรรค มหาวิทยา ลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดพระบรมธาตุ
ที่อยู : วัดพระบรมธาตุ ตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ๖๒๐๐๐
สําเร็จการศึกษาจาก
รหัสเลข
ตําแหนงทาง
ชื่อสกุล
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
๑๓ หลัก
วิชาการ
สถาบัน
ID: ๓-๑๐๒๒-๐๐๕๙๕-๓๒-๑ อาจารย
พระสมรัก ภทฺทปฺโญ
พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย
(สมรัก เกิดเอี่ยม)
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย
ID: ๓-๑๘๑๕-๑๑๒๔๘-๕๘-๗ อาจารย
พระครูนันทปุญญาภิวัฒน พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย
(บุญเลิศ เปยนอย)
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย
ID: ๓-๑๗๐๑-๐๐๒๕๗-๗๗-๕ อาจารย
พระครูอุทิตยปริยัตยาภรณ พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย
(ฉัตรชัยพัฒน เปยอยู)
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย
ID: ๓-๖๒๐๔-๐๑๑๕๕- ๔๒-๐ อาจารย
พระเมธีวชิรภูษิต, ดร.
ศษ.บ. บริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(จําเนียร จิรวํโส)
ศศ.ม. ภาษาสันสกฤต
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พธ.ด. รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย
พธ.บ. บริหารรัฐกิจ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย
ID: ๓-๒๔๐๕- ๐๐๑๙๕– ๕๓- ๙ อาจารย
นายณัฐสันตนันทวัฒน
พธ.ม. รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๑๘

ป
๒๕๕๒
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๘
๒๕๕๖
๒๕๕๘
๒๕๓๘
๒๕๔๔
๒๕๕๘
๒๕๕๘
๒๕๕๙

(๑๕) หนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆนครสวรรค มหาวิทยา ลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดพฤกษะวันโชติการาม
ที่อยู: วัดพฤกษะวัดโชติการาม ตําบลตะพานหิน อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๖๖๑๑๐
ตําแหนง
สําเร็จการศึกษาจาก
รหัสเลข
ทาง
ชื่อสกุล
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สถาบัน
๑๓ หลัก
วิชาการ
ID: ๓-๓๒๐๓-๐๐๔๔๒-๙๓-๑ อาจารย พระครูอุทัยกิจจารักษ, ดร. พธ.บ. พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย
(สุรางค สุจิณฺโณ,
พธ.ม พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย
จันทรงาม)
พธ.ด. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย
ID: ๓-๑๐๐๕-๐๓๙๓๒-๔๗-๑ อาจารย พระครูวศินวรกิจ, ดร.
ศน.บ พุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
(วิชาญ ชาตวีโร,
ศน.ม. พุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
แดงประไพ)
พธ.ด. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย
ID: ๓-๑๑๐๔-๐๑๐๕๔-๐๘-๓ อาจารย พระครูใบฎีกาสุวินท
พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย
สุวิชาโน
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย
บธ.บ. การจัดการ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
พธ.บ. พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย
พระครูวิโชติสิกขกิจ
ID: ๓ ๑๐๒๐ ๐๑๔๕๓ ๔๖ ๒ อาจารย
(ณรงค เดนประเสริฐ)
พธ.ม. ปรัชญา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย
พธ.ด. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย
ID: ๓-๖๖๐๑-๐๑๐๒๖-๓๑-๔ อาจารย พระปลัดอนุชาติ นรินฺโท พธ.บ. ปรัชญา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย
(อนุชาติ อยูยิ่ง)
รป.ม. นโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยนเรศวร

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๑๙

ป
๒๕๔๗
๒๕๕๓
๒๕๕๗
๒๕๔๗
๒๕๕๑
๒๕๕๘
๒๕๕๓
๒๕๕๕
๒๕๓๒
๒๕๔๖
๒๕๕๐
๒๕๕๙
๒๕๔๗
๒๕๕๒

(๑๖) หนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยา ลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดทานา
ที่อยู : วัดทานา ตําบลหนองบัวใต อําเภอเมือง จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐
สําเร็จการศึกษาจาก
รหัสเลข
ตําแหนงทาง
ชื
อ
่
สกุ
ล
คุ
ณ
วุ
ฒ
ิ
สาขาวิ
ช
า
วิชาการ
๑๓ หลัก
สถาบัน
ID: ๓-๗๕๑๑- ๑๑๓๕๕-๖๙-๑ อาจารย พระครูวินัยธรปญญา
พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(ปฺญาวโร, ศรีสมุทร) พธ.ม การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ID: ๓-๖๔๐๒-๐๐๓๑๘-๔๙-๖ อาจารย นายบุญเตือน
ป.ธ.๙
แมกองธรรมสนามหลวง
ทรัพยเพชร
ศศ.ม. องคการ/การจัดการ มหาวิทยาลัยเกริก
ID: ๑-๖๓๙๘-๐๐๐๐๒-๓๙-๔ อาจารย นางสาวณัฐชยา วงษา บช.บ. บัญชี
วิทยาลัยลุมน้ําปง
บธ.ม. บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยลุมน้ําปง
ID: ๓-๖๓๑๑- ๑๑๓๖๔-๕๑-๘ อาจารย พระครูโกวิทบุญเขต
พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(สืบมั่น)
พธ.ม การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ID: ๑-๖๕๙๙- ๑๑๑๓๗-๔๗-๕ อาจารย พระอธิการเฉลย ฉนฺทโก พธ.บ. รัฐศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(อิ้มทับ)
พธ.ม การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๒๐

ป
๒๕๕๔
๒๕๕๖
๒๕๔๖
๒๕๔๙
๒๕๕๑
๒๕๕๕
๒๕๕๓
๒๕๕๙
๒๕๕๑
๒๕๕๙

(๑๗) หนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยา ลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดหมอนไม
ที่อยู : วัดหมอนไม ตําบลบานเกราะ อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ ๕๓๐๐๐
ตําแหนง
สําเร็จการศึกษาจาก
รหัสเลข
ทาง
ชื่อสกุล
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
หมายเหตุ
สถาบัน
ป
๑๓ หลัก
วิชาการ
พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช ๒๕๕๕ ผลงานทางวิชาการทางดานการจัดการ
ID: ๓-๕๓๐๑- อาจารย พระสิทธิญาณมุนี
วิทยาลัย
๐๐๘๐๖-๐๘-๒
เชิงพุทธ ประกอบดวย
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช ๒๕๖๐ บทความวิชาการ
วิทยาลัย
พระสิ ทธิ ญาณมุนี . (ประจํ าป ๒๕๕๘).แนว
โนทการบริหารองคกรทางการศึกษาของสงฆ
ในอนาคต. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน มจร
ปที่ 4 ฉบับที่ 1 พิเศษ (มกราคม-มิถุนายน
2559). หนา ๒๙๘-๓๐๗.
ID: ๓-๕๓๐๑- อาจารย พระครูสุจิตพัฒนพิธาน พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช ๒๕๕๕
วิทยาลัย
๐๐๑๗๖-๙๗-๖
สมจิตฺโต (ชูเชื้อ)
พธ.ม. พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช ๒๕๕๗
วิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย
อาจารย พระครูวิรุฬสุวรรณดิตถ พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย

ID: ๓-๕๓๐๔- อาจารย พระครูวีรศาสนประดิษฐ พธ.บ. ปรัชญา
ฐานวีโร (นันตะวงษ)
๐๐๒๐๕-๑๒-๒
ศน.ม. รัฐศาสตรการปกครอง
พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ

๒๕๕๓

ID: ๓-๕๓๐๑-

๒๕๕๕

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๒๑

๒๕๔๗
๒๕๖๐

๐๐๐๒๑-๘๒-๔
ID: ๓-๓๒๐๑๐๐๑๐๐-๖๔-๕

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย
อาจารย เจาอธิการรุงโรจน อธิปฺ พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย
โญ
พธ.ม. พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
(ปญญางาม)
วิทยาลัย

กนฺตธมฺโม(กุศลรัตน)

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

พธ.ม. พระพุทธศาสนา
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๑๐.สถานที่จัดการเรียนการสอน
สถานที่ สํ า หรั บ จั ดการเรี ย นการสอน สาขาวิ ช าการจั ดการเชิ งพุ ท ธ โดยมติส ภามหาวิ ท ยาลั ย
(ตามเอกสารในภาคผนวก ฎ.)
ที่
หนวยงาน
ที่อยู
๑
๒
๓
๔
๕

คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย (สวนกลาง)
วิทยาลัยสงฆนครราชสีมา
วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ
วิทยาลัยสงฆชัยภูมิ
วิทยาลัยสงฆราชบุรี

๗๙ หมู ๑ ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐

บานหัวถนน ตําบลหัวทะเล อําเภอเมือง จังหวัดนคราชสีมา ๓๐๐๐๐
๖๗ หมู ๒ ตําบลน้ําคํา อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐
บานโนนเหลี่ยม ตําบลนาฝาย อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๐๐๐
วัดหลวงพอสดธรรมกายาราม ตําบลแพงพวย อําเภอดําเนินสะดวก
จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๓๐
๖ โครงการขยายห อ งเรี ย นมหาวิท ยาลั ย มหาจุ ฬาลง วัดพัฒนาราม (พระอารามหลวง) ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัด
กรณราชวิ ท ยาลั ย วิ ท ยาลั ย สงฆ น ครศรี ธ รรมราช สุราษฏรธานี ๘๔๐๐๐
วิ ท ย า เ ข ต น ค ร ศ รี ธ ร ร ม ร า ช วั ด พั ฒ น า ร า ม
(พระอารามหลวง) จังหวัดสุราษฏรธานี
ผ า นการตรวจประเมิ น การศึ ก ษานอกสถานที่ ตั้ ง
ตามหนังสือทีศ่ ธ.๐๕๐๖(๕)/ว.๘๕๗
๗ หนวยวิทยบริก ารคณะสัง คมศาสตร มหาวิท ยาลั ย วัดใหญอินทาราม (พระอารามหลวง) ตําบลบางปลาสรอย อําเภอเมือง
มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย วั ด ใหญ อิ น ทาราม จังหวัดชลบุรี ๒๐๐๐๐
(พระอารามหลวง)
ผ า นการตรวจประเมิ น การศึ ก ษานอกสถานที่ ตั้ ง
ตามหนังสือทีศ่ ธ.๐๕๙๑(๒)/ว.๖๒๗
๘ หนวยวิทยบริก ารคณะสัง คมศาสตร มหาวิท ยาลั ย วัดปาประดู (พระอารามหลวง) ตําบลทาประดู อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
มห า จุ ฬ า ล ง ก ร ณ ร า ช วิ ท ย า ลั ย วั ดป า ป ร ะ ดู ๒๑๐๐๐
(พระอารามหลวง)
ผ า นการตรวจประเมิ น การศึ ก ษานอกสถานที่ ตั้ ง
ตามหนังสือทีศ่ ธ.๐๕๐๖(๕)/ว.๒๑๘
๙ หนวยวิทยบริก ารคณะสัง คมศาสตร มหาวิท ยาลั ย เดิมตั้งอยู ณ วัดไผลอม อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ไปยังสถานที่ตั้งใหม ณ
มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย พุ ท ธมณฑลจั ง หวั ด พุ ท ธมณฑลจั ง หวั ด จั น ทบุ รี อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด จั น ทบุ รี ๒๒๐๐๐
ตามประกาศ มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ณ วั น ที่ ๒๑
จันทบุรี
ผ า นการตรวจประเมิ น การศึ ก ษานอกสถานที่ ตั้ ง ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ (ตามเอกสารในภาคผนวก ฌ หนาที่ ๑๔๖.)
ตามหนังสือทีศ่ ธ.๐๕๙๑(๒)/ว.๖๒๗
๑๐ หนวยวิทยบริก ารคณะสัง คมศาสตร มหาวิท ยาลั ย เดิมตั้งอยู ณ วัดตนสน อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี ไปยังสถานที่ตั้ง
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดพระรูป
ใหม ณ วัดพระรูป. ตําบลชองสะแก อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐
ผ า นการตรวจประเมิ น การศึ ก ษานอกสถานที่ ตั้ ง ตามประกาศ มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ณ วั น ที่ ๒๑
ตามหนังสือทีศ่ ธ.๐๕๙๑(๒)/ว.๙๘๖
ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ (ตามเอกสารในภาคผนวก ฌ หนาที่ ๑๔๗.)
๑๑ หนวยวิทยบริก ารคณะสัง คมศาสตร มหาวิท ยาลั ย วัดสระแกว ตําบลสระแกว อําเภอเมือง จังหวัดสระแกว ๒๗๐๐๐
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดสระแกว
ผ า นการตรวจประเมิ น การศึ ก ษานอกสถานที่ ตั้ ง
ตามหนังสือทีศ่ ธ.๐๕๙๑(๒)/ว.๙๘๖
๑๒ หนวยวิทยบริก ารคณะสัง คมศาสตร มหาวิท ยาลั ย วัดปาเลไลยกวรวิหาร ตําบลรั้วใหญ อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดปาเลไลยกวรวิหาร
ผ า นการตรวจประเมิ น การศึ ก ษานอกสถานที่ ตั้ ง
ตามหนังสือทีศ่ ธ.๐๕๙๑(๒)/ว.๖๒๗
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๒๓

๑๓ ห น ว ย วิ ท ย บ ริ ก า ร วิ ทย า ลั ย สง ฆ นค ร สว ร ร ค วัดหนองขุนชาติ ตําบลหนองสรวง อําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดหนอง ๖๑๑๑๐
ขุนชาติ
ผ า นการตรวจประเมิ น การศึ ก ษานอกสถานที่ ตั้ ง
ตามหนังสือทีศ่ ธ.๐๕๐๖(๕)/ว.๘๒๖
๑๔ ห น ว ย วิ ท ย บ ริ ก า ร วิ ท ย า ลั ย ส ง ฆ น ค ร ส ว ร ร ค วัดพระบรมธาตุ ตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ๖๒๐๐๐
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม ห า จุ ฬ า ล ง ก ร ณ ร า ช วิ ท ย า ลั ย
วัดพระบรมธาตุ
ผ า นการตรวจประเมิ น การศึ ก ษานอกสถานที่ ตั้ ง
ตามหนังสือทีศ่ ธ.๐๕๐๖(๕)/ว.๘๒๖
๑๕ ห น ว ย วิ ท ย บ ริ ก า ร วิ ทย า ลั ย สง ฆ นค ร สว ร ร ค วัดพฤกษะวันโชติการาม ตําบลตะพานหิน อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
มห า วิ ทยา ลั ย ม ห าจุ ฬ า ล งก ร ณ ร า ชวิ ทย า ลั ย ๖๖๑๕๐
วัดพฤกษะวันโชติการาม
ผ า นการตรวจประเมิ น การศึ ก ษานอกสถานที่ ตั้ ง
ตามหนังสือทีศ่ ธ.๐๕๙๑(๒)/ว.๑๒๔๕
๑๖ หนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัย วัดทานา ตําบลหนองบัวใต อําเภอเมือง จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดทานา
ผ า นการตรวจประเมิ น การศึ ก ษานอกสถานที่ ตั้ ง
ตามหนังสือทีศ่ ธ.๐๕๙๑(๒)/ว.๔๓๘๗
๑๗ หนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัย วัดหมอนไม ตําบลบานเกราะ อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ ๕๓๐๐๐
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดหมอนไม
ผ า นการตรวจประเมิ น การศึ ก ษานอกสถานที่ ตั้ ง
ตามหนังสือทีศ่ ธ.๐๕๐๖(๕)/ว.๒๐๙

๑๑. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
๑๑.๑ สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การวางแผนหลักสูตรคํานึงถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ที่เนนการใหความสําคัญกับ
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องจากพบวา
เครื่องมือในการจัดการสมัยใหมที่คิดคนขึ้นภายใตบริบทของความเปนตะวันตกไมสอดคลองกับแนวคิดดังกลาว
เพราะมีรูป แบบการจัดการแบบในระดั บมหัพภาคเปน หลัก ขาดการมองในมิติของปจเจก ในขณะที่แนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีพื้นฐานมาจากปจเจก เครื่องมือการจัดการตามแนวพุทธจึงมีความสอดคลองอยาง
ชัดเจนกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
๑๑.๒ สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ปรากฎการณ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในประเทศ ที่ อ งค ก รทั้ ง ภาครั ฐ และภาคเอกชนได นํ า แนวคิ ด ทาง
พระพุทธศาสนาไปใชในการบริหารองคกร สงผลใหเห็นวาการนําไปใชเกิดพลังผลักดันความกาวหนาขององคกร
อยางมีประสิทธิภาพ อาจกลาวไดวาเมื่อองคกรเหลานั้นนําแนวคิดทางพระพุทธศาสนาไปประยุกตใชในการ
บริหาร กอใหเกิด “งานก็ไดผล คนก็มีความสุข” จึงเปนที่มาของการวางแผนหลักสูตรการจัดการเชิงพุทธที่มีความ
สอดคลองกับบริบทการบริหารองคกรแบบไทยๆ ในสถานการณที่สังคมและวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
ซึ่งเปนสถานการณที่นอกจากตองผลิตบุคลากรที่รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมยังตองสรางใหเขาสามารถ
ประยุกตหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใชในการขับเคลื่อนใหการเปลี่ยนแปลงนี้เปนไปในรูปแบบที่สอดคลอง
และเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย
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๑๒. ผลกระทบจาก ขอ ๑๑ ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
๑๒.๑การพัฒนาหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตรใหตอบสนองตอความตองการทางดานการจัดการและสอดคลองกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษา (TQF)
๑๒.๒ ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให เ พี ย งพอกั บ ความต อ งการของประเทศในด า นสั ง คมศาสตร และสอดคล อ งกั บ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ๙ ประการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งประกอบดวย
๑. มี ป ฏิ ทาน า เลื่ อ มใส ๒. รู เ ท า ทั น ความเปลี่ย นแปลงทางสั งคม ๓. มีศ รัท ธาอุทิ ศตนเพื่ อพระพุ ท ธศาสนา
๔. มี ความสามารถในการแก ไขป ญ หา ๕. มีความใฝรูใฝคิด ๖. มีน้ําใจเสีย สละเพื่อส ว นรวม ๗. มีโ ลกทั ศ น
กวางไกล ๘. มีความเปนผูนําดานจิตใจและปญญา ๙. มีความมุงมั่นพัฒนาตนใหเพียบพรอมดวยคุณธรรมและ
จริยธรรม
๑๓. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
๑๓.๑กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
(๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน ๓๐ หนวยกิต
(๒) หมวดวิชากลุมพระพุทธศาสนา จํานวน ๓๐ หนวยกิต
๑๓.๒กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
หมวดวิชาเฉพาะ ในวิชาแกนทางการจัดการ วิชาเฉพาะดานทางการจัดการ และวิชาเลือกเฉพาะ
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ จํานวน ๗๔ หนวยกิต
๑๓.๓ การบริหารจัดการ
การบริหารหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งมีอํานาจหนาที่ในการบริหารและดําเนินงาน
เกี่ยวกับหลักสูตร ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ (ตามเอกสารในภาคผนวก ฆ.) ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วาด ว ยการศึ กษาระดั บ ปริ ญญาตรี (ฉบั บที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ (ตามเอกสารในภาคผนวก ง.) และขอบังคับ
มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ทยาลั ย ว าด ว ยการศึก ษาระดั บ ปริญ ญาตรี (ฉบับ ที่ ๓) แกไ ขเพิ่ม เติ ม
พ.ศ.๒๕๕๑ (ตามเอกสารในภาคผนวก จ.) มีหนาที่ปรับปรุง ติดตาม ประเมินผลและรายงาน การดําเนินงาน
ของหลักสูตร/สาขาวิชา การประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร เพื่อรักษามาตรฐาน และคุณภาพ
การศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด รวมทั้งมีการดําเนินงานการที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพ การบริหาร
หลักสูตร การควบคุมมาตรฐานหลักสูตร พิจารณาและจัดแบงภาระงานสอนใหกับบุคลากรในหลักสูตร และ
พิจารณาและกลั่นกรองเกรดในรายวิชาที่หลักสูตรรับผิดชอบ โดยหลักสูตรจะมีการนัดประชุมอาจารยประจํา
หลักสูตรในทุกสัปดาหที่ ๓ ของเดือน เพื่อหารือเกี่ยวกับการกําหนดตารางเรียน การพิจารณาประมวลรายวิชา
ขอสอบ และการพิจารณาอนุมัติผลการเรียน รวมทั้งวางแผน กํากับติดตามการบริหารหลักสูตรใหสอดคลองกับ
เกณฑการประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง
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ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
๑. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
๑.๑. ปรัชญา
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มีความมุงมั่นในการผลิต บัณฑิตที่มีความรู
ความเข า ใจ และความสามารถด า นการจั ด การตามหลั ก พุ ท ธธรรมและทฤษฎี ก ารจั ด การสมั ย ใหม อ ย า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ บนพื้ น ฐานของแนวคิ ด “การบรรจบกั น ของศาสตร ก ารจั ด การตะวั น ตกกั บ หลั ก ธรรมทาง
พระพุ ท ธศาสนา” พร อ มทั้ ง ส ง เสริ ม ให ส ามารถประยุ ก ต ใ ช ใ นการบริ ห ารจั ด การกิ จ การพระพุ ท ธศาสนา
เพื่อแกปญหาและพัฒนาสังคม เพื่อเพิ่มพูนความรู ควบคูคุณธรรม มีภาวะผูนํา ตระหนักในอุดมการณ และ
การเสียสละ พัฒนาทองถิ่น คณะสงฆ ชุมชน สังคม และประเทศตอไป
๑.๒.วัตถุประสงค
๑.๒.๑ เพื่อผลิตบัณฑิตใหมี คุณธรรมจริยธรรมมีศรัทธาในพระพุทธศาสนามีความเสี ยสละ
เคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและเปนแบบอยางที่ดีของสังคม
๑.๒.๒ เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรูความเขาใจในหลักการจัดการตามหลักพุทธศาสนาเเละ
วิทยาการสมัยใหม สามารถประยุกตใชในการบริหารจัดการพระพุทธศาสนาไดอยางมีประสิทธิภาพ
๑.๒.๓ เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให ส ามารถวิ เ คราะห สั ง เคราะห ค วามรู แ ละพั ฒ นาทั ก ษะเพื่ อ การ
แกปญหาของคณะสงฆและสังคม
๑.๒.๔ เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีทักษะในการทํางานเปนทีมยอมรับ ความแตกตางรับ ผิดชอบตอ
ตนเองและสังคมมีความสามารถในการสื่อสารไดอยางทันสมัย
๒. แผนพัฒนาปรับปรุง
คาดวาจะดําเนินการใหแลวเสร็จครบถวนภายในรอบปการศึกษา (๔ ป)
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
หลักฐาน/ตัวบงชี้

- ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รพุ ท ธศาสตรบั ณ ฑิ ต - พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจากหลักสูตรที่มี - รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
สาขาวิ ช าการจั ด การเชิ ง พุ ท ธ ให มี มาตรฐานตามเกณฑ สกอ.กําหนด
ของผูใชบัณฑิตซึ่งมีคาเฉลี่ยความพึง
มาตรฐานไมต่ํากวาที่ สกอ. กําหนด
- ติดตามประเมินหลักสูตรอยางสม่ําเสมอ
พ อ ใ จ ด า น ทั ก ษ ะ ค ว า ม รู
- เชิญผูเชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชนเขามามี ความสามารถในการทํางานในระดับดี
สวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร
- เอกสารและรายงานการประชุ ม ใน
การปรับปรุงหลักสูตร
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร
- ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับความ
- ติดตามความเปลี่ยนแปลงความตองการของ - รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
ตองการของสังคม
สังคม
ในการใชบัณฑิตของสถาบัน/สังคมที่
บัณฑิตปฏิบัติงาน
- ความพึงพอใจในทักษะ ความรู
ความสามารถในการทํางานของ
บัณฑิต โดยเฉลี่ยในระดับดี
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- พัฒนาบุคลากรดานการเรียนการสอนและ - สนับสนุนบุคลากรดานการเรียนการสอนให - ปริ ม า ณ งา น บ ริ กา ร วิ ชา ก า ร ต อ
บริการวิชาการ ใหมีประสบการณจากการ ทํางานบริการวิชาการแกสังคม
อาจารยในหลักสูตร
นํ า ความรู ท างการจั ด การตามแนวพุ ท ธ - อาจารย ส ายวิ ช าการได รั บ การยอมรั บ ทาง - ผลงานทางวิชาการที่ออกเผยแพร
ธรรมประยุกตใชกับการปฎิบัติงานจริง
ผลงานทางวิชาการ

หมวดที่ ๓

ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตรระบบการจัดการศึกษา
๑. ระบบการจัดการศึกษา
๑.๑. ระบบ
ระบบการศึกษาใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย ๑ ปการศึกษาแบงออกเปน ๒ ภาคการศึกษา
หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห การศึกษาภาคฤดูรอนกําหนดใหมีระยะเวลา
และจํานวนหนวยกิตเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ ทั้งนี้ขอกําหนดตางๆ ใหเปนไปตามขอบังคับวาดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๒ (ตามเอกสารในภาคผนวก ฆ.) ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ (ตามเอกสารในภาคผนวก ง.) และ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) แกไขเพิ่มเติม
พ.ศ.๒๕๕๑ (ตามเอกสารในภาคผนวก จ.)
๑.๒. การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการประจําหลักสูตร
ที่ไมขัดตอกฎ ระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัย
๑.๓. การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
(ไมมี)
๒. การดําเนินการหลักสูตร
๒.๑. วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคตน
เดือนพฤษภาคม – กันยายน
ภาคปลาย
เดือนตุลาคม – มีนาคม
ภาคฤดูรอน
เดือนเมษายน – พฤษภาคม
๒.๒. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
๒.๒.๑ คุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษาที่เปนพระภิกษุ สามเณร
(๑) ตองสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา
(๒) ตามข อบั งคั บ มหาวิทยาลัย มหาจุ ฬาลงกรณราชวิ ทยาลัย ว าดว ยการศึกษาระดั บ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒, (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐, (ฉบับที่ ๓) แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือ
(๓) ตองผานการคัดเลือกตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากําหนด
(๔) เป น ผู ส อบได เ ปรี ย ญธรรม ๓ ประโยคและต อ งศึ ก ษาวิ ช าสามั ญ เพิ่ ม เติ ม ตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด หรือ
(๕) เปนผูสอบไดเปรียญธรรม ๓ ประโยค และสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน
หรือ
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กําหนด หรือ
สามัญศึกษา หรือ

(๖) เป น ผูส อบได เ ปรี ยญธรรม ๓ ประโยค และไดรับ ประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัย
(๗) เปนผูสําเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก

(๘) เป น พระสั ง ฆาธิ ก ารหรื อ ครู ส อนพระปริ ยั ติ ธ รรมที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ (ป.บส.) หรือ
(๙) เปน พระสังฆาธิ การหรือครูสอนพระปริยัติธ รรมที่ส อบไดนักธรรมชั้นเอกและสําเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา หรือ
(๑๐) เปนผูสอบไดนักธรรมชั้นเอกและสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เที ย บเท า และต อ งศึ ก ษาวิ ช าภาษาบาลี ไม น อ ยกว า ๑๒ หน ว ยกิ ต ยกเว น ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรสาขาวิชาบาลีที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
(๑๑) เป น ผู สํ า เร็ จ ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย หรื อ ผู ไ ด รั บ ประกาศนี ย บั ต รอื่ น ที่
มหาวิทยาลัยรับรอง และตองศึกษาวิชาภาษาบาลี ไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต ยกเวนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรสาขาวิชาบาลีที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
(๑๒) เปนผูที่มหาวิทยาลัยอนุมัติใหเขาศึกษาเปนกรณีพิเศษเพื่อขอรับปริญญาตามเกณฑ
ที่สภาวิชาการกําหนด
(๑๓) ไม เคยถูกคั ดชื่อออกหรือถูกไลออกจากสถาบัน การศึกษาใดๆ เพราะความผิดทาง
ความประพฤติหรือวินัย
๒.๒.๒ คุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษาที่เปนคฤหัสถ
(๑) ตองสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา
(๒) ตามข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ว า ด ว ยการศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒, (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐, (ฉบับที่ ๓) แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือ
(๓) ตองผานการคัดเลือกตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากําหนด
(๔) เปนผูสอบไดเปรียญธรรมหรือบาลีศึกษา ๓ ประโยค และตองศึกษาวิชาสามัญเพิ่มเติม
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด หรือ
(๕) เป น ผู ส อบได เ ปรี ย ญธรรมหรื อ บาลี ศึ ก ษา ๓ ประโยค และสํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
มัธยมศึกษาตอนตน หรือ
(๖) เป น ผูส อบได เ ปรี ยญธรรมหรือบาลีศึกษา ๓ ประโยค และไดรับ ประกาศนียบัตรอื่น
ที่มหาวิทยาลัยอื่นรับรอง หรือ
(๗) เปนผูสําเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษา หรือ
(๘) เปน ผูสําเร็จ การศึกษาระดับมัธ ยมศึกษาตอนปลายหรือผูไดรับประกาศนียบัต รอื่น ที่
มหาวิ ท ยาลั ย รั บ รอง และต อ งศึ ก ษาวิ ช าภาษาบาลี ไ ม น อ ยกว า ๑๒ หน ว ยกิ ต ยกเว น ผู สํ า เร็ จ หลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรสาขาวิชาภาษาบาลีที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
(๙) เป นผู ที่มหาวิทยาลัย อนุมัติใหเขาศึกษาเปน กรณีพิเศษเพื่อขอรับ ปริญญาตามเกณฑ
ที่สภาวิชาการกําหนด
(๑๐) ไมเคยถูกคัดชื่อออกหรือถูกไลออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิดทางความ
ประพฤติหรือวินัย
มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๒๘

(ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ.๒๕๔๒ ข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ว า ด ว ยการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ และขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับปริญญา
ตรี (ฉบับที่ ๓) แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๑
๒.๓. นิสิตแรกเขาและกลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา
ปญหานิสิตแรกเขา
กลยุทธในการดําเนินการเพือ่ แกไขปญหา
ปญหาการปรับตัว
๑. จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม
๒. จัดกิจกรรมสรางความสัมพันธระหวางรุนพี่รุนนอง
๓. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมใหแกนิสิตใหม
๔. จัดใหมีอาจารยที่ปรึกษาเพื่อใหคําปรึกษา โดยเปดโอกาสใหนิสิต
เขาขอรับการปรึกษาผานชองทางที่มีความหลายหลาย ไดแก ชั่วโมง
นัดพบอาจารยที่ปรึกษา (Home room) ขอเขาพบที่หองพักอาจารย
ตามวัน-เวลาราชการ จดหมายอีเล็กทรอนิคหรือโทรศัพท
วิ ธี ก า ร เ รี ย น รู ก า ร ใ ช ชี วิ ต ใ น การปฐมนิเทศนิสิตใหม จัดใหมีอาจารยที่ปรึกษา เพื่อใหคําปรึกษา
ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ล ะ ก า ร กํ า ห น ด เปดโอกาสใหนิสิตเขาขอรับการปรึกษาผานชองทางที่มีความหลาย
เปาหมายของนิสิต
หลาย ไดแก ชั่วโมงนัดพบอาจารยที่ปรึกษา (Home room) ขอเขา
พบที่หอ งพักอาจารยต ามวัน -เวลาราชการ จดหมายอีเล็ก ทรอนิ ค
หรื อ โทรศั พ ท จั ด กิ จ กรรมทั ศ นศึ ก ษา ดู ง านในสถาบั น ศึ ก ษาอื่ น
รวมทั้งศึกษาดูงานในองคการทั้งภาครัฐและเอกชน
ทักษะภาษาอังกฤษ
จั ด กิ จ กรรมเตรี ย มความพร อ มด า นภาษาก อ นเป ด ภาคการศึ ก ษา
สนั บ สนุ น ให นิ สิ ต เข า ร ว มโครงการอบรมทั ก ษะภาษาอั ง กฤษ
สอดแทรกเนื้อหาการสอน เอกสารประกอบการสอน และใชสื่อการ
สอนที่เปนภาษาอังกฤษในรายวิชาที่มีความเหมาะสม เพื่อเพิ่มทักษะ
การฟง การพูด การอาน และการเขียนใหแกนิสิต โดยเฉพาะทักษะ
การอาน และการสรุปความ
๒.๔. แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ป แยกตามสถานที่ที่เปดสอน
(๑) คณะสังคมศาสตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่อยู : ๗๙ หมู ๑ ต.ลําไทร อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
จํานวนรับ
ชั้นปที่
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๑
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๒
๒๘
๒๘
๒๘
๓
๒๘
๒๘
๔
_๒๘
จํานวนรวม
๓๐
๕๘
๘๖
๑๑๔
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
๒๘
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๒๕๖๓
๓๐
๒๘
๒๘
๒๘
๑๑๔
๒๘
๒๙

(๒) วิทยาลัยสงฆนครราชสีมา
ที่อยู : บานหัวถนน ตําบลหัวทะเล อําเภอเมือง จังหวัดนคราชสีมา ๓๐๐๐๐
จํานวนรับ
ชั้นปที่
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๑
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๒
๒๘
๒๘
๒๘
๓
๒๘
๒๘
๔
_๒๘
จํานวนรวม
๓๐
๕๘
๘๖
๑๑๔
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
๒๘

๒๕๖๓
๓๐
๒๘
๒๘
๒๘
๑๑๔
๒๘

(๓) วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ
ที่อยู : ๖๗ หมู ๒ ตําบลน้ําคํา อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐
จํานวนรับ
ชั้นปที่
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๑
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๒
๒๘
๒๘
๒๘
๓
๒๘
๒๘
๔
_๒๘
จํานวนรวม
๓๐
๕๘
๘๖
๑๑๔
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
๒๘

๒๕๖๓
๓๐
๒๘
๒๘
๒๘
๑๑๔
๒๘

(๔) วิทยาลัยสงฆชัยภูมิ
ที่อยู : บานโนนเหลี่ยม ตําบลนาฝาย อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๐๐๐
จํานวนรับ
ชั้นปที่
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๑
๖๐
๖๐
๖๐
๖๐
๒
๕๘
๕๘
๕๘
๓
๕๘
๕๘
๔
_๕๘
จํานวนรวม
๖๐
๑๑๘
๑๗๖
๒๓๔
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
๕๘

๒๕๖๓
๖๐
๕๘
๕๘
๕๘
๒๓๔
๕๘
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๓๐

(๕) วิทยาลัยสงฆราชบุรี
ที่อยู : วัดหลวงพอสดธรรมกายาราม ตําบลแพงพวย อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๓๐
จํานวนรับ
ชั้นปที่
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๑
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๒
๒๘
๒๘
๒๘
๒๘
๓
๒๘
๒๘
๒๘
๔
_๒๘
๒๘
จํานวนรวม
๓๐
๕๘
๘๖
๑๑๔
๑๑๔
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
๒๘
๒๘
(๖) โครงการขยายหองเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆนครศรีธรรมราช
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช วัดพัฒนาราม (พระอารามหลวง) จังหวัดสุราษฏรธานี
ที่อยู : วัดพัฒนาราม (พระอารามหลวง) ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฏรธานี ๘๔๐๐๐
จํานวนรับ
ชั้นปที่
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๑
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๒
๒๘
๒๘
๒๘
๒๘
๓
๒๘
๒๘
๒๘
๔
_๒๘
๒๘
จํานวนรวม
๓๐
๕๘
๘๖
๑๑๔
๑๑๔
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
๒๘
๒๘
(๗) หนวยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดใหญอินทาราม
(พระอารามหลวง)
ที่อยู : วัดใหญอินทาราม (พระอารามหลวง) ตําบลบางปลาสรอย อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๐๐๐
จํานวนรับ
ชั้นปที่
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๑
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๒
๒๘
๒๘
๒๘
๒๘
๓
๒๘
๒๘
๒๘
๔
_๒๘
๒๘
จํานวนรวม
๓๐
๕๘
๘๖
๑๑๔
๑๑๔
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
๒๘
๒๘
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๓๑

(๘) หนวยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดปาประดู
(พระอารามหลวง)
ที่อยู : วัดปาประดู (พระอารามหลวง) ตําบลทาประดู อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐
จํานวนรับ
ชั้นปที่
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๑
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๒
๒๘
๒๘
๒๘
๒๘
๓
๒๘
๒๘
๒๘
๔
_๒๘
๒๘
จํานวนรวม
๓๐
๕๘
๘๖
๑๑๔
๑๑๔
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
๒๘
๒๘
(๙) หนวยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธมณฑลจังหวัด
จันทบุรี
ที่อยู : พุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรี อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ๒๒๐๐๐
จํานวนรับ
ชั้นปที่
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๑
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๒
๒๘
๒๘
๒๘
๒๘
๓
๒๘
๒๘
๒๘
๔
_๒๘
๒๘
จํานวนรวม
๓๐
๕๘
๘๖
๑๑๔
๑๑๔
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
๒๘
๒๘
(๑๐) หนวยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดพระรูป
ที่อยู : วัดพระรูป. ตําบลชองสะแก อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐
จํานวนรับ
ชั้นปที่
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๑
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๒
๒๘
๒๘
๒๘
๒๘
๓
๒๘
๒๘
๒๘
๔
_๒๘
๒๘
จํานวนรวม
๓๐
๕๘
๘๖
๑๑๔
๑๑๔
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
๒๘
๒๘

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๓๒

(๑๑) หนวยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดสระแกว
ที่อยู : วัดสระแกว ตําบลสระแกว อําเภอเมือง จังหวัดสระแกว ๒๗๐๐๐
จํานวนรับ
ชั้นปที่
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๑
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๒
๒๘
๒๘
๒๘
๒๘
๓
๒๘
๒๘
๒๘
๔
_๒๘
๒๘
จํานวนรวม
๓๐
๕๘
๘๖
๑๑๔
๑๑๔
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
๒๘
๒๘
(๑๒) หนวยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดปาเลไลยก
วรวิหาร (พระอารามหลวง)
ที่อยู : วัดปาเลไลยกวรวิหาร (พระอารามหลวง) ตําบลรั้วใหญ อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
จํานวนรับ
ชั้นปที่
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๑
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๒
๒๘
๒๘
๒๘
๒๘
๓
๒๘
๒๘
๒๘
๔
_๒๘
๒๘
จํานวนรวม
๓๐
๕๘
๘๖
๑๑๔
๑๑๔
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
๒๘
๒๘
(๑๓) หนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆนครสวรรค มหาวิทยา ลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดหนอง
ขุนชาติ
ที่อยู : วัดหนองขุนชาติ ตําบลหนองสรวง อําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ๖๑๑๑๐
ชั้นปที่
๑
๒
๓
๔
จํานวนรวม

คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

๒๕๕๙
๓๐
_๓๐
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๒๕๖๐
๓๐
๒๘
๕๘

จํานวนรับ
๒๕๖๑
๓๐
๒๘
๒๘
๘๖

๒๕๖๒
๓๐
๒๘
๒๘
๒๘
๑๑๔
๒๘

๒๕๖๓
๓๐
๒๘
๒๘
๒๘
๑๑๔
๒๘

๓๓

(๑๔) หนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆนครสวรรค มหาวิทยา ลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดพระบรมธาตุ
ที่อยู : วัดพระบรมธาตุ ตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ๖๒๐๐๐
จํานวนรับ
ชั้นปที่
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๑
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๒
๒๘
๒๘
๒๘
๒๘
๓
๒๘
๒๘
๒๘
๔
_๒๘
๒๘
จํานวนรวม
๓๐
๕๘
๘๖
๑๑๔
๑๑๔
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
๒๘
๒๘
(๑๕) หนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆนครสวรรค มหาวิทยา ลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดพฤกษะ
วันโชติการาม
ที่อยู : วัดพฤกษะวันโชติการาม ตําบลตะพานหิน อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๖๖๑๕๐
ชั้นปที่
๑
๒
๓
๔
จํานวนรวม

คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

๒๕๕๙
๓๐
_๓๐

๒๕๖๐
๓๐
๒๘
๕๘

จํานวนรับ
๒๕๖๑
๓๐
๒๘
๒๘
๘๖

๒๕๖๒
๓๐
๒๘
๒๘
๒๘
๑๑๔
๒๘

๒๕๖๓
๓๐
๒๘
๒๘
๒๘
๑๑๔
๒๘

(๑๖) หนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยา ลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดทานา
ที่อยู : วัดทานา ตําบลหนองบัวใต อําเภอเมือง จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐
จํานวนรับ
ชั้นปที่
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๑
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๒
๒๘
๒๘
๒๘
๒๘
๓
๒๘
๒๘
๒๘
๔
_๒๘
๒๘
จํานวนรวม
๓๐
๕๘
๘๖
๑๑๔
๑๑๔
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
๒๘
๒๘
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๓๔

(๑๗) หนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยา ลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดหมอนไม
ที่อยู : วัดหมอนไม ตําบลบานเกราะ อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ ๕๓๐๐๐
จํานวนรับ
ชั้นปที่
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๑
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๒
๒๘
๒๘
๒๘
๒๘
๓
๒๘
๒๘
๒๘
๔
_๒๘
๒๘
จํานวนรวม
๓๐
๕๘
๘๖
๑๑๔
๑๑๔
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
๒๘
๒๘
๒.๕. งบประมาณตามแผน
๒.๕.๑. งบประมาณรายรับ เฉพาะสวนกลาง (หนวย : บาท)
รายละเอียดรายรับ

ปงบประมาณ
๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

คาบํารุงการศึกษา

๗๐๐,๐๐๐

๗๕๐,๐๐๐

๘๐๐,๐๐๐

๘๕๐,๐๐๐

๙๐๐,๐๐๐

คาลงทะเบียน

๕๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑,๕๐๐,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

๑,๕๐๐,๐๐๐

๑,๕๐๐,๐๐๐

๑,๕๐๐,๐๐๐

๑,๕๐๐,๐๐๐

๑,๕๐๐,๐๐๐

๒,๗๐๐,๐๐๐

๓,๒๕๐,๐๐๐

๓,๘๐๐,๐๐๐

๔,๓๕๐,๐๐๐

๔,๔๐๐,๐๐๐

๒๕๖๒

๒๕๖๓

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ

๒.๕.๒. งบประมาณรายจาย เฉพาะสวนกลาง (หนวย: บาท)
หมวด เงิน
๑. คาใชจายบุคลากร
๒. คาใชจายดําเนินงาน
รวม (ก)

๒๕๕๙
๘,๐๐๐,๐๐๐
๒,๐๐๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐,๐๐๐

ปงบประมาณ
๒๕๖๐
๒๕๖๑
ก. งบดําเนินการ
๘,๕๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐
๒,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐
๑๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐

๙,๕๐๐,๐๐๐
๓,๕๐๐,๐๐๐
๑๓,๐๐๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐,๐๐๐
๔,๐๐๐,๐๐๐
๑๔,๐๐๐,๐๐๐

คาครุภณ
ั ฑ

๑๐๐,๐๐๐

ข. งบลงทุน
๑๕๐,๐๐๐

รวม (ข)

๑๐๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๑๐,๑๐๐,๐๐๐

๑๑,๑๕๐,๐๐๐

๑๒,๒๐๐,๐๐๐

๑๓,๒๕๐,๐๐๐

๑๔,๓๐๐,๐๐๐

จํานวนนิสิต

๑,๕๐๐

๑,๕๐๐

๑,๕๐๐

๑,๕๐๐

๑,๕๐๐

คาใชจายตอหัวนิสติ

๖,๗๐๐

๗,๔๐๐

๘,๑๐๐

๘,๘๐๐

๙,๕๐๐

รวม (ก) + (ข)
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๒๐๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๕

๒.๖. ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ (ตามเอกสารในภาคผนวก ฆ.)
ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๐ (ตามเอกสารในภาคผนวก ง.)
ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓)
แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๑ (ตามเอกสารในภาคผนวก จ.)
๒.๗. การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา
นิสิ ตที่ เ คยศึ กษาในสถาบั น อุ ดมศึกษาอื่นมากอน เมื่อเขาศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถเทีย บโอน
หนวยกิตได ทั้งนี้เปนไปตามขอบังคับที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยใหเปนไปตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗
ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑการโอนและการเทียบโอนผล
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑
๓. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
๓.๑. หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
๓.๑.๑. จํานวนหนวยกิต
รวมตลอดหลักสูตร ๑๔๐ หนวยกิต
๓.๑.๒. โครงสรางหลักสูตร
โครงสร า งหลั ก สู ต ร แบ ง เป น หมวดวิ ช าที่ ส อดคล อ งกั บ ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้
๑.
๒.

๓.

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๑.๑ วิชาบังคับ
๑.๒ วิชาเลือก
หมวดวิชาเฉพาะ
๒.๑ วิชากลุมพระพุทธศาสนา
๒.๒ วิชาแกนทางการจัดการเชิงพุทธ
๒.๓ วิชาเฉพาะดานทางการจัดการเชิงพุทธ
๒.๔ วิชาเลือกเฉพาะสาขาการจัดการเชิงพุทธ
หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม
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๓๐
๑๘
๑๒
๑๐๔
๓๐
๓๓
๓๒
๙
๖
๑๔๐

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

๓๖

๓.๑.๓ รายวิชา
คําอธิบายความหมายของรหัสวิชาและหนวยกิตประจําวิชา
๑. รหัสประจําวิชาในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ประกอบดวยเลข ๖ หลัก มีความหมายดังนี้
๑) เลข ๓ ตัวแรก = ตัวที่ ๑ แสดงคณะ ตัวที่ ๒-๓ แสดงสาขาวิชา
๒) เลข ๓ ตัวหลัง = ตัวที่ ๑ แสดงปการศึกษา ตัวที่ ๒-๓ แสดงชื่อวิชา
๒. หนวยกิตประจําวิชา หมายถึง ตัวเลขซึ่งแสดงจํานวนหนวยกิตและปริมาณการเรียนการสอนของ
รายวิชานั้นๆ เชน ๓ (๒-๒-๕) หมายถึง ๓ หนวยกิต ประกอบดวยบรรยาย ๒ ชั่วโมง/สัปดาห ปฏิบัติ ๒ ชั่วโมง/
สัปดาห และการศึกษาดวยตนเอง ๕ ชั่วโมง/สัปดาห
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๑.๑ วิชาบังคับ
๐๐๐ ๑๐๑ มนุษยกับสังคม
๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายทั่วไป
๐๐๐ ๑๐๗ เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา
๐๐๐ ๑๐๘ ปรัชญาเบื้องตน
๐๐๐ ๑๐๙ ศาสนาทั่วไป
๐๐๐ ๑๑๔ ภาษากับการสื่อสาร
๐๐๐ ๑๑๕ ภาษาศาสตรเบื้องตน
๐๐๐ ๑๓๙ คณิตศาสตรเบื้องตน
๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตรเบื้องตน
๐๐๐ ๒๓๘ สถิติเบื้องตนและการวิจัย
๑.๒ วิชาเลือก
๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองของไทย
๐๐๐ ๑๐๔ เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
๐๐๐ ๑๐๕ มนุษยกับสิ่งแวดลอม
๐๐๐ ๑๐๖ เหตุการณโลกปจจุบัน
๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาอังกฤษเบื้องตน
๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาอังกฤษชั้นสูง
๐๐๐ ๑๑๘ ภาษาสันสกฤตเบื้องตน
๐๐๐ ๑๑๙ ภาษาสันสกฤตชั้นสูง
๐๐๐ ๑๒๐ ภาษาไทยเบื้องตน
๐๐๐ ๑๒๑ ภาษาไทยชั้นสูง
๐๐๐ ๑๒๘ ภาษาจีนเบื้องตน
๐๐๐ ๑๒๙ ภาษาจีนชั้นสูง
๐๐๐ ๑๓๐ ภาษาญี่ปุนเบื้องตน
๐๐๐ ๑๓๑ ภาษาญี่ปุนชั้นสูง
๐๐๐ ๑๓๕ ภาษาฮินดีเบื้องตน
๐๐๐ ๑๓๖ ภาษาฮินดีชั้นสูง
๐๐๐ ๒๑๑ วัฒนธรรมไทย
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๓๐
๑๘
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
(๒) (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๑๒
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
๓๗

๑.๒ วิชาเลือก (ตอ)
๐๐๐ ๒๑๒ มนุษยกับอารยธรรม
๐๐๐ ๒๑๓ ชีวิตกับจิตวิทยา
๐๐๐ ๒๔๑ วิทยาศาสตรกายภาพและประยุกตวิทยา
๐๐๐ ๒๔๒ พื้นฐานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๐๐๐ ๒๖๔ สันติศึกษา
๐๐๐ ๒๖๕ ภาวะผูนํา
๐๐๐ ๒๖๖ หลักธรรมาภิบาล
๒. หมวดวิชาเฉพาะ
๒.๑ วิชากลุมพระพุทธศาสนา
ก. กลุมวิชาภาษาบาลีและพุทธศาสนา
๐๐๐ ๑๔๔ วรรณคดีบาลี
๐๐๐ ๑๔๕ บาลีไวยากรณ
๐๐๐ ๑๔๖ แตงแปลบาลี
๐๐๐ ๑๔๗ พระไตรปฎกศึกษา
๐๐๐ ๑๔๘ พระวินัยปฎก
๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตันตปฎก
๐๐๐ ๑๕๐ พระอภิธรรมปฎก
ข. กลุมวิชาพระพุทธศาสนาทั่วไป
๐๐๐ ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา
๐๐๐ ๒๕๙ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา
๐๐๐ ๒๖๐ การปกครองคณะสงฆไทย
๐๐๐ ๒๖๑ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ
๐๐๐ ๒๖๒ ธรรมนิเทศ
๐๐๐ ๒๖๓ งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
ค. กลุมวิชาวิปสสนาธุระ
๐๐๐ ๑๕๑ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑
๐๐๐ ๑๕๒ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒
๐๐๐ ๒๕๓ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓
๐๐๐ ๒๕๔ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔
๐๐๐ ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕
๐๐๐ ๓๕๖ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖
๐๐๐ ๔๕๗ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗
๒.๒. วิชาแกนทางการจัดการเชิงพุทธ
๔๐๓ ๓๐๑ พุทธวิธีการบริหาร
๔๐๓ ๓๐๒ การจัดการทรัพยสินของพระพุทธศาสนา
๔๐๓ ๓๐๓ กฎหมายสําหรับพระสงฆ
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๑๒
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๑๐๔
๓๐
๑๔
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๑๒
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๔
(๒) (๑-๒-๔)
๑ (๑-๒-๔)
(๒) (๑-๒-๔)
๑ (๑-๒-๔)
(๒) (๑-๒-๔)
๑ (๑-๒-๔)
๑ (๑-๒-๔)
๓๓
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
๓๘

๒.๒. วิชาแกนทางการจัดการเชิงพุทธ (ตอ)
๔๐๓ ๓๐๔ การจัดการสาธารณูปการ
๔๐๓ ๓๐๕ การจัดการกิจการพระพุทธศาสนา
๔๐๓ ๔๐๖ การศึกษาอิสระทางการจัดการเชิงพุทธ
๔๐๓ ๓๐๗ การจัดการการเผยแผพระพุทธศาสนา
๔๐๓ ๓๐๘ การสังคมสงเคราะหแนวพุทธ
๔๐๓ ๔๐๙ การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธ
๔๐๓ ๔๑๐ ภาวะผูนําทางการจัดการเชิงพุทธ
๔๐๓ ๔๑๑ การจัดการศึกษาของคณะสงฆ
๔๐๓ ๔๑๒ การอนุรักษและการจัดการพุทธศิลป
๒.๓ วิชาเฉพาะดานทางการจัดการเชิงพุทธ
๔๐๓ ๒๑๓ ความรูเบื้องตนทางการจัดการ
๔๐๓ ๒๑๔ ทฤษฎีองคการและการจัดการ
๔๐๓ ๒๑๕ การจัดการเชิงกลยุทธ
๔๐๓ ๓๑๖ ดิจิทัลเพื่อการบริหารกิจการคณะสงฆ
๔๐๓ ๓๑๗ การวิจัยเพื่อการจัดการ
๔๐๓ ๓๑๘ การบัญชีเพื่อการจัดการ
๔๐๓ ๓๑๙ กฎหมายเพื่อการจัดการ
๔๐๓ ๔๒๐ ภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการ
๔๐๓ ๔๒๑ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
๔๐๓ ๔๒๒ การจัดการวิถีชุมชน
๔๐๓ ๔๒๓ การบริหารชุมชนและการจัดการแหลงเรียนรู
๒.๔ วิชาเลือกเฉพาะสาขาการจัดการเชิงพุทธ
๔๐๓ ๔๒๔ การบริหารจัดการงบประมาณ
๔๐๓ ๔๒๕ หลักการฝกอบรมและการประชุม
๔๐๓ ๔๒๖ การจัดการทรัพยากรมนุษยแนวพุทธ
๔๐๓ ๔๒๗ การจัดการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔๐๓ ๔๒๘ ภาวะผูนําและกลยุทธการเจรจาตอรองทางการจัดการ
๔๐๓ ๔๒๙ การสื่อสารกับการจัดการ
๔๐๓ ๔๓๐ การจัดการความรู
๔๐๓ ๔๓๑ การไกลเกลี่ยและการจัดการขอพิพาท
๔๐๓ ๔๓๒ การบริหารความเสี่ยงทางการจัดการ
๔๐๓ ๔๓๓ มนุษยสัมพันธกับการจัดการ
๔๐๓ ๔๓๔ จิตวิทยาการจัดการ
๔๐๓ ๔๓๕ การจัดการงานสารบรรณและธุรการ
๔๐๓ ๔๓๖ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบคน
๔๐๓ ๔๓๗ การวิเคราะหสถานการณปจจุบัน
๔๐๓ ๔๓๘ สัมมนาการจัดการกิจการคณะสงฆ
๔๐๓ ๔๓๙ การประชาสัมพันธเชิงพุทธ
๔๐๓ ๔๔๐ การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาในอาเซียน
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๓๓
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๐-๖-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓๒
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๒ (๒-๐-๔)
๙
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๖)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
๓๙

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวน ๖ หนวยกิต
นิสิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธตองเลือกศึกษารายวิชาตางๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยเปนวิชาเลือกเสรีจํานวนไมนอยกวา ๖ หนวยกิตโดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา
๓.๑.๔. แสดงแผนการศึกษา
แผนการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ๔ ป

รหัสวิชา
๐๐๐ ๑๐๒
๐๐๐ ๑๐๗
๐๐๐ ๑๐๘
๐๐๐ ๑๓๙
๐๐๐ ๑๐๔
๐๐๐ ๑๑๖
๐๐๐ ๑๔๗
๐๐๐ ๑๔๖
๐๐๐ ๑๕๘
๐๐๐ ๑๕๑

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
ชั้นปที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑
หนวยกิต ทฤษฎี
รายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (วิชาบังคับ)
กฎหมายทั่วไป
เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ปรัชญาเบื้องตน
คณิตศาสตรเบื้องตน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (วิชาเลือก)
เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
ภาษาอังกฤษเบื้องตน
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาภาษาบาลีและพระพุทธศาสนา
พระไตรปฎกศึกษา*
แตงแปลบาลี
กลุมวิชาพระพุทธศาสนาทั่วไป
ประวัติพระพุทธศาสนา*
กลุมวิชาวิปสสนาธุระ
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑

ปฏิบัติ เรียนรูดวย
ตนเอง

๒
(๒)
๒
๒

๒
๒
๒
๒

๐
๐
๐
๐

๔
๔
๔
๔

๒
๒

๒
๒

๐
๐

๔
๔

๒
๒

๒
๒

๐
๐

๔
๔

๒

๒

๐

๔

(๒)

๑

๒

๔

รวม
๑๖(๔)
หมายเหตุ :* วิชาขอสอบกลาง และวิชาหนวยกิต ในวงเล็บ ( ) ไมนับหนวยกิต
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๔๐

รหัสวิชา

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
ชั้นปที่ ๑ภาคการศึกษาที่ ๒
รายวิชา
หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (วิชาบังคับ)
๐๐๐ ๑๐๙ ศาสนาทั่วไป
๒
๒
๐
๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตรเบื้องตน
๒
๒
๐
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (วิชาเลือก)
๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองของไทย
๒
๒
๐
๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาอังกฤษชั้นสูง
๒
๒
๐
๐๐๐ ๒๑๑ วัฒนธรรมไทย
๒
๒
๐
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาภาษาบาลีและ
พระพุทธศาสนา
๐๐๐ ๑๔๘ พระวินัยปฎก*
๒
๒
๐
๐
๒
๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตันตปฎก*
๒
กลุมวิชาพระพุทธศาสนาทั่วไป
๐
๒
๐๐๐ ๒๕๙ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา
๒
กลุมวิชาวิปสสนาธุระ
๐๐๐ ๑๕๒ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒
๑
๑
๒
รวม
๑๗
หมายเหตุ :* วิชาขอสอบกลาง และวิชาหนวยกิต ในวงเล็บ ( ) ไมนับหนวยกิต
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เรียนรูดวย
ตนเอง

๔
๔
๔
๔
๔

๔
๔
๔
๔

๔๑

รหัสวิชา
๐๐๐ ๑๑๕
๐๐๐ ๒๓๘

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
ชั้นปที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑
รายวิชา
หนวยกิต ทฤษฎี
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (วิชาบังคับ)
ภาษาศาสตรเบื้องตน
สถิติเบื้องตนและการวิจัย

หมวดวิชาเฉพาะ (วิชากลุมพระพุทธศาสนา)
กลุมวิชาภาษาบาลีและพระพุทธศาสนา

๒
๒

ปฏิบัติ

เรียนรูดวย
ตนเอง

๐
๐

๔
๔

๐
๐

๔
๔

๐
๐
๐

๔
๔
๔

๒

๔

๒
๒

วรรณคดีบาลี*
๒
๒
บาลีไวยากรณ
๒
๒
กลุมวิชาพระพุทธศาสนาทั่วไป
๐๐๐ ๒๖๐ การปกครองคณะสงฆไทย*
๒
๒
๐๐๐ ๒๖๓ งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา*
๒
๒
๐๐๐ ๒๖๑ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ
๒
๒
กลุมวิชาวิปสสนาธุระ
๐๐๐ ๒๕๓ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓
(๒)
๑
รวม
๑๔(๒)
หมายเหตุ :* วิชาขอสอบกลาง และวิชาหนวยกิต ในวงเล็บ ( ) ไมนับหนวยกิต

๐๐๐ ๑๔๔
๐๐๐ ๑๔๕
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๔๒

รหัสวิชา
๐๐๐ ๑๐๑
๐๐๐ ๑๑๔
๐๐๐๒๔๒

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
ชั้นปที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒
รายวิชา
หนวยกิต ทฤษฎี
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (วิชาบังคับ)
มนุษยกับสังคม*
ภาษากับการสื่อสาร *
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (วิชาเลือก)
พื้นฐานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชากลุมพระพุทธศาสนา)

กลุมวิชาภาษาบาลีและพระพุทธศาสนา
๐๐๐ ๑๕๐ พระอภิธรรมปฎก*
กลุมวิชาพระพุทธศาสนาทั่วไป
๐๐๐ ๒๖๒ ธรรมนิเทศ
กลุมวิชาวิปสสนาธุระ
๐๐๐ ๒๕๔ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาเฉพาะดานทางการจัดการเชิงพุทธ)
๔๐๓ ๒๑๓ ความรูเบื้องตนทางการจัดการ
๔๐๓ ๒๑๔ ทฤษฎีองคการและการจัดการ
๔๐๓ ๒๑๕ การจัดการเชิงกลยุทธ
รวม
หมายเหตุ :* วิชาขอสอบกลาง และวิชาหนวยกิต ในวงเล็บ
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ปฏิบัติ

เรียนรูดวย
ตนเอง

๒
๒

๒
๒

๐
๐

๔
๔

๒

๒

๐

๔

๒

๒

๐

๔

๒

๒

๐

๔

๑

๑

๒

๔

๐
๐
๐

๖
๖
๖

๓
๓
๓
๓
๓
๓
๒๐
( ) ไมนับหนวยกิต

๔๓

รหัสวิชา

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
ชั้นปที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑
รายวิชา
หนวยกิต ทฤษฎี

หมวดวิชาเฉพาะ (วิชากลุมพระพุทธศาสนา)
กลุมวิชาวิปสสนาธุระ
๑
๐๐๐ ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕
(๒)
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาแกนทางการจัดการเชิงพุทธ)
๔๐๓ ๓๐๑ พุทธวิธีการบริหาร
๒
๒
๔๐๓ ๓๐๒ การจัดการทรัพยสินของพระพุทธศาสนา
๒
๒
๔๐๓ ๓๐๓ กฎหมายสําหรับพระสงฆ
๒
๒
๔๐๓ ๓๐๔ การจัดการสาธารณูปการ
๓
๓
๔๐๓ ๓๐๕ การจัดการกิจการพระพุทธศาสนา
๓
๓
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาเฉพาะดานทางการจัดการเชิงพุทธ)
๔๐๓ ๓๑๖ ดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการคณะสงฆ
๓
๓
๔๐๓ ๓๑๗ การวิจัยเพื่อการจัดการ
๓
๓
รวม
๑๘ (๒)
หมายเหตุ :* วิชาขอสอบกลาง และวิชาหนวยกิต ในวงเล็บ ( ) ไมนับหนวยกิต
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ปฏิบัติ

เรียนรูดวย
ตนเอง

๒

๔

๐
๐
๐
๐
๐

๔
๔
๔
๖
๖

๐
๐

๖
๖

๔๔

รหัสวิชา

๐๐๐ ๓๕๖
๔๐๓ ๓๐๗
๔๐๓ ๓๐๘
๔๐๓ ๔๐๙
๔๐๓ ๓๑๘
๔๐๓ ๓๑๙
๔๐๓ ๓๒๐

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
ชั้นปที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒
รายวิชา
หนวยกิต ทฤษฎี
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชากลุมพระพุทธศาสนา)
กลุมวิชาวิปสสนาธุระ
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกนทางการจัดเชิงพุทธ)
การจัดการการเผยแผพระพุทธศาสนา
การสังคมสงเคราะหแนวพุทธ
การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธ
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาเฉพาะดานทางการจัดการเชิงพุทธ)
การบัญชีเพื่อการจัดการ
กฎหมายเพื่อการจัดการ
ภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการ
รวม
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ปฏิบัติ

เรียนรูดวย
ตนเอง

๑

๑

๒

๔

๓
๓
๓

๓
๓
๓

๐
๐
๐

๖
๖
๖

๓
๓
๓
๑๙

๓
๓
๓

๐
๐
๐

๖
๖
๖

๔๕

รหัสวิชา

๐๐๐ ๔๕๗
๔๐๓ ๔๑๐
๔๐๓ ๔๑๑
๔๐๓ ๔๒๑
๔๐๓ ๔๒๓
XXXXXX
XXXXXX

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
ชั้นปที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑
รายวิชา
หนวยกิต ทฤษฎี
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชากลุมพระพุทธศาสนา)
กลุมวิชาวิปสสนาธุระ
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกนทางการจัดการเชิงพุทธ)
ภาวะผูนําทางการจัดการเชิงพุทธ
การจัดการศึกษาของคณะสงฆ
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาเฉพาะดานทางการจัดการเชิงพุทธ)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การบริหารชุมชนและการจัดการแหลงเรียนรู
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือกเฉพาะสาขาการจัดการเชิงพุทธ)
XXXXXX
XXXXXX
รวม
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ปฏิบัติ

เรียนรูดวย
ตนเอง

๑

๑

๒

๔

๓
๓

๓
๓

๐
๐

๖
๖

๓
๒

๓
๒

๐
๐

๖
๔

๓
๓
๑๘

๓
๓

๐
๐

๖
๖

๔๖

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
ชั้นปที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒
รายวิชา
หนวยกิต ทฤษฎี

รหัสวิชา

ปฏิบัติ

เรียนรูดวย
ตนเอง

หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกนการจัดการเชิงพุทธ)
๔๐๓ ๔๐๖ การศึกษาอิสระทางการจัดการเชิงพุทธ
๔๐๓ ๔๑๒ การอนุรักษและการจัดการพุทธศิลป

๓
๓

๐
๓

๖
๐

๖
๖

๔๐๓ ๔๒๒ การจัดการวิถีชุมชน

๓

๓

๐

๖

XXXXXX XXXXXX
หมวดวิชาเลือกเสรี
XXXXXX XXXXXX
XXXXXX XXXXXX

๓

๓

๐

๖

๓
๓
๑๘

๓
๓

๐
๐

๖
๖

หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะดานทางการจัดการเชิงพุทธ)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือกเฉพาะสาขาการจัดการเชิงพุทธ)

ภาคผนวก ก.)

