
ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลลัสูตตร 
--------------------------- 

 
ชื่อ.................................ฉายา/นามูสุล............................... 

 
๑.  ต าแหลน่งทางวิชาสาร......................................................................................................................... 

ูังสัด ....................................................................................................................................................  
๒. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปียอ้นหลลัง) 

๒.๑ ประูบสารณ์ในสารูอนระดับปริญญาตรี 
ท่ี วิชา มหลาวิทยาลัย 
๑   
๒   

 ๒.๒ ประูบสารณ์ในสารูอนระดับปริญญาโท 
ท่ี วิชา มหลาวิทยาลัย 
๑   
๒   

๒.๓ ประูบสารณ์ในสารูอนระดับปริญญาเอส    
ท่ี วิชา มหลาวิทยาลัย 
๑   
๒   

 
๓. ผลงานทางวิชาสาร 
 ๓.๑ งานวิจัย  

 
๓.๒ บทความทางวิชาสาร 

  
๓.๓ หลนังูือ/ต ารา 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



(ตัวอย่าง) 
 

ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลลัสูตตร 
---------------------- 

ช่ือ............................ฉายา/นามูสุล........................... 
 

๑. ต าแหลน่งทางวิชาสาร   อาจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์ 
 ูังสัด  ภาควิชา/คณะ/วิทยาลัยสงฆ์ 
 
๒. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปียอ้นหลลัง) 

๒.๑ ประูบสารณ์ในสารูอนระดับปริญญาตรี 
ท่ี รายวิชา มหลาวิทยาลัย 
๑ แต่งแปลบาลี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ พระอภิธรรมปิฎก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓ การปกครองคณะสงฆ์ไทย                   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒.๒ ประูบสารณ์ในสารูอนระดับปริญญาโท 
ท่ี รายวิชา มหลาวิทยาลัย 
๑ พื้นฐานทางการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ ภาวะผู้น าทางการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒.๓ ประูบสารณ์ในสารูอนระดับปริญญาเอส    
ท่ี รายวิชา มหลาวิทยาลัย 
๑ พุทธสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๓. ผลงานทางวิชาสาร 
 ๓.๑ งานวิจัย (ต้องเป็นงานวิจัยที่ได้รับสารตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว) 

 

 งานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารูารวิชาสาร 
ช่ือผู้วิจัย และคณะ. “ช่ือเรื่อง”. ชือ่วารูาร. ปีท่ี...ฉบับท่ี...(เดือน ปี) : เลขหน้าเริ่มต้น-หน้าสุดท้ายท่ีตีพิมพ์. 

 (ตัวอย่าง) 
พระราชปริยัติกวี (สมจินต์ วันจันทร์). “กรรมฐานในพระพุทธศาสนา : บทเรียนจากมหาสติปัฏฐานสูตรและความ

นิยมในสังคมไทย”.  วารูารมหลาจุฬาวิชาสาร.  ปีท่ี  ๔  ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๐)  : 
๑-๒๐. 

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส. “ความยุติธรรมในมุมมองของพระพุทธศาสนา”. วารูารูันติศึสษาปริทรรศน์ 
มจร. ปีท่ี ๑ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๖) : ๑-๑๐. 



พระคมสัน ตเมธโส. “หลักพุทธธรรมในการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานคร”. วารูารบัณฑิตศึสษาปริทรรศน์. ปีท่ี ๔ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม 
๒๕๕๘)  : ๒๘๘-๒๙๘. 

พระปลัดวีระชนม์ เขมวาโร, ธนันต์ชัย พัฒนะสิงห์, มณทิรา สะแกทอง, รังสิทธิ วิหกเหิน และ สงวน หล้าโพนทัน. 
“คติความเช่ือท่ีปรากฏในพิธีกรรมของชาวจังหวัดบุรีรัมย์”. วารูารูันติศึสษาปริทรรศน์  มจร.   
ปีท่ี ๕ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๐) : ๑๒๓-๑๓๒. 

 งานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในสารประชุมวิชาสาร (Proceedings) หลรือเอสูารรายงานสารวิจัย 
ช่ือผู้วิจัย และคณะ. “ช่ือเรื่อง”. ชื่องานประชุมวิชาสารหลรือชื่อรายงานสารวิจัย. ช่ือหน่วยงานหรือผู้จัดงาน

ประชุมหรือช่ือผู้จัดท าโครงการวิจัย, จังหวัด. (วันท่ี เดือน ปี พ.ศ.) : เลขหน้าเริ่มต้น–หน้าสุดท้ายท่ี
ตีพิมพ์. 

