
ประวัตโิดยสงัเขป 

 

ชื่อ :  ผศ.ดร.ธัชชนนัท อศิรเดช 
ตำแหนงปจจุบัน อาจารยประจำภาควิชารฐัศาสตร  
ท่ีทำงาน: คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เลขท่ี ๗๙ หมูท่ี ๑ ถนนพหลโยธิน กม.๕๕ ตำบลลำไทร อำเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ 
โทรศัพท : มอืถอื ๐๘๔-๘๙๙-๖๘๘๘ email: dr.that@hotmail.com 

ท่ีอยู :  ๑๖๓/๒ หมูบาน ป.ผาสุขนิเวศน หมูท่ี ๓ ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวดันนทบรุี ๑๑๑๑๐ 
วุฒิการศึกษา : พธ.บ. (รัฐศาสตร), น.บ. (นติิศาสตร), M.A., Ph.D. (Political Science) 
ประวตักิารศึกษา: พ.ศ. ๒๕๔๐ High School Diploma, Technical Vocational Institution (TVI), NM, USA. 
 พ.ศ. ๒๕๓๕ พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ. รฐัศาสตร) เกียรตนิิยม รุนที่ ๓๘ 
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย กรงุเทพมหานคร 
 พ.ศ. ๒๕๓๘ ปรญิญาโท (M.A. Political Science) เกียรตนิิยม 
   Marathwada University, Aurangabad, INDIA 

พ.ศ. ๒๕๔๓ ปรญิญาเอก (Ph.D. Political Science) 
Marathwada University, Aurangabad, INDIA 

พ.ศ. ๒๕๕๙ นิตศิาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 
การศึกษาอบรม: พ.ศ. ๒๕๕๙ หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอม สำหรับนักบริหารระดบัสูง (ปธส.) 

  รุนท่ี ๔ โดยกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอมและมหาวิทยาลัยมหดิล 
พ.ศ. ๒๕๕๙ หลักสูตรวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (Training for the trainers) รุนที ่๑๑ 
  โดยสำนกังานคณะกรรมการวจัิยแหงชาต ิ(วช.) 
พ.ศ. ๒๕๖๐  หลักสูตรประกาศนียบตัรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดปีกครอง (บ.ปค.)     

ตามมาตรฐานท่ี ก.ศป. รบัรอง รุนที่ ๗ โดยสำนกังานศาลปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๖๑     หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบรหิารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.)  
            รุนท่ี ๑๗ โดยสถาบนัพระปกเกลา 

ประสบการณการทำงาน : 
 พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๓๖  เปนครูสอนวชิาพระพุทธศาสนาและภาษาไทย ณ วดับญุญาราม รัฐเคดาห 
  ประเทศมาเลเซีย 
 พ.ศ. ๒๕๓๙-๒๕๔๕  เปนเลขานุการพระธรรมทูตสายตางประเทศรุนท่ี ๒ และเปนพระธรรมทูต 
  และเลขานุการวดัพุทธมงคลนิมติ มลรฐันวิเมก็ซโิก ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
 พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๕  บรรยายตามสถาบันการศึกษาตางๆ  ในมลรัฐนิวแม็กซิโก ประเทศสหรัฐอเมริกา 
  เชน St.Pius High, Cibola High S., University of NM เปนตน 
 พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๔๘  เปนครูสอนวชิาสังคมศกึษา หลักสูตรภาษาองักฤษ (EP) 
  โรงเรียนโยธินบรูณะ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๓  เปนครูสอนวชิาสังคมศกึษา หลักสูตรภาษาองักฤษ (EP) 
  โรงเรียนมธัยมวดันายโรง เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 
 พ.ศ. ๒๕๕๐  สมาชกิสมชัชาแหงชาต ิ
 พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๒  ท่ีปรึกษาอนุกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการศาสนาและศิลปวัฒนธรรม วุฒิสภา  
 พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๓ กรรมการสภาวชิาการ มจร 

