
 

                                                                                                                                                                      บค.   ๓๗ 

 

                                                                               แบบประมวลผลงานบุคลากร 
         ต าแหน่งวิชาการ 

ครั้งที ่๑ ภาระงานระหว่าง  วันที ่๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง   วันที ่๓๐ มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๐ 
ชื่อ – ฉายา/นามสกุล    นายเกษม ประอาง   ต าแหน่ง   อาจารย์สอน 
สังกัด ภาควิชาการจัดการเชิงพุทธ  คณะ / วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วัน/เดือน/ปี ทดลองปฏิบัติงาน................/................./..................หรือ วัน / เดือน / ปี บรรจุ  ๑ ./เมษายน ./พ.ศ.๒๕๕๗ 
๑. งานสอน 

รายช่ือวิชา 
(รหัส) 

ระดับ 
ปริญญา

ตรี 

ระดับ
บัณฑิตศึกษา 

จ านวน
หน่วยกิต 

จ านวน
นิสิต 

จ านวนชั่วโมงที่สอน 
ตลอดภาคการศึกษา 

บรรยาย ปฏิบัติการฯ วิทยานิพนธ์ 

ศาสนาทั่วไป         
๐๐๐ ๑๐๙ 

ปริญญาตรี  
๒ ๙๓ ๓๒ 

  

พระพุทธศาสนา
มหายาน 
๑๐๑ ๓๑๑   

ปริญญาตรี  
๓ ๑๘ ๔๘ 

  

การอนุรักษ์และ
จัดการพุทธศิลป์ 
๔๐๖  ๔๑๗     

ปริญญาตรี  
๓ ๑๓ ๔๘ 

  

ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวบริหาร
จัดการ 
๔๐๖ ๓๐๖      

ปริญญาตรี  

๓ ๑๓ ๔๘ 

  

รวม ๔ วิชา - - ๑๑ ๑๓๗ ๑๗๖   
  ๒. งานวิจัย 

  ๒.๑ ชื่อเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมและแรงจูงใจในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัดศรีสะ
เกษ 
 ระยะเวลา ๓ ป ี
 แหล่งทุน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 

 งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท 

 หน้าที่รับผิดชอบ หัวหน้าวิจัย 



จ านวนผู้ร่วมวิจัย ๒ ท่าน 

 ผลสัมฤทธิ์และความคืบหน้าของงานวิจัย   อยู่ในช่วงรายงานความก้าวหน้าบทที่ ๓ 

   

 

 

 

-๒- 

๒.๒ ชื่อเรื่อง

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

ระยะเวลา

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

แหล่งทุน

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

งบประมาณ 

หน้าที่ที่รับผิดชอบ 

จ านวนผู้ร่วมวิจัย 

ผลสัมฤทธิ์และความคืบหน้าของงานวิจัย 

๓. งานที่ปรึกษาของนิสิต 

รายละเอียด 
จ านวนนิสิตที่ปรึกษา 

ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา 
๑. การให้ค าปรึกษา/แนะน านิสิตด้านวิชาการ เช่น การ
วางแผนการเรียน การเลือกวิชาเรียน ฯลฯ 

๑๕  
  
  

๒. การให้ค าปรึกษา/แนะน านิสิตด้านวิชาการและพัฒนา เช่น 
การแก้ปัญหาส่วนตัว ปัญหาสังคม ฯลฯ 

๑๒  
  
  

๔. งานเป็นที่ปรึกษากิจกรรมนิสิต 

รายละเอียด ชื่อชมรม / หน้าที่ 
๑. การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมหรือกลุ่มต่างๆซึ่งเป็น
กิจกรรมเสริมเสริมหลักสูตร เช่น ชมรมศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ 

 
 
 

๒.การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในกิจกรรมทางวิชาการ เช่น ชมรม  



คอมพิวเตอร์  
 

๕.ผลงานทางวิชาการ 

ประเภทของผลงานทางวิชาการ รายละเอียด 
๑.เอกสารประกอบการสอน เช่น แผนการสอน 
หัวข้อบรรยาย แผนภูมิ แถบเสียง ภาพเลื่อน เป็นต้น 

๑.มคอ.๓ วิชาศาสนาทั่วไป 
๒.มคอ. ๓ วิชาพระพุทธศาสนามหายาน 
๓.มคอ.๓ วิชาการอนุรักษ์และจัดการพุทธศิลป์ 
๔.มคอ.๓ วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
 
 

 

 

 

-๓- 

๒. เอกสารค าสอน ๑. 
 
๒. 
 
๓. 
 

๓. หนังสือ / ต ารา ๑.คณาจารย์มหาจุฬาฯ,๒๕๕๒,ศาสนาทั่วไป โรงพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒.สุมาลี มหณรงค์ชัย,๒๕๔๖,พระพุทธศาสนามหายาน, 
ส านักพิมพ์สยาม 
๓.ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร,๒๕๔๑,ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
โรงพิมพ์ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็ม. ที. เพรส 

๔. บทความทางวิชาการ ๑. 
 
๒. 
 
๓. 

 
๕. งานแต่งเรียบเรียง / งานแปล ๑. 

 



๒. 
 
๓. 