รวม

๓.๑.๕. คําอธิบายรายวิชา
คํา อธิบ ายรายวิ ชาใน หลั กสูตรพุทธศาสตร สาขาวิช าการจัดการเชิงพุทธ (ตามเอกสารใน

๓.๒.ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
(ดูจากหมวดที่ ๑ ขอ ๙.๑ ใชอาจารยชุดเดียวกันกับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร)
๔. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา)
ไมมี
๕. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
หลักสูตรกําหนดใหนิสิตเรียนวิชาการศึกษาอิสระทางการจัดการเชิงพุทธ (๔๐๓ ๔๐๖) เปนวิชาที่นิสิต
ไดศึกษาประเด็นปญหาทางการจัดการที่สนใจ โดยใชระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร ภายใตการแนะนําของ
อาจารยที่ปรึกษา
๕.๑. คําอธิบายโดยยอ
ศึ ก ษาค น คว า วิ จั ย ภาคสนามทางการจั ด การเชิ ง พุ ท ธหรื อ เรื่ อ งอื่ น โดยความเห็ น ชอบและ
ควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรึกษา
๕.๒. มาตรฐานผลการเรียนรู
นิสิตมีความรูความเขาใจในกระบวนการวิจัย สามารถทําวิจัยเบื้องตนเพื่อใชในการแกปญหาทาง
สังคมได และสามารถเขียนผลงานวิจัยเพื่อเปนสารสนเทศในการสื่อสารได

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๔๗

๕.๓. ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ ๒ ของปการศึกษาที่ ๔
๕.๔. จํานวนหนวยกิต
๓ หนวยกิต
๕.๕. การเตรียมการ
มีการกําหนดชั่วโมงการใหคําปรึกษา จัดทําบันทึกการใหคําปรึกษา ใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
โครงงานทางเว็บไซต และปรับปรุงใหทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอยางโครงงานใหศึกษา
๕.๖. กระบวนการประเมินผล
๕.๖.๑ ผูสอนและผูเรียนกําหนดหัวขอและเกณฑการประเมินผลทวนสอบมาตรฐานโดยกําหนด
เกณฑ/มาตรฐานการประเมินผลรายวิชา
๕.๖.๒ ผูเรียนประเมินผลการเรียนรูของตนตามแบบฟอรม
๕.๖.๓ ผูสอนประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตามแบบฟอรม
๕.๖.๔ ทั้งผูสอนและผูเรียนประเมินผลการเรียนรูรวมกัน
๕.๖.๕ ผู เ รี ย นนํ า เสนอผลการศึ ก ษาและรั บ การประเมิ น โดยผู ส อนประจํ า รายวิ ช าทุ ก คน
ซึ่งเขารวมฟงการนําเสนอผลการศึกษา
๕.๖.๖ ผูสอนทุกคนเขาฟงการนําเสนอผลการศึกษาของผูเรียน
๕.๖.๗ ผูประสานงานรายวิชานําคะแนนทุกสวนเสนอขอความเห็นชอบจากอาจารยประจําวิชา
ทุกคน ผานคณะกรรมการหลักสูตร

หมวดที่ ๔
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต
ดานบุคลิกภาพ
มีการสอดแทรกเรื่องการสํารวมในสมณภาวะ การครองจีวรหรือการแตง
กาย การเขาสังคมและศาสนพิธี เทคนิคการเจรจา สื่อสาร การมีมนุษย
สัมพันธที่ดี และการวางตัวในการทํางานในบางรายวิชาที่เกี่ยวของ และใน
กิจกรรมปจฉิมนิเทศ กอนที่นิสิตจะสําเร็จการศึกษา
ด า น ภ า ว ะ ผู นํ า แ ล ะ ค ว า ม -กําหนดใหมีรายวิชาซึ่งนิสิตตองทํางานเปนกลุมและมีการกําหนดหัวหนา
รั บ ผิ ด ชอบตลอดจนมี วิ นั ย ใน กลุมในการทํารายงานตลอดจน
-กําหนดใหทุกคนมีสวนรวมในการนําเสนอรายงานเพื่อเปนการฝกใหนิสิตได
ตนเอง
สรางภาวะผูนําและการเปนสมาชิกกลุมที่ดี ดังนี้
-มีกิจกรรมนิสิตที่มอบหมายใหนิสิตหมุนเวียนกันเปนหัวหนาในการดําเนิน
กิจกรรม เพื่อฝกใหนิสิตมีความรับผิดชอบ
-มีกติกาที่จะสรางวินัยในตนเอง เชน การเขาเรียนตรงเวลาเขาเรียนอยาง
สม่ําเสมอการมีสวนรวมในชั้นเรียน เสริมความกลาในการแสดงความคิดเห็น
จริ ย ธรรม และจรรยาบรรณ มี ก ารปลู ก ฝ ง สอดแทรกจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การ
วิชาชีพ
จัดการในเนื้อหารายวิชา และใหความรูถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอสังคม
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๔๘

คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต
รวมทั้ งขอ กฎหมายที่ เกี่ย วของกับ การกระทํา ความผิดเกี่ย วกั บ คุณ ธรรม
จริยธรรมทางการจัดการ

๒. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
๒.๑. ทักษะดานคุณธรรม จริยธรรม
๑ . ผ ล ก า ร เ รี ย น รู ด า น ๒ . ก ล ยุ ท ธ ก า ร ส อ น ที่ ใ ช
คุณธรรม จริยธรรม
พัฒนาการเรียนรูดานคุณ ธรรม
จริยธรรม
๑) มีศีลธรรม และศรัทธาอุทิศ ๑) มีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรม
ตนเพื่อพระพุทธศาสนา
จริยธรรมในการเรียนการสอน
๒) มีจิตสาธารณะและเสียสละ ๒) การเปนตนแบบที่ดีของผูสอน
๓) เรี ย นรู จ ากกรณี ตั ว อย า ง
เพื่อสวนรวม
๓) เคารพสิ ท ธิ ศั ก ดิ์ ศ รี ค วาม ประเด็นปญหาทางดานคุณธรรม
เป น มนุ ษ ย และรั บ ฟ ง ความ จริ ย ธรรม เพื่ อ ให ผู เ รี ย นฝ ก การ
แกปญหา
คิดเห็นของผูอื่น
๔) เห็น คุณคาศิล ปวัฒนธรรม ๔) การเรียนรูจากสถานการณจริง
การจั ด กิ จ กรรมในชั้ น เรี ย นหรื อ
และภูมิปญญาทองถิ่น
๕) ประพฤติตนเปนแบบอยาง นอกชั้นเรียน
ที่ดีตอสังคม ชาติ ศาสนา

๓. กลยุทธการประเมิน ผลการเรียนรู
ดานคุณธรรม จริยธรรม
๑) ประเมินโดยผูสอนและเพื่อน สังเกต
พฤติกรรมผูเรียน
๒) ประเมิ น จากผลงาน และความ
รับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย
๓) ประเมิ น คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมของ
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาโดยหนวยงาน
ผูใชบัณฑิต
๔) เปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น
แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน

๒.๒. ทักษะดานความรู
๑. ผลการเรียนรูดานความรู
๒. กลยุ ท ธ ก ารสอนที่ ใ ช พั ฒ นา
การเรียนรูดานความรู
๑) มี ค วามรู ค วามเข า ใจหลั ก การ ๑) บรรยายในชั้นเรียน และถามตอบ
ทฤษฎีและเนื้อหา
ในกรณีการเรียนภาคทฤษฎี
๒) ใชความรูมาอธิบายปรากฏการณ ๒) อภิปรายเปนกลุมโดยใหผูสอนตั้ง
คําถามตามเนื้อหา โดยยึดผูเรียนเปน
ที่เกิดขึ้นไดอยางมีเหตุผล
๓) สามารถนํ า ความรู มาปรั บ ใช ใน ศูนยกลาง
๓) ศึ กษานอกสถานที่ เช น ศึ กษาดู
การดําเนินชีวิตได
งาน เขารวมโครงการกับหนวยงานอื่น
๔ ) มี ค ว า ม ร อ บ รู เ ท า ทั น ก า ร การทํ าโครงการร ว มกั บชุ มช น
เปลี่ยนแปลงทั้งของไทยและของโลก การศึกษาพื้นที่จริงกอนทําโครงการ
๕) รู จั ก แสวงหาความรู จ ากแหล ง ๔) จั ดกิ จกรรมส งเสริ มให นั กศึ กษา
เรียนรูอยางตอเนื่อง
คนควาหาความรู โดยมีอาจารยเปนผู
แนะนําแนวทาง
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๓. กลยุ ท ธ ก ารประเมิ น ผลการ
เรียนรูดานความรู
๑) นิ สิ ตประเมิ น ผลการเรี ยนรู ด ว ย
ตนเอง กอนและหลังการเรียน
๒) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกใน
การเรียนของนิสิต
๓) ผลการสอบของนิสิต
๑) การนําเสนอผลงานของนักศึกษา
๒) ผลการทดสอบของนิสิต
๑) ประเมิ นจากการรวบรวมข อมู ล
ประกอบโครงการ
๒) การนําเสนอผลงานของนิสิต
๓) ผลการทดสอบของนิสิต
๑) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนิ สิ ต ในการค น คว า หาความรู
การศึกษาดวยตนเอง
๔๙

๒) การนําเสนอผลงานของนิสิต
๓) คุณภาพงานของนิสิต
๒.๓. ทักษะทางปญญา

๑. ผลการเรียนรูดานปญญา

๒. กลยุ ท ธ ก ารสอนที่ ใ ช พั ฒ นาการ
เรียนรูดานปญญา
๑) สามารถคนหาขอมูล ทําความเขาใจ ๑) เรียนรูกรณีศึกษาและรวมกันอภิปราย
และประเมินขอมูลจากหลักฐาน
กลุม
๒) รายวิชาปฏิบัติ ผูเรียนตองฝกปฏิบัติ
เพื่ อ ให เ กิ ด การเรี ย นรู สามารถนํ า ไป
ประยุกตใชได
๓) มี ก ารศึ ก ษาค น คว า ในรู ป รายงาน
โครงงาน และนําเสนอ
๒) สามารถวิ เ คราะห แ ละสั ง เคราะห ๔) ศึ ก ษาดู ง าน เรี ย นรู จ ากสภาพจริ ง
เพื่อใหเกิดประสบการณตรง
อยางเปนระบบและมีเหตุผล
๓ ) ส า ม า ร ถ ป ร ะ ยุ ก ต ค ว า ม รู แ ล ะ
ทักษะเพื่อแกปญหาไดอยางเหมาะสม

๒.๔.ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

๑. ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธ ๒. กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรู
ระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
ด า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ ร ะหว า งตั ว
บุคคลและความรับผิดชอบ
๑) สามารถทํางานเปนทีม
๑) มีการมอบหมายงานใหผูเรียนทํางาน
๒) เป น สมาชิ ก ที่ ดี ข องกลุ ม ทั้ ง ในฐานะ เปนกลุมเพื่อเรียนรูความรับผิดชอบ และ
การเปนสมาชิกที่ดีของกลุม
ผูนําและผูตาม
๓) มีมนุษยสัมพันธ รูจักควบคุมอารมณ ๒) กลยุ ท ธ ก ารสอนที่ เ น น การสร า ง
และยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล ค ว า ม สั ม พั น ธ ที่ เ อื้ อ ต อก า ร เ รี ย น รู
ระหวางผูเรียน กับผูเรียนและผูเรียนกับ
๔) รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
ผูสอน

๓. กลยุ ท ธ ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู
ดานปญญา
ประเมิ นจากผลงานและการปฏิ บั ติข อง
ผูเรียน ที่เกิดจากการใชกระบวนเรียนรู
อย า งเป น เหตุ เ ป น ผล ศึ ก ษาค น คว า
วิ เ คราะห วิ จ ารณ และนํ า เสนออย า ง
เป น ระบบ เช น รายงานกรณี ศึ ก ษา
การปฏิบัติงานและผลงานของผูเรียนทั้ง
งานเดี่ ย วและงานกลุ ม พฤติ ก รรม
ก า ร เ รี ย น รู ใ น ชั้ น เ รี ย น ก า ร วั ด
ประเมินผลจากขอสอบที่มุงเนนใหผูเรียน
ตอบโดยการคิ ด วิ เ คราะห ด ว ยการ
นํ า ความรู ท างหลั ก การ ทฤษฎี ไ ปปรั บ
ประยุกตเพื่อแกปญหาอยางเหมาะสมมี
เหตุผล

๓. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดาน
ทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
๑) ป ร ะ เ มิ น จ า ก พ ฤ ติ ก ร ร ม แ ล ะ
การแสดงออกของผู เ รี ย น ระหว า งการ
เรี ย นการสอนและการทํ า งานร ว มกั บ
เพื่อน
๒) ประเมิ น จากผลงานของผู เ รี ย นที่
นําเสนอตามที่ไดรับมอบหมาย

๓) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให
ผู เ รี ย น เ รี ย น รู ก า ร ป รั บ ตั ว เ ข า กั บ
สถานการณ การจัดการอารมณ การมี
มนุษยสัมพันธที่ดีกับบุคลอื่น
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๒.๕. ทักษะดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑. ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะห ๒. กลยุ ท ธ ก ารสอนที่ ใ ช พั ฒ นาการ
เชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช เรี ย นรู ด า นทั ก ษะการวิ เ คราะห เ ชิ ง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตั ว เ ล ข ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑) ใชทักษะวิเคราะหเชิงตัวเลขได
๑) จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่
๒) ใชภาษาในการติดตอสื่อความหมายได สงเสริมใหผูเรียนไดฝกทักษะการสื่อสาร
ระหวางผูเรียนกับผูสอน และบุคคลอื่น
ดี ทั้งการฟง พูด อานและเขียน
๓) มี ทั ก ษะใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศได ในสถานการณที่หลากหลาย
๒) จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่
อยางเหมาะสม
สงเสริมใหผูเรียนเลือกและใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่หลากหลาย
รูปแบบ
๓) จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่
สงเสริมใหผูเรียนไดใชการวิเคราะหขอมูล
และการสื่อสารขอมูลไดอยางเหมาะสม

๓. กลยุ ท ธ ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑) ประเมิ น จากความสามารถในการ
นํ า เสนอต อ ชั้ น เรี ย นโดยใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศหรือคณิตศาสตร
๒) ประเมิ น จากความสามารถในการ
สื่ อ ส าร ก าร อ ธิ บา ย กา ร อ ภิ ป ร า ย
กรณีศึกษาตางๆ
๓) ประเมิ น จากผลงานตามกิ จ กรรม
การเรียนการสอนที่ผูสอนมอบหมาย

๓. แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู จ ากหลั ก สู ต รสู ร ายวิ ช า
(Curriculum Mapping)
เปนแผนที่ที่แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอผลการเรียนรูใดบาง (ตามที่ระบุใน
หมวดที่ ๔ ขอ ๒)
๓.๑ ผลการเรียนรูของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(๑) มีศีลธรรม และศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา
(๒) มีจิตสาธารณะและเสียสละเพื่อสวนรวม
(๓) เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
(๔) เห็นคุณคาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
(๕) ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีตอสังคม ชาติ ศาสนา
๒) ดานความรู
ผลการเรียนรูดานความรู
(๑) มีความรู ความเขาใจหลักการ ทฤษฎีและเนื้อหา
(๒) ใชความรูมาอธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้นไดอยางมีเหตุผล
(๓) สามารถนําความรูมาปรับใชในการดําเนินชีวิตได
(๔) มีความรอบรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงทั้งของไทยและของโลก
(๕) รูจักแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูอยางตอเนื่อง
๓) ดานทักษะทางปญญา
ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(๑) สามารถคนหาขอมูล ทําความเขาใจ และประเมินขอมูลจากหลักฐาน
(๒) สามารถวิเคราะหและสังเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผล
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(๓) สามารถประยุกตความรูและทักษะเพื่อแกปญหาไดอยางเหมาะสม
๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(๑) สามารถทํางานเปนทีม
(๒) เปนสมาชิกที่ดีของกลุมทั้งในฐานะผูนําและผูตาม
(๓) มีมนุษยสัมพันธ รูจักควบคุมอารมณและยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล
(๔) รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรี ย นรู ด า นทั ก ษะการวิ เ คราะห เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
(๑) ใชทักษะวิเคราะหเชิงตัวเลขได
(๒) ใชภาษาในการติดตอสื่อความหมายไดดี ทั้งการฟง พูด อานและเขียน
(๓) มีทักษะใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรูจากหลักสูตรสูร ายวิชา ( Curriculum
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รหัสวิชา

รายวิชา

๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หนวยกิต
ก. วิชาบังคับ ๑๘ หนวยกิต
๐๐๐ ๑๐๑ มนุษยกับสังคม
Man and Society
๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายทัว่ ไป
General Law
๐๐๐ ๑๐๗ เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา
Technique of Higher Learning
๐๐๐ ๑๐๘ ปรัชญาเบื้องตน Introduction to Philosophy
๐๐๐ ๑๐๙ ศาสนาทั่วไป Religions
๐๐๐ ๑๑๔ ภาษากับการสื่อสาร Language and Communication
๐๐๐ ๑๑๕ ภาษาศาสตรเบื้องตน Introduction to Linguistics
๐๐๐ ๑๓๙ คณิตศาสตรเบื้องตน Basic Mathematics
๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตรเบื้องตน Introduction to Logic
๐๐๐ ๒๓๘ สถิติเบื้องตนและการวิจัย Basic Statistics and Research
ข. วิชาเลือก ๑๒ หนวยกิต
๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองของไทย
Politics and Thai Government
๐๐๐ ๑๐๔ เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน Economics in Daily Life
๐๐๐ ๑๐๕ มนุษยกับสิ่งแวดลอม Man and Environment
๐๐๐ ๑๐๖ เหตุการณโลกปจจุบัน Current World Affairs
๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาอังกฤษเบื้องตน Basic English
๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาอังกฤษชั้นสูง Advanced English
๐๐๐ ๑๑๘ ภาษาสันสกฤตเบื้องตน Basic Sanskrit
๐๐๐ ๑๑๙ ภาษาสันสกฤตชั้นสูง Advanced Sanskrit
๐๐๐ ๑๒๐ ภาษาไทยเบื้องตน
Basic Thai
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Mapping)

๒

๓

๕ . ทั ก ษ ะ ก า ร
๔. ทั ก ษะความสั ม พั น ธ วิเคราะหเชิงตัวเลข
ระหวางบุคคลและความ การสื่อสาร และการ
รับผิดชอบ
ใ ช เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ
๑ ๒ ๓ ๔ ๑
๒
๓

           
           




    
    







           



    





























 
 
 
 
 
 
 









           



    




























๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑









๒


















๓
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๓. ทักษะทาง
ปญญา

๒. ความรู
๕


















๑


















๒


















๕๓

๓


















๔
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รหัสวิชา

๐๐๐
๐๐๐
๐๐๐
๐๐๐
๐๐๐
๐๐๐
๐๐๐
๐๐๐
๐๐๐
๐๐๐
๐๐๐

๑๒๑
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๕
๑๓๖
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๔๑

๐๐๐ ๒๔๒
๐๐๐ ๒๖๔
๐๐๐ ๒๖๕
๐๐๐ ๒๖๖

รายวิชา

ภาษาไทยชั้นสูง
Advanced Thai
ภาษาจีนเบื้องตน
Basic Chinese
ภาษาจีนชั้นสูง
Advanced Chinese
ภาษาญี่ปุนเบื้องตน Basic Japanese
ภาษาญี่ปุนชั้นสูง
Advanced Japanese
ภาษาฮินดีเบื้องตน Basic Hindi
ภาษาฮินดีชั้นสูง
Advanced Hindi
วัฒนธรรมไทย
Thai Culture
มนุษยกับอารยธรรม Man and Civilization
ชีวิตกับจิตวิทยา
Life and Psychology
วิทยาศาสตรกายภาพและประยุกตวิทยา
Physical Science and Technology
พื้นฐานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Introduction to Computer and Information
Technology
สันติศึกษา Peace Education
ภาวะผูนํา Leadership
หลักธรรมาภิบาล Good Governance
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๒











๓











๕ . ทั ก ษ ะ ก า ร
๔. ทั ก ษะความสั ม พั น ธ วิเคราะหเชิงตัวเลข
ระหวางบุคคลและความ การสื่อสาร และการ
รับผิดชอบ
ใ ช เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ
๑ ๒ ๓ ๔ ๑
๒
๓

   
 
      
      
      
      
      
      
      
      
      

           



    





           



    





           
           
           





    
    
    









๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑











๒











๓











๔











๓. ทักษะทาง
ปญญา

๒. ความรู
๕











๑











๒











๕๔

๓











๔











๕











๑











๓.๒ ผลการเรียนรูของหมวดวิชากลุมพระพุทธศาสนา

๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(๑) มีศีลธรรม และศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา
(๒) มีจิตสาธารณะและเสียสละเพื่อสวนรวม
(๓) เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
(๔) เห็นคุณคาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
(๕) ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีตอสังคม ชาติ ศาสนา
๒) ความรู
ผลการเรียนรูดานความรู
(๑) มีความรู ความเขาใจหลักการ ทฤษฎีและเนื้อหา
(๒) ใชความรูมาอธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้นไดอยางมีเหตุผล
(๓) สามารถนําความรูมาปรับใชในการดําเนินชีวิตได
(๔) มีความรอบรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงทั้งของไทยและของโลก
(๕) รูจักแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูอยางตอเนื่อง
๓) ทักษะทางปญญา
ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(๑) สามารถคนหาขอมูล ทําความเขาใจ และประเมินขอมูลจากหลักฐาน
(๒) สามารถวิเคราะหและสังเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผล
(๓) สามารถประยุกตความรูและทักษะเพื่อแกปญหาไดอยางเหมาะสม
๔) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(๑) สามารถทํางานเปนทีม
(๒) เปนสมาชิกที่ดีของกลุมทั้งในฐานะผูนําและผูตาม
(๓) มีมนุษยสัมพันธ รูจักควบคุมอารมณและยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล
(๔) รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
๕) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(๑) ใชทักษะวิเคราะหเชิงตัวเลขได
(๒) ใชภาษาในการติดตอสื่อความหมายไดดี ทั้งการฟง พูด อานและเขียน
(๓) มีทักษะใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๕๕

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก

รหัสวิชา
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๑

๒

๓

๔

๕

๑

๒

๓

๔

๕

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๔

๕. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
๑
๒
๓

































































































































































        





 





  





        





 





  





        
        
        









 
 
 









  
  
  









        





 





  





        





 





  





๑.คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

๑. หมวดวิชากลุมพระพุทธศาสนา ๓๐ หนวยกิต
ก. กลุมวิชาภาษาบาลีและพระพุทธศาสนา ๑๔ หนวยกิต
๐๐๐ ๑๔๔ วรรณคดีบาลี
Pali Literature
๐๐๐ ๑๔๕ บาลีไวยากรณPali Grammar
๐๐๐ ๑๔๖ แตงแปลบาลีPali Composition and Translatio
๐๐๐ ๑๔๗ พระไตรปฎกศึกษา Tipitaka Studies
๐๐๐ ๑๔๘ พระวินัยปฎก
Vinaya Pitaka
๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตันตปฎก
Suttanta Pitaka
๐๐๐ ๑๕๐ พระอภิธรรมปฎก Abhidhamma Pitaka
ข. กลุมวิชาพระพุทธศาสนาทั่วไป ๑๒ หนวยกิต
๐๐๐ ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา Historyof Buddhism
๐๐๐ ๒๕๙ เทศกาลและพิธกี รรมพระพุทธศาสนา
Buddhist Festival and Traditions
๐๐๐ ๒๖๐ การปกครองคณะสงฆไทย Thai Sangha Administration
๐๐๐ ๒๖๑ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ Dhamma in English
๐๐๐ ๒๖๒ ธรรมนิเทศResearch and Literary Works on Buddhism
๐๐๐ ๒๖๓ งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
Dhamma Communications
ค. กลุ่มวิชาวิปัสสนาธุระ ๔ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๕๑ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑ Buddhist Meditation I

 ความรับผิดชอบรอง

๕๖

๔. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

๓. ทักษะทาง
ปญญา

๒. ความรู

รหัสวิชา

๐๐๐
๐๐๐
๐๐๐
๐๐๐
๐๐๐
๐๐๐

๑๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๔๕๗

๑.คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗

Buddhist Meditation II
Buddhist Meditation III
Buddhist Meditation IV
Buddhist Meditation V
Buddhist Meditation VI
Buddhist Meditation VII
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๒







๓
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๓. ทักษะทาง
ปญญา

๒. ความรู

๕







๑







๒







๕๗

๓







๔







๕







๑







๒







๓







๔. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
๑







๒







๓







๔







๕. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
๑
๒
๓
  
  
  
  
  
  

๓.๓ ผลการเรียนรูของหมวดวิชาเฉพาะ

๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(๑) มีศีลธรรม และศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา
(๒) มีจิตสาธารณะและเสียสละเพื่อสวนรวม
(๓) เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
(๔) เห็นคุณคาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
(๕) ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีตอสังคม ชาติ ศาสนา
๒) ความรู
ผลการเรียนรูดานความรู
(๑) มีความรู ความเขาใจหลักการ ทฤษฎีและเนื้อหา
(๒) ใชความรูมาอธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้นไดอยางมีเหตุผล
(๓) สามารถนําความรูมาปรับใชในการดําเนินชีวิตได
(๔) มีความรอบรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงทั้งของไทยและของโลก
(๕) รูจักแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูอยางตอเนื่อง
๓) ทักษะทางปญญา
ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(๑) สามารถคนหาขอมูล ทําความเขาใจ และประเมินขอมูลจากหลักฐาน
(๒) สามารถวิเคราะหและสังเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผล
(๓) สามารถประยุกตความรูและทักษะเพื่อแกปญหาไดอยางเหมาะสม
๔) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(๑) สามารถทํางานเปนทีม
(๒) เปนสมาชิกที่ดีของกลุมทั้งในฐานะผูนําและผูตาม
(๓) มีมนุษยสัมพันธ รูจักควบคุมอารมณและยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล
(๔) รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
๕) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(๑) ใชทักษะวิเคราะหเชิงตัวเลขได
(๒) ใชภาษาในการติดตอสื่อความหมายไดดี ทั้งการฟง พูด อานและเขียน
(๓) มีทักษะใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
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๕๘

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรูจากหลักสูตรสูร ายวิชา ( Curriculum
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รหัสวิชา

รายวิชา

๒.๒ วิชาแกนการจัดการเชิงพุทธ๓๓ หนวยกิต
๔๐๓ ๓๐๑ พุทธวิธีการบริหาร
๒ (๒-๐-๔)
๔๐๓ ๓๐๒ การจัดการทรัพยสินของพระพุทธศาสนา
๒ (๒-๐-๔)
๔๐๓ ๓๐๓ กฎหมายสําหรับพระสงฆ
๒ (๒-๐-๔)
๔๐๓ ๓๐๔ การจัดการสาธารณูปการ
๓ (๓-๐-๖)
๔๐๓ ๓๐๕ การจัดการกิจการพระพุทธศาสนา
๓ (๐-๓-๖)
๔๐๓ ๔๐๖ การศึกษาอิสระทางการจัดการเชิงพุทธ
๓ (๓-๐-๖)
๔๐๓ ๓๐๗ การจัดการการเผยแผพระพุทธศาสนา
๓ (๓-๐-๖)
๔๐๓ ๓๐๘ การสังคมสงเคราะหแนวพุทธ
๓ (๓-๐-๖)
๔๐๓ ๔๐๙ การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเปลื่อนแปลงเชิงพุทธ
๓ (๓-๐-๖)
๔๐๓ ๔๑๐ ภาวะผูนําทางการจัดการเชิงพุทธ
๓ (๓-๐-๖)
๔๐๓ ๔๑๑ การจัดการศึกษาของคณะสงฆ
๓ (๓-๐-๖)
๔๐๓ ๔๑๒ การอนุรักษและการจัดการพุทธศิลป
๓ (๓-๐-๖)

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๑.คุณธรรม จริยธรรม

Mapping)

๔. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

๓. ทักษะทาง
ปญญา

๒. ความรู

๑

๒

๓

๔

๕

๑

๒

๓

๔
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๕๙

๕

๕. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ




















หัสวิชา

๑

๒

๓

๔

๕

๑

๒

๓

๔

๕

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๔

๕. ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๑
๒
๓



































































































 







































































 

































 







































































 











































































 





































 



















รายวิชา

๒.๓ วิชาเฉพาะดานการจัดการเชิงพุทธ ๓๒ หนวยกิต
๔๐๓ ๒๑๓ ความรูเบื้องตนทางการจัดการ
๓ (๓-๐-๖)
๔๐๓ ๒๑๔ ทฤษฎีองคการและการจัดการ
๓ (๓-๐-๖)
๔๐๓ ๒๑๕ การจัดการเชิงกลยุทธ
๓ (๓-๐-๖)
๔๐๓ ๓๑๖ ดิจิทัลเพื่อการบริหารกิจการคณะสงฆ
๓ (๓-๐-๖)
๔๐๓ ๓๑๗ การวิจัยเพื่อการจัดการ
๓ (๓-๐-๖)
๔๐๓ ๓๑๘ การบัญชีเพื่อการจัดการ
๓ (๓-๐-๖)
๔๐๓ ๓๑๙ กฎหมายเพื่อการจัดการ
๓ (๓-๐-๖)
๔๐๓ ๔๒๐ ภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการ
๓ (๓-๐-๖)
๔๐๓ ๔๒๑ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
๓ (๓-๐-๖)
๔๐๓ ๔๒๒ การจัดการวิถีชุมชน
๓ (๓-๐-๖)
๔๐๓ ๔๒๓ การบริหารชุมชนและการจัดการแหลงเรียนรู
๒ (๒-๐-๔)

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๑.คุณธรรม จริยธรรม

๔. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

๓. ทักษะทาง
ปญญา

๒. ความรู

๖๐















รหัสวิชา

รายวิชา

๒.๔ วิชาเลือกเฉพาะสาขาการจัดการเชิงพุทธ ๙ หนวยกิต
๔๐๓ ๔๒๔ การบริหารจัดการงบประมาณ
๓ (๓-๐-๖)
๔๐๓ ๔๒๕ หลักการฝกอบรมและการประชุม
๓ (๓-๐-๖)
๔๐๓ ๔๒๖ การจัดการทรัพยากรมนุษยแนวพุทธ
๓ (๓-๐-๖)
๔๐๓ ๔๒๗ การจัดการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓ (๓-๐-๖)
๔๐๓ ๔๒๘ ภาวะผูนําและกลยุทธการเจรจาตอรองทางการจัดการ
๓ (๓-๐-๖)
๔๐๓ ๔๒๙ การสื่อสารกับการจัดการ
๓ (๓-๐-๖)
๔๐๓ ๔๓๐ การจัดการความรู
๓ (๓-๐-๖)
๔๐๓ ๔๓๑ การไกลเกลี่ยและการจัดการขอพิพาท
๓ (๓-๐-๖)
๔๐๓ ๔๓๒ การบริหารความเสี่ยงทางการจัดการ
๓ (๓-๐-๖)
๔๐๓ ๔๓๓ มนุษยสัมพันธกับการจัดการ
๓ (๓-๐-๖)
มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๑.คุณธรรม จริยธรรม

๔. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

๓. ทักษะทาง
ปญญา

๒. ความรู

๕. ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๑
๒
๓

๑

๒

๓

๔

๕

๑

๒

๓

๔

๕

๑

๒

๓
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๖๑











รหัสวิชา

๔๐๓ ๔๓๔
๔๐๓ ๔๓๕
๔๐๓ ๔๓๖
๔๐๓ ๔๓๗
๔๐๓ ๔๓๘
๔๐๓ ๔๓๙
๔๐๓ ๔๔๐

๑

๒

๓

๔

๕

๑

๒

๓

๔

๕

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๔

๕. ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๑
๒
๓

























































































































































































































































































รายวิชา

จิตวิทยาการจัดการ
๒ (๒-๐-๔)
การจัดการงานสารบรรณและธุรการ
๒ (๒-๐-๔)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบคน
๒ (๒-๐-๔)
การวิเคราะหสถานการณปจจุบัน
๒ (๒-๐-๔))
สัมมนาการจัดการกิจการคณะสงฆ
๒ (๒-๐-๔)
การประชาสัมพันธเชิงพุทธ
๒ (๒-๐-๔)
การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาในอาเซียน
๒ (๒-๐-๔)

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๑.คุณธรรม จริยธรรม

๔. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

๓. ทักษะทาง
ปญญา

๒. ความรู

๖๒

หมวดที่ ๕
หลักเกณฑในการประเมินผลนิสติ
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ (ตามเอกสารในภาคผนวก ฆ.)
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
การทวนสอบตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
๑.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะที่นิสิตกําลังศึกษาอยู
๑) การทวนสอบในระดับรายวิชา ใหนิสิตประเมินผลการเรียนการสอน ทั้งภาคทฤษฎี
และปฏิบัติ มีคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบ และการประเมินผลใหเปนไปตาม
แผนการสอน
๒) จัดทําขอสอบมาตรฐานสําหรับรายวิชาเดียวกันในกรณีที่มีผูสอนหลายคน
๓) เปรี ย บเที ย บการใหคะแนนในแตล ะรายวิ ช าที่มีผูส อนมากกวา ๑ คนตามเกณฑที่
กําหนดเพื่อใหผูสอนมีมาตรฐานการใหคะแนนเดียวกัน
๔) การทวนสอบในระดั บ หลั กสูตร มีร ะบบประกัน คุณ ภาพการศึกษาภายในสถาบั น
เพื่อดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู และรายงานผล
๑.๒) การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังนิสิตสําเร็จการศึกษา
๑) การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนิสิต หลังสําเร็จการศึกษา
เนนการทําวิจัยเชิงสัมฤทธิ์การประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ทําอยางตอเนื่อง และนําผลการวิจัยมาปรับปรุง
กระบวนการเรี ย นการสอน และหลั ก สู ต รแบบครบวงจร รวมทั้ ง การประเมิ น คุ ณ ภาพ ของหลั ก สู ตรและ
หนวยงาน
๒) หลักสูตรกําหนดแนวทางการทวนสอบดวยวิธีการสังเกต การตรวจสอบ การประเมิน
การสัมภาษณ เพื่อพิสูจนวาการจัดการศึกษา บรรลุวัตถุประสงค สําหรับกลยุทธการทวนสอบที่ใช ไดแก การ
ตรวจสอบการใหคะแนนจาก กระดาษคําตอบ และงานที่ไดรับมอบหมาย การประเมินหลักสูตรโดยคณาจารย
นิสิต ผูสําเร็จการศึกษา ผูใชบัณฑิต และผูประเมินภายนอก การรายงานเกี่ยวกับทักษะของผูใชบัณฑิต
๓. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
การสําเร็จ การศึกษาเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดั บ
ปริ ญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และข อ บั งคั บ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดว ยการศึก ษาระดั บ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๖๓

หมวดที่ ๖
การพัฒนาคณาจารย
๑. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
๑.๑ มี ก ารปฐมนิ เ ทศแนะแนวเทคนิ ค การสอนแก อ าจารย ใ หม ให มี ค วามรู แ ละเข า ใจนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และคณะสังคมศาสตร ตลอดจนในภาควิชาของหลักสูตรที่สอน
๑.๒ ส งเสริ มอาจารย ให มีการเพิ่มพูน ความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและ
การวิ จั ยสายตรงในสาขาวิช าการจัดการเชิงพุทธอยางตอเนื่อง สนับสนุน ดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงาน
ทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลา
เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
๒. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
๒.๑. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(๑) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัย
สายตรงในสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธอยางตอเนื่อง สนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการ
และวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ
(๒) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
๒.๒. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
(๑) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม
(๒) มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
(๓) สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหม รวมทั้งการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่สงผล
ใหอาจารยมีความเปนผูเชี่ยวชาญทางดานการจัดการเชิงพุทธ
(๔) จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย
(๕) จัดใหอาจารยทุกคนเขารวมกลุมวิจัยตาง ๆ ของคณะ
(๖) จัดใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตาง ๆ ของคณะ

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๖๔

หมวดที่๗
การประกันคุณภาพหลักสูตร
๑. การกํากับมาตรฐานหลักสูตร
การบริ ห ารหลั ก สู ต รดํ า เนิ น การตามประกาศกระทรวงศึ กษาธิ ก าร พ.ศ.๒๕๕๘ โดยมอบหมายให
รองคณบดีฝายวิชาการ ทําหนาที่กํากับดูแลการบริหารหลักสูตรในภาพรวมผานทางคณะกรรมการผูรับผิดชอบ
หลักสูตร ซึ่งมีการจัดประชุมเปนประจํา ทุกสัปดาหที่ ๓ ของเดือน
๒. บัณฑิต
หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู หรือ ผลการเรียนรูที่คาดหวังของ
หลักสูตร โดยพิจารณาจากขอมูลผลลัพธการเรียนรู และการมีงานทํา นอกจากนั้นยังติดตามความตองการของ
ตลาดแรงงานและสังคม
คณะสังคมศาสตร สํารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผูใชบัณฑิตเปนประจําทุกป และแจงผล
การสํารวจใหกับคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรไดทราบเพื่อเปนขอมูลสําหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
และการจั ด การเรี ย นการสอน หลั กสู ตรกํ าหนดวา ผูใชบัณฑิตจะต องมี คะแนนความพึงพอใจมากกว า ๓.๕
(จากระดับ ๕)
๓. นิสิต

หลักสูตรใหความสําคัญกับการรับนิสิตเขาศึกษาในหลักสูตร การสงเสริมพัฒนานิสิต และผลลัพธที่เกิด
ขึ้นกับนิสิต โดยมีรายละเอียดดังนี้
๓.๑ หลั ก สู ต รกํ า หนดคุ ณ สมบั ติ ของนิ สิ ต ที่ จ ะเข า ศึ ก ษาในหลั ก สูต รพุ ท ธศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
การจัดการเชิงพุทธ จะตองมีคุณสมบัติตามที่หลักสูตรกําหนด
ทั้ ง นี้ จะมี ก ารสอบคั ด เลื อ กด ว ยข อ สอบที่ไ ดม าตรฐานและสอบสัม ภาษณเ พื่ อประเมิน ความพร อ ม
ทางสุขภาพกายและสุขภาพจิต
๓.๒ หลักสูตรสงเสริมการพัฒนานิสิต
๑) กํ าหนดให การจั ดประสบการณการเรียนรูดวยกิจ กรรมที่สามารถใหเกิดการเรียนรูและ
พัฒนาศักยภาพที่จําเปนใหกับนิสิต โดยเนนทักษะแหงศตวรรษที่ ๒๑
๒) มีระบบสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต โดยแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแก
นิสิตทุกรูป/คน อาจารยจะแจงวัน เวลา ที่นิสิตจะขอรับคําปรึกษาไวหรือผานชองทางอื่นๆ ที่เหมาะสมเพื่อให
นิสิตที่มีปญหาในการเรียนหรือปญหาอื่นๆ สามารถขอรับคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการได
๓) มีระบบการอุทธรณของนิสิต นิสิตที่ตองการอุทธรณหรือมีเรื่องรองเรียนทั้งเรื่องทั่วไปหรือ
ผลการประเมิน สามารถติดตออาจารยที่ปรึกษา อาจารยที่ทําหนาที่ดูแลการจัดการเรียนการสอนรายวิชานั้นๆได
๓.๓ หลั ก สู ต รมี ก ารติ ดตามข อ มู ล ที่แ สดงผลลั พธ ที่ เกิ ดขึ้ น กับ นิ สิต ได แก อัต ราการคงอยูข องนิ สิ ต
อัตราการสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจตอหลักสูตร
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๔. อาจารย
หลักสูตรมีกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย ตั้งแตระบบการรับอาจารยใหม การคัดเลือกอาจารย
โดยใหความสําคัญกับคุณสมบัติความรู ความเชี่ยวชาญทางดานการจัดการเชิงพุทธ และความมุงมั่นในการผลิต
ผลงานทางวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๔.๑ การรับอาจารยใหม
มี การคั ด เลื อกอาจารย ใหม ตามระเบี ย บและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย โดยอาจารยใหม จ ะตองมี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาการจัดการเชิงพุทธหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ โดยจะตองสอบผาน
ภาษาอังกฤษตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ทั้งนี้การรับ อาจารยใหมจ ะตองนําไปสูการมีอัตรากําลังที่เหมาะสมกับจํานวนนิสิตที่รับเขามาศึกษา
ในหลักสูตร
๔.๒ การบริหารอาจารย
หลักสูตรมีการกําหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางชัดเจน
โดยมอบหมายภาระงานตามความเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรูความสามารถ และประสบการณ สงเสริมจูงใจ
สนับสนุนในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ มีระบบยกยองและธํารงรักษาอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหอัตราการคง
อยูของอาจารยอยูในระดับสูง และมีคะแนนความพึงพอใจของอาจารยมากกวา ๓.๕ (จากระดับ ๕)
ทั้งนี้โดยบทบาทหนาที่ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผน
จัดการเรียนการสอน ประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียม
ไวสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และ
ไดบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
๔.๓. การสงเสริมและพัฒนาอาจารย
หลักสูตรสนับสนุนใหอาจารยทุกรูป/คน ไดรับการพัฒนาดานวิชาการหรือวิชาชีพ สงเสริมใหอาจารย
พัฒนาตนเองในการสรางผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง โดยอาจารยทุกทานจะตองผลิตผลงานทางวิชาการ
ใหได ดังนี้
๑) ผลงานวิจัย จํานวน ๑ เรื่อง ในรอบ ๒ ป
๒) บทความทางวิชาการที่ตีพิมพในวารสารที่อยูในฐาน TCI จํานวน ๑ เรื่องตอป
๓) เอกสารประกอบการสอน / หนังสือ /ตํารา /งานแปล ประเภทใดประเภทหนึ่ง จํานวน ๑ เรื่องตอป
ทั้งนี้ คณะสั งคมศาสตร จ ะต องพัฒ นาระบบและกลไกภายในที่เอื้อตอการพัฒ นาผลงานทางวิช าการ
ดั ง กล า วข า งต น ในขณะเดี ย วกั น ในด า นประสิ ท ธิ ภ าพการสอนของอาจารย จ ะต อ งได รั บ ผลการประเมิ น
ความพึงพอใจจากนิสิตมีคะแนนความพึงพอใจมากกวา ๓.๕ (จากระดับ ๕)
๕. หลักสูตร การเรียนการสอนและการประเมินผูเรียน
หลั ก สู ต รมี การบริ ห ารจั ดการให มีป ระสิ ทธิ ภ าพและประสิท ธิผ ลอยางตอ เนื่ อง ตั้ งแต การออกแบบ
หลักสูตร มีการควบคุมกํากับการจัดทํารายวิชา การวางระบบผูสอบและกระบวนการจัดการเรียนการสอนใน
แตละรายวิชา มีการประเมินผูเรียน การกํากับใหมีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้
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๕.๑ สาระของรายวิชาในหลักสูตร
หลั ก สู ต รจั ดการเรี ย นการสอนให ผ ลลัพ ธก ารเรี ย นรูข องผูเ รีย นตรงกับ ผลลัพ ธก ารเรี ย นรูที่ กํา หนด
ในรายวิชาและหลักสูตร โดยใชกระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเปนเครื่องในการกํากับใหเปนไป
ตามที่กําหนดไวใน มคอ.๒
๕.๒ การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรจัดผูสอนใหเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน ตามความรูความสามารถและความชํานาญในเนื้อหา
ทั้งนี้คํานึงถึงสาขาวิช า ประสบการณทํางาน และผลงานทางวิชาการของผูสอน โดยมีการกํากับใหอาจารย
ทุกทานจะตองมีการทําประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.๓) ทุกรายวิชา และมีการประเมินการจัดการเรียนการ
สอน(มคอ.๕) ทุกรายวิชา รวมทั้งมีการประเมินหลักสูตร (มคอ.๗) อยางครบถวน
สงเสริมใหอาจารยจัดกิจกรรมที่เปนกระบวนการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเขากับพันธกิจดาน
การวิจัย การบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางครบถวน
๕.๓ การประเมินผูเรียน
หลักสูตรมีการประเมินผลการเรียนรูของนิสิตโดยใชการประเมินตามสภาพจริง โดยมีเครื่องมือการ
ประเมินที่หลากหลาย ทั้งขอสอบปรนัย อัตนัย งานที่ไดรับมอบหมาย รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปลา
การสังเกตพฤติกรรม การวัดทักษะการปฏิบัติงาน เปนตน
๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
หลั กสู ตรโดยการสนั บ สนุ น ของคณะสังคมศาสตร จัดเตรีย มความพรอมทางกายภาพทั้ง หองเรีย น
หองปฏิบั ติการ สภาพแวดลอมด านการเรีย นรู รวมทั้งจัดสิ่งอํานวยความสะดวกและสิ่งสนับ สนุนการศึกษา
ประกอบดวย หองสมุดคณะสังคมศาสตร ฐานขอมูลทรัพยากรการเรียนรู วารสารวิชาการเพื่อการสืบคนให
เพียงพอและทันสมัย มีการบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง เพียงพอและทั่วถึงตามความตองการของนิสิต โดยมี
การปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหมีความทันสมัยตลอดเวลาโดยอาศัยผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต
ตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูมากกวา ๓.๕ คะแนน (จากระดับ ๕)
๗. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง ๒ ปการศึกษาเพื่อติดตาม
การดําเนินการตาม TQF ตอไป ทั้งนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ ๑–๕ และอยางนอย
รอยละ ๘๐ ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป
เกณฑการประเมิน

ปที่ ๑ ปที่ ๒ ปที่ ๓ ปที่ ๔ ปที่ ๕
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
(๑) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ มีสวน X
X
X
X
X
รวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร
(๒) มี ร ายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร ตามแบบ มคอ.๒ ที่ X
X
X
X
X
สอดคล อ งกั บ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ แ ห ง ชาติ หรื อ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา(ถามี)
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
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ปที่ ๑ ปที่ ๒ ปที่ ๓ ปที่ ๔ ปที่ ๕
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
(๓) มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายงานผลการ X
X
X
X
X
ดําเนินงานของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ
มคอ.๓ และ มคอ.๔ อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละ
ภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
(๔) จั ด ทํ ารายงานผลการดํ า เนิ น การของรายวิช า และ X
X
X
X
X
ประสบการณ ภ าคสนาม (ถ า มี ) ตามแบบ มคอ.๕ และ
มคอ. ๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปด
สอนใหครบทุกรายวิชา
(๕) จั ด ทํ า รายงานผลการดํ า เนิ น การของหลั ก สู ต ร X
X
X
X
X
ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผล X
X
X
X
X
การเรียนรู ที่กําหนดในมคอ.๓ และ มคอ. ๔ (ถามี) อยาง
น อ ยร อ ยละ ๒๕ ของรายวิ ช าที่ เ ป ด สอนในแต ล ะป
การศึกษา
(๗) มี ก ารพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง การจั ด การเรี ย นการสอน
X
X
X
X
กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผล
การประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปที่แลว
(๘) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ X
X
X
X
X
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
(๙) อาจารย ป ระจํ า ทุ กคนได รั บ การพั ฒ นาทางวิช าการ X
X
X
X
X
และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
(๑๐) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) X
X
X
X
X
ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอย
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน

ละ ๕๐ ตอป

(๑๑) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่
มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนน
๕.๐
(๑๒) ระดั บความพึ งพอใจของผูใชบั ณฑิ ตที่มีตอบัณฑิต
ใหม เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
รวมตัวบงชี้ที่ตองดําเนินการขอ ๑-๕ ในแตละป
รวมตัวบงชี้ในแตละป
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X

X
X

๕
๙

๕
๑๐

๕
๑๐

๕
๑๑

๕
๑๒

๖๘

หมวดที่ ๘
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
๑.๑. การประเมินกลยุทธการสอน : ชวงกอนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธการสอนโดยทีมผูสอน
หรือระดับภาควิชา และ/หรือ การปรึกษา หารือกับผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรหรือวิธีการสอน สวนชวงหลังการ
สอนควรมีการวิเคราะหผลการประเมินการสอนโดยนิสิตและการวิเคราะหผลการเรียนของนิสิตดานกระบวนการ
นําผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถทําโดยรวบรวมปญหา/ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุง และกําหนดประธาน
หลักสูตรและทีมผูสอนนําไปปรับปรุงและรายงานผลตอไป
๑.๒ การประเมิ น ทั ก ษะของอาจารยใ นการใชแ ผนกลยุทธการสอน : การประเมิน ทักษะดังกลา ว
สามารถทําโดยการประเมินโดยนิสิตในแตละรายวิชา การสังเกตการณของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประธาน
หลั กสู ต ร (ประธานคณะกรรมการผู รั บ ผิ ด ชอบหลักสูต รตามคําสั่งมหาวิทยาลัย ) และ/หรือทีมผูส อน และ
ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม การทดสอบผลการเรียนรูของนิสิตเทียบเคียงกับสถาบันอื่นใน
หลักสูตรเดียวกัน
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
กระบวนการและวิธีการประเมินหลักสูตรในภาพรวม
๑) จัดประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรและแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
๒) วางแผนการประเมินหลักสูตร ออกแบบและเตรียมการในสวนของเครื่องมือที่จะใชเก็บขอมูล กําหนด
ประชากรและกลุมตัวอยางที่จะสํารวจโดยการแบงออกเปน ๔ กลุมประกอบดวย
(๑) กลุมบัณฑิต
(๒) กลุมผูใชบัณฑิต
(๓) กลุมคณาจารยสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
(๔) กลุมผูทรงคุณวุฒิและผูที่มีสวนไดสวนเสีย
๓) ทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการแจกแบบสอบถามแกกลุมตัวอยางทั้งหมด
๔) ประมวลขอมูลดําเนินการวิเคราะห
๕) นํ า ผลที่ ไ ด แ ละข อ เสนอแนะมาใช เ ป น แนวทางในการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รเพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ
ความตองการของทุกฝายที่เกี่ยวของ
๖) จั ดทํ า หลั กสู ตรปรั บ ปรุ งโดยการนําขอ มูล แนวทางการปรับ ปรุง มาเป น องคป ระกอบหนึ่งในเล ม
หลักสูตรที่กําลังดําเนินการปรับปรุง
๗) นําหลักสูตรปรับปรุงสงใหผูทรงคุณวุฒิวิจารณและใหขอเสนอแนะ
๘) จัดทําเลมหลักสูตรฉบับสมบูรณเสนอคณะกรรมการประจําคณะ สภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย
รับรอง
๙) จัดสง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อรับรองมาตรฐาน
๑๐) นําหลักสูตรที่ปรับปรุงแลวไปใชในการจัดการศึกษาและบริหารหลักสูตร
๑๑) เมื่อครบ ๑ ป หลังจากนําหลักสูตรไปใช เปดโอกาสใหมีเวทีสําหรับการใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมจาก
ผูเกี่ยวของเพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและปรับปรุงยอยในหลักสูตร
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๖๙

๓. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ต อ งผ า นการประกั น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รและจั ด การเรี ย นการสอนตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดั บ อุ ด มศึกษาแห งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และตัว บงชี้เพิ่มเติมขางตน รวมทั้งการผานการประเมินการประกัน
คุณภาพภายใน (IQA) โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย
๔.การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
จากการรวบรวมขอมูลในขอที่ ๒ ทั้งโดยภาพรวมและรายวิชาและการวิเคราะหทบทวนขอมูลขางตน
โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จะทําใหทราบปญหาการบริหารหลักสูตร กรณีที่พบปญหาสามารถดําเนิน
การปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ไดทันทีในลักษณะของการปรับปรุงยอย สําหรับการปรับปรุงทั้งฉบับนั้นจะปรับปรุง
ทุก ๕ ปเพื่อใหหลักสูตรทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต
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๗๐

ภาคผนวก ก
คําอธิบายรายวิชา
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๗๑

รายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
๑.
๒.

๓.

