
 

  

พระครูสุธีจริยวัฒน  
 
๑. ตําแหนงทางวิชาการ  - 
๒. ฉายา   พระครูสุธีจริยวัฒน    เดิม พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน  และพระมหาสาคร ภักดีนอก 
๓. คุณวุฒิทางการศึกษา  
 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปที่สําเร็จ สถาบันที่สําเร็จการศึกษา 
ปริญญาตร ี ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) 2537 มมร. วิทยาเขต มหาวชิราลงกรณฯ 
ปริญญาโท ศศ.ม. (ภาษาไทย) 2543 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ปริญญาเอก ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา) 2555 มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

๔. ประสบการณการทํางานระดับอุดมศึกษา 
๓.๑ งานการบริหาร 

- รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

๓.๒ งานบริการสังคม 
- วิทยากรประจําโครงการตางๆ ของวิทยาเขตอีสาน 
- วิทยากรบรรยายรายการวิทยุ “นานาสาระธรรม” ของวิทยาเขตอีสาน 
- วิทยากรบรรยายพิเศษ 
- วิทยากรบรรยายตามหนวยงานราชการและองคเอกชน 
- องคแสดงพระธรรมเทศนาประจําวัดปาแสงอรุณ 
- อาจารยบรรยายพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแกน, มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

๓.๓ การศึกษาคณะสงฆ 
- อาจารยสอนบาลี ประจําสํานักศาสนศึกษาวัดปาแสงอรุณ จังหวัดขอนแกน 
- อาจารยสอนธรรมะ อาจารยสอนกรรมฐาน นําพระนิสิตนักศึกษาออกธุดงค ในระหวางเดือน

เมษายนของทุกป 
- หัวหนาฝายศาสนศึกษา สํานักเรียนวัดศรีจันทร พระอารามหลวง 

๓.๔ การศึกษาดูงาน/ประชุมตางประเทศ 
- ประเทศไตหวัน 
- ประเทศญี่ปุน 
- สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
- สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
- สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน 
- ประเทศเกาหลีใต 
- ประเทศพมา 
- ประเทศอินโดนีเซีย 
- ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 



 

๓.๕ ผลงานท่ีไดรับการยกยอง 
- พ.ศ. ๒๕๕๒ ผูบริหารสถานศึกษาดีเดน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๑ ขอนแกน 
- พ.ศ. ๒๕๕๔ ผูบริหารสถานศึกษาดีเดน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๑ ขอนแกน 

๓.๖ ผลงานทางวิชาการ 
๑) เอกสารประกอบการสอนระดับปริญญาตรี 

- เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการปฏิบัติกรรมฐาน 
- เอกสารประกอบการสอนรายวิชาพุทธศาสนศึกษา 
- เอกสารประกอบการสอนรายวิชารัฐศาสตรตามแนวพุทธศาสตร 
- เอกสารประกอบการสอนรายวิชาคุณธรรมสําหรับคร ู
- เอกสารประกอบการสอนรายวิชาวรรณกรรมไทยปจจุบัน 
- เอกสารประกอบการสอนรายวิชาภาษาและการสื่อสาร 
- เอกสารประกอบการสอนรายวิชาภาษาไทย 

๒) เอกสารประกอบการสอนระดับดุษฎีบัณฑิต 
พระมหาสาคร ภักดีนอก และ พระมหาสมัย ผาสุโก (๒๕๕๖). วิพากษการศึกษาไทยในสังคมโลก

และภูมิภาค. ขอนแกน: เอกสารอัดสําเนา. (เอกสารประกอบการสอนระดับดุษฎีบัณฑิต) 
พระมหาสาคร ภักดีนอก และ พระมหาสมัย ผาสุโก (๒๕๕๖). คุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพของผูบริหารการศึกษา. ขอนแกน: เอกสารอัดสําเนา. (เอกสาร
ประกอบการสอนระดับดุษฎีบัณฑิต) 

