
ประวัติ 
 
 
๑. ชื่อ 
 ๑.๑ ช่ือภาษาไทย   : นายสุรพล   นามสกุล  สุยะพรหม 
 ๑.๒ ช่ือภาษาอังกฤษ   : MR.SURAPON  SURNAME  SUYAPROM 
  
๒. ชาติภูมิ  
 ๒.๑ เกิดวันพุธ ท่ี  ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ ตรงกับวันขึ้น ๑๑ ค่่า เดือน ๙ ปีชวด  
 ๒.๒ สถานท่ีเกิด เลขท่ี ๗๓ หมู่  ๕ บ้านห้วยแก้ว ต่าบลห้วยแก้ว อ่าเภอสันก่าแพง 
(ปัจจุบันอ่าเภอแม่ออน) จังหวัดเชียงใหม่ 
 
๓. คุณวุฒิ   น.ธ.เอก, ป.ธ. ๔, พ.ม., พธ.บ.(สังคมวิทยา), M.A.(Politics), Ph.D.(Political Science) 
 
๔. ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๑๗  น.ธ.เอก คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์  
พ.ศ. ๒๕๒๑   ป.ธ. ๔  คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ 
พ.ศ. ๒๕๒๘   พ.ม. : กรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. ๒๕๒๘  พธ.บ. (สังคมวิทยา) : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
พ.ศ. ๒๕๓๑  M.A.(Politics) : Poona University, India 
พ.ศ. ๒๕๓๖  Ph.D.(Political Science) : Marathwada University, India  
พ.ศ. ๒๕๕๗  ปปร.๑๗ สถาบันพระปกเกล้า  
พ.ศ. ๒๕๖๒  ปร.ด. (ส่ือสารการเมือง), มหาวิทยาลัยเกริก 
 
๕. การอบรมพิเศษ 
 ๑. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยสงฆ์ รุ่นท่ี ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 ๒. หลักสูตร การวิจัยขั้นพื้นฐาน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ วันท่ี ๒๒-๒๖ เมษายน ๒๕๔๕ 
 ๓ . ห ลั ก สู ต ร  ก า ร เขี ย น เค้ า โค ร ง ก า ร วิ จั ย  ส า ข า วิ ช า ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกับสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ วันท่ี ๑-๓ มิถุนายน ๒๕๔๕ 
 ๔. หลักสูตร พัฒนาทักษะ สร้างจิตส่านึกและพัฒนางาน ๕ ส เพื่อความส่าเร็จและมี
ประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติงาน วันท่ี ๖-๘ มิถุนายน ๒๕๔๖ โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 
  ๕ . ห ลักสูตร การพัฒ นาห ลักสูต รและผลงานทาง วิ ชาการด้าน สังคมศ าสต ร์  
คณะสังคมศาสตร์ มจร วันท่ี ๙-๑๑ กันยายน ๒๕๔๙ 
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 ๖. หลักสูตรประกาศนียบัตรช้ันสูงการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยส่าหรับนัก
บริหารระดับสูง รุ่นท่ี ๑๗ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗ 
 
๖. ต าแหน่งปัจจุบัน 
 ก. ต าแหน่งทางวิชาการ/ บริหาร 
พ.ศ. ๒๕๕๙  รองศาสตราจารย์  สาขา วิชารัฐศาสตร์ ประจ่ าภาค วิชารัฐศาสตร์  
   คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  (มจร) 
พ.ศ. ๒๕๔๙ - ปัจจุบัน  ผู้อ่านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
พ.ศ. ๒๕๕๓ – ปัจจุบัน  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการท่ัวไป มจร  
พ.ศ. ๒๕๔๖ – ปัจจุบัน ผู้จัดการมหาจุฬาบรรณาคาร  
 
 ข. ต าแหน่งกรรมการประจ าหน่วยงานใน มจร และภายนอก 
พ.ศ. ๒๕๔๑ – ปัจจุบัน กรรมการสภาวิชาการ     
พ.ศ. ๒๕๔๑ – ปัจจุบัน  กรรมการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์    
พ.ศ. ๒๕๔๑ – ปัจจุบัน  กรรมการบริหารงานบุคคล     
พ.ศ. ๒๕๕๓ – ปัจจุบัน กรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน   
พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗ กรรมการประจ่าอาคารอาคันตุกะ    
พ.ศ. ๒๕๔๑ – ปัจจุบัน  กรรมการประจ่าวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์   
พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘  กรรมการประจ่าวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์    
พ.ศ. ๒๕๕๖ – ปัจจุบัน กรรมการประจ่าวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย   
พ.ศ. ๒๕๕๐ – ปัจจุบัน กรรมการประจ่าสถาบันสมทบชิงเจี๋ย  ไต้หวัน  
พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗ กรรมการประจ่าสถาบันพระพุทธศาสนาศรีลังกา  

