
 

 

 

            

แบบประมวลผลงานบุคลากร 

ต าแหน่งวชิาการ 

ครั้งที่ ๒  ภาระงานระหว่างวันที่  ๑  มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ ถึงวันที่  ๓๑ ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๙ 

ชื่อ – ฉายา/นามสกุล  นายคุณวัฒน์ ดวงมณี   ต าแหน่งอาจารย์สอน 

สังกัด ภาควิชา การจัดการเชิงพุทธ   วิทยาลัยสงฆ์ ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วัน/เดือน/ปีทดลองงาน     ๑ / กรกฎาคม / ๒๕๕๗ หรือ วัน / เดือน / ปี บรรจุ

............../.............../................... 

๑. งานสอน 

รายช่ือวิชา 

(รหัส) 

ระดับ 

ปริญญา
ตรี 

ระดับ
บัณฑิตศึกษา 

จ านวนหน่วย
กิต 

จ านวน
นิสิต 

จ านวนชั่วโมงที่สอน 

ตลอดภาคการศึกษา 

บรรยาย 
ปฏิบัติ 

การฯ 

วิทยานิพ
นธ ์

วัฒนธรรมไทย 
๐๐๐ ๒๑๑ 

ระดับ 

ปริญญา
ตรี 

-       ๔    ๘๘ ๓๒ 

 

- 

 

- 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการ 
๔๐๖ ๔๓๐ 

ระดับ 

ปริญญา
ตรี 

-       ๓    ๑๓ ๔๗ 

 

 

- 

 

 

- 

พระพุทธศาสนากับสิทธิ
มนุษยชน 
๑๐๑ ๔๓๐ 

ระดับ 

ปริญญา
ตรี 

-       ๒    ๑๘ ๓๒ - 

 
- 

พระพุทธศาสนากับ ระดับ       ๒    ๒๕ ๓๒ - - 



เศรษฐศาสตร์ ๑๐๑ ๔๐๕    ปริญญา
ตรี 

รวม  ๔ วิชา - -      ๑๑  ๑๔๓ - - 

๒. งานวิจัย 

๒.๑ ชื่อเรื่อง  

 ระยะเวลา  

 แหล่งทุน  

 งบประมาณ   

 หน้าที่รับผิดชอบ   

จ านวนผู้ร่วมวิจัย    

ผลสัมฤทธิ์และความคืบหน้าของงานวิจัย  

๒.๒ ชื่อเรื่อง

............................................................................................................................. ............................................ 

ระยะเวลา

............................................................................................................................. ................................................ 

แหล่งทุน

..............................................................................................................................................................................  

งบประมาณ

............................................................................................................................. ............................................. 

หน้าที่ที่รับผิดชอบ

............................................................................................................................. ...................................... 

จ านวนผู้ร่วมวิจัย

............................................................................................................................................... ...................... 

ผลสัมฤทธิ์และความคืบหน้าของงานวิจัย

......................................................................... .............................................................. 

๓. งานที่ปรึกษาของนิสิต 

รายละเอียด จ านวนนิสิตที่ปรึกษา 



ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา 

๑.การให้ค าปรึกษา/แนะน านิสิตด้านวิชาการ เช่น 
การวางแผนการเรียน การเลือกวิชาเรียน การขาด
เรียน การแก้ I ในวิชาต่างๆ ฯลฯ 

๑๗  

  

  

๒. การให้ค าปรึกษา/แนะน านิสิตด้านวิชาการและ
พัฒนา เช่น การแก้ปัญหาส่วนตัว ปัญหาสังคม การ
ลากิจ การลาป่วย ฯลฯ 

๑๑  

  

  

๔. งานเป็นที่ปรึกษากิจกรรมนิสิต 

รายละเอียด ชื่อชมรม / 
หน้าที ่

๑. การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมหรือกลุ่มต่างๆซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมเสริมหลักสูตร เช่น ชมรม
ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ 

