
พระครูสุธีจริยวัฒน 
 

 

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

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปที่สําเร็จ สถาบันที่สําเร็จการศึกษา 
ปริญญาตร ี ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) ๒๕๓๗ มมร. วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณฯ 
ปริญญาโท ศศ.ม. (ภาษาไทย) ๒๕๔๓ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ปริญญาเอก ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา) ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

๔. ประสบการณการทํางานระดับอุดมศึกษา 
๑) งานการบริหาร 

- รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
๒) งานบริการสังคม 

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

๓) การศึกษาคณะสงฆ 
- อาจารยสอนบาลี ประจําสํานักศาสนศึกษาวัดปาแสงอรุณ จังหวัดขอนแกน 
- อาจารยสอนธรรมะอาจารยสอนกรรมฐาน นําพระนิสิตนักศึกษาออกธุดงค ในระหวางเดือน

เมษายนของทุกป 
- หัวหนาฝายศาสนศึกษา สํานักเรียนวัดศรีจันทร พระอารามหลวง 

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

๕) ผลงานท่ีไดรับการยกยอง 
- พ.ศ. ๒๕๕๒ ผูบริหารสถานศึกษาดีเดนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๑ ขอนแกน 
- พ.ศ. ๒๕๕๔ ผูบริหารสถานศึกษาดีเดนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๑ ขอนแกน 



๖) ผลงานทางวิชาการ 
        ๖.๑  เอกสารประกอบการสอนระดับปริญญาตร ี

- เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการปฏิบติักรรมฐาน 
- เอกสารประกอบการสอนรายวิชาพุทธศาสนศึกษา 
- เอกสารประกอบการสอนรายวิชารัฐศาสตรตามแนวพุทธศาสตร 
- เอกสารประกอบการสอนรายวิชาคุณธรรมสําหรับคร ู
- เอกสารประกอบการสอนรายวิชาวรรณกรรมไทยปจจุบัน 
- เอกสารประกอบการสอนรายวิชาภาษาและการสื่อสาร 
- เอกสารประกอบการสอนรายวิชาภาษาไทย 

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

จรรยาบรรณวิชาชีพของผูบริหารการศึกษา. ขอนแกน: เอกสารอัดสําเนา. 
พระมหาสมัย ผาสุโก และ พระมหาสาคร ภักดีนอก (๒๕๕๖). พุทธศาสนากับการบริหาร

การศึกษาขอนแกน: เอกสารอัดสําเนา.  
๖.๓ หนังสือ/ตําราระดับดุษฎีบัณฑิต 

พระมหาสาคร ภักดีนอก และ พระมหาสมัย ผาสุโก (๒๕๕๖). วิพากษการศึกษาไทยในสังคมโลก
และภูมิภาค. ขอนแกน: คลังนานาวิทยา. 

พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน และ วิโรจน สารรัตนะ (๒๕๕๘). การวิจัยเชิงสํารวจ: กรอบแนวคิด
พื้นฐานและขอเสนอแนะ. ขอนแกน: คลังนานาวิทยา. 

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

๖.๔ ผลงานวิจัย (ไมใชสวนหน่ึงของการสําเร็จการศึกษาเพ่ือรับปริญญา) 
พระมหาสาคร ภักดีนอก. (๒๕๔๒). วิเคราะหกวีนิพนธของไพวรินทร ขาวงาม (กวีซีไรทป ๒๕๓๘). 

เอกสารการวิจัยฉบับสมบูรณ. นครปฐม:  มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย. 
Phakdeenok, S. (2010). Spirituality of principals in ecclesiastical secondary schools. 

Journal of Educational Administration, KKU. 6 (1): 90-94. 
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 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. 

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. 

Phrakrusutheejariyawattana (2016). The Effectiveness of Teaching in the Faculty of 
Education Mahamakut Buddhist University, Isan Campus. Journal of 
Educational Administration, Khon Kaen University. 13(2), July – December 
2017. (มีหนังสือรับรองการตีพิมพ) 

วิทูล ทาชา, พระครูสุธีจริยวัฒน, รัฐสภา พงษภิญโญ (๒๕๖๑). การพัฒนาอีเลิรนน่ิงเพื่อชุมชนการ
เรียนรูทางวิชาชีพในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน: การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม. วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร. ๒๗ (๑): มกราคม – มีนาคม 
๒๕๖๑. (มีหนังสือรับรองการตีพิมพ) 