- ตอหนา ๒- 

 



พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๓ ผูอำนวยการหนวยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร มจร  
 ณ วดัปาประดู อำเภอเมืองระยอง จังหวดัระยอง 

พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๘ ผูอำนวยการหนวยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร มจร  
 ณ วดัปาเลไลยกวรวิหาร จังหวดัสุพรรณบุร ี

พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ รักษาการในตำแหนงหวัหนาภาควิชานติิศาสตร มจร 
พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙ เลขาธกิาร สมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒ สมัย 

 พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐  กรรมการกองทุนสำรองเล้ียงชพี ฝายสมาชิก มจร ๒ สมัย 
พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑   ผูอำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร  

รางวลัท่ีเคยไดรับ :  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ผูมีผลงานดีเดนและมีคณุุปการอยางย่ิงตอกิจการพระพุทธศาสนาและการ 
 คณะสงฆ จังหวดัสุพรรณบุร ีประจำป ๒๕๕๖ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ เครื่องราชอิสรยิาภรณ ตริยาภรณชางเผือก (ต.ช.) 

ตำแหนงหนาท่ีปจจุบัน (๒๕๖๑) : 
  - ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 

- รักษาการในตำแหนง ผูอำนวยการกองนติิการ มจร 
  - รองผูจัดการมหาจุฬาบรรณาคาร มจร 
  - กรรมการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษา ระดบัคณะและสถาบนั สกอ. 
  - กรรมการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน มจร 
  - รองเลขาธกิาร สมาคมบัณฑิตทางกฎหมายและพุทธศาสตร 
  - เลขาธกิาร มูลนธิิศิษยเกามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  - กรรมการ สมาคมชาวนครศรธีรรมราช กรุงเทพมหานคร 
  - ประธานชมรมชาวขนอม กรุงเทพมหานคร 
  - รองประธานชมุชน ป.ผาสุขนเิวศน บางบวัทอง 
  - ไวยาวัจกร วดับางกระบือ อำเภอบางกรวย จังหวดันนทบุร ี
  - อุปนายก สมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทาลัย 

ประสบการณในการศึกษาดูงานและประชุมสัมมนาในตางประเทศ (พ.ศ.๒๕๓๕-ปจจุบัน)  
 ศึกษาดูงานและประชุมสัมมนา ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร อินเดีย เนปาล ศรีลังกา ลาว เมียนมาร 
(พมา) จีน (ฮองกง) จีน (ไทเป) เวียดนาม เกาหลีใต สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และประเทศใน
แถบยุโรป (เยอรมัน เบลเย่ียม ฝรั่งเศส สวิสเซอรแลนด อิตาลี สาธารณรัฐเช็ค ออสเตรีย) ญี่ปุน เปนตน 

ผลงานทางวชิาการ (๒๕๔๕-ปจจุบัน) : 
 ๑. ผลงานวิจัย 
 - ธัชชนันท อิศรเดช. (๒๕๕๙). ศึกษาความคิดเห็นของนิสิตตอการเรียนการสอนวิชาทาง

รัฐศาสตรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. วารสารสังคมศาสตรปริทรรศน 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,ป ท่ี ๕ ฉบับท่ี ๒ (ฉบับพิเศษ) พฤษภาคม – 
สิงหาคม ๒๕๕๙. น.๑๖๕-๑๗๔. 