- 

- 

- 

๒.การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในกิจกรรมทางวิชาการ เช่น ชมรมคอมพิวเตอร์  

 

๕.ผลงานทางวิชาการ 

ประเภทของผลงานทางวิชาการ รายละเอียด 

๑.เอกสารประกอบการสอน เช่น แผนการสอน 

หัวข้อบรรยาย แผนภูมิ แถบเสียง ภาพเลื่อน เป็น
ต้น 

ชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง  แหล่งพิมพ์ จ านวนหน้า  
เป็นต้น 

๑.มคอ. ๓ รายวิชา วัฒนธรรมไทย ๐๐๐ ๒๑๑ 

๒ .มคอ.๓ ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ๔๐๖ 
๔๓๐ 

๓ .มคอ. ๓ รายวิชา พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน   

๑๐๑ ๔๓๐ 

 ๔. มคอ.๓ พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร์ ๑๐๑ 
๔๐๕    

๒. เอกสารค าสอน ๑. 

 

๒. 

 

๓. 



 

๓. หนังสือ / ต ารา ๑. พระครูกัลป์ยาณสิทธิวัฒน์ (สมาน) วัฒนธรรมไทย 
กรุงเทพมหานคร โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ๒๕๔๙ สวสัดิ์ พินิจจันทร์ วัฒนธรรมไทย 
กรุงเทพมหานคร โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ๒๕๒๘ 

๒. บัวลี มณีแสน ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
หนองคายโรงพิมพ์ ๒๕๕๒ วรรณี ศิริสุนทร แหล่งและ
บริการสารสนเทศ ทางสังคมศาสตร์ ๑๘๗/๔๕ ม. 
คลองกุ่ม กรุงเทพ ๒๕๔๒ 

๓. พระครูกัลป์ยาณสิทธิวัฒน์ (สมาน) วัฒนธรรมไทย 
กรุงเทพมหานคร โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ๒๕๔๙ สวสัดิ์ พินิจจันทร์ วัฒนธรรมไทย 
กรุงเทพมหานคร โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ๒๕๒๘ 

๔. ศ. เสน่ห์ จามรึก. พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน 
กรุงเทพมหานคร โครการจัดพิมพ์คบไฟ. ๒๕๔๓  

๕.กุลพล พลวัน สิทธิมนุษยชนในสังคมโลก พิมพ์ครั้งมี่ 
๓ กรุงเทพมหานคร ส านักพิมพ์นิติธรรม ๒๕๔๗ 
๖. พระธรรมปิฎก  (ป.อ. ปยุตฺโต).  การพัฒนาที่ยั่งยืน.  
กรุงเทพ ฯ:   มูลนิธิพุทธธรรม,  ๒๕๓๗. 
 พระธรรมปิฎก  (ป.อ. ปยุตฺโต).  
เศรษฐศาสตร์แนวพุทธศาสตร์. กรุงเทพ ฯ:    

มหาจฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๓๗. 
พระราชวรมุนี  (ประยุทธ์  ปยุตฺโต).   
พุทธธรรม.  กรุงเทพ ฯ:    
มหาจฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๒๙. 

 

๔. บทความทางวิชาการ ๑.ชื่อผลงาน 

การจัดการเรียนการสอนคุณธรรมจริยธรรม
ของพระสงฆ์ในจังหวัดศรีสะเกษ 



ปีท่ีตีพิมพ ์๒๕๕๙ 

แหล่งที่ตีพิมพ์ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ ระดับ
นานาชาติครั้งท่ี๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น 

๒. 

๓. 

 

 

๕. งานแต่งเรียบเรียง / งานแปล ๑. 

 

๒. 

 

๓. 

 

๖. ผลงานทางวิชาการด้านอ่ืนๆ ๑. 