โครงสรางหลักสูตร
หมวดวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๑.๑ วิชาบังคับ
๑.๒ วิชาเลือก
หมวดวิชาเฉพาะ
๒.๑ วิชากลุมพระพุทธศาสนา
๒.๒ วิชาแกนการจัดการเชิงพุทธ
๒.๓ วิชาเฉพาะดานการจัดการเชิงพุทธ
๒.๔ วิชาเลือกเฉพาะสาขาการจัดการเชิงพุทธ
หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

๓๐
๑๘
๑๒
๑๐๔
๓๐
๓๓
๓๒
๙
๖
๑๔๐

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

หมายเหตุ : วิชากลุมพระพุทธศาสนา จํานวน ๓๐ หนวยกิต รายวิชาทั้งหมดใชรวมกันกับหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
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๗๒

คําอธิบายรายวิชาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙

๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หนวยกิต
๑.๑ วิชาบังคับ จํานวน ๑๘ หนวยกิต
๐๐๐ ๑๐๑ มนุษยกับสังคม (Man and Society )
๒(๒-๐-๔)
ศึก ษาความหมายและความเป น มาเกี่ ย วกั บ มนุ ษ ย กั บ สั ง คม ตามหลั ก การ
ทางมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร พฤติ ก รรมมนุ ษ ย กั บ การพั ฒ นาตน
การปฏิ สั ม พั น ธ ร ะหว า งมนุ ษ ย กั บ สั ง คม สถาบั น สั ง คม ประชาสั ง คม
กระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรม การวิเคราะหปญหาสังคมไทยในปจจุบัน
๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายทั่วไป (General Law)
๒(๒-๐-๔)
ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ที่มาของระบบกฎหมาย ลักษณะ
ทั่วไปและประเภทของกฎหมาย กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชนที่เกี่ยวกับ
พระสงฆ กฎหมายที่พระสงฆควรรูเปนการเฉพาะ และกฎหมายศาสนาอื่น
๐๐๐ ๑๐๗ เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา
(๒)(๒-๐-๔)
(Technique of Higher Learning)
ศึกษาเทคนิ คการศึ กษาระดั บ อุดมศึ กษา เนน การเรียนรูดว ยตนเอง การใช
หองสมุด การสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต วิธีแสวงหาความรู ทักษะการเรียนรู
ในศตวรรษที่ ๒๑ การเขียนรายงานและภาคนิพนธ
๐๐๐ ๑๐๘ ปรัชญาเบื้องตน (Introduction to Philosophy)
๒(๒-๐-๔)
ศึก ษาความหมายและขอบเขตของปรั ช ญา ความสั มพั น ธ ร ะหว า งปรั ช ญา
ศาสนาและวิทยาศาสตร สาขาปรัชญา และสาระสําคัญของปรัชญาสาขาตางๆ
พัฒนาการของปรัชญาตะวันออกและปรัชญาตะวันตก
๐๐๐ ๑๐๙ ศาสนาทั่วไป (Religions)
๒(๒-๐-๔)
ศึกษาความหมาย ลักษณะ ความสําคัญ คุณคาของศาสนา ประวัติ พัฒนาการ
หลักในการศึกษาศาสนา หลักคําสอน พิธีกรรมและจุดมุงหมายของศาสนา
ตาง ๆ วิเคราะหลักษณะที่เปนสากลรวมกันและตางกัน ของศาสนาปจจุบัน
อิทธิพลของศาสนาตอสังคมโลก วิธีการเผยแผศาสนา ความรวมมือระหวาง
ศาสนา และทาทีของศาสนาตาง ๆ ในประเทศไทย
๐๐๐ ๑๑๔ ภาษากับการสื่อสาร (Language and Communication)
๒(๒-๐-๔)
ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับภาษากับการสื่อสาร การใชภาษาเพื่อการสื่อสาร
ผ า นทั ก ษะการเรี ย นรู ภ าษา ๔ ด า น ได แ ก การฟ ง การพู ด การอ า นและ
การเขี ย นภาษาไทยเพื่ อ การสื่ อ สารในชี วิ ต ประจํ า วั น และศึ ก ษาระเบี ย บ
งานสารบรรณ
๐๐๐ ๑๑๕ ภาษาศาสตรเบื้องตน (Introduction to Linguistics)
๒(๒-๐-๔)
ศึกษาความหมายของภาษาและภาษาศาสตร สาขาของวิชาภาษาศาสตร ลักษณะทั่วไป
ของภาษา ความรู ทั่ วไปเกี่ ยวกั บสั ทศาสตร (Phonetics) สรศาสตร (Phonemics)
สัทอักษรสากล สัทอักษรไทย และหลักวิเคราะหภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร
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๗๓

๐๐๐ ๑๓๙ คณิตศาสตรเบื้องตน (Basic Mathematics)
๒(๒-๐-๔)
ศึกษาหลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร ขอความ ประโยคเปด ประพจน ตัวบงชี้
ปริ มาณ ค า ความจริ ง ตั ว เชื่อมขอความ และนิเสธ การหาค าความจริ ง
การสมมูลกัน การใหเหตุผล เซต ความหมายเซต ประเภทเซต เซตยอย
การเท า กั น ของเซต การดํ า เนิ น การของเซต พี ช คณิ ตของเซต และการ
ประยุ ก ต เ ซต จํ า นวนจริ ง ระบบจํ า นวนจริ ง คุ ณ สมบั ติ ข องจํ า นวนจริ ง
สมการ อสมการ ค า สั ม บู ร ณ ความสั ม พั น ธ ฟ ง ก ชั่ น ฟ ง ชั่ น เชิ ง ซ อ น
แมตริกซ การดําเนินการแมตริกซ การเทากัน การบวก การคูณ ดีเทอร
มิเนนท อินเวอรส แมตริกซ
๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตรเบื้องตน (Introduction to Logic)
๒(๒-๐-๔)
ศึกษานิมิต คําที่เปนปฏิปกษตอกัน วิภาค การนิยามความหมาย ญัตติประพจน
ในแบบต างๆ การแบ งญั ตติ ความเปน ปฏิปกษแหงญัตติ ญัตติผ สม การให
เหตุผล ปรัตถานุมานและปฤจฉาวาทีแบบตางๆ ศึกษาหลักการและวิธีการให
เหตุผลจากบทสนทนาของพระพุทธเจาในอนัตตลักขณสูตรหรือในสูตรอื่นๆ
บทสนทนาในคัมภีรกถาวัตถุ ญาณวิทยาของนิกายสรวาสติวาท วิภาษวาทีของ
นาคารชุ น เปรี ย บเที ย บความเหมื อ นและความต า งระหว า งตรรกศาสตร
ตะวันตก กับตรรกศาสตรตะวันออก โดยเฉพาะหลักการเชิงตรรกในคัมภีร
๐๐๐ ๒๓๘ สถิติเบื้องตนและการวิจัย (Basic Statistics and Research)
๒(๒-๐-๔)
ศึกษาหลักพื้นฐานทางสถิติ การจัดเก็บขอมูล การรวบรวมขอมูล การแจก
แจงความถี่ การหาคาแนวโนมเขาสูสวนกลาง การกระจายปกติ และความ
เบ สวนเบี่ยงเบน ความแปรปรวน ความนาจะเปน คาสถิติ Z T และ F
ประชากรและการสุมตัวอยาง การทดสอบสมมุติฐาน การวิจัยลักษณะและ
ประเภทการวิ จั ย ขั้ น ตอนการวิ จัย รู ป แบบการวิ จั ย การเขี ย นโครงร า ง
การวิจัยและการเขียนรายงานผลการวิจัย
๑.๒ วิชาเลือก จํานวน ๑๒ หนวยกิต
๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองของไทย (Politics and Thai Government)
๒(๒-๐-๔)
ศึกษาความรู ทั่วไปเกี่ ย วกับ การเมืองและการปกครอง พัฒ นาการการเมือง
การปกครองของไทย สถาบั น ทางการเมื อ ง และการปกครองของไทย
กระบวนการทางการเมืองของไทย การจัดระเบียบการปกครองของไทย และ
พระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครองของไทย
๐๐๐ ๑๐๔ เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน (Economics in Daily Life)
๒(๒-๐-๔)
ศึกษาหลักการเบื้องตนทางเศรษฐศาสตร ปรากฏการณทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น
ในชีวิตประจําวัน รูปแบบตาง ๆ ของระบบเศรษฐกิจ การทํางานของกลไก
ราคาในตลาด บทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนในระบบเศรษฐกิจ เงินตรา
และสถาบันการเงิน เนนการวิเคราะหสถานการณปจจุบันในเรื่องที่เกี่ยวของ
เปนขอมูลประกอบการศึกษา และศึกษาเศรษฐศาสตรตามแนวพุทธ
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๗๔

๐๐๐ ๑๐๕ มนุษยกับสิ่งแวดลอม (Man and Environment)
ศึกษาสภาพแวดลอมที่เกี่ยวกับมนุษย แนวคิดการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
การจัดการสิ่งแวดลอมใหเกิดประโยชน การแกปญหาที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอม
หลั ก คํ า สอนทางพระพุ ท ธศาสนาที่ เ กี่ ย วกั บ สิ่ ง แวดล อ ม และบทบาทของ
พระสงฆตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในประเทศไทย
๐๐๐ ๑๐๖ เหตุการณโลกปจจุบัน (Current World Affairs)
ศึกษาเหตุ การณ สํ า คัญ ที่ เ กิ ดขึ้น ในโลก ทั้งมิติทางดานเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมือง ความรวมมือและความขัดแยงที่เกิดขึ้นในสังคมโลก ประเทศไทยกับ
เหตุการณสําคัญของโลก ความรวมมือของชาวพุทธในเวทีโลก บทบาทของ
พระพุทธศาสนากับการแกไขปญหาความขัดแยงในโลกปจจุบัน
๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาอังกฤษเบื้องตน (Basic English)
ศึกษากฎเกณฑและการใชภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการใชคํานําหนานาม (Article)
การใช ก าล (Tense) การสร า งประโยค (Sentence) การใช บุ ร พบท
(Preposition) สันธาน (Conjunction) ฝกทักษะเบื้องตนในการฟง พูด อาน
และเขี ย นในลั ก ษณะที่ สั ม พั น ธ กั น เน น ด า นการอ า นและความเข า ใจ
ภาษาอังกฤษ ซึ่งมีรูปประโยคและคําศัพทตาง ๆ
๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาอังกฤษชั้นสูง (Advanced English)
ศึ กษาโครงสร า งประโยคตามหลักไวยากรณและฝกทักษะการฟง พูด อาน
และเขียน เนนการอาน การเขียนและความเขาใจขอความภาษาอังกฤษ ซึ่งมี
คําศัพทและโครงสรางประโยคสัมพันธกับเอกสารที่ใชศึกษา
๐๐๐ ๑๑๘ ภาษาสันสกฤตเบื้องตน (Basic Sanskrit)
ศึ ก ษาโครงสร า งของภาษาสั น สกฤต อั ก ษร เครื่ อ งหมาย ระบบเสี ย ง
การเปลี่ยนแปลงอักษรและเสียง การเขียน การอานคําศัพท สวนประกอบของ
นามศัพท การแจกรูปนามศัพทสระการันต สระสนธิ บุรุษสรรพนาม นิยมสรรพ
นาม ปฤจฉาสรรพนาม สัมพันธสรรพนาม กริยาศัพท สวนประกอบของกริยา
อาขยาต การประกอบรูปเปนอาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ การแจกรูปกริยา
แปลและแตงประโยคสันสกฤตที่เหมาะสมกับไวยากรณที่ไดศึกษา
๐๐๐ ๑๑๙ ภาษาสันสกฤตชั้นสูง (Advanced Sanskrit)
ศึกษานามศัพท การแจกรูปนามศัพท พยัญชนะการันต พยัญชนะสนธิ สังขยา
ศัพท อัพยยศัพท กริยาศัพท การประกอบรูปเปนอาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ
กริยาอาขยาตกรรมวาจก ภาววาจก ณิชันตกรรตุวาจก ณิชันตกรรมวาจก
การสลับเปลี่ยนประโยคกรรตุวาจกเปนกรรมวาจก ประโยคคําถาม ประโยค
ปฏิเสธ แปลและแตงประโยคสันสกฤตที่เหมาะสมกับไวยากรณที่ไดศึกษา
๐๐๐ ๑๒๐ ภาษาไทยเบื้องตน (Basic Thai)
ศึกษาหนวยเสียงพยัญชนะ หนวยเสียงสระ หนวยเสียงวรรณยุกต หนวยคํา
ระบบไวยากรณ ความหมายในภาษาไทย ฝกทักษะการฟง พูด อาน เขียน
ภาษาไทย ฟ ง คํ า สั่ ง คํ า บรรยาย จดบั น ทึ ก เรื่ อ งที่ ฟ ง พู ด ทั ก ทาย
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๒(๒-๐-๔)

๒(๒-๐-๔)

๒(๒-๐-๔)

๒(๒-๐-๔)

๒(๒-๐-๔)

๒(๒-๐-๔)

๒(๒-๐-๔)

๗๕

๐๐๐ ๑๒๑

๐๐๐ ๑๒๘

๐๐๐ ๑๒๙
๐๐๐ ๑๓๐

๐๐๐ ๑๓๑
๐๐๐ ๑๓๕

๐๐๐ ๑๓๖
๐๐๐ ๒๑๑

๐๐๐ ๒๑๒

ขอบคุณ ขอโทษ ขออนุญาต แนะนําตัวเอง แนะนําผูอื่น บอกชื่อสิ่งของที่
ใชในชีวิตประจําวัน สนทนาไดทั้งคําที่แสดงความหมายรูปธรรมและนามธรรม
ภาษาไทยชั้นสูง (Advanced Thai)
ศึกษาวิเคราะหหนวยเสียงพยัญชนะ หนวยเสียงสระ หนวยเสียงวรรณยุกต
หนวยคําระบบไวยากรณ ความหมายในภาษาไทย ฝกทักษะการฟงขาวจาก
วิทยุ โทรทั ศน การพู ดวาทศิล ป การอานหนังสือพิมพและตําราวิช าการ
การเขียนบทความ และฝกแตงกาพย กลอน โคลง ฉันทในภาษาไทย
ภาษาจีนเบื้องตน (Basic Chinese)
ศึกษาโครงสรางของภาษาจีนในเรื่องระบบเสียง ระบบคํา และระบบประโยค
ฝ ก การอ า น การเขี ย นภาษาจี น และการฝ ก สนทนาโดยอาศั ย ข อ มู ล จาก
สถานการณปจจุบัน
ภาษาจีนชั้นสูง (Advanced Chinese)
ฝกทักษะในการฟง พูด อาน และเขียนภาษาจีน เนนการสนทนาโดยอาศัย
ขอมูลจากสถานการณปจจุบัน
ภาษาญี่ปุนเบื้องตน (Basic Japanese)
ศึ ก ษาโครงสร า งของภาษาญี่ ปุ น ในเรื่ อ งระบบเสี ย ง ระบบคํ า และระบบ
ประโยค ฝกการอาน เขียนภาษาญี่ปุน และการสนทนาโดยอาศัยขอมูลจาก
สถานการณปจจุบัน
ภาษาญี่ปุนชั้นสูง (Advanced Japanese)
ฝกทักษะในการฟง พูด อาน และเขียนภาษาญี่ปุน เนนการสนทนาโดยอาศัย
ขอมูลจากสถานการณปจจุบัน
ภาษาฮินดีเบื้องตน (Basic Hindi)
ศึกษาโครงสร างของภาษาฮิน ดี ในเรื่องระบบเสีย ง ระบบคํา และระบบ
ประโยค ฝ กการฟ ง อ านเขี ย น สนทนาภาษาฮิน ดี และระบบไวยากรณ
พื้นฐานที่นิยมใชในชีวิตประจําวัน
ภาษาฮินดีชั้นสูง (Advanced Hindi)
ฝกทักษะในการฟง พูด อาน และเขียนภาษาฮินดี เนนการสนทนา โดย
อาศัยขอมูลจากสถานการณปจจุบัน
วัฒนธรรมไทย (Thai Culture)
ศึกษาความหมายและเนื้ อหาของวัฒ นธรรม พัฒนาการของวัฒ นธรรมไทย
ประเภทของวั ฒ นธรรม พระพุ ท ธศาสนากั บ วั ฒ นธรรม การอนุ รั ก ษ การ
เผยแพรและสรางสรรควัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมไทยกับการพัฒนา ผลกระทบ
ของวัฒนธรรมตางชาติตอวัฒนธรรมไทย
มนุษยกับอารยธรรม (Man and Civilization)
ศึกษาความเปนมาและพั ฒนาการของมนุษย ตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร
จนถึงสมัยปจจุบัน ความหมายของอารยธรรม บอเกิดและพัฒนาการของอารย
ธรรมตะวันออกและตะวันตกในยุคตางๆ ความสัมพันธระหวางโครงสรางทาง
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๒(๒-๐-๔)

๒(๒-๐-๔)

๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)

๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)

๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)

๒(๒-๐-๔)

๗๖

๐๐๐ ๒๑๓

๐๐๐ ๒๔๑

๐๐๐ ๒๔๒

๐๐๐ ๒๖๔

๐๐๐ ๒๖๕

สังคม เศรษฐกิจและการเมืองของสังคมตะวันออกและตะวันตก ที่กอใหเกิด
ผลกระทบและความคิดสรางสรรคในรูปแบบตางๆ การแลกเปลี่ยนกันระหวาง
อารยธรรมตะวันออกกับตะวันตก และอิทธิพลของอารยธรรมทั้งสองที่มีตอ
สังคมและวัฒนธรรมไทย ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
ชีวิตกับจิตวิทยา (Life and Psychology)
๒(๒-๐-๔)
ศึกษาพัฒนาการและองคประกอบของชีวิต ความสัมพันธของจิตวิทยากับการ
ดํารงชีวิต วิเคราะหคุณสมบัติของจิตใจลักษณะตางๆ ผลของสุขภาพจิตที่มีตอ
พฤติกรรมของมนุษยและการดํารงอยูรวมกันในสังคมและสิ่งแวดลอม
วิทยาศาสตรกายภาพและประยุกตวิทยา (Physical Science and ๒(๒-๐-๔)
Technology)
ศึกษาหลักพื้นฐานทางวิทยาศาสตร ประวัติและผลงานของนักวิทยาศาสตรใน
ยุ ค สมั ย ต า งๆ ความคิ ด เกี่ ย วกั บ เอกภพ ระบบสุ ริ ย ะ เทคโนโลยี
เทคโนโลยีทางการเกษตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การลดตนทุนการผลิต
การเพิ่มผลผลิต การขนสง การสื่อสาร เทคโนโลยีภูมิปญญาไทย ภูมิปญญา
ทองถิ่น วิทยาศาสตรกับชีวิตประจําวัน พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร
พื้ น ฐานคอมพิ ว เตอร แ ละเทคโนโลยีส ารสนเทศ (Introduction to ๒(๒-๐-๔)
Computer and Information Technology)
ศึ ก ษาบทบาทของเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ประวั ติ ข อง
คอมพิว เตอรและการสื่อสาร องคป ระกอบของคอมพิว เตอร ระบบดิจิทัล
ภาษาคอมพิ ว เตอร ซอฟต แ วร ป ระเภทต า งๆ แพลตฟอร ม คอมพิ ว เตอร
ระบบการประมวลผล การวิเคราะหออกแบบและพัฒนาระบบ ขอมูลและ
การบริหารขอมูล เครือขายและการสื่อสาร อินเทอรเน็ตและเวิลดไวดเว็บ
ภัยคุกคามและความมั่นคงของระบบ จริยธรรมและสังคมไซเบอร
สันติศึกษา (Peace Education)
๒(๒-๐-๔)
ศึกษาแนวคิ ดและทฤษฎี เกี่ย วกับ ความขัดแยง ความรุน แรง สัน ติภ าพและ
ปฏิบัติการจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี ซึ่งประกอบดวยแนวคิดและแนว
ปฏิ บั ติข องนั ก สั น ติ วิ ธี ทั้ง ตะวัน ออก ตะวั น ตกและศาสนาตา งๆ เพื่อ ให เกิ ด
ความรูและความเขาใจในการปองกันแกไขและเปลี่ยนผานความขัดแยงและ
ความรุนแรงอีกทั้งพัฒนาทักษะในกระบวนการการเสริมสรางความปรองดอง
ให เ กิ ด ขึ้ น ในสั ง คมพหุ วั ฒ นธรรมและมี ขั น ติ ธ รรมในการฟ ง และอยู ร ว มกั บ
ศาสนาและชาติพันธุตางๆอยางสันติสุข
ภาวะผูนํา (Leadership)
๒(๒-๐-๔)
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนําที่นําการเปลี่ยนแปลงและสรางสรรคงานใน
ศตวรรษที่ ๒๑ รวมถึงศึกษา คุณลักษณะและบทบาทของผูนํากับการใชการสื่อสารที่
เอื้ ออาทรผู นํ ากั บความเห็ นที่ ถู กตองดี งามและความเปลี่ ยนแปลงที่ สร างสรรค
คุณธรรมและจริยธรรมของผูนํา วิสัยทัศนผูนํา ผูนํากับการสรางความสัมพันธแหง
กรุ ณาโดยอาศั ยองค ความรู ภาวะผู นําตามทฤษฎีตะวั นตกและภาวะผูนํ าในทาง
พระพุทธศาสนาถอดบทเรียนภาวะผูนําของบุคคลสําคัญที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
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องคกรทั้งในประเทศและระดับโลกที่สามารถนําองคกรไปสูความสําเร็จและเกิดสันติ
สุขแกสังคมและชุมชนทั้งในประเทศและระดับโลก
๐๐๐ ๒๖๖ หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
ศึกษาความหมาย องคประกอบ ความสําคัญของหลักธรรมาภิบาล ๖ ประการ
คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความมีสวนรวม หลัก
ความรับผิดชอบและหลักความคุมคา
๒. หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๔ หนวยกิต
๒.๑ วิชากลุมพระพุทธศาสนา
ก. กลุมวิชาภาษาบาลีและพระพุทธศาสนา ๑๔ หนวยกิต
๐๐๐ ๑๔๔ วรรณคดีบาลี (Pali Literature)
ศึกษาประวัติความหมายประเภทและพัฒนาการของคัมภีรพระไตรปฎก อรรถ
กถา ฎีกา อนุฎีกา โยชนาและปกรณวิเสส วรรณกรรมบาลีในประเทศไทย และ
คุณคาของวรรณกรรมบาลีตอสังคมไทย
๐๐๐ ๑๔๕ บาลีไวยากรณ (Pali Grammar)
ศึกษาการเขียน การอานภาษาบาลี ฐานกรณ การออกเสียงพยัญชนะสังโยค
การเชื่อมอั กษรด ว ยสนธิ กิริโ ยปกรณ ประเภทและวิธีแจกคํานาม สังขยา
อัพยยศัพท กิริยาอาขยาต นามกิตก กิริยากิตก สมาสและตัทธิต
๐๐๐ ๑๔๖ แตงแปลบาลี (Pali Composition and Translation)
ศึกษาการแตงบาลี การแปลบาลีทั้งโดยอรรถและโดยพยัญชนะใหถูกตองตาม
หลักภาษา การแตงและการแปลประโยคพิเศษและสํานวนที่ควรทราบ การ
แปลบาลีเปนไทยและแปลไทยเปนบาลีจากหนังสือที่กําหนด
๐๐๐ ๑๔๗ พระไตรปฎกศึกษา(Tipitaka Studies)
ศึกษากําเนิด ความเปนมา และพัฒนาการของคัมภีรพระไตรปฎก การจําแนก
โครงสรางและเนื้อหาสาระพระไตรปฎก คําอธิบายโดยยอของพระอรรถกถา
จารย การรักษาสืบทอดโดยมุขปาฐะและลายลักษณอักษร ลําดับคัมภีรทาง
พระพุทธศาสนา ความเปนมาของพระไตรปฎก ในประเทศไทย และประโยชน
ที่ไดรับจากการศึกษาพระไตรปฎก
๐๐๐ ๑๔๘ พระวินัยปฎก (Vinaya Pitaka)
ศึกษาประวัติ ความเปน มา ความหมาย โครงสรางของพระวินัยปฎก เลือก
ศึกษาวิเคราะหเนื้อหาสาระที่สําคัญในคัมภีรมหาวิภังค ภิกขุนีวิภังค มหาวรรค
จุลวรรค และปริวาร โดยอาศัยอรรถกถาและฎีกาประกอบ และประโยชนที่
ไดรับจากการศึกษาพระวินัยปฏก
๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตันตปฎก (Suttanta Pitaka)
ศึ กษาประวั ติ ความเป น มา ความหมาย โครงสรางของพระสุตตัน ตปฎ ก
เลือกศึกษาวิเคราะหพระสูตรที่สําคัญ คือ พรหมชาลสูตร มหาปรินิพพาน
สูตร อัคคัญญสูตร รวมทั้งประเด็นสําคัญที่นาสนใจ จากนิกายทั้ง ๕ นิกาย
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คือ ทีฆนิกาย มัชฌิมนิกาย สังยุตตนิกาย อังคุตตรนิกาย และขุททกนิกาย
โดยอาศัยอรรถกถา และฎีกาประกอบ
๐๐๐ ๑๕๐ พระอภิธรรมปฎก (Abhidhamma Pitaka)
ศึก ษาประวั ติ ความเป น มา ความหมาย โครงสร า งของพระอภิ ธ รรมป ฎ ก
เนื้อหาสาระ ประเด็นที่นาสนใจในพระอภิธรรมปฏกทั้ง ๗ คัมภีร โดยเนน
ใหเขาใจหลักปรมัตถธรรม คือ จิต เจตสิก รูปและนิพพาน โดยอาศัยอรรถ
กถาและฏีกาประกอบ
ข. กลุมวิชาพระพุทธศาสนาทั่วไป ๑๒ หนวยกิต
๐๐๐ ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา (History of Buddhism)
ศึกษาประวัติศาสนาพระพุทธศาสนาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ความสําคัญและ
ลั กษณะเด น ของพระพุ ทธศาสนา การแยกนิ กายของพระพุ ทธศาสนา การ
ขยายตั ว ของพระพุ ท ธศาสนาเข า ไปในนานาประเทศ และอิ ท ธิ พ ลของ
พระพุ ทธศาสนาต อวั ฒนธรรมในประเทศนั้นๆ รวมทั้งศึกษาขบวนการและ
องคการใหมๆ ในวงการพระพุทธศาสนายุคปจจุบันและอนาคต
๐๐๐ ๒๕๙ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา
(Buddhist Festival and Traditions)
ศึกษาเทศกาลและพิธีกรรมที่สําคัญทางพระพุทธศาสนา ความหมาย คุณคา
ของเทศกาลและพิธีกรรมนั้น ๆใหสามารถปฏิบัติไดถูกตอง
๐๐๐ ๒๖๐ การปกครองคณะสงฆไทย (Thai Sangha Administration)
ศึกษาพั ฒ นาการของระบบการปกครองคณะสงฆไทย ตั้ งแต ส มัย สุ โ ขทั ย ถึ ง
ปจ จุ บั นศึ กษาและวิ เ คราะหเนื้อหาพระราชบัญ ญัติคณะสงฆฉบับ ตางๆ กฎ
ระเบียบ คําสั่งและประกาศที่สําคัญของคณะสงฆ การประยุกตการปกครอง
และการบริหารในปจจุบันสําหรับคณะสงฆไทย
๐๐๐ ๒๖๑ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ(Dhamma in English)
ศึกษาศัพทธรรมะทางพระพุทธศาสนาที่นิยมใชกันแพรหลายในภาษาอังกฤษ
และหนั ง สื อ ที่ สํ า คั ญ ทางพระพุ ท ธศาสนา ที่ นั ก ปราชญ ไ ด ร จนาไว ใ น
ภาษาอังกฤษ
๐๐๐ ๒๖๒ ธรรมนิเทศ (Dhamma communication)
ศึกษาหลักการและวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนา ศิลปะการเขีย นบทความ
การพู ด และการพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพเกี่ ย วกั บ การพู ด การเทศนา การแสดง
ปาฐกถาธรรม การอภิปราย และการใชสื่อประกอบการบรรยาย
๐๐๐ ๒๖๓ งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
(Research and Literary Works on Buddhism)
ศึกษางานวิจัยทางพระพุทธศาสนา และวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทย ตั้ ง แต อ ดี ต จนถึ ง ป จ จุ บั น วิ เ คราะห ว รรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนาที่นาสนใจ เชน เตภูมิกถาของพญาลิไท มังคลัตถทีปนีของ
พระสิริมังคลาจารย กาพยมหาชาติของพระเจาทรงธรรม สังคีติยวงศของ
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สมเด็จพระวันรัต (แกว) วัดพระเชตุพน พระมงคลวิเสสกถาของสมเด็จพระ
มหาสมณเจ า กรมพระยาวชิร ญาณวโรรส แก น พุ ทธศาสน ของพุท ธทาส
กรรมทีปนีของพระพรหมโมลี (วิลาส ญาณวโร) พุทธธรรมของพระพรหม
คุ ณ าภรณ (ป.อ. ปยุ ตฺ โ ต) พุ ท ธวิ ท ยาของอาจารย พ ร รั ต นสุ ว รรณ และ
งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย
ค. กลุมวิชาวิปสสนาธุระ ๔ หนวยกิต
๐๐๐ ๑๕๑ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑(Buddhist Meditation I)
(๒)(๑-๒-๔)
ศึกษาความเปนมา ความหมาย หลักการ วิธีการ และประโยชนของการปฏิบัติ
กรรมฐาน อารมณ ของสมถกรรมฐาน ๔๐ วิปสสนาภูมิ ๖ สติปฏฐาน ๔
หลักธรรมที่ควรรู ไดแก ภาวนา ๓ นิมิต ๓ สมาธิ ๓ รูปฌาน ๔ อรูปฌาน
๔ วสี ๕ นิวรณ ๕ อุปกิเลส ๑๖ ใหมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติและ
นําไปใช ฝกปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๑ ระยะ นั่งกําหนด
๑ ระยะ หรือ ๒ ระยะ
๐๐๐ ๑๕๒ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒ (Buddhist Meditation II)
๑(๑-๒-๔)
ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติกายานุปสสนาสติปฏฐานในมหาสติปฏฐาน
สูตร และอานาปานสติสูตร วิธีการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานทั้งแบบสมถยานิ
กะ และวิ ป ส สนายานิ กะ หลั กธรรมที่ ควรรู ได แก สิก ขา ๓ วิ ช ชา ๓ และ
สามัญญลักษณะ ๓ ฝกปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๒ ระยะ
นั่งกําหนด ๒ ระยะ สงและสอบอารมณ
๐๐๐ ๒๕๓ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓ (Buddhist Meditation III)
(๒)(๑-๒-๔)
ศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติเวทนานุปสสนาสติปฏฐานในมหาสติปฏฐานสูตร
วิธีการปรับอินทรีย ๕ หลักธรรมที่ควรรูไดแก วิปลลาส ๓ อภิญญา ๖ วิสุทธิ ๗
วิชชา ๘ ฝกปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๓ ระยะ นั่งกําหนด
๓ ระยะ สงและสอบอารมณ
๐๐๐ ๒๕๔ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔(Buddhist Meditation IV)
๑(๑-๒-๔)
ศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติจิตตานุปสสนาสติปฏฐาน ในมหาสติปฏฐานสูตร
กระบวน การเกิ ด ของไตรสิ ก ขาและไตรลั ก ษณ หลั ก ธรรมที่ ค วรรู ไ ด แ ก
วิปสสนูปกิเลส ๑๐ วิปสสนาญาณ ๑๖ ปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานโดยการเดิน
จงกรม ๔ ระยะ นั่งกําหนด ๔ ระยะ สงและสอบอารมณ
๐๐๐ ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕ (Buddhist Meditation V)
(๒)(๑-๒-๔)
ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน ตามแนวธัมมานุปสสนา
สติ ป ฏ ฐานในมหาสติ ป ฏ ฐานสู ต ร กระบวนการเกิ ด ดั บ ของรู ป นามตาม
แนวปฏิจจสมุปบาท หลักธรรมที่ควรรู ไดแก โพธิปกขิยธรรม ๓๗ ฝกปฏิบัติ
วิปสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๕ ระยะ นั่งกําหนด ๕ ระยะ สงและ
สอบอารมณ
๐๐๐ ๓๕๖ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖ (Buddhist Meditation VI)
๑(๑-๒-๔)
มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๘๐

ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน ในพระสูตรที่เชื่อมโยงกับ
มหาสติปฏฐานสูตร เชน อปณณกสูตร สติสูตร อาการบรรลุมรรคผลและ
คุณธรรมของพระอริยบุคคล ฝกปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม
๖ ระยะ นั่งกําหนด ๖ ระยะ สงและสอบอารมณ
๐๐๐ ๔๕๗ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗(Buddhist Meditation VII)
๑(๑-๒-๔)
ศึ ก ษาวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ก รรมฐาน สภาวธรรมที่ เ กิ ด ดั บ ในขณะปฏิ บั ติ ฯ วิ ธี แ ก
สภาวธรรมของสํานักปฏิบัติธรรมในสมัยปจจุบัน เปรียบเทียบกับมหาสติปฏ
ฐานสูตร ฝกปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม และ นั่งกําหนด
สงและสอบอารมณ
๒.๒ วิชาแกนทางการจัดการเชิงพุทธ ๓๓ หนวยกิต
๔๐๓ ๓๐๑ พุทธวิธีการบริหาร(Buddha’s Administration Methods)
๒ (๒-๐-๔)
ศึกษาความหมาย แนวคิด และทฤษฎีของการบริหาร พุ ทธวิ ธีการบริ หารงาน
แนวคิดการบริหารงาน หลักการและวิธีการบริหารงานของพระพุทธเจา พุทธจริยา
หลักพุทธธรรมเพื่อการบริหารงาน วิธีการบริหารงานตามแนวพุทธ การบริหารงาน
ตามวิถีพุทธ การเลือกวิธีการบริหารงานตามแนวไตรสิกขา กลวิธีและอุบายการ
บริหารของพระพุทธเจา และพุทธวิธีการบริหารงานที่ดี
๔๐๓ ๓๐๒ การจัดการทรัพยสินของพระพุทธศาสนา
๒ (๒-๐-๔)
(Management of Buddhist Property)
ศึกษาถึงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับทรัพยสินของพระพุทธศาสนา กฎระเบียบที่วา
ด วย ศาสนสมบั ติ การบริ หารจั ดการทรั พย สิ น การวิ เคราะห ทรั พย สิ น และ
แนวโนมการจัดการทรัพยสินของพระพุทธศาสนา
๔๐๓ ๓๐๓ กฎหมายสําหรับพระสงฆ (Related Laws for Sangha)
๒ (๒-๐-๔)
ศึ กษากฎหมายที่ พระสงฆ ควรทราบ ลั กษณะที่ มาและประเภทของกฎหมาย
ขั้นตอนและวิธีการออกกฎหมายคณะสงฆ ความสัมพันธของกฎหมายคณะสงฆกับ
กฎหมายอื่น ๆ เปรียบเทียบกฎหมายคณะสงฆกับกฎหมายตาง ๆ การบังคับใช
กฎหมายคณะสงฆ การใชอํานาจหนาที่ของพระสังฆาธิการ กฎหมายปกครองที่
เกี่ยวเนื่องกับพระสังฆาธิการ เพื่อประโยชนในการบริหารกิจการของคณะสงฆ เชน
กฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน การครอบครองปรปกษ การทํานิติกรรมสัญญา การเช า
ที่ดินและอาคารของวัด การเปนเจาพนักงานตามกฎหมาย พระสงฆกับมรดก การ
เปนโจทย จําเลย และพยานในศาล และศึกษากรณีตัวอยางคดีที่ศาลตัดสินแลวอัน
เกี่ยวของกับกฎหมายที่พระสงฆควรทราบ และกรณีศึกษา
๔๐๓ ๓๐๔ การจัดการสาธารณูปการ (Monastery Compound Management)
๓ (๓-๐-๖)
ศึกษาความหมายและความเปนมาในการจัดการงานสาธารณูปการ การกําหนด
ส วนพุ ทธาวาส สั งฆาวาส การอนุ รั กษ สิ่งแวดล อม ตั้งแตสมัยพุ ทธกาล ผังวั ด
กฎหมายที่ เ กี่ ย วเนื่ องกั บ การจั ดผั งวั ด ระเบี ย บและการดํ าเนิ น การจั ดการ
สิ่งแวดลอมในวัด กฎระเบียบการขออนุญาตตั้งวัด การพัฒนาวัดแผนการจัดการ
สาธารณูปการ ปญหาและแนวโนมการจัดการงานสาธารณูปการ
มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๘๑

๔๐๓ ๓๐๕

การจัดการกิจการพระพุทธศาสนา
(Management to Buddhist Affairs)
ศึ กษาความหมายและแนวคิดเกี่ ยวกับกิจการพระพุ ทธศาสนา พั ฒนาการของ
กิจการพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล และในประเทศไทย แนวโนมเกี่ยวเนื่องกับ
กิจการพุทธศาสนาในอนาคต และกรณีศึกษา
๔๐๓ ๔๐๖ การศึกษาอิสระทางการจัดการเชิงพุทธ (Independent Studies)
ศึกษาหลักเกณฑการปฏิบัติงาน เลือกปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ ณ
หนวยงานตามความสนใจ เขียนเปนรายงานผลของการปฏิบัติงานดังกลาวในรูป
ของภาคนิพนธหรือสารนิพนธ โดยการควบคุมและแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
๔๐๓ ๓๐๗ การจัดการการเผยแผพระพุทธศาสนา
(Management on Buddhism Dissemination)
ศึกษาความหมายการเผยแผ หลักการเผยแผของพุทธศาสนา วิวัฒนาการการเผย
แผ พระพุ ทธศาสนา การจัดการการเผยแผ พระพุ ทธศาสนาในยุคโลกาภิ วั ฒน
แนวโนมการจัดการเผยแผพระพุทธศาสนา ศึกษาองคการเผยแผในประเทศไทย
และกรณีศึกษา
๔๐๓ ๓๐๘ การสังคมสงเคราะหแนวพุทธ (Buddhist Social Work)
ศึกษาความหมายของสังคมสงเคราะห ขอบเขตงานสังคมสงเคราะห จุดมุงหมาย
ของงานสั งคมสงเคราะห วิธี การสั งคมสงเคราะห กระบวนการของงานสั งคม
สงเคราะห หน าที่ และจรรยาบรรณของนักสังคมสงเคราะห หลักพุทธธรรมที่
เกี่ ย วกั บ การสั งคมสงเคราะห วิ สั ย ทั ศน ของพระสงฆ ต น แบบกั บ การสั ง คม
สงเคราะห และกรณีศึกษาองคกรสังคมสงเคราะหแนวพุทธศาสนา
๔๐๓ ๔๐๙ การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธ
(Innovative Development for Changing inBuddhist)
ศึกษาการสรางความคิดสรางสรรคและสภาพแวดลอมทางนวัตกรรม การนํา
กระบวนการใหมไปปฏิบัติในองคการ วิธีการคัดเลือกกระบวนการจัดการที่
ตองการเปลี่ยนแปลง ปจจัยแวดลอมที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขององคการ
ด า นเ ทค โ น โ ล ยี โ ค รง ส ร าง อง ค ก าร พฤ ติ ก รร ม รู ปแ บบ ขอ งก า ร
เปลี่ยนแปลง การจัดองคการและกลยุทธในการบริหาร การจัดการและการ
สร า งบรรยากาศที่ ดี เ พื่ อ ให เ กิ ด การพั ฒ นาองค ก าร การจู ง ใจบุ ค ลากรใน
หนวยงาน การปรับปรุงองคการ การควบคุมคุณภาพงาน การใชทรัพยากร
บุคคลและทรัพยากรอื่นๆ ใหเกิดประโยชนสูงสุดตามแนวพุทธ
๔๐๓ ๔๑๐ ภาวะผูนําทางการจัดการเชิงพุทธ
(Buddhist Leadership for management)
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและความความหมาย เกี่ยวกับภาวะผูนํา ลักษณะของภาวะ
ผูนํา ภาวะผูนําเพื่อการจัดการ ผูนําที่มีประสิทธิภาพ ตนแบบผูนํา ภาวะผูนําใน
ยุคโลกาภิวัตน ผูนําตามแนวพระพุทธสาสนา กรณีศึกษาผูนําที่สรางสันติสุขตาม
หลักพุทธธรรม
มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๓ (๓-๐-๖)

๓ (๐-๖-๖)

๓ (๓-๐-๖)

๓ (๓-๐-๖)

๓ (๓-๐-๖)

๓ (๓-๐-๖)

๘๒

๔๐๓ ๔๑๑

การจัดการศึกษาของคณะสงฆ (Sangha Educational Management)
๓ (๓-๐-๖)
ศึ กษาประวั ติ ความเป นมาของการศึกษา หลั กการจั ดการศึ กษาของคณะสงฆ
ระบบการศึกษาคณะสงฆ บทบาทของพระสงฆตอการบริหารจัดการการศึกษา
การปฏิรูปการศึกษากับการศึกษาของคณะสงฆ กฎหมายที่เกี่ยวกับการศึกษาของ
คณะสงฆ แนวโนมการจัดการศึกษาของพระสงฆ

๔๐๓ ๔๑๒

๓ (๓-๐-๖)

การอนุรักษและการจัดการพุทธศิลป
(Buddhist Arts Conservation and Management)
ศึกษาความหมายประวัติความเปนมา ขอบเขต ของศิลปวัฒนธรรมไทย สมัยกอน
ประวัติศาสตร และสมัยประวัติศาสตร ลักษณะของพุทธศิลป วิวัฒนาการและ
อิทธิพลพุทธศิลปในดานสถาปตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม ปรัชญาธรรม
ทางวัตถุ ความสัมพันธพุทธศิลปะกับศาสตรตางๆ สกุลศิลปะ การสงวนรักษา การ
อนุรักษและการบริหารจัดการพุทธศิลป ประโยชนของพุทธศิลป
๒.๓ วิชาเฉพาะดานทางการจัดการเชิงพุทธ ๓๒ หนวยกิต
๔๐๓ ๒๑๓ ความรูเบื้องตนทางการจัดการ (Introduction to Management)
ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎีและขอบเขตของการจัดการ พัฒนาการของการ
จั ด การ การจั ด การภาครั ฐ การจั ดการทางธุ ร กิ จ การวางแผน การติ ด ต อ
ประสานงาน การวินิจฉัยสั่งการ การจัดการตามแนวบูรณาการ การจัดการตาม
แนวธรรมาภิบาลการจัดการ
๔๐๓ ๒๑๔ ทฤษฎีองคการและการจัดการ (Organization Theory and Management)
ศึ กษาทฤษฎี ความหมาย และแนวคิ ดเกี่ ยวกั บองค การและการจั ดการ การ
วางแผนเพื่อการจัดองคการ การจัดโครงสรางขององคการ การจัดการทรัพยากร
บุคคล การอํานวยการ การควบคุมงาน การพัฒนาองคการและการจัดการ การ
สรางจุดเดนขององคการ กระบวนการขององคการ การพัฒนาของทฤษฎีองคการ
และการบริหารสมัยใหม การแกปญหาความขัดแยงและแนวทางแกไขปญหาใน
องคการ และการจัดการทรัพยากรบุคคล
๔๐๓ ๒๑๕ การจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management)
ศึกษาความหมาย แนวคิดและทฤษฎีการจัดการเชิงกลยุทธ ระบบขอมูลเพื่อการ
จัดการ การวิเคราะหกลยุทธกับสภาพแวดลอมภายในและภายนอก การนํากลยุทธไป
ปฏิบัติ การประเมินและควบคุมกลยุทธ การจัดการทางกลยุทธกับมิติทางดานสังคม
กลยุทธการจัดการในสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง และการจัดการเชิงกลยุทธ
๔๐๓ ๓๑๖ ดิ จิ ทั ล เพื่ อ การบริ ห ารกิ จ การคณะสงฆ (Digital
for
Sangha
Administration)
เพื่อศึกษารูปแบบของการพัฒนาดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานขององคกร
อั น เป น การยกระดั บ คุ ณ ภาพงานบริ ก ารและการบริ ห ารจั ด การที่ ต อ งการ
ปรับเปลี่ยนเขาสูยุค Digital Government เปนพลังแหงการขับเคลื่อนทุกภาค
ส ว นของประเทศเข า สู ยุ ค ดิ จิ ต อลเพื่ อ ให มี ก ารนํ า เทคโนโลยี ม าใช ใ ห เ กิ ด
ประโยชนสูงสุด
มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๓ (๓-๐-๖)

๓ (๓-๐-๖)

๓ (๓-๐-๖)

๓ (๓-๐-๖)

๘๓

๔๐๓ ๓๑๗

การวิจัยเพื่อการจัดการ (Managerial Research)
ศึกษาความรู เบื้ องต นเกี่ ยวกับการวิจัย กระบวนการและขั้นตอนการวิจัย การ
วางแผนและการออกแบบการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย ประชากรและการสุม
ตัวอยาง สถิติสําหรับการวิจัย เทคนิคการรวมรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
เชิงบริหารจัดการ การเขียนรายงานวิจัย การใชผลการวิจัยเพื่อการบริหารจัดการ
ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหาร และการนําผลงานการวิจัยไปใชในการ
ตัดสินใจเชิงบริหารจัดการ
๔๐๓ ๓๑๘ การบัญชีเพื่อการจัดการ (Managerial Accounting)
ศึกษาแนวคิดและหลักการทางบัญชี ประโยชนของขอมูลทางบัญชี หลักการ
บัญชีขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง การบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย หนี้สิน และทุน การจัดทํา
บั ญ ชี แยกประเภท การปรับ ปรุง บัญ ชีเมื่ อสิ้ น งวดและการจั ดทํา งบการเงิ น
สําหรับธุรกิจใหบริการ ธุรกิจซื้อขายสินคาและธุรกิจผลิตสินคา วิธีการบัญชี
เกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม การจัดทําแผนงบประมาณ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ทางการเงิน และงบกระแสเงินสด การนําขอมูลทางการบัญชีไปใชประโยชนใน
การตัดสินใจทางธุรกิจ
๔๐๓ ๓๑๙ กฎหมายเพื่อการจัดการ (Laws on Management)
ศึกษาความหมาย ลักษณะ ปจจัยและความสําคัญของการบริหารและการจัดการ
องค กร การบริ หารกั บการออกกฎหมาย ขั้นตอนและวิธีการออกกฎหมายของ
องค กรบริ หารของรั ฐ การใช อํ านาจและการควบคุ มการใช อํ านาจ ลั กษณะ
กฎหมายปกครอง และศึกษากรณีตัวอยางของคดีทางการจัดการ
๔๐๓ ๔๒๐ ภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการ(English for Management)
ศึ กษาโครงสร างภาษาอั งกฤษและศั พท พื้ นฐานทั่ วไปทางการจั ดการ การใช
ภาษาอังกฤษในการปฏิบั ติ งานทางวิทยาการจัดการ การติดตอสื่อสารและการ
จัดการ การเขาประชุมสัมมนา การรายงานและการเสนอผลงานทางดานบริหาร
จัดการ ทักษะการอานตําราและเอกสารวิชาการ และทักษะการอานหนังสือพิมพ
สําหรับการบริหารจัดการ
๔๐๓ ๔๒๑ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
(Information Systems for Management)
ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎีและโครงสรางของระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การจัดการฐานขอมูล การวางแผนพัฒนา
ระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารองคการ การ
จัดการดานการบริหารงานบุคคล การดําเนินการตรวจสอบ และระบบควบคุม
สารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดองคการกับระบบ ISO และระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ
๔๐๓ ๔๒๒ การจัดการวิถีชุมชน
(Management of Local Community Way of Life)
ศึกษาความหมาย ขอบขาย แนวคิดและทฤษฎีการจัดการวิถีชุมชน คุณคาของ
แหล ง เรี ย นรู ใ นชุ ม ชน การสํ า รวจแหล ง เรี ย นรู ใ นชุ ม ชน การจั ด ระบบ
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ฐานขอมูลและการจัดการแหลงเรียนรูในชุมชน และจัดใหมีกรณีศึกษาชุมชน
ตัวอยาง
๔๐๓ ๔๒๓ การบริหารชุมชนและการจัดการแหลงเรียนรู
(Community and Management Learning Center)
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี รูปแบบและเทคนิคการบริหารชุมชน วิธีการในการจัดการ
โดยเนนการใชภู มิปญญาท องถิ่น สิทธิชุมชน และการมีสวนรวมของประชาชน
การวางแผนการจัดการแหลงเรียนรูชุมชนใหสอดคลองกับความตองการและความ
จําเป นของชุ มชน โดยไม ทําลายความสมดุลของระบบนิเวศและไม สร างปญหา
สิ่งแวดล อม การร วมมื อขององค กรชุ มชน และองค กรภายนอกทั้ งภาครั ฐและ
ภาคเอกชนในการจัดการแหลงเรียนรู
๒.๔ วิชาเลือกเฉพาะสาขาการจัดการเชิงพุทธ ๙ หนวยกิต
๔๐๓ ๔๒๔ การบริหารจัดการงบประมาณ (Budgeting Administration)
ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎี และนโยบายเกี่ยวกับการบริ หารงบประมาณ
กระบวนการงบประมาณ เทคนิคและวิธีการวิ เคราะหงบประมาณ บทบาทของ
ระบบการเมืองตอการบริหารจัดการงบประมาณ การบริหารจัดการงบประมาณ
เพื่อพระพุทธศาสนา ปญหาและแนวโนมของการบริหารจัดการงบประมาณ
๔๐๓ ๔๒๕ หลักการฝกอบรมและการประชุม (Principle of Training and Meeting)
ศึกษาหลักการ วิธีการ และกระบวนการเกี่ยวกับการฝกอบรมและการประชุม
บรรยากาศ ลักษณะหรือรูปแบบในการฝกอบรมและการประชุมในสถานการณ
ต า งๆ การฝ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร และการฝ ก อบรมและการประชุ ม เพื่ อ
ประโยชนในการบริหารกิจการทางพระพุทธศาสนา
๔๐๓ ๔๒๖ การจัดการทรัพยากรมนุษยแนวพุทธ
(Buddhist Human Resource Management)
ศึกษาหลักการ หนาที่ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรในองคการ
การพยากรณเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงาน การวางแผน การสรรหา
การคัดเลือก การปฐมนิเทศ การประเมินการปฏิบัติงาน การฝกอบรม การบรรจุ
แตงตั้งระบบการจายคาตอบแทน ความสัมพันธระหวางนายจางและพนักงาน
สุขภาพ ความปลอดภัย คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน และการจัดการ
ทรัพยากรมนุษยตามแนวพระพุทธศาสนา
๔๐๓ ๔๒๗ การจัดการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(Managementof The Philosophy of Self Sufficient )
ศึกษาปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม และวิธีการนําไป
ประยุกตใชใหเหมาะสมระดับบุคคล ชุมชน ประเทศชาติเพื่อนําไปสูการพัฒนา
ที่ยั่งยืนและมีภูมิคุมกัน การวิเคราะหความสําเร็จของกรณีศึกษา ที่มีการนอม
นําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใชกับเหตุการณจริง
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๔๐๓ ๔๒๘ ภาวะผูนําและกลยุทธการเจรจาตอรองทางการจัดการ
(Leadership and Managerial Negotiation Strategy)
ศึกษาทฤษฎีภาวะผูนํา ภาวะผูนํากับจริยธรรม ภาวะผูนํากับความคิดเชิงระบบ
และการแกไขปญหา ภาวะผูนํากับวิสัยทัศนและการสื่อสารระหวางในองคกร
ผูนํากับการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวเขากับวัฒนธรรมขององคกร ผูนํากับ
องคกรแหงการเรียนรู กระบวนการเจรจาตอรองเพื่อเปน เครื่องมือทางการ
จั ด การ การสร า งอิ ท ธิ พ ลตามแนวพุ ท ธ ต อ เพื่ อ นร ว มงาน ผู บั ง คั บ บั ญ ชา
ผูใตบังคับบัญชา หนวยงานรัฐ หนวยงานเอกชนและอื่นๆ กลยุทธในการเจรจา
ตอรองที่ไดผลและกรณีศึกษา
๔๐๓ ๔๒๙ การสื่อสารกับการจัดการ (Communication and Management)
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสาร ความหมายและพัฒนาการของการสื่อสาร
ความสําคัญ และเปาหมายของการสื่อสาร องคประกอบของการสื่อสารในการ
จัดการ วัตถุประสงคของการสื่อสารในการจัดการ โครงสรางของการจัดการ
องค การ พฤติ กรรมบุ คคลกับ การสื่อสาร รูป แบบการสื่อสารในการจัดการ
องค การ ระบบการสื่ อ สารขององคก าร กิจ กรรมการสื่ อสารในการจัด การ
องค การ การแก ไ ขป ญหาโดยการจัด ระบบการสื่ อสารใหป ระสานกั น การ
สื่อสารกับการจัดการแนวพุทธ
๔๐๓๔๓๐ การจัดการความรู(Knowledge Management)
ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวิวัฒนาการการจัดการความรู กลยุทธการจัดการ
องคความรู ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการความรู สรรพวิธีในการจัดการความรู
การจัดการความรูในองคกรธุรกิจ บุคลากรในการจัดการความรูและทรัพยากร
มนุษย ระบบการจัดการความรู การประเมินประสิทธิภาพของระบบจัดการ
ความรู รวมถึงการจัดการความรูในภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐ
๔๐๓ ๔๓๑ การไกลเกลี่ยและการจัดการขอพิพาท
(Mediation and Conflict Management)
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีของการไกลเกลี่ย และการจัดการขอพิพาท การวิเคราะหและ
การประเมินขอพิพาท การเจรจาตอรอง และรวมถึงเทคนิค วิธีการ และขั้นตอนการ
ไกลเกลี่ยและการจัดการขอพิพาท และกรณีศึกษา
๔๐๓ ๔๓๒ การบริหารความเสี่ยงทางการจัดการ (Risk Management)
ศึกษารูปแบบของความเสี่ยง เครื่องมือการวัดความเสี่ยง แนวทางการบริหาร
เชิงกลยุทธเพื่อลดความเสี่ยงทางการจัดการ การตัดสินใจภายใตความเสี่ยง ตัว
แบบสํ า หรั บ ประเมิ น ความเสี่ย งขององคกร การบริห ารความเสี่ย งจากการ
ดําเนินการ การจัดการความขัดแยงและกบยุทธในการสื่อสารเพื่อการบริหาร
ความเสี่ยง จริยธรรมผูบริหารและธรรมาภิบาลในการบริหารความเสี่ยง การ
จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงขององคกรเชิงพุทธ วิเคราะหถึงผลดีและผลเสีย
อันเกิดจากการบริหารความเสี่ยง
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๔๐๓ ๔๓๓ มนุษยสัมพันธกับการจัดการ(Human Relations and Management)
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและปจจัยพื้นฐานของความสัมพันธระหวางบุคคล ความ
ตองการของบุ คลากรในองคกร หลักการสรางมนุษยสัมพัน ธในการบริห าร
หนาที่และบทบาทความรับผิดชอบตอองคกรและสังคม การติดตอสื่อสารกับ
การบริหารจัดการ จิตวิทยาของความสัมพันธระหวางผูรวมงาน หลักพุทธธรรม
ที่ชวยสงเสริมมนุษยสัมพันธ
๔๐๓ ๔๓๔ จิตวิทยาการจัดการ (Managerial Psychology)
ศึกษาถึงทฤษฎีและพฤติกรรมทางสังคมของบุคคล การปรับตนทางสังคมและ
การตั ด สิ น ใจในการทํ า งานร ว มกั บ ผู อื่ น แรงจู ง ใจในการทํ า งาน ความพึ ง
พอใจ ขวั ญ และกํ า ลั ง ใจในการทํ า งาน ศิ ล ปะในการวิ พ ากษ วิ จ ารณ เ ชิ ง
สร า งสรรค วิ ธี บ ริ ห ารคนให มี พ ลั ง สร า งสรรค ความสั ม พั น ธ ร ะหว า ง
ผู บั ง คั บ บั ญ ชากั บ ผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาสภาพการทํ า งาน สิ่ ง แวดล อ มในการ
ทํางาน ความปลอดภัยในการทํางาน ความเหนื่อยลาและประสิทธิภาพในการ
ทํางาน และจิตวิทยาการจัดการตามแนวพุทธ
๔๐๓ ๔๓๕ การจัดการงานสารบรรณและธุรการ
(Correspondence and Routine Work Management)
ศึกษาลักษณะความหมาย และโครงสรางของการจัดการงานสารบรรณและ
ธุรการ หลักทฤษฎีเกี่ยวกับงานสารบรรณ บทบาทและความสําคัญของงานสาร
บรรณ กลไกของระบบการทํางาน การควบคุมดูแลงานในสํานักงาน ระบบของ
การรายงาน การสรุปผลของงาน การเขียนโครงการเกี่ยวกับการบริหารกิจการ
คณะสงฆ
๔๐๓ ๔๓๖ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบคน
(English for Communication and Information Retrieval)
ศึกษาและพัฒนาดานการฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อ
การติดตอสื่อสารในสถานการณตางๆ ในชีวิตประจําวัน การสืบคนและการใช
พจนานุกรม โดยอาศัยการสืบคนขอมูลสารสนเทศผานระบบสารนิเทศรูปแบบ
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาของตนเองจากแหลงขอมูลตางๆ
๔๐๓ ๔๓๗ การวิเคราะหสถานการณปจจุบัน(Current Affair Analysis)
ศึกษาวิเคราะหสถานการณที่เกิดในโลกในปจจุบัน ดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
การศึ กษา ศาสนาและวั ฒนาธรรม การวิเคราะห ผลกระทบจากสถานการณ
ปจจุบัน เพื่อหาแนวทางแกไขปญหาในสถานการณปจจุบัน ศึกษาแนวโนมของ
โลกป จ จุ บั น ในด า นต า งๆ และการวิ เ คราะห ส ถานการณ ป จ จุ บั น ของ
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
๔๐๓ ๔๓๘ สัมมนาการจัดการกิจการคณะสงฆ
(Seminar on Sangha Management)

๓ (๓-๐-๖)

๒ (๒-๐-๔)

๒ (๒-๐-๔)

๒ (๒-๐-๔)

๒ (๒-๐-๔)

๒ (๒-๐-๔)

ศึกษาการจัดการกิจการคณะสงฆ พัฒนาการจัดการกิจการคณะสงฆ
ศึกษาและวิ เคราะหป ญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการบริหารกิจการคณะสงฆ
มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๘๗

ศึกษากระบวนการ และวิธีการแกไขปญหา ฝกปฏิบัติในการแสดงความคิดเห็น
และกระบวนการตัดสินใจในดานตาง ๆ ของการจัดการกิจการคณะสงฆ และ
แนวโนมในการจัดการกิจการคณะสงฆไทยในอนาคต
๔๐๓ ๔๓๙ การประชาสัมพันธเชิงพุทธ (Buddhist Public Relations)
๒ (๒-๐-๔)
ศึกษาความหมาย ปรัชญา ประเภท วัตถุประสงค องคประกอบ เครื่องมือและสื่อ
ของยุทธวิธีการประชาสัมพันธและการสารสนเทศอื่นๆ ศึกษาการเผยแพรพุทธ
ธรรมที่ใชแนวทางของการประชาสัมพันธ บทบาทของพระพุทธเจาในการเผยแพร
และหลักการเผยแพรธรรมะรวมสมัย และกรณีศึกษาพระสงฆที่ประสบผลสําเร็จ
ในการเผยแพรพระพุทธศาสนา
๔๐๓ ๔๔๐ การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาในอาเซียน
๒ (๒-๐-๔)
(Management on Buddhism in Asean Countries)
ศึกษาประวัติความเปนมา พัฒนาการประชาคมอาเซียน วัตถุประสงค เสาหลัก
ของประชาคมอาเซียน พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน พัฒนาการกิจการ
พระพุทธศาสนาในอาเซียน แนวโนมการจัดการกิจการพระพุทธศาสนาในอาเซียน

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๘๘

ภาคผนวก ข

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๘๙

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
หมวดวิชาเฉพาะ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ระหวางหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
๔๐๖ ๓๐๑ พุทธวิธีการบริหาร
๒ (๒-๐-๔)
(Buddha’s Administration Methods)
ศึ กษาความหมาย แนวคิ ด และทฤษฎี ของการ
บริ ห าร พุ ท ธวิ ธี ก ารบริ ห ารงาน แนวคิ ด การบริ ห ารงาน
หลักการและวิธีการบริหารงานของพระพุทธเจา พุทธจริยา
หลักพุทธธรรมเพื่อการบริหารงาน วิธีการบริหารงานตามแนว
พุทธ การบริหารงานตามวิถีพุทธ การเลือกวิธีการบริหารงาน
ตามแนวไตรสิ ก ขา กลวิ ธี แ ละอุ บ ายการบริ ห ารของ
พระพุทธเจา และพุทธวิธีการบริหารงานที่ดี

หมายเหตุ

วิชาแกนทางการจัดการเชิงพุทธ ๓๓ หนวยกิต
๔๐๓ ๓๐๑ พุทธวิธีการบริหาร
๒ (๒-๐-๔)
(Buddha’s Administration Methods)
ศึกษาความหมาย แนวคิด และทฤษฎีของการ
บริ ห าร แนวคิ ด การบริ ห ารงาน พุ ท ธวิ ธี ก ารบริ ห ารงาน
หลักการและวิธีการบริหารงานของพระพุทธเจา พุทธจริยา
หลักพุทธธรรมเพื่อการบริหารงาน วิธีการบริหารงานตามแนว
พุทธ กลวิธีและอุบายการบริหารของพระพุทธเจา และพุทธ
วิธีการบริหารงานที่ดี

ปรับรหัส
วิชา และ
ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา

๔๐๖ ๓๐๒ การจัดการทรัพยสินของพระพุทธศาสนา
๒ (๒-๐-๔)
(Management of Buddhist Property)
ศึกษาถึ งความรูเบื้ องต นเกี่ ยวกั บทรั พย สิ นของ
พระพุทธศาสนา กฎระเบียบที่วาดวยศาสนสมบัติ การบริหาร
จัดการทรั พยสิ น การวิ เคราะห ทรั พย สิ น และแนวโนมการ
จัดการทรัพยสินของพระพุทธศาสนา

๔๐๓ ๓๐๒ การจัดการทรัพยสินของพระพุทธศาสนา
ปรับรหัส
๒ (๒-๐-๔)
วิชา
(Management of Buddhist Property)
ศึกษาถึงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับทรัพยสินของ
พระพุทธศาสนา กฎระเบียบที่วาดวยศาสนสมบัติ การบริหาร
จัดการทรั พยสิ น การวิ เคราะห ทรั พย สิ น และแนวโนมการ
จัดการทรัพยสินของพระพุทธศาสนา

๔๐๖ ๔๐๓ กฎหมายสําหรับพระสงฆ
๒ (๒-๐-๔)
(Related Laws for Sangha)
ศึกษากฎหมายที่พระสงฆควรทราบ ลักษณะที่มา
และประเภทของกฎหมาย ขั้นตอนและวิธีการออกกฎหมาย
คณะสงฆ ความสั มพันธ ของกฎหมายคณะสงฆ กับกฎหมาย
อื่นๆ เปรียบเทียบกฎหมายคณะสงฆกับกฎหมายตางๆ การ
บั งคั บใช กฎหมายคณะสงฆ การใช อํ านาจหน าที่ ของพระ
สังฆาธิการ กฎหมายปกครองที่เกี่ยวเนื่องกับพระสังฆาธิการ
เพื่อประโยชนในการบริหารกิจการของคณะสงฆ เชน กฎหมาย
เกี่ยวกับที่ดิน การครอบครองปรปกษ การทํานิติกรรมสัญญา
การเช าที่ ดิ นและอาคารของวั ด การเป นเจ าพนั กงานตาม
กฎหมาย พระสงฆกับมรดก การเปนโจทย จําเลย และพยาน
ในศาล และศึ ก ษากรณี ตั ว อย า งคดี ที่ ศ าลตั ด สิ น แล ว อั น
เกี่ยวของกับกฎหมายที่พระสงฆควรทราบ

