
ประวัติโดยสังเขป 
พระครูวินัยธรสุริยา สุริโย(คงคาไหว), ดร. 

 
ส่วนที่ ๑ ประวัติบุคลากร 

 ชื่อ  พระครูวินัยธรสุริยา  ฉายา สุริโย นามสกุล  คงคาไหว   

 อาย ุ ๓๖ ปี เกิดวันที่  ๑๔  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๒๘ 

 รหัสบัตรประจำตัวประชาชน  ๑ ๘๐๐๗ ๐๐๐๓๓ xx x 

 ตำแหน่ง  อาจารย์  สังกัด  วิทยาลัยสงฆ์นครศรีธรรมราช 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช 

ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 

ที ่ คุณวุฒิ ปีท่ีสำเร็จ ชื่อสถานที่ศึกษา 
๑ ปร.ด. (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต) ปรัชญาและศาสนา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 
๒ น.ม.(นิติศาสตรมหาบัณฑิต) ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
๓ พธ.ม. (พุทธศาสตรบัณฑิต) พระพุทธศาสนา ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔ น.บ.(นิติศาสตรบัณฑิต) ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 
๕ พธ.บ. (พุทธศาสตรบัณฑิต) ภาษาอังกฤษ ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๖ น.ม.(นิติศาสตรมหาบัณฑิต) กำลังศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต 
๗ น.ม.(นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต) กำลังศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์สอน  

๓.๑ ประสบการณ์การสอนปริญญาตรี 

ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ กฎหมายทั่วไป  มจร.นครศรีธรรมราช (สาขาพุทธศาสตร์,รัฐศาสตร์,ครุศาสตร์) 
๒ กฎหมายอาญา  มจร.นครศรีธรรมราช(สาขารัฐศาสตร์) 
๓ กฎหมายอาญาภาคทั่วไป มจร.นครศรีธรรมราช(สาขานิติศาสตร์) 
๔ นิติปรัชญาเเนวพุทธ มจร.นครศรีธรรมราช(สาขานิติศาสตร์) 
๕ กฎหมายมหาชน มจร.นครศรีธรรมราช(สาขานิติศาสตร์) 
๖ การเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย มจร.นครศรีธรรมราช(สาขารัฐศาสตร์) 
๗ เหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทย มจร.นครศรีธรรมราช(สาขารัฐศาสตร์) 
๘ เหตุการณ์โลกปัจจุบัน  มจร.นครศรีธรรมราช (สาขาพุทธศาสตร์) 
๙ การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์๓*  มจร.นครศรีธรรมราช (สาขาพุทธศาสตร์) 

๑๐ สัมมนาพระพุทธศาสนา๓*   มจร.นครศรีธรรมราช (สาขาพุทธศาสตร์) 
๑๑ พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน มจร.นครศรีธรรมราช (สาขาพุทธศาสตร์) 
๑๒ ศาสนาทั่วไป  มจร.นครศรีธรรมราช (สาขาพุทธศาสตร์,รัฐศาสตร์,ครุศาสตร์) 
๑๓ ชีวิตที่ดี ๙๕๐-๑๐๒ section ๐๑ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 



๓.๒ ประสบการณ์การสอนปริญญาโท 

ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร ED ๔๑๒๐๗ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมโศกราช  
๒ ภาวะผู้นำแนวพุทธกับการพัฒนาสังคม มจร วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (สาขาวิชาพัฒนาสังคม) 

 

๓.๒ ประสบการณ์การสอนปริญญาเอก 

ที ่ วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ จริยศาสตร์การพัฒนา มจร วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (สาขาวิชาพัฒนาสังคม) 

 

ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๙ - ปัจจุบัน) 

๔.๑ งานวิจัย 

PhraSuriya Kongkawai, Phrakruarunsutalangkarn (Preeda), Phrapalad Somchai Damnoen 
and Aphinan Khamhanphon.  “ Buddhist Integrated of Management for the 
Youth Training of Moral Camp in Nakhon Si Thammarat Province” . 
Psychology and Education Journal. Vol. ๕๘ No. ๑ (๒๐๒๑) : ๓๗๒๔-๓๗๒๘ 