หมายเหตุ ๑) การเขียนตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖  ให้ระบุตามหลักการเขียนเอกสารอ้างอิง ประกอบไปด้วย 

ชื่อผู้แต่ง ปี  

       พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จ านวนหน้า  เป็นต้น 

    ๒) กรณีท่ีมีผู้เขียนหลายคนให้ระบุสัดส่วนในการเป็นเจ้าของผลงานร้อยละ 

    ๓) หากมีผลงานทางวิชาการในแต่ละภาคการศึกษาเป็นจ านวนมากและกรอกในแบบไม่พอให้ท า

เป็นเอกสารแนบ 

๖. งานบริการทางวิชาการ 

ข้อมูลเกี่ยวกับการไปปฏิบัติหน้าที่บริการ
วิชาการ 

รายละเอียด 

๑. ชื่อหน่วยงานที่ไปปฏิบัติงานบริการ
วิชาการ 

 

 

๒.ต าแหน่งที่ไปปฏิบัติงาน  

 



๓. หน้าที่ (โดยย่อ)  

 

๔. ระยะเวลาที่ไปปฏิบัติงาน 

     - ตั้งแต่วันที่
................................................. 

      ถึงวันที่
...................................................... 

     -วัน....................ตั้งแต่เวลา.......................
น. 

      ถึงเวลา..........................น. (ในรอบ
สัปดาห์) 

 

 

 

 

 

๕. ค่าตอบแทนที่ได้รับ 

      - ชั่วโมง/วัน/เดือนละ..........................
บาท 

      - ระบุค่าพาหนะเดินทาง 

      - ค่าท่ีพัก 

      - ค่าอ่ืน ๆ  

 

- 

- 

- 

- 

 

 

๗. งานบริหาร 

ต าแหน่ง วาระตั้งแต่ 

๑.อาจารย์ประจ าหลักสูตร การจัดการเชิง
พุทธ 

ปี ๒๕๕๙ – ปี ๒๕๖๐ 

 

๘. งานอ่ืน ๆ 

๘.๑ กรรมการ / คณะท างาน 

ชื่อคณะกรรมการ/คณะท างาน ต าแหน่ง วาระตั้งแต่ จ านวนครั้งที่เข้า
ประชุม 

๑. ปฏิบัติงานอาจารย์ประจ า อาจารย์
สอน 

๒
พฤษภาคม 
๒๕๕๙ 

ตลอดภาค
การศึกษา 



๒. ค าสั่งนัดประชุมชี้แจง และก ากับติดตามคุณสมบัติ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

คณาจารย์ ๑๔  
สิงหาคม 
๒๕๕๙ 

๑ 

๓. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการพัฒนาการ
จัดตั้งองค์กรนิสิต ประจ าปี 

๒๕๕๙ 

คณาจารย์ ๒๗ 
สิงหาคม 
๒๕๕๙ 

๑ 

๔. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนิสิตที่มีคุณสมบัติ
รับทุนเล่าเรียนหลวงส าหรับพระไทย 

คณาจารย์ ๑๕  
กันยายน  
๒๕๕๙ 

๑ 

๕. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

จัดท าร่างแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ระยะที่ ๑๒ 

คณาจารย์ ๒๐-๒๒  
กันยายน 
๒๕๕๙ 

๑ 

๖.  เข้ารวมอบรมโครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ 
(ลุกไก่) รุ่น ๒  โรงแรมน่านตรึงใจ ต าบลผาสิ่งห์ อ าเภอ
เมืองน่าน จังหวัดน่าน 

คณาจารย์ 
 ๓-๗ 
ตุลาคม 
๒๕๕๙ 

๑ 

๗. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบปลายภาค
การศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙  

คณาจารย์ ๓-๑๙ 
ตุลาคม 
๒๕๕๙                             

๑ 

๘. ค าสั่งอนุมัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมประชุม 

สัมมนา เรื่อง “การจัดการอาจารย์ประจ าหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ 

คณาจารย์ ๒  
พฤศจิกายน  
๒๕๕๙ 

๑ 

๙. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการโครงการทอดกฐิน
สามัคคี ประจ าปี ๒๕๕๙ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ  คณาจารย์ 

๖-๗ 
พฤศจิกายน 
๒๕๕๙ 

๑ 

๑๐.   

