
 

 

 
           
 

แฟมสะสมงาน 
(PORTFOLIO) 

 
ประจําปการศึกษา 2560 

 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 
 

 

 



 

 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
รายละเอียดขอมลูในแฟมสะสมงาน  (Portfolio) 

ของอาจารยประจํา คณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย......................วิทยาเขตอีสาน.............................   หลักสูตร………………วิชาพระพุทธศาสนาและปรัชญา…………………… 
สวนท่ี  1  ขอมูลสวนตัว 
1.1  ประวัติสวนตัว 

ช่ือ  ………พระครูปลัดสรุวุฒ…ิ……..…………………ฉายา.................จนฺทธมฺโม..............………………...  นามสกลุ ……………………….…แสงมะโน………………………… 
ช่ือ  (ภาษาอังกฤษ)  ……………………Phrakhrupalad surawut……………………………………….……………ตําแหนง……………………อาจารยประจําหลกัสูตร……………………………… 
ตําแหนงทางวิชาการ……………………………………………………………........................รหสัประจําตัว ……………………………………………………………………………………………..…………… 

1.2  ประวัติการศึกษา ( สกอ. ตัวบงชี้ท่ี 4.2) 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ป พ.ศ. ท่ีจบ 

ปริญญาเอก ศน.ด.(พุทธศาสนศึกษา)  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ๒๕๕๗ 
    
ปริญญาโท ศน.ม.(พุทธศาสนาและปรัชญา)   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ๒๕๔๙ 
    
ปริญญาตร ี ศน.บ.(ปรัชญา)   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ๒๕๔๔ 
    

 

1.3  การดํารงตําแหนงทางวิชาการ ( สกอ. ตัวบงชี้ท่ี 4.2) 

ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย 

วัน เดือน ป    
สาขาวิชาท่ีได    

 

 



 

 

1.4  ประวัติการทํางาน  (เรียงจากอดีตไปปจจุบัน) 
วัน เดือน ป ตําแหนง สังกัดหนวยงาน 
1 ต.ค 2559 อาจารย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตอีสาน 
7 ต.ค 2559 หัวหนางานกจิการนักศึกษาคฤหัสถภาคปกติ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตอีสาน 
7 ต.ค 2559 หัวหนางาน สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตอีสาน 
27 ม.ค 2560 อาจารยบรรยายพิเศษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตอีสาน 
15 ก.พ 2560 กรรมการคุมสอบวิทยานิพนธ/โครงรางวิทยานิพนธ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตอีสาน 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
รายละเอียดขอมลูในแฟมสะสมงาน  (Portfolio) 

ของอาจารยประจํา คณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย......................วิทยาเขตอีสาน.............................   หลักสูตร………………สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและปรัชญา……………… 
สวนท่ี  1  ขอมูลสวนตัว 
1.1  ประวัติสวนตัว 

ช่ือ  ………ดร.ภัทรชัย………..…………………ฉายา.........................-......………………...  นามสกลุ ……………………….…อุทาพันธ………………………… 
ช่ือ  (ภาษาอังกฤษ)  ……………………Dr.Phattharachai Uthaphun……………………………………….……ตําแหนง……………………อาจารยประจําหลักสูตร……………………………… 
ตําแหนงทางวิชาการ……………………………………………………………........................รหสัประจําตัว ………………………………………………… T4-11-443 …..…………………..…………… 

1.2  ประวัติการศึกษา ( สกอ. ตัวบงชี้ท่ี 4.2) 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ป พ.ศ. ท่ีจบ 

ปริญญาเอก Ph.D. (Philosophy) Kurukshetra University, India. 2554 
    
ปริญญาโท M.A. (Philosophy)   Kurukshetra University, India. 2549 
    
ปริญญาตร ี ศน.บ. (ปรัชญา)   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2545 
    

1.3  การดํารงตําแหนงทางวิชาการ ( สกอ. ตัวบงชี้ท่ี 4.2) 

ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย 

วัน เดือน ป    
สาขาวิชาท่ีได    

1.4  ประวัติการทํางาน  (เรียงจากอดีตไปปจจุบัน) 
วัน เดือน ป ตําแหนง สังกัดหนวยงาน 
1 ต.ค 2557 อาจารย วิทยาเขตอีสาน 



 

 

 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
รายละเอียดขอมลูในแฟมสะสมงาน  (Portfolio) 

ของอาจารยประจํา คณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย......................วิทยาเขตอีสาน........................   หลักสูตร…………สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา………….. 
สวนท่ี  1  ขอมูลสวนตัว 
1.1 ประวัติสวนตัว 

ช่ือ ………………………………………ดร.ประชัน……….………..ฉายา...................... - ................  นามสกุล …………….…..…ชะชิกุล…..………………………………………… 
ช่ือ  (ภาษาอังกฤษ)  ………………Dr.Prachan Chachikul……………………………ตําแหนง……………………………อาจารยประจําหลักสูตร………………………………… 
ตําแหนงทางวิชาการ……………………………………………………………........................รหสัประจําตัว …………………………………………………………………………………….. 