Pensri Bangbon, Thanakorn Thanathanchuchot, Yannakorn Toprayoon and PhraSuriya 
Kongkawai. “Buddhist Integrated of Management for the Youth Training of Moral 
Camp in Nakhon Si Thammarat Province” . Psychology and Education Journal. 
Vol. ๕๘ No. ๑ (๒๐๒๑) : ๔๔๓๔-๔๔๓๘ 

Phrapalad Somchai Payogo ( Damnoen) , Dr. PhraSuriya Kongkawai, Phra Athiwat 
Ratanavanno ( Thammawatsiri) , Vitthaya Thongdee, Dr. Phumphakhawat 
Phumphongkhochasorn and Dr. Rungroje Songsraboon.  “ Factors Affecting 
Decision Making to Study Massive online open Course ( MOOC)  for Bachelor 
Degrees in Bangkok” Solid State Technology. Vol. ๖๓ No. ๕ (๒๐๒๐) : ๔๖๘๕-
๔๖๙๔ 

พระครูวินัยธรสุริยา  สุริโย(คงคาไหว), วิเชษฐ์ สินประสิทธิ์กุล, ชวนะ ทองนุ่น, เจียร ชูหนู  และ      
จรวยพร เหมรังษี  “ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการสละสมณเพศเนื่องจากการกระทำผิด
อาญา”.  วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔) : ๑๔๓-๑๕๙. 

ชุตินันท์ อาจาริยะศิริกุล, ศักรพงศ์ สกุลเมธากาญจน์, กิตติกร เพชรน้ำแดง, ปุญญาดา จงละเอียด และ 
พระสุริยา คงคาไหว. “ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ
ผู้บริโภคสินค้าเกษตร”.  วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑๐ (ตุลาคม 
๒๕๖๓) : ๑๖๗- ๑๘๑ 

ศักรพงศ์ สกุลเมธากาญจน์ , สังเวียน เทพผา, พระสุริยา คงคาไหว, ชวนะ  ทองนุ่น และ ชัชชัย          
ยุระพันธุ์. “ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำและการดูแลบำรุงรักษาสาธารณูปโภค
และบริการสาธารณะต่าง ๆ ของผู้จัดสรรที่ดิน”.  วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์. ปีที่ ๗ 
ฉบับที่ ๑๑ (พฤศจิกายน ๒๕๖๓) : ๒๖๕-๒๘๐ 



พระสาโรจน์ ธมฺมสโร (แซ่อู้) และ พระสุริยา สุริโย คงคาไหว. “การประยุกต์ใช้ปรัชญาการศึกษาหลังนว
ยุคในการจัดการศึกษา ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนในพุทธศตวรรษที่ ๒๖”.  วารสาร
สังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓ (มีนาคม ๒๕๖๓)  : ๘๖-๑๐๑. 

พระครูวินัยธรสุริยา สุริโย. “การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการสร้างกิจกรรมฝึกอบรมเยาวชนค่าย
คุณธรรม”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ . ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน-ธันวาคม 
๒๕๖๒) : ๑๖๐๖-๑๖๑๙. 

พระสุริยา สุริโย (คงคาไหว), สวัสดิ์ อโณทัย และ ณิศ์ภาพรรณ คูวิเศษแสง. “การเสริมสร้างการจัดการ
อบรมเยาวชนค่ายคุณธรรม มองผ่านพุทธปรัชญา”.  วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์. ปีที่ 
๖ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม ๒๕๖๒)  : ๑๕๕๑-๑๕๖๙. 

พระมหาธรรมรัต อริยธมฺโม (ยศขุน) และ พระสุริยา สุริโย (คงคาไหว). “ยุทธศาสตร์การจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช”. 
วารสารพุทธสังคมวิทยาปริทรรศน์. ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๒) :   
๑-๑๘. 