 
๖. ผลงานทางวิชาการด้านอ่ืน ๆ ๑.เอกสารประกอบการสอนวิชาพระพุทธศาสนามหายาน 

 
๒. 
 
๓. 
 

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 าเป็นเอกสารแนบ 

 

 

-๔- 

๖. งานบริการทางวิชาการ 

ข้อมูลเกี่ยวกับการไปปฏิบัติหน้าที่บริการ
วิชาการ 

รายละเอียด 

๑. ชื่อหน่วยงานที่ไปปฏิบัติงานบริการวิชาการ  
 

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.  
๒.  
๓.  
๔.  
๕.  
 

 

 

 

 

 

 

-๕- 

๘. งานอ่ืน ๆ 

๘.๑ กรรมการ / คณะท างาน 

ชื่อคณะกรรมการ/
คณะท างาน 

ต าแหน่ง วาระตั้งแต่ จ านวนครั้งที่เข้าประชุม 

๑.ปฏิบัติงานอาจารย์ประจ า อาจารย์สอน ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ตลอดปีการศึกษา 
๒.ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดพิธีซ้อมรับปริญญา
ประจ าปี ๒๕๕๙ 

กรรมการ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ ๑  

๓.ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการสอบคัดเลือกนิสิต
ประจ าปี ๒๕๕๙ 

กรรมการ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ๑  

๔.ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ อาจารย์ที่ปรึกษานิสิตชั้นปีที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ถึง ตลอดปีการศึกษา 



ปรึกษานิสิต ประจ าปี ๒๕๕๙ ๒ สิ้นปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
๕.ประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการ
จัดท าข้อสอบกลางปี ๒๕๕๙ 

กรรมการ ๘-๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ๑ 

๖.ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการสอบด าเนินการ
สอบวัดผลภาคการศึกษาที่ ๓
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

กรรมการ ๒-๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ๑ 

๗.ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
โครงการพัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอทุน
สนับสนุนการวิจัย 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

กรรมการ ๒๑ มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๙ ๑ 

๘.ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
โครงการจัดนิทรรศการเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯประจ าปี 
๒๕๕๙ 

กรรมการ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ๑ 

๙.ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาทุนการศึกษานิสิต
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

กรรมการ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ๑ 

๑๐.ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการบุญ
มหาสังฆทานและพิธียก
เสาเอก หอพุทธศิลป์และ
บูรพาจารย์ ประจ าปี ๒๕๕๙ 
 

กรรมการ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ๑ 

๑๑.ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการโครงการ
พัฒนาการจัดตั้งองค์กรนิสิต
ประจ าปี ๒๕๕๙ 

กรรมการ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ๑ 

๑๒.ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าร่าง
แผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะ
เกษ ระยะที่ ๑๒ 

กรรมการ 
๒๐-๒๒ กันยายน พ.ศ.

๒๕๕๙ 
๑ 

๑๓.ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการ

กรรมการ ๓-๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ๑ 



สอบปลายภาคการศึกษาที่ 
๑/ ๒๕๕๙ 
๑๔.ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการ
ด าเนินการทอดกฐินสามัคคี 
ประจ าปี ๒๕๕๙ 

กรรมการ ๖-๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ ๑ 

๑๕.ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการ
โครงการปฏิบัติวิปัสสนา
กัมมัฏฐานนิสิต ประจ าปี 
๒๕๕๙ 

กรรมการ ๑๘-๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ๑ 

๑๖.เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม 
สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่(ลูกไก่ รุ่น
ที่ ๓) จัดโดยส านักงานคณะ
กรรการนักวิจัยแห่งชาติ(วช)
และวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 

กรรมการ ๑๒-๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ๑ 

๑๗.ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการโครงการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการงาน
พุทธศาสตร์ ระดับกลุ่ม
โรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๙
ครั้งที๑่๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

กรรมการ ๒๕-๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ๑ 

๑๘.ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบุญประเพณี
เจดีย์ข้าวเปลือกปี ๒๕๕๙ 

กรรมการ ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ๑ 

๑๙.ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการ
สอบปลายภาคท่ี ๒/ ๒๕๕๙ 

กรรมการ ๒๒-๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ๑ 

๒๐.ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดพิธีซ้อมรับ
ปริญญา ประจ าปี ๒๕๖๐ 
 

กรรมการ ๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ๑ 

๒๑.ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและ

กรรมการ 
 

๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ 
 

๑ 



ปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรม 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 
 

 

๘.๒ งานบริการแก่หน่วยงานอ่ืน เช่น รับเชิญเป็นพิธีกร วิทยากรหรืออ่ืน ๆ 

 

ชื่อหน่วยงาน                      หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

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

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

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

๘.๓ ผลงานดีเด่นและรางวัลเกียรติคุณที่ได้รับในแต่ละรอบการประเมิน 

ชื่อรางวัล/ผลงาน               แหล่งท่ีมอบ 

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

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

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

๘.๔ ผลงานที่ประทับใจที่สุด 

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

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

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

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

 

 

 

ลงชื่อ.......................................................ผู้รับการประเมิน         ลงชื่อ....................................................ผู้บังคับบัญชาชัน้ต้น                       

             (นายเกษม  ประอาง)                                                (พระราชธรรมสารสุธี,ดร.)                                                    

           ต าแหน่ง อาจารย์ประจ า                                  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 

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

 

 