๔๐๓ ๓๐๓ กฎหมายสําหรับพระสงฆ
๒ (๒-๐-๔)
(Related Laws for Sangha)
ศึ กษากฎหมายที่ พระสงฆ ควรทราบ ลั กษณะ
ที่ ม าและประเภทของกฎหมาย ขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารออก
กฎหมายคณะสงฆ ความสัมพันธของกฎหมายคณะสงฆกั บ
กฎหมายอื่นๆ เปรี ยบเที ยบกฎหมายคณะสงฆ กับกฎหมาย
ตางๆ การบังคับใชกฎหมายคณะสงฆ การใชอํานาจหนาที่ของ
พระสังฆาธิการ กฎหมายปกครองที่เกี่ยวเนื่องกับพระสังฆาธิ
การ เพื่ อประโยชนในการบริ หารกิ จการของคณะสงฆ เช น
กฎหมายเกี่ ยวกั บที่ ดิ น การครอบครองปรป กษ การทํ านิ ติ
กรรมสั ญญา การเช าที่ ดิ นและอาคารของวั ด การเป นเจ า
พนักงานตามกฎหมาย พระสงฆกับมรดก การเปนโจทย จําเลย
และพยานในศาล และศึกษากรณีตัวอยางคดีที่ศาลตัดสินแลว
อันเกี่ยวของกับกฎหมายที่พระสงฆควรทราบ และกรณีศึกษา

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๙๐

ปรับรหัส
วิชา และ
ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา

๔๐๖ ๔๐๔ การประชาสัมพันธเชิงพุทธ
๒ (๒-๐-๔)
(Buddhist Public Relations)
ศึกษาความหมาย ปรัชญา ประเภท วัตถุประสงค
องคประกอบ เครื่องมือและสื่อของยุทธวิธีการประชาสัมพันธ
และการสารสนเทศอื่ นๆ ศึ กษาการเผยแพร พุ ทธธรรมที่ ใช
แนวทางของการประชาสั มพั นธ บทบาทของบรมครู ในการ
เผยแพร และหลั กการเผยแพร ธรรมะร วมสมั ย และศึ กษา
พระสงฆที่ประสบผลสําเร็จในการเผยแพรหลักธรรมของพระ
สัมมาสัมพุทธเจา
๔๐๖ ๔๐๕ การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาในอาเซียน
๒ (๒-๐-๔)
(Management on Buddhism in Asean
Countries)
ศึกษาความเปนมา พัฒนาการประชาคมอาเซียน
พัฒนาการกิ จการพระพุ ทธศาสนาในอาเซี ยน แนวโน มการ
จัดการกิจการพระพุทธศาสนาในอาเซียน
๔๐๖ ๓๑๐ การจัดการสาธารณูปการ
๓ (๓-๐-๖)
(Monastery Compound Management)
ศึกษาความหมายและความเปนมาในการจัดการ
งานสาธารณูปการ การกําหนดสวนพุทธาวาส สังฆาวาส การ
อนุ รั กษ สิ่ งแวดล อม ตั้ งแต สมั ยพุ ทธกาล ผั งวั ด กฎหมายที่
เกี่ยวเนื่องกับการจัดผังวัด ระเบียบและการดําเนินการจัดการ
สิ่งแวดลอมในวัด กฎระเบียบการขออนุญาตตั้งวัด การพัฒนา
วั ดแผนการจั ดการสาธารณู ปการ ป ญหาและแนวโน มการ
จัดการงานสาธารณูปการ

ยายไปอยู
วิชาเลือก
เฉพราะ
สาขา
ปรับรหัส
วิชา และ
ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา
ยายไปอยู
วิชาเลือก
เฉพราะ
สาขา
ปรับรหัส
วิชา และ
ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา
๔๐๓ ๓๐๔ การจัดการสาธารณูปการ
๓ (๓-๐-๖) ปรับรหัส
(Monastery Compound Management)
วิชา
ศึกษาความหมายและความเปนมาในการจัดการ
งานสาธารณูปการ การกําหนดสวนพุทธาวาส สังฆาวาส การ
อนุ รั กษ สิ่ งแวดล อม ตั้ งแต สมั ยพุ ทธกาล ผั งวั ด กฎหมายที่
เกี่ยวเนื่องกับการจัดผังวัด ระเบียบและการดําเนินการจัดการ
สิ่งแวดลอมในวัด กฎระเบียบการขออนุญาตตั้งวัด การพัฒนา
วั ดแผนการจั ดการสาธารณู ปการ ป ญหาและแนวโน มการ
จัดการงานสาธารณูปการ
๔๐๓ ๓๐๕การจัดการกิจการพระพุทธศาสนา๓ (๓-๐-๖)

๔๐๖ ๔๒๑ การศึกษาอิสระทางการจัดการเชิงพุทธ
๓ (๐-๖-๖)
(Independent Studies)
ศึกษาหลักเกณฑการปฏิบัติงาน เลือกปฏิบัติงาน
ที่เกี่ ยวกั บการบริ หารจั ดการ ณ หน วยงานตามความสนใจ
เขียนเปนรายงานผลของการปฏิบัติงานดังกลาวในรูปของภาค
นิพนธหรือสารนิพนธ โดยการควบคุมและแนะนําของอาจารย
ที่ปรึกษา
มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

วิชาใหม

(Management to Buddhist Affairs)
ศึกษาความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับกิจการพระพุทธศาสนา
พัฒนาการของกิจการพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล และใน
ประเทศไทย แนวโน มเกี่ ยวเนื่ องกั บกิ จการพุ ทธศาสนาใน
อนาคต และกรณีศึกษา
๔๐๓ ๔๐๖ การศึกษาอิสระทางการจัดการเชิงพุทธ
ปรับรหัส
๓ (๐-๖-๖)
วิชา
(Independent Studies)
ศึกษาหลักเกณฑการปฏิบัติงาน เลือกปฏิบัติงาน
ที่เกี่ ยวกั บการบริ หารจั ดการ ณ หน วยงานตามความสนใจ
เขียนเปนรายงานผลของการปฏิบัติงานดังกลาวในรูปของภาค
นิพนธหรือสารนิพนธ โดยการควบคุมและแนะนําของอาจารย
ที่ปรึกษา
๙๑

๔๐๖ ๓๑๑ การจัดการการเผยแผพระพุทธศาสนา ๓ (๓-๐-๖)
(Management on BuddhismDissemination)
ศึกษาความหมายการเผยแผ หลักการเผยแผของ
พุ ทธศาสนา วิ วั ฒนาการการเผยแผ พระพุ ทธศาสนา การ
จัดการการเผยแผพระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัฒน แนวโนม
การจัดการเผยแผพระพุทธศาสนา ศึกษาองค การเผยแผใน
ประเทศไทย แนวคิ ด การจั ด การศึ ก ษาสงเคราะห ข อง
พระพุ ทธศาสนา บทบาทของพระสงฆ ในการจั ดการศึ กษา
สงเคราะห ศึกษากรณีตัวอยาง เชน การศึกษาเด็กกอนเกณฑ
การศึกษาโรงเรี ยนการกุ ศลของวั ด การศึ กษาโรงเรียนพุทธ
ศาสนาวั น อาทิ ต ย และศึ ก ษาหลั ก พุ ท ธธรรมที่ เ กี่ ย วกั บ
การศึกษาสงเคราะห
๔๐๖ ๓๑๓ การสังคมสงเคราะหแนวพุทธ
๓ (๓-๐-๖)
(Buddhist Social Work)
ศึกษาความหมายของสังคมสงเคราะห ขอบเขต
งานสั งคมสงเคราะห จุ ดมุ งหมายของงานสั งคมสงเคราะห
วิธีการสังคมสงเคราะห กระบวนการของงานสังคมสงเคราะห
หน าที่ และจรรยาบรรณของนักสั งคมสงเคราะห หลั กพุ ทธ
ธรรมที่เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห วิสัยทัศนของพระสงฆ
ตนแบบกับการสังคมสงเคราะห

๔๐๖ ๔๑๘ ภาวะผูนําทางการจัดการตามแนวพระพุทธศาสนา
๓ (๓-๐-๖)
(Leadership management according to the Buddha)
ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี แ ละความความหมาย
เกี่ยวกับภาวะผูนํา ลักษณะของภาวะผูนํา การจัดการเพื่อความ
เปนผูนํา ผูนําที่มีประสิทธิภาพ ตนแบบผูนํา ผูนําตามแนวพระ
พุทธสาสนา ผูนําที่สรางสันติสุขตามหลักพุทธธรรม ภาวะผูนํา
ในยุคโลกาภิวัตน
มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

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

ปรับรหัส
วิชา และ
คําอธิบาย
รายวิชา

๔๐๓ ๓๐๘ การสังคมสงเคราะหแนวพุทธ
๓ (๓-๐-๖)
(Buddhist Social Work)
ศึกษาความหมายของสังคมสงเคราะห ขอบเขต
งานสั งคมสงเคราะห จุ ดมุ งหมายของงานสั งคมสงเคราะห
วิธีการสังคมสงเคราะห กระบวนการของงานสังคมสงเคราะห
หน าที่ และจรรยาบรรณของนักสั งคมสงเคราะห หลั กพุ ทธ
ธรรมที่เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห วิสัยทัศนของพระสงฆ
ตนแบบกับการสังคมสงเคราะห และกรณีศึกษาองคกรสังคม
สงเคราะหแนวพุทธศาสนา
๔๐๓ ๔๐๙การพัฒ นานวัตกรรมเพื่อ การเปลี่ ยนแปลงเชิ ง
พุทธ๓ (๓-๐-๖)
(Innovative Development for Changing in
Buddhist)
ศึกษาการสรางความคิดสรางสรรคและสภาพแวดลอมทาง
นวั ต กรรม การนํ า กระบวนการใหม ไ ปปฏิ บั ติ ใ นองค ก าร
วิธีการคัดเลือกกระบวนการจัดการที่ตองการเปลี่ยนแปลง
ปจจัยแวดลอมที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขององคการดาน
เทคโนโลยี โครงสรางองคการ พฤติกรรม รูปแบบของการ
เปลี่ยนแปลง การจัดองคการและกลยุทธในการบริหาร การ
จัดการและการสรางบรรยากาศที่ ดีเพื่อ ใหเกิ ดการพัฒนา
องค ก าร การจู ง ใจบุ ค ลากรในหน ว ยงาน การปรั บ ปรุ ง
องคการ การควบคุมคุณภาพงาน การใชทรัพยากรบุคคล
และทรัพยากรอื่นๆ ใหเกิดประโยชนสูงสุดตามแนวพุทธ
๔๐๓ ๔๑๐ ภาวะผูนําทางการจัดการเชิงพุทธ ๓ (๓-๐-๖)
(Buddhist Leadership for management)
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและความความหมาย เกี่ยวกับภาวะผูนํา
ลั กษณะของภาวะผู นํ า ภาวะผู นํ าเพื่ อการจั ดการ ผู นํ าที่ มี
ประสิทธิภาพ ตนแบบผูนํา ภาวะผูนําในยุคโลกาภิวัตน ผูนํา
ตามแนวพระพุทธสาสนา กรณีศึกษาผูนําที่สรางสันติสุขตาม
หลักพุทธธรรม

ปรับรหัส
วิชาวิชา
และ
คําอธิบาย
รายวิชา

๙๒

วิชาใหม

ปรับรหัส
วิชาและ
ชื่อวิชา
และ
คําอธิบาย
รายวิชา

๔๐๖ ๓๑๒ การจัดการศึกษาของคณะสงฆ
๓ (๓-๐-๖)
(Sangha Educational Management)
ศึกษาประวัติความเปนมาของการศึกษา หลักการ
จัดการศึกษาของคณะสงฆ ระบบการศึกษาคณะสงฆ บทบาท
ของพระสงฆ ต อ การบริ ห ารจั ด การการศึ ก ษา การปฏิ รู ป
การศึ กษากั บการศึ กษาของคณะสงฆ กฎหมายที่ เกี่ ยวกั บ
การศึกษาของคณะสงฆ แนวโนมการจัดการศึกษาของพระสงฆ

๔๐๓ ๔๑๑ การจัดการศึกษาของคณะสงฆ
๓ (๓-๐-๖) ปรับรหัส
(Sangha Educational Management)
วิชาวิชา
ศึกษาประวัติความเปนมาของการศึกษา หลักการ
จัดการศึกษาของคณะสงฆ ระบบการศึกษาคณะสงฆ บทบาท
ของพระสงฆ ต อ การบริ ห ารจั ด การการศึ ก ษา การปฏิ รู ป
การศึ กษากั บการศึ กษาของคณะสงฆ กฎหมายที่ เกี่ ยวกั บ
การศึกษาของคณะสงฆ แนวโนมการจัดการศึกษาของพระสงฆ

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

๔๐๓ ๔๑๒ การอนุรักษและการจัดการพุทธศิลป ๓ (๓-๐-๖)
(Buddhist Arts Conservation and Management)
ศึกษาความหมายประวัติความเปนมา ขอบเขต
ของศิ ลปวั ฒนธรรมไทย สมั ยก อนประวั ติ ศาสตร และสมั ย
ประวัติศาสตร ลักษณะของพุทธศิลป วิวัฒนาการและอิทธิพล
พุ ทธศิ ลป ในด านสถาป ตยกรรม ประติ มากรรม จิ ตรกรรม
ปรัชญาธรรมทางวัตถุ ความสัมพันธพุทธศิลปะกับศาสตรตางๆ
สกุลศิลปะ การสงวนรักษา การอนุรักษและการบริหารจัดการ
พุทธศิลป ประโยชนของพุทธศิลป

ปรับรหัส
วิชา และ
คําอธิบาย
รายวิชา

วิชาเฉพาะดานทางการจัดการเชิงพุทธ๓๒ หนวยกิต
๔๐๓ ๒๑๓ ความรูเบื้องตนทางการจัดการ
๓ (๓-๐-๖)
(Introduction to Management)
ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎีและขอบเขต
ของการจั ด การ พั ฒ นาการของการจั ด การ การจั ด การ
ภาครั ฐ การจั ด การทางธุ ร กิ จ การวางแผน การติ ด ต อ
ประสานงาน การวินิจฉัยสั่งการ การจัดการตามแนวบูรณา
การ การจัดการตามแนวธรรมาภิบาลการจัดการ

หมายเหตุ

๔๐๖ ๒๐๖ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดการ
๓ (๓-๐-๖)
(Introduction to Management)
ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎีและขอบเขตของการจัดการ
พัฒนาการของการจัดการ นโยบายของรัฐเกี่ยวกับการจัดการ
การจัดการภาครัฐ การจัดการทางธุรกิจ การวางแผน การติดตอ
ประสานงาน การวินิจฉัยสั่งการ ภาวะผูนํา การจัดการตามแนว
บูรณาการ การจัดการตามแนวธรรมาภิบาลการจัดการเชิงพุทธ
๔๐๖ ๒๐๗ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดการกิจการ
พระพุทธศาสนา
๓ (๓-๐-๖)
(Introduction to Buddhist affairs)
ศึ ก ษาความหมายกิ จ การพระพุ ท ธศาสนา
พัฒนาการของกิจการพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล และใน
ประเทศไทย แนวโน มเกี่ ยวเนื่ องกั บกิ จการพุ ทธศาสนาใน
อนาคต
๔๐๖ ๓๐๘ องคการและการจัดการ
๓ (๓-๐-๖)
(Organization and Management)
ศึ กษาความหมาย แนวคิ ด และทฤษฎี เกี่ ยวกั บ
องคการและการจัดการ การวางแผนเพื่อการจัดองคการ การจัด
โครงสร างขององค ก าร การจั ด การทรั พยากรบุ ค คล การ
อํานวยการ การควบคุมงาน การพัฒนาองคการและการจัดการ
การสรางจุดเดนขององคการ กระบวนการขององคการ การ
พั ฒ นาของทฤษฎี อ งค ก ารและการบริ ห ารสมั ย ใหม การ
แกปญหาความขัดแยงและแนวทางแกไขปญหาในองคการ และ
การจัดการทรัพยากรบุคคลแนวพุทธ
มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๔๐๓ ๒๑๔ ทฤษฎีองคการและการจัดการ
๓ (๓-๐-๖)
(Organization Theory and Management)
ศึกษาทฤษฎี ความหมาย และแนวคิดเกี่ยวกับ
องคก ารและการจั ดการ การวางแผนเพื่อการจั ดองคการ
การจัดโครงสรางขององคการ การจัดการทรัพยากรบุคคล
การอํานวยการ การควบคุมงาน การพัฒนาองคการและการ
จั ด การ การสร า งจุ ด เด น ขององค ก าร กระบวนการของ
องค ก าร การพั ฒ นาของทฤษฎี อ งค ก ารและการบริ ห าร
สมั ย ใหม การแก ป ญ หาความขั ด แย ง และแนวทางแก ไ ข
ปญหาในองคการ และการจัดการทรัพยากรบุคคล
๙๓

ปรับรหัส
วิชา ปรับ
ชื่อวิชา และ
คําอธิบาย
รายวิชา
ตัดออก

ปรับรหัส
วิชา ปรับ
ชื่อวิชา และ
คําอธิบาย
รายวิชา

๔๐๖ ๓๐๙ การวางแผนและควบคุมงานบริหาร ๓ (๓-๐-๖)
(Administration Planning and Control)
ศึกษาทฤษฎี เทคนิ ค รูปแบบและกระบวนการ
วางแผนและควบคุม หลักสําคัญในการวางแผนและควบคุม
ประเภทของการวางแผนและควบคุ ม งานบริ ห าร การ
พั ฒนาการวางแผนและควบคุ มงานบริ หาร กลยุ ทธ ในการ
วางแผนและควบคุม การวางแผนและควบคุมที่มีประสิทธิภาพ
การวางแผนและควบคุมงานบริหารตามแนวพุทธ แนวโนมการ
วางแผนและควบคุมงานบริหาร
๔๐๖ ๔๒๐ การจัดการเชิงกลยุทธ
๓ (๓-๐-๖)
(Strategic Management)
ศึกษาความหมาย แนวคิดและทฤษฎีการจัดการเชิงกล
ยุ ทธ ระบบข อมู ลเพื่ อการจั ดการ การวิ เคราะห กลยุ ทธ กั บ
สภาพแวดลอมภายในและภายนอก การนํากลยุทธไปปฏิบัติ
การประเมินและควบคุมกลยุทธ การจัดการทางกลยุทธกับมิติ
ทางด า นสั ง คม กลยุ ท ธ ก ารจั ด การในสภาวะแวดล อ มที่
เปลี่ยนแปลง และการจัดการเชิงกลยุทธแนวพระพุทธศาสนา

๔๐๖ ๓๑๕ การวิจัยเพื่อการจัดการ ๑
๓ (๓-๐-๖)
(Managerial Research I)
ศึ กษ าคว าม รู เบื้ องต นเ กี่ ยว กั บ การ วิ จั ย
กระบวนการและขั้นตอนการวิจัย การใชผลการวิจัยเพื่อการ
บริ ห ารจั ด การ การวางแผนและการออกแบบการวิ จั ย
ประชากรและการสุมตัวอยาง สถิติสําหรับการวิจัย เทคนิคการ
รวมรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูลเชิงบริหารจัดการ การ
เขียนโครงการวิจัย การเขียนรายงานวิจัย การนําผลงานการ
มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

ตัดออก

๔๐๓ ๔๑๕ การจัดการเชิงกลยุทธ
๓ (๓-๐-๖)
(Strategic Management)
ศึกษาความหมาย แนวคิ ดและทฤษฎี การจัดการเชิงกลยุ ทธ
ระบบข อ มู ล เพื่ อ การจั ด การ การวิ เ คราะห ก ลยุ ท ธ กั บ
สภาพแวดลอมภายในและภายนอก การนํากลยุทธไปปฏิบัติ
การประเมินและควบคุมกลยุทธ การจัดการทางกลยุทธกับมิติ
ทางด า นสั ง คม กลยุ ท ธ ก ารจั ด การในสภาวะแวดล อ มที่
เปลี่ยนแปลง และการจัดการเชิงกลยุทธ
๔๐๓ ๓๑๖ดิจิทัลเพื่อการบริหารกิจการคณะสงฆ๓ (๓-๐-๖)
(Digital for Sangha Administration)
เพื่ อศึ กษารู ปแบบของการพั ฒนาดิ จิ ทั ลเพื่ อสนั บสนุ นการ
ปฏิบัติงานขององคกร อันเปนการยกระดับคุณภาพงานบริการ
และการบริหารจัดการที่ตองการปรับเปลี่ยนเขาสูยุค Digital
Government เปนพลังแหงการขับเคลื่อนทุกภาคสวนของ
ประเทศเขาสูยุคดิจิตอลเพื่อใหมีการนําเทคโนโลยีมาใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุด
๔๐๓ ๓๑๗ การวิจัยเพื่อการจัดการ
๓ (๓-๐-๖)
(Managerial Research)
ศึ กษาค วาม รู เ บื้ องต น เกี่ ยว กั บก าร วิ จั ย
กระบวนการและขั้ น ตอนการวิ จั ย การวางแผนและการ
ออกแบบการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย ประชากรและการ
สุมตัวอยาง สถิติสําหรับการวิจัย เทคนิคการรวมรวมขอมูล
และการวิเคราะหขอมูลเชิงบริหารจัดการ การเขียนรายงาน
วิจัย การใชผลการวิจัยเพื่อการบริหารจัดการ ศึกษางานวิจัยที่
เกี่ยวของกับการบริหาร และการนําผลงานการวิจัยไปใชในการ
ตัดสินใจเชิงบริหารจัดการ

ปรั บ รหั ส
วิชา

วิชาใหม

รายวิชาใหม

ตัดออก

๙๔

วิจัยไปใชในการตัดสินใจเชิงบริหารจัดการ และศึกษางานวิจัย
ที่เกี่ยวของกับการบริหารกิจการทางพระพุทธศาสนา
๔๐๖ ๔๑๖ การวิจัยเพื่อการจัดการ ๒
๓ (๓-๐-๖)
(Managerial Research II)
ศึกษาความรูเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการวิจัย ตลอดถึง
กระบวนการและขั้นตอนการวิจัย การใชผลการวิจัยเพื่อการ
บริ ห ารจั ด การ การวางแผนและการออกแบบการวิ จั ย
ประชากรและการสุมตัวอยาง สถิติสําหรับการวิจัย เทคนิคการ
รวมรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูลเชิงบริหารจัดการ การ
เขียนโครงการวิจัย การเขียนรายงานวิจัย การนําผลงานการ
วิจัยไปใชในการตัดสินใจเชิงบริหารจัดการ และศึกษางานวิจัย
ที่เกี่ยวของกับการบริหารกิจการทางพระพุทธศาสนา
๔๐๖ ๔๓๐ หลักการบัญชีเบื้องตน
๓ (๓-๐-๖)
(Introduction to Principles of Accounting)
ศึกษาวิวัฒนาการทางการบัญชี บทบาทการบัญชี
ที่มีตอสังคม การบันทึกและการจําแนกประเภทรายงานทาง
การเงิน ลักษณะของประเภทบัญชีตางๆ รวมทั้งหลักเกณฑ
และวิ ธี การขั้ นพื้ นฐานในการบั นทึ กบั ญชี และการจั ดทํ างบ
การเงิ น จริ ย ธรรมของวิ ช าชี พ การบั ญ ขี การประยุ ก ต ใ ช
หลักการบัญชีและการจัดทํางบการเงินสําหรับกิจการคณะสงฆ

ตัดออก

๔๐๓ ๓๑๘ การบัญชีเพื่อการจัดการ
๓ (๓-๐-๖)
(Managerial Accounting)
ศึกษาแนวคิดและหลั กการทางบัญชี ประโยชน
ของข อมู ลทางบั ญชี หลั กการบั ญชี ขั้ นพื้ นฐาน รวมทั้ง การ
บัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย หนี้สิน และทุน การจัดทําบัญชีแยก
ประเภท การปรั บ ปรุ ง บั ญ ชี เมื่ อสิ้ น งวดและการจั ด ทํ า งบ
การเงินสําหรับธุรกิจใหบริการ ธุรกิจซื้อขายสินคาและธุรกิจ
ผลิตสินคา วิธีการบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม การจัดทําแผน
งบประมาณ งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงทางการเงิ น และงบ
กระแสเงินสด การนําขอมูลทางการบัญชีไปใชประโยชนในการ
ตัดสินใจทางธุรกิจ

ปรับรหัส
วิชา ปรับ
ชื่อวิชา
ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา

๔๐๓ ๓๑๙ กฎหมายเพื่อการจัดการ
๓ (๓-๐-๖) วิชาใหม
(Laws on Management)
ศึ ก ษา ค ว า ม ห ม า ย ลั ก ษณ ะ ป จ จั ย แ ล ะ
ความสําคัญของการบริหารและการจัดการองคกร การบริหาร
กับการออกกฎหมาย ขั้ นตอนและวิ ธีการออกกฎหมายของ
องค กรบริ หารของรัฐ การใช อํ านาจและการควบคุ มการใช
อํานาจ ลักษณะกฎหมายปกครอง และศึกษากรณีตัวอยางของ
คดีทางการจัดการ
๔๐๖ ๔๑๗ ภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการ
๓ (๓-๐-๖)
(English for Management)
ศึกษาโครงสรางภาษาอังกฤษและศัพทพื้นฐาน
ทั่วไปทางการจัดการ การใชภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานทาง
วิทยาการจัดการ การติ ดตอสื่อสารและการจัดการ การเข า
ประชุ มสั มมนา การรายงานและการเสนอผลงานทางด าน
บริหารจัดการ ทักษะการอานตําราและเอกสารวิชาการ และ
ทักษะการอานหนังสือพิมพสําหรับการบริหารจัดการ
มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๔๐๓ ๔๒๐ ภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการ
๓ (๓-๐-๖) ปรับรหัส
(English for Management)
วิชาวิชา
ศึกษาโครงสรางภาษาอังกฤษและศั พทพื้ นฐาน
ทั่วไปทางการจัดการ การใชภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานทาง
วิทยาการจัดการ การติ ดตอสื่อสารและการจัดการ การเข า
ประชุ มสั มมนา การรายงานและการเสนอผลงานทางด าน
บริหารจัดการ ทักษะการอานตําราและเอกสารวิชาการ และ
ทักษะการอานหนังสือพิมพสําหรับการบริหารจัดการ
๙๕

๔๐๖ ๓๒๗ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ๓ (๓-๐-๖)
(Information Systems for Management)
ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎีและโครงสราง
ของระบบสารสนเทศเพื่ อการจั ดการ ระบบสนั บสนุ นการ
ตั ดสิ นใจ การจั ดการฐานข อมู ล การวางแผนพั ฒนาระบบ
สารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหาร
องคการ การจัดการดานการบริหารงานบุคคล การดําเนินการ
ตรวจสอบ และระบบควบคุมสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดองคการกับระบบ ISO และระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการทรัพยสินทางพระพุทธศาสนา

๔๐๓ ๔๒๑ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ๓ (๓-๐-๖)
ปรับรหัส
(Information Systems for Management)
วิชาวิชา
ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎีและโครงสราง
ของระบบสารสนเทศเพื่ อการจั ดการ ระบบสนั บสนุ นการ
ตั ดสิ นใจ การจั ดการฐานข อมู ล การวางแผนพั ฒนาระบบ
สารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหาร
องคการ การจัดการดานการบริหารงานบุคคล การดําเนินการ
ตรวจสอบ และระบบควบคุมสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดองคการกับระบบ ISO และระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการทรัพยสินทางพระพุทธศาสนา
๔๐๓ ๔๒๒ การจัดการวิถีชุมชน
๓ (๓-๐-๖) วิชาใหม
(Management of Local Community Way of Life)
ศึกษาความหมาย ขอบขาย แนวคิดและทฤษฎี
การจัดการวิถีชุมชน คุณคาของแหลงเรียนรูในชุมชน การ
สํารวจแหลงเรียนรูในชุมชน การจัดระบบฐานขอมูลและการ
จัดการแหล งเรี ยนรู ในชุ มชน และจัดให มี กรณี ศึ กษาชุ มชน
ตัวอยาง
๔๐๓ ๔๒๓ การบริหารชุมชนและการจัดการแหลงเรียนรู๒ วิชาใหม
(๒-๐-๔)
(Community and Management Learning
Center)
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี รูปแบบและเทคนิคการ
บริหารชุมชน วิธีการในการจัดการ โดยเนนการใชภูมิปญญา
ทองถิ่ น สิ ทธิชุมชน และการมี ส วนรวมของประชาชน การ
วางแผนการจัดการแหลงเรียนรูชุมชนใหสอดคลองกับความ
ตองการและความจาเปนของชุมชน โดยไมทําลายความสมดุล
ของระบบนิเวศและไมสรางปญหาสิ่งแวดลอม การรวมมือของ
องคกรชุมชน และองคกรภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนใน
การจัดการแหลงเรียนรู

๔๐๖ ๓๒๒ การบริหารจัดการงบประมาณ
๓ (๓-๐-๖)
(Budgeting Administration)
ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎี และนโยบาย
เกี่ ยวกั บการบริ หารงบประมาณ กระบวนการงบประมาณ
เทคนิ คและวิธีการวิเคราะหงบประมาณ บทบาทของระบบ
การเมืองตอการบริหารจัดการงบประมาณ การบริหารจัดการ
งบประมาณเพื่อพระพุทธศาสนา ปญหาและแนวโนมของการ
บริหารจัดการงบประมาณ

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

วิชาเลือกเฉพาะสาขาการจัดการเชิงพุทธ๙ หนวยกิต
หมายเหตุ
๔๐๓ ๔๒๔ การบริหารจัดการงบประมาณ
๓ (๓-๐-๖) ปรับรหัส
(Budgeting Administration)
วิชา
ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎี และนโยบาย
เกี่ ยวกั บการบริ หารงบประมาณ กระบวนการงบประมาณ
เทคนิ คและวิธีการวิเคราะหงบประมาณ บทบาทของระบบ
การเมืองตอการบริหารจัดการงบประมาณ การบริหารจัดการ
งบประมาณเพื่อพระพุทธศาสนา ปญหาและแนวโนมของการ
บริหารจัดการงบประมาณ

๙๖

๔๐๖ ๓๒๔ หลักการฝกอบรมและการประชุม ๓ (๓-๐-๖)
(Principle of Training and Meeting)
ศึกษาหลักการ วิธีการ และกระบวนการเกี่ยวกับ
การฝกอบรมและการประชุม บรรยากาศ ลักษณะหรือรูปแบบ
ในการฝ กอบรมและการประชุ มในสถานการณ ต างๆ การ
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ และการฝกอบรมและการประชุมเพื่อ
ประโยชนในการบริหารกิจการทางพระพุทธศาสนา การเงิน
และระบบบัญชีเพื่อการจัดการงานของกิจการคณะสงฆ

๔๐๓ ๔๒๕ หลักการฝกอบรมและการประชุม ๓ (๓-๐-๖)
(Principle of Training and Meeting)
ศึกษาหลักการ วิธีการ และกระบวนการเกี่ยวกับ
การฝกอบรมและการประชุม บรรยากาศ ลักษณะหรือรูปแบบ
ในการฝ กอบรมและการประชุ มในสถานการณ ต างๆ การ
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ และการฝกอบรมและการประชุมเพื่อ
ประโยชนในการบริหารกิจการทางพระพุทธศาสนา

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

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

ศึ กษาหลั กการ หน าที่ และแนวปฏิ บั ติ เกี่ ยวกั บการ
จั ดการทรั พยากรในองค การ การพยากรณ เกี่ ยวกั บ
ทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงาน การวางแผน การ
สรรหา การคัดเลื อก การปฐมนิ เทศ การประเมินการ
ปฏิ บั ติ งาน การฝ กอบรม การบรรจุ แต งตั้ งระบบการ
จ ายค าตอบแทน ความสัมพันธระหวางนายจางและ
พนั กงาน สุ ขภาพ ความปลอดภั ย คุ ณภาพชี วิ ตการ
ทํางานของพนักงาน และการจัดการทรัพยากรมนุษย
ตามแนวพระพุทธศาสนา

ปรับรหัส
วิชา และ
ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา

ศึ กษาหลั กการ หน าที่ และแนวปฏิ บั ติ เกี่ ยวกั บการ
จั ดการทรั พยากรในองค การ การพยากรณ เกี่ ยวกั บ
ทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงาน การวางแผน การ
สรรหา การคัดเลื อก การปฐมนิ เทศ การประเมินการ
ปฏิบัติงาน การฝกอบรม การบรรจุแตงตั้งระบบการ
จายค าตอบแทน ความสัมพันธระหวางนายจางและ
พนั กงาน สุ ขภาพ ความปลอดภั ย คุ ณภาพชี วิ ตการ
ทํางานของพนักงาน และการจัดการทรัพยากรมนุษย
ตามแนวพระพุทธศาสนา

๔๐๓ ๔๒๗การจัดการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง๓ วิชาใหม
(๓-๐-๖)
(Management of The Philosophy of Self Sufficient )
ศึกษาปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม
และวิธีการนําไปประยุกตใชใหเหมาะสมระดับบุคคล ชุมชน
ประเทศชาติเพื่อนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีภูมิคุมกัน
การวิเ คราะหค วามสํ าเร็จ ของกรณี ศึก ษา ที่ มีก ารนอ มนํ า
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใชกับเหตุการณจริง
๔๐๓ ๔๒๘ ภาวะผูนําและกลยุทธการเจรจาตอรองทางการ วิชาใหม
จัดการ
๓ (๓-๐-๖)
(Leadership and Managerial Negotiation Strategy)
ศึกษาทฤษฎีภาวะผูนํา ภาวะผูนํากับจริยธรรม
ภาวะผูนํากับความคิดเชิงระบบและการแกไขปญหา ภาวะ
ผูนํากับวิสัยทัศนและการสื่อสารระหวางในองคกร ผูนํากับการ
เปลี่ยนแปลงและการปรับตัวเขากับวัฒนธรรมขององคกร ผูนํา
กับองคกรแหงการเรียนรู กระบวนการเจรจาตอรองเพื่อเปน
เครื่องมือทางการจัดการ การสรางอิทธิพลตามแนวพุทธ ตอ
เพื่อนรวมงาน ผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา หนวยงานรัฐ
หนวยงานเอกชนและอื่นๆ กลยุทธในการเจรจาตอรองที่ไดผล
และกรณีศึกษา
1

3

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๙๗

๔๐๖ ๔๒๘ การสื่อสารกับการจัดการ
๓ (๓-๐-๖)
(Communication and Management)
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสาร ความหมายและ
พัฒนาการของการสื่อสาร ความสําคัญ และเปาหมายของการ
สื่ อ สาร องค ป ระกอบของการสื่ อ สารในการจั ด การ
วัตถุประสงคของการสื่อสารในการจัดการ โครงสรางของการ
จัดการองคการ พฤติกรรมบุคคลกับการสื่อสาร รูปแบบการ
สื่อสารในการจัดการองคการ ระบบการสื่อสารขององคการ
กิจกรรมการสื่อสารในการจัดการองคการ การแกไขปญหาโดย
การจั ดระบบการสื่ อสารให ประสานกั น การสื่ อสารกั บการ
จัดการแนวพุทธ

๔๐๓ ๔๒๙ การสื่อสารกับการจัดการ
๓ (๓-๐-๖) ป รั บ ร หั ส
(Communication and Management)
วิชา
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสาร ความหมายและ
พัฒนาการของการสื่อสาร ความสําคัญ และเปาหมายของการ
สื่ อ สาร องค ป ระกอบของการสื่ อ สารในการจั ด การ
วัตถุประสงคของการสื่อสารในการจัดการ โครงสรางของการ
จัดการองคการ พฤติกรรมบุคคลกับการสื่อสาร รูปแบบการ
สื่อสารในการจัดการองคการ ระบบการสื่อสารขององคการ
กิจกรรมการสื่อสารในการจัดการองคการ การแกไขปญหาโดย
การจั ดระบบการสื่ อสารให ประสานกั น การสื่ อสารกั บการ
จัดการแนวพุทธ
๔๐๓ ๔๓๐ การจัดการความรู ๓ (๓-๐-๖)
วิชาใหม
(Knowledge Management)
ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวิวัฒนาการการจัดการความรู
กลยุ ทธ การจั ดการองค ความรู ทฤษฎี เกี่ ยวกั บการจั ดการ
ความรู สรรพวิธี ในการจัดการความรู การจัดการความรูใน
องค กรธุ รกิ จ บุ คลากรในการจั ดการความรู และทรั พยากร
มนุษย ระบบการจัดการความรู การประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบจั ดการความรู รวมถึ งการจั ดการความรู ใน
ภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐ
๔๐๓ ๔๓๑ การไกลเกลี่ยและการจัดการขอพิพาท
รายวิชาใหม
๓ (๓-๐-๖)
(Mediation and Conflict Management)
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีของการไกลเกลี่ย และการ
จัดการขอพิพาท การวิเคราะหและการประเมินขอพิพาท การ
เจรจาตอรอง และรวมถึงเทคนิค วิธีการ และขั้นตอนการไกล
เกลี่ยและการจัดการขอพิพาท และกรณีศึกษา
๔๐๓ ๔๓๒ การบริหารความเสี่ยงทางการจัดการ ๓ (๓-๐-๖) รายวิชาใหม
(Risk Management)
ศึกษารูปแบบของความเสี่ยง เครื่องมือการวั ด
ความเสี่ยง แนวทางการบริหารเชิงกลยุทธเพื่อลดความเสี่ยง
ทางการจัดการ การตัดสินใจภายใตความเสี่ยง ตัวแบบสําหรับ
ประเมินความเสี่ยงขององคกร การบริหารความเสี่ยงจากการ
ดําเนินการ การจัดการความขัดแยงและกบยุทธในการสื่อสาร
เพื่อการบริหารความเสี่ยง จริยธรรมผูบริหารและธรรมาภิบาล
ในการบริหารความเสี่ยง การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของ
องคกรเชิงพุทธ วิเคราะหถึงผลดีและผลเสียอันเกิดจากการ
บริหารความเสี่ยง

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๙๘

๔๐๖ ๔๓๓ มนุษยสัมพันธกับการจัดการ
๒ (๒-๐-๔)
(Human Relations and Management)
ศึ กษาแนวคิ ด ทฤษฎี และป จจั ยพื้ นฐานของความสั มพั นธ
ระหวางบุคคล ความตองการของบุคลากรในองคกร หลักการ
สรางมนุษยสั มพั นธ ในการบริ หาร หน าที่และบทบาทความ
รั บผิ ดชอบต อองค ก รและสั งคม การติ ดต อสื่ อสารกั บการ
บริหารจัดการ จิตวิทยาของความสัมพันธระหวางผูรวมงาน
หลักพุทธธรรมที่ชวยสงเสริมมนุษยสัมพันธ

๔๐๓ ๔๓๓ มนุษยสัมพันธกับการจัดการ
๓ (๓-๐-๖)
(Human Relations and Management)
ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี แ ละป จ จั ย พื้ น ฐานของ
ความสั มพั นธระหว างบุ คคล ความต องการของบุ คลากรใน
องคกร หลักการสรางมนุษยสัมพันธในการบริหาร หนาที่และ
บทบาทความรับผิดชอบตอองคกรและสังคม การติดตอสื่อสาร
กั บการบริ หารจั ดการ จิ ตวิ ทยาของความสั มพั นธ ระหว าง
ผูรวมงาน หลักพุทธธรรมที่ชวยสงเสริมมนุษยสัมพันธ

ปรับรหัส
วิชา และ
ปรับหนวย
กิต

๔๐๓ ๔๓๔ จิตวิทยาการจัดการ
๒ (๒-๐-๔)
(Managerial Psychology)
ศึ กษาถึ งทฤษฎี และพฤติ กรรมทางสั งคมของ
บุคคล การปรับตนทางสังคมและการตัดสินใจในการทํางาน
รวมกับผูอื่น แรงจูงใจในการทํางาน ความพึงพอใจ ขวัญและ
กํ า ลั ง ใจในการทํ า งาน ศิ ล ปะในการวิ พ ากษ วิ จ ารณ เ ชิ ง
สรางสรรค วิธีบริหารคนใหมี พลังสรางสรรค ความสัมพันธ
ระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชาสภาพการทํางาน
สิ่งแวดลอมในการทํางาน ความปลอดภัยในการทํางาน ความ
เหนื่อยลาและประสิทธิภาพในการทํางาน และจิตวิทยาการ
จัดการตามแนวพุทธ
๔๐๓ ๔๓๕ การจัดการงานสารบรรณและธุรการ ๒ (๒-๐-๔)
(Correspondenceand Routine Work Management)
ศึกษาลักษณะความหมาย และโครงสรางของการ
จัดการงานสารบรรณและธุรการ หลักทฤษฎีเกี่ยวกับงานสาร
บรรณ บทบาทและความสําคัญของงานสารบรรณ กลไกของ
ระบบการทํางาน การควบคุมดูแลงานในสํานักงาน ระบบของ
การรายงาน การสรุปผลของงาน การเขียนโครงการเกี่ยวกับ
การบริหารกิจการคณะสงฆ
๔๐๓ ๔๓๖ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบคน
๒ (๒-๐-๔)
(English for Communication and Information Retrieval)
ศึกษาและพัฒนาดานการฟง การพูด การอาน
และการเขี ย นภาษาอั ง กฤษ เพื่ อ การติ ด ต อ สื่ อ สารใน
สถานการณ ต างๆ ในชี วิ ตประจํ าวั น การสื บค นและการใช
พจนานุกรม โดยอาศัยการสืบคนขอมูลสารสนเทศผานระบบ
สารนิเทศรูปแบบตางๆ ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาของตนเองจาก
แหลงขอมูลตางๆ

รายวิชาใหม

๔๐๖ ๓๒๖ การจัดการงานสารบรรณและธุรการ ๓ (๓-๐-๖)
(Correspondence and Routine Work Management)
ศึกษาลักษณะความหมาย และโครงสรางของการ
จัดการงานสารบรรณและธุรการ หลักทฤษฎีเกี่ยวกับงานสาร
บรรณ บทบาทและความสําคัญของงานสารบรรณ กลไกของ
ระบบการทํางาน การควบคุมดูแลงานในสํานักงาน ระบบของ
การรายงาน การสรุปผลของงาน การประชุมสัมมนา รวมทั้ง
การเขียนโครงการที่เกี่ยวกับการบริหารกิจการคณะสงฆ
๔๐๖ ๔๓๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบคน
๒ (๒-๐-๔)
(English for Communication and Information
Retrieval)
ศึกษาและพั ฒนาด านการฟ ง การพู ด การอ าน
และการเขี ย นภาษาอั ง กฤษ เพื่ อ การติ ด ต อ สื่ อ สารใน
สถานการณ ต างๆ ในชี วิ ตประจํ าวั น การสื บค นและการใช
พจนานุกรม โดยอาศัยการสืบคนขอมูลสารสนเทศผานระบบ
สารนิเทศรูปแบบตางๆ ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาของตนเองจาก
แหลงขอมูลตางๆ
๔๐๖ ๔๓๒ การวิเคราะหสถานการณปจจุบัน ๒ (๒-๐-๔) ๔๐๓ ๔๓๗ การวิเคราะหสถานการณปจจุบัน ๒ (๒-๐-๔)
(Current Affair Analysis)
(Current Affair Analysis)
ศึ ก ษาวิ เ คราะห ส ถานการณ ที่ เ กิ ด ในโลกใน
ศึ ก ษาวิ เ คราะห ส ถานการณ ที่ เ กิ ด ในโลกใน
ปจจุบัน ดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา ศาสนาและ ปจจุบนั ดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนาธรรม การวิเคราะหผลกระทบจากสถานการณปจจุบัน วัฒนาธรรม การวิเคราะหผลกระทบจากสถานการณปจจุบัน
มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๙๙

ปรับรหัส
วิชา ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชาและ
ปรับหนวย
กิต
ป รั บ ร หั ส
วิชา

ปรับรหัส
วิชา และ
ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา

เพื่ อหาแนวทางแก ไขป ญหาในสถานการณ ป จจุ บั น ศึ กษา เพื่ อหาแนวทางแก ไขป ญหาในสถานการณ ป จจุ บั น ศึ กษา
แนวโน ม ของโลกในศตวรรษที่ ๒๑ และการวิ เ คราะห แนวโน มของโลกป จจุ บั นในด านต า งๆ และการวิ เ คราะห
สถานการณปจจุบันของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
สถานการณปจจุบันของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
๔๐๖ ๔๓๔ สัมมนาการจัดการกิจการคณะสงฆ ๒ (๒-๐-๔) ๔๐๓ ๔๓๘ สัมมนาการจัดการกิจการคณะสงฆ ๒ (๒-๐-๔)
(Seminar on Sangha Management)
(Seminar on Sangha Management)
สัมมนาการบริหารจั ดการกิจการคณะสงฆ ตาม
ศึกษาการจัดการกิจการคณะสงฆ พัฒนาการ
หัวขอที่กําหนด
จัดการกิจการคณะสงฆ ศึกษาและวิเคราะหปญหา อุปสรรค
ที่เกิดขึ้นในการบริหารกิจการคณะสงฆ ศึกษากระบวนการ
และวิธีการแกไขปญหา ฝกปฏิบัติในการแสดงความคิดเห็น
และกระบวนการตัดสินใจในดานตาง ๆ ของการจัดการกิจการ
คณะสงฆและแนวโนมในการจัดการกิจการคณะสงฆไทยใน
อนาคต

ป รั บ ร หั ส
วิ ชาและปรั บ

๔๐๖ ๔๐๔ การประชาสัมพันธเชิงพุทธ
๒ (๒-๐-๔)
(Buddhist Public Relations)
ศึกษาความหมาย ปรัชญา ประเภท วัตถุประสงค
องคประกอบ เครื่องมือและสื่อของยุทธวิธีการประชาสัมพันธ
และการสารสนเทศอื่ นๆ ศึ กษาการเผยแพร พุ ทธธรรมที่ ใช
แนวทางของการประชาสั มพั นธ บทบาทของบรมครู ในการ
เผยแพร และหลั กการเผยแพร ธรรมะร วมสมั ย และศึ กษา
พระสงฆที่ประสบผลสําเร็จในการเผยแพรหลักธรรมของพระ
สัมมาสัมพุทธเจา

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

ปรับรหัส
วิชา และ
ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา

๔๐๖ ๔๐๕ การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาในอาเซียน
๒ (๒-๐-๔)
(Management on Buddhism in Asean
Countries)
ศึกษาความเปนมา พัฒนาการประชาคมอาเซียน
พัฒนาการกิ จการพระพุ ทธศาสนาในอาเซี ยน แนวโน มการ
จัดการกิจการพระพุทธศาสนาในอาเซียน

๔๐๓ ๔๔๐ การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาในอาเซียน
๒ (๒-๐-๔)
(Management on Buddhism in Asean
Countries)
ศึกษาประวัติความเปนมา พัฒนาการประชาคม
อาเซี ย น วั ต ถุ ป ระสงค เสาหลั ก ของประชาคมอาเซี ย น
พระพุ ทธศาสนาในประชาคมอาเซี ยน พั ฒ นาการกิ จการ
พระพุ ท ธศาสนาในอาเซี ย น แนวโน ม การจั ด การกิ จ การ
พระพุทธศาสนาในอาเซียน

ปรับรหัส
วิชา และ
ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา

๔๐๖ ๓๒๕ การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน
๓ (๓-๐-๖)
(The Development of Efficiency in
Working)
ศึ กษาหลั กการและทฤษฎี เกี่ ยวกั บการทํ างาน
ทักษะและวิ สัยทัศนในหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดย
เน นหลักการทํ างานในเชิ งกลยุ ทธ และประสิ ทธิภาพในการ
ทํางานตามแนวทฤษฎีการบริหารจัดการในลักษณะทีมงานเปน
หลัก และการพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานแนวพุทธ
มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

คํ า อ ธิ บ า ย
รายวิชา

ตัดออก

๑๐๐

ภาคผนวก ค.

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๑๐๑

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๑๐๒

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๑๐๓

ภาคผนวก ฆ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๑๐๔

ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒
-------------------------เพื่อใหการบริหารงานการศึกษาในมหาวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงค จึงเห็นสมควรออก ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๐ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๒๕
กุมภาพันธ ๒๕๔๒ จึงมีมติใหออกขอบังคับดังตอไปนี้ :บททั่วไป
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษา
ระดับ ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดากฎ ระเบี ยบ ข อบังคับ ขอกําหนด คําสั่ง หรือ ประกาศอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับ
ขอบังคับนี้ใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
“นิสิต” หมายถึง ผูที่ไดขึ้นทะเบียนเปนนิสิตระดับปริญญาตรีเรียบรอยแลว
ขอ ๕ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้
ขอ ๖ คุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษา
๖.๑ คุณสมบัติของนิสิตที่เปนพระภิกษุสามเณร
๖.๑.๑ เปนผูสอบไดเปรียญธรรม ๕ ประโยคขึ้นไปหรือ
๖.๑.๒ เป น ผู ส อบได เปรีย ญธรรม ๓ ประโยค และเปน ผูสํ าเร็จ การศึก ษา ประโยค
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไดรับประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
๖.๑.๓ เปนผูสําเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน
พระปริยัติธรรมสามัญศึกษา หรือ
๖.๑.๔ เป น ผู สํา เร็ จ การศึ กษาประโยคมัธ ยมศึก ษาตอนปลาย หรือ ได รั บ
ประกาศนียบัตรอื่น ที่มหาวิทยาลัยรับรองและเมื่อไดรับ การพิจารณาคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยแลว ตอง
ศึกษาวิชาภาษาบาลีที่มหาวิทยาลัยกําหนดไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต หรือ
๖.๑.๕ เป นพระสั งฆาธิการหรือครูสอนพระปริยัติธ รรม ผูสําเร็จ การศึกษา ประโยค
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทาและสอบไดนักธรรมชั้นเอก และไดรับการแตงตั้งมาแลว ไมนอยกวา ๓ ป
มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๑๐๕