 
กรรมการ 

 ๙ ธันวาคม 
๒๕๕๙ 

๑ 

๑๑.   

 กรรมการ 
๑๑ 
ธันวาคม 
๒๕๕๙ 

๑ 

๑๒.  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ โครงการฝึกอบรม สร้าง
นักวิจัยรุ่นใหม่ (ลุกไก่ รุ่น ๓) จัดโดย  

กรรมการ 
๑๒-๑๖ 
ธันวาคม 

๑ 



ส านักงานคณะกรรมการนักวิจัยแห่งชาติ (วช) ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ วิทยาลัย
สงฆ์ศรีสะเกษ  

๒๕๕๙ 

๑๓.  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ วิชาการงานพุทธศาสตร์ สร้างศาสนทายาท
พระพุทธ 

ศาสนา ระดับกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา กลุ่ม ๙ ครั้งที่ ๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

กรรมการ 

 ๒๕-๒๖ 
ธันวาคม 
๒๕๕๙ 

๑ 

๑๔.  ค าสั่งแต่งตั้งโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  กรรมการ 

๑๘-๒๘ 
ธันวาคม 
๒๕๕๙ 

๑ 

 

๘.๒ งานบริการแก่หน่วยงานอ่ืน เช่น รับเชิญเป็นพิธีกร วิทยากรหรืออ่ืน ๆ 

ชื่อหน่วยงาน                หน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 

......................................................................................         

...................................................................................................  

......................................................................................         

.....................................................................................................  

.....................................................................................          

..................................................................................................... 

๘.๓ ผลงานดีเด่นและรางวัลเกียรติคุณที่ได้รับในแต่ละรอบการประเมิน 

ชื่อรางวัล/ผลงาน       แหล่งที่มอบ 

............................................................... ......................         

.....................................................................................................  

.....................................................................................         

..................................................................................................... 

.....................................................................................................  

๘.๔ ผลงานที่ประทับใจที่สุด 



...................................................................................................................................................... ........................

........................................................................................................... ................................................................... 

............................................................................................................................. ................................................. 

 

 
 

 

 

 

 

 

   ลงชื่อ....................................................                            ลงชื่อ........................................................... 

                 ผู้รับการประเมิน                                               ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 

             (นายคุณวัฒน์ ดวงมณี )                                                (พระราชธรรมสารสุธี ป.ธ.๙ ดร.)                                       

ต าแหน่งอาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                ต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ               

.............../.............../..............                                                        ................./............/................                            

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

 แบบประมวลผลงานบุคลากร 

ต าแหน่งวิชาการ 

ครั้งที่ ๒  ภาระงานระหว่างวันที่  ๑  มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึงวันที่  ๓๐ ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ 

ชื่อ – ฉายา/นามสกุล  นายคุณวัฒน์ ดวงมณี   ต าแหน่งอาจารย์สอน 

สังกัด ภาควิชา การจัดการเชิงพุทธ   วิทยาลัยสงฆ์ ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วัน/เดือน/ปีทดลองงาน     ๑ / กรกฎาคม / ๒๕๕๗ หรือ วัน / เดือน / ปี บรรจุ

............../.............../................... 

๑. งานสอน 

รายช่ือวิชา 

(รหัส) 

ระดับ 

ปริญญา
ตรี 

ระดับ
บัณฑิตศึกษา 

จ านวนหน่วย
กิต 

จ านวน
นิสิต 

จ านวนชั่วโมงที่สอน 

ตลอดภาคการศึกษา 

บรรยาย 
ปฏิบัติ 

การฯ 

วิทยานิพ
นธ ์

การประชาสัมพันธ์เชิง
พุทธ ๔๐๖ ๔๐๔ 

ระดับ 

ปริญญา
ตรี 

       ๒    ๑๗ ๓๒  

 

การจัดการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ๔๐๖ 
๓๑๑ 

ระดับ 

ปริญญา
ตรี 

       ๓    ๑๗ ๔๗  

 

