
พระครธูรรมาภิสมัย 
 

๑. ตําแหนงทางวิชาการ  - 
๒. ฉายา    เดิม พระครูปลัดสมัย ผาสุโก  พระมหาสมัย ผาสุโก  นามเดิม สมัย หาสุข 
๓. คุณวุฒิและสาขาวิชา 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปที่สําเร็จ สถาบันที่สําเร็จการศึกษา 
ปริญญาตร ี ศนบ.  (ภาษาอังกฤษ) ๒๕๓๙ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย    
ปริญญาโท ศศ.ม.  (ไทยคดีศึกษา) ๒๕๔๔ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                    
ปริญญาเอก ปร.ด.  บริหาร

การศึกษา   
๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ                     

๔. ประสบการณการทํางาน 
- ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน บานโนนชัย 

ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 
๕. ผลงานทางวิชาการ 

๑)  เอกสารประกอบการสอนระดับปริญญาตร ี
พระมหาสมัย ผาสุโก. ไทยคดีศึกษา. ขอนแกน, พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สุเมโธ ภิกฺขุ (สมาน สุเมโธ).  (๒๕๔๙).  สิมอีสาน (โบสถ) : ชอฟาหรือโหง เอกลักษณและความงามที่

ขาดไมไดของสิมอีสาน. ขอนแกน : ขอนแกนการพิมพ.  ๒๓๐ หนา 
พระมหาสมัย  ผาสุโก. นานาสารธรรม . ขอนแกน: ขอนแกนการพิมพ, ๒๕๔๙ 

๒) เอกสารประกอบการสอนระดับดุษฎีบัณฑิต 
พระมหาสาคร ภักดีนอก และ พระมหาสมัย ผาสุโก (๒๕๕๖). คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชีพของผูบริหารการศึกษา. ขอนแกน: เอกสารอัดสําเนา. 
พระมหาสมัย ผาสุโก และ พระมหาสาคร ภักดีนอก (๒๕๕๖). พุทธศาสนากับการบริหารการศึกษา

ขอนแกน: เอกสารอัดสําเนา.  
๓) หนังสือ/ตํารา ระดับดุษฎีบัณฑิต 

พระมหาสาคร ภักดีนอก และ พระมหาสมัย ผาสุโก (๒๕๕๖). วิพากษการศึกษาไทยในสังคมโลกและ
ภูมิภาค. ขอนแกน: คลังนานาวิทยา. 

พระครูปลัดสมัย ผาสุโก (๒๕๕๘). พุทธศาสนากับการบริหารการศึกษา. ขอนแกน: คลังนานาวิทยา. 
พระครูปลัดสมัย ผาสุโก (๒๕๕๘). นิทานธรรมะฉบับนักบริหาร. ขอนแกน: คลังนานาวิทยา. 

๔) ผลงานวิจัย  (ไมใชสวนหน่ึงของการสําเร็จการศึกษาเพ่ือรับปริญญา) 
Sanrattana, W., 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): 
197-202. 

Sanrattana, W., Phrakrusutheejariyawat, Phrakrupaladsamai, Suwannoi, P., Oaks, 
M.M., Oaks, M.K., (2015). A Proposed concept for educational administration 
programs for the 21st century. International Research Journals. 6(6): 132 -135.  



Sanrattana, W., Parkay, F.W., Phrakrusutheejariyawat, Phrakrupaladsamai, Suwannoi, 
P., (2016) A Buddhist approach for strengthening leadership: Implications for the 
West. International Journal of Current Research. 8(1): 25863-25867. 

Phrkrudhammapissmai, Suwannoi, P., Neelayothin, A., Arumala, P. (2016). Learning 
management in the 21st century of elementary school in Khon Kaen province, 
Thailand. International Journal of Current Research. 8(08): 36527-36529. 

วุฒิพงษ  เทียมสุวรรณเลิศ, พระครูธรรมาภิสมัย, สัมฤทธ์ิ กางเพ็ง (๒๕๕๙) ตัวบงช้ีสมรรถนะภาวะ
ผูนําสําหรับบุคลากรสํานักงานสรรพากรพื้นที.่ วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร. ปที่ ๒๐ ฉบับที่ ๓ 
เดือนกรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑. (มีหนังสือรับรองการตีพิมพ) 

เรืองยศ  แวดลอม, พระครูธรรมาภิสมัย, สัมฤทธ์ิ กางเพ็ง  (๒๕๕๙) ตัวบงช้ีภาวะผูนําแบบโลกาภิวัตน
สําหรับผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน. วารสารครุ
ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม. ปที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ (๒๕) เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๙ (มีหนังสือรับรองการตีพิมพ) 