๖.๑.๖ เปนผูที่มหาวิทยาลัยอนุมัติใหเขาศึกษาเปนกรณีพิเศษ เพื่อขอรับปริญญา ตาม
หลักเกณฑที่สภาวิชาการกําหนด
๖.๑.๗ เปนผูที่มีรางกายแข็งแรงและไมเปนโรค หรือภาวะอันเปนอุปสรรค ในการศึกษา
๖.๑.๘ ไม เ คยถู กคั ด ชื่อออก หรือถู กไลอ อกจากสถาบัน การศึก ษาใด ๆ เพราะความ
ประพฤติหรือวินัย
๖.๒ คุณสมบัติของนิสิตที่เปนคฤหัสถใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๗ มหาวิทยาลัยจะดําเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนิสิตใหม โดยพิจารณาแตงตั้งคณะ กรรมการ
สอบคัดเลือกผูสมัครเขาศึกษาในระดับปริญญาตรีในแตละปการศึกษา
ขอ ๘ มหาวิ ทยาลั ยอาจอนุ มัติใหผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญ ญาตรีในสาขาวิชาใดวิช าหนึ่ง หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นขึ้นทะเบียนเปนนิสิตเพื่อเขาศึกษาในอีกสาขาหนึ่งได ทั้งนี้ โดยคณะกรรมการ ประจํา
คณะหรือคณะกรรมการประจําวิทยาลัยที่ผูนั้นประสงคจะเขาศึกษามีมติเห็นชอบ
ใหคณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการประจําวิทยาลัยที่จะรับเขาศึกษามีอํานาจพิจารณา
เทียบรายวิชาและหนวยกิตที่ผูนั้นไดศึกษาแลว พรอมทั้งกําหนดเงื่อนไขและจํานวนหนวยกิตที่จะ ตองศึกษาใน
สาขาวิชาที่ผูนั้นขอเขาศึกษา ทั้งนี้ จะตองมีหนวยกิตสะสมใหมไมนอยกวา ๖๐ หนวยกิต และมีเวลาศึกษาอีก
ไมนอยกวา ๓ ภาคการศึกษาปกติ
ขอ ๙ การนับวันตาง ๆ ตามขอบังคับนี้ มหาวิทยาลัยจะประกาศใหทราบเปนป ๆ ไป
หมวดที่ ๑
การจัดและวิธีการศึกษา
ขอ ๑๐ การจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยใหใชระบบหนวยทวิภาค(Semester Credit System) โดย
แบงเวลาการศึกษาในแตละปการศึกษาออกเปน ๒ ภาคการศึกษาปกติ
๑๐.๑ ภาคการศึกษาที่หนึ่ง (First Semester) มีเวลาเรียนไมต่ํากวา ๑๕ สัปดาห
๑๐.๒ ภาคการศึกษาที่สอง (Second Semester) มีเวลาเรียนไมต่ํากวา ๑๕ สัปดาห
นอกจากนั้นจะจัดการศึกษาภาคฤดูรอน (Summer Session) ตอจากภาคการศึกษาที่สอง อีกหนึ่ง
ภาคก็ได โดยมีเวลาเรียนไมนอยกวา ๖ สัปดาห แตใหเพิ่มชั่วโมงการเรียนในแตละรายวิชา ใหเทากับภาคปกติ
ภาคการศึกษาฤดูรอนเปนภาคการศึกษาที่ไมบังคับ
ขอ ๑๑ ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีตองไมต่ํากวา ๘ ภาคการศึกษาปกติ และ
ตองปฏิบัติงานตามขอบังคับมหาวิทยาลัยอีก ๒ ภาคการศึกษาปกติ
ยกเว นในกรณี ขอ ๘ ใหเ ปน ไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดสําหรับผูเขาศึกษาในหลักสูตร ตอเนื่อง
ระยะเวลาการศึกษาใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๑๒ หลักสูตรระดับปริญญาตรีใหศึกษารายวิชาตามโครางสรางหลักสูตรที่มหาวิทยาลัย กําหนด
ขอ ๑๓ ใหกําหนด หนวยกิต (Credit) เปนหนวยสําหรับวัดปริมาณการศึกษาตามลักษณะ งานของแต
ละรายวิชา
ขอ ๑๔ การกําหนดคาหนวยกิตของรายวิชาในภาคการศึกษาปกติใหกําหนดเกณฑดังนี้
๑๔.๑ รายวิ ช าที่ นิ สิ ต ใช เ วลาฟ ง บรรยายสั ป ดาห ล ะ ๑ ชั่ ว โมง และมี ก ารเตรี ย ม หรื อ
การศึกษานอกเวลาเรียนอีกสัปดาหละ ๒ ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษาใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต
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๑๔.๒ รายวิชาที่นิสิตใชเวลาปฏิบัติการอภิปรายหรือสัมมนาสัปดาหละ ๒ - ๓ ชั่วโมงและเมื่อ
รวมกับการศึกษานอกเวลาเรียนแลว นิสิตใชเวลาไมนอยกวาสัปดาหละ ๓ ชั่วโมงตลอด ภาคการศึกษาใหมีคา
เทากับ ๑ หนวยกิต
ขอ ๑๕ ใหแตละคณะหรือวิทยาลัยกําหนดหลักสูตรและจํานวนหนวยกิตที่จะตองเรียน โดยจะ ตองมี
วิชาแกนพระพุทธศาสนาและวิชาพื้นฐานทั่วไปที่มหาวิทยาลัยกําหนดในแตละหลักสูตร
ขอ ๑๖ การเลือกและการขอเปลี่ ย นสาขาวิช าเอกใหเปน หนาที่และความรับผิดชอบของคณะ หรือ
วิทยาลัยที่จะออกระเบียบและกําหนดหลักเกณฑ
ขอ ๑๗ ใหแตละคณะหรือวิทยาลัยสงชื่อรายวิชาที่จะเปดสอนในแตละภาคการศึกษา ใหกองทะเบียน
และวัดผล ทราบ กอน วันลงทะเบียน
ภายหลังวันลงทะเบียนรายวิชาแลว หากคณะหรือวิทยาลัยจําเปนตองเปดสอนรายวิชาใหม เพิ่มขึ้น
หรือไมเปดสอนรายวิชาใดที่ไดแจงไวก็ใหดําเนินการไดแตตองไดรับความเห็นชอบจากคณะ กรรมการประจําคณะ
หรือคณะกรรมการประจําวิทยาลัย และตองแจงใหกองทะเบียนและวัดผลทราบ ทั้งนี้ ตองไมเกิน ๑๕ วัน
นับจากวันเปดภาคการศึกษา
ขอ ๑๘ ใหมหาวิทยาลัยออกระเบียบและกําหนดหลักเกณฑ ซึ่งไมขัดกับขอบังคับนี้ในการรับ นิสิตที่จะ
ขอยายจากคณะหรือวิทยาลัยตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยหรือโอนจากสถาบันการศึกษาอื่น โดย จะตองมีเวลา
การศึกษาตอเนื่องในคณะหรือวิทยาลัยที่เขาศึกษาใหมไมนอยกวา ๓ ภาคการศึกษา ปกติและตองมีหนวยกิต
สะสมใหมไมนอยกวา ๖๐ หนวยกิต
ขอ ๑๙ การเทียบฐานะชั้นปที่ของนิสิตใหมหาวิทยาลัยกําหนดจํานวนหนวยกิตที่นิสิต ลงทะเบียนเรียน
และสอบไดตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเปนเกณฑพิจารณาและกระทําเมื่อสิ้นภาค การศึกษาปกติทุกภาค
ขอ ๒๐ สภาพนิสิต แบงออกไดดังนี้ :๒๐.๑ นิสิตสภาพสมบูรณ (On Promotion)
ไดแก นิสิตที่สอบไดคาระดับเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๒.๐๐ ขึ้นไป
๒๐.๑ นิสิตสภาพรอพินิจ (On Probation)
ไดแก นิสิตที่สอบไดคาระดับเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๒.๐๐
การจําแนกสภาพนิสิตจะกระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแตละภาค ทั้งนี้ ยกเวนนิสิต ที่เขาศึกษา
เปนปแรก ซึ่งการจําแนกสภาพจะกระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่สองนับแตเริ่มเขาศึกษา
กองทะเบียนและวัดผลจะตองแจงสภาพรอพินิจใหนิสิตที่มีสภาพเชนนั้น และอาจารย ที่ปรึกษา
ของนิสิตผูนั้นทราบโดยเร็วที่สุด
ขอ ๒๑ การลาพักและการกลับเขาศึกษาใหม นิสิตอาจยื่นคํารองขอลาพักการศึกษา ตอคณบดี
หรือผูอํานวยการวิทยาลัยไดในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ :๒๑.๑ ถูกเกณฑหรือระดมเขารับราชการทหารกองประจําการ
๒๑.๒ ไดรับทุนการศึกษาระหวางประเทศ หรือทุนอื่นใดซึ่งมหาวิทยาลัย เห็นสมควร
สนับสนุน
๒๑.๓ เจ็บปวยตองพักรักษาตัวเปนเวลานานตามคําสั่งแพทยโดยมีใบรับรอง แพทยมา
แสดงตอมหาวิทยาลัย
๒๑.๔ มีเหตุจําเปนสุดวิสัยอื่นที่สําคัญ
ในกรณีที่นิสิตขอลาพักกอนลงทะเบียนรายวิชาหรือกอนเปดภาคการ ศึกษา นิสิต
ตองยื่น คํารองตอคณบดีหรือผูอํานวยการวิทยาลัยที่ตนสังกัดอยา งช าภายใน ๗ วัน นับจาก วัน ที่เปดภาค
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การศึกษา และจะตองเสียคาธรรมเนียมเพื่อรักษาสภานภาพการเปนนิสิตไว หากไมปฏิบัติ ตามมหาวิทยาลัยจะ
ถอนชื่อนิสิตผูนั้นออกจากทะเบียนนิสิตและใหพนสภาพการเปนนิสิตทันที
อนึ่ ง ถา นิ สิ ตขอลาพักการศึกษาหลังจากที่ไดล งทะเบีย นรายวิช าแลว หรือใน
ระหวางภาคการศึกษา นิสิตตองยื่นคํารองโดยเร็วที่สุดและจะตอง มีเวลาเรียนโดยสม่ําเสมอ ในระยะกอนการยื่น
คํารองขอลาพัก หากรายวิชาใดนิสิตขาดเรียนเกินรอยละ ๒๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด ใหถือวาไดผลการศึกษา
ระดับ F เฉพาะรายวิชานั้นและใหนําไปคิดคาระดับเฉลี่ยดวย
ขอ ๒๒ ใหคณบดีหรือผูอํานวยการวิทยาลัยที่นิสิตสังกัดอนุมัติใหลาพักไดครั้งละไมเกิน ๒ ภาคการศึกษา
ถานิสิตยังมีความจําเปนที่จะตองขอลาพักตอไปอีกใหยื่นคํารองขอลาพักใหมตามวิธีการ ดังกลาวแลว
นิสิตที่ไดรับอนุมัติใหลาพักหรือถูกสั่งพักการศึกษา เมื่อจะกลับเขาศึกษาใหมจะตองยื่น คํารองขอกลับ
เขาศึกษา ตอคณบดี หรือผูอํานวยการวิทยาลัยกอนวันเปดภาคการศึกษาไมนอยกวา ๑๕ วัน หากไมปฏิบัติตาม
จะไมมีสิทธิลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษานั้น เวนแตคณะกรรมการประจําคณะ หรือคณะกรรมการ
ประจําวิทยาลัยเห็นวามีเหตุสําคัญและจําเปนที่ทําใหนิสิตผูนั้นไมอาจยื่นคํารองขอ กลับเขาศึกษาไดทันตาม
กําหนดจะอนุมัติใหเปนกรณีพิเศษก็ได
ขอ ๒๓ คณะหรือวิทยาลัยจะตองแจงรายชื่อนิสิตที่ไดรับอนุมัติใหลาพักหรือถูกสั่งพักการ ศึกษาและ
รายชื่อนิสิต ที่กลับเขาศึกษาใหมใหกองทะเบียนและวัดผลทราบโดยเร็วที่สุด
หมวดที่ ๒
การขึ้นทะเบียนเปนนิสิต การลงทะเบียน การเพิ่มและการถอนรายวิชา
ขอ ๒๔ การขึ้นทะเบียนเปนนิสิต
๒๔.๑ ผูขึ้นทะเบียนเปนนิสิตตองนําหลักฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนดมายื่น ตอกองทะเบียนและ
วัดผลดวยตนเองตามวันเวลาและสถานที่ที่กําหนด พรอมทั้งชําระคาธรรมเนียมตาม ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๒๔.๒ ผูไมสามารถมายื่นคํารองขอขึ้นทะเบียนเปนนิสิตตามวันที่กําหนดตองแจง เหตุขัดของ
ใหกองทะเบียนและวัดผลทราบเปนลายลักษณอักษร ภายใน ๗ วันหลังจากที่กําหนดไว มิฉะนั้นจะถือวาสละ
สิทธิ์
ในกรณีที่ไดแจงใหกองทะเบียนและวัดผลทราบตามความในวรรคแรกแลว ตองขึ้น ทะเบียน
เปนนิสิตดวยตนเอง ยกเวนกรณีที่มหาวิทยาลัย พิจารณาเห็นวามีเหตุจําเปนอันหลีกเลี่ยงมิได จึงอนุญาตให
มอบหมายผูแทนมาขึ้นทะเบียนได ทั้งนี้ ตองทําใหเสร็จเรียบรอยภายใน ๗ วัน นับจากวัน เปดภาคการศึกษา
ขอ ๒๕ การลงทะเบียนรายวิชา
๒๕.๑ นิสิตตองลงทะเบียนรายวิชาตามที่ประสงคจะเรียนตามแบบฟอรม และ หลักเกณฑที่
กองทะเบียนและวัดผลกําหนดไว
๒๕.๒ ใหมีการลงทะเบียนรายวิชาทุกภาคการศึกษาและการลงทะเบียนทุกครั้ง ตองไดรับความ
เห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาซึ่งจะลงลายมือไวเปนหลักฐานในบัตรลงทะเบียนรายวิชา
๒๕.๓ นิสิตตองมาลงทะเบียนรายวิชาดวยตนเองตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด พรอม
ทั้งชําระคาธรรมเนียมและสวนที่คางชําระ(ถามี)ใหเรียบรอยจึงจะถือวาการลงทะเบียนนั้นสมบูรณ และนิสิตจะ
ไดรับรายงานผลการศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาเฉพาะรายวิชาที่ไดลงทะเบียนไวแลวเทานั้น
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๒๕.๔ นิสิตที่มาลงทะเบียนรายวิชาหลังจากวันที่กองทะเบียนและวัดผล กําหนด ใหถือวามา
ลงทะเบียนชา ตองชําระคาธรรมเนียมเพิ่มเปนพิเศษตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่งประกาศใหทราบเปน
คราว ๆ ไป
๒๕.๕ นิสิตที่ไมมาลงทะเบียนรายวิชาภายใน ๑๐ วันแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือ ๗
วันแรกของภาคการศึกษาภาคฤดูรอน เวนแตไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะ หรือคณะ กรรมการ
ประจําวิทยาลัยเปนกรณีพิเศษ ทั้งระยะเวลาที่พนกําหนดนั้นไมนานเกินสมควร และตอง ชําระคาธรรมเนียม
ตามขอ ๒๕.๔
ในกรณี ที่ นิ สิ ต ได รั บ อนุ มั ติ ใ ห ล งทะเบี ย นเป น กรณี พิ เ ศษเช น นี้ ถ า เวลาเรี ย น นั บ จากวั น
ลงทะเบี ย นรายวิ ช าเหลื ออยู ไ ม ถึง ร อ ยละ ๘๐ ของภาคการศึ ก ษานั้ น ก็ ให มี สิ ท ธิ์เ ข า สอบ ในรายวิ ช าที่ ไ ด
ลงทะเบียนดวย แตทั้งนี้ตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาที่เหลือ
๒๕.๖ นิสิตที่ไมลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาปกติภาคใดภาคหนึ่งที่ มหาวิทยาลัยเปด
ทําการสอนจะตองลาพักการศึกษาภายใตเงื่อนไขที่ไดระบุไวในขอ ๒๑ หากไมปฏิบัติ ดังกลาว มหาวิทยาลัยจะ
ถอนชื่อนิสิตผูนั้นออกจากทะเบียนนิสิตและใหพนสถานภาพการเปนนิสิตทันที
๒๕.๗ ถาไมเกินกําหนด ๒ ป นับจากวันที่มหาวิทยาลัยถอนชื่อนิสิตออกจากทะเบียน นิสิต
ตามขอ ๒๑ ขอ ๒๕.๖ และขอ ๕๘.๓ .๑๓ มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหนิสิตผูนั้นกลับเขาเปนนิสิตใหม ไดเมื่อมีเหตุ
อันสมควร โดยใหถือระยะเวลานั้นเปนระยะเวลาพักการศึกษา
ในกรณีเชนนี้นิสิตตองเสียคาธรรมเนียมเสมือนเปนผูลาพักการศึกษา รวมทั้งคา ธรรมเนียมอื่น
ๆ ที่คางชําระ (ถามี) ดวย
ขอ ๒๖ จํานวนหนวยกิตที่นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนได มีดังนี้ :๒๖.๑ นิสิตสภาพสมบูรณใหลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาปกติไมนอยกวา ๙ หนวยกิต
และไมเกิน ๒๒ หนวยกิต ยกเวนนิสิตคณะครุศาสตรใหเปนไปตามหลักสูตรของคณะ
ที่มหาวิทยาลัย
ประกาศใช สวนในภาคการศึกษาฤดูรอนใหลงทะเบียนรายวิชาไมเกิน ๑๐ หนวยกิต
๒๖.๒ นิสิตสภาพรอพินิจในภาคการศึกษาปกติ ใหลงทะเบียนรายวิชาไมนอยกวา ๖ หนวย
กิตและไมเกิน ๑๕ หนวยกิต สวนในภาคการศึกษาฤดูรอนใหลงทะเบียนรายวิชาไมเกิน ๖ หนวยกิต
๒๖.๓ นิสิตพิเศษที่มหาวิทยาลัยอนุมัติรับเขาศึกษาเปนกรณีพิเศษใหลงทะเบียน รายวิชาตาม
คําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
ขอ ๒๗ นิสิตที่ประสงคจะลงทะเบียนรายวิชา นอกเหนือไปจากที่กําหนดไวในขอ ๒๖ ตองยื่น คํารอง
เปนลายลักษณอักษรตอคณบดีหรือผูอํานวยการวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติเปนกรณีพิเศษ
ขอ ๒๘ การเพิ่มและการถอนรายวิชา
๒๘.๑ การขอเพิ่ มรายวิ ช าจะกระทําไดภ ายใน ๑๕ วั น แรกของภาคการศึ กษาปกติ หรื อ
ภายใน ๗ วันแรกของภาคการศึกษาฤดูรอน โดยไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอนและอาจารยที่ปรึกษา
๒๘.๒ การขอถอนรายวิชา ตองไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอนและอาจารยที่ปรึกษา ภายใน
เงื่อนไขและใหมีผล ดังตอไปนี้ :๒๘.๒.๑ ถาขอถอนภายใน ๑๕ วันแรกของภาคการศึกษาปกติหรือ ๗ วันแรก ของ
ภาคการศึกษาฤดูรอน รายวิชาที่ถอนนั้นจะไมปรากฏในระเบียน
๒๘.๒.๒ ถาขอถอนเมื่อพนกําหนด ๑๕ วันแรก แตยังอยูภายใน ๔๕ วันแรก ของ
ภาคการศึกษาปกติหรือเมื่อพนกําหนด ๗ วันแรก แตยังอยูภายใน ๒๐ วันแรกของภาคการศึกษา ฤดูรอนถือวา
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นิสิตถอนตัวจากการศึกษารายวิชานั้นและจะไดรับสัญลักษณ W ในรายวิชานั้น ทั้งนี้ตอง มีเวลาเรียนใน
รายวิชานั้นมาแลวไมนอยกวารอยละ ๘๐
๒๘.๒.๓ การขอถอนเมื่อ พ น กํ า หนด ตามข อ ๒๘.๒.๒ นั้ น จะกระทํ ามิ ไ ด เวน แต
คณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการประจําวิทยาลัยเห็นสมควรอนุมัติดวยเหตุผลพิเศษ ในกรณีเชนนี้
นิสิตจะไดรับสัญลักษณ W ในรายวิชาที่ไดรับอนุมัติใหถอนนั้น
๒๘.๒.๔ การถอนซึ่ ง ไม ไ ด รั บ อนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการประจํ า คณะ หรื อ
คณะกรรมการประจําวิทยาลัย ตามขอ ๒๘.๒.๓ นิสิตจะไดรับระดับ F ในรายวิชานั้น และใหนํามา คํานวณ
คาระดับเฉลี่ยดวย
๒๘.๒.๕ นิ สิ ต จะถอนรายวิ ช าจนเหลื อ จํา นวนหน ว ยกิ ต ต่ํ า กว า ๙ หน ว ยกิ ต ใน
การศึ กษาภาคปกติ ไม ได เว น แต จ ะได รั บ อนุมัติจ ากคณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการ ประจํา
วิทยาลัย
ขอ ๒๙ มหาวิทยาลัยจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียมตาง ๆ รวมทั้งสิทธิการไดรับคาธรรมเนียม คืนในบาง
กรณี ซึ่งจะประกาศใหทราบเปนคราว ๆ ไป
หมวดที่ ๓
การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา
ขอ ๓๐
ใหมีการวัดผลการศึกษาทุกรายวิชาที่นิสิตไดลงทะเบียนเรียนไวแตละภาคการศึกษา
ขอ ๓๑ การวัดผลการศึกษาอาจทําไดหลายวิธี ในระหวางภาคการศึกษาจะมีการสอบทุกราย วิชาที่
ลงทะเบียนเรียนไวในภาคการศึกษานั้น ถารายวิชาใดไมมีการสอบใหคณบดี หรือผูอํานวยการ วิทยาลัยประกาศ
ใหนิสิตทราบกอนการลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น
ขอ ๓๒ นิสิตตองมีเวลาเรียนในแตละรายวิชาที่ไดลงทะเบียนเรียนไวไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลา
เรียนทั้งหมด ในภาคการศึกษานั้นจึงจะมีสิทธิเขาสอบในรายวิชานั้น ยกเวนกรณีตามขอ ๒๕.๕
นิสิตผูมีเวลาเรียนในรายวิชาใดไมครบเกณฑกําหนดดังกลาว และมิไดรับอนุมัติจากคณบดี จะไดระดับ
F ในรายวิชานั้นและใหนํามาคํานวณคาระดับเฉลี่ยดวย
ขอ ๓๓
การประเมินผลการศึกษา
ระบบการประเมินผลการศึกษาในแตละรายวิชานั้นใหมีผลการศึกษาระดับ (Grade) และคาระดับ
(Grade-Point) ดังนี้
ผลการศึกษา
ระดับ
คาระดับ
ดีเยี่ยม (EXCELLENT)
A ๔.๐
ดีมาก (VERY GOOD)
B+
๓.๕
ดี (GOOD)
B
๓.๐
คอนขางดี (VERY FAIR)
C+
๒.๕
พอใช (FAIR)
C
๒.๐
คอนขางพอใช (QUITE FAIR) D+
๑.๕
ออน (POOR)
D
๑.๐
ตก (FAILED)
F
๐
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ทั้งนี้ เกณฑคะแนนต่ําสุดที่ถือวาผานในรายวิชานั้น ๆ คือ ระดับ D
ขอ ๓๔ การใหระดับ F ใหกระทําในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้
๓๔.๑ นิสิตเขาสอบและสอบตก
๓๔.๒ นิสิตขาดสอบโดยไมไดรับอนุมัติจากคณบดีหรือผูอํานวยการวิทยาลัย
๓๔.๓ นิสิตไมมีสิทธิเขาสอบ ตามขอ ๓๒
๓๔.๔ นิสิตขอถอนรายวิชาในกรณีอื่น นอกจากที่ระบุไวในขอ ๒๘.๒.๔
๓๔.๕ นิสิตไมแกผลการศึกษาที่ไมสมบูรณ (I) ตามกําหนดเวลาที่ระบุไวในขอ ๓๗
วรรค ๒
๓๔.๖ นิสิตกระทําผิดระเบียบการสอบไลและไดรับการตัดสินใหสอบตก
ข อ ๓๕ นอกจากการวั ด ผลเป น ระดั บ ตามข อ ๓๓ แล ว รายงานผลการศึ ก ษาอาจแสดงได ด ว ย
สัญลักษณอื่นอีกดังนี้
สัญลักษณ
ผลการศึกษา
I (Incomplete)
ไมสมบูรณ
S (Satisfactory)
สอบไดไมกําหนดระดับ
U (Unsatisfactory)
สอบตกไมกําหนดระดับ
W (Withdrawn)
ถอนรายวิชาที่ศึกษา
Au (Audit)
ศึกษาโดยไมนับหนวยกิต
ขอ ๓๖ ในการศึกษารายวิชาตามหลักสูตรวิชาพื้นฐานทั่วไปของมหาวิทยาลัย หรือรายวิชา ซึ่งมีลักษณะ
เชนเดียวกับวิชาพื้นฐานทั่วไปของมหาวิทยาลัย อาจมีการวัดผลโดยไมมีคาระดับก็ได และใหแสดงผลการศึกษา
โดยใชสัญลักษณ S หรือ U
รายวิชาใดซึ่งมีลักษณะเชนเดียวกับรายวิชาพื้นฐานทั่วไปของมหาวิทยาลัยตามความในวรรค
กอนใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๓๗
การใหสัญลักษณ I สําหรับรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง ใหกระทําไดในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังตอไปนี้ :๓๗.๑ นิสิตไมสงงานมอบหมายหรือไมเขาทดสอบยอยใหครบเกณฑตามกําหนด ที่อาจารย
ผูสอนวิชานั้นสั่งหรือดําเนินการในภาคการศึกษา
๓๗.๒ นิสิตปวยไมอาจกระทําการสอบระหวางการสอบรายวิชานั้น โดยมีใบรับรอง แพทยมา
แสดงตอมหาวิทยาลัย
๓๗.๓ นิสิตขาดสอบโดยไมไดรับอนุมัติ จากคณบดีหรือผูอํานายการวิทยาลัย หรือดวย เหตุ
สุดวิสัยบางประการ ซึ่งทําใหนิสิตนั้นยังปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายสําหรับรายวิชานั้นไมสมบูรณ และอาจารย
ผูสอนเห็นวาไมสมควรประเมินผลการศึกษาขั้นสุดทายของนิสิตผูนั้น
ในกรณีดังกลาวตามขอ ๓๗.๑, ๓๗.๒, และ ๓๗.๓ นิสิตจะตองทําการสอบและปฏิบัติงานที่ได รับ
มอบหมายจาก อาจารยผูสอนใหเรียบรอยเพื่อใหผลการศึกษาที่สมบูรณ อยางชาภายใน ๑๕ วัน หลัง จากวัน
ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาปกติถัดไป มิฉะนั้นสัญลักษณ I จะถูกปรับเปน F ทันที
นิสิตที่ไดรับผลการศึกษาสมบูรณตามเงื่อนไขในวรรคแรก จะไดระดับคะแนนไมสูงกวา C เวนแตนิสิตผู
นั้นจะมีประวัติการเรียนเปนพิเศษ และผลไมสมบูรณ (I)นั้นเกิดเนื่องมาแตเหตุสุดวิสัย อาจใหไดรับระดับสูงกวา
C ได ทั้งนี้ใหอยูในดุลพินิจของอาจารยผูสอนหรืออาจารยที่ปรึกษา และคณะ กรรมการประจําคณะหรือ
คณะกรรมการประจําวิทยาลัยพิจารณารวมกันอนุมัติ
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ขอ ๓๘ การใหสัญลักษณ S จะใหเฉพาะรายวิชาซึ่งนิสิตสอบไดและหลักสูตรระบุวาเปน รายวิชาที่นิสิต
ตองเรียนและสอบใหไดโดยไมกําหนดระดับ
ขอ ๓๙ การใหสัญลักษณ U จะใหเฉพาะรายวิชาที่นิสิตสอบตกและหลักสูตรระบุวาเปน รายวิชาที่นิสิต
ตองเรียนและสอบใหไดโดยไมกําหนดระดับ ในกรณีนี้นิสิตตองลงทะเบียนเรียนใหม จนกวาจะสอบไดสัญลักษณ
S
ขอ ๔๐ การใหสัญลักษณ Au ใหกระทําเฉพาะรายวิชาที่นิสิตไดลงทะเบียนไวและแจงความ จํานงในวัน
ลงทะเบียนวาจะเรียนโดยไมนับหนวยกิต และไมประสงคจะใหมีการวัดผล
ขอ ๔๑ การใหสัญลักษณ W ใหกระทําเฉพาะรายวิชาในกรณีที่ระบุไวในขอ ๒๘.๒.๒ และ ๒๘.๒.๓
ขอ ๔๒ นิสิตที่ผลการสอบในรายวิชาใดไมต่ํากวาระดับ D ใหถือวาสอบไดในรายวิชานั้น ยกเวน ใน
รายวิชาที่หลักสูตรกําหนดวาจะตองไดใหสูงกวาระดับ D
หากรายวิชาที่สอบตกเปนวิชาบังคับในหลักสูตร นิสิตจะตองลงทะเบียนเรียนวิชานั้นจนสอบ ไดตาม
หลักเกณฑที่กําหนดไวในวรรคแรก
หากรายวิชาที่สอบตกเปนวิชาเลือก นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนซ้ําในรายวิชานั้น หรืออาจลง ทะเบียน
เรียนวิชาอื่นแทนก็ได
ขอ ๔๓ รายวิชาใดที่นิสิตสอบไดสูงกวาระดับ D ไมมีสิทธิลงทะเบียนในรายวิชานั้นอีก สวน รายวิชาที่
นิสิตลงทะเบียนโดยไมนับหนวยกิต (Audit) นิสิตอาจจะลงทะเบียนเรียนอีกก็ได
ขอ ๔๔ การนับหนวยกิตสะสมใหนับรวมเฉพาะหนวยของรายวิชาที่นิสิตสอบไดตามเกณฑขอ ๓๘ และ
ขอ ๔๒ เทานั้น
๔๔.๑ ในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดมากกวาครั้งหนึ่งใหนับจํานวนของ หนวยกิ
ตของรายวิชานั้นไปคิดเปนหนวยกิตสะสมไดเพียงครั้งเดียว
๔๔.๒ ในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนเรียนวิชาที่ระบุไววาเปนวิชาที่เทียบเทากัน ใหนับ หนวยกิต
เฉพาะรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งเทานั้นเปนหนวยกิตสะสม
ขอ ๔๕ ใหมีการประเมินผลการศึกษาเมื่อสิ้นสุดการศึกษาทุกภาค โดยคํานวณหา คาระดับ เฉลี่ย ของ
รายวิชาที่นิสิตไดลงทะเบียนไวสําหรับภาคการศึกษานั้น คานั้นเรียกวา คาระดับเฉลี่ยประจําภาค (SEMESTER
GRADE POINT AVERAGE = SGPA) และใหคิดคาระดับเฉลี่ยสําหรับรายวิชาทั้งหมด ทุกภาค การศึกษาตั้งแต
เริ่มเปนนิสิตถึงภาคการศึกษาปจจุบัน คานั้นเรียกวา คาระดับเฉลี่ยสะสม
(CUMULATIVE GRADE
POINT AVERAGE = CUM GPA)
ขอ ๔๖ การคิดคาระดับเฉลี่ยประจําภาค (SGPA ) คํานวณไดจากการนําผลบวกของผลคูณ ระหวางคา
ระดับตอหนวยกิตกับจํานวนหนวยกิตของแตละรายวิชาที่ลงทะเบียนใน ภาคการศึกษานั้นตั้ง แลวหารดวยหนวย
กิตทั้งหมดที่ลงทะเบียนไวในภาคการศึกษานั้น
ขอ ๔๗ การคิดคาระดับเฉลี่ยสะสม (CUM GPA ) คํานวณไดจากการนําผลบวกของผลคูณ ระหวางคา
ระดับตอหนวยกิตกับจํานวนหนวยกิตของแตละรายวิชาที่ลงทะเบียนไวทั้งหมดตั้งแลวหาร ดวยจํานวน หนวยกิต
ทั้งหมดที่ไดลงทะเบียนไวไมวารายวิชานั้นจะซ้ํากันหรือแทนกันก็ตาม
ขอ ๔๘ รายวิชาใดที่มีรายงานผลการศึกษาเปนสัญลักษณ I, S, W, Au จะไมนํามาคํานวณหาคา
ระดับเฉลี่ย ตามขอ ๔๖ และขอ ๔๗
ขอ ๔๙ การหาคาระดับเฉลี่ยใหคิดทศนิยมสองตําแหนงไมปดเศษ
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หมวดที่ ๔
การเตือนและการรอพินิจ
ขอ ๕๐ มหาวิทยาลัยจะนําผลการศึกษาของนิสิตแตละรายมาพิจารณาทุกภาคการศึกษา รวมทั้ง ภาค
การศึกษาภาคฤดูรอน นิสิตจะตองไดคาระดับเฉลี่ยสะสม ถึงภาคการศึกษานั้น ๆ ไมต่ํากวา ๒.๐๐ มิฉะนั้น จะ
ไดรับการเตือน (เตือน ๑ หรือ เตือน ๒ ) หรือ อยูในภาวะรอพินิจในตนภาคการศึกษาถัดไป หรือถูกถอนชื่อออก
จากทะเบียนนิสิตแลวแตกรณี
ขอ ๕๑ ในภาคแรกที่ไดเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย นิสิตผูใดไดคาระดับเฉลี่ยสําหรับภาคการ ศึกษานั้น
ต่ํากวา ๑.๕๐ จะไดรับการเตือน (เตือนพิเศษ) จาก มหาวิทยาลัยซึ่งไมนับเปนการเตือนตาม
ขอ
๕๓
ขอ ๕๒
นิสิตตองไดรับคาเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นสองภาคแรกที่ไดศึกษาในมหาวิทยาลัย ไมต่ํากวา
๑.๗๕ มิฉะนั้นจะตองถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนิสิต
ขอ ๕๓
หากไดรับการเตือนสองภาคการศึกษาติดตอกัน โดยยั งไดคาระดับเฉลี่ยสะสมต่ํากวา
๒.๐๐ อยูเชนเดิม ใหอยูในภาวะรอพินิจในภาคการศึกษาถัดไป และใหบันทึกภาวะรอพินิจนั้นลงใน ระเบียน
เรียนดวย
ขอ ๕๔ ในภาคการศึกษาที่อยูในภาวะรอพินิจ หากนิสิตยังไดคาระดับเฉลี่ยสะสมจนถึงภาค การศึกษา
นั้นต่ํากวา ๒.๐๐ อยูอีก นิสิตผูนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนิสิต ยกเวนกรณีตามขอ ๕๕
ขอ ๕๕ นิสิตที่ไดศึกษารายวิชาตาง ๆ ครบจํานวนหนวยกิตตามที่กําหนดไวในหลักสูตรแลว ไดคาระดับ
เฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๑.๗๕ แตไมถึง ๒.๐๐ ตามเกณฑสมบูรณ มหาวิทยาลัยอาจใหนิสิตผูนั้น ศึกษาตอไปตามที่
เห็นสมควร โดยจะใหศึกษาตอในคณะเดิมหรือเปลี่ยนสาขาวิชาหรือยายโอนคณะ สังกัดภายใตขอบังคับ ๖๒.๑
และขอ๖๒.๕
ข อ ๕๖ กรณี ข อ ๕๕ นิ สิ ต จะต อ งศึ ก ษาให ไ ด ค า ระดั บ เฉลี่ ย สะสมถึ ง เกณฑ ๒.๐๐ ภายใน
ระยะ ๓ ภาคการศึกษาถัดไป ทั้งนี้ ตองไมเกินสองเทา ( ๘ ป) สําหรับภาคการศึกษาปกติ นับแตวันที่ขึ้น
ทะเบียนเปนนิสิต
ขอ ๕๗ ภายใตบังคับขอ ๕๖ การเปลี่ยนสาขาวิชาก็ดี การยายโอนคณะสังกัดก็ดี การพักการ ศึกษาก็
ดี ไมมีผลทําใหการเตือนและภาวะรอพินิจเปลี่ยนแปลง
หมวดที่ ๕
การพนสภาพนิสิตและวินัยของนิสิต
ขอ ๕๘ นิสิตตองพนสภาพการเปนนิสิตในกรณีตอไปนี้
๕๘.๑ สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและไดรับปริญญาตามขอ ๖๔
๕๘.๒ ไดรับอนุมัติจากคณบดีหรือผูอํานวยการวิทยาลัยใหลาออก
๕๘.๓ ถูกถอนชื่อออกจากมหาวิทยาลัย ในกรณีดังตอไปนี้
๕๘.๓.๑ ไมลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใดการศึกษาหนึ่งตามขอ ๒๕.๖
๕๘.๓.๒ เมื่อพนกําหนดเวลาหนึ่งภาคการศึกษาแลวไมชําระคาบํารุง มหาวิทยาลัย
เพื่อรักษาสถานภาพการเปนนิสิต
๕๘.๓.๓ ขาดคุณวุฒิหรือคุณสมบัติตามขอ ๖ อยางใดอยางหนึ่งตามแตกรณี
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๕๘.๓.๔ สอบไดรับคาระดับเฉลี่ยประจําภาคในภาคการศึกษาที่ ๑ ของการเขาศึกษา
ในมหาวิทยาลัย (ปที่ ๑ หรือปที่ ๓ แลวแตกรณี) ต่ํากวา ๑.๒๕ หรือสอบไดคาระดับเฉลี่ยสะสม ของสองภาค
การศึกษาแรกของการเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยต่ํากวา ๑.๗๕
๕๘.๓.๕ ตั้งแตภาคการศึกษาที่ ๓ ของการเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
เปนตนไป
สอบไดคาระดับเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๕๐
๕๘.๓.๖ ได รั บ คาระดับ เฉลี่ย สะสมต่ํากวา ๑.๗๕ เปน เวลาสองภาคการศึกษา
ติดตอกัน
๕๘.๓.๗ ไมพนสภาพรอพินิจตามความในขอ ๕๔
๕๘.๓.๘ สอบไดไมค รบตามหลักสู ตรของแตล ะคณะหรือไดค าระดั บ เฉลี่ย สะสม
ตลอดหลักสูตรไมถึง ๒.๐๐ ภายในระยะเวลา ๒ เทา ของเวลาการศึกษาตามหลักสูตร
๕๘.๓.๙ ทําการทุจริตอยางรายแรงในการสอบ
๕๘.๓.๑๐ ไมสามารถเลือกวิชาเอก – โท (ถามี) ภายในระยะเวลาตาม หลักเกณฑที่
แตละคณะกําหนดไวในหลักสูตร
๕๘.๓.๑๑ ถูกสั่งพักการเรียนรวมกันเกินกวา ๒ ภาคการศึกษาปกติ
๕๘.๓.๑๒ ประพฤติผิดอยางรายแรงและไดรับการพิจารณาโทษใหพนสภาพ การเปน
นิสิต
๕๘.๓.๑๓ โอนไปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น
๕๘.๓.๑๔ มรณภาพหรือตาย
ขอ ๕๙ นิสิตที่พนสภาพการเปนนิสิตแลว หากจะกลับมาศึกษาใหมจะนําหนวยกิตสะสมเดิม มาใช
ประโยชนในการศึกษาครั้งใหมอีกไมได
ขอ ๖๐ ในกรณี ที่นิ สิ ตกระทํา ผิ ดกฎ ระเบีย บ ขอบังคับ ขอกําหนด คําสั่งหรือประกาศอื่น ของ
มหาวิทยาลัย ตองไดรับการพิจารณาโทษกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
๖๐.๑ ภาคทัณฑ
๖๐.๒ พักการเรียน
๖๐.๓ พนสภาพการเปนนิสิต
ขอ ๖๑ การลงโทษนิสิตที่กระทําผิดระเบียบการสอบในการสอบประจําภาคหรือการสอบ ระหวางภาค
ใหคณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการประจําวิทยาลัยที่นิสิตผูนั้น สังกัดอยูรวม กับกรรมการควบคุม
การสอบเปนผูพิจารณาวาเปนความผิดประเภททุจริตหรือสอเจตนาทุจริตหรือเปน ความผิดอื่น
๖๑.๑ ถาเปนความผิดประเภททุจริตใหลงโทษนิสิตผูกระทําผิดดังตอไปนี้
๖๑.๑.๑ ใหนิสิตผูนั้นไดรับระดับ F ในรายวิชานั้น
๖๑.๑.๒ ใหคณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการประจําวิทยาลัย ที่นิสิตผูนั้น
สังกัดอยูพิจารณาสั่งพักการศึกษาอยางนอย ๑ ภาคการศึกษาปกติ หรืออาจใหพนสภาพ การเปนนิสิตได
การพักการศึกษาของนิสิตผูกระทําผิดนั้นใหเริ่มในภาคการศึกษาปกติถัดจากภาคการศึกษาที่กระทําผิด
และใหนับระยะเวลาที่ถูกสั่งพักการศึกษาเปนระยะเวลาการศึกษาดวย
๖๑.๒ ถ า เป น ความผิ ดประเภทผิด ระเบี ย บการสอบอยางอื่น นอกเหนือ จากขอ ๖๑.๑ ให
คณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการประจําวิทยาลัยเปนผูพิจารณาลงโทษตามควรแกกรณีความผิด แต
จะตองไมเกินกวาที่ระบุไวในขอ ๖๑.๑.๑
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ทั้งนี้ใหคณบดีหรือผูอํานวยการวิทยาลัยที่นิสิตผูกระทําผิดนั้นสังกัดอยูดําเนินการลงโทษตาม มติของ
คณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการประจําวิทยาลัย แลวแจงใหกองทะเบียนและวัดผล ทราบทันที
หมวดที่ ๖
การยายโอนสังกัดและหนวยกิต
ขอ ๖๒

การยายโอนสังกัดหรือคณะหรือวิทยาลัยอาจทําไดในกรณีดังตอไปนี้
๖๒.๑ นิสิตจะมีสิทธิขอยายสังกัดคณะหรือวิทยาลัยที่ไดศึกษาอยูไปอยูในสังกัดอีก คณะหนึ่ง
ไดตอเมื่อไดศึกษาในคณะหรือวิทยาลัยที่กําลังศึกษาอยูมาแลวไมนอยกวา ๒ ภาคการศึกษาปกติ ไมนับภาค
การศึกษาที่ลาพัก ถูกสั่งพัก หรือถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนิสิตและตองไดคาระดับเฉลี่ย สะสมไมต่ํากวา
๑.๗๕
๖๒.๒ การขอยายโอนสังกัดคณะหรือวิทยาลัยใหนิสิตผูประสงคจะขอยายโอน สังกัดแสดง
ความจํานงเปนลายลักษณอักษรพรอมเหตุผลประกอบยื่นตอคณบดี หรือผูอํานวยการ วิทยาลัย ที่ตนสังกัด
อยางชา ๑๕ วันกอนวันเปดภาคการศึกษาปกติ
ใหคณบดีหรือผูอํานวยการวิทยาลัยที่นิสิตสังกัดอยูสงคําขอยายโอนพรอมขอคิดเห็นประกอบ ไปยังคณะ
หรือวิทยาลัยที่นิสิตขอยายโอนไปสังกัดเพื่อศึกษานั้น
การจะอนุมัติหรือไมใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการประจํา วิทยาลัย
ที่เกี่ยวของ เมื่อไดรับอนุมัติใหยายโอนสังกัดแลว ตองเสียคาธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๖๒.๓ การยายโอนคณะหรือวิทยาลัยตองดําเนินการใหเสร็จกอนจะลงทะเบียน รายวิชา เวน
แตอธิการบดีจะประกาศหรือสั่งการเปนอยางอื่น
๖๒.๔ ใหคณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการประจําวิทยาลัยที่รับยายโอน มีอํานาจ
พิจารณาเทียบรายวิชาและหนวยกิตที่นิสิตผูนั้นไดศึกษาไวแลว เพื่อกําหนดเงื่อนไขการศึกษา และจํานวน หนวย
กิตที่จะตองศึกษาใหมในคณะหรือวิทยาลัยที่รับยายโอน
ใหคณะหรือวิทยาลัยที่รับ ยายโอน ดําเนินการ ตามความในวรรคแรกใหเสร็จสิ้นและแจงผลให กอง
ทะเบียนและวัดผลทราบกอน วันลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษานั้น ๆ
๖๒.๕ การนับระยะเวลาการศึกษาตามขอ ๕๖, ๕๘.๓ และขอ ๖๔.๑ ใหนับระยะเวลา
การศึกษาในคณะเดิมรวมดวย
ขอ ๖๓ สําหรับนิสิตที่ยายโอนคณะหรือวิทยาลัยภายในมหาวิทยาลัยใหนําผลการศึกษา ของรายวิชา
ตาง ๆ ที่ไดศึกษาจากคณะหรือวิทยาลัยเดิมมาคํานวณคาระดับเฉลี่ยสะสมดวย แมรายวิชา ที่นิสิตผูยายโอน
คณะได ศึกษาจะไม ตรงกั บ หลั กสู ต รของคณะหรือวิ ทยาลั ย ที่สัง กัดใหมก็ต าม สําหรั บ นิ สิตที่โ อนคณะหรื อ
วิ ทยาลั ย มาจากมหาวิ ทยาลั ย หรื อสถาบั น อุดมศึก ษาอื่น ใหทํา การประเมิ น ผล เฉพาะรายวิช าที่ไดศึกษาใน
มหาวิทยาลัยนี้เทานั้น
ในกรณีที่นิสิตมหาวิทยาลัยไดรับอนุมัติจากคณบดีหรือผูอํานวยการวิทยาลัยที่ตนสังกัดใหลงทะเบียน
เรียนบางรายวิชาในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ใหนําผลการศึกษาของรายวิชานั้น ๆ มา คํานวณหา
คาระดับเฉลี่ยดวย

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๑๑๕

หมวดที่ ๗
การสําเร็จการศึกษา
ขอที่ ๖๔ นิสิตผูสําเร็จการศึกษาตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ :๖๔.๑ สอบไดหนวยกิตสะสมครบตามหลักสูตรที่เขาศึกษาภายในระยะเวลาไมเกิน ๒ เทาของ
เวลาการศึกษาตามหลักสูตรและมีคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐
๖๔.๒ ผานการฝกภาคปฏิบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวย
การฝกภาคปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน
๖๔.๓ ไมมีพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย
ขอ ๖๕ นิสิตที่จะไดรับปริญญาเกียรตินิยม จะตองมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้
๖๕.๑ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๖๕.๑.๑ ต องสอบไดห นว ยกิตครบตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนดไวใน
หลักสูตรการศึกษานั้น
๖๕.๑.๒ สอบไดคาระดับเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาไมต่ํากวา ๓.๕๐
๖๕.๑.๓ ไมเคยสอบไดต่ํากวา C หรือไดสัญลักษณ U ในรายวิชาที่ลง
ทะเบียนไวและ
๖๕.๑.๔ ไมมีประวัติในระเบียนการศึกษาวาเปนผูเคยประพฤติผิดอยาง
รายแรงในระหวางที่ศึกษา
๖๕.๒ เกียรตินิยมอันดับสอง
๖๕.๒.๑ สอบไดหนวยกิตครบตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนดไว
ในหลักสูตรการศึกษานั้น ๆ
๖๕.๒.๒ สอบไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๐๐
๖๕.๒.๓ ไมเคยสอบไดต่ํากวา D หรือไดสัญลักษณ U ในรายวิชาที่ลง
ทะเบียนเรียนไว และ
๖๕.๒.๔
ไม มี ป ระวั ติ ใ นระเบี ย นการศึ ก ษาว า เป น ผู เ คยประพฤติ ผิ ด อย า ง
รายแรงในระหวางที่ศึกษา
ขอ ๖๖ นิสิตที่โอนมาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นไมมีสิทธิไดรับปริญญา เกียรตินิยม
เวนแตจะไดศึกษาและไดหนวยกิตสะสมตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยไมนอยกวา สามในสี่ของจํานวนหนวยกิต
ทั้งหมด
ขอ ๖๗ นิสิตตองยื่นคํารองตอกองทะเบียนและวัดผลเพื่อขอรับปริญญาในภาคการศึกษาสุดทาย ที่
นิสิตจะสอบไดหนวยกิตครบตามหลักสูตร
ขอ ๖๘ ใหคณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการประจําวิทยาลัยและผูอํานวยการ กองทะเบียน
และวัดผลเปนผูพิจารณาคํารองของนิสิตเบื้องตนแลวเสนอตอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา เสนอสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติปริญญาหรือปริญญาเกียรตินิยมตอไป
ขอ ๖๙
สภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุมัติปริญญาอยางนอยปละ ๑ ครั้ง
ขอ ๗๐ มหาวิทยาลัยจัดใหมีพิธีประสาทปริญญาบัตรปละ ๑ ครั้ง ซึ่งจะประกาศกําหนดวัน ใหทราบ
เปนป ๆ ไป
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๑๑๖

บทเฉพาะกาล
ขอ ๗๑ ใหใชขอบังคับนี้กับนิสิตระดับปริญญาตรี ดังตอไปนี้
๗๑.๑ นิสิตที่เขาศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรีกอนปการศึกษา ๒๕๔๒ ยังคงปฏิบัติ ตาม
ขอบังคับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พุทธศักราช
๒๕๓๐
๗๑.๒ นิสิตที่เขาศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๒ เปนตนไป
ใหปฏิบัติตามขอบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๒
ลงชื่อ

(พระสุเมธาธิบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๑๑๗

ภาคผนวก ง
ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒)
พุทธศักราช ๒๕๕๐

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๑๑๘

ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒)
พุทธศักราช ๒๕๕๐
-------------------------โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษา
ระดั บ ปริ ญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่ อให การดํ าเนิ น งานมีป ระสิ ทธิ ภ าพ บรรลุวั ตถุป ระสงค ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๐ เมื่อวันพุธที่ ๒๘ กุมภาพัน ธ
พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงใหออกขอบังคับมหาวิทยาลัยไว ดังตอไปนี้ :ขอ ๑ ขอบังคับ นี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดว ยการศึ กษา
ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ให ย กเลิ ก ความในข อ ๖ แหง ขอ บั งคั บ มหาวิ ทยาลัย มหาจุฬ าลงกรณราชวิ ทยาลั ย ว าด ว ย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชขอความตอไปนี้แทน
“ขอ ๖ คุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษา
๖.๑ คุณสมบัติของพระภิกษุสามเณรผูสมัครเขาศึกษา
(๑) เปนผูสอบไดเปรียญธรรม ๓ ประโยค และตองศึกษาวิชาสามัญเพิ่มเติมตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด หรือ
(๒) เปนผูสอบไดเปรียญธรรม ๓ ประโยค และสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน หรือ
(๓) เปนผูสอบไดเปรียญ ๓ ประโยค และไดรับประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง
หรือ
(๔) เปนผูสําเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา หรือ
(๕) เปนพระสังฆาธิการหรือครูสอนพระปริยัติธรรมที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ (ป.บส.) หรือ
(๖) เปนพระสังฆาธิการหรือครูสอนพระปริยัติธรรมที่สอบไดนักธรรมชั้นเอกและสําเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา หรือ
(๗) เปนผูสอบไดนักธรรมชั้นเอกและสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเทา และตองศึกษาวิชาภาษาบาลี ไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต ยกเวนผูสําเร็จ
การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาขาวิชาบาลีที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๑๑๙

(๘)

เปนผูสําเร็จระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือผูไดรับประกาศนียบัตรอื่นที่
มหาวิทยาลัยรับรอง และตองศึกษาวิชาภาษาบาลี ไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต ยกเวน
ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาบาลีที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
(๙) เปนผูที่มหาวิทยาลัยอนุมัติใหเขาศึกษาเปนกรณีพิเศษเพื่อขอรับปริญญาตามเกณฑที่
สภาวิชาการกําหนด
(๑๐) ไมเคยถูกคัดชื่อออกหรือถูกไลออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทาง
ความประพฤติหรือวินัย”
๖.๒ คุณสมบัติของคฤหัสถผูสมัครเขาศึกษา
(๑) เปนผูสอบไดเปรียญธรรมหรือบาลีศึกษา ๓ ประโยค และตองศึกษาวิชาสามัญเพิ่มเติม
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด หรือ
(๒) เปนผูสอบไดเปรียญธรรมหรือบาลีศึกษา ๓ ประโยค และสําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน หรือ
(๓) เปนผูสอบไดเปรียญหรือบาลีศึกษา ๓ ประโยค และไดรับประกาศนียบัตรอื่นที่
มหาวิทยาลัยอื่นรับรอง หรือ
(๔) เปนผูสําเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา หรือ
(๕) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือผูไดรับประกาศนียบัตรอื่นที่
มหาวิทยาลัยรับรอง และตองศึกษาวิชาภาษาบาลีไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต ยกเวน
ผูสําเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาภาษาบาลีที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
(๖) เปนผูที่มหาวิทยาลัยอนุมัติใหเขาศึกษาเปนกรณีพิเศษเพื่อขอรับปริญญาตามเกณฑที่
สภาวิชาการกําหนด
(๗) ไมเคยถูกคัดชื่อออกหรือถูกไลออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทาง
ความประพฤติหรือวินัย
ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๐
ลงชื่อ

(พระธรรมสุธี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๑๒๐

ภาคผนวก จ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) แกไขเพิ่มเติม
พุทธศักราช ๒๕๕๑

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๑๒๑

ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) แกไขเพิม่ เติม
พุทธศักราช ๒๕๕๑
------------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วา
ดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๑
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงใหออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับ นี้เรีย กวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วา ดว ย
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้สําหรับนิสิตผูเขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๑ เปนตนไป
ขอ ๓ บรรดากฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด คําสั่ง หรือประกาศอื่นใด ซึ่งขัดหรือแยงกับ
ขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ ๔ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้
ขอ ๕ ให ย กเลิ กขอ ๑๐ แหงขอบังคับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วา ดว ย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชขอความตอไปนี้แทน
“ขอ ๑๐ การจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยใหใชระบบหนวยทวิภาค (Semester Credit
System) โดยแบงเวลาการศึกษาในแตละปการศึกษาออกเปน ๒ ภาคการศึกษาปกติ
๑๐.๑ ภาคการศึกษาที่หนึ่ง (First Semester) มีเวลาเรียนไมต่ํากวา ๑๕
สัปดาห
๑๐.๒ ภาคการศึกษาที่สอง (Second Semester) มีเวลาเรียนไมต่ํากวา
๑๕ สัปดาห
นอกจากนั้น จะจัดการศึกษาภาคฤดูรอน (Summer Session) ตอจากภาคการศึกษาที่
สองอีก ๑ ภาคก็ได โดยมีเวลาเรียนไมนอยกวา ๖ สัปดาห แตใหเพิ่มชั่วโมงการเรียนในแตละรายวิชาใหเทากับ
ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาฤดูรอนเปนภาคการศึกษาที่ไมบังคับ”
ขอ ๖ ใหยกเลิกขอ ๑๑ แหงขอบังคับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วา ดว ย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชขอความตอไปนี้แทน
“ขอ ๑๑ ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีใชเวลาศึกษาไม เกิน ๘ ป
การศึกษา และตองปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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สวนหลักสูตรคณะครุศาสตร ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๑๐ ปการศึกษา และการปฏิบัติงาน
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดสําหรับคณะครุศาสตรใหนับเขาในปการศึกษาที่ ๕
ยกเวนในกรณีขอ ๘ ใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด สําหรับผูเขาศึกษาในหลักสูตร
ตอเนื่อง ระยะเวลาการศึกษาใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด”
ขอ ๗ ให ย กเลิ ก ข อ ๑๕ แหง ขอบั งคับ มหาวิ ทยาลัย มหาจุ ฬาลงกรณราชวิทยาลัย วา ดว ย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชขอความตอไปนี้แทน
“ขอ ๑๕ ให แตล ะคณะหรือวิทยาลัย กําหนดหลักสูตรและจํานวนหนว ยกิตที่จะตอง
เรี ย น โดยจะต อ งมี วิ ช าแกนพระพุ ท ธศาสนาและวิช าศึ กษาทั่ ว ไปตามที่ มหาวิ ทยาลั ย กํ า หนดไวใ น แต ล ะ
หลักสูตร”
ขอ ๘ ให ย กเลิ ก ข อ ๑๖ แหง ขอบั งคับ มหาวิ ทยาลัย มหาจุ ฬาลงกรณราชวิทยาลัย วา ดว ย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชขอความตอไปนี้แทน
“ขอ ๑๖ การเลื อกและการขอเปลี่ย นสาขาวิชาหรือวิชาเอกใหเปน หนาที่และความ
รับผิดชอบของคณะหรือวิทยาลัยที่จะออกระเบียบและกําหนดหลักเกณฑ”
ขอ ๙ ให ย กเลิ ก ข อ ๒๖ แหง ขอบั งคับ มหาวิ ทยาลัย มหาจุ ฬาลงกรณราชวิทยาลัย วา ดว ย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชขอความตอไปนี้แทน
“ขอ ๒๖ จํานวนหนวยกิตที่นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนได มีดังนี้
๒๖.๑ นิสิตสภาพสมบูรณใหลงทะเบียนรายวิช าในภาคการศึกษาปกติไม
นอยกวา ๙ หนวยกิต และไมเกิน ๒๒ หนวยกิต ยกเวนนิสิตคณะครุ
ศาสตรใหเปน ไปตามหลักสูตรของคณะที่มหาวิทยาลัย ประกาศใช
สวนในภาคการศึกษาฤดูรอนใหลงทะเบียนรายวิชาไมเกิน ๑๐ หนวย
กิต
๒๖.๒ นิสิตสภาพรอพินิจในภาคการศึกษาปกติ ใหลงทะเบียนรายวิชาไม
นอยกวา ๖ หนวยกิตและไมเกิน ๑๕ หนวยกิต สวนในภาคการศึกษา
ฤดูรอนใหลงทะเบียนรายวิชาไมเกิน ๖ หนวยกิต
๒๖.๓ นิ สิ ต พิ เ ศษที่ ม หาวิ ท ยาลั ย อนุ มั ติ รั บ เข า ศึ ก ษาเป น กรณี พิ เ ศษ ให
ลงทะเบียนรายวิชาตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
๒๖.๔ หลักสูตรระดับปริญ ญาตรีใหสําเร็จการศึกษาไดไมต่ํากวา ๖ ภาค
การศึ ก ษาปกติ สํ า หรั บ คณะครุ ศ าสตร ต อ งไม ต่ํ า กว า ๘ ภาค
การศึกษาปกติ”
ขอ ๑๐ ให ย กเลิ ก ข อ ๒๘ แหง ขอบั งคับ มหาวิ ทยาลัย มหาจุ ฬาลงกรณราชวิทยาลัย วา ดว ย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชขอความตอไปนี้แทน
“ขอ ๒๘ การเพิ่มและการถอนรายวิชา
๒๘.๑ การขอเพิ่มรายวิชาจะกระทําไดภายในสิบหาวันแรกของภาคการศึกษา
ปกติหรือภายในเจ็ดวันแรกของภาคการศึกษาฤดูรอน โดยไดรับอนุมัติ
จากอาจารยผูสอนและอาจารยที่ปรึกษา
๒๘.๒ การขอถอนรายวิชา ตองไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอนและอาจารยที่
ปรึกษาภายในเงื่อนไขและใหมีผล ดังตอไปนี้
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๒๘.๒.๑ ถาขอถอนภายในสิบหาวันแรกของภาคการศึกษาปกติหรือ
เจ็ดวันแรกของภาคการศึกษาฤดูรอน หรือนิสิตที่ถูกสั่งพัก
การศึกษา รายวิชาที่ถอนนั้นจะไมปรากฏสัญลักษณ W ใน
ระเบียน
๒๘.๒.๒ ถาขอถอนเมื่อพนกําหนดสิบหาวันแรก แตยังอยูภายในสี่
สิบหาวันแรกของภาคการศึกษาปกติหรือเมื่อพนกําหนดเจ็ด
วันแรก แตยังอยูภายในยี่สิบวันแรกของภาคการศึกษาฤดู
รอน ถือวานิสิตถอนตัวจากการศึกษารายวิชานั้นและจะ
ไดรับสัญลักษณ W ในรายวิชานั้น ทั้งนี้ ตองมีเวลาเรียนใน
รายวิชานั้นมาแลวไมนอยกวารอยละ ๘๐
๒๘.๒.๓ การขอถอนเมื่อพนกําหนด ตามของ ๒๘.๒.๒ นั้นจะกระทํา
มิได เวนแตคณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการ
ประจําวิทยาลัยเห็นสมควรอนุมัติดวยเหตุผลพิเศษ ในกรณี
เชนนี้ นิสิตจะไดรับสัญลักษณ W ในรายวิชาที่ไดรับอนุมัติ
ใหถอนนั้น
๒๘.๒.๔ การถอนซึ่งมิไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะหรือ
คณะกรรมการประจําวิทยาลัย ตามขอ ๒๘.๒.๓ นิสิตจะ
ไดรับระดับ F ในรายวิชานั้นและใหนํามาคํานวณคาระดับ
เฉลี่ยดวย
๒๘.๒.๕ นิ สิ ตจะถอนรายวิ ชาจนเหลื อจํ านวนหน วยกิ ตต่ํ ากว า ๙
หนวยกิตในการศึกษาภาคปกติไมได เวนแตจะไดรับอนุมัติ
จากคณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการประจํา
วิทยาลัย”
ขอ ๑๑ ให ย กเลิ ก ข อ ๓๒ แห ง ข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ว า ด ว ย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชขอความตอไปนี้แทน
“ขอ ๓๒ นิสิตตองมีเวลาเรียนในแตละรายวิชาที่ไดลงทะเบียนเรียนไวไมนอยกวารอยละ
๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด ในภาคการศึกษานั้นจะมีสิทธิเขาสอบในรายวิชานั้น ยกเวนกรณีตามขอ ๒๕.๕
นิสิตผูมีเวลาเรีย นในรายวิชาใดไมครบเกณฑกําหนดดังกลาว และมิไดรับอนุมัติจาก
คณบดีหรือผูอํานวยการวิทยาลัย จะไดรับระดับ F ในรายวิชานั้นและใหนํามาคํานวณคาระดับเฉลี่ยดวย”
ขอ ๑๒ ให ย กเลิ ก ข อ ๖๕ แห ง ข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ว า ด ว ย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชขอความตอไปนี้แทน
“ขอ ๖๕ นิสิตที่จะไดรับปริญญาเกียรตินิยม จะตองมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้
๖๕.๑ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๖๕.๑.๑ ตองสอบไดหนวยกิตครบตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่
กําหนดไวในหลักสูตรการศึกษานั้นๆ
๖๕.๑.๒ สอบไดคาระดับเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาไมต่ํากวา ๓.๕๐
๖๕.๑.๓ ไมเคยสอบไดต่ํากวา C หรือไดสัญลักษณ U ในรายวิชาที่
ลงทะเบียนไวและ
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๖๕.๑.๔ ไมมีประวัติในระเบียนการศึกษาวาเปนผูเคยประพฤติผิด
อยางรายแรงในระหวางที่ศึกษา
๖๕.๒ เกียรตินิยมอันดับสอง
๖๕.๒.๑ ตองสอบไดหนวยกิตครบตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่
กําหนดไวในหลักสูตรการศึกษานั้นๆ
๖๕.๒.๒ สอบไดคาระดับเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาไมต่ํากวา ๓.๒๕
๖๕.๒.๓ ไมเคยสอบไดต่ํากวา D หรือไดสัญลักษณ U ในรายวิชาที่
ลงทะเบียนไวและ
๖.๕.๒.๔ ไมมีประวัติในระเบียนการศึกษาวาเปนผูเคยประพฤติผิด
อยางรายแรงในระหวางที่ศึกษา”
ประกาศ ณ วันที่

๒๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

(พระธรรมสุธี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๑๒๕

ภาคผนวก ฉ
ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วาดวยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗
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ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วาดวยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗
----------------เพื่ออนุวัตใหเปนไปตามความในขอ ๘, ๑๘ และ ๖๒ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงเห็นสมควรออกระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วาดวยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/
๒๕๔๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงใหวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการ
โอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗”
ขอ ๒ ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดากฎ ระเบี ย บ ขอบังคับ ขอกําหนด คําสั่ง หรือ ประกาศอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับ
ระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“การโอน” หมายถึ ง การโอนผลการศึ กษาระดั บ ปริ ญ ญาและหน ว ยกิ ต ของรายวิ ช า
ในระดับเดียวกันที่ไดเคยศึกษามาแลวในมหาวิทยาลัย เพื่อใชนับเปนสวนหนึ่งของการศึกษา
“การเทียบโอน” หมายถึง การโอนผลการศึกษาระดับปริญญาและหนวยกิตของรายวิชา ใน
ระดับเดียวกัน ที่ไดเคยศึกษามาแลวในสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับ รอง เพื่อใชนับ เปนสวนหนึ่งของ
การศึกษาในมหาวิทยาลัย
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการประจําคณะ หรือวิทยาลัย ในมหาวิทยาลัย”
ขอ ๕ หลักเกณฑและเงื่อนไขการเทียบโอนผลการศึกษา มีดังนี้
(๑) นิสิตหลักสูตรปริญญาตรี หรือเทียบเทา ที่เคยศึกษามาแลวไมนอยกวาสองภาค
การศึกษาปกติ หรือมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวาสี่สิบหนวยกิต ในมหาวิทยาลัย และมีคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํา
กวา ๒.๐๐ หรือสําเร็จการศึกษามาแลวจากมหาวิทยาลัย ตองยื่นคํารองขออนุมัติตอคณะหรือวิทยาลัยที่รับโอน
ภายในระยะเวลาสิบหาวัน กอนวันเปดภาคการศึกษาปกติ
ในกรณีที่ขอโอนเกินกวาที่กําหนดไวใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
(๒) ใหคณะกรรมการเปนผูพิจารณาเห็นชอบการโอนของนิสิตที่ยื่นคํารองเฉพาะรายวิชา
ที่มีผลการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทา ไมต่ํากวาระดับ C หรือ S หรือ คาระดับ ๒.๐๐ หรือ
เทียบเทา ใหคณะหรือวิทยาลัยที่ดําเนินการรับโอนเสร็จสิ้นแลว แจงผลการโอนใหกองทะเบียนและวัดผลทราบ
กอนวันลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษานั้น ๆ
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(๓) จํานวนรายวิชาและผลการศึกษาที่เทียบโอนได ใหรวมเปนหนวยกิต ตามหลักสูตรที่
ศึกษาได และนําไปคิดคาระดับเฉลี่ยสะสม ยกเวนการโอนผลการศึกษาของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเทา จากมหาวิทยาลัย
(๔) นิสิตตองลงทะเบียนเรียนในคณะหรือวิทยาลัยที่รับเทียบโอนไมนอยกวาสามภาค
การศึกษาปกติ
นิสิตตองชําระคาธรรมเนียมการเทียบโอนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๖ หลักเกณฑและเงื่อนไขการเทียบโอนผลการศึกษา มีดังนี้
(๑) ผูที่เคยศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทา หรือสําเร็จการศึกษามาแลวจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ตองยื่นคํารองขออนุมัติตอคณะหรือวิทยาลัยที่รับเทียบโอน ภายใน
ระยะเวลาสิบหาวัน กอนวันเปดภาคการศึกษาปกติ
(๒) รายวิชาที่นํามาขอเทียบโอน ตองมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสามในสี่ของ
รายวิชาใหมที่ขอเทียบโอน และจํานวนหนวยกิตที่เทียบโอนได จะตองไมเกินสามในสี่ของจํานวนหนวยกิตรวม
ของหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่รับเทียบโอน
(๓) ใหคณะกรรมการเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบในการเทียบโอนของผูยื่นคํารอง
เฉพาะรายวิชาที่มีผลการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทา ไมต่ํากวาระดับ C หรือ S หรือคา
ระดับ ๒.๐๐ หรือเทียบเทา ใหคณะหรือวิทยาลัยที่ดําเนินการรับเทียบโอนเสร็จสิ้นแลว
(๔) จํานวนรายวิชาและผลการศึกษาที่เทียบโอนได ใหรวมเปนหนวยกิตตามหลักสูตรที่
ศึกษาได และไมสามารถนําไปคิดคาระดับเฉลี่ยสะสมได
(๕) นิสิตตองลงทะเบียนเรียนในคณะหรือวิทยาลัยที่รับเทียบโอนไมนอยกวาสามภาค
การศึกษาปกติ และตองมีหนวยกิตสะสมใหมไมนอยกวาหกสิบหนวยกิต
นิสิตตองชําระคาธรรมเนียมการเทียบโอนคามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๗ ใหมีคณะกรรมการมาตรฐานการเทียบและการเทียบโอนผลการศึกษา ประกอบดวย
(๑) อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เปนประธาน
(๒) คณบดีทุกคณะ เปนกรรมการ
(๓) ผูอํานวยการวิทยาลัย
จํานวนสองรูป ซึ่งอธิการบดีแตงตั้งโดยคําแนะนําของสภา
วิชาการ
(๔) ผูทรงคุณวุฒิ จํานวนไมเกินสี่รูปหรือคน ซึ่งอธิการบดีแตงตั้งโดยคําแนะนําของสภา
วิชาการ
(๕) ผูอํานวยการกองวิชาการ เปนกรรมการและเลขานุการ
(๖) ผูอํานวยการกองทะเบียนและวัดผล เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการตามขอ (๓) และ (๔) ใหวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับการ
แตงตั้งใหมอีกได
ขอ ๘ คณะกรรมการมาตรฐานการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษา มีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) กําหนดนโยบาย ระบบ มาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการโอนและการ
เทียบโอนผลการศึกษา
(๒) ออกประกาศหรือคําสั่งเกี่ยวกับการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษา
(๓) รับพิจารณาคํารองและวินิจฉัยชี้ขาดปญหาเกี่ยวกับการโอนและการเทียบโอนผล
การศึกษา
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(๔) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทําการใด ๆ
อันอยูในอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการมาตรฐานการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษา
(๕) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
ขอ ๙ ใหการดําเนินการเกี่ยวกับการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาที่ดําเนินการไปกอน
ระเบียบนี้ใชบังคับ ใหมีผลสมบูรณตามระเบียบฉบับนี้
ขอ ๑๐ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่

๑๔

พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗

(พระสุเมธาธิบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ภาคผนวก ช
ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วาดวยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒)
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ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วาดวยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒)
พุทธศักราช ๒๕๕๑
----------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงแกไขบางสวนของระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วาดวยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ ใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๕/
๒๕๕๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงใหวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการ
โอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ให ย กเลิ ก ข อ ๔ แห ง ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ว า
ดวยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใชขอความตอไปนี้แทน
“ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“การโอน” หมายถึง การโอนผลการศึกษาระดับปริญญาและหนว ยกิต ของ
รายวิชาในระดับเดียวกันที่ไดเคยศึกษามาแลวในมหาวิทยาลัย เพื่อใชนับเปนสวนหนึ่งของ
การศึกษา
“การเทียบโอน” หมายถึง การเทียบโอนผลการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือปริญญา
และหนวยกิตของรายวิชาในระดับเดียวกัน ที่ไดเคยศึกษามาแลวใน
สถาบันการศึกษา
อื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง เพื่อใชนับเปนสวนหนึ่งของการศึกษาในมหาวิทยาลัย
“คณะกรรมการ” หมายถึ ง คณะกรรมการประจําคณะหรือวิท ยาลัย ใน
มหาวิทยาลัย”
ขอ ๔ ใหยกเลิกขอ ๖ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการโอน
และการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใชขอความตอไปนี้แทน
“ขอ ๖ หลักเกณฑและเงื่อนไขการเทียบโอนผลการศึกษา มีดังนี้
(๑) ผูที่เคยศึกษาหลักสูตรระดับอนุปริญญา หรือระดับปริญญาตรี หรือ
เทียบเทา หรือสําเร็จการศึกษามาแลว จากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ตอง
ยื่นคํารองขออนุมัติตอคณะหรือวิทยาลัยที่รับโอน ภายในระยะเวลาสิบหาวัน นับแตวันเปด
ภาคการศึกษาปกติแรกที่เขาศึกษา
(๒) รายวิชาที่นํามาขอเทียบโอน ตองมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสาม
ในสี่ของรายวิชาใหมที่ขอเทียบโอน และจํานวนหนวยกิตที่เทียบโอนได จะตองไม เกินสาม
ในสี่ของจํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่รับเทียบโอน
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(๓) ใหคณะกรรมการเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบในการเทียบโอนของ ผู
ยื่นคํารอง เฉพาะรายวิชาที่มีผลการศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญา หรือระดับปริญญา
ตรี หรือเทียบเทา ไมต่ํากวาระดับ C หรือ S หรือคาระดับ ๒.๐๐ หรือ เทียบเทา ใหคณะ
หรือวิทยาลัยที่ดําเนินการรับเทียบโอนเสร็จสิ้นแลวแจงผลการเทียบโอนใหกองทะเบียน
และวัดผลทราบ ภายในระยะเวลาสามสิบวัน นับแตวันเปดภาคการศึกษาปกติแรกที่เขา
ศึกษา
(๔) จํานวนรายวิชาและผลการศึกษาที่เทียบโอนได ใหรวมเปนหนวยกิต ตาม
หลักสูตรที่ศึกษาได และไมสามารถนําไปคิดคาระดับเฉลี่ยสะสมได
(๕) นิสิตตองลงทะเบียนเรียนในคณะหรือวิทยาลัยที่รับเทียบโอนไมนอยกวา
สามภาคการศึกษาปกติ และตองมีหนวยกิตสะสมใหมไมนอยกวาหกสิบหนวยกิต
นิสิตตองชําระคาธรรมเนียมการเทียบโอนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด”
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

(พระธรรมสุธี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๑๓๒

ภาคผนวก ซ
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชาและอักษรยอสําหรับสาขาวิชา พ.ศ.๒๕๔๒

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๑๓๓

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๑๓๔

ภาคผนวก ฌ
ขอกําหนดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วาดวยการจัดตั้งสวนงานพ.ศ.๒๕๔๑

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๑๓๕

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๑๓๖

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๑๓๗

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๑๓๘

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๑๓๙

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๑๔๐

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๑๔๑

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๑๔๒

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๑๔๓

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๑๔๔

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๑๔๕

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๑๔๖

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๑๔๗

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๑๔๘

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๑๔๙

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๑๕๐

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๑๕๑

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๑๕๒

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๑๕๓

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๑๕๔

ผลการประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๑๕๕

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๑๕๖

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๑๕๗

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๑๕๘

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๑๕๙

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๑๖๐

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๑๖๑

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๑๖๒

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๑๖๓

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๑๖๔

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๑๖๕

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๑๖๖

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๑๖๗

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๑๖๘

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๑๖๙

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๑๗๐

ภาคผนวก ญ
มติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง ขออนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
เรื่อง ขออนุมัติแกไขรายละเอียดหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการเชิงพุทธ

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๑๗๑

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๑๗๒

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๑๗๓

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๑๗๔

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๑๗๕

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๑๗๖

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๑๗๗

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๑๗๘

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๑๗๙

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๑๘๐

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๑๘๑

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๑๘๒

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๑๘๓

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๑๘๔

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๑๘๕

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๑๘๖

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๑๘๗

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๑๘๘

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๑๘๙

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๑๙๐

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๑๙๑

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๑๙๒

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๑๙๓

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๑๙๔

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๑๙๕

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๑๙๖

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๑๙๗

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๑๙๘

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๑๙๙

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๒๐๐

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๒๐๑

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๒๐๒

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๒๐๓

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๒๐๔

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๒๐๕

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๒๐๖

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๒๐๗

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๒๐๘

ภาคผนวก ฎ
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง ขออนุมัตเิ ปดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๒๐๙

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๒๑๐

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๒๑๑

ภาคผนวก ฏ
ประวัติและผลงานอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๒๑๒

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙)
ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
***********************************

พระครูวินัยธรเอก ชินวํโส (เฉยประทุม), ดร.

สวนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ พระครูวินัยธรเอก ฉายา ชินวํโส นามสกุล เฉยประทุม อายุ ๔๐ ป พรรษา ๑๙
เกิดวันอังคารที่ ๒๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๐
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน ๕-๑๐๑๔-๐๐๐๓๙-๕๖-๘
สวนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา)
ปริญญาเอก สาขา (การจัดการเชิงพุทธ) สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๘
ปริญญาโท สาขา (การจัดการเชิงพุทธ) สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๕
ปริญญาตรี สาขา (การจัดการเชิงพุทธ) สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๓
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตั้งแต ๑ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๕๘
สวนที่ ๓ ประสบการณทํางาน จํานวน ๓ ป
พ.ศ.๒๕๕๗ - ปจจุบัน เปนอาจารยประจําหลักสูตรการจัดการเชิงพุทธ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗- บรรยายวิชา ๐๐๐ ๒๕๙วิชา เทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ระดับ
ปริญญาตรี คณะสังคมศาสตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (บรรยายพิเศษ)
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗- บรรยายวิชา ๐๐๐ ๑๕๘วิชาประวัติพระพุทธศาสนา ระดับปริญญาตรี คณะ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (บรรยายพิเศษ)
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗- บรรยายวิชา ๔๐๖ ๓๑๐ วิชา การจัดการสาธารณูปการระดับปริญญาตรีคณะ
สังคมศาสตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (บรรยายพิเศษ)
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘- บรรยายวิชา ๐๐๐ ๑๕๘วิชาประวัติพระพุทธศาสนา ระดับปริญญาตรี ภาควิชา
รัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘- บรรยายวิชา ๔๐๖ ๓๑๒วิชาการจัดการการศึกษาของคณะสงฆ ระดับปริญญาตรี
ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘- บรรยายวิชา ๔๐๖๓๑๑วิชา การจัดการการเผยแผพระพุทธศาสนา ระดับปริญญา
ตรี ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๒๑๓

ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘- บรรยายวิชา ๔๐๖ ๔๑๗วิชา การอนุรักษและการจัดการพุทธศิลประดับปริญญา
ตรีภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘- บรรยายวิชา ๔๐๖ ๓๐๒วิชา การจัดการทรัพยสินของพระพุทธศาสนาระดับ
ปริญญาตรีภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙- บรรยายวิชา ๐๐๐ ๑๕๘วิชาประวัติพระพุทธศาสนา ระดับปริญญาตรีภาควิชา
รัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙- บรรยายวิชา ๔๐๖ ๓๑๒วิชาการจัดการการศึกษาของคณะสงฆ ระดับปริญญาตรี
ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙- บรรยาย๔๐๑๔๐๔ วิชาพระพุทธศาสนากับความมั่นคงของมนุษย ระดับปริญญา
ตรี คณะสังคมศาสตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สวนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปจจุบัน)
บทความทางวิชาการ
พระครูวินัยธรเอก ชินวํโส,ดร.(2559). วิเคราะหแนวคิดสันติวิธีขององคกรสหประชาชาติUN. วารสารสันติ
ศึ ก ษาปริ ทรรศน มจร ป ที่ 5 (งานประชุ ม วิ ช าการนานาชาติ สมาคมมหาวิ ท ยาลั ย
พระพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ 3 ประจําป 2559). หนา 430-442.

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๒๑๔

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙)
ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
***********************************

นายวินัย มีมาก

สวนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ นายวินัย นามสกุล มีมาก อายุ ๔๔ ป
เกิดวันพุทธที่ ๑๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน ๓-๑๔๑๕-๐๐๐๗๗-๔๓-๑

สวนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา)
ปริญญาโท สาขา วิชาการจัดการเชิงพุทธ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๓
ปริญญาตรี สาขา วิชาการจัดการเชิงพุทธ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๕
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตั้งแต ๑ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๕๘
สวนที่ ๓ ประสบการณทํางาน จํานวน ๓ ป
พ.ศ.๒๕๕๗ - ปจจุบัน เปนอาจารยประจําหลักสูตรการจัดการเชิงพุทธ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗- บรรยายวิชา ๐๐๐ ๒๕๙ วิชา เทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ระดับ
ปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (บรรยายพิเศษ)
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗- บรรยายวิชา ๐๐๐ ๑๕๘ วิชาประวัติพระพุทธศาสนา ระดับปริญญาตรี
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (บรรยายพิเศษ)
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗- บรรยายวิชา ๔๐๖ ๓๑๐ วิชา การจัดการสาธารณูปการ ระดับปริญญาตรีคณะ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (บรรยายพิเศษ)
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘- บรรยายวิชา ๐๐๐ ๑๕๘ วิชาประวัติพระพุทธศาสนา ระดับปริญญาตรี
ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘- บรรยายวิชา ๔๐๖ ๓๑๒ วิชาการจัดการการศึกษาของคณะสงฆ ระดับปริญญาตรี
ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘- บรรยายวิชา ๐๐๐ ๒๕๙ วิชา เทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ระดับ
ปริญญาตรี ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘- บรรยายวิชา ๔๐๖ ๓๑๐ วิชา การจัดการสาธารณูปการ ระดับปริญญาตรี
ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๒๑๕

ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘- บรรยายวิชา ๔๐๖ ๔๐๕ วิชาหลักการฝกอบรมและการประชุม ระดับปริญญาตรี
ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ภาคฤดูรอน/๒๕๕๘- บรรยายวิชา ๔๐๖ ๓๒๖ วิชา การจัดการงานสารบรรณและธุรการ ระดับปริญญาตรี
ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙- บรรยายวิชา ๐๐๐ ๑๕๘ วิชาประวัติพระพุทธศาสนา ระดับปริญญาตรี
ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙- บรรยายวิชา ๔๐๖ ๓๑๒ วิชาการจัดการการศึกษาของคณะสงฆ ระดับปริญญาตรี
ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙- บรรยาย ๔๐๖ ๓๐๖ วิชาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดการ ระดับปริญญาตรี
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สวนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปจจุบัน)
บทความทางวิชาการ
นายวินัย มีมาก. (๒๕๕๘). “การบริหารจัดการบานเมืองที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น : ตามทัศนะเชิง
พุทธบูรณาการ” วารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน ปที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม
๒๕๕๙).หนา ๔๖๑-๔๗๓.

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๒๑๖

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙)
ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
***********************************
สวนที่ ๑ ประวัติบุคลากร

พระครูสุนทรเจติยาภิวัฒน, ดร.

ชื่อ พระครูสุนทรเจติยาภิวัฒน, ดร. ฉายา สุทฺธจิตโต นามสกุล ลิ่มทองนอย อายุ ๔๖ ป
เกิดวันที่ ๒๓ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๑๔
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน ๓-๑๔๐๙-๐๐๒๒๐-๑๖-๗
สวนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา)
ปริญญาเอก (พธ.ด.) สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ปการศึกษา ๒๕๕๙
ปริญญาโท (พธ.ม.) สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ปการศึกษา ๒๕๕๕
ปริญญาตรี (พธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ปการศึกษา ๒๕๕๓
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยพิเศษมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สวนที่ ๓ ประสบการณทํางาน จํานวน ๓ ป
พ.ศ. ๒๕๕๘รับผิดชอบสอนในรายวิชา
๑. ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑
๒. ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒
๓. ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓
๔. ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔
๕. ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕
๖. ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖
๗. ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗
พ.ศ.๒๕๕๙ - ปจจุบัน เปนอาจารยประจําหลักสูตรการจัดการเชิงพุทธ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา
มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๒๑๗

๑. ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑
๒. ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒
๓. ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓
๔. ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔
๕. ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕
๖. ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖
๗. ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗
พ.ศ.๒๕๖๐ - ปจจุบัน เปนอาจารยประจําหลักสูตรการจัดการเชิงพุทธ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา
๑. ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑
๒. ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒
๓. ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓
๔. ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔
๕. ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕
๖. ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖
๗. ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗
๘. การจัดการทรัพยสินของพระพุทธศาสนา
สวนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปจจุบัน)
บทความทางวิชาการ
พระครูธรรมธรนิเทศ อภิญาโณ พระครูสุนทรเจติยาภิวัฒน.(2559). บทบาทของวัดในการเสริมสรางใหเกิด
สันติสุขในชุมชน.วารสารสันติศึกษาปริทรรศน มจร ปที่ 4 ฉบับที่ 1 พิเศษ (มกราคม-มิถุนายน
2559). หนา ๘๒-๙๐.

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๒๑๘

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙)
ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
***********************************

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

๒๑๙

สวนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน)
บทความวิชาการ
นําเสนอบทความวิชาการ
ดร.พงศพัฒน จิตตานุรักษ (2559). ภูมิปญญาทองถิ่นและสากลดานมนุษยศาสตรและสังศาสตรกาวสูยุค
อาเซียน : นําเสนอบทความในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ “มนุษยศาสตรและ
สั งคมศาสตร วิ ช าการครั้ งที่ ๑ ในวัน ศุ กรที่ ๔ มี น าคม ๒๕๕๙ ณ ศู น ยภ าษาและคอมพิว เตอร
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
บทความวิจัย
ดร.พงศ พัฒ น จิ ตตานุ รั กษ (2559). การบู ร ณาการหลักพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาตั วแบบจริยธรรมของ
ขาราชการสังกัด กระทรวงมหาดไทย: ตีพิมพเผยแพรในวารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน
ISSN : 2287-0121 ปที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (พิเศษ) (เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม). หนา ๑๕-๒๒.
รศ.ดร.สุ ร พล สุ ย ะพรหม, ผศ.ดร.บุ ษ กร วัฒ นบุตร, ดร.พงศพั ฒ น จิ ตตานุรัก ษ,พล.อ.ดร.รุ จ กสิวุ ฒิ
(2560) . การติดตามและการประเมิน ผลโครงการเสริมสรางสุขภาวะและการเรียนรูตาม
แนวพระพุ ท ธศาสนา สถาบั น วิ จั ย พุ ท ธศาสตร แ ละคณะสั ง คมศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย มหา
จุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย สนั บ สนุ น โดยสํ า นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การสร า งเสริ ม สุ ข ภาพ
(สสส.).พระนครศรีอยุธยา วารสารวิชาการ ธรรมทรรศน ISSN : 1513- 5845 ปที่ ๑๗ ฉบับที่ ๑
(เดือน มกราคม – เมษายน). หนา ๑ - ๑๕.

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๒๒๐

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙)
ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
***********************************

ดร.ธวัชชัย สมอเนื้อ
สวนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
๑. ชื่อ ดร.ธวัชชัย นามสกุล สมอเนื้อ อายุ ๕๘ ป
๒. เกิดวัน ศุกร ที่ ๖ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๒
๓. รหัสบัตรประจําตัวประชาชน ๓ ๔๐๑๑ ๐๐๑๒๙ ๘๘ ๑
สวนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง
๑. วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ํา)
ปริญญาเอก สาขา รัฐประศาสนศาสตร สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๐
ปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม พ.ศ.๒๕๔๖
ปริญญาตรี สาขาวิชาการสอนสังคม สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๓๔
๒. ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารย
สวนที่ ๓ ประสบการณทํางาน (พ.ศ.๒๕๕๗-ปจจุบัน)
๒๕๕๗

อาจารยพิเศษ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร บรรยายรายวิชา
๑. วิชาการบริหารเชิงกลยุทธ
๒. วิชาการบริหารงบประมาณและการคลังสาธารณะ

สวนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน)
บทความวิจัย
ธวัชชัย สมอเนื้อ .(๒๕๖๐). การพัฒนาทีมงานของบุคลากรตามหลักพุทธธรรมในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย : วารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน ISSN : 2287-0121 ปที่ ๖ (ฉบับที่
๒ ฉบับพิเศษ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ครบรอบ ๑๐ ป กจพ). หนา ๒๖๙-๒๘๐.

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๒๒๑

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หนวยงาน วิทยาเขตนครราชสีมา
***********************************
พระไพรัตน รตนโชโต
สวนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ พระไพรัตน ฉายา รตนโชโต นามสกุล เอิบสําโรงอายุ ๕๓ ป พรรษา ๑๐
เกิดวันพุธที่ ๒๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๔
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน ๓๑๐๒๑๐๑๔๕๘๖๔๔
สวนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง
วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ํา)
ปริญญาโท สาขา การจัดการเชิงพุทธสถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๕๘
ปริญญาตรี สาขา การจัดการเชิงพุทธสถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๔๖๔/๒๕๕๙
มีผลตั้งแตวันที่ ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
สวนที่ ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน)
พ.ศ. ๒๕๕๘
เปนอาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รับผิดชอบสอนในรายวิชา
๑. การศึกษาอิสระทางการจัดการเชิงพุทธ
๒. การจัดการการเงินและทรัพยสิน
๓. พระพุทธศาสนากับความมั่นคงของมนุษย
พ.ศ. ๒๕๕๙
เปนอาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รับผิดชอบสอนในรายวิชา
๑. การจัดการทรัพยสินทางพระพุทธศาสนา
๒. การจัดการเชิงกลยุทธ
๓. ๓. รัฐศาสตรในพระไตรปฎก
สวนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๕-ปจจุบัน)
พระไพรัตน รตนโชโต. (๒๕๕๙).การดูแลสุขภาพพระสงฆหางไกลโรค.บทความวิชาการ.การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ ๓ และระดับชาติ ครั้งที่ ๑ เรื่อง “พุทธบูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนา
สังคมใหยั่งยืน” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน). หนา ๑๖-๒๓.

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๒๒๒

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หนวยงาน วิทยาเขตนครราชสีมา
***********************************
พระครูสังฆรักษสวัสดิ์ อภินนฺโท
สวนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ พระครูสังฆรักษสวัสดิ์ ฉายา อภินนฺโทนามสกุล ขันติธรรมอายุ ๔๘ ป พรรษา ๑๒
เกิดวันอาทิตย ที่ ๑๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๑
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน ๓๑๐๐๙๐๑๘๔๙๓๕๒
สวนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง
วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ํา)
ปริญญาโท สาขา การจัดการเชิงพุทธสถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๕๘
ปริญญาตรี สาขา การจัดการเชิงพุทธสถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๔๖๔/๒๕๕๙
มีผลตั้งแตวันที่ ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
สวนที่ ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน)
พ.ศ. ๒๕๕๘
อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รับผิดชอบสอนในรายวิชา
๑. การบริหารสาธารณูปการ
๒. การจัดการเผยแผพระพุทธศาสนา
๓. หลักการฝกอบรมและการประชุม
๔. รัฐศาสตรตามแนวพระพุทธศาสนา
๕. สันติวิธีและสมานฉันทแนวพุทธ
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รับผิดชอบสอนในรายวิชา
๑. การวางแผนและควบคุมการบริหาร
สวนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน)
พระครูสังฆรักษสวัสดิ์ อภินนฺโท. (๒๕๕๙). การวางแผนสูความสําเร็จดวยสังคหวัตถุ ๔. บทความวิชาการ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ และระดับชาติ ครั้งที่ ๑ (เรื่อง “พุทธบูรณาการกับ
การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาสั ง คมให ยั่ งยื น ” มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิท ยาลั ย วิ ท ยาเขต
ขอนแกน). หนา ๔๗-๕๘.

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๒๒๓

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หนวยงาน วิทยาเขตนครราชสีมา
***********************************
พระอินทรนุชสุวณฺโณ
สวนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ พระอินทรนุชฉายา สุวณฺโณนามสกุล บุญตอง อายุ ๕๑ ป พรรษา ๑๐
เกิดวันศุกรที่ ๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๘
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน ๓๓๒๑๐๐๐๘๖๘๖๕๘
สวนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง
วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ํา)
ปริญญาโท สาขา การจัดการเชิงพุทธสถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๕๘
ปริญญาตรี สาขา ศิลปศาสตรสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมพ.ศ. ๒๕๓๙
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๔๖๔/๒๕๕๙
มีผลตั้งแตวันที่ ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
สวนที่ ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน)
พ.ศ. ๒๕๕๘ อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รับผิดชอบสอนในรายวิชา
๑. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
๒. สันติวิธีและสมานฉันทแนวพุทธ
พ.ศ. ๒๕๕๙ อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รับผิดชอบสอนในรายวิชา
๑. ธรรมาภิบาลตามแนวทางพระพุทธศาสนา
๒. การจัดการทรัพยากรมนุษยแนวพุทธ
สวนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๕-ปจจุบัน)
พระอินทรนุช สุวณฺโณ.(๒๕๕๙).หลักพุทธธรรมที่นํา มาประยุกตกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย. บทความ
วิชาการการประชุมวิช าการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ และระดับชาติ ครั้งที่ ๑ (เรื่อง “พุทธ
บูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมใหยั่งยืน” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแกน). หนา ๓๖-๔๖.

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๒๒๔

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หนวยงาน วิทยาเขตนครราชสีมา
***********************************
นางไพวรรณ ปุริมาตร
สวนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ นางไพวรรณฉายา-นามสกุล ปุริมาตร อายุ ๔๐ ป
เกิดวันอังคารที่ ๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๙
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน ๓๓๐๙๙๐๑๕๔๖๔๑๑
สวนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง
วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ํา)
ปริญญาโท สาขา การจัดการภาครัฐภาคเอกชน สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาพ.ศ. ๒๕๕๗
ปริญญาตรี สาขา คหกรรมศาสตรทั่วไป สถาบัน สถาบันราชภัฎนครราชสีมาพ.ศ. ๒๕๔๔
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๔๖๔/๒๕๕๙
มีผลตั้งแตวันที่ ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
สวนที่ ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน)
พ.ศ. ๒๕๕๘ เปนอาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา
๑. การวิจัยเพื่อการจัดการ ๑
๒. การศึกษาอิสระทางการจัดการเชิงพุทธ
๓. การบริหารจัดการงบประมาณ
๔. การวิจัยเพื่อการจัดการ ๒
พ.ศ. ๒๕๕๙ เปนอาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา
๑. งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
๒. การวิจัยเพื่อการจัดการ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
สวนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๗-ปจจุบัน)
งานวิจัย
ไพวรรณ ปุริมาตร (นักวิจัยรวม) (๒๕๕๗) “ศักยภาพแหลงทองเที่ยวเชิงพุทธธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”
รายงานการวิจัย, ทุนวิจัยมุงเปา สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).
ไพวรรณ ปุ ริ ม าตร (นั ก วิ จั ย ร ว ม) (๒๕๕๘) “รู ป แบบการบริ ห ารจั ด การสิ่ ง แวดล อ มแบบมี ส ว นร ว มของ
สถาบันอุดมศึกษา : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา”รายงานการ
วิจัย, สถาบันวิจัยพุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๒๒๕

ไพวรรณ ปุริมาตร (นักวิจัยรวม) (๒๕๕๙) “การสรางเกณฑมาตรการดําเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตาม
หลักศีล ๕” รายงานการวิจัย, สถาบันวิจัยพุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ป ๒๕๕๙.
ไพวรรณ ปุริมาตร (นักวิจัยรว ม) (๒๕๕๙) “การศึกษาความเครียดของผูสูงอายุในจังหวัดนครราชสีมาและ
จังหวัดชัยภูมิ”รายงานการวิจัย,ทุนมุงเปา สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ป ๒๕๕๙.
บทความทางวิชาการ
ไพวรรณ ปุริมาตร. (๒๕๕๙). การเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม กับกระบวนทัศนในการแกปญหา
วิกฤติทางพระพุทธศาสนา. บทความวิชาการการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ และ
ระดั บ ชาติ ครั้ ง ที่ ๑ (เรื่ อ ง “พุ ท ธบู ร ณาการกั บ การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาสั ง คมให ยั่ ง ยื น ”
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน). หนา ๓๔๓-๓๕๖.

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๒๒๖

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หนวยงาน วิทยาเขตนครราชสีมา
***********************************
นายภูดิศ นอขุนทด
สวนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ นายภูดิศฉายา/นามสกุล นอขุนทด อายุ ๓๗ ป พรรษา เกิดวันศุกรที่ ๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๒
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน ๔๓๖๐๗๐๐๐๒๑๘๙
สวนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง
วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ํา)
ปริญญาโท สาขา รัฐประศาสนศาสตร สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. ๒๕๕๑
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๔๖๔/๒๕๕๙
มีผลตั้งแตวันที่ ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
สวนที่ ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน)
พ.ศ. ๒๕๕๘ เปนอาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา
๑. การเมืองการปกครองสวนทองถิ่นไทย
๒. การจัดการศึกษาคณะสงฆ
พ.ศ. ๒๕๕๙ เปนอาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา
๑. การเมืองการปกครองสวนทองถิ่นไทย
๒. พรรคการเมืองกลุมผลประโยชนและการเลือกตั้ง
๓. การเมืองการปกครองสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่นของไทย
๔. สัมมนาการจัดการกิจการคณะสงฆ
สวนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๕-ปจจุบัน)
ภูดิศ นอขุนทด. (๒๕๕๙).การสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรมกับองคการบริหารสวนตําบล.บทความวิชาการ.
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ และระดับชาติ ครั้งที่ ๑(เรื่อง“พุทธบูรณาการกับ
การวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมใหยั่งยืน” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแกน).หนา ๖๐-๗๑.

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๒๒๗

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หนวยงาน วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ
***********************************

พระครูโกศลศาสนวงศ มนฺตีวํโส (มนตรีวงษ)

สวนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ พระครูโกศลศาสนวงศ ฉายา มนฺตีวํโสนามสกุลมนตรีวงษอายุ๕๒ป พรรษา๓๒
เกิดวันศุกรที่๒๔เดือนเมษายนพ.ศ.๒๕๐๗
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน๓๒๓๙๙๐๐๐๙๙๗๗๒
สวนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง
ปริญญาโท สาขาการจัดการเชิงพุทธสถาบันมหาวิทยลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ.๒๕๕๗
ปริญญาตรี สาขาการจัดการเชิงพุทธสถาบันมหาวิทยลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ.๒๕๕๖
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๒๐ /๒๕๕๗
มีผลตั้งแตวันที่ ๑ เดือน มิถุนายนพ.ศ.๒๕๕๗
สวนที่ ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปจจุบัน)
พ.ศ. ๒๕๕๗ อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา
๑.วิชาการวางแผนและควบคุมงานบริหาร
๒.วิชากฎหมายคณะสงฆ
๓.วิชาการบริหารธุรการ
๔.วิชาการจัดการทรัพยสินของพระพุทธศาสนา
๕.การสังคมสงเคราะหตามแนวพระพุทธศาสนา
๖.ภาวะผูนําทางการจัดการตามแนวพระพุทธศาสนา
พ.ศ. ๒๕๕๘ อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา
๑.วิชาการวางแผนและควบคุมงานบริหาร
๒.วิชากฎหมายคณะสงฆ
๓.วิชาการบริหารธุรการ
๔.วิชาการจัดการทรัพยสินของพระพุทธศาสนา
๕.การสังคมสงเคราะหตามแนวพระพุทธศาสนา
๖.ภาวะผูนําทางการจัดการตามแนวพระพุทธศาสนา
พ.ศ. ๒๕๕๙ อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา
๑.วิชาการวางแผนและควบคุมงานบริหาร
๒.วิชากฎหมายคณะสงฆ
มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๒๒๘

สวนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปจจุบัน)
พระครูโ กศลศาสนวงศ . (๒๕๕๙).“บทบาทการปกครองคณะสงฆของพระสังฆาธิการในอําเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ”บทความทางวิชาการการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ และระดับ
นานาชาติ ครั้ ง ที่ ๑ (เรื่ อ ง “พุ ท ธบู ร ณาการกั บ การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาสั ง คมให ยั่ ง ยื น ”
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน).หนา๑๗๗-๑๘๗.

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๒๒๙

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หนวยงาน วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ
***********************************

คุณวัฒนดวงมณี

สวนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ
นายคุณวัฒนนามสกุล ดวงมณี อายุ ๔๙ ป
เกิดวัน จันทร ที่ ๒๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๐
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน. ๓๓๓๐๖ ๐๐๓๐๔ ๒๐๗
สวนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง

ปริญญาโท สาขา การจัดการเชิงพุทธ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗
ปริญญาตรี สาขา การจัดการเชิงพุทธ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๒๐ / ๒๕๕๗
มีผลตั้งแตวันที่ ๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๒๕๗
สวนที่ ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปจจุบัน)
พ.ศ. ๒๕๕๗ เปนอาจารยประจําหลักสูตรการจัดการเชิงพุทธ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา
๑. พระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครอง
๒. พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน
๓. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
๔. บส. ๐๑๙ ภูมิปญญาทองถิ่น
๕. สันติวิธี และสมานฉันทแนวพุทธ
๖. การเผยแผพระพุทธศาสนาแนวพุทธ
๗. การจัดการทรัพยากรมนุษยแนวพุทธ
๘. การประชาสัมพันธเชิงพุทธ
พ.ศ. ๒๕๕๘เปนอาจารยประจําหลักสูตรการจัดการเชิงพุทธ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา
๑. พระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครอง
๒. พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน
๓. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
๔. พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร
๕. สันติวิธี และสมานฉันทแนวพุทธ
มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๒๓๐

๖. การเผยแผพระพุทธศาสนาแนวพุทธ
๗. การจัดการทรัพยากรมนุษยแนวพุทธ
พ.ศ. ๒๕๕๙เปนอาจารยประจําหลักสูตรการจัดการเชิงพุทธ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา
๑. วิชา พระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครอง
๒. วิชา พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน
๓. วิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สวนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๕-ปจจุบัน)
คุณวั ฒน ดวงมณี. (๒๕๕๙). “การจัดการเรียนการสอนคุณ ธรรมจริยธรรม ของพระสงฆ ในศรีสะเกษ”
บทความทางวิชาการการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑ (เรื่อง
“พุทธบูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมใหยั่งยืน” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแกน)´หนา ๑๘๘-๒๐๑.

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๒๓๑

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หนวยงาน วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ
***********************************

ธยายุส ขอเจริญ

สวนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ นายธยายุส
นามสกุล ขอเจริญ อายุ ๓๗ ป
เกิดวันอังคาร ที่ ๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๒๒
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน ๓๑๐๒๑๐๐๓๖๔๓๔๔

สวนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง
ปริญญาโท สาขา การจัดการเชิงพุทธ สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ.๒๕๕๗
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร
สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ.๒๕๕๖
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๒๐/๒๕๕๗
มีผลตั้งแตวันที่ ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗
สวนที่ ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปจจุบัน)
พ.ศ. ๒๕๕๗ เปนอาจารยประจําหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา
๑. พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา
๒. พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร
๓. การจัดการเชิงกลยุทธ
๔. การวิเคราะหสถานการณปจจุบัน
๕. การบริหารจัดการงบประมาณ
๖. การจัดการเงิน และทรัพยสิน
๗. การจัดการงานสารบรรณ และธุรการ
พ.ศ. ๒๕๕๘ เปนอาจารยประจําหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา
๑. พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา
๒. พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร
๓. การจัดการเชิงกลยุทธ
๔. การวิเคราะหสถานการณปจจุบัน
๕. การบริหารจัดการงบประมาณ
๖. การจัดการเงิน และทรัพยสิน
๗. การจัดการงานสารบรรณ และธุรการ
มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๒๓๒

พ.ศ. ๒๕๕๙

๘. การจัดการพระพุทธศาสนาในอาเซียน
เปนอาจารยประจําหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา
๑. พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา
๒. การจัดการเชิงกลยุทธ
๓. การวิเคราะหสถานการณปจจุบัน
๔. การศึกษาอิสระทางการจัดการ
๕. การบริหารจัดการงบประมาณ

สวนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปจจุบัน)
ธยายุส ขอเจริญ. (๒๕๕๙).“บทบาทพระสงฆดานการพัฒนาชุมชนในอําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ”
บทความทางวิชาการการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑
(เรื่อง “พุทธบูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมใหยั่งยืน” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน). หนา ๒๐๒-๒๑๔.

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๒๓๓

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หนวยงาน วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ
***********************************

ดร.ฐานิดา มั่นคง

สวนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ ดร.ฐานิดา นามสกุล มั่นคง อายุ ๔๐ ป
เกิดวัน ศุกร ที่ ๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๙
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน ๓๓๓๑๐๐๐๓๔๑๗๖๕

สวนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา)
ปริญญาเอก สาขา บริหารการศึกษา สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๘
ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคําแหง
พ.ศ.๒๕๔๗
ปริญญาโท สาขา รัฐศาสตร
สถาบันมหาวิทยาลัยรามคําแหง
พ.ศ.๒๕๔๕
ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ
สถาบันมหาวิทยาลัยขอนแกนพ.ศ.๒๕๔๑
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๔๘๓/๒๕๕๗
มีผลตั้งแตวันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗
สวนที่ ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปจจุบัน)
พ.ศ. ๒๕๕๗เปนอาจารยประจําหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา
๑.การวิจัยเพื่อการจัดการ ๑
๒.ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร ๑
๓.การวิจัยเพื่อการจัดการ ๒
๔.ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร ๒
พ.ศ. ๒๕๕๘เปนอาจารยประจําหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา
๑.การวิจัยเพื่อการจัดการ ๑
๒.ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร ๑
๓.การวิจัยเพื่อการจัดการ ๒
๔.ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร ๒
พ.ศ. ๒๕๕๙เปนอาจารยประจําหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา
๑. การวิจัยเพื่อการจัดการ ๑
๒. ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร ๑
มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๒๓๔

สวนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปจจุบัน)
งานวิจัยเรื่อง
๑) ดร.ฐานิดา มั่นคง.(๒๕๕๘).ชุมชนเขมแข็งตามหลักบวร : ชุมชนบานน้ําคํา จังหวัดศรีสะเกษ
๒) ดร.ฐานิดา มั่นคง.(๒๕๕๘).ความตองการจัดการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัย
สงฆศรีสะเกษ.ทุนวิจัยวิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๓) ดร.ฐานิดา มั่นคง.(๒๕๕๙).ความรูความเขาใจของบุคลากรวิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ ตองานประกัน
คุณภาพการศึกษา.ทุนวิจัยวิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๔) ดร.ฐานิดา มั่นคง.(๒๕๕๗).รูปแบบการจัดการศึกษาสงเคราะหวิถีพุทธ. ทุนวิจัยสถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
บทความวิชาการ
ดร.ฐานิดา มั่นคง. (๒๕๕๙). การติดตามผลบัณฑิตวิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ. บทความทางวิชาการ.การประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑ (เรื่อง “พุทธบูรณาการกับการวิจัยเพื่อ
พัฒนาสังคมใหยั่งยืน ” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน ). หนา
๑๖๙-๑๗๖.

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๒๓๕

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตร
สาขาวิชา.การจัดการเชิงพุทธ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หนวยงาน วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ
***********************************
สวนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ. พระธงชัย ฉายา ขนฺติธโร
นามสกุล...มนตรีวงศ อายุ ๓๒ ป พรรษา ๗
เกิดวัน..จันทร.ที่ ๔ เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๒๘
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน ๑ – ๓๓๐๘ – ๐๐๐๒๑ – ๖๗ – ๙
สวนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา)
ปริญญาโท สาขา..การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๐
ปริญญาตรี สาขา.. การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๙
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่......................
มีผลตั้งแตวันที่.......................................
สวนที่ ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปจจุบัน)
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาจารยประจําหลักสูตร....สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
รับผิดชอบสอนในรายวิชา
๑.วิชาการวางแผนและควบคุมงานบริหาร ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
๒.วิชาการบริหารธุรการ
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
๓.วิชาการจัดการทรัพยสินของพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙
๔.การสังคมสงเคราะหตามแนวพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙

สวนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๙-ปจจุบัน)
พีรวัส อินทวี,พระธงชัย ขันติธฺโร. (๒๕๖๐). พระราชาผูทรงธรรมเพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม,ปที่
๑๙ ฉบั บ ที่ ๒ (เนื่ อ งในโอกาสงาน “มนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร วิ ช าการ ครั้ ง ที่ ๒๓ )
ประจําเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) วารสาร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ,
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร, หนา ๙๓ - ๑๐๒
มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๒๓๖

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หนวยงาน วิทยาลัยสงฆชัยภูมิ
***********************************

พระครูโอภาสกัลยาณธรรม,ดร. (กลฺยาณธมฺโม/พวงยอด)

สวนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ พระครูโอภาสกัลยาณธรรม,ดร. ฉายา กลฺยาณธมฺโม นามสกุล พวงยอด อายุ ๕๖ พรรษา ๓๔
เกิดวัน อังคาร ที่ ๑๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๐๓
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน ๓ ๓๓๑๒ ๐๐๑๖๔ ๖๙ ๗
สวนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง
ปริญญาเอก สาขาการจัดการเชิงพุทธ
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๘
ปริญญาโท สาขาการจัดการเชิงพุทธ
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕
ปริญญาตรี สาขาการจัดการเชิงพุทธ
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๔
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๑๖ / ๒๕๕๘
มีผลตั้งแตวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘
สวนที่ ๓ ประสบการณทํางาน จํานวน ๑ ป
พ.ศ.๒๕๕๘ - ปจจุบัน เปนอาจารยประจําหลักพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ
และรับผิดชอบสอนในรายวิชา
เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
หลักการฝกอบรมและการประชุม
สวนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปจจุบัน)
พระครูโอภาสกัลยาณธรรม,ดร. (๒๕๕๙). การใหบริการประชาชนตามหลักพุทธธรรม.บทความวิชาการการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑ (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน). หนา ๖๗๖-๖๘๕.

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๒๓๗

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หนวยงานวิทยาลัยสงฆชัยภูมิ
***********************************

พระครูภาวนาวชิรคุณ,ดร. (วชิรธมฺโม/ดีแสวง)

สวนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ พระครูภาวนาวชิรคุณ, ดร. ฉายาวชิรธมฺโมนามสกุลดีแสวงอายุ๔๗ป พรรษา๒๗
เกิดวันเสารที่๒๒เดือนกันยายนพ.ศ.๒๕๑๒
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน๓๑๔๐๙๐๐๐๓๔๑๒๖
สวนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง
ปริญญาเอก สาขาการจัดการเชิงพุทธ
สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๘
ปริญญาโท สาขาการจัดการเชิงพุทธ
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๕
ปริญญาตรี สาขาการจัดการเชิงพุทธ
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๔
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่๑๗/๒๕๕๘
มีผลตั้งแตวันที่๑เดือนตุลาคมพ.ศ.๒๕๕๘
สวนที่ ๓ ประสบการณทํางาน จํานวน ๑ ป
พ.ศ.๒๕๕๘ - เปนอาจารยประจําหลักพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ และรับผิดชอบสอนใน
รายวิชา
มนุษยกับสังคม
ปรัชญาเบื้องตน
สวนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปจจุบัน)
พระครูภาวนาวชิรคุณ.ดร. (๒๕๕๙). “การบริหารงานตามหลักอธิปไตยในพระพุทธศาสนา”.บทความวิชาการ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑ (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน). หนา ๖๔๔-๖๕๒.

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๒๓๘

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หนวยงาน.วิทยาลัยสงฆชัยภูมิ
***********************************

พระมหาประสาน อนุวตฺโต (ทัศนารุณพงศ) ดร.

สวนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ พระมหาประสาน ฉายา อนุวตฺโต นามสกุล ทัศนารุณพงศ อายุ ๔๗ ป พรรษา ๒๖
เกิดวัน พุธ ที่ ๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๒
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน ๓ ๑๐๐๖ ๐๐๖๑๕ ๖๒ ๐
สวนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง
ปริญญาเอก สาขาการจัดการเชิงพุทธ
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๘
ปริญญาโท สาขาการจัดการเชิงพุทธ
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕
ปริญญาตรี สาขาการจัดการเชิงพุทธ
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๔
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๑๘ / ๒๕๕๘
มีผลตั้งแตวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘
สวนที่ ๓ ประสบการณทํางาน จํานวน ๑ ป
พ.ศ.๒๕๕๘ - เปนอาจารยประจําหลักพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ และรับผิดชอบสอนใน
รายวิชา
พุทธวิธีการบริหาร
พระไตรปฎกศึกษา
สวนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปจจุบัน)
พระมหาประสาน อนุ วตฺ โต.ดร.“ภู มิป ญญาแหงความเปนมนุษยในพระไตรปฎก” บทความวิชาการ.การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑ (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน). หนา ๖๓๐-๖๔๒.

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๒๓๙

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หนวยงาน วิทยาลัยสงฆชัยภูมิ
***********************************

ปรธภร ปุระกัน

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

สวนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง
ปริญญาโทสาขาการจัดการทั่วไป สถาบัน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน กาญจนบุรี
พ.ศ. ๒๕๕๕
ปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาดและการจัดการสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พ.ศ.๒๕๔๘
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๑๙ / ๒๕๕๘
มีผลตั้งแตวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
สวนที่ ๓ ประสบการณทํางาน จํานวน ๑ ป
พ.ศ.๒๕๕๘ - เปนอาจารยประจําหลักพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ และรับผิดชอบสอนใน
รายวิชา
ภาษากับการสื่อสาร
การวิจัยเพื่อการจัดการ ๑
วัฒนธรรมไทย
สวนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปจจุบัน)
ปรธภร ปุระกัน. (๒๕๕๙). “กลยุทธการอนุรักษโ บราณสถานของพระสังฆาธิการตามหลักพุทธธรรม”.
บทความวิ ช าการการประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ ค รั้ ง ที่ ๓ และระดั บ นานา ชาติ ค รั้ ง ที่ ๑
(มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน). หนา ๗๔๔-๗๕๖.

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๒๔๐

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตร
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หนวยงานวิทยาลัยสงฆชัยภูมิ
***********************************

สรรคชัย ไชยสกุลวงศ

สวนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ นายสรรคชัย นามสกุล ไชยสกุลวงศ อายุ ๔๒ ป
เกิดวันเสาร ที่ ๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๗
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน ๕ ๕๗๑๕ ๐๐๐๕๒ ๕๗ ๑

สวนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
สถาบัน มหาวิทยาลัยเนชั่น
ปริญญาตรี สาขาการจัดการ
สถาบัน มหาวิทยาลัยเนชั่น

พ.ศ.๒๕๕๒
พ.ศ. ๒๕๔๕

สวนที่ ๓ ประสบการณทํางาน จํานวน ๑ ป
พ.ศ.๒๕๕๘ - ปจจุบัน เปนอาจารยประจําหลักสูตรการจัดการเชิงพุทธ และรับผิดชอบสอนในรายวิชา
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดการ
การประชาสัมพันธเชิงพุทธ
บัญชีเพื่อการจัดการ
สวนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน)
สรรคชัย ไชยสกุลวงศ. “อุดมศึ กษาแบบไทยๆ บนฐานสังคมพุทธ” บทความวิชาการ.การประชุมวิชาการ
ระดั บชาติ ครั้ งที่ ๓ และระดั บนานาชาติครั้งที่ ๑ (มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแกน). หนา ๖๕๐-๖๖๕.

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๒๔๑

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หนวยงานวิทยาลัยสงฆราชบุรี
***********************************
สวนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ พระมหาชินภัทร ฉายา ฉินฺนาลโย
นามสกุล อึ่งปา อายุ ๓๓ ป
เกิดวันอังคารที่๒๖เดือนเมษายนพ.ศ.๒๕๒๖
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน๓๔๑๙๙๐๐๔๓๐๐๒๗
สวนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา)
ปริญญาโทสาขา วิชาการจัดการเชิงพุทธสถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ.๒๕๕๗
ปริญญาตรีเปรียญธรรม๙ประโยคสถาบันกองบาลีสนามหลวงพ.ศ.๒๕๕๕
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่๗๔๐/๒๕๕๘มีผลตั้งแตวันที่
๑๕เดือนตุลาคมพ.ศ.๒๕๕๘
สวนที่ ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน)
พ.ศ.๒๕๕๘อาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
รับผิดชอบการสอนในรายวิชา
๑.รายวิชาธรรมะปฏิบัติ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘
๒.รายวิชาธรรมะปฏิบัติ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘
๓.รายวิชาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดการ ภาคการศึกษาภาคฤดูรอน/๒๕๕๘
พ.ศ.๒๕๕๙อาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
รับผิดชอบการสอนในรายวิชา
๑.รายวิชาธรรมะปฏิบัติ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
๒.รายวิชา แตงแปลบาลี ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
๓.รายวิชา ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดการกิจการพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาที่ ๑/
๒๕๕๙
๔.รายวิชา หลักการฝกอบรมและการประชุม ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
๕.รายวิชา ตรรกศาสตรเบื้องตน ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙
๖.รายวิชา การจัดการเผยแผพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙
มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๒๔๒

๗.รายวิชา การสังคมสงเคราะหแนวพุทธ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙
๘.รายวิชา ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดการ ภาคการศึกษาที่ ฤดูรอน/๒๕๕๙
สวนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน)
พระมหาชินภัทร ฉินฺนาลโย.(๒๕๕๘) . กัลยาณมิตรธรรม : ธรรมสําหรับผูนําในยุคโลกาภิวัตน . งานประชุม
วิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตรเชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗ (ประจําป ๒๕๕๘
(IBRS2016). มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร นาน). หนา
๑๕๗-๑๖๕.

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๒๔๓

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หนวยงานวิทยาลัยสงฆราชบุรี
***********************************
สวนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ พระมหาคําพันธุ ฉายา รณฺชโย
นามสกุลแสนยโยธิน อายุ ๔๙ ป
เกิด วัน พุธ ที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ ๒๕๑๐
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน..๓ ๑๐๒๔ ๐๑๐๘๔ ๙๓ ๖
สวนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา)
ปริญญาโทสาขา การจัดการเชิงพุทธ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ ๒๕๕๕
ปริญญาตรีสาขา เศรษฐศาสตร สถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.๒๕๔๓
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๗๔๐/๒๕๕๘ มีผลตั้งแต
วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘
สวนที่ ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน)
พ.ศ.๒๕๕๘ อาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
รับผิดชอบการสอนในรายวิชา
๑.รายวิชา ธรรมภาคปฏิบัติ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘
๒.รายวิชา ธรรมภาคปฏิบัติ ๕ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘
๓.รายวิชา พุทธวิธีการบริหาร ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘
พ.ศ.๒๕๕๙ อาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
รับผิดชอบการสอนในรายวิชา
๑.รายวิชา ธรรมภาคปฏิบัติ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
๒.รายวิชา ธรรมภาคปฏิบัติ ๕ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
๓.รายวิชา เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
๔.รายวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษยแนวพุทธ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
๓.รายวิชา พุทธวิธีการบริหาร ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙
๔.รายวิชา การบริหารจัดการงบประมาณ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙
๕.รายวิชา การอนุรักษและการจัดการพุทธศิลป ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙
มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๒๔๔

๖.รายวิชา การวางแผนและการควบคุมงานบริหาร ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙
๘.รายวิชา ภาวะผูนําทางการจัดการตามแนวพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาที่ ฤดูรอน/
๒๕๕๙
สวนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปจจุบัน)
พระมหาคําพันธุ รณฺชโย. (๒๕๕๘) . หลักการบริหารจัดการวัดตามหลักพลธรรม . งานประชุมวิชาการ
ระดั บ นานาชาติ ภู มิ ศ าสตร เ ชิ ง วั ฒ นธรรมในพระพุ ท ธศาสนา ครั้ ง ที่ ๗ (ประจํ า ป ๒๕๕๘
(IBRS2016). มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย . สถาบั น วิ จั ย พุ ท ธศาสตร น า น).
หนา ๑๖๖-๑๗๕.

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๒๔๕

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หนวยงานวิทยาลัยสงฆราชบุรี
***********************************
สวนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ พระมหาอุทัย ฉายา ปฺญาปภาโส
นามสกุล ภูบังดาว อายุ ๒๙ ป
เกิด วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๐
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน ๑ ๔๑๑๔ ๐๐๑๐๑ ๑๘ ๗
สวนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา)
ปริญญาโทสาขา การจัดการเชิงพุทธ สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๗
ปริญญาตรีสาขา การจัดการเชิงพุทธ สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๕
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๘๑๐.๑/๒๕๕๘
มีผลตั้งแตวันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘
สวนที่ ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน)
พ.ศ.๒๕๕๘ อาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
รับผิดชอบการสอนในรายวิชา
๑.รายวิชา ประวัติพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘
๒.รายวิชา พระสุตตันตปฎกภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘
๓.รายวิชา ธรรมปฏิบัติ ๗ ภาคการศึกษาฤดูรอน/๒๕๕๘
พ.ศ.๒๕๕๙ อาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
รับผิดชอบการสอนในรายวิชา
๑.รายวิชา พระไตรปฎกศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
๒.รายวิชา งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
๓.รายวิชา ประวัติพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
๔.รายวิชา การวิจัยเพื่อการจัดการ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
๕.รายวิชา สถิติเบื้องตนและการวิจัย ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙
๖.รายวิชา การวิจัยเพื่อการจัดการ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙
๗.รายวิชา การบริหารชุมชนและสิ่งแวดลอม ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙
มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๒๔๖

๘.รายวิชา การจัดการศึกษาของคณะสงฆ ภาคการศึกษาที่ ฤดูรอน/๒๕๕๙
สวนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน)
พระมหาอุทัย ปฺญาปภาโส. (๒๕๕๘) . การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธในศตวรรษที่ ๒๑ . งานประชุม
วิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตรเชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗ (ประจําป ๒๕๕๘
(IBRS2016). มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย . สถาบั น วิ จั ย พุ ท ธศาสตร น า น).
หนา ๑๗๗-๑๙๐.

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๒๔๗

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หนวยงานวิทยาลัยสงฆราชบุรี
***********************************
สวนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ พ.ต.ท.ณรงคธรรม
นามสกุล บัวทอง อายุ ๖๗ ป
เกิด วัน จันทร ที่ ๑๙ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๔๙๒
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน ๓ ๗๐๐๖ ๐๐๒๘๗ ๔๔ ๙
สวนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา)
ปริญญาโทสาขา รัฐประศาสนศาสตร สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๓
ปริญญาตรีสาขา รัฐประศาสนศาสตร สถาบันมหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. ๒๕๒๒
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๘๑๐.๑/๒๕๕๘
มีผลตั้งแตวันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘
สวนที่ ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน)
พ.ศ.๒๕๕๘ อาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
รับผิดชอบการสอนในรายวิชา
๑. รายวิชาเทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘
๒. รายวิชาการเมืองกับการปกครองของไทย ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘
๓. รายวิชาการจัดการการเงินและทรัพยสิน ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘
พ.ศ.๒๕๕๙ อาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
รับผิดชอบการสอนในรายวิชา
๑. รายวิชา เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
๒. รายวิชา การจัดการทรัพยทางพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
๓.รายวิชา สัมมนาการจัดการกิจการคณะสงฆ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
๔.รายวิชา ปรัชญาเบื้องตน ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
๕. รายวิชา การเมืองการปกครองของไทย ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙
๖. รายวิชา กฎหมายทั่วไป ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙
๗. รายวิชา การจัดการการเงินและทรัพยสิน ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙
มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๒๔๘

๘. รายวิชา ภาษาศาสตรเบื้องตน ภาคการศึกษาที่ ฤดูรอน/๒๕๕๙
สวนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน)
พ.ต.ท.ณรงคธรรม บัวทอง.(พฤศจิกายน ๒๕๕๘) . มรดกธรรม มรดกโลก : ขอวินิจฉัยทางกฎหมายที่เกี่ยวกับ
มรดกของพระสงฆ . งานประชุ ม วิ ช าการระดั บ นานาชาติ ภู มิ ศ าสตร เ ชิ ง วั ฒ นธรรมใน
พระพุ ทธศาสนา ครั้ งที่ ๗ (ประจํ า ป ๒๕๕๘ (IBRS2016). มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร นาน). หนา ๑๙๑-๑๒๐.

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๒๔๙

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตร
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หนวยงานวิทยาลัยสงฆราชบุรี
***********************************
สวนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ นางสาวปณณธร
นามสกุล เธียรชัยพฤกษ อายุ ๔๖ ป
เกิด วันอังคาร ที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๓
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน ๓ ๗๓๐๒ ๐๐๗๕๔ ๒๔ ๔
สวนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา)
ปริญญาโทสาขา รัฐประศาสนศาสตร สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๖
ปริญญาตรีสาขา รัฐประศาสนศาสตร สถาบันมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม พ.ศ.๒๕๔๖
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๗๔๐/๒๕๕๘ มีผลตั้งแต
วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
สวนที่ ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน)
พ.ศ.๒๕๕๘อาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
รับผิดชอบการสอนในรายวิชา
๑.รายวิชา เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘
๒.รายวิชา ภาษากับการสื่อสาร ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘
๓.รายวิชา วัฒนธรรมไทย ภาคการศึกษาภาคฤดูรอน /๒๕๕๘
พ.ศ.๒๕๕๙อาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
รับผิดชอบการสอนในรายวิชา
๑.รายวิชา องคการและการจัดการภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
๒.รายวิชา ศาสนาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
๓.รายวิชา การจัดการงานสารบรรณและธุรการ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
๔.รายวิชา การศึกษาอิสระทางการจัดการเชิงพุทธ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
๕.รายวิชา การประชาสัมพันธเชิงพุทธ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙
มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๒๕๐

๖.รายวิชา มนุษยกับสังคม ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙
๗.รายวิชา การจัดการสาธารณูปการ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙
๘.รายวิชา วัฒนธรรมไทย ภาคการศึกษาที่ ฤดูรอน/๒๕๕๙
สวนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน)
ปณณธร เธียรชัยพฤกษ. (พฤศจิกายน ๒๕๕๘) . การสรางคานิยมสุจริตในสังคมไทยดวยหลักพุทธธรรม . งาน
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตรเชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗ (ประจําป
๒๕๕๘ (IBRS2016). มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร นาน).
หนา ๒๐๖-๒๑๘.

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๒๕๑

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หนวยงานโครงการขยายหองเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
วัดพัฒนาราม จังหวัดสุราษฎรธานี
***********************************
สวนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ นางภัชลดา
นามสกุล สุวรรณนวล
อายุ ๔๖ ป
เกิดวันอังคาร ที่ ๒๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๓
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน ๓๘๖๐๗๐๐๑๓๓๘๑๗
สวนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา)
ปริญญาโท สาขา การจัดการ สถาบัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พ.ศ. ๒๕๔๗
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๓๗
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๐๓๕/๒๕๕๘
มีผลตั้งแตวันที่ ๒๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
สวนที่ ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน)
พ.ศ. ๒๕๕๘ อาจารยประจําหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
รับผิดชอบสอนในรายวิชา
๑. สถิติเบื้องตนและการวิจัย
ภาคการศึกษาที่ ๑ /๒๕๕๘
๒. การวิจัยเพื่อการจัดการ ๑
ภาคการศึกษาที่ ๑ /๒๕๕๘
๓. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดการ
ภาคการศึกษาที่ ๒ /๒๕๕๘
๔. การวิจัยเพื่อการจัดการ ๒
ภาคการศึกษาที่ ๒ /๒๕๕๘
๕. การจัดการเชิงกลยุทธ
ภาคการศึกษาฤดูรอน/๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาจารยประจําหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
รับผิดชอบสอนในรายวิชา
๑.การวิจัยเพื่อการจัดการ ๑
ภาคการศึกษาที่ ๑ /๒๕๕๙
สวนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปจจุบัน)
งานวิจัย
มนตรี หมื่นระยา กรรณิการ ชวยเต็ม . (๒๕๕๕). แนวทางการสงเสริมผลิตภัณฑประจําชุมชนเปนสินคา
Otopของชุมชนทาทองใหม อําเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี.รายงานวิจัย, ทุนของ
เครือขายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถายทอดเทคโนโลยีสูชมุ ชนฐานรากสกอ. ภาคใตตอนบน.
สุภาวดี สุทธิรักษ,ทัศนียา ศรีฤทธิ์, กนกพร ขุนศรี, กรรณิการ สุวรรณนวล. (๒๕๕๖). การดําเนินการ
มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๒๕๒

เชื่อมโยงเครือขายขอมูลผูประกอบการและสํารวจสถานการณ (นํารอง ๕รายจังหวัด) พื้นที่ภาคใต
:จังหวัดสุราษฎรธานี. รายงานวิจัย, ทุนวิจัยของสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(สสว.) รวมกับหอการคาจังหวัดสุราษฎรธานี ปงบประมาณ ๒๕๕๖.
ภัชลดา สุวรรณนวล. (๒๕๕๗). การประเมินผลการจัดการศึกษาของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องคการบริหารสวนจังหวัด สุราษฎรธานี ปงบประมาณ ๒๕๕๗. รายงานวิจัย, ทุนวิจัยองคการ
บริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี.
ภัชลดา สุวรรณนวล พระมหาดิลกรัศมี ฐิตจาโร. (๒๕๕๘). ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตคฤหัสถ สาขาวิชา
การจัดการเชิงพุทธ ปการศึกษา ๒๕๕๘. รายงานวิจัย, ทุนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย หองเรียนวัด พัฒนาราม จังหวัดสุราษฎรธานี.
บทความ
ภัชลดา สุวรรณนวล. (พฤศจิกายน ๒๕๕๘). การประเมินผลการจัดการศึกษาของกองการศึกษา ศาสนาและ
วั ฒ นธรรมองค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด สุ ร าษฎร ธ านี . ครั้ ง ที่ ๗ (ประจํ า ป ๒๕๕๘ (IBRS).
มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร, นาน). หนา ๔๓๙-๔๕๑.

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๒๕๓

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หนวยงานโครงการขยายหองเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
วัดพัฒนาราม จังหวัดสุราษฎรธานี
***********************************
สวนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ พระครูภาวนาจันทคุณ,วิ. ดร. (พระอธิการกรีฑา จนฺทวํโส, ดร.) ฉายาจนฺทวํโส,
นามสกุล ศรีใส อายุ ๕๕ ป พรรษา ๒๗
เกิดวันอังคาร ที่ ๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๔
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน ๓๘๐๑๕๐๐๒๑๔๙๖๒
สวนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา)
ปริญญาเอก สาขา การจัดการเชิงพุทธ สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘
ปริญญาโท สาขา สังคมวิทยา
สถาบันมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๔
ปริญญาตรี สาขา ศาสนา
สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๕๒
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่๐๓๕/๒๕๕๘
มีผลตั้งแตวันที่ ๒๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
สวนที่ ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน)
พ.ศ. ๒๕๕๘
อาจารยประจําหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
รับผิดชอบรายวิชา
๑. พระวินัยปฎก
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘
๒. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดการกิจการพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘
๓. การศึกษาอิสระทางการจัดการเชิงพุทธ
ภาคการศึกษาฤดูรอน/๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาจารยประจําหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
รับผิดชอบสอนในรายวิชา
๑. การจัดการสาธารณูปการ
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
สวนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปจจุบัน)
งานวิจัย
พระมหาดิลกรัศมี ฐิตจาโร พระอธิการกรีฑา จนฺทวํโส, ดร. (๒๕๕๘). การประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอ
การปฏิบัติงาน สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ปการศึกษา ๒๕๕๘. รายงานวิจัย, ทุนของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หองเรียนวัดพัฒนาราม จังหวัดสุราษฎรธานี.
มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๒๕๔

บทความ
พระอธิการกรีฑา จนฺทวํโส, ดร. (พฤศจิกายน ๒๕๕๘). หลักการใชธรรมาภิบาลในการตรวจสอบกิจการทั่วโลก. ครั้ง
ที่ ๗ (ประจําป ๒๕๕๘ (IBRS). มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร,
นาน). หนา ๑๗๐-๑๗๒.