จะเร ตุ้งแก้ว, พระสุริยา สุริโย (คงคาไหว) และ พระธีรวัฒน์ อนาวิโล (ทองบุญชู). “การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดา จังหวัด
สงขลา”. วารสารพุทธสังคมวิทยาปริทรรศน์. ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม – ธันวาคม 
๒๕๖๑) : ๗๐-๘๗. 

ธีรวัฒน์ เจริญผล, กันตภณ หนูทองแก้ว, พระสุริยา สุริโย (คงคาไหว), พระณัฐพงษ์ ญาณเมธี (ไกรเทพ) 
และ พระมหาศักดิ์ดา สิริเมธี (หารเทศ). “การนำหลักอิทธิบาทธรรมไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ว่าการอำเภอลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัด
นครศรีธรรมราช”. วารสารพุทธสังคมวิทยาปริทรรศน์ . ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – 
มิถุนายน ๒๕๖๑) : ๖๕-๘๐. 

พระมหายศวิภรณ์ เปมสีโล (ตั้งคำ), พระสุริยา สุริโย (คงคาไหว), พระสาโรจน์ ธมฺมสโร (แซ่อู้) และ 
นางสาวปุญญาดา จงละเอียด. “การบูรณาการหลักฆราวาสธรรมกับการปฏิบัติตนของ
ครอบครัวไทย ยุคไทยแลนด์ ๔.๐”. วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ. ปีที่ 
๓ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๑) : ๔๔-๖๒. 

พระจำเริญ ถาวรธมฺโม (มัน), กันตภณ หนูทองแก้ว, พระสุริยา สุริโย (คงคาไหว), พระณัฐพงษ์ ญาณ
เมธี (ไกรเทพ) และ พระณัฐพงษ์ สิริสุวณฺโณ (จันทร์โร). “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา”. วารสารพุทธ
สังคมวิทยาปริทรรศน์. ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๑) : ๔๘-๖๔. 

ศศิธร เดชะ และ พระสุริยา สุริโย (คงคาไหว). “ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่  ที่ว่าการอำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี”. วารสารพุทธสังคมวิทยา
ปริทรรศน์. ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๑) : ๑๙-๓๓. 

นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต, พระครูพรหมเขตคณารักษ์ และ พระสุริยา สุริโย คงคาไหว. “การศึกษาผลสัมฤทธิ์
การฝึกอบรมเยาวชนค่ายคุณธรรมโดยใช้หลักสูตรพุทธธรรมของวัดธาตุน้อย อำเภอช้าง
กลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช”.  วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ . ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑ 
(มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๙)  : ๔๔-๖๐. 

พิพัฒน์ นาคธรณินทร์, เดชชาติ ตรีทรัพย์, สมคิด รัตนพันธุ์ และ พระสุริยา สุริโย (คงคาไหว). “การมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร หาดสำราญ จำกัด จังหวัดตรัง”. 
วารสารพุทธสังคมวิทยาปริทรรศน์. ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๕๙) : 
๑๖-๓๓. 



รุจนภาคย์ หนูจันทร์แก้ว , พระสุริยา สุริโย (คงคาไหว) และ พระธีรวัฒน์  อนาวิโล (ทองบุญชู).      
“ขวัญและกำลังใจของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนศูนย์สืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 
๙”. วารสารพุทธสังคมวิทยาปริทรรศน์. ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๕๙) 
: ๔๗-๖๔. 

