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                                                                                    บค. ๓๗ 

 

 

แบบประมวลผลงานบุคลากร 
ต าแหน่งวิชาการ 

ครั้งที ่๑  ภาระงานระหว่างวันที่  ๑  มิถุนายน /๒๕๖๐ /๓๐ พฤษภาคม /๒๕๖๑ 
ชื่อ – ฉายา/นามสกุล  อาจารย์คุณวัฒน์  ดวงมณี  ต าแหน่งอาจารย์สอน 
สังกัด ภาควิชาการจัดการเชิงพุทธ วิทยาลัยสงฆ์ ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วัน/เดือน/ปีทดลองงาน  ๑ /พฤษภาคม/ ๒๕๕๗ หรือ วัน / เดือน / ปี บรรจุ............../.............../................... 
๑. งานสอน 

รายช่ือวิชา 
(รหัส) 

ระดับ 
ปริญญา

ตรี 

ระดับ
บัณฑิตศึกษา 

จ านวน
หน่วยกิต 

จ านวน
นิสิต 

จ านวนชั่วโมงที่สอน 
ตลอดภาคการศึกษา 

บรรยาย ปฏิบัติการฯ วิทยานิพนธ์ 
วัฒนธรรมไทย 

   ๐๐๐ ๒๐๔ - - ๒ ๗๗ รูป ๓๒ 
 
- 

 
- 

ระบบสารสนเทศ
เพ่ือการจัดการ   
๔๐๑ ๓๒๗ 

- - ๓ ๑๗ รูป ๔๘ 

 
 

- 

 
 
- 

๔๐๖ ๒๐๖  
ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการ
จัดการกิจการ

พระพุทธศาสนา 
ภาคการศึกษาที่                                                               

- - ๒ ๘ รูป ๓๒ - 

 
- 

๔๐๖ ๓๑๔  การ
จัดการทรัพยากร
มนุษย์แนวพุทธ           - - ๒ ๘ รูป ๓๒ - 

 
         

 
- 
 

๔๐๖ ๓๒๔  
หลักการฝึกอบรม
และการประชุม                 

- - ๒ ๘ รูป ๓๒ - 

 
        - 

การจัดการการ - - ๒ ๘ รูป ๓๒   
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เผยแผ่
พระพุทธศาสนา 
๔๐๖ ๓๑๑     
๔๐๖ ๔๐๕  การ
จัดการกิจการ
พระพุทธศาสนา
ในอาเซียน   

   ๑๗ รูป ๓๒  

 

รวม ๗ วิชา - -    ๑๔๓   ๓๐๔ - - 
 
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 การ
วางแผนการเรียน การเลือกวิชาเรียน การขาดเรียน การแก้ I 
ในวิชาต่างๆ ฯลฯ 

๑๗ รูป  
  
  

๒. การให้ค าปรึกษา/แนะน านิสิตด้านวิชาการและพัฒนา 
เช่น การแก้ปัญหาส่วนตัว ปัญหาสังคม การลากิจ การลา
ป่วย ฯลฯ 

๑๗ รูป  
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๓. ให้ค าปรึกษา/แนะน านิสิตด้านวิชาการ เช่น ปรึกษาท่ี
ประกาศปรับค่าเทอมเพิ่มข่ืนจากเดิมให้ค าแนะน าในการจ่าย
ค่าเทอมแบบสองสามงวดอนุโลมปฏิโลม- 

 
๑๗ รูป  

 

๔. งานเป็นที่ปรึกษากิจกรรมนิสิต 
รายละเอียด ชื่อชมรม / หน้าที่ 

๑. การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมหรือกลุ่มต่างๆซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมเสริมหลักสูตร เช่น ชมรม
ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ 

- 
- 
 

๒.การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในกิจกรรมทางวิชาการ เช่น ชมรมคอมพิวเตอร์  
 
๕.ผลงานทางวิชาการ 

ประเภทของผลงานทางวิชาการ รายละเอียด 
๑.เอกสารประกอบการสอน เช่น แผนการสอน 
หัวข้อบรรยาย แผนภูมิ แถบเสียง ภาพเลื่อน เป็นต้น 
ชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง  แหล่งพิมพ์ จ านวนหน้า  เป็นต้น 