การจัดการทรัพยากร
มนุษย์แนวพุทธ ๔๐๖ 
๓๑๔ 

ระดับ 

ปริญญา
ตรี 

       ๓    ๑๗ ๔๗  

 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการ

จัดการ ๔๐๖ ๔๓๐ 

ระดับ 

ปริญญา
ตรี 

       ๓      ๕ ๔๗  

 



รวม  ๔ วิชา - -      ๑๓  ๑๗๓ - - 

๒. งานวิจัย 

๒.๑ ชื่อเรื่อง  

 ระยะเวลา  

 แหล่งทุน  

 งบประมาณ   

 หน้าที่รับผิดชอบ   

จ านวนผู้ร่วมวิจัย    

ผลสัมฤทธิ์และความคืบหน้าของงานวิจัย  

๒.๒ ชื่อเรื่อง

............................................................................................................................. ............................................ 

ระยะเวลา

............................................................................................................................. ................................................ 

แหล่งทุน

.................................................................. ............................................................................................................  

งบประมาณ

............................................................................................................................. ............................................. 

หน้าที่ที่รับผิดชอบ

............................................................................................................................. ...................................... 

จ านวนผู้ร่วมวิจัย

..................................................................................................................................................... ................ 

ผลสัมฤทธิ์และความคืบหน้าของงานวิจัย

............................................................................... ........................................................ 

๓. งานที่ปรึกษาของนิสิต 

รายละเอียด 
จ านวนนิสิตที่ปรึกษา 

ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา 

๑.การให้ค าปรึกษา/แนะน านิสิตด้านวิชาการ เช่น ๑๗  



การวางแผนการเรียน การเลือกวิชาเรียน การขาด
เรียน การแก้ I ในวิชาต่างๆ ฯลฯ 

  

  

๒. การให้ค าปรึกษา/แนะน านิสิตด้านวิชาการและ
พัฒนา เช่น การแก้ปัญหาส่วนตัว ปัญหาสังคม การ
ลากิจ การลาป่วย ฯลฯ 

๑๑  

  

  

๔. งานเป็นที่ปรึกษากิจกรรมนิสิต 

รายละเอียด ชื่อชมรม / 
หน้าที ่

๑. การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมหรือกลุ่มต่างๆซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมเสริมหลักสูตร เช่น ชมรม
ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ 

- 

- 

- 

๒.การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในกิจกรรมทางวิชาการ เช่น ชมรมคอมพิวเตอร์  

 

๕.ผลงานทางวิชาการ 

ประเภทของผลงานทางวิชาการ รายละเอียด 

๑.เอกสารประกอบการสอน เช่น แผนการสอน 

หัวข้อบรรยาย แผนภูมิ แถบเสียง ภาพเลื่อน เป็น
ต้น 

ชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง  แหล่งพิมพ์ จ านวนหน้า  
เป็นต้น 

๑ มคอ.๓ การประชาสัมพันธ์เชิงพุทธ ๔๐๖ ๔๐๔ 

๒ มคอ.๓ การจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ๔๐๖ 
๓๑๑ 

๓ มคอ.๓ การจัดการทรัพยากรมนุษย์แนวพุทธ ๔๐๖ 
๓๑๔ 

๔. มคอ.๓ ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ๔๐๖ 
๔๓๐ 

๒. เอกสารค าสอน ๑. 

 

๒. 

 

๓. 

