
 

 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

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

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

ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 
ชื่อ       นายคุณวัฒน์   ดวงมณี  อายุ  ๔๙  ปี 
เกิดวัน จันทร์  ที่  ๒๐  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๑๐ หมู่ที่ ๔  ต.ส าโรงพลัน  อ.ไพรบึง  จ.ศรีสะเกษ (๓๓๑๘๐) 
รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน. ๓๓๓๐๖ ๐๐๓๐๔ ๒๐๗ 

 
ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
วุฒิการศึกษา(จากสูงไปต่ า) 
ปริญญาเอก สาขา................................................. สถาบัน................................................................พ .ศ.............. 
ปริญญาโท สาขา     การจัดการเชิงพุทธ  สถาบัน   มจร. วงัน้อย                 พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
ปริญญาตรี สาขา     การจัดการเชิงพุทธ  สถาบัน   วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ     พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
*ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่  ๒๐ / ๒๕๕๗ 
มีผลตั้งแต่วันที่  ๑  เดือน    มิถุนายน   พ.ศ.  ๒๒๕๗ 

 
ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างาน(พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 
พ.ศ. ๒๕๕๗       อาจารย์พิเศษสอนรายวิชา...........................................................ภาคการศึกษาที่......../.........   
พ.ศ. ๒๕๕๘       อาจารย์ผู้ชว่ยสอนประจ ารายวิชา................................................ภาคการศึกษาที่......../.........  
พ.ศ. ๒๕๕๗       อาจารย์ประจ าหลักสูตร  การจัดการเชิงพุทธ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

๑. วิชา วัฒนธรรมไทย                                   ภาคการศึกษาที่   ๑ / ๒๕๕๗ 
๒. วิชา พระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครอง    ภาคการศึกษาที่   ๑ / ๒๕๕๗ 
๓. วิชา พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน              ภาคการศึกษาที่  ๑ / ๒๕๕๗ 
๔. วิชา ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ               ภาคการศึกษาที่  ๑ / ๒๕๕๗ 
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๕. บส. ๐๑๙ ภูมิปัญญาท้องถิ่น                                              ๑ / ๒๕๕๗ 
๖. วิชา สันติวิธ ีและสมานฉันท์แนวพุทธ              ภาคการศึกษาที่  ๒ / ๒๕๕๗                      
๗. วิชา การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแนวพุทธ          ภาคการศึกษาที่  ๒ / ๒๕๕๗ 
๘. วิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์แนวพุทธ         ภาคการศึกษาท่ี  ๒ / ๒๕๕๗ 
๙. วิชา การประชาสัมพันธ์เชิงพุทธ                     ภาคการศึกษาที่  ๒ / ๒๕๕๗ 

พ.ศ. ๒๕๕๘      อาจารย์ประจ าหลักสูตร  การจัดการเชิงพุทธ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

           ๑. วชิา วัฒนธรรมไทย                                  ภาคการศึกษาที่      ๑ / ๒๕๕๘ 
           ๒. วชิา พระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครอง   ภาคการศึกษาที่     ๑ / ๒๕๕๘ 
           ๓. วชิา พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน             ภาคการศึกษาที่    ๑ / ๒๕๕๘ 
           ๔. วชิา ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ              ภาคการศึกษาที่    ๑ / ๒๕๕๘ 
           ๕. วชิา พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร์             ภาคการศึกษาที่    ๒ / ๒๕๕๘                                          
           ๖. วชิา สันติวิธ ีและสมานฉันท์แนวพุทธ              ภาคการศึกษาที่    ๒ / ๒๕๕๘                     
           ๗. วชิา การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแนวพุทธ          ภาคการศึกษาที่    ๒ / ๒๕๕๘ 
           ๘. วชิา การจัดการทรัพยากรมนุษย์แนวพุทธ          ภาคการศึกษาท่ี    ๒ / ๒๕๕๘ 

พ.ศ. ๒๕๕๙       อาจารย์ประจ าหลักสูตร  การจัดการเชิงพุทธ 
                      รับผิดชอบสอนในรายวิชา 

          ๑. วิชา วัฒนธรรมไทย                                   ภาคการศึกษาท่ี   ๑ / ๒๕๕๙ 
          ๒. วิชา พระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครอง   ภาคการศึกษาท่ี    ๑ / ๒๕๕๙ 
          ๓. วิชา พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน             ภาคการศึกษาท่ี   ๑ / ๒๕๕๙ 
          ๔. วิชา ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ              ภาคการศึกษาท่ี    ๑ / ๒๕๕๙ 
         ๖. วิชา สันตวิิธี และสมานฉันท์แนวพุทธ               ภาคการศึกษาท่ี    ๒ / ๒๕๕๙                     

                    ๗. วิชา การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแนวพุทธ          ภาคการศึกษาที่    ๒ / ๒๕๕๙ 
         ๘. วิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์แนวพุทธ          ภาคการศึกษาท่ี    ๒ / ๒๕๕๙ 
         ๙. วิชา การประชาสัมพันธ์เชิงพุทธ                     ภาคการศึกษาท่ี    ๒ / ๒๕๕๙ 

 
ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
           นายคุณวัฒน์ ดวงมณี.การจัดการเรียนการสอนคณุธรรมจริยธรรม  ของพระสงฆ์ ในศรีสะเกษ.   

บทความทางวิชาการ.การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑ เรื่อง “พุทธบูรณา

การกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วันที่ 



 

 

๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙.            

                                                       

 