๑.มคอ. ๓ 000  ๒๐๔ วัฒนธรรมไทย 

๒.มคอ. ๓ ๔๐๖ ๔๓๐ ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
๓.มคอ.๓ ๔๐๖ ๒๐๖  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการ
กิจการพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาท่ี                                                               
๔ มคอ.๓ ๔๐๖ ๓๑๔  การจดัการทรัพยากรมนุษย์แนวพุทธ           
๕ มคอ.๓ ๔๐๖ ๓๒๔  หลักการฝึกอบรมและการประชุม                 

๖.มคอ. ๓ ๔๐๖ ๓๑๑  การจดัการเผยแผ่พระพุทธศาสนา              
๗.มคอ.๓ ๔๐๖ ๔๐๕  การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาใน
อาเซียน   

๒. เอกสารค าสอน  
 
 
 
 
. 
 

๓. หนังสือ / ต ารา ๑. พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), ๒๕๕๖,พุทธศาสนาใน
ฐานะเป็นฐานของวิทยาศาสตร์ 
๒.ผศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม ,๒๕๕๕,พ้ืนฐานการจัดการ 
๓. มั่น เสือสูงเนิน ,๒๕๕๒,พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา 
๔.คณาจารย์ มจร., ๒๕๕๕,  เอกสารประกอบการสอน
รายวิชาเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
๕.พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) .๒๕๔๓ ธรรมกับไทยใน
สถานการณ์ปัจจุบัน. มหาวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ  
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๖.เอกสารและต าราหลัก พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐิตญา
โณ), ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร :  
             มหามกุฎราชวิทยาลัย,๒๕๔๒), หน้า๔๗, 
             พระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธวิธีในการสอน, 
(กรุงเทพมหานคร : บริษัทสหธรรมิกจ ากัด, ๒๕๔๑)  
 

 ๗.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
ในการเก็บข้อมูลเพ่ือประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ 

ดังนี้ 
- การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน 
- ผลการสอบ 

การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
  ๘.                     บริษัท บุ๊คพอยท์ จ ากัด, ๒๕๔๖. 

ณัฏฐพันธ์  เขจรนันท์. การจัดการทรัพยากรมนุษย์. 
กรุงเทพมหานคร : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด, ๒๕๔๙. 
พระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยุตฺโต). กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
คนสู่ประชาธิปไตย. กรุงเทพมหานคร :  
                         บริษัทเคล็ดไทย, ๒๕๔๓. 
พระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยุตฺโต).วาทะธรรมเพื่อการพัฒนาตน. 
กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ 
                         นานมีบุ๊คส์, ๒๕๔๔. 

๔. บทความทางวิชาการ ๑.บทความ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนคุณธรรม
จริยธรรมของพระสงฆใ์นจังหวัดศรีสะเกษ  
ปีท่ีตีพิมพ์ ๒๕๕๙ 
แหล่งท่ีตีพิมพ์ 
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ ระดับนานานชาติ ครั้ง
ที่ ๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแก่น 
๒.บทความ เรื่อง ภาวะผู้น าของเจ้าอาวาสในการบริหาร
จัดการวัด 
ปีท่ีตีพิมพ์ ๒๕๖๐ 
แหล่งท่ีตีพิมพ์ 
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๙ ระดับนานานชาติ ครั้ง
ที่ ๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัย วิทยาสงฆ์
ศรีสะเกษ 
๓.บทความ เรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ 
ปีท่ีตีพิมพ์ ๒๕๖๐ 
แหล่งท่ีตีพิมพ์ 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๙ ระดับนานานชาติ ครั้ง
ที่ ๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัย วิทยาสงฆ์
ศรีสะเกษ 
 
. 

 
๕. งานแต่งเรียบเรียง / งานแปล ๑. 

 
๒. 
 
๓. 

 
๖. ผลงานทางวิชาการด้านอ่ืนๆ ๑. 