พระจักรพล  ปองศิร,ิ พระครูสุธีจริยวัฒน, ศิริกุล นามศิริ (๒๕๖๐). การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู
ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีจันทรวิทยา: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม. วารสาร
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒ เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๐. 
(มีหนังสือรับรองการตีพิมพ) 

ขวัญใจ แกวแสง, พระครสูุธีจริยวัฒน, ไพศาล สุวรรณนอย. (๒๕๖๑). โปรแกรมพัฒนาการเรียนรู
ที่ยึดการสืบเสาะหาความรูเปนฐานสําหรับหองเรียนศตวรรษที่ ๒๑ หลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย. วารสาร
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ๑๒(๑): มกราคม – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑. (มี
หนังสือตอบรับการตีพิมพ) 

เสาวลักษณ วรครบุรี, พระครสูุธีจริยวัฒน, ไพศาล สุวรรณนอย. (๒๕๖๐) โปรแกรมพัฒนาการ
เรียนรูที่ยึดโครงงานเปนฐานสําหรับหองเรียนศตวรรษที่ ๒๑ ในโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดใหญ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน. วารสารสุทธิปริทัศน. ๓๑ 
(๙๙): กรกฏาคม – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐. (มีหนังสือตอบรับการตีพิมพ) 

วุฒิชัย วรครบุรี, พระครสูุธีจริยวัฒน, ไพศาล สุวรรณนอย. (๒๕๖๑) โปรแกรมพัฒนาการเรียนรูที่
ยึดปญหาเปนฐานสําหรับหองเรียนศตวรรษที่ ๒๑ สําหรับโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน. วารสารศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ๑๒(๒): เมษายน – มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑. (มีหนังสือตอบรับ
การตีพิมพ) 



พระมหาชนะ ชนะชัย และ พระครูสุธีจริยวัฒน. (2561). การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
เพื่อพัฒนาการเรียนรูแบบยึดปญหาเปนฐาน ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมปจจิมเชียงยืน. 
วารสารศึกษาศาสตร ม. มหาสารคาม 12(3) กรกฎาคม - กันยายน 2561  

สุทธิพงษ ทะกอง และ พระครูสุธีจริยวัฒน, (2561). ตัวบงช้ีภาวะผูนําเชิงคุณธรรมสําหรับ
ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน: โมเดลความสัมพันธเชิงโครงสราง. วารสาร ม. นครพนม 
(ฉบบมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร)  8(1) มค. - เมย. 2561  

 
วารสารตางประเทศ 
Somsueb, A., Phrakrusutheejariyawat, Suwannoi, P. (2018).  Indicators of Innovative 

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

Poojomjit , W., Phrakrusutheejariyawat, Chusorn, P. (2018). Indicators of 
Inspirational Leadership for Primary School Principals: Developing and 
Testing the Structural Relationship ModelInternational Education Studies. 
Vol.  11 No. 12 December, 2018, and Online published in November 2018. 

 
๖.๕ บทความวิชาการ 

วิโรจน สารรัตนะ, พระครูสุธีจริยวัฒน, พระครูธรรมาภิสมัย, พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ, พระณัฐ
วุฒิ สัพโส, วิทูล ทาชา (๒๕๕๙). นวัตกรรมกับกระบวนทัศนการศึกษาศตวรรษที่ ๒๑. 
วารสารสถาบันวิจัยญานสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ๗(๒): กรกฏาคม – 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 

วิโรจน สารรัตนะ, พระครูสุธีจริยวัฒน,, พระครูธรรมาภิสมัย, พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ,  พระณัฐ
วุฒิ สัพโส, และ วิทูล ทาชา (๒๕๖๐). การบริหารการศึกษาสําหรับศตวรรษที่ 21. วารสาร
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน. ๑๓(๒): ๑๘๐ – ๑๙๙.  

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

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

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

 



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

๓) รายวิชาท่ีรับผิดชอบในหลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
- GS ๓๓๐๑ วิพากษการศึกษาไทยในสังคมโลกและภูมิภาค 
- GS ๓๓๐๔ คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพสําหรับผูบริหารการศึกษา 
- GS ๓๔๐๑ การบริหารทรัพยากรมนุษยทางการศึกษา  
- GS ๓๔๐๒ มนุษยสัมพันธกับพฤติกรรมองคการทางการศึกษา  
- GS ๓๙๐๒ ดุษฎีนิพนธ    

 
 
 
 