   

  ๔.๒ หนังสือ/ตำรา 

พระครูวินัยธรสุริยา สุริโย(คงคาไหว),ดร. (๒๕๖๔). กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป Criminal Law: 
General Principles. (พิมพ์ครั้งที่ ๑). นครศรีธรรมราช: โรงพิมพ์กรีนโซน อินเตอร์ 
๒๐๐๑. (๒๖๑ หน้า) เลข ISBN: ๙๗๘-๖๑๖-๕๗๗-๕๐๖-๙ 

อาจารย์ชวนะ ทองนุ่น, พันตำรวจเอก เจียร ชูหนู, พระครูวินัยธรสุริยา สุริโย(คงคาไหว),ดร. และ
อาจารย์ปุญญาดา จงละเอียด. (๒๕๖๔). หลักกฎหมายมหาชน Principle of Public 
Law. (พิมพ์ครั้งที่ ๑). นครศรีธรรมราช: โรงพิมพ์กรีนโซน อินเตอร์ ๒๐๐๑. (๒๐๐ หน้า) 
เลข ISBN: ๙๗๘-๖๑๖-๕๗๗-๕๑๒-๐ 

อาจารย์จรวยพร เหมรังษี, พันตำรวจเอก เจียร ชูหนู, พระครูวินัยธรสุริยา สุริโย(คงคาไหว),ดร. และ
อาจารย์ศักรพงศ์ สกุลเมธากาญจน์  (๒๕๖๔). กฎหมายลักษณะพยาน  Law of 
Evidence. (พิมพ์ครั้งที่ ๑). นครศรีธรรมราช: โรงพิมพ์กรีนโซน อินเตอร์ ๒๐๐๑. (๒๖๒ 
หนา้) เลข ISBN: ๙๗๘-๖๑๖-๕๗๗-๕๑๓-๗ 

อาจารย์วิเชษฐ์ สินประสิทธิ์กุล, พันตำรวจเอก เจียร ชูหนู, พระครูวินัยธรสุริยา สุริโย(คงคาไหว),ดร. 
และ อาจารย์อาจารย์ชุตินันท์ อาจาริยะศิริกุล (๒๕๖๔). กฎหมายอาญา ภาคความผิด 
Criminal Law: Offense. (พิมพ์ครั้งที่ ๑). นครศรีธรรมราช: โรงพิมพ์กรีนโซน อินเตอร์ 
๒๐๐๑. (๑๖๕ หน้า) เลข ISBN: ๙๗๘-๖๑๖-๕๗๗-๕๑๔-๔ 

พระมานพ จิตฺตสํวโร(เสือแก้ว) และ พระครูวินัยธรสุริยา สุริโย(คงคาไหว),ดร. (๒๕๖๔). มุมมอง
พระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์. (พิมพ์ครั้งที่ ๑). นครศรีธรรมราช: โรงพิมพ์กรีนโซน 
อินเตอร์ ๒๐๐๑. (๖๔ หน้า) เลข ISBN: ๙๗๘-๖๑๖-๕๗๗-๔๘๗-๑ 

  ๔.๓ บทความทางวิชาการ 

พระสุริยา คงคาไหว และ พระมหาอภินันท์ คำหารพล. “วัตถุมงคลพระเครื่อง กับการจดทะเบียน
ทรัพ ย์ สิ น ท างปั ญ ญ า” . วารสารมหาจุฬ าน าค รท รรศน์ . ปี ที่  ๕  ฉบั บ ที่  ๓            
(กันยายน – ธันวาคม ๒๕๖๑) : ๕๒๐-๕๓๘. 

 ๔.๔ เอกสารประกอบการสอน 

พระครูวินัยธรสุริยา สุริโย(คงคาไหว ),พระครูธรรมธรสฐาพร ปภสฺสโร (มานะสาบุตร) และ            
ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  ด ร .ธานี  วรภั ท ร์  . (๒ ๕๖ ๑ ). รวมกฎหมายคณ ะสงฆ์ . 
นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช. 

พันตำรวจเอก เจียร ชูหนู และ พระครูวินัยธรสุริยา สุริโย(คงคาไหว). (๒๕๖๑). การสืบสวนสอบสวน
โดยการตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบสารพันธุกรรม DNA. นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช. 

อาจารย์วิเชษฐ์ สินประสิทธิ์กุล, พันตำรวจเอก เจียร ชูหนู และพระครูวินัยธรสุริยา  สุริโย(คงคาไหว) . 
(๒๕๖๓). สรุปย่อ ประมวลกฎหมายอาญา. นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช. 