  - งานวิจัยท่ีกำลังทำ :  
 ๑) ธัชชนันท อิศรเดช, การพัฒนาภาวะผูนำของพระสงฆเพ่ือเตรียมความพรอมสูประชาคม

อาเซียน, ทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
 ๒) ธัชชนันท อิศรเดช, การพัฒนานวัตกรรมการสงเสริมพฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชนผู

มีสิทธิเลือกตั้ง, ทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

- ตอหนา ๓- 



 ๓) ธัชชนันท อิศรเดช, ธีรภัค ไชยชนะ, พระวิเชียร หวลโคกสูง. ศึกษาและฟนฟูโครงการ
มัคคุเทศกนอยกับการรองรับการทองเท่ียวของแหลงทองเท่ียวในฟงธนบุรี กรงุเทพมหานคร, 
ทุนวิจัยจากสถาบันวจัิยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

 ๒. ผลงานทางวิชาการ :  
 ๒.๑ บทความวิชาการ 
  - ธัชชนันท อิศรเดช. (๒๕๕๖). การจัดการเชิงพุทธกับการอนุรักษส่ิงแวดลอม. วารสารสังคมศาสตร

ปริทรรศน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,ปที่ ๒ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม - สิงหาคม 
๒๕๕๖. น.๒๐-๓๙. 

 - ธัชชนันท อิศรเดช. (๒๕๕๗). พระพุทธศาสนากับภาวะผูนำ. วารสารสังคมศาสตรปริทรรศน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,ปท่ี ๓ ฉบับท่ี ๑ มกราคม–เมษายน ๒๕๕๗. น.๒๙-๔๓. 

 - ธัชชนันท อิศรเดช. (๒๕๕๗). พระพุทธศาสนากับความสัมพันธระหวางประเทศ. การประชุม
วิชาการระดับชาติ พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาจิตใจและสังคม. ครั้งท่ี ๑ กรกฎาคม 
๒๕๕๗ น.๓๕๔-๓๗๕. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

 ๒.๒ ตำรา/หนังสือ 
  - ธัชชนันท อิศรเดช. (๒๕๔๘). การจัดการสิ่งแวดลอม, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘. ISBN ๙๗๘-๙๗๔-๓๖๔-๘๑๖-๗ จำนวน ๑๙๗ หนา. 
  - ธัชชนันท อิศรเดช. (๒๕๕๕). “การจัดการเชิงอนุรักษสิ่งแวดลอม”ใน พ้ืนฐานทางการ

จัดการ, กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ISBN ๙๗๘-๖๑๖-
๓๐๐-๐๐๙-๕ จำนวน ๑๘๖ หนา. 

  - ธัชชนันท อิศรเดช. (๒๕๕๕) “อำนาจและภาวะผูนำเชิงพุทธ”ใน ทฤษฎีองคการและการ
จัดการเชิงพุทธ, กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ISBN ๙๗๘-
๖๑๖-๓๐๐-๐๒๐-๐ จำนวน ๒๙๖ หนา. 

  - ธัชชนันท อิศรเดช. (๒๕๕๙) “พรรคการเมืองและกลุมผลประโยชน” ใน การเมืองกับการ
ปกครองของไทย, กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ISBN ๙๗๘-
๙๗๔-๓๖๔-๙๒๒-๖ จำนวน ๓๑๖ หนา. 

 - ธัชชนันท อิศรเดช. (๒๕๕๙) ความรูเบ้ืองตนทางความสัมพันธระหวางประเทศ, นครปฐม:
หางหุนสวนจำกัด สินทวีกิจ พริ้นติ้ง. ISBN ๙๗๘-๖๑๖-๔๒๓-๑๖๘-๙ จำนวน ๔๑๗ หนา. 

 ๓. ปจจุบัน เปนอาจารยประจำหลักสูตรรัฐศาสตรและรับผิดชอบสอนในรายวิชา 
 ๑. ความรูเบื้องตนทางรัฐศาสตร 
 ๒. ความรูเบื้องตนทางความสัมพันธระหวางประเทศ 
 ๓. แนวคิดทางการเมืองของนักคดิสำคญัในตะวันออก 
           ๔. ภาษาองักฤษสำหรบันกัรฐัศาสตร 
 ๕. ภาษาองักฤษสำหรบัรฐัประศาสนศาสตร 
 ๖. หลักรัฐศาสตรในพระไตรปฏก 
 ๗. กฎหมายปกครอง 
    ฯลฯ 

 