พระมหาสมัย ผาสุโก และ พระมหาสาคร ภักดีนอก (๒๕๕๖). พุทธศาสนากับการบริหาร
การศึกษาขอนแกน: เอกสารอัดสําเนา. (เอกสารประกอบการสอนระดับดุษฎีบัณฑิต) 

๑) หนังสือระดับดุษฎีบัณฑิต  
พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน และ วิโรจน สารรัตนะ (๒๕๕๘). การวิจัยเชิงสํารวจ: กรอบแนวคิด

พื้นฐานและขอเสนอแนะ. ขอนแกน: คลังนานาวิทยา. 
พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน (๒๕๕๘) ภาวะผูนํา: ธรรมะและกระบวนการเรียนรูเชิงสรางสรรค. 

ขอนแกน: คลังนานาวิทยา. 

๓) ผลงานวิจัย (ท่ีมิใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา) 
พระมหาสาคร ภักดีนอก. (๒๕๔๒). วิเคราะหกวีนิพนธของไพวรินทร ขาวงาม (กวีซีไรทป ๒๕๓๘). 

เอกสารการวิจัยฉบับสมบูรณ. นครปฐม:  มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย. 
 
ตีพิมพในเอกสารทางวิชาการในการประชุมทางวิชาการท่ีมี peer review 
Podapol, C., and Pakdeenok, S. (2013). “Creative leadership of sub-district 

municipality administrators in Roi-Ed.” Presented & proceeding published for 
the 1st Nong Khai Campus International Conference 2013: Building Up of the 
Research Based Knowledge for Sustainable Development of the Greater 
Mekong Sub-Region. 



 

Chusorn, P. and Phrakru Paladdhamjariyawat (2013). “Relationship between 
transformational leadership and team management of Pechwittayakarn  
school  administrator, Chaiyaphum  province.” Presented & proceeding 
published for the the 1st Nong Khai Campus International Conference 2013: 
Building Up of the Research Based Knowledge for Sustainable Development 
of the Greater Mekong Sub-Region. 

Chusorn, P., Phrakru Paladdhamjariyawat, Chusorn, P., and Podapol, C. (2014). 
“Creative leadership: Challenge for sub-district municipality administrators.” 
Presented & proceeding published for the Conference and Presentation of 
nation and International Researches, 36th Academic Conference of Thailand 
Educational Relation’s. January 26, 2014, Ubolrachathani province. 

 
ตีพิมพในวารสารฐาน TCI 
Phakdeenok, S. (2010). Spirituality of principals in ecclesiastical secondary schools. 

Journal of Educational Administration, KKU. 6(1): 90-94. 
Chusorn, P., Rodprasert, P. Suthreejariyawat, Phasugo, S., Plarin, K., and Somboon, 

R. (2015). Challenging issues in continuous improvement of quality for 
secondary school. Accepted for publishing  in Journal of Humanities and 
Social Sciences, Khon Kaen University. 23(3).  

Chusorn, P., Rodprasert, P. Suthreejariyawat, Phasugo, S., Plarin, K., and Somboon, 
R. (2015). Strategic Challenge: The Role of Leaders  for  Implementing Total  
Quality  Management  the  Universities to ward Excellence.  Accepted for 
publishing  in Journal of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen 
University. 23(3).  

Sanrattana, W., Rodprasert, P., Sutheejariyawat, Phasugo, S., Chusorn, P., and Plarin, 
K. (2015). New school principals in Thailand: Influences on their leadership 
and professional development. Journal of Educational Administration, Khon 
Kaen University. 11(1).  

Sanrattana, W., Sutheejariyawat, Phasugo, S., Chusorn, P., Rodprasert, P., and 
Somboon, R. (2015). Conditions for change in small-sized primary schools, 
Northeast Thailand. Journal of Educational Administration, Khon Kaen 
University. 11(1).  

Sutheejariyawat, Phrapariyatsaravethee, Phrarajratanamongkol, Moonsarn, C., 
Paritkosala, and Khanto, S. (2015). Principles of social justice in basic 
education schools, Khon Kaen Primary Educational Service Area 1. Accepted 
for publishing  in Journal of Educational Administration, Khon Kaen 
University. 11(2).  