๔.๕ คู่มือการปฏิบัติงาน/งานวิเคราะห์ 
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ปี 2559 
คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดการภัยพิบัติ กรณีศึกษา:อุทกภัยพายุ ปาบึก(PABUK)  ปี 2561 
งานวิเคราะห์สรุปผลการดำเนินงาน  โครงการกีฬาสัมพันธ์ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา จังหวัด

นครศรีธรรมราช ครั้งที่ ๗ 
 
ส่วนที่ ๕ ประสบการณ์การทำงาน  :   

– ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขต
นครศรีธรรมราช (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ปัจจุบัน) 

– ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

– อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขต
นครศรีธรรมราช (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

– ประธานพระธรรมวิทยากร (ส่วนภาคใต้) โครงการเผยแผ่ศีลธรรมนำธรรมะสู่สังคม สังกัด สำนักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ปัจจุบัน)   

– ประธานกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง (พ.ศ.๒๕๖๑-ปัจจุบัน) 
– ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช (พ.ศ. 

๒๕๖๐ – ปัจจุบัน) 
– กรรมสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช (พ.ศ.๒๕๖๐-ปัจจุบัน) 
– นักประชาสัมพันธ์(ระดับ ชำนาญการพิเศษ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขต

นครศรีธรรมราช (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒) 
– นักทรัพยากรบุคคล  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (พ.ศ. 

๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 
– หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิต  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (พ.ศ. 

๒๕๕๕ – ๒๕๖๐) 
– นักวิเคราะห์นโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๐) 
– นักประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (พ.ศ. ๒๕๕๓ – 

๒๕๖๐) 
– ประธานกรรมการฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา  เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัด

นครศรีธรรมราช(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗) 
– พระวิทยากรพิเศษ สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะให้แก่โรงเรียนต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร เช่น 

โรงเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจ (รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
รองชนะเลิศอันอับท่ี ๑ ระดับประเทศ ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๓ 

 
ส่วนที่ ๖ รางวัลเกียรติคุณ   :   

– รางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สาขา
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร วันที่ ๒๕ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

– รางวัลวัฒนาคุณาธร โดยนายวีระ  โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้ทำ
คุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประเภทบุคคล ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ 



– รางวัลประกาศเกียรติคุณ ได้เป็นพระวิทยากรให้การอบรมหลักสูตรวิชาการเทศนาธรรม ตามโครงการ
ส่งเสริมวิชาการเทศนาธรรม “สามเณรธรรมาสน์ทอง”  โดย นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา  
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และ นายสด  แดงเอียด  ที่ปรึกษาสำนักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ด้านการศาสนา ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี พ.ศ.๒๕๕๗ 

– รางวัลประกาศเกียรติคุณ เป็นประธานจัดโครงการและส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา “ดีเด่น” 
ระดับนานาชาติ สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ โครงการจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติที่
เมืองนคร  ๒๕๕๘  โดย  นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.๒๕๕๘ 

– รางวัลประกาศเกียรติคุณ เป็นผู้ให้การสนับสนุนประกวดบรรยายธรรมและสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระ
รัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา และกิจกรรม
สามเณรภาคฤดูร้อนสัมพันธ์พุทธธรรมแดนด้ามขวานครั้งที่ ๑  โดย พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-
เนปาล   พ.ศ.๒๕๕๘ 

– รางวัลประกาศเกียรติคุณ  เป็นประธานจัดโครงการและส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา ใน
สถานศึกษา “ดีเด่น” ระดับภาคใต้  สมควรยกย่องเชิดชูเกียรติ โดย นายปรีชา กันธิยะ อธิบดีกรมการ
ศาสนา และ พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ.๒๕๕๖ 

– รางวัลประกาศเกียรติคุณ  ได้สนับสนุนส่งเสริมการบรรพชาสามเณรในโครงการบรรพชาสามเณร 
๘๔,๐๐๐ รูป โดย นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ สมเด็จพระพุฒาจารย์ 
ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช พ.ศ.๒๕๕๐ 