 

๓. หนังสือ / ต ารา ๑.กรรณิกา ธรรมเกสร เขียนด้วยปาก 



กรุงเทพมหานคร บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง และพันลิซซิ่ง 
จ ากัด ๒๕๔๑  

๒.โกชัย สาลิกาบุตร ศิลปะการสื่อสารและการ
ประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร บริษัทต้นอ้อ แกรมมี 
จ ากัด๒๕๔๐ 
๓.พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐิตญาโณ) ปรัวตัิ
พระพทุธศาสนา กรุงเทพมหานคร มหามกฏุราชวิทยาลยั 
๒๕๔๒ หน้า ๔๗ 

๔.พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตุโต) พทธวิธีในการสอน 
กรุงเทพมหานคร บริษัทสหธรรมกิจ ากดั ๒๕๔๑ 

๕.ผศ.ธวชัชยั ไชยสา เอกสารประกอบการสอนรายวชิาการ
จดัการทรัพยากรมนษุย์แนวพทุธ  

๔. บทความทางวิชาการ ๖.กลยทุธ์การปรัเมินประสทิธิผลของรายวิชาโดยนิสติ- การ
สนทนากลุม่ระหวา่งผู้สอนและผู้ เรียน- การสงัเกตการณ์จาก
พฤติกรรมของผู้ เรียน- ขอเสนอแนะผา่นเว็บบอร์ด ที่อาจารย์
สอนได้จดัท าเป็นช่องทางการสือ่สารกบันิสติ 

๒. 

๓. 

 

 

๕. งานแต่งเรียบเรียง / งานแปล ๑. 

 

๒. 

 

๓. 

 

๖. ผลงานทางวิชาการด้านอ่ืนๆ ๑. 

หมายเหตุ ๑) การเขียนตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖  ให้ระบุตามหลักการเขียนเอกสารอ้างอิง ประกอบไปด้วย 

ชื่อผู้แต่ง ปี  

       พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จ านวนหน้า  เป็นต้น 

    ๒) กรณีท่ีมีผู้เขียนหลายคนให้ระบุสัดส่วนในการเป็นเจ้าของผลงานร้อยละ 



    ๓) หากมีผลงานทางวิชาการในแต่ละภาคการศึกษาเป็นจ านวนมากและกรอกในแบบไม่พอให้ท า

เป็นเอกสารแนบ 

๖. งานบริการทางวิชาการ 

ข้อมูลเกี่ยวกับการไปปฏิบัติหน้าที่บริการ
วิชาการ 

รายละเอียด 

๑. ชื่อหน่วยงานที่ไปปฏิบัติงานบริการ
วิชาการ 

 

 

๒.ต าแหน่งที่ไปปฏิบัติงาน  

 

๓. หน้าที่ (โดยย่อ)  

 

๔. ระยะเวลาที่ไปปฏิบัติงาน 

     - ตั้งแต่วันที่
................................................. 

      ถึงวันที่
...................................................... 

     -วัน....................ตั้งแต่เวลา.......................
น. 

      ถึงเวลา..........................น. (ในรอบ
สัปดาห์) 

 

 

 

 

 

๕. ค่าตอบแทนที่ได้รับ 

      - ชั่วโมง/วัน/เดือนละ..........................
บาท 

      - ระบุค่าพาหนะเดินทาง 

      - ค่าท่ีพัก 

      - ค่าอ่ืน ๆ  

 

- 

- 

- 

- 

 

 

๗. งานบริหาร 

ต าแหน่ง วาระตั้งแต่ 



๑.อาจารย์ประจ าหลักสูตร การจัดการเชิง
พุทธ 

ปี ๒๕๕๙ – ปี ๒๕๖๐ 

๘. งานอ่ืน ๆ 

๘.๑ กรรมการ / คณะท างาน 

ชื่อคณะกรรมการ/คณะท างาน ต าแหน่ง วาระตั้งแต่ จ านวนครั้งที่เข้า
ประชุม 

๑. ปฏิบัติงานอาจารย์ประจ า อาจารย์
สอน 

 ตลอดภาค
การศึกษา 

๒.  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท าวารสารศรีนครล าดวนปริทัศน์ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะ
เกษ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
 ๓.  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบปลายภาค
การศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ มีนาคม 
๒๕๖๐ 

คณาจารย์ ๒๗ 
กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๐ 
 

๒๒-๒๕ 
มีนาคม 
๒๕๖๐ 

๑ 

๔.  ค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการโครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ หอพทุธ
ศิลป์และงานบรูพาจารย์ ในวนัท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ 