กรรณิกา กันทํา, พระครูธรรมาภิสมัย, พรสมบัติ ศรีไสย. (๒๕๖๑). ตัวบงช้ีภาวะผูนําในศตวรรษที่ ๒๑ 
สําหรับผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน. วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ๑๒(๒): 
เมษายน – มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑. (มีหนังสือตอบรับการตีพิมพ) 

จันทรนภาเพ็ญ ทินราช และ พระครธูรรมมาภิสมัย (2561)  การยกระดับมาตรฐานการศึกษาศูนยพัฒนา
เด็กเล็กตําบลหนองแวง อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน. วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มรภ. 
อุบลราชธานี 18(1) มค. - เม.ย. 2561. 

วีระพล ภูวนนท และ พระครธูรรมมาภิสมยั (2561) การพฒันาการเรียนรู และการปฏิบัติเพื่อการ
ใหบริการแบบจดุเดียว เบ็ดเสร็จสําหรับคลากรในสํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแกน. วารสารศึกษาศาสตร ม. มหาสารคาม 12(3) กรกฎาคม - กันยายน 2561. 

อัจจชิญา สงวนศรีพิสุทธ์ิ, และ พระครธูรรมมาภิสมัย (2563) การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูเพื่อ
ความคิดสรางสรรคของนักเรียนในโรงเรียนบานนาฝายนาโพธ์ิ อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน. 
วารสารศึกษาศาสตร ม. มหาสารคาม 14(1), มกราคม - มีนาคม 2563 

วารสารตางประเทศ 
Paweenwad, W., Phrakrudhammapissamai, Suwannoi, P. (2018).  Indicators of 

Sustainable Leadership for Secondary School Principals: Developing and Testing the 
Structural Relationship Model. International Education Studies. Vol.  11 No. 12 
December, 2018, and Online published in November 2018. 

 
๕) บทความวิชาการ 

วิโรจน สารรัตนะ, พระครูสุธีจริยวัฒน, พระครูธรรมาภิสมัย, พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ, พระณัฐวุฒิ 
สัพโส, วิทูล ทาชา (๒๕๕๙). นวัตกรรมกับกระบวนทัศนการศึกษาศตวรรษที่ ๒๑. วารสาร
สถาบันวิจัยญานสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ๗(๒): กรกฏาคม – ธันวาคม ๒๕๕๙. 

วิโรจน สารรัตนะ, พระครูสุธีจริยวัฒน,, พระครูธรรมาภิสมัย, พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ,  พระณัฐวุฒิ 
สัพโส, และ วิทูล ทาชา (๒๕๖๐). การบริหารการศึกษาสําหรับศตวรรษที่ 21. วารสารบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน. ๑๓(๒): ๑๘๐ – ๑๙๙.  



วิโรจน สารรัตนะ, พระครูสุธีจริยวัฒน, พระครูธรรมาภิสมัย, พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ,  พระณัฐวุฒิ 
สัพโส, และ วิทูล ทาชา (๒๕๖๐). ภาวะผูนําสําหรับศตวรรษที่ ๒๑. วารสารบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยขอนแกน. ๑๓(๒): ๒๐๐ – ๒๒๐.  

๖. ประสบการณสอนในระดับอุดมศึกษา 
    ๑) ระยะสอน ๑๖ ป  (ป ๒๕๔๓ – ๒๕๕๙) 
    ๒) รายวิชาท่ี (เคย) สอน 

ระดับปริญญาตรี    
- วิชาไทยศึกษา 
- วิชาพุทธวิถีไทย 
- วิชารัฐศาสตรตามแนวพุทธ 
- วิชาประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา 
- วิชามนุษยกับสังคม 

ระดับปริญญาโท 
- วิชาสมาธิในพระพุทธศาสนา 

๓) รายวิชาท่ีรับผิดชอบในหลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๕  
- GS ๓๒๐๑ พื้นฐานทางการศึกษา 
- GS ๓๒๐๒ พื้นฐานทางการบริหารการศึกษา         
- GS ๓๓๐๓ พุทธศาสนากับการบริหารการศึกษา      
- GS ๓๔๐๓ การพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา   
- GS ๓๔๐๔ การพัฒนาคุณภาพของครูและผูบริหารสถานศึกษา  
- GS ๓๙๐๒ ดุษฎีนิพนธ  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