 (ตัวอย่าง) 
พระครูสุธีคัมภีรญาณ (ประมวล บุลาลม). “การบริหารจัดการกลุ่มอาชีพเสริมเพาะเห็ดนางฟ้า : กรณีศึกษากลุ่ม

สตรีบ้านของแดงต าบลนาอาน อ าเภอเมือง จังหวัดเลย” . รายงานูืบเนื่องสารประชุมวิชาสาร
ระดับชาติคร้ังที่  ๓ และระดับนานาชาติ คร้ังที่ ๑. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตขอนแก่น, ขอนแก่น. (๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙) : ๑๑๖-๑๒๖.  

รังสิทธิ วิหกเหิน  และสิรภพ สวนดง. “วิธีการเจรญิธัมมานุปัสสนาเพื่อพัฒนาชีวิต”. รายงานูืบเนือ่งสารประชุม
วิชาสารระดับชาติ คร้ังที่ ๑. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์, 
บุรีรัมย์.  (๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐) : ๔๐๖-๔๑๖. 

 
 
๓.๒ บทความทางวิชาสาร 

ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารูารวิชาสาร 

ช่ือผู้เขียน และคณะ. “ช่ือเรื่อง”. ชือ่วารูาร. ปีท่ี...ฉบับท่ี...(เดือน ปี) : เลขหน้าเริ่มต้น-หน้าสุดท้ายท่ีตีพิมพ์. 
(ตัวอย่าง) 
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส. “ความยุติธรรมในมุมมองของพระพุทธศาสนา”. วารูารูันติศึสษาปริทรรศน์ มจร. 

ปีท่ี ๑ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๖) : ๑-๑๐. 
อุบลวรรณา ภวกานันท์ และ พรพรรณ ศิลปะวัฒนาพร. “การรับรู้วฒันธรรมองค์การ บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ 

บุคลิกภาพต่อต้านสังคม และการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้ต้องขังในเรือนจ ากลางสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 
๒๕๕๕”. วารูาร HRi : Journal of Human Resource intelligence ูถาบันทรัพยาสร
มนุษย์ มหลาวิทยาลัยธรรมศาูตร์. ปีท่ี ๘  ฉบับท่ี ๒  (กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๕๖) : ๑๔-๒๘. 

 
ตีพิมพ์เผยแพร่ในสารประชุมวิชาสาร (Proceedings) หลรือเอสูารรายงานสารวิจัย 
ช่ือผู้เขียน และคณะ. “ช่ือเรื่อง”. ชื่องานประชุมวิชาสารหลรือชื่อรายงานสารวิจัย. ช่ือหน่วยงานหรือผู้จัดงาน

ประชุมหรือช่ือผู้จัดท าโครงการวิจัย, จังหวัด. (วันท่ี เดือน ปี พ.ศ.) : เลขหน้าเริ่มต้น–หน้าสุดท้ายท่ี
ตีพิมพ์. 

 



 
 
(ตัวอย่าง) 
โกนิฏฐ์ ศรีทอง. “แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง : การพัฒนาคุณภาพชีวิตแนวพุทธ”. รายงานูืบเนือ่งสารประชุม

วิชาสารระดับชาติ คร้ังที่ ๑ (MCU Congress I). มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
พระนครศรีอยุธยา. (๒๓-๒๔ กรกฎาคม  ๒๕๕๗) : ๑๖๓-๑๗๕. 

พระเทพสุวรรณเมธี และ สุพิชฌาย์ พรพิชณรงค์.“หลักธรรมท่ีปรากฏในพิธีกงเต๊ก”. รายงานูืบเนือ่งสาร
ประชุมวิชาสารน าเูนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึสษาระดับชาติ ประจ าปี ๒๕๖๐. บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, นครปฐม. (๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐) : ๑๓๕-๑๔๘. 

 
 
  ๓.๓ หลนังูือ/ต ารา 

 ช่ือผู้แต่ง และคณะ. (ปีท่ีพิมพ์). ชื่อเร่ือง. (ครั้งท่ีพิมพ์). สถานท่ีพิมพ์ : ส านักพิมพ์. (จ านวนหน้าท่ีพิมพ์ทั้งเล่ม). 

  (ตัวอย่าง) 
พระเทพโสภณ (ประยูร มีฤกษ์). (๒๕๔๓). โลสทัศของชาวพุทธ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย. (๑๕๐ หน้า). 
พระครูสุธีคัมภีรญาณ (ประมวล บุลาลม). (๒๕๕๕). เวููันดรูะท้อนธรรม. (พิมพ์ครั้งท่ี ๔). ขอนแก่น : 

ขอนแก่นการพิมพ์. (๑๕๖ หน้า). 
พระปลัดวุฒิพงษ์  กิตฺติวณฺโณ, พระมหาธนกร กิตฺติปญฺโญ, ปัญญา กันภัย, พระสมุห์ชาญชัย ญาณชาโต  

และ พระครูปริยัติพัชรธรรม. (๒๕๖๐). ศาูนาทั่วไป. เพชรบูรณ์ : โรงพิมพ์ดีดีการพิมพ์ .        
(๑๕๐ หน้า). 

 

 