 



 

ตีพิมพวารสารตางประเทศ 
Sanrattana, W., Sutheejariyawat, Phasugo, S., Chusorn, P., Plarin, K. and Somboon, 

R. (2015). School as Learning Community: A National Survey of Small, 
Medium, and Large Secondary Schools. Submitted for publishing in SAGE’s 
Journal of Qualitative Inquiry, SAGE Publications Inc., 2455 Teller Road, 
Thousand Oaks, CA 91320. 

 
๔) บทความวิชาการ 

- พระมหาสาคร ภักดีนอก. (๒๕๔๗). โวหาร (figure of speech). 
- พระมหาสาคร ภักดีนอก. (๒๕๔๗). โคลงมงคลชีวิต . 
- พระมหาสาคร ภักดีนอก. (๒๕๔๗). ดวงตาเห็นงาน. 
- พระมหาสาคร ภักดีนอก. (๒๕๔๘). คนพาล. 
- พระมหาสาคร ภักดีนอก. (๒๕๔๘). ความออนนอมถอมตนคือกระบี่เลมหน่ึง. 
- พระมหาสาคร ภักดีนอก. (๒๕๔๙). วรรณกรรมดานพุทธศาสนาของ ร.๔. 
- พระมหาสาคร ภักดีนอก. (๒๕๔๙). สิมอีสาน : ยลย่ิงแสงแกวเกาแกนหลาหลากสวรรค. 
- พระมหาสาคร ภักดีนอก. ((๒๕๔๙). สัตวเฝาบันไดสิมอีสาน . 
- พระมหาสาคร ภักดีนอก. (๒๕๔๙). เศรษฐกิจพอเพียง : หัวใจเศรษฐ.ี 
- พระมหาสาคร ภักดีนอก. (๒๕๕๕). อนาคตภาพ มมร. วิทยาเขตอีสาน. 

๔. ประสบการณสอนในระดับอุดมศึกษา 
    ๔.๑ ระยะสอน ๑๖ ป  (ป ๒๕๔๓ – ๒๕๕๙) 

๑) รายวิชาท่ี (เคย) สอน 
    ระดับปริญญาตรี   

- วิธีสอนภาษาไทย และภาษาไทย 
- คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับคร ู
- รัฐศาสตรตามแนวพุทธศาสตร 
- การศึกษาวิถีพุทธ 
- การสอนภาษาไทยสําหรับเด็กปฐมวัย 
- หลักการและวิธีการสอน  
- การปฏิบัติกรรมฐาน 

    ระดับปริญญาโท 
- รัฐศาสตรตามแนวพุทธศาสตร 
- พุทธศาสนศึกษา 
- สมาธิในพระพุทธศาสนา 
- พุทธวิทยาการศึกษา 
- คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบริหาร 
- สัมมนาการจัดการศึกษา 
- ทฤษฎีและการปฏิบัติกรรมฐาน 



 

๔.๒   รายวิชาท่ีรับผิดชอบในหลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
- วิพากษการศึกษาไทยในสังคมโลกและภูมิภาค 
- คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพสําหรับผูบริหารการศึกษา 
- การบริหารทรัพยากรมนุษยทางการศึกษา  
- มนุษยสัมพันธกับพฤติกรรมองคการทางการศึกษา  
- ดุษฎีนิพนธ    

 
๔.๓   รายวิชาท่ีรับผิดชอบในหลักสูตรปรับปรุงใหม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

- วิพากษการศึกษาไทยในสังคมโลกและภูมิภาค 
- ภาวะผูนําและธรรมาภิบาลที่ดีในการบริหารการศึกษา 
- การบริหารทรัพยากรมนุษยทางการศึกษา  
- มนุษยสัมพันธกับพฤติกรรมองคการทางการศึกษา  
- ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา 
- ดุษฎีนิพนธ    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