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๒๕๕

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หนวยงานโครงการขยายหองเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
วัดพัฒนาราม จังหวัดสุราษฎรธานี
***********************************
สวนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ พระครูศรีหิรัญธรรมาทร (พระมหาสุริยา ) ฉายา อาจิตปฺโญ
นามสกุล มากวิลัยอายุ ๔๗ ป พรรษา ๒๗
เกิดวันอาทิตย ที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๒
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน ๓๘๖๐๗๐๐๓๙๖๗๙๖
สวนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา)
ปริญญาโท สาขาการจัดการเชิงพุทธ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๕๗
ปริญญาตรี สาขา ศาสนา สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๕๖
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่๐๓๕/๒๕๕๘
มีผลตั้งแตวันที่ ๒๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
สวนที่ ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน)
พ.ศ. ๒๕๕๘
อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
รับผิดชอบสอนในรายวิชา
๑. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดการ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘
๒. พระอภิธรรมปฏก
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
รับผิดชอบสอนในรายวิชา
๑. การจัดการเผยแผพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
๒. การจัดการศึกษาของคณะสงฆ
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
สวนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน)
งานวิจัย
พระมหาดิลกรัศมี ฐิตจาโร พระครูศรีหิรัญธรรมาทร พระอธิการธวัชชัย คมฺภีรโต. (๒๕๕๘). การสํารวจการปฏิบัติ
หนาที่สนองงานคณะสงฆของบัณฑิตบรรพชิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ปการศึกษา ๒๕๕๘.
รายงานวิจัย, ทุนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หองเรียนวัด พัฒนาราม จังหวัดสุราษฎร ธานี.
มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๒๕๖

บทความ
พระครูศรีหิรัญธรรมาทร.(พฤศจิกายน ๒๕๕๘). การบริหารกิจการของวัดในสังคมยุคทุนนิยม. ครั้งที่ ๗ (ประจําป
๒๕๕๘ (IBRS2016). มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร, นาน). หนา
๔๗๕-๔๘๘.

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๒๕๗

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หนวยงานโครงการขยายหองเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
วัดพัฒนาราม จังหวัดสุราษฎรธานี
***********************************
สวนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ พระอธิการธวัชชัย
ฉายาคมฺภีรโต
นามสกุล
แสงโสภาอายุ ๔๑ ป พรรษา ๑๙
เกิดวันจันทร ที่ ๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๘
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน ๓๗๗๐๓๐๐๕๓๑๑๑๕
สวนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา)
ปริญญาโท สาขา การจัดการเชิงพุทธ สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗
ปริญญาตรี สาขา การจัดการเชิงพุทธ สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่๐๓๕/๒๕๕๘
มีผลตั้งแตวันที่ ๒๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
สวนที่ ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปจจุบัน)
พ.ศ. ๒๕๕๘
อาจารยประจําหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
รับผิดชอบรายวิชา
๑. การวิจยั เพื่อการจัดการ ๒
๒. พระสุตตันตปฎกภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาจารยประจําหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
รับผิดชอบสอนในรายวิชา
๑. การจัดการศึกษาของคณะสงฆ
๒. การจัดการเผยแผพระพุทธศาสนา

ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘

ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙

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

๒๕๘

บทความ
พระอธิการธวัชชัย คมฺภีรโต. (พฤศจิกายน ๒๕๕๘). ธรรมาธิปไตยในสังฆาธิปไตย : กรณีศึกษาพระพิมลธรรม (อาจ
อาสโภ) ครั้ ง ที่ ๗ (ประจํ า ป ๒๕๕๘ (IBRS2016). มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย .
สถาบันวิจัยพุทธศาสตรนาน). หนา ๔๘๙-๔๙๘.

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๒๕๙

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หนวยงานโครงการขยายหองเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
วัดพัฒนาราม จังหวัดสุราษฎรธานี
***********************************
สวนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ นายสุขอุษา
ฉายา นามสกุล
นุนทองอายุ ๔๕ ป พรรษา เกิดวันพฤหัสบดี ที่ ๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๔
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน๓๘๐๑๐๐๐๒๕๒๙๓๘
สวนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา)
ปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ.๒๕๕๙
ปริญญาโท สาขา ยุทธศาสตรการพัฒนา สถาบันมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี พ.ศ. ๒๕๔๗
ปริญญาตรี สาขา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๕
สวนที่ ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปจจุบัน)
พ.ศ. ๒๕๖๐๑. หลักการฝกอบรมและการประชุม
๒. มนุษยสัมพันธกับการจัดการ

ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐

สวนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน)
บทความวิชาการ
สุขอุษา นุนทอง. (๒๕๕๘). กระบวนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในทศวรรษหนาดวยหลักพุทธธรรม.ปที่ ๒
ฉบับพิเศษ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก(ประจําป ๒๕๕๘ (IBRS). มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย. วารสารมหาจุฬาวิชาการ, พระนครศรีอยุธยา). หนา ๕๔๘-๕๖๒.

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๒๖๐

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หนวยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร นวบ.จังหวัดชลบุรี
************************************
สวนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ พระชลญาณมุนี,ดร. นามสกุล นาคสิทธิเลิศ อายุ ๕๑ ป
เกิดวันเสาร ที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๐๘
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน ๓ ๒๔๐๒ ๐๐๔๐๕ ๔๓๑
สวนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา)
ปริญญาเอกพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๖๐
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ.๒๕๕๖
ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิตสาขาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
พ.ศ.๒๕๕๕

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๒๖๑

สวนที่ ๓ ประสบการณทํางาน (พ.ศ.๒๕๕๘ – ปจจุบัน)
รับผิดชอบสอนในรายวิชา
ปการศึกษา ๒๕๕๘
๑. การวิจัยทางการจัดการ ภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๕๘
๒. การจัดการสาธารณูปการ ภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๕๘
๓. ธรระภาคภาษาอังกฤษ ภาคการศึกษาที่ ๒ / ๒๕๕๘
๔. การศึกษาอิสระทางการจัดการเชิงพุทธ ภาคการศึกษาที่ ๒ / ๒๕๕๘
๕. การบริหารกิจการพุทธศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ภาคการศึกษาที่ ๒ /๒๕๕๘
ปการศึกษา ๒๕๕๙
๑. ภาษาอังกฤษสําหรับนักรัฐศาสตร ภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๕๙
๒. ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร (๑) ภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๕๙
๓. พุทธศาสนากับการเมืองการปกครอง ภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๕๙
๔. การวิเคราะหสถานการณปจจุบันภาคการศึกษาที่ ๒ / ๒๕๕๙
สวนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ปจจุบัน)
พระชลญาณมุนี.“ภาวะผูนําในการเผยแผพระพุทธศาสนาในสหราชอาณาจักรของพระภาวนาวิเทศ
(เขมธมฺ โ ม ภิ กฺ ขุ ) LEADERSHIP
INTHE
BUDDHISTPROPAGATIONIN
UNITEDKINGDOMOF PHRABHAVANAVITEHT (KHEADHAMMO BHIKKHU)”,
วารสารวิจัยรามคําแหง มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมหาวิทยาลัยรามคําแหง, ปที่ ๑๗
ฉบับที่ ๒ กรกฏาคม – ธันวาคม ๒๕๕๗. หนา.๒๕- ๓๗.
พระชลญาณมุ นี . “การพั ฒ นาผู นํ า เชิ ง พุ ท ธบู ร ณาการเพื่ อ การรองรั บ การเข า สู ป ระชาคมอาเซี ย น
DEVELOPMENT OF BUDDHIST LEAERS TO SUPPORT THE INTEGRATION OF
ASEAN” บทความวิชาการ,
การประชุมระดับนานาชาติ วิส าขบูชาโลก ๒๕๕๘
“พระพุทธศาสนากับวิกฤติของโลก (Buddhism and World Crisis)”. ครั้งที่ ๑๒ The
๑๒thConference of
United Nations Day of Visak. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ปที่ ๒ ฉบับพิเศษ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง วิสาขบูชาโลก ประจําป
๒๕๕๘. หนา ๔๕๑-๔๖๑.

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๒๖๒

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หนวยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร นวบ.จังหวัดชลบุรี
************************************
สวนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ พระปลัดมนู ฉายา ฐานจาโร นามสกุล ชวยคิด อายุ ๔๙ ป
เกิดวัน พุธ ที่ ๒๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๐
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน ๓๖๒๐๑๐๐๙๒๗๗๑๗
สวนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา)
ปริญญาโท คณะสังคมศาสตร สาขา การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ.๒๕๕๗
ปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร สาขา การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๖
ปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร สาขา การบริหารกิจการพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
พ.ศ.๒๕๕๕
ไดรับแตงตั้งเปนอาจารย ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คําสั่งที่ ๕๕๘/๒๕๕๘
ผลตั้งแตวันที่ ๑ เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๘

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๒๖๓

สวนที่ ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๘ – ปจจุบัน)
รับผิดชอบสอนในรายวิชา
๑. ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗ ภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๕๙
๒. ธรระภาคปฏิบัติ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๕๙
๓. ธรระภาคปฏิบัติ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๕๙
๔. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดการ ภาคการศึกษา๒ / ๒๕๕๘
๕. ธรรมนิเทศ ภาคการศึกษาที่ ๒ / ๒๕๕๘
๖. ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕ ภาคการศึกษาที่ ๒ / ๒๕๕๘
๗. ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒ / ๒๕๕๘
๘. ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕ ภาคการศึกษาที่ ๒ / ๒๕๕๙
สวนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ปจจุบัน)
พระปลัดมนู ฐานจาโร (พฤศจิกายน ๒๕๕๘).ศีล ๕ : พุทธวิธีกับสันติภาพสูสังคมโลก.ตีพิมพเผยแพรใน
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตรเชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา. ครั้งที่
๗ ประจํ า ป ๒๕๕๘ (IBRS ๒๐๑๖). มหาวิท ยาลัย มหาจุฬ าลงกรณราชวิ ทยาลั ย .
สถาบันวิจัยพุทธศาสตรนาน.หนา ๑,๑๕๒– ๑,๑๖๗.

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๒๖๔

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หนวยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร นวบ.จังหวัดชลบุรี
************************************
สวนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ นายสุทธสิทธิ์ นามสกุล ศรีจันทรเจริญ อายุ ๓๘ ป
เกิดวัน พุธ ที่ ๒๓ เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๒๑
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน ๓๑๐๐๕ ๐๓๙๑๘ ๕๘๓
สวนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา)
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขา การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ.๒๕๕๗
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต สาขา การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๕
ไดรับแตงตั้งเปนอาจารย ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คําสั่งที่ ๕๕๘/๒๕๕๘
ผลตั้งแตวันที่ ๑ เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๘

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๒๖๕

สวนที่ ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๘ – ปจจุบัน)
รับผิดชอบสอนในรายวิชา
๑. การวางแผนและควบคุมการบริหารงาน ภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๕๙
๒. การปกครองคณะสงฆ ภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๕๙
๓. การเมืองการปกครองไทย ภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๕๙
๔. เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน ภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๕๙
๕. การจัดการศึกษาคณะสงฆ ภาคการศึกษาที่ ๒ / ๒๕๕๘
๖. วัฒนธรรมไทย ภาคการศึกษาที่ ๒ / ๒๕๕๘
๗. ศาสนาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ ๒ / ๒๕๕๘
๘. การสังคมสงเคราะหแนวพุทธ ภาคการศึกษาที่ ๒ /๒๕๕๘
๙. การเมืองการปกครองไทย ภาคการศึกษาที่ ๑ /๒๕๕๙
๑๐. การวางแผนและควบคุมการบริหารงาน ภาคการศึกษาที่ ๑ /๒๕๕๙
๑๑. เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน ภาคการศึกษาที่ ๑ /๒๕๕๙
สวนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ปจจุบัน)
พระปลัดสุทธสิทธ ปฺญาวโร (พฤศจิกายน ๒๕๕๘). รัฐในอุดมคติ: การเมืองการปกครองไทยสมัยสุโขทัยใน
ทัศนะของอริสโตเติล.ตีพิมพิมพเผยแพรในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตรเชิง
วัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗ ประจําป ๒๕๕๘(IBRS๒๐๑๖) มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย,สถาบันวิจัยพุทธศาสตร,นาน. หนา ๑,๕๗๘ – ๑,๕๙๐.

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๒๖๖

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หนวยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร นวบ.จังหวัดชลบุรี
************************************
สวนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ พระอธิการปรัชญา ฉายา ฐิตธมฺโม นามสกุล บุตรสะอาด อายุ ๔๑ ป
เกิดวัน พุธ ที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๘
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน ๒๓๒๐๑๐๐๐๔๖๗๒๓
สวนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา)
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ.๒๕๕๗
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๕
ไดรับแตงตั้งเปนอาจารย ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คําสั่งที่ ๕๕๘/๒๕๕๘
ผลตั้งแตวันที่ ๑ เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๘
สวนที่ ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๘ – ปจจุบัน)
รับผิดชอบสอนในรายวิชา
๑. ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗ ภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๕๙
๒. ธรระภาคปฏิบัติ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๕๘
๓. การวิจัยทางการจัดการ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ / ๒๕๕๙
๔. งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๕๘
๕. เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน ภาคการศึกษาที่ ๒ / ๒๕๕๘
๖. การปกครองคณะสงฆไทย ภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๕๙
๗. การบริหารจัดการงบประมาณ ภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๕๘
๘. พุทธศาสนากับความมั่นคงของมนุษย ภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๕๙
๙. การประชาสัมพันธเชิงพุทธ ภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๕๘
๑๐. พุทธศาสนากับการเมืองการปกครอง ภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๕๙

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๒๖๗

สวนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ปจจุบัน)
พระอธิการปรัชญา ฐิตธมฺโม,ณรงค เชื้อบัวเย็น. (พฤศจิกายน ๒๕๕๘) การจัดการภาครัฐกับการเสริมสราง
พลังอํานาจพลเมือง : ศึกษาเปรียบเทียบการจัดการภาครัฐแนวใหม กับการใหบริการภาครัฐ
แนวใหม.ตีพิมพเผยแพรในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตรเชิงวัฒนธรรมใน
พระพุทธศาสนา. ครั้งที่ ๗ ประจําป ๒๕๕๘ (IBRS ๒๐๑๖). มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร,นาน.หนา ๑,๑๔๐ – ๑,๑๕๑.

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๒๖๘

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หนวยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ณ วัดใหญอินทาราม (พระอารามหลวง) จ.ชลบุรี
************************************
สวนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ นางสาวเขมจิรา นามสกุล พิทักราษฎร อายุ ๓๘ ป
เกิดวัน เสาร ที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๑
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน ๓ ๒๕๐๗ ๐๐๓๙๐ ๒๙๗
สวนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา)
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต(รป.ม.)สาขาการบริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ. ๒๕๕๑
ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม พ.ศ. ๒๕๔๖
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่
๒๑๐/๒๕๕๕มีผลตั้งแตวันที่ ๒๗ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕.

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๒๖๙

สวนที่ ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๕ – ปจจุบัน)
พ.ศ. ๒๕๕๗เปนอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และ
รับผิดชอบสอนในรายวิชา
๑. เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗
๒. องคการและการจัดการ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗
๓. การจัดการเชิงกลยุทธ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗
๔. ภาษากับการสื่อสาร ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗
๕. การจัดการงานสารบรรณและธุรการ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗
๖. อาจารยพิเศษมหาวิทยาลัยบูรพา วิชามนุษยกับทักษะการคิดภาคการศึกษาที่๑/๒๕๕๗
๗. อาจารยพิเศษมหาวิทยาลัยบูรพา วิชามนุษยศาสตรเชิงบูรณาการภาคการศึกษาที่๒/๒๕๕๗
พ.ศ. ๒๕๕๘เปนอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และ
รับผิดชอบสอนในรายวิชา
๑. เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘
๒. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดการ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘
๓. การจัดการเชิงกลยุทธ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘
๔. ภาษากับการสื่อสาร ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘
๕. การจัดการงานสารบรรณและธุรการภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘
๖. วัฒนธรรมไทยภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘
๗. อาจารยพิเศษมหาวิทยาลัยบูรพา วิชามนุษยกับทักษะการคิด ภาคการศึกษาที่๑/๒๕๕๘
๘. อาจารยพิเศษมหาวิทยาลัยบูรพา วิชามนุษยศาสตรเชิงบูรณาการภาคการศึกษาที่๒/๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๙ เปนอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และ
รับผิดชอบสอนในรายวิชา
๑. เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
๒. องคการและการจัดการ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
๓. การจัดการเชิงกลยุทธ. ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
๔. ภาษากับการสื่อสาร ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙
๕. อาจารยพิเศษมหาวิทยาลัยบูรพา วิชามนุษยกับทักษะการคิด ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
๖. อาจารยพิเศษมหาวิทยาลัยบูรพา วิชามนุษยศาสตรเชิงบูรณาการ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙
สวนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ. ๒๕๕๘- ปจจุบัน)
เขมจิรา พิทักราษฎร . (พฤศจิกายน ๒๕๕๘) . ไตรสิกขา : พระพุทธศาสนากับการพัฒนาชีวิต. ตีพิมพ
เผยแพรในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตรเชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา. ครั้ง
ที่ ๗ ประจําป ๒๕๕๘ (IBRS ๒๐๑๖). มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. สถาบันวิจัย
พุทธศาสตร,นาน.หนา ๑,๓๐๐ – ๑,๓๐๘.

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๒๗๐

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หนวยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร จังหวัดระยอง
***********************************
สวนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อพระครูรัตนากรวิสุทธิ์
ฉายาจนฺทโก
นามสกุล สนิทวาจา อายุ ๕๒ป พรรษา ๑๘
เกิดวันอังคารที่ ๑๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๗
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน ๓-๑๐๐๘-๐๐๐๔๒-๐๒๐
สวนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท สาขาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘
ปริญญาตรี สาขาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๗๗๗/๒๕๕๘
มีผลตั้งแตวันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘
สวนที่ ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน)
พ.ศ.๒๕๕๘
อาจารยผูชวยสอนประจํารายวิชา พระอภิธรรมปฎก ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๘
อาจารยประจําหลักสูตรการจัดการเชิงพุทธ
รับผิดชอบสอนในรายวิชา
๙. ๐๐๐๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘, ๑/๒๕๕๙
๑๐. ๐๐๐๒๑๑ วัฒนธรรมไทยภาคการศึกษาที่๑/๒๕๕๘, ๑/๒๕๕๙
๑๑. ๐๐๐๒๖๐ การปกครองคณะสงฆไทย ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
๑๒. ๔๐๖๓๐๘ องคการและการจัดการ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘
๑๓. ๔๐๖๓๑๔ การจัดการทรัพยากรมนุษยแนวพุทธ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘
๑๔. ๔๐๖๓๒๗ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
๑๕. ๔๐๖๔๐๔ ประชาสัมพันธเชิงพุทธ ภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๘
๑๖. ๔๐๖๔๓๒ มนุษยสัมพันธกับการจัดการ ภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๘
สวนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน)
บทความทางวิชาการ
พระครูรัตนากรวิสุทธิ์. (๒๕๕๘). การอยูรวมกันของชุมชนและโรงงาน. งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ภู มิ ศาสตร เ ชิ ง วั ฒ นธรรมในพระพุท ธศาสนา ครั้ง ที่ ๗ (ประจํ าป ๒๕๕๘ (IBRS ๒๐๑๖)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร, นาน). หนา ๕๙๘-๖๐๖.
มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๒๗๑

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หนวยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร จังหวัดระยอง
***********************************
สวนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ พระครูปริยัติสุวัฒนาภรณ
ฉายาจนฺทวณฺโณ
นามสกุล เกษรศิริ
อายุ ๕๑ ป
พรรษา ๓๐
เกิดวันอังคารที่๒๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๘
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน ๓-๒๑๐๑-๐๐๒๗๕-๖๐๘
สวนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง
วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก สาขาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐
ปริญญาโท สาขาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖
ปริญญาตรี สาขาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๗๗๗/๒๕๕๘
มีผลตั้งแตวันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘
สวนที่ ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน)
พ.ศ. ๒๕๕๘
อาจารยผูชว ยสอนประจํารายวิชา พระวินัยปฎก ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๘
อาจารยประจําหลักสูตรการจัดการเชิงพุทธ
รับผิดชอบสอนในรายวิชา
๑. ๐๐๐๑๑๔ ภาษาศาสตรเบื้องตน ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
๒. ๐๐๐๑๔๔วรรณคดีบาลี ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘, ๑/๒๕๕๙
๓. ๐๐๐๑๔๕บาลีไวยากรณ ภาคการศึกษาที่๑/๒๕๕๘
๔. ๐๐๐๑๔๘พระวินัยปฎก ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘
๕. ๐๐๐๑๕๐ พระอภิธรรมปฎก ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘
๖. ๔๐๖๓๐๒การจัดการทรัพยสินของพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๘
๗. ๔๐๖๓๒๕การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน ภาคการศึกษาที่๓/๒๕๕๘,๒/๒๕๕๙
๘. ๔๐๖๔๒๘การสื่อสารกับการจัดการ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘
๙. ๔๐๖๔๒๙การบริหารชุมชนและสิ่งแวดลอม ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๒๗๒

สวนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๘ - ปจจุบัน)
บทความทางวิชาการ
พระครู ป ริยั ติ สุ วั ฒ นาภรณ . (๒๕๕๘)บทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ.งานประชุ ม
วิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตรเชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗ (ประจําป ๒๕๕๘
(IBRS ๒๐๑๖) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร, นาน).
หนา ๖๗๓-๖๘๒.

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๒๗๓

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หนวยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร จังหวัดระยอง
***********************************
สวนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ พระครูสังฆวิสุทธิคุณ
ฉายาพุทฺธสโร
นามสกุล เมืองทอง
อายุ ๔๙ ป
พรรษา ๒๙
เกิดวันพฤหัสบดีที่๑๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๑
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน ๓-๖๖๐๓-๐๐๐๑๒-๖๔๐
สวนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง
วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก สาขาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙
ปริญญาโท สาขาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖
ปริญญาตรี สาขาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๗๗๗/๒๕๕๘
มีผลตั้งแตวันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘
สวนที่ ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน)
พ.ศ. ๒๕๕๘
อาจารยประจําหลักสูตรการจัดการเชิงพุทธ
รับผิดชอบสอนในรายวิชา
๑. ๐๐๐๑๐๔ เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
๒. ๔๐๖๓๑๑การจัดการการเผยแผพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘, ๑/๒๕๕๙
๓. ๔๐๖๓๑๓การสังคมสงเคราะหแนวพุทธ ภาคการศึกษาที่๒/๒๕๕๘
๔. ๔๐๖๓๒๗ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๘
สวนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๘ - ปจจุบัน)
พระครูสังฆวิสุทธิคุณ. (๒๕๕๘). ปจจัยที่มีผลตอสุขภาพของพระสงฆ. งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ภู มิ ศาสตร เ ชิ ง วั ฒ นธรรมในพระพุท ธศาสนา ครั้ง ที่ ๗ (ประจํ าป ๒๕๕๘ (IBRS ๒๐๑๖)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร, นาน). หนา ๖๕๘-๖๗๒.

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๒๗๔

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หนวยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร จังหวัดระยอง
***********************************
สวนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ พระมหากุศล
ฉายา กุสลภทฺโท
นามสกุล งามเสงี่ยม
อายุ ๔๕ ป
พรรษา ๒๒
เกิดวัน ๒๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๓
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน ๓-๒๑๐๓-๐๐๙๙๕-๖๐๔
สวนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท สาขาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘
ปริญญาตรี สาขาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ มีผลตั้งแตวันที่ สวนที่ ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน)
พ.ศ. ๒๕๕๘
อาจารยผูชว ยสอนประจํารายวิชา แตงแปลบาลี ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๘
อาจารยประจําหลักสูตรการจัดการเชิงพุทธ
รับผิดชอบสอนในรายวิชา
๑. ๐๐๐๑๑๔ ภาษากับการสื่อสาร ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘
๒. ๐๐๐๑๔๕บาลีไวยากรณ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘
๓. ๐๐๐๑๔๖แตงแปลบาลี ภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๘,
๔. ๔๐๖๓๐๑พุทธวิธีการบริหาร ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
สวนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๘ - ปจจุบัน)
พระมหากุศล กุสลภทฺโท. (๒๕๕๘). พระสังฆาธิการยุคใหมและใจผูนํา. งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ภู มิ ศาสตร เ ชิ ง วั ฒ นธรรมในพระพุท ธศาสนา ครั้ง ที่ ๗ (ประจํ าป ๒๕๕๘ (IBRS ๒๐๑๖)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร, นาน). หนา ๕๘๕-๕๙๗.

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๒๗๕

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หนวยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร จังหวัดระยอง
***********************************
สวนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ ดร.สุเทพ
ฉายา นามสกุล เชื้อสมุทร
อายุ ๔๘ ป
พรรษา เกิดวัน ๒๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๐
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน ๓-๗๐๐๒-๐๐๐๙๗-๒๓๕
สวนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง
วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม พ.ศ.๒๕๕๗
ปริญญาโท สาขาการบริหารองคการ มหาวิทยาลัยเกริก พ.ศ. ๒๕๔๔
ปริญญาตรี สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๑
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๗๗๗/๒๕๕๘
มีผลตั้งแตวันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘
สวนที่ ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน)
พ.ศ. ๒๕๕๘ อาจารยประจําหลักสูตรการจัดการเชิงพุทธ
รับผิดชอบสอนในรายวิชา
๑. ๐๐๐๑๐๓ การเมืองกับการปกครองของไทย ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘,๑/๒๕๕๙
๒. ๐๐๐๑๐๙ ศาสนาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘, ๓/๒๕๕๘
๓. ๐๐๐๒๕๙ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘
๔. ๔๐๖๒๐๖ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดการ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘,๑/๒๕๕๙
๕. ๔๐๖๓๑๕ การวิจัยเพื่อการจัดการ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘,๒/๒๕๕๘,๑/๒๕๕๙
๖. ๔๐๖๔๒๐ การจัดการเชิงกลยุทธ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘
๗. ๔๐๖๔๒๑การศึกษาอิสระทางการจัดการเชิงพุทธ ภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๘
สวนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๘ - ปจจุบัน)
ดร.สุเทพ เชื้อสมุทร. (๒๕๕๘). แนวทางการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา. งาน
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตรเชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗ (ประจําป
๒๕๕๘ (IBRS ๒๐๑๖) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร,
นาน). หนา ๕๖๔-๕๗๕.
มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๒๗๖

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หนวยงาน หนวยวิทยบริการฯ พุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรี
***********************************
สวนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ พระครูสุนทรเขมาภินันทฉายาเขมธมฺโมนามสกุล เจริญวงศอายุ ๕๑ ป พรรษา ๒๒
เกิดวันอาทิตย ที่ ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๘
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน๓-๑๐๐๘-๐๐๐๔๒-๐๒-๐
สวนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา)
ปริญญาเอก สาขา การจัดการเชิงพุทธ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๙
ปริญญาโท สาขา การจัดการเชิงพุทธ
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๖
ปริญญาตรี สาขา การจัดการเชิงพุทธ
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๕
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่..๗๔๒.../๒๕๕๘
มีผลตั้งแตวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘
สวนที่ ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน)
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาจารยประจําหลักสูตร การจัดการเชิงพุทธ
รับผิดชอบสอนในรายวิชา
๑๗. งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘
๑๘. การจัดการทรัพยากรมนุษยแนวพุทธภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘
๑๙. ภาษาศาสตรเบื้องตน
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
สวนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน)
พระครูสุนทรเขมาภินันท (รัตนรัตน เขมธมฺโม). "จากพุทธปณิธานสูปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว เปนประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยามไดอยางไรบทความวิชาการการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗ (ประจําป ๒๕๕๘ (IBRS2016)
เรื่อง "มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร วิทยาลัยสงฆนครนาน)
หนา ๒๙๖-๓๑๐.
มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๒๗๗

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หนวยงาน หนวยวิทยบริการฯ พุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรี
***********************************
สวนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ พระมหาณรงค ฉายา ยโสธโร นามสกุล ศรีสมัย อายุ ๕๕ ป พรรษา ๑๙
เกิดวันพุธที่ ๒๒ เดือน กุมภาพันธพ.ศ. ๒๕๐๔
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน 3-2006-00362-06-2
สวนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา)
ปริญญาโท สาขา การจัดการเชิงพุทธ
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๗
ปริญญาตรี สาขา การจัดการเชิงพุทธ
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๖
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่..๗๔๒.../๒๕๕๘
มีผลตั้งแตวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘
สวนที่ ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบนั )
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาจารยประจําหลักสูตร การจัดการเชิงพุทธ
รับผิดชอบสอนในรายวิชา
๑. พระสุตตันตปฎกภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘
๒. วรรณคดีบาลี
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘
๓. การศึกษาอิสระทางการจัดการเชิงพุทธ ภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๘
สวนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปจจุบัน)
พระมหาณรงค ยโสธโร. (พฤศจิกายน ๒๕๕๘). พระสงฆกับประชาสัมพันธ. บทความวิชาการการประชุ ม
วิชาการระดับนานาชาติ เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗ (ประจําป ๒๕๕๘ (IBRS2016)
มหาวิ ทยาลั ย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สถาบัน วิจัยพุทธศาสตร วิทยาลัย สงฆน ครนาน).
หนา ๓๓๑-๓๔๒.

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๒๗๘

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หนวยงาน หนวยวิทยบริการฯ พุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรี
***********************************
สวนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ พระใบฎีกา ทวี ฉายา อาจิณฺโณ นามสกุล ทับทิมสุข อายุ ๔๙ ป พรรษา ๒๑
เกิดวันอาทิตยที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๑
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน 3-2001-00617-13-1
สวนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา)
ปริญญาโท สาขา การจัดการเชิงพุทธ
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๗
ปริญญาตรี สาขา การจัดการเชิงพุทธ
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๕
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่..๗๔๒.../๒๕๕๘
มีผลตั้งแตวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘
สวนที่ ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน)
พ.ศ. ๒๕๕๙

อาจารยประจําหลักสูตร การจัดการเชิงพุทธ
รับผิดชอบสอนในรายวิชา
๑. ปรัชญาเบื้องตน
๒. การจัดการเผยแผพระพุทธศาสนา
๓. การปกครองคณะสงฆไทย

ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙

สวนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน)
พระใบฎี กา ทวี อาจิ ณฺโ ณ (พฤศจิ กายน ๒๕๕๘). "การบริหารการพัฒนาวัด ดานสุขภาวะของชุมชน"
บทความวิชาการ,การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗
(ประจําป ๒๕๕๘ (IBRS2016) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร
วิทยาลัยสงฆนครนาน). หนา ๓๑๑-๓๒๐.

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๒๗๙

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หนวยงาน หนวยวิทยบริการฯ พุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรี
***********************************
สวนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ ดร.ปทุมมาศ นามสกุล วองอรุณชัย อายุ ๕๓ ป
เกิดวันศุกรที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๖
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน 3-1021-01909-19-1
สวนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา)
ปริญญาเอก สาขา รัฐประศาสนศาสตร(พธ.ด.) สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๘
ปริญญาโท สาขา นโยบายสาธารณะ(รป.ม.) สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ.๒๕๔๒
ปริญญาตรี สาขา การบริหารรัฐกิจ (ร.บ.) สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๒๙
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๒๑๙/๒๕๕๕
มีผลตั้งแตวันที่ ๒๗ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕
สวนที่ ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปจจุบัน)
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาจารยประจําหลักสูตร การจัดการเชิงพุทธ
รับผิดชอบสอนในรายวิชา
๑. พุทธวิธีการบริหาร
๒. องคการและการจัดการ
๓. การวิจัยเพื่อการจัดการ ๑

ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙

สวนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปจจุบัน)
ปทุมมาศ วองอรุณชัย. (๒๕๕๘). "พุทธวิธีการบริหารความเสี่ยง"บทความวิชาการ,การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗ (ประจําป ๒๕๕๘ (IBRS2016) มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆนครนาน). หนา ๓๒๑-๓๓๐.

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๒๘๐

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หนวยงาน หนวยวิทยบริการฯ พุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรี
***********************************
สวนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ อาจารยวารีญา นามสกุล มวงเกลี้ยง อายุ ๕๗ ป
เกิดวันอังคารที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๒
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน3-1017-00061-45-7
สวนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา)
ปริญญาโท สาขา การบริหารทั่วไป(รป.ม.)สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพาพ.ศ.๒๕๕๑
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร(ศศ.บ.)สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พ.ศ.๒๕๔๘
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ที่ ๒๑๙/๒๕๕๕
มีผลตั้งแตวันที่ ๒๗ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕
สวนที่ ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน)
พ.ศ. ๒๕๕๘
อาจารยผูชว ยสอนประจํารายวิชา การประชาสัมพันธเชิงพุทธ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาจารยประจําหลักสูตร การจัดการเชิงพุทธ
รับผิดชอบสอนในรายวิชา
๑. เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
๒. การจัดการเชิงกลยุทธ
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
๓. การสื่อสารทางการจัดการ
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
สวนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน)
วารีญา มวงเกลี้ยง. (๒๕๕๘)."ความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวน
จั ง หวั ด จั น ทบุ รี " บทความวิ ช าการ,การประชุ ม วิ ช าการระดั บ นานาชาติ เชิ ง วั ฒ นธรรมใน
พระพุ ทธศาสนา ครั้ งที่ ๗ (ประจําป ๒๕๕๘ (IBRS2016) มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆนครนาน). หนา ๓๔๓-๓๕๐.

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๒๘๑

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หนวยงาน หนวยวิทยบริการฯมจร.วัดพระรูป จังหวัดเพชรบุรี
***********************************
สวนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ พระครูวัชรสุวรรณาทร,ดร. ( ลูกชุบ)
ฉายาธมมฺโชโต
นามสกุล เกตุเขียว
อายุ ๖๓ ป พรรษา ๔๓
เกิดวัน เสาร
ที่ ๒ เดือน พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๔๙๖
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน ๓ – ๗๖๐๑ – ๐๐๕๗๐ – ๘๐ - ๐
สวนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา)
ปริญญาเอก สาขาการจัดการเชิงพุทธ สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๕๘
ปริญญาโท สาขาการจัดการเชิงพุทธ สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๕๕
ปริญญาตรี สาขาการจัดการเชิงพุทธ สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๕๓
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๑๙ /๒๕๕๗
มีผลตั้งแตวันที่ ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
สวนที่ ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน)
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
รับผิดชอบสอนในรายวิชา
๒๐. วิชาธรรมะภาคปฏิบัติ ๕ ภาคการศึกษาที่ ๑ /๒๕๕๙
๒๑. วิชาการประชาสัมพันธเชิงพุทธ
ภาคการศึกษาที่ ๑ /๒๕๕๙
๒๒. วิชาการอนุรักษและการจัดการพุทธศิลป ภาคการศึกษาที่ ๒ /๒๕๕๙
สวนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๗-ปจจุบัน)
พระครูวัชรสุวรรณาทร,ดร. (๒๕๕๘).“การอนุรักษและจัดการพุทธศิลป”งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ภู มิ ศ าสตร เ ชิ ง วั ฒ นธรรมในพระพุ ท ธศาสนา ครั้ ง ที่ ๗ ประจํ า ป ๒๕๕๘ (IBRS 2016)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร,นาน). หนา ๙๔๑-๙๕๒.

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๒๘๒

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หนวยงาน หนวยวิทยบริการฯมจร.วัดพระรูป จังหวัดเพชรบุรี
***********************************
สวนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อพระครูญาณเพชรรัตน,ดร. (เทวินทร) ฉายาปยทสฺสี
นามสกุลสีสุกใส อายุ๔๘ ป พรรษา ๒๓
เกิดวัน พฤหัสบดี ที่ ๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๘
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน ๓ – ๗๖๐๖ – ๐๐๔๐๕- ๔๙ - ๒
สวนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา)
ปริญญาเอก สาขาการจัดการเชิงพุทธ สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๕๘
ปริญญาโท สาขาการจัดการเชิงพุทธ สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๕๖
ปริญญาตรี สาขาการพัฒนาชุมชนสถาบันมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีพ.ศ.๒๕๔๘
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๑๙ / ๒๕๕๗
มีผลตั้งแตวันที่ ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗
สวนที่ ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน)
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
รับผิดชอบสอนในรายวิชา
๑. วิชาเทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๕๙
๒. วิชาการวิเคราะหสถานการณปจจุบันภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๕๙
๓. วิชากฎหมายสําหรับพระสงฆ ภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๕๙
สวนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๗-ปจจุบัน)
พระครูญาณเพชรรัตน,ดร.(๒๕๕๘) “หลักการบริหารงานสมัยใหมกับหลักการบริหารงานเชิงพุทธเพื่อความ
มั่นคงแหงพระพุทธศาสนา”.งานประชุมวิช าการระดับนานาชาติภูมิศาสตรเชิงวัฒ นธรรมใน
พระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗(ประจําป ๒๕๕๘ (IBRS 2016)มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร, นาน).หนา ๑๗๔๔-๑๗๕๓.

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๒๘๓

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หนวยงาน หนวยวิทยบริการฯมจร.วัดพระรูป จังหวัดเพชรบุรี
***********************************
สวนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ พระครูสุนทรวัชรการ ( อําพล) ฉายาอพโล
นามสกุล วณิชยธิติกาล อายุ ๔๘ ป พรรษา ๒๓
เกิดวันเสารที่ ๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๑
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน ๓ – ๗๐๐๘ – ๐๐๓๘๖ – ๘๖ - ๖
สวนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา)
ปริญญาโท สาขา การจัดการเชิงพุทธ สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๕๕
ปริญญาตรี สาขาการจัดการเชิงพุทธ สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๕๓
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๑๙ /๒๕๕๗
มีผลตั้งแตวันที่ ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
สวนที่ ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปจจุบัน)
พ.ศ. ๒๕๕๗
อาจารยประจํารายวิชาการบัญชีเพื่อการจัดการ วิชาสถิติเบื้องตนและการวิจัย
ภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๕๗
พ.ศ. ๒๕๕๘
อาจารยประจํารายวิชาการศึกษาสงเคราะหแนวพุทธ วิชาศาสนาทั่วไป
ภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
รับผิดชอบสอนในรายวิชา
๑. วิชาประวัติพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๕๙
๒. วิชาการจัดการทรัพยสินของพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๕๙
๓. วิชาการบริหารชุมชนและสิ่งแวดลอม ภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๕๙
สวนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๗-ปจจุบัน)
พระครูสุนทรวัชรการ.(๒๕๕๘) พุทธสันติวิธีในการเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัยรัชกาลที่ ๗.งานประชุม
วิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตรเชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗(ประจําป ๒๕๕๘
(IBRS 2016) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร, นาน).หนา
๘๕๑-๘๖๑.
มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๒๘๔

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หนวยงาน หนวยวิทยบริการฯมจร.วัดพระรูป จังหวัดเพชรบุรี
***********************************
สวนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อพระครูวิรุฬนวัชรธรรม ( ศิริชัย) ฉายาฐานุตฺตโร
นามสกุลเพช็รรัตน อายุ ๕๕ ป พรรษา ๒๙
เกิดวัน พฤหัสบดี ที่ ๑๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๔
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน ๓ – ๒๕๑๑ – ๐๐๒๐๔ – ๘๔ - ๑
สวนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา)
ปริญญาโท สาขาการจัดการเชิงพุทธ สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๕๕
ปริญญาตรี สาขาการจัดการเชิงพุทธ สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๕๓
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๑๙ / ๒๕๕๗
มีผลตั้งแตวันที่ ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
สวนที่ ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปจจุบัน)
พ.ศ. ๒๕๕๗
อาจารยประจํารายวิชาประวัติพระพุทธศาสนา วิชาสัมมนาเพื่อการจัดการ
ภาคการศึกษาที่ ๑ /๒๕๕๗
พ.ศ. ๒๕๕๘
อาจารยประจํารายวิชาเทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา วิชาวัฒนธรรมไทย
ภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาจารยประจําหลักสูตรสาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
รับผิดชอบสอนในรายวิชา
๑. วิชาวัฒนธรรมไทยภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๕๙
๒. วิชาประวัติพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาที่๑ /๒๕๕๙
๓. วิชาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดการกิจการพระพุทธศาสนาภาคการศึกษาที่ ๑ /๒๕๕๙
สวนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน)
พระครูวิรุฬนวัชรธรรม.(๒๕๕๘) เสรีภาพโดยสันติ:ศึกษาวิเคราะหกรณีเลิกทาสของรัชกาลที่ ๕.งานประชุม
วิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตรเชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗ ประจําป ๒๕๕๘
(IBRS 2016) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร, นาน).หนา
๘๔๐-๘๕๐
มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๒๘๕

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หนวยงาน หนวยวิทยบริการฯมจร.วัดพระรูป จังหวัดเพชรบุรี
***********************************
สวนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ พระครูเกษมวัชรดิตถ (เกษม)
ฉายาฐิติสมฺปนฺโน
นามสกุล รอดจากทุกข
อายุ ๔๔ ป พรรษา๒๑
เกิดวันพฤหัสบดี ที่ ๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๖
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน ๓ – ๗๖๐๗ – ๐๐๔๘๓ – ๔๑ - ๐
สวนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา)
ปริญญาโท สาขาการจัดการเชิงพุทธ สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๕๕
ปริญญาตรี สาขาการจัดการเชิงพุทธ สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๕๓
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๑๙ /๒๕๕๗
มีผลตั้งแตวันที่ ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
สวนที่ ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปจจุบัน)
พ.ศ. ๒๕๕๗
อาจารยประจํารายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ วิชาการเมืองการปกครองของไทย
ภาคการศึกษาที่ ๑ /๒๕๕๗
พ.ศ. ๒๕๕๘
อาจารยประจํารายวิชาการเมืองการปกครองของไทย วิชาพื้นฐานคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคการศึกษาที่ ๑ /๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
รับผิดชอบสอนในรายวิชา
๑. วิชาพื้นฐานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๕๙
๒. วิชาการเมืองและการปกครองของไทย
ภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๕๙
๓. วิชาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดการ
ภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๕๙
สวนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๗-ปจจุบัน)
พระครูเกษมวัชรดิตถ (เกษม ฐิติสมฺปนฺโน).(พฤศจิกายน 2558) หลักธรรมกับการอนุรักษแมน้ําเพชรบุรี.งาน
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตรเชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗ ประจําป
๒๕๕๘ (IBRS2016) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร, นาน).
หนา ๑๒๖๒-๑๒๗๐.
มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๒๘๖

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หนวยงาน หนวยวิทยบริการฯ มจร วัดสระแกว จ.สระแกว
***********************************
สวนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ
พระครูศรีรัตนสรกิจ
ฉายา
รตินฺธโร
นามสกุล
อินทรวิชิต
อายุ ๕๐ ป
พรรษา ๓๑
เกิดวัน พุธ ที่ ๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๘
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน ๓๒๕๐๔๐๐๘๓๓๒๖๖
สวนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา)
ปริญญาเอก สาขา รัฐประศาสนศาสตร สถาบัน มหาวิทยาลัยปทุมธานี พ.ศ. ๒๕๕๘
ปริญญาโท สาขา รัฐประศาสนศาสตร สถาบัน มหาวิทยาลัยปทุมธานี พ.ศ. ๒๕๕๒
ปริญญาตรี สาขา บริหารรัฐกิจ
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๒๒๑/๒๕๕๕
มีผลตั้งแตภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
สวนที่ ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน)
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาจารยประจําหลักสูตร พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
รับผิดชอบสอนในรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘
๑. การบริหารชุมชนและสิ่งแวดลอม
๒. การวางแผนและควบคุมงานบริหาร
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘
๓. กฎหมายทั่วไป
ภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๘
สวนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปจจุบัน)
พระครู ศรี รั ต น ส รกิ จ . (๒๕๕๘). การบริ หารชุมชนและสิ่งแวดลอม. งานประชุมวิช าการระดับ นานาชาติ
ภูมิศาสตรเชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗ ประจําป ๒๕๕๘ (IBRS). มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร. นาน). หนา ๑๔๓๖-๑๔๔๖.

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๒๘๗

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หนวยงาน หนวยวิทยบริการฯ มจร วัดสระแกว จ.สระแกว
***********************************
สวนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ
พระมหาทวี
ฉายา
วิสารโท
นามสกุล
บุญทะมาตร
อายุ ๔๙ ป
พรรษา ๒๙
เกิดวัน พฤหัสบดี ที่ ๑๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๐
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน ๓๓๒๐๖๐๐๔๐๙๑๘๑
สวนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา)
ปริญญาเอก สาขา ไทยศึกษา
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๘
ปริญญาโท สาขา รัฐประศาสนศาสตร สถาบัน มหาวิทยาลัยปทุมธานี พ.ศ. ๒๕๕๒
ปริญญาตรี สาขา พระพุทธศาสนา สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๒๒๑/๒๕๕๕
มีผลตั้งแตภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
สวนที่ ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน)
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาจารยประจําหลักสูตร พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
รับผิดชอบสอนในรายวิชา
๑. เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน,ปรัชญาเบื้องตน ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘
๒. บาลีไวยากรณ
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘
๓. หลักการฝกอบรมและการประชุม
ภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๘
สวนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน)
พระมหาทวี วิสารโท. (๒๕๕๘). การบวชกับการสืบทอดพระพุทธศาสนาเถรวาทในสังคมไทย. งานประชุม
วิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตรเชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗ (ประจําป ๒๕๕๘
(IBRS). มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย . สถาบั น วิ จั ย พุ ท ธศาสตร . น า น).
หนา ๒๕๑-๒๖๒.

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๒๘๘

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หนวยงาน หนวยวิทยบริการฯ มจร วัดสระแกว จ.สระแกว
***********************************
สวนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ
พระอธิการบุญสง ฉายา
คุณสํวโร
นามสกุลจันทรมาตรอายุ ๕๒ ป พรรษา ๑๙
เกิดวัน จันทร ที่ ๑๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๗
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน๓๑๙๐๒๐๐๓๙๑๖๑๙
สวนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา)
ปริญญาโท สาขา การจัดการเชิงพุทธ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖
ปริญญาตรี สาขา การจัดการเชิงพุทธ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๕๘๘/๒๕๕๙
มีผลตั้งแตวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
สวนที่ ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปจจุบัน)
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาจารยประจําหลักสูตร พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
รับผิดชอบสอนในรายวิชา
๒๓. งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘
๒๔. การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธ
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘
๒๕. องคการและการจัดการ
ภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๘
สวนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปจจุบัน)
พระอธิ การบุ ญ ส ง คุ ณสํ ว โร. (๒๕๕๘). การจัด การทรัพ ยากรมนุษ ยเ ชิ งพุทธ. งานประชุม วิช าการระดั บ
นานาชาติ ภู มิ ศ าสตร เ ชิ ง วั ฒ นธรรมในพระพุ ท ธศาสนา ครั้ ง ที่ ๗ (ประจํ า ป ๒๕๕๘ (IBRS).
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร. นาน). หนา ๒๖๓-๒๗๓.

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๒๘๙

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หนวยงาน หนวยวิทยบริการฯ มจร วัดสระแกว จ.สระแกว
***********************************
สวนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ
พระใบฎีกาเพ็ง
ฉายา
เตชวโร
นามสกุล
สมุติรัมยอายุ ๖๐ ป
พรรษา ๑๙
เกิดวัน เสาร ที่ ๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๘
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน ๕๓๑๑๐๐๑๑๐๖๑๗๑
สวนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา)
ปริญญาโท สาขา การจัดการเชิงพุทธ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖
ปริญญาตรี สาขา การจัดการเชิงพุทธ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๕๘๘/๒๕๕๙
มีผลตั้งแตวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
สวนที่ ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปจจุบัน)
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาจารยประจําหลักสูตร พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
รับผิดชอบสอนในรายวิชา
๑. ประวัติพระพุทธศาสนา
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘
๒. การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาในอาเซียน ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘
๓. พระวินัยปฎกภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๘
สวนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน)
พระใบฎีกาเพ็ง เตชวโร.(๒๕๕๘). พระสงฆกับภาวะผูนํา. งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตรเชิง
วัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗ (ประจําป ๒๕๕๘ (IBRS). มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร. นาน). หนา ๒๗๔-๒๘๔.

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๒๙๐

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หนวยงาน หนวยวิทยบริการฯ มจร วัดสระแกว จ.สระแกว
***********************************
สวนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ
พระปลัดวัลลภ
ฉายา
โชติโย
นามสกุล
อ่ําขํา
อายุ ๓๙ ป
พรรษา ๑๙
เกิดวัน อังคาร ที่ ๑๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๐
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน ๓๑๙๐๖๐๐๓๓๐๖๘๔
สวนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา)
ปริญญาเอก สาขา...................................................สถาบัน................................................................พ.ศ..............
ปริญญาโท สาขา การจัดการเชิงพุทธ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖
ปริญญาตรี สาขา การจัดการเชิงพุทธ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๕๘๘/๒๕๕๙
มีผลตั้งแตวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
สวนที่ ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน)
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาจารยประจําหลักสูตร พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
รับผิดชอบสอนในรายวิชา
๑. การปกครองคณะสงฆไทย
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘
๒. การอนุรักษและการจัดการพุทธศิลป
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘
๓. เทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๘
สวนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน)
พระปลั ด วั ล ลภ โชติ โ ย.(๒๕๕๘). เทศกาลและพิธีก รรมทางพระพุทธศาสนา. งานประชุม วิช าการระดั บ
นานาชาติ ภู มิ ศ าสตร เ ชิ ง วั ฒ นธรรมในพระพุ ท ธศาสนา ครั้ ง ที่ ๗ ประจํ า ป ๒๕๕๘ (IBRS).
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร. นาน). หนา ๒๘๕-๒๙๕.

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๒๙๑

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

หนวยงาน หนวยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร จังหวัดสุพรรณบุรี
ณ วัดปาเลไลยกวรวิหาร
***********************************

สวนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ลําดับที่ ๑ ชื่อพระครูศรีอรรถศาสก(อรรถชัย มหาอตฺโถ) นามสกุล นามสกุล น้ําทิพย
อายุ ๕๖ ป พรรษา ๓๖เกิดวัน จันทร ที่ ๒๙ เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๐๓.
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน ๕-๗๒๐๒-๐๐๐๐๔-๔๗-๑
สวนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา)
ปริญญาเอก สาขาการจัดการเชิงพุทธ (พธ.ด.) สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๕๘
ปริญญาโท สาขาการจัดการเชิงพุทธ (พธ.ม.)สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖
ปริญญาตรี สาขา พระพุทธศาสนา ( พธ.บ.) สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๔๓
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่๑๒/๒๕๕๕ มีผลตั้งแตวันที่
๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
สวนที่ ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน)
พ.ศ. ๒๕๕๗ - ปจจุบัน
รับผิดชอบสอนในรายวิชา
๒๖. พระวินัยปฏกภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗
๒๗. พระสุตตันตปฏกภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘
๒๘. วรรณคดีบาลี ,แตงแปลบาลีภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
สวนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน)
พระครูศรีอรรถศาสตร. (๒๕๕๙). “อิทธิพลภาษาบาลีที่มีตอภาษาไทย” บทความวิชาการ,การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ ๓ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑ “พุทธบูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให
ยั่งยืน” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน). หนา ๓๖๒๔-๓๖๔๓.

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๒๙๒

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

หนวยงาน หนวยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร จังหวัดสุพรรณบุรี
ณ วัดปาเลไลยกวรวิหาร
***********************************

สวนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ลําดับที่ ๒ ชื่อพระครูสุตาภรณพิสุทธิ์(ชะลอ เตชพโล) นามสกุล ปนวิเศษ
อายุ ๕๕ .ป พรรษา ๓๐ เกิดวันที่ ๒๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๒
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน ๓- ๓๐๒๐ – ๐๐๙๔๑- ๘๐๑

สวนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา)
ปริญญาโท สาขาการจัดการเชิงพุทธ(พธ.ม.)สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕
ปริญญาตรี สาขาพระพุทธศาสนา( พธ.บ.) สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ.๒๕๕๓
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครั้ง๑/ที่ ๓ ลงวันที่ ๑
ธันวาคม ๒๕๕๔ สั่งณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีผลตั้งแตวันที่ ๒กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๕ จนถึง
ปจจุบัน
สวนที่ ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน)
พ.ศ. ๒๕๕๗ - ปจจุบัน อาจารยประจํารายวิชาสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
ผูรับผิดชอบในรายวิชา
๑. ธรรมภาคปฏิบัติ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗
๒. ธรรมนิเทศ
ภาคการศึกษาที่๒/๒๕๕๘
๓. การประชาสัมพันธเชิงพุทธ
ภาคการศึกษาที่๑/๒๕๕๙
สวนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน)
พระครูสุตาภรณพิสุทธ. (๒๕๕๙). “ธรรมกับการจัดการเพื่ออยูรอด”บทความวิชาการ,การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ ๓ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑ (เรื่อง “พุทธบูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนา
สั ง คมให ยั่ ง ยื น ” มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย วิ ท ยาเขตขอนแก น ).
หนา ๔๗๔-๔๘๗.

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๒๙๓

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

หนวยงาน หนวยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร จังหวัดสุพรรณบุรี
ณ วัดปาเลไลยกวรวิหาร

สวนที่ ๑ ประวัติบุคลากร

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

ลําดับที่ ๓ ชื่อพระครูโสภณวีรานุวัตร.

นามสกุลเกตุคงอายุ ๔๔ พรรษา. ๒๔เกิดวัน พฤหัสบดี ที่ ๑๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ ๒๕๑๕
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน. ๓๗๑-๑๐ - ๐๐๒๖๒ -๕๙๔
สวนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา)
ปริญญาโท สาขาการจัดการเชิงพุทธ(พธ.ม.)สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
ปริญญาตรี สาขาการจัดการเชิงพุทธ(พธ.บ.) สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๓ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘ สั่งณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผลตั้งแตวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จนถึงปจจุบัน
สวนที่ ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน)
พ.ศ. ๒๕๕๗ - ปจจุบัน อาจารยประจําหลักสูตร.
รับผิดชอบสอนในรายวิชา
๑. การศึกษาสงเคราะหตามแนวพุทธภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘
๒. การอนุรักษและจัดการพุทธศิลปภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
๓. เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน ภาคการศึกษาที่๒/๒๕๕๙
สวนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน)
พระครูโสภณวีรานุวัตร. (๒๕๕๙).“พุทธศิลปแดนดินสุพรรณ” บทความวิชาการ,การประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ ๓ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑ เรื่อง “พุทธบูร ณาการกับ การวิจัยเพื่อพัฒ นาสังคมให
ยั่งยืน” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน). หนา ๓๐๑-๓๑๓.

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๒๙๔

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

หนวยงาน หนวยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร จังหวัดสุพรรณบุรี
ณ วัดปาเลไลยกวรวิหาร
***********************************

สวนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ลําดับที่ ๔ ชื่อพระมหานพรักษ ฉายา ขันติโสภโณ นามสกุล นาเมือง อายุ ๔๒ป พรรษา๑๓
เกิดวัน จันทร ที่ ๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๗
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน
๓ ๗๒๐๔- ๐๐๗๙๒- ๑๒- ๓
สวนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา)
ปริญญาเอก สาขาการจัดการเชิงพุทธ (พธ.ด.)สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๕๘
ปริญญาโท สาขาการจัดการเชิงพุทธ(พธ.ม.)สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๕๕
ปริญญาตรี สาขาการจัดการเชิงพุทธ( พธ.บ.)สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ ๒๕๕๔
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๖๗๑ ลงวันที่ ๒๘
กันยายน ๒๕๕๘ สั่งณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผลตั้งแตวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
จนถึงปจจุบัน
สวนที่ ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน)
พ.ศ. ๒๕๕๗ - ปจจุบัน อาจารยประจําหลักสูตร สาขาวิชา การจัดการเชิงพุทธ รับผิดชอบสอนในรายวิชา
๑ วิชาความรูเบื้องตนการจัดการกิจการพระพุทธศาสนาภาคการศึกษาที่๑/๒๕๕๘
๒. การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาในอาเซียนภาคการศึกษาที่๒/๒๕๕๘
๓..พระสุตตันตปฏก,พระอภิธรรมปฏกภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๙
สวนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๘ -ปจจุบัน)
พระมหานพรักษ ขันติโสภโณ. (๒๕๕๙).“การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัฒน” บทความ
วิชาการ,การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑ เรื่อง “พุทธบูรณา
การกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมใหยั่งยืน” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแกน). หนา ๕๙๔-๖๐๓.

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๒๙๕

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

หนวยงาน หนวยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร จังหวัดสุพรรณบุรี
ณ วัดปาเลไลยกวรวิหาร
***********************************

สวนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ลําดับที่ ๕ ชื่อพระครูอุดมธรรมจารี (สมจิตร) ฉายา อชฺฌาจาโร นามสกุล ยินดีมาก อายุ ๕๕ ป
เกิดวัน อาทิตย ที่ ๒๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ ๒๕๐๖ รหัสบัตรประจําตัวประชาชน ๓ ๑๔๑๒- ๐๐๓๓๙- ๔๖-๔
สวนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา)
ปริญญาเอก สาขาการจัดการเชิงพุทธ (พธ.ด.)สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๕๘
ปริญญาโท สาขาการจัดการเชิงพุทธ(พธ.ม.)สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๕๕
ปริญญาตรี สาขาการจัดการเชิงพุทธ( พธ.บ.)สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ ๒๕๕๔
สวนที่ ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน)
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
รับผิดชอบสอนในรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘- บรรยายวิชา ๐๐๐ ๑๕๘วิชาประวัติพระพุทธศาสนา
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘- บรรยายวิชา ๔๐๖ ๓๑๒วิชาการจัดการการศึกษาของคณะสงฆ
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘- บรรยายวิชา ๔๐๖๓๑๑วิชา การจัดการการเผยแผพระพุทธศาสนา
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙- บรรยายวิชา ๐๐๐ ๑๕๘วิชาประวัติพระพุทธศาสนา
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙- บรรยายวิชา ๔๐๖ ๓๑๒วิชาการจัดการการศึกษาของคณะสงฆ
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙- บรรยายวิชา ๐๐๐ ๑๕๘วิชาประวัติพระพุทธศาสนา
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙- บรรยายวิชา ๔๐๖๓๑๑วิชา การจัดการการเผยแผพระพุทธศาสนา
สวนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๗-ปจจุบัน)
ณัฏยานี บุญทองคํา.พระครูกิตติชัยกาญน.พระครูอุดมธรรมจารี.และพระมหาญาณภัทร อติพโล.(2559). การ
ปรับตัวของบุคลากรใหมสังกัดมหาวิทยาลัยรัฐ.วารสารสันติศึกษาปริทรรศน มจร ปที่ 4 ฉบับ
ที่ 1 พิเศษ (มกราคม-มิถุนายน2559). หนา 91-106.