 
 
หมายเหตุ๑) การเขียนตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖  ให้ระบุตามหลักการเขียนเอกสารอ้างอิง ประกอบไปด้วย ชื่อผู้แต่ง ปี  

พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จ านวนหน้า  เป็นต้น 
 ๒) กรณีท่ีมีผู้เขียนหลายคนให้ระบุสัดส่วนในการเป็นเจ้าของผลงานร้อยละ 
 ๓) หากมีผลงานทางวิชาการในแต่ละภาคการศึกษาเป็นจ านวนมากและกรอกในแบบไม่พอให้ท าเป็นเอกสารแนบ 
 
๖. งานบริการทางวิชาการ 

ข้อมูลเกี่ยวกับการไปปฏิบัติหน้าที่บริการ
วิชาการ 

รายละเอียด 

๑. ชื่อหน่วยงานที่ไปปฏิบัติงานบริการวิชาการ  
 

๒.ต าแหน่งที่ไปปฏิบัติงาน  
 

๓. หน้าที่ (โดยย่อ)  
 

๔. ระยะเวลาที่ไปปฏิบัติงาน 
     - ตั้งแต่วันที่................................................. 
      ถึงวันที่...................................................... 
     -วัน....................ตั้งแต่เวลา.......................น. 
      ถึงเวลา..........................น. (ในรอบสัปดาห์) 

 
 
 
 
 

๕. ค่าตอบแทนที่ได้รับ 
- ชั่วโมง/วัน/เดือนละ..........................บาท 

 
- 
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- ระบุค่าพาหนะเดินทาง 
- ค่าท่ีพัก 
- ค่าอ่ืน ๆ  

- 
- 
- 
 

๗. งานบริหาร 
ต าแหน่ง วาระตั้งแต่ 

๑.  
๒.  
๓.  
  
  

 
๘. งานอ่ืน ๆ 
๘.๑ กรรมการ / คณะท างาน 

ชื่อคณะกรรมการ/
คณะท างาน 

ต าแหน่ง วาระตั้งแต่ จ านวนครั้งที่เข้าประชุม 

๑.ปฏิบัติงานอาจารย์ประจ า อาจารย์สอน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตลอดภาคการศึกษา 
ครั้งที่ ๑  ๒๗-๒๘ กันยายน 
๒๕๖๐ เข้าร่วมอบรม E พลับ
ความก้าวหน้าบุคลากร
วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 

บุคลากร 

ทุกวันพฤหัสบดี  ตลอดปี
การศึกษา ๒๗-๒๘ กันยายน 
๒๕๖๐ 

 
๑ 

ครั้งที่ ๒ ๑๗ พฤศจิกายน 
๒๕๖๐ เข้าร่วมพิจารณ์
แผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะ
เกษ 

บุคลากร 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  
๑ 

ครั้งที่ ๓ ๒๔-๒๕ พฤศจิกายน 
๒๕๖๐ พาพระนิสิศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ จังหวัด
อ านาจเจริญ-จังหวัด
มุกดาหาร-จังหวัดนครพนม 

บุคลากร 

๒๔-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  
๑ 

ครั้งที่ ๔ ๒๗-๒๘ พฤศจิกายน 
๒๕๖๐ เข้าร่วมอบรมความ
เสียงบุคลากร วิทยาลัยสงฆ์ศรี
สะเกษ 

บุคลากร 

๒๗-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  
๑ 

ครั้งที่  ๕ ๓๐ พฤศจิกายน บุคลากร ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  
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๒๕๖๐ ร่วมคณะไปศึกษาดู
งานวิทยาลัยสงฆ์เลย 

๑ 

ครั้งที่ ๖  ๑๓ ธันวาคม 
๒๕๖๐ อบรมสัมมนาไทย
แลนด์ ๔.๐ วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา 

บุคลากร 

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐  
๑ 

ครั้งที่ ๗ ๒๓-๒๔ ธันวาคม 
๒๕๖๐ ไปคุมสอบชิง
ทุนการศึกษา โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม วัดป่าใหญ่อุบล  

บุคลากร 

๒๓-๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐  
๑ 

ครั้งที่ ๘ ๒๗-๒๘-๒๙ 
ธันวาคม ๒๕๖๐ ไปท า
แผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะ
เกษบ้านสวนคุณตา จังหวัด
อุบล 

บุคลากร 

๒๗-๒๘-๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐  
๑ 

ครั้งที่ ๙ เป็นกรรมการตัดสิน
โครงการจัดนิทรรศการ
สัปดาห์เผยแผ่
พระพุทธศาสนา เนื่องใน
เทศกาลวันมาฆบูชา ณ 
ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีศรีสะเกษ 
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

บุคลากร ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

 
๑ 

 
 
 
 
 
๘.๒ งานบริการแก่หน่วยงานอ่ืน เช่น รับเชิญเป็นพิธีกร วิทยากรหรืออ่ืน ๆ 
ชื่อหน่วยงาน                หน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
........................................................................ ................................................................................... .............................. 
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