คณาจารย์ ๒๙มีนาคม 
๒๕๖๐ 

๑ 

๕. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโตรงการสง่เสริมพัฒนา
ศักยภาพ และปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
วันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๖๐ 

คณาจารย์  
๙ เมษายน 
๒๕๖๐ 

๑ 

๖. ค าสั่งเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการ
ความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (kM) วันที่ ๒๑-๒๒ 
เมษายน ๒๕๖๐ 

 ๒๑-๒๒ 
เมษายน 
๒๕๖๐ 

๑ 

๗. ค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการจดัพิธีซ้อมรับปริญญา ประจ าปี 
๒๕๖๐ ในวนัท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้อง ๓๐๑ วิทยาลยัสงฆ์
ศรีสะเกษ 

  
๒๔ เมษายน 
๒๕๖๐ 

๑ 

๘. ค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการจดัพิธีซ้อมรับปริญญา ประจ าปี 
๒๕๖๐ ในวนัท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้อง ๓๐๑ วิทยาลยัสงฆ์
ศรีสะเกษ 

  
๒๔ เมษายน 
๒๕๖๐ 

๑ 

๙.ค าสัง่เข้าร่วมโครงการพฒันาระบบการเรียนการสอนโดยใช้
เทคโนโลยีเพื่อการศกึษาสมยัใหมอ่บรมเชิงปฎิบตัิการ เร่ืองการ
ผลติe-Bqqk และ การใช้งานระบบ M-Leeming วนัท่ี ๒๖-๒๗ 

  
๒๕-๒๖ 
เมษายน 

๑ 



เมษายน ๒๕๖๐ ๒๕๖๐ 
๑๐.ค าสัง่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบตัิการ เร่ือง พฒันาฐานข้อมลูทาง
พระพทุธศาสนาด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ วนัท่ี ๒๗-๒๘ 
เมษายน ๒๕๖๐ 

 ๒๗-๒๘ 
เมษายน 
๒๕๖๐ 

๑ 

๑๑. ค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินงานพิธีปราสาทปริญญา
บตัร ประจ าปี ๒๕๖๐ ระหวา่งวนัที่ ๑๘-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราช
วิทยาลยั ต าบลล าไทร อ าเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  

  
๑๘-๒๑ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๐ 

๑ 

๑๒.ค าสัง่เข้าร่วมอบรมความรู้ภาษาองักฤษส าหรับบคุลากรและ
สายปฏิบตัิการวิชาชีพ เพื่อการสอบ MCU-GET ๑๒-๑๓ 
มิถนุายน ๒๕๖๐ 

 ๑๒-๑๓ 
มิถุนายน 
๒๕๖๐ 

๑ 



๘.๒ งานบริการแก่หน่วยงานอ่ืน เช่น รับเชิญเป็นพิธีกร วิทยากรหรืออ่ืน ๆ 

ชื่อหน่วยงาน                หน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 

......................................................................................         

......................................................................... .......................... 

......................................................................................         

.....................................................................................................  

.....................................................................................          

.....................................................................................................  

๘.๓ ผลงานดีเด่นและรางวัลเกียรติคุณที่ได้รับในแต่ละรอบการประเมิน 

ชื่อรางวัล/ผลงาน       แหล่งที่มอบ 

............................................................... ......................         

................................................................... .................................. 

.....................................................................................         

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

๘.๔ ผลงานที่ประทับใจที่สุด 

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

........................................................... ...................................................................................................................  

 

 

ลงชื่อ....................................................                            ลงชื่อ........................................................... 

               ผู้รับการประเมิน                                                         ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 

            (นายคุณวัฒน์ ดวงมณี )                                                (พระราชธรรมสารสุธี ป.ธ.๙ ดร.)                                    

ต าแหน่งอาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                ต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ                                                                                                                          

   .............../............./.............                                              ............../.............../............ 

 