๗. ประสบการณ์ในการบริหารงานในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวางแผน   
   กรรมการสภามหาวิทยาลัย  
   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
   ผู้อ่านวยการส่านักงานเลขานุการฝ่ายกิจการวิทยาเขต  สนง. อธิการบดี
   เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย  
   หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ (๓ สมัย) 
   หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ (รก.) 
   ผู้อ่านวยการกองแผนงาน สนง. อธิการบดี  (รก.) 
   ผู้อ่านวยการกองนิติการ (รก.) 
   ผู้อ่านวยการกองกิจการพิเศษ (รก.) 
   กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย   
   รองประธานกรรมการมหาวิทยาลัยฝ่ายบริหารงานบุคคล   



 - ๓ - 

   รองประธานกรรมการบริหารวิชาการ   
   รองประธานกรรมการบริหารโรงพิมพ์   
   หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ (๓ สมัย ๑๒ ปี) 
 
 
๘. ประสบการณ์ในการไปศึกษาดูงานและประชุมสัมมนาในต่างประเทศ  (พ.ศ.๒๕๓๗-ปัจจุบัน)
 ไปประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานท่ีประเทศสาธารณรั ฐเกาหลี ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น ประเทศสหภาพพม่า (เมียนมาร์ ) ประเทศมาเลเซีย 
ประเทศสิงคโปร์ ประเทศศรีลังกา ประเทศลาว ประเทศเวียดนาม ประเทศอินโดนิเซีย ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประเทศฝรั่งเศส ประเทศเยอรมัน ประเทศเซอวิสเซอร์แลนด์ ประเทศเบล เยียม 
ประเทศอิตาลี ประเทศโปรตุเกส ประเทศอินเดีย ประเทศเนปาล และประเทศภูฐาน ประเทศอังกฤษ 
ฯลฯ   

๙. ประสบการณ์ในการบริหารอื่นๆ  
พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๓ ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนราชวัตรวิทยา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๔ ช่วยงานบริหารองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พสล) 
พ.ศ. ๒๕๔๔  ผู้ บ ริ ห า ร ดู แ ล กิ จ ก า ร โร ง เรี ย น อ นุ บ า ล ใ จ ดี  ข อ งคุ ณ เตื อ น ใ จ  
    สุจริตกุล (ดาวใจ ไพจิตร) 
พ.ศ. ๒๕๔๖ กร รมการ ท่ีปรึ กษ าด่ า เนิ น งาน โรง เรียน วิถีพุ ท ธ โรง เรียนมั ธยม 

วัดบึงทองหลาง 
พ.ศ. ๒๕๔๘  เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๓  อุปนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๕  นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑๐. ประสบการณ์ในการบรรยาย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินอกมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๐ – ปัจจุบัน วิทยากรสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาของศูนย์พิทักษ์

พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๕ อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์โรงเรียนพาณิชยการ 

ธนบุรีและศูนย์โรงเรียนวัดไตรมิตรวิทยาราม 
พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๕ อาจารย์พิเศษ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๕ อาจารย์พิเศษคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     
พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๔๖ อาจารย์พิเศษคณะสังคมศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๕๐ วิท ย า ก รอ บ รม เรื่ อ ง  อิ น เดี ย ศึ ก ษ า  ข อ งศู น ย์ อิ น เดี ย ศึ ก ษ า 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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พ.ศ. ๒๕๔๖  อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๔ อาจารย์พิเศษโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๗ ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยลุ่มน้่าปิง 
พ.ศ. ๒๕๔๗ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก 
พ.ศ. ๒๕๔๗ วิทย ากรบรรยายเรื่ อ ง  อาหารกายและอาหารใจ  มหา วิทยา ลัย