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๒๙๖

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หนวยงาน หนวยวิทยบริการฯ จังหวัดอุทัยธานี
***********************************
สวนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ พระครูอุทิศธรรมพินัย ฉายา ปริปุณฺโณ
นามสกุล ออนละมูล อายุ ๖๕ ป พรรษา ๔๒
เกิดวัน พฤหัสบดี ที่ ๒๑ เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.๒๔๙๔
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน ๓ ๖๑๐๔ ๐๐๐๔๖ ๑๐ ๔
สวนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา)
ปริญญาโท สาขาพธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ) สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๘
ปริญญาตรี สาขาพธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ) สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๖
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มีผลตั้งแตวันที่ ๑๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘
สวนที่ ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน)
พ.ศ. ๒๕๕๘
อาจารยสอนประจํารายวิชา การจัดการงบประมาณ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาจารยประจําหลักสูตร พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
รับผิดชอบสอนในรายวิชา
๒๙. ธรรมภาคปฏิบัติ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
๓๐. ธรรมภาคปฏิบัติ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
๓๑. การวางแผนและการควบคุมงานบริหาร ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
๓๒. สัมมนาการจัดการกิจการคณะสงฆ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
สวนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปจจุบัน)
พระครูอุทิศธรรมพินัย. (๒๕๕๙). การบริหารการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม “โรงเรียนอุทาน อุทิศธรรม
วิทยา”.งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ. ภูมิศาสตรเชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗
ประจําป ๒๕๕๘ (IBRS 2016). มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, สถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร, นาน). หนา ๑๕๒๑-๑๕๓๓.
มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๒๙๗

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หนวยงาน หนวยวิทยบริการฯ จังหวัดอุทัยธานี
***********************************
สวนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ พระครูอุเทศธรรมสาทิส ฉายา อชิโต
นามสกุล รื่นรวย อายุ ๔๙ ป พรรษา ๒๙
เกิดวัน อาทิตย ที่ ๒ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๑๐
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน ๓ ๖๑๐๗ ๐๐๔๒๓ ๑๕ ๙
สวนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา)
ปริญญาโท สาขา พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ) สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๘
ปริญญาตรี สาขา พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ) สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๖
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่....................../.....................
มีผลตั้งแตวันที่ ๑๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘
สวนที่ ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน)
พ.ศ. ๒๕๕๗
อาจารยผูชว ยสอนรายวิชา การอนุรักษและการจัดการพุทธศิลป ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗
พ.ศ. ๒๕๕๘
อาจารยสอนประจํารายวิชา การอนุรักษและการจัดการพุทธศิลป ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาจารยประจําหลักสูตร พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
รับผิดชอบสอนในรายวิชา
๑. เทศการและพิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนา (ป๑-๒) ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
๒. การจัดการศาสนาในอาเซี่ยน ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
๓. การจัดการงานสาธารณูปการ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
สวนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน)
พระครูอุเทศธรรมสาทิส. (ตุลาคม ๒๕๕๙). “การอนุรักษอุโบสถไมของวัดวังสาริกา ตําบลหนองกระทุม
อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี”.งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ. ภูมิศาสตรเชิงวัฒนธรรมใน
พระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗ ประจําป ๒๕๕๘ (IBRS 2016). มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร, นาน). หนา ๑๕๐๒-๑๕๑๐.
มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๒๙๘

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หนวยงาน หนวยวิทยบริการฯ จังหวัดอุทัยธานี
***********************************
สวนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ พระใบฎีกาพุฒิพงษ ฉายา พุทฺธิวํโส
นามสกุล กล่ําทวี อายุ ๒๘ ป พรรษา ๔
เกิดวัน พุธ ที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๑
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน ๑ ๖๑๙๙ ๐๐๑๑๓ ๖๐ ๑
สวนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา)
ปริญญาโท สาขา พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ) สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๘
ปริญญาตรี สาขา พธ.บ. (การจัดการธุรกิจ) สถาบัน มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๔
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่....................../.....................
มีผลตั้งแตวันที่ ๑๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘
สวนที่ ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน)
พ.ศ. ๒๕๕๗
อาจารยผูชว ยสอนรายวิชา การศึกษาอิสระทางการจัดการ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗
พ.ศ. ๒๕๕๘
อาจารยสอนประจํารายวิชา การศึกษาอิสระทางการจัดการ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาจารยประจําหลักสูตร พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
รับผิดชอบสอนในรายวิชา
๑. เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
๒. เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
๓. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดการ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
๔. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
สวนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน)
พระใบฎีกาพุฒิพงษพุทฺธิวํโ ส. (๒๕๕๙). “บทบาทหนาที่ของผูใตบังคับบัญชาตามหลักอิทธิบาท ๔”.งาน
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ. ภูมิศาสตรเชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗ ประจําป
๒๕๕๘ (IBRS 2016). มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร, นาน).
หนา ๑๕๙๑-๑๕๙๘.

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๒๙๙

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หนวยงาน หนวยวิทยบริการฯ จังหวัดอุทัยธานี
***********************************
สวนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ พระครูอุทัยกิจพิพัฒน ฉายา ชุตินฺธโร
นามสกุล สุกอินทร อายุ ๔๑ ป พรรษา ๒๑
เกิดวัน อังคาร ที่ ๑๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๙
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน ๓ ๖๑๑๖ ๑๑๑๙๓ ๑๕ ๑
สวนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา)
ปริญญาโท สาขา พธ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร) สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๔
ปริญญาตรี สาขา พธ.บ. (รัฐศาสตร) สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๓
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่....................../.....................
มีผลตั้งแตวันที่ ๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖
สวนที่ ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน)
พ.ศ. ๒๕๕๗
อาจารยสอนประจํารายวิชา เทคนิคระดับอุดมศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗
พ.ศ. ๒๕๕๘
อาจารยสอนประจํารายวิชา ภาษากับการสื่อสาร ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาจารยประจําหลักสูตร พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
รับผิดชอบสอนในรายวิชา
๑. ประวัติพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
๒. การปกครองคณะสงฆไทย ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
๓. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดการกิจการพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
๔. การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
สวนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน)
พระครูอุทัยกิจพิพัฒน. (๒๕๕๙). “พัฒนาการกับการทํางาน”.งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ. ภูมิศาสตร
เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗ ประจําป ๒๕๕๘ (IBRS 2016). มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร, นาน). หนา ๑๕๓๔-๑๕๔๒.

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๓๐๐

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หนวยงาน หนวยวิทยบริการฯ จังหวัดอุทัยธานี
***********************************
สวนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ นายปริญญา ฉายา -นามสกุล นิกรกุล อายุ ๓๐ ป พรรษา เกิดวัน พฤหัสบดี ที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๙
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน ๒ ๔๑๑๐ ๐๐๐๑๙ ๙๐๒
สวนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา)
ปริญญาโท สาขา ศศ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร) สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๔
ปริญญาตรี สาขา ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร) สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค พ.ศ. ๒๕๕๒
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่....................../.....................
มีผลตั้งแตวันที่ ๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
สวนที่ ๓ ประสบการณทํางาน (พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน)
พ.ศ. ๒๕๕๗
สอนรายวิ ช า ความรู เบื้องตน ทางความสัมพัน ธระหวางประเทศ, องคการและการจัดการ,
แนวคิดทางการเมืองไทย
พ.ศ. ๒๕๕๘
สอนประจํารายวิชา การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ, การวิเคราะหการเมืองการปกครองของ
ไทย , การ บริ หาร งบ ประ มา ณ, ก าร เมื อ งก ารป กค รอง เป รี ย บ เที ยบ, กา รวิ เ คร าะห กา รเมื อง กา ร
ปกครองของไทย, การบริหารงบประมาณ,
พ.ศ. ๒๕๕๙
รายวิชาการศึกษาอิสระทางรัฐศาสตร,วิจัยเพื่อการจัดการ ๑ องคการและการจัดการ
สวนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน)
นายปริญญา นิกรกุล. (๒๕๕๘).การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง
นําเสนอเวทีการประชุมระดับชาติ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารทีปงกรรัศมีโชติ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กํ า แพงเพชร จั ด โดย สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กําแพงเพชร). หนา ๕๙-๖๑.

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๓๐๑

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หนวยงาน หนวยวิทยบริการจังหวัดกําแพงเพชร วิทยาลัยสงฆนครสวรรค ณ วัดพระบรมธาตุ
***********************************
สวนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ พระสมรัก ฉายา ภทฺทปฺโญ นามสกุล เกิดเอี่ยม
อายุ ๕๘ พรรษา ๒๖
เกิดวันจันทร ที่ ๓๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๑ รหัสบัตรประจําตัวประชาชน ๓๑๐๒๒๐๐๕๙๕๓๒๑
สวนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับแตงตั้ง
วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ํา)
ปริญญาโท สาขา การจัดการเชิงพุทธ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕
ปริญญาตรี สาขา การจัดการเชิงพุทธ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒
ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ (กําลังดําเนินการขอแตงตั้ง)
มีผลตั้งแตวันที่ (สงรายชื่อไปตามลําดับแลว ยังไมไดอนุมัติ) คําสั่งวิทยาลัยสงฆนครสวรรคที่ ๘๐/๒๕๕๘
สวนที่ ๓ ประสบการณทํางาน (พ.ศ. ๒๕๕๗-ปจจุบัน)
พ.ศ. ๒๕๕๗ -อาจารยพิเศษสอนรายวิชา ประวัติพระพุทธศาสนา
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗
-อาจารยพิเศษสอนรายวิชา ธรรมภาคปฏิบัติ ๑
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗
พ.ศ. ๒๕๕๘ อาจารยประจําหลักสูตร การจัดการเชิงพุทธ รับผิดชอบสอนรายวิชา
๑. ประวัตพิ ระพุทธศาสนา
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘
๒. ธรรมภาคปฏิบัติ ๓
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘
๓. ธรรมภาคปฏิบัติ ๒
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๙ อาจารยประจําหลักสูตร การจัดการเชิงพุทธ รับผิดชอบสอนรายวิชา
๑. ประวัตพิ ระพุทธศาสนา
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
๒. ธรรมภาคปฏิบัติ ๓
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
๓. ธรรมภาคปฏิบัติ ๕
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
๔. มนุษยกับสังคม
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙
๕. ธรรมภาคปฏิบัติ ๒
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙
๖. การวิเคราะหสถานการณปจจุบัน
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙
มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๓๐๒

สวนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ. ๒๕๕๗-ปจจุบัน)
พระสมรัก ภทฺทปฺโญ. (๒๕๕๘) การสอนสติปฏฐาน ๔ สําหรับเยาวชน. งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ภูมิศาสตรเชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗ (ประจําป ๒๕๕๘ (IBRS 2016). มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร, นาน). หนา ๘๘-๑๐๐.

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๓๐๓

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หนวยงาน หนวยวิทยบริการจังหวัดกําแพงเพชร วิทยาลัยสงฆนครสวรรค ณ วัดพระบรมธาตุ
***********************************
สวนที่ ๑ ประวัติบคุ ลากร
ชื่อ พระครูนันทปุญญาภิวัฒน ฉายา ธมฺมวโร นามสกุล เปยนอย
อายุ ๔๒ พรรษา ๒๓
เกิดวันเสาร ที่ ๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ รหัสบัตรประจําตัวประชาชน ๓๑๘๐๕๐๐๒๔๘๕๘๗
สวนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับแตงตั้ง
วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ํา)
ปริญญาโท สาขา การจัดการเชิงพุทธ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘
ปริญญาตรี สาขา การจัดการเชิงพุทธ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๖
ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ (กําลังดําเนินการขอแตงตั้ง)
มีผลตั้งแตวันที่ (สงรายชื่อไปตามลําดับแลว ยังไมไดอนุมัติ) คําสั่งวิทยาลัยสงฆนครสวรรคที่ ๘๐/๒๕๕๘
สวนที่ ๓ ประสบการณทํางาน (พ.ศ. ๒๕๕๗-ปจจุบัน)
พ.ศ. ๒๕๕๗ -อาจารยผูชวยสอนรายวิชา ประวัติพระพุทธศาสนา
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗
-อาจารยผูชวยสอนรายวิชา ธรรมภาคปฏิบัติ ๑
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗
พ.ศ. ๒๕๕๘ อาจารยประจําหลักสูตร การจัดการเชิงพุทธ รับผิดชอบสอนรายวิชา
๑. การปกครองคณะสงฆไทย
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘
๒. การจัดการศึกษาคณะสงฆ
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘
๓. หลักการฝกอบรมและการประชุม
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๙ อาจารยประจําหลักสูตร การจัดการเชิงพุทธ รับผิดชอบสอนรายวิชา
๑. การปกครองคณะสงฆไทย
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
๒. การจัดการศึกษาคณะสงฆ
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
๓. หลักการฝกอบรมและการประชุม
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙
๔. พระสุตตันตปฎก
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙
๕. ภาษากับการสื่อสาร
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙
๖. การจัดการทรัพยากรแนวพุทธ
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙
สวนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ. ๒๕๕๗-ปจจุบัน)
พระครูนันทปุญญาภิวัฒน. (๒๕๕๘).การปกครองคณะสงฆไทยมีอะไรเปลี่ยนแปลง. งานประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติภูมิศาสตรเชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗ (ประจําป ๒๕๕๘ (IBRS 2016).
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร, นาน). หนา ๑๓๓-๑๔๕.
มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๓๐๔

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หนวยงาน หนวยวิทยบริการจังหวัดกําแพงเพชร วิทยาลัยสงฆนครสวรรค ณ วัดพระบรมธาตุ
***********************************
สวนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ พระครูอุทิตปริยัตยาภรณ ฉายา อคฺคปสนฺโน นามสกุล เปยอยู
อายุ ๓๘ พรรษา ๑๖
เกิดวันอาทิตย ที่ ๒๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ รหัสบัตรประจําตัวประชาชน ๓๑๗๐๑๐๐๒๕๗๗๙๔
สวนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับแตงตั้ง
วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ํา)
ปริญญาโท สาขา การจัดการเชิงพุทธ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘
ปริญญาตรี สาขา การจัดการเชิงพุทธ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖
ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ (กําลังดําเนินการขอแตงตั้ง)
มีผลตั้งแตวันที่ (สงรายชื่อไปตามลําดับแลว ยังไมไดอนุมัติ)
สวนที่ ๓ ประสบการณทํางาน (พ.ศ. ๒๕๕๗-ปจจุบัน)
พ.ศ. ๒๕๕๗ -อาจารยผูชวยสอนรายวิชา บาลีไวยากรณ
-อาจารยผูชวยสอนรายวิชา แตงแปลบาลี
พ.ศ. ๒๕๕๘ -อาจารยผูชวยสอนรายวิชา บาลีไวยากรณ
-อาจารยผูชวยสอนรายวิชา แตงแปลบาลี
พ.ศ. ๒๕๕๙ อาจารยประจําหลักสูตร การจัดการเชิงพุทธ
รับผิดชอบสอนรายวิชา
๑. บาลีไวยากรณ
๒. วรรณคดีบาลี
๓. การจัดการงานสารบรรณและธุรการ
๔. แตงแปลบาลี
๕. การจัดการทรัพยสินของพระพุทธศาสนา
๖. การบริหารจัดการงบประมาณ

ภาคการศึกษาที่
ภาคการศึกษาที่
ภาคการศึกษาที่
ภาคการศึกษาที่

๑/๒๕๕๗
๒/๒๕๕๗
๑/๒๕๕๘
๒/๒๕๕๘

ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙

สวนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ. ๒๕๕๗-ปจจุบัน)
พระครูอุทิตปริยัติยาภรณ. (๒๕๕๘).การจัดการงานสารบรรณแนวใหม. งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ภูมิศาสตรเชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗ (ประจําป ๒๕๕๘ (IBRS 2016). มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร, นาน). หนา ๕๗-๗๓.
มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๓๐๕

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หนวยงาน หนวยวิทยบริการจังหวัดกําแพงเพชร วิทยาลัยสงฆนครสวรรค ณ วัดพระบรมธาตุ
***********************************
สวนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ พระเมธีวชิรภูษิต ฉายา จิรวํโส นามสกุล ผลาวงค อายุ ๔๗ พรรษา ๒๖
เกิดวันอังคาร ที่ ๒๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๐ รหัสบัตรประจําตัวประชาชน ๓-๖๒๐๔-๐๑๑๕๕- ๔๒-๐
สวนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับแตงตั้ง
วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ํา)
ปริญญาเอก สาขา รัฐประศาสนศาสตร
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๘
ปริญญาโท สาขา ภาษาสันสกฤตสถาบัน มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๔๔
ปริญญาตรี สาขา บริหารการศึกษา
สถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๓๘
ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๗๔๑ / ๒๕๕๘
มีผลตั้งแตวันที่ ๑๕ตุลาคม ๒๕๕๘ (กําลังดําเนินการขอแตงตั้ง)
สวนที่ ๓ ประสบการทํางาน (พ.ศ. ๒๕๕๘-ปจจุบัน)
พ.ศ. ๒๕๕๘ - อาจารยผูชวยสอนรายวิชา วรรณคดีบาลี
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘
- อาจารยผูชวยสอนรายวิชา บาลีไวยากรณ
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘
- อาจารยผูชวยสอนรายวิชา แตงแปลบาลี
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘
- อาจารยผูชวยสอนรายวิชา พระอภิธรรมปฎก
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๙ - อาจารยผูชวยสอนรายวิชา วรรณคดีบาลี
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
- อาจารยผูชวยสอนรายวิชา พระอภิธรรมปฎก
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙
พ.ศ.๒๕๖๐ - อาจารยผูชวยสอนรายวิชา วรรณคดีบาลี
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐
- อาจารยผูชวยสอนรายวิชา พระอภิธรรมปฎก ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐
- อาจารยผูชวยสอนรายวิชา ภาษาอังกฤษชั้นสูง ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐
- อาจารยผูชวยสอนรายวิชา การวิจัยเพื่อการจัดการ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐
สวนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ. ๒๕๕๘-ปจจุบัน)
พระเมธีวชิร ภูษิต. (มีนาคม ๒๕๕๙) การมีสวนรวมตามหลักอปริหานิยธรรมงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ
ระดับชาติ “มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรวิชาการ ครั้งที่ ๑” “ภูมิปญญาทองถิ่นและสากลดาน
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรกาวสูยุคอาเซียน”(IBRS 2016). มหาวิทยาลัย ราชภัฏ เลย,ศูน ย
ประสานงานวิจัยเพื่อทองถิ่นจังหวัดเลย (สกว.)หนาที่ ๔๑.

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๓๐๖

พระเมธีวชิรภูษิต. ปที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑ ประจําเดือนมีนาคม – มิถุนายน ๒๕๕๗ ภาวะผูนําเชิงพุทธกับการขับเคี่ยว
พั ฒ นา (ISSN:1513-5845). วารสารวิ ช าการ ธรรมทรรศน , มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน,หนาที่ ๔๗ – ๕๗

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๓๐๗

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หนวยงาน หนวยวิทยบริการจังหวัดกําแพงเพชร วิทยาลัยสงฆนครสวรรค ณ วัดพระบรมธาตุ
***********************************
สวนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ นายณัฐสันต นามสกุล นันทวัฒน
อายุ ๔๖
เกิดวันจันทร ที่ ๒๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๔รหัสบัตรประจําตัวประชาชน ๓-๒๔๐๕- ๐๐๑๙๕– ๕๓- ๙
สวนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับแตงตั้ง
วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ํา)
ปริญญาโท สาขา รัฐประศาสนศาสตร
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙
ปริญญาตรี สาขา บริหารรัฐกิจ
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘
ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๖๔๔/๒๕๕๙
มีผลตั้งแต ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ (กําลังดําเนินการขอแตงตั้ง)
สวนที่ ๓ ประสบการทํางาน (พ.ศ. ๒๕๕๙-ปจจุบัน)
พ.ศ. ๒๕๕๙ - อาจารยผูชวยสอนรายวิชา การจัดการงานสารบรรณธุรการภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๕๙
- อาจารยผูชวยสอนรายวิชา หลักการฝกอบรมและการประชุม ภาคการศึกษาที่ ๒ / ๒๕๕๙
- อาจารยผูชวยสอนรายวิชา ภาวะผูนําทางการจัดการตามแนวพระพุทธศาสนา
ภาคการศึกษาที่ ๒ / ๒๕๕๙
พ.ศ. ๒๕๖๐ - อาจารยผูชวยสอนรายวิชา องคการและการจัดการ ภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๖๐
- อาจารยผูชวยสอนรายวิชา เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๖๐
- อาจารยผูชวยสอนรายวิชา หลักการฝกอบรมและการประชุม ภาคการศึกษาที่ ๒ / ๒๕๖๐
สวนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ. ๒๕๕๙-ปจจุบัน)
นายณั ฐ สั น ต นั น ทวั ฒ น . (มี น าคม ๒๕๕๙) แนวทางการวิ เ คราะหรั ฐ ศาสตร เ ชิ งพุ ท ธ.งานประชุ ม วิช าการ
ระดับชาติ ครั้งที่ ๓ประจําป ๒๕๕๙ (IBRS 978-616-300-210-5). มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิ ท ยาลั ย วิ ท ยาเขตขอนแก น , สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.), สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.), สถาบันเครือขายอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
นายณัฐสันต นันทวัฒน. (กันยายน ๒๕๖๐) องคการและการจัดการ ในยุค Thailand 4.0.งานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ ๑ (ประจําป ๒๕๖๐ (IBRS 2017). มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร, นาน). หนา ๑๘๖-๑๙๙.

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๓๐๘

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หนวยงาน หนวยวิทยบริการฯ จังหวัดพิจิตร
***********************************
สวนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ
พระครูวิโชติสิกขกิจ, ดร.
ฉายา กิตฺติธโร
นามสกุล
เดนประเสริฐ
อายุ
๔๙
ป พรรษา ๒๕
เกิดวัน
จันทรที่
๒๙เดือนพฤษภาคม
พ.ศ.๒๕๑๐
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน
๓ ๑๐๒๐ ๐๑๔๕๓ ๔๖ ๒
สวนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง
วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ํา)
ปริญญาเอก สาขา พธ.ด. (การจัดการเชิงพุทธ) สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ
พ.ศ ๒๕๕๙
ปริญญาโท สาขา พธ.ม. (ปรัชญา)
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ
พ.ศ. ๒๕๕๐
ปริญญาตรี สาขา พธ.บ. (พระพุทธศาสนา)
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ
พ.ศ. ๒๕๔๖
สาขา บธ.บ. (การจัดการ)
สถาบัน เทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. ๒๕๓๒
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๒๑๓/๒๕๕๕
มีผลตั้งแตวันที่ ๒๗ เดือน มีนาคม พ.ศ ๒๕๕๕
สวนที่ ๓ ประสบการณทํางาน (พ.ศ.๒๕๕๘ -ปจจุบัน)
พ.ศ. ๒๕๕๗
อาจารยประจําหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
รับผิดชอบสอนในรายวิชา
๓๓. ๔๐๖ ๔๐๓ พุทธวิธีการบริหารงาน
๓๔. ๔๐๖ ๔๓๙ การศึกษาอิสระทางการจัดการเชิงพุทธ
๓๕. ๔๐๖ ๓๑๒ การจัดการศึกษาของคณะสงฆ
๓๖. ๔๐๖ ๔๓๗ สัมมนาการจัดการกิจการคณะสงฆ
พ.ศ. ๒๕๕๘
อาจารยประจําหนวยฯ สาขาวิชา
รับผิดชอบสอนในรายวิชา
๑. ๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาอังกฤษเบื้องตน
๒. ๐๐๐ ๒๖๑ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ
๓. ๐๐๐ ๑๐๘ ปรัชญาเบื้องตน
๔. ๔๐๖ ๓๒๔ หลักการฝกอบรมและการประชุม
๕. ๔๐๖ ๔๓๐ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

ภาคการศึกษาที่
ภาคการศึกษาที่
ภาคการศึกษาที่
ภาคการศึกษาที่

๑/๒๕๕๗
๑/๒๕๕๗
๒/๒๕๕๗
๒/๒๕๕๗

ภาคการศึกษาที่
ภาคการศึกษาที่
ภาคการศึกษาที่
ภาคการศึกษาที่
ภาคการศึกษาที่

๑/๒๕๕๘
๑/๒๕๕๘
๒/๒๕๕๘
๒/๒๕๕๘
๒/๒๕๕๘

๓๐๙

พ.ศ. ๒๕๕๙

อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
รับผิดชอบสอนในรายวิชา
๑. ๔๐๖ ๔๒๐ การจัดการเชิงกลยุทธ
๒. ๔๐๖ ๓๒๒ การบริหารจัดการงบประมาณ

ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙

สวนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๕-ปจจุบัน)
พระครูวิโชติสิกขกิจ. (๒๕๕๘). ภาวะผูนําเชิงพุทธในยุคโลกาภิวัตน.งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตร
เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗ ประจําป๒๕๕๘ (IBRS 2016). มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร, นาน). หนา ๑๔๐๙-๑๔๒๓.

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๓๑๐

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หนวยงาน หนวยวิทยบริการฯ จังหวัดพิจิตร
***********************************
สวนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ
พระครูอุทัยกิจจารักษ, ดร.(สุรางค)
ฉายา
นามสกุล
จันทรงาม
อายุ
๕๒
ป พรรษา
เกิดวัน
เสาร
ที่
๑๑
เดือน
ธันวาคม
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน ๓ ๓๒๐๓๐๐๔๔๒ ๙๓ ๑

สุจิณฺโณ
๓๑
พ.ศ. ๒๕๐๘

สวนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา)
ปริญญาเอก สาขา พธ.ด. (การจัดการเชิงพุทธ) สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ พ.ศ. ๒๕๕๗
ปริญญาโท สาขา พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ พ.ศ. ๒๕๕๓
ปริญญาตรี สาขา พธ.บ. (พระพุทธศาสนา)
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ พ.ศ. ๒๕๔๗
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๙๖๙/๒๕๕๘
มีผลตั้งแตวันที่
๑๕
เดือน
ตุลาคม
พ.ศ.
๒๕๕๘
สวนที่ ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปจจุบัน)
พ.ศ. ๒๕๕๗
อาจารย สาขาวิชา การจัดการเชิงพุทธ รับผิดชอบสอนในรายวิชา
๑. ๐๐๐ ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗
๒. ๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตันตปฎก ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗
พ.ศ. ๒๕๕๘
อาจารยประจําหลักสูตร สาขาวิชา การจัดการเชิงพุทธ รับผิดชอบสอนในรายวิชา
๓๗. ๔๐๖ ๔๐๕ การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาในอาเซียน ภาคการศึกษาที่ ๑ /๒๕๕๘
๓๘. ๔๐๖ ๔๓๙ การศึกษาอิสระทางการจัดการเชิงพุทธ
ภาคการศึกษาที่ ๑ /๒๕๕๘
๓๙. ๐๐๐ ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา
ภาคการศึกษาที่ ๑ /๒๕๕๘
๔๐. ๔๐๖ ๓๑๑ การจัดการการเผยแผพระพุทธศาสนา
ภาคการศึกษาที่ ๒ /๒๕๕๘
๔๑. ๔๐๖ ๔๒๙ การวิเคราะหสถานการณปจจุบัน
ภาคการศึกษาที่ ๒ /๒๕๕๘
๔๒. ๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตันตปฎก
ภาคการศึกษาที่ ๒ /๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาจารยประจําหลักสูตร สาขาวิชา การจัดการเชิงพุทธ
รับผิดชอบสอนในรายวิชา
๑. ๔๐๖ ๔๐๕ การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาในอาเซียน ภาคการศึกษาที่ ๑ /๒๕๕๙
๒. ๔๐๖ ๔๓๙ ศึกษาอิสระทางการจัดการเชิงพุทธ
ภาคการศึกษาที่ ๑ /๒๕๕๙
มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๓๑๑

สวนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปจจุบัน)
พระครูอุทัยกิจจารักษ, ดร. (๒๕๕๘). กระบวนการบริหาร จัดการเชิงพุทธจากพื้นที่นาสูพื้นที่ปา. งานประชุม
วิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตรเชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗ ประจําป ๒๕๕๘
(IBRS 2016). มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร, นาน).หนา
๑๔๒๔-๑๔๓๕.

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๓๑๒

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หนวยงาน หนวยวิทยบริการฯ จังหวัดพิจิตร
***********************************
สวนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ
พระครูวศินวรกิจ, ดร. (วิชาญ)
ฉายา
ชาตวีโร
นามสกุล
แดงประไพ
อายุ ๖๐ ป
เกิดวัน
อังคาร
ที่ ๑๗
เดือน
มกราคม
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน
๓ ๑๐๐๕ ๐๓๙๓๒ ๔๗ ๑

พรรษา
พ.ศ.

๓๘
๒๔๙๙

สวนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง
วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ํา)
ปริญญาเอก สาขา พธ.ด. (การจัดการเชิงพุทธ) สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ พ.ศ. ๒๕๕๗
ปริญญาโท สาขา ศน.ม. (พระพุทธศาสนา)
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหามกุฎฯ พ.ศ. ๒๕๕๓
ปริญญาตรี สาขา ศน.บ. (พระพุทธศาสนา)
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหามกุฎฯ พ.ศ. ๒๕๔๗
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๙๖๙/๒๕๕๘
มีผลตั้งแตวันที่
๑๕
เดือน
ตุลาคม
พ.ศ.
๒๕๕๘
สวนที่ ๓ ประสบการณทํางาน (พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน)
พ.ศ. ๒๕๕๗อาจารย สาขาวิชา การจัดการเชิงพุทธ
รับผิดชอบสอนในรายวิชา
๑. ๔๐๖ ๓๐๘ การวางแผนและควบคุมงานบริหาร ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗
๒. ๔๐๖ ๓๑๐ การจัดการสาธารณูปการ
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗
พ.ศ. ๒๕๕๘
อาจารยประจําหลักสูตร สาขาวิชา การจัดการเชิงพุทธ
รับผิดชอบสอนในรายวิชา
๔๓. ๔๐๖ ๓๐๑ พุทธวิธีการบริหารงาน
ภาคการศึกษาที่ ๑ /๒๕๕๘
๔๔. ๔๐๖ ๓๐๘ องคการและการจัดการ
ภาคการศึกษาที่ ๑ /๒๕๕๘
๔๕. ๔๐๖ ๓๑๐ การจัดการสาธารณูปการ
ภาคการศึกษาที่ ๒ /๒๕๕๘
๔๖. ๔๐๖ ๓๐๖ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดการ ภาคการศึกษาที่ ๒ /๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาจารยประจําหลักสูตร สาขาวิชา การจัดการเชิงพุทธ
รับผิดชอบสอนในรายวิชา
๒. ๔๐๖ ๔๑๗ การอนุรักษและจัดการพุทธศิลป
ภาคการศึกษาที่ ๑ /๒๕๕๙
๒. ๔๐๖ ๓๐๙ การวางแผนและควบคุมงานบริหาร
ภาคการศึกษาที่ ๑ /๒๕๕๙
มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๓๑๓

สวนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน)
พระครูวศินวรกิจ, ดร. (วิชาญ แดงประไพ). (พฤศจิกายน ๒๕๕๘). การบริหารจัดการพุทธศิลปเพื่อความ
ยั่งยืนตามแนวพระพุทธศาสนางานประชุมวิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตรเชิงวัฒนธรรมใน
พระพุทธ ศาสนา ครั้งที่ ๗ ประจําป ๒๕๕๘ (IBRS 2016). มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย,สถาบันวิจัยพุทธศาสตร, นาน). หนา ๑๒๘๙-๑๒๙๙.

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๓๑๔

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หนวยงาน หนวยวิทยบริการฯ จังหวัดพิจิตร
***********************************
สวนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ
พระครูใบฎีกาสุวินท
นามสกุล
สอนเล็ก
เกิดวัน อาทิตย
ที่
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน

ฉายา
สุวิชาโน
อายุ
๕๑
ป
๒๔
เดือน
มกราคม
๓ ๑๑๐๔ ๐๑๐๕๔ ๐๘ ๓

พรรษา
พ.ศ

๒๒
๒๕๐๘

สวนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา)
ปริญญาโท สาขา พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ)
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ พ.ศ. ๒๕๕๔
ปริญญาตรี สาขา พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ)
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ พ.ศ. ๒๕๕๒
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๙๖๙/๒๕๕๘
มีผลตั้งแตวันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
สวนที่ ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปจจุบัน)
พ.ศ. ๒๕๕๗
อาจารย สาขาวิชา การจัดการเชิงพุทธ
รับผิดชอบสอนในรายวิชา
๑. ๔๐๖ ๔๑๖ การสังคมสงเคราะหแนวพุทธ
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗
๒. ๔๐๖ ๓๐๖ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดการ
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗
พ.ศ. ๒๕๕๘
อาจารยประจําหลักสูตร สาขาวิชา การจัดการเชิงพุทธ รับผิดชอบสอนในรายวิชา
๔๗. ๔๐๖ ๓๑๓ การสังคมสงเคราะหแนวพุทธ
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘
๔๘. ๔๐๖ ๔๐๓ กฎหมายสําหรับพระสงฆ
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘
๔๙. ๔๐๖ ๒๐๗ ความรูเ บื้องตนเกี่ยวกับการจัดการพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘
๕๐. ๔๐๖ ๔๒๗ การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาจารยประจําหลักสูตร สาขาวิชา การจัดการเชิงพุทธ
รับผิดชอบสอนในรายวิชา
๑. ๔๐๖ ๔๐๓ กฎหมายสําหรับพระสงฆ
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
๒. ๔๐๖ ๔๑๘ ภาวะผูนําตามแนวพระพุทธศาสนา
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๓๑๕

สวนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปจจุบัน)
พระครูใบฎีกาสุวินท สุวิชาโน. (๒๕๕๘). พุทธบูรณาการ : การบริหารจัดการมิติใหม. งานประชุมวิชาการ
ระดั บ นานาชาติ ภู มิศาสตร เ ชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗ ประจํ าป ๒๕๕๘(IBRS
2016). มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร, นาน). หนา ๑๓๓๗๑๓๕๕.

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๓๑๖

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หนวยงาน หนวยวิทยบริการฯ จังหวัดพิจิตร
***********************************
สวนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ
พระปลัดอนุชาติ
ฉายา
นามสกุล
อยูยิ่ง
อายุ
๔๓
ป
เกิดวัน อาทิตย
ที่
๘
เดือน
กันยายน
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน
๓ ๖๖๐๑ ๐๑๐๒๖ ๓๑ ๔

นรินฺโท
พรรษา
พ.ศ.

๒๓
๒๕๑๗

สวนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง
วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ํา)
ปริญญาโท สาขา รป.ม. (นโยบายสาธารณะ) สถาบัน มหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. ๒๕๕๒
ปริญญาตรี สาขา พธ.บ. (ปรัชญา)
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ พ.ศ. ๒๕๔๗
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๙๖๙/๒๕๕๘
มีผลตั้งแตวันที่
๑๕
เดือน
ตุลาคม
พ.ศ.
๒๕๕๘
สวนที่ ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๘-ปจจุบัน)
พ.ศ. ๒๕๕๗
อาจารยประจําหลักสูตร สาขาวิชารัฐศาสตร วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ
รับผิดชอบสอนในรายวิชา
๑. ๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองของไทย
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗
๒. ๐๐๐ ๒๖๓ งานวิจัยและวรรณกรรมฯ
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗
๓. ๐๐๐ ๑๐๘ ปรัชญาเบื้องตน
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗
๔. ๐๐๐ ๑๔๘ พระวินัยปฎก
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗
พ.ศ. ๒๕๕๘
อาจารยประจําหลักสูตร สาขาวิชา การจัดการเชิงพุทธ
รับผิดชอบสอนในรายวิชา
๕๑. ๐๐๐ ๒๖๓ งานวิจัยและวรรณกรรมฯ
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘
๕๒. ๔๐๖ ๔๒๐ การจัดการเชิงกลยุทธ
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘
๕๓. ๔๐๖ ๓๒๒ การบริหารจัดการงบประมาณ
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘
๕๔. ๔๐๖ ๓๑๒ การจัดการศึกษาของคณะสงฆ
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘
๕๕. ๔๐๖ ๔๒๘ การจัดการงานสารบรรณและธุรการ
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘
๕๖. ๐๐๐ ๑๔๘ พระวินัยปฎก
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘
มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๓๑๗

พ.ศ. ๒๕๕๙

อาจารยประจําหลักสูตร สาขาวิชา การจัดการเชิงพุทธ
รับผิดชอบสอนในรายวิชา
๓. ๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองการปกครองของไทย
๒. ๐๐๐ ๒๖๓ งานวิจัยและวรรณกรรมฯ

ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙

สวนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปจจุบัน)
พระปลัดอนุชาติ นรินฺโท. (๒๕๕๘). การบริหารจัดการวัดเพื่อความเปนเลิศตามแนวพุทธศาสนา.งานประชุม
วิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตรเชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗ ประจําป๒๕๕๘
(IBRS 2016). มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร, นาน). หนา
๑๓๕๖-๑๓๖๗.

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๓๑๘

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙)
ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร
หนวยงานหนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช วัดทานา จังหวัดตาก
***********************************

พระครูวินัยธรปญญา ปฺญาวโร

สวนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ พระครูวินัยธรปญญา ฉายา ปฺญาวโร นามสกุล ศรีสุนทร อายุ ๓๗ ป พรรษา ๑๒
เกิดวันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๒
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน๓-๗๕๐๑-๐๐๓๕๕-๖๙-๑
สวนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา)
ปริญญาโท พธ.ม (การจัดการเชิงพุทธ)มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖
ปริญญาตรี พธ.บ.(การจัดการเชิงพุทธ)มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๕๔
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๕๗/๒๕๕๘
มีผลตั้งแตวันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
สวนที่ ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปจจุบัน)
พ.ศ. ๒๕๕๗ อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗
๑. ภาษากับการสื่อสาร
๒. ธรรมภาคปฏิบัติ ๑๓. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดการ
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗๑. การจัดการศึกษาของคณะสงฆ
พ.ศ. ๒๕๕๘
รับผิดชอบสอนในรายวิชาภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘
๑. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดการกิจการทางพระพุทธศาสนา ๒. การจัดการทรัพยสินของพระพุทธศาสนา
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ ๑. การจัดการการเผยแผพระพุทธศาสนา
๑. ธรรมภาคปฏิบัติ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒ /๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๙ อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รับผิดชอบสอนในรายวิชาภาคการศึกษาที่
๑/๒๕๕๙ ๑. การวิจัยเพื่อการจัดการ ๒. ภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการ ๓. สัมมนาการบริการกิจการคณะสงฆ
สวนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปจจุบัน)
พระครูวินัยธรปญญา ปฺญาวโร (พฤศจิกายน ๒๕๕๘) “การบริหารจัดการตามแนวพระพุทธศาสนา”. งานประชุม
วิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตรเชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗ ประจําป ๒๕๕๘ (IBRS
2016). มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร, นาน). หนา ๑๐๙๐-๑๑๐๒.

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๓๑๙

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙)
ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร
หนวยงานหนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช วัดทานา จังหวัดตาก
***********************************

นายบุญเตือน ทรัพยเพชร

สวนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ นายบุญเตือน นามสกุล ทรัพยเพชร ฉายา - อายุ ๔๓ ป พรรษา เกิดวัน จันทร ที่ ๗ เดือน มกราคม
พ.ศ. ๒๕๑๖
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน ๓-๖๔๐๒-๐๐๓๑๘-๔๙-๖
สวนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา)
ปริญญาโท ศศ.ม (การบริหารองคกร )มหาวิทยาลัยเกริก พ.ศ. ๒๕๔๙
ปริญญาตรี ปธ. ๙ เทียบวุฒิ
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๒๐๔/๒๕๕๕
มีผลตั้งแตวันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
สวนที่ ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปจจุบัน)
พ.ศ. ๒๕๕๗ อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รับผิดชอบสอนในรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ วิชาพระอภิธรรมปฏก วิชาพระไตรปฎก
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ วิชาการประชาสัมพันธเชิงพุทธ วิชาการจัดการศึกษาของคณะสงฆ
พ.ศ. ๒๕๕๘ รับผิดชอบสอนในรายวิชา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘
วิชาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดการ วิชาการจัดการทรัพยสินของพระพุทธศาสนา
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ วิชาการจัดการการเผยแผพระพุทธศาสนา วิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย
แนวพุทธ
พ.ศ. ๒๕๕๙ รับผิดชอบสอนในรายวิชาภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
วิชาทฤษฎีและพฤติกรรมองคกร วิชาการวิเคราะหสถานการณปจจุบัน วิชาศาสนาทั่วไป
สวนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปจจุบัน)
นายบุ ญเตื อ น ทรั พยเพชร . (๒๕๕๘) การพัฒนาประสิทธิ ภ าพในการทํา งาน. งานประชุ มวิช าการระดั บ
นานาชาติภูมิศาสตรเชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗ ประจําป ๒๕๕๘ (IBRS 2016).
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร, นาน). หนา ๑๑๐๔-๑๑๑๕.

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๓๒๐

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙)
ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร
หนวยงานหนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช วัดทานา จังหวัดตาก
***********************************

นางสาวณัฐชยา วงษา

สวนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ นางสาวณัฐชยา นามสกุล วงษา อายุ ๓๒ ป
เกิดวันอาทิตย ที่ ๑๙ เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๒๗
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน ๑-๖๓๙๘-๐๐๐๐๒-๓๙-๔

สวนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา)
ปริญญาเอก ปริญญาโท บธ.ม (บริหารธุรกิจ)วิทยาลัยลุมน้ําปง พ.ศ. ๒๕๕๕
ปริญญาตรี บช.บ.(การบัญชี)วิทยาลัยลุมน้ําปง พ.ศ. ๒๕๕๐
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๕๗/๒๕๕๘
มีผลตั้งแตวันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
สวนที่ ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปจจุบัน)
พ.ศ. ๒๕๕๗ อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาคการศึกษาที่๑/๒๕๕๗ รับผิดชอบสอนใน
รายวิชา วิชาเทคนิคการศึกษาในระดับอุดมศึกษา วิชาภาษาศาสตรเบื้องตน ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗๓. วิชาพื้นฐานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศวิชา ตรรกศาสตร เบื้องตน
พ.ศ. ๒๕๕๘ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘
วิชาวัฒนธรรมไทย
วิชาสถิติเบื้องตนและการวิจัย
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ วิชาภาษากับการสื่อสาร วิชาการสังคมสงเคราะหแนวพุทธ
วิชาการบริหารจัดการงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ วิชาความรูเบือ้ งตนทางการจัดการ วิชาการจัดการเงินและทรัพยสิน
วิชาวัฒนธรรมไทย
สวนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปจจุบัน)
นางสาวณัฐชยา วงษา. (๒๕๕๘) “การจัดการเงินอยางมีประสิทธิภาพ”. งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตร
เชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗ (ประจําป ๒๕๕๘ (IBRS 2016). มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร, นาน). หนา ๑๑๑๖-๑๑๒๖.
มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๓๒๑

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙)
ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร
หนวยงานหนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช วัดทานา จังหวัดตาก
***********************************

พระครูโกวิทบุญเขต

สวนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ พระครูโกวิทบุญเขต ฉายา อคฺคจิตฺโต นามสกุล สืบมั่น อายุ ๕๕ ป พรรษา ๓๓
เกิดวันอาทิตยที่ ๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๕
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน๓-๖๓๐๑-๐๐๓๖๔-๕๑-๘
สวนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา)
ปริญญาโท พธ.ม (การจัดการเชิงพุทธ)มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙
ปริญญาตรี พธ.บ.(การจัดการเชิงพุทธ)มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๕๔
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๒๐๔/๒๕๕๕
มีผลตั้งแตวันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
สวนที่ ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปจจุบัน)
พ.ศ. ๒๕๕๗ อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗
๑. พระสงฆกับภาวะผูนํา
๒. ธรรมภาคปฏิบัติ ๓
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ ๑ .ธรรมภาคปฏิบัติ ๒
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ ๑. ธรรมภาคปฏิบัติ ๖
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ ๑. ธรรมภาคปฏิบัติ ธรรมภาคปฏิบัติ ๒ ๒.ธรรมภาคปฏิบตั ิ ๔ ๓. ธรรมภาคปฏิบัติ ๖
พ.ศ. ๒๕๕๙ อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รับผิดชอบสอนในรายวิชา ภาคการศึกษาที่
๑/๒๕๕๙ ๑. ธรรมภาคปฏิบัติ ๔ ๒. ธรรมภาคปฏิบัติ ๒
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙ ๑. ภาวะผูนําทางการจัดการตามแนวพระพุทธศาสนา
สวนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปจจุบัน)
พระครูโกวิทบุญเขต (พฤศจิกายน ๒๕๕๘) “การจัดการสิ่งแวดลอมตามแนวพระพุทธศาสนา”. งานประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติภูมิศาสตรเชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗ (ประจําป ๒๕๕๘ (IBRS 2016).
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร, นาน). หนา ๑๐๘๐-๑๐๘๙.

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๓๒๒

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙)
ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร
หนวยงานหนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช วัดทานา จังหวัดตาก
***********************************

พระอธิการเฉลย ฉนฺทโก

สวนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ พระอธิการเฉลย ฉายา ฉนฺทโก นามสกุล อิ้มทับ อายุ ๓๓ ป พรรษา ๑๓
เกิดวัน จันทร ที่ ๒๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๗
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน๑-๖๕๙๙-๐๐๐๓๗-๔๗-๕
สวนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา)
ปริญญาโท พธ.ม (การจัดการเชิงพุทธ)มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙
ปริญญาตรี พธ.บ.(การจัดการเชิงพุทธ)มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๕๒
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๒๐๔/๒๕๕๕
มีผลตั้งแตวันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
สวนที่ ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปจจุบัน)
พ.ศ. ๒๕๕๗ อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รับผิดชอบสอนในรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ การบริหารการศึกษาคณะสงฆ ๒. ธรรมนิเทศ
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ การบริหารศาสนสมบัติ ๒.การบริหารสาธารณูปการ
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘
๑. เทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ ๑. การสังคมสงเคราะหแนวพุทธ ๒. การจัดการศึกษาของคณะสงฆ
๓. เทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ๔. การบริหารงานสาธารณูปการ
พ.ศ. ๒๕๕๙ รับผิดชอบสอนในรายวิชา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
๑. ธรรมนิเทศ ๒. การปกครองคณะสงฆไทย
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙ ๑, หลักการฝกอบรมและประชุม
สวนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปจจุบัน)
พระอธิการเฉลย ฉนฺทโก (๒๕๕๘) ปญหาและแนวโนมการจัดการสาธารณูปการ. งานประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติภูมิศาสตรเชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗ ประจําป ๒๕๕๘ (IBRS 2016).
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร, นาน). หนา ๑๑๒๗-๑๑๓๙.
มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๓๒๓

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หนวยงานหนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราชมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วัดหมอนไม จังหวัดอุตรดิตถ
***********************************

พระสิทธิญาณมุนี

สวนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
พระสิทธิญาณมุนี ฉายา เขมธมํโม นามสกุล มรรยงค
อายุ ๖๓ ป พรรษา ๔๑
เกิดวัน อาทิตย ที่ ๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๗
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน ๓-๕๓๐๑-๐๐๘๐๖-๐๘-๒

สวนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา)
ปริญญาเอก ปริญญาโท สาขา (การจัดการเชิงพุทธ) สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๕
ปริญญาตรี สาขา (การจัดการเชิงพุทธ) สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๐
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่
มีผลตั้งแตวันที่ เดือน พ.ศ.
สวนที่ ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปจจุบัน)
พ.ศ. ๒๕๕๗
อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธรับผิดชอบสอนในรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๕๗วิชาพระไตรปฎกศึกษา วิชาบาลีไวยากรณ
ภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๕๗
วรรณคดีบาลี ภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๕๗
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔ ภาคการศึกษาที่๑/๒๕๕๗
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕ ภาคการศึกษาที่๒/๒๕๕๗
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗
พ.ศ. ๒๕๕๘อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
รับผิดชอบสอนในรายวิชา
๑. พระไตรปฎกศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘
๒. วรรณคดีบาลีภาคการศึกษาที่๑/๒๕๕๘
มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๓๒๔

๓. บาลีไวยากรณ ๓ ภาคการศึกษาที่๑/๒๕๕๘
๔. บาลีไวยากรณ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘
๕. ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘
อาจารยผูชวยสอนประจํารายวิชา
๑. แตงแปลบาลีภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘
๒. บาลีเสริมภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘
๓. ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘
๔. ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๙อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
รับผิดชอบสอนในรายวิชา
๑. พระไตรปฎกศึกษาภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
๒. วรรณคดีบาลี ภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๕๙
๓. บาลีไวยากรณ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๕๙
อาจารยผูชวยสอนประจํารายวิชา
๑. แตงแปลบาลีภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
๒. บาลีเสริมภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
๓. ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑ ภาคการศึกษา ๑ / ๒๕๕๙
๔. ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖ ภาคการศึกษา ๑ / ๒๕๕๙
สวนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปจจุบัน)
พระสิทธิญาณมุนี. (ประจําป๒๕๕๘).แนวโนมการบริหารองคกรทางการศึกษาของสงฆในอนาคต.วารสารสันติ
ศึกษาปริทรรศน มจร ปที่๔ฉบับที่ ๑พิเศษ (มกราคม-มิถุนายน๒๕๕๙). หนา ๒๙๘-๓๐๗.

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๓๒๕

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หนวยงานหนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราชมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วัดหมอนไม จังหวัดอุตรดิตถ
***********************************

พระครูวีรศาสนประดิษฐ

สวนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ พระครูวีรศาสนประดิษฐ ฉายา ฐานวีโร
นามสกุล นันตะวงษ
อายุ ๕๐ ป พรรษา ๓๐ พรรษาเกิดวันที่
๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๙
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน ๓ ๕๓๐๔ ๐๐๒๐๕ ๑๒ ๒
สวนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา)
ปริญญาเอก–
ปริญญาโทสาขาการจัดการเชขิงพุทธสถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐
ปริญญาโทสาขา รัฐศาสตรการปกครอง สถาบัน มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗
ปริญญาตรีสาขา ปรัชญา
สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๔๗
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๘ /๒๕๕๗
มีผลตั้งแตวันที่ ๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗
สวนที่ ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปจจุบัน)
พ.ศ. ๒๕๕๗
อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รับผิดชอบสอนในรายวิชา
๕๗. ประวัติพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๕๗
๕๘. การประชาสัมพันธเชิงพุทธ ภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๕๗
อาจารยผูชวยสอนประจํารายวิชา
๑. การจัดการศึกษาของคณะสงฆ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗
๒. ภาษากับการสื่อสาร ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗
๓. การสังคมสงเคราะห แนวพุทธ ภาคการศึกษาที่๒/๒๕๕๗
พ.ศ. ๒๕๕๘อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รับผิดชอบสอนในรายวิชา
๑. ประวัตพิ ระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘
๒. การประชาสัมพันธเชิงพุทธ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘
๓. ศาสนาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ ๒ / ๒๕๕๘
๔. ปรัชญาเบื้องตน ภาคการศึกษาที่ ๒ / ๒๕๕๘
๔. ชีวิตกับจิตวิทยา ภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๘
อาจารยผูชวยสอนประจํารายวิชา
มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๓๒๖

๕. ภาษาศาสตรเบื้องตน ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘
๖. พุทธวิธีการบริหาร ภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๙อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รับผิดชอบสอนในรายวิชา
๑. ประวัตพิ ระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
๒. การประชาสัมพันธเชิงพุทธ ภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๕๙
อาจารยผูชวยสอนประจํารายวิชา
๗. ภาษาศาสตรเบื้องตน ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
๕. ภาษาอังกฤษเบื้องตน ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
๖. การปกครองคณะสงฆไทย ภาคการศึกษา ๑ / ๒๕๕๙

สวนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปจจุบัน)
พระครู วี ร ศาสน ป ระดิ ษ ฐ ฐานวี โ ร. (๒๕๕๘). การนํ า หลั ก ธรรมทางพระพุ ท ธศาสนามาประยุ ก ต ใ ช ใ น
ชีวิตประจําวัน. งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติภูมิศาสตรเชิงวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนา
ครั้งที่ ๗ ประจําป ๒๕๕๘ (IBRS 2016). มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, สถาบันวิจัย
พุทธศาสตร, นาน). หนา ๗๕๙-๗๗๗.

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๓๒๗

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หนวยงาน หนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วัดหมอนไม จังหวัดอุตรดิตถ
***********************************

พระครูสุจิตพัฒนพิธาน

สวนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ พระครูสุจิตพัฒนพิธาน ฉายา สมจิตฺโต
นามสกุล ชูเชื้อ
อายุ ๕๘ ป พรรษา ๓๓ พรรษา
เกิดวัน พฤหัสบดี
ที่
๒๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๒
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน ๓ ๕๓๐๑ ๐๐๑๗๖ ๙๗ ๖
สวนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา)
ปริญญาเอก ปริญญาโทสาขา พระพุทธศาสนา สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘
ปริญญาตรีสาขา วิชาการจัดการเชิงพุทธ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๖
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๘ / ๒๕๕๗
มีผลตั้งแตวันที่ ๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
สวนที่ ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปจจุบัน)
พ.ศ. ๒๕๕๗
อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
รับผิดชอบสอนในรายวิชา
อาจารยผูชว ยสอนประจํารายวิชา
๑. เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗
๒. การจัดการงานสารบรรณและธุรการ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗
๓. สังคมสงเคราะหแนวพุทธ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗
พ.ศ. ๒๕๕๘

อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
รับผิดชอบสอนในรายวิชา
๑. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดการพระพุทธศาสนา ๒ / ๒๕๕๘
๒. ภาวะผูนําทางการจัดการตามแนวพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาที่ ๒ / ๒๕๕๘

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๓๒๘

อาจารยผูชวยสอนประจํารายวิชา
๑. กฎหมายทั่วไป ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘
๒. สถิติเบื้องตนเพื่อการวิจัย ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘
๓. การจัดการสาธารณูปการ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘
๔. การจัดการเผยแผพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๙

อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
รับผิดชอบสอนในรายวิชา
๑. การจัดการทรัพยากรมนุษยแนวพุทธ ภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๕๙
๒. ภาวะผูนําทางการจัดการตามแนวพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาที่ ๒ / ๒๕๕๙
๓. พระอภิธรรมปฎก ภาคการศึกษาที่ ๒ / ๒๕๕๙
อาจารยผูชว ยสอนประจํารายวิชา
๑. การจัดการทรัพยสินของพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
๒. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดการพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
๓. การจัดการการเงินและทรัพยสิน ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙

สวนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปจจุบัน)
บทความวิชาการ
พระครูวินัยธรเอนก. เตชวโร. และ พระครูสุจิตพัฒนพิธาน (๒๕๕๙) .การบริหารจัดการบานเมืองที่ดีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น : ตามทัศนะเชิงพุทธบูรณาการ. วารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน ปที่ ๕
ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ). หนา ๔๖๑-๔๗๓.

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๓๒๙

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หนวยงาน หนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วัดหมอนไม จังหวัดอุตรดิตถ
***********************************

พระครูวิรุฬหสุวรรณดิตถ

สวนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ พระครูวิรุฬหสุวรรณดิตถ ฉายา กนฺตธมฺโม
นามสกุล
อายุ ๕๖ ป พรรษา ๒๐ พรรษา
เกิดวัน จันทร ที่ ๒๐
เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๐๔
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน ๓ ๕๓๐๑๐๐๐๒๑ ๘๒ ๔

กุศลรัตน

สวนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง
วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ํา)
ปริญญาโทสาขา พระพุทธศาสนา สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘
ปริญญาตรีสาขา วิชาการจัดการเชิงพุทธ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่๘ / ๒๕๕๗
มีผลตั้งแตวันที่ ๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
สวนที่ ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปจจุบัน)
พ.ศ. ๒๕๕๗
อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
รับผิดชอบสอนในรายวิชา
อาจารยผูชว ยสอนประจํารายวิชา
๑. การจัดการสาธารณูปการ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗
๒. การจัดการศึกษาของคณะสงฆ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗
๓. การบริหารจัดการงบประมาณ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗
พ.ศ. ๒๕๕๘ อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
รับผิดชอบสอนในรายวิชา
๑. ภาษากับการสื่อสาร ภาคการศึกษาที่ ๒ / ๒๕๕๘
๒. มนุษยกับสังคม ภาคการศึกษาที่ ๒ / ๒๕๕๘
๓. กฎหมายสําหรับพระสงฆ ภาคการศึกษาที่ ๓ / ๒๕๕๘
อาจารยผูชวยสอนประจํารายวิชา
๑. การจัดการสาธารณูปการ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘
มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๓๓๐

๒. การจัดการศึกษาของคณะสงฆ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘
๓. การบริหารจัดการงบประมาณ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
รับผิดชอบสอนในรายวิชา
๑. วิเคราะหสถานการณปจจุบัน ภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๕๙
อาจารยผูชวยสอนประจํารายวิชา
๒. การจัดการทรัพยากรแนวพุทธ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
๓. สัมมนาการจัดการกิจการคณะสงฆ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดการกิจการพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
สวนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปจจุบัน)
บทความวิชาการ
พระครูวินัยธรเอนก เตชวโร, ดาวเหนือ บุตรสีทา จามยุน ลุงเฮือง และพระครูวิรุฬหสุวรรณดิตถ.(๒๕๕๙). ถอด
บทเรียนเปลี่ยนความคิด: การสรางความสมดุลในสังคมของผูสูงอายุ. วารสาร มจร การพัฒนา
สังคม ปที่ ๑ ฉบับที่ ๓ (กันยายน – ธันวาคม). หนา ๘๕-๙๔.
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ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หนวยงาน หนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วัดหมอนไม จังหวัดอุตรดิตถ
***********************************

เจาอธิการรุงโรจน อธิปฺโญ

สวนที่ ๑ ประวัติบุคลากร
ชื่อ เจาอธิการรุงโรจน ฉายา อธิปฺโญ
นามสกุล ปญญางาม
อายุ ๔๕ ป พรรษา ๑๒ พรรษา
เกิดวัน อาทิตย ที่
๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๔
รหัสบัตรประจําตัวประชาชน ๓ ๓๒๐๑ ๐๐๑๐๐ ๖๔ ๕
สวนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการไดรับการแตงตั้ง
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ํา)
ปริญญาเอก ปริญญาโทสาขา พระพุทธศาสนา สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘
ปริญญาตรีสาขา วิชาการจัดการเชิงพุทธ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖
*ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๘ / ๒๕๕๗
มีผลตั้งแตวันที่ ๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
สวนที่ ๓ ประสบการณทํางาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปจจุบัน)
พ.ศ. ๒๕๕๗
อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
รับผิดชอบสอนในรายวิชา
อาจารยผูชว ยสอนประจํารายวิชา
๑. ภาษาอังกฤษเบื้องตน ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗
๒. คณิตศาสตรเบื้องตน ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗
๓. เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗
พ.ศ. ๒๕๕๘ อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
รับผิดชอบสอนในรายวิชา
๑. เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาที่ ๒ / ๒๕๕๘
๒. การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาในอาเซียน ภาคการศึกษาที่ ๒ / ๒๕๕๘
๓. การจัดการเชิงกลยุทธ ภาคการศึกษาที่ ๓ / ๒๕๕๘
อาจารยผูชวยสอนประจํารายวิชา
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๔. ภาษาอังกฤษเบื้องตน ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘
๕. คณิตศาสตรเบื้องตน ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘
๖. เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
รับผิดชอบสอนในรายวิชา
๑. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดการกิจการพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๕๙
๒. การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาในอาเซียน ภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๕๙
อาจารยผูชวยสอนประจํารายวิชา
๓. ภาษาอังกฤษเบื้องตน ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
๔. คณิตศาสตรเบื้องตน ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
สวนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๕-ปจจุบัน)
บทความวิชาการ
พระครูวินัยธรเอนก เตชวโร, พระครูสุนทรเจติยาภิวัฒน และเจาอธิการรุงโรจน อธิปฺโญ. (๒๕๕๘). สันติวิถี
พุทธแหงสยามในการสรางความปรองดอง.วารสารมหาจุฬาวิชาการ.ปที่ ๒ (ฉบับพิเศษ เนื่องใน
โอกาสเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลกประจําป ๒๕๕๘) หนา ๗๓-๘๕.

มคอ.๒ พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๓๓๓