 
ส่วนที่ ๗ ประสบการณ์การบรรยาย  ประเภทองค์กร :   

- ผู้บริหาร บุคลากร สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
- ผู้บริหาร บุคลากร สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
- ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
- ผู้บริหาร พนักงาน บริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรี่ส์ จำกัด ในเครือบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) 

- ผู้บริหาร พนักงาน บริษัท โต๊ะกังการไฟฟ้า จำกัด 
- ผู้บริหาร พนักงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด โต๊ะกังแอร์ 
- ผู้บริหาร พนักงาน บริษัท วี.อาร์.แมเนจเมนท์  เซอร์วิส  จำกัด 
- พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
- พนักงาน เทศบาลตำบลไชยมนตรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 
- พนักงาน เทศบาลตำบลเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
- พนักงาน เทศบาลตำบลบางจาก จังหวัดนครศรีธรรมราช 
- พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต 
- ผู้บริหาร ครู ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อ.เมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
- ผู้บริหาร ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ 
- ผู้บริหาร ครู โรงเรียนสังวาลวิทย์ ๗ 
- ผู้บริหาร ครู โรงเรียนวีรนาทศึกษา จังหวัดพัทลุง 
- ผู้บริหาร ครู โรงเรียนอนุบาลกันตัง จังหวัดตรัง 
- อบรมพระธรรมวิทยากร ต้านภัยยาเสพติด (ป.ป.ส.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยา

เสพติด กระทรวงยุติธรรม 
- ศาลเยาวชนและครอบครัว ภาค ๘  
- ค่ายโครงงานคุณธรรม ระดับภาคอีสาน จังหวัดยโสธร ฯลฯ 

 



หัวข้อบรรยาย  ประเภทองค์กร :   
- หลักสูตร ชีวิตเบิกบาน การงานเป็นสุข 
- หลักสูตร ปลุกหัวใจให้ตื่นรู้สู้ไทยแลนด์ ๕.๐ 
- หลักสูตร อิสรภาพจากความทุกข์ สู่ความสุขที่แท้จริง 
- หลักสูตร ใจสบาย กายสำเร็จ 
- หลักสูตร เปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยน 
- หลักสูตร ผู้นำคุณธรรม 
- หลักสูตร องค์กรคุณธรรม 
- หลักสูตร ครอบครัวสร้างโลก ฯลฯ 

 
ประสบการณ์การบรรยาย  นิสิต-นักศึกษาในมหาวิทยาลัย :   

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา 
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
- มหาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
- มหาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
- มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ 
- วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
- วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
- วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 
- มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
- วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ฯลฯ 

 
ประสบการณ์การบรรยาย  นักเรียน ในโรงเรียน :   

- โรงเรียนกัลยาณี จงัหวัดนครศรีธรรมราช 
- โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 
- โรงเรียนเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
- โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
- โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
- โรงโรงเรียนหัวไทรบํารุงราษฎร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
- โรงเรียนพัทลุง(MEP) จังหวัดพัทลุง 
- โรงเรียนวีรนาทศึกษา จังหวัดพัทลุง 
- โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕  จังหวัดพังงา 
- โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม จังหวัดพังงา 
- โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง 
- โรงเรียนถาวรวิทยา จังหวัดชัยนาถ 
- โรงเรียนวัดครุนอก  จังหวัด สมุทรปราการ 
- โรงเรียนบ้านดงกลาง จังหวัดอุดรธานี 
- โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต 
- โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย จังหวัดสงขลา 
- โรงเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจ กรุงเทพมหานคร 



- โรงเรียนอนุบาลนางนอง กรุงเทพมหานคร 
- โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
- โรงเรียนวัดนาคปรก กรุงเทพมหานคร 
- โรงเรียนบ้านโคกกราน จังหวัดกระบี่ ฯลฯ 