พระพุทธศาสนาโลก 
พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๐ อนุกรรมการธิการพิจารณาศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวกับพระพุทธศาสนา 

วุฒิสภา 
พ.ศ. ๒๕๕๐ – ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษวิทยาลัยทางบรมราชชนนี สระบุรี 
พ.ศ. ๒๕๕๖ – ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษวิทยาลัยการทัพอากาศ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ – ปัจจุบัน กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และกรรมการสอบปัองกันดุษฎีนิพนธ์ 

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค่าแหง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน ประธานคณะอนุกรรมการประสานความร่วมมือในการรณรงค์ป้องกันการ

ทุจริตระหว่างส่านักงาน ปปช. กับ มจร 
พ.ศ. ๒๕๕๗ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หลักสูตร รปม. ของสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
พ.ศ. ๒๕๖๑ กรรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

๑๑. ต าแหน่งท่ีได้รับมอบหมายทางนิติบัญญัติ หรือทางตุลาการ 
พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๔๙    กรรมการจัดตั้งหอสมุดรัฐสภาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๔๙ ท่ี ป รึ กษ าคณ ะอ นุ ก รรม า ธิกา รก ารศึ กษ า  ศ าส นา  ศิ ลป ะแล ะ 
   วัฒนธรรม วุฒิสภา 
พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๔๙  ท่ี ป รึ ก ษ า รั ฐ ม น ต รี ช่ วย ว่ า ก า รก ร ะท รวง เกษ ต ร แ ละ ส ห ก ร ณ์   
พ.ศ. ๒๕๔๙   ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ด่ารงต่าแหน่ง สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓ ท่ีปรึกษาประจ่าคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ  สภาผู้แทนราษฎร  
พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ อนุกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการศาสนาและศิลปวัฒนธรรม วุฒิสภา  
พ.ศ. ๒๕๕๔  ผู้ไกล่เกล่ียประจ่าศาลจังหวัดปทุมธานี 
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการต่ารวจ สภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖  ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
   และยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร   
พ.ศ. ๒๕๕๘ กรรมการปฏิรูปการพระพุทธศาสนา สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ อนุญาโตตุลาการ สถาบันอนุญาโตตุลาการ ส่านักงานศาลยุติธรรม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ท่ีปรึกษาอนุกรรมาธิการศาสนาฯ สภาผู้แทนราษฎร 
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พ.ศ. ๒๕๖๒ ท่ีปรึกษาผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ่านายกรัฐมนตรี (สมเกียรติ ศรลัมพ)์  
   
๑๒. เกียรติคุณท่ีได้รับ 
พ.ศ. ๒๕๔๕  พนักงานของรัฐตัวอย่าง  มจร กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๔๘   เกียรติบัตรสมาชิกพลร่วมสัมพันธ์กิตติมศักดิ์  
  หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ     
พ .ศ . ๒ ๕ ๕ ๑         ไ ด้ รั บ พ ระร า ชท าน  เสา เส ม า ธร รม จั ก ร  จ า กส ม เด็ จพ ระ เท พ 
    รัตน ราชสุด าฯ สยามบรมราชกุมารี   ใน ฐานะผู้ท่าคุณประโยชน์ 
    แก่พระพุทธศาสนา 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศนียบัตร นักเหินเวหากิตติมศักดิ์กองทัพอากาศ  
  หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กองบัญชาการยุทธทางอากาศ  
พ.ศ. ๒๕๕๒  ศิษย์ เก่าดี เด่น  สมาคมศิษย์ เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช 
    วิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๕  ประกาศนียบัตร (กิตติมศักดิ์) หลักสูตรเสนาธิการกิจ 
    โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ     
พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้รับพระราชทาน เข็มเสนาธิปัตย์ จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  
    สยามมกุฎราชกุมาร ในการบรรยายพิเศษ โรงเรียนเสนาธิการทหาร 
    อากาศ 
พ.ศ. ๒๕๕๘  นักจิตวิทยาดีเด่น จากสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๕๘  เกียรติบัตรประดับเครื่องหมายความสามารถกระโดดหอสูง กรองทัพเรือ 
    หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน 
พ.ศ. ๒๕๕๙  ได้รับโล่ วชิระเกียรติคุณ “ครูดศีรี พอ. มจร” โรงเรียนพุทธศาสนาวัน 

  อาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๙  แหนบหรือเข็มรูปกระเป๋ากระสุนคันชีพ 
    กรมทหารราบท่ี ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค ์   
พ.ศ. ๒๕๕๙  ประกาศนียบัตร นักโดดร่มกองทัพเรือกิตติมศักดิ์  
    กองทัพเรือ         

๑๓. เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  ได้ รั บ พ ระ ร า ชท าน เค รื่ อ งร า ช อิ สริ ย า ภ รณ์ อั น มี เกี ย รติ ย ศ ยิ่ ง 
    มงกุฎไทย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) 
พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นท่ีเชิดชูยิ่งช้างเผือก  
    ช้ันทวีติยาภรณ์ช้างเผือก  (ท.ช.) 
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๑๔. ต าแหน่งหน้าท่ีทางสังคม ปัจจุบัน  
   กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 
   กรรมการมูลนิธิโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร   
   กรรมการมูลนิธิพระครูธรรมสมาจารย์ (อุปัชฌาย์พัก ธมฺมทตฺโต) 
   กรรมการก่ากับมูลนิธิเพื่อการศึกษาวัดธรรมาภิรตาราม  
   ไวยาวัจกร วัดธรรมาภิรตาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
   ไวยาวัจกร วัดสามง่าม อ่าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
   กรรมการและเลขานุการมูลนิธิเสฐียร พันธรังษี 
   รองประธานกรรมการมูลนิธิจ่านงค์ ทองประเสริฐ 
 

๑๕. ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ และสิ่งตีพิมพ์ 
 ๑๕.๑ ผลงานวิจัย 
  ๑๕.๑.๑ สุรพล  สุยะพรหม,ดร. “การประเมินผลหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐศาสตร์” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัย, ๒๕๔๘. 
  ๑๕.๑.๒ สุรพล  สุยะพรหม,ผศ.ดร. “ความคิดทางการเมืองการปกครองตามแนว
พระพุทธศาสนาของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)”, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 
  ๑๕.๑.๓ สุรพล สุยะพรหม, ผศ.ดร. “รัฐกับการให้ความอุปถัมภ์และคุ้มครอง
พระพุทธศาสนา : กรณีศึกษาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐, สถาบัน
พระปกเกล้า, ๒๕๕๖. 
  ๑๕.๑.๔ สุรพล สุยะพรหม ผศ.ดร. และคณะ, “กลไกและระบบในการด่าเนินงาน
เพื่อบังคับใช้จริยธรรมของผู้ด่ารงต่าแหน่งทางการเมือง”, สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๖. 
  ๑๕.๑.๕ สุรพล สุยะพรหม,ผศ.ดร. “การบริหารจัดการองค์การเชิงพุทธบุรณาการ
เพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมไทย” โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้
ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา ส่านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  
และสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 
  ๑๕.๑.๖. สุรพล สุยะพรหม,รศ.ดร. และคณะ “กลไกการพัฒนาส่งเสริมสุขภาวะโดย
การยกระดับจิตการพึ่ งตนเองของแกนน่าผู้สูงอายุพุทธธรรม ในการเสริมสร้างศักยภาพขีด
ความสามารถของผู้สูงอายุติดเตียง“, ส่านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สัญญาทุนวิจัย) , 
๒๕๖๐. 
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 ๑๕.๒ ผลงานทางวิชาการ : ต ารา/หนังสือ 
  ๑๕.๒.๑ สุรพล  สุยะพรหม, ดร. และ ธีรยุทธ พึ่งเทียร,ดร. การบริหารงานบุคคล
และวิเคราะห์ความถนัด. กรุงเทพมหานคร ; ส่านักพิมพ์สูตรไพศาล, ๒๕๔๓. 
  ๑๕.๒.๒ สุรพล  สุยะพรหม, ดร. และธีรยุทธ  พึ่งเทียร,ดร. แผนและโครงการ . 
กรุงเทพมหานคร ; ส่านักพิมพ์สูตรไพศาล, ๒๕๔๔. 
  ๑๕.๒.๓ สุรพล  สุยะพรหม, ดร. แนวข้อสอบระเบียบสารบรรณ ท้ังภาคปรนัย
และอัตนัย. กรุงเทพมหานคร ; ส่านักพิมพ์สูตรไพศาล, ๒๕