1.2 ประวัติการศึกษา (สกอ. ตัวบงชี้ท่ี 4.2) 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ป พ.ศ. ท่ีจบ 

ปริญญาเอก Ph.D.(Buddhist & Philosophy) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชิวทยาลัย 2558 
    
ปริญญาโท M.A. (Buddhist & Philosophy) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชิวทยาลัย 2552 
    
ปริญญาตร ี คบ. (บรหิารการศึกษา) สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 2545 
    

1.3 การดํารงตําแหนงทางวิชาการ (สกอ. ตัวบงชี้ท่ี 4.2) 

ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย 

วัน เดือน ป    
สาขาวิชาท่ีได    

 

 



 

 

1.4 ประวัติการทํางาน (เรียงจากอดีตไปปจจุบัน) 
วัน เดือน ป ตําแหนง สังกัดหนวยงาน 
1 ต.ค 2559 อาจารย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตอีสาน 
7 ต.ค 2559 กรรมการงานกจิการนักศึกษาบรรพชิตภาคปกติ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตอีสาน 
7 ต.ค 2559 กรรมการ สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตอีสาน 
27 ม.ค 2560 อาจารยบรรยายพิเศษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตอีสาน 
15 ก.พ 2560 กรรมการคุมสอบวิทยานิพนธ/โครงรางวิทยานิพนธ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตอีสาน 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
รายละเอียดขอมลูในแฟมสะสมงาน  (Portfolio) 

อาจารยประจําวิทยาเขต..................อีสาน.......................................   หลักสูตร…ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต....................สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา…… 
สวนท่ี  1  ขอมูลสวนตัว 
1.1  ประวัติสวนตัว 

ช่ือ  …พระมหาประสงค……………..…………………ฉายา........กตฺิติญาโณ......................................………………...  นามสกลุ ………พรมศร…ี……………………………………………………… 
ช่ือ  (ภาษาอังกฤษ)  …Phramaha Prasong ………Kittiyano (Promsri)………………………………….……………ตําแหนง…………………อาจารยประจําหลกัสูตร..................………… 
ตําแหนงทางวิชาการ………………………………………-……………………........................รหสัประจําตัว ……3450400422299…..…………………………………………………………..…………… 

1.2  ประวัติการศึกษา ( สกอ. ตัวบงชี้ท่ี 4.2) 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ป พ.ศ. ท่ีจบ 

ปริญญาเอก  พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) (พระพุทธศาสนา)  
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

2556 
 

ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) (การศึกษานอกระบบ)  
 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

2546 
 

ปริญญาตร ี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) (รัฐประศาสนศาสตร) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2542 
    

1.3  การดํารงตําแหนงทางวิชาการ ( สกอ. ตัวบงชี้ท่ี 4.2) 

ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย 

วัน เดือน ป - - - 
สาขาวิชาท่ีได - - - 

1.4  ประวัติการทํางาน  (เรียงจากอดีตไปปจจุบัน) 
วัน เดือน ป ตําแหนง สังกัดหนวยงาน 

1 มีนาคม 2556 – 30 กันยายน 2556 อาจารย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอสีาน 
1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557 อาจารย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอสีาน 



 

 

1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558 อาจารย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอสีาน 
1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 อาจารย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอสีาน 
1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 อาจารย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอสีาน 
1 ตุลาคม 2560 – ปจจุบัน อาจารย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอสีาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
รายละเอียดขอมลูในแฟมสะสมงาน  (Portfolio) 

ของอาจารยประจํา คณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย .................. วิทยาเขตอีสาน................  หลักสูตร...........ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต........สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา..... 
สวนท่ี  1  ขอมูลสวนตัว 
1.1 ประวัติสวนตัว 

ช่ือ  …………พระมหารุงเรือง…………………ฉายา.....................รกฺขิตธมฺโม.........………………...  นามสกลุ ………………ปะมะขะ…………… 
ช่ือ  (ภาษาอังกฤษ)  ………Phramaha Rungrueang… ปะมะขะ…….……………ตําแหนง………………อาจารย……………… 
ตําแหนงทางวิชาการ……………………-………………………........................รหสัประจําตัว ……………………………………………………………………………………………..…………… 

1.2 ประวัติการศึกษา (สกอ. ตัวบงชี้ท่ี 4.2) 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ป พ.ศ. ท่ีจบ 

ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2558 
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พระพทุธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2550 
ปริญญาตร ี พุทธศาสตรบัณฑิต (ศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2546 

1.3 การดํารงตําแหนงทางวิชาการ (สกอ. ตัวบงชี้ท่ี 4.2) 

ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย 

วัน เดือน ป    
สาขาวิชาท่ีได    

1.4 ประวัติการทํางาน (เรียงจากอดีตไปปจจุบัน) 
วัน เดือน ป ตําแหนง สังกัดหนวยงาน 

1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558 อาจารย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอสีาน 
1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 อาจารย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอสีาน 
1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 อาจารย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอสีาน 
1 ตุลาคม 2560 – ปจจุบัน อาจารย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอสีาน 



 

 

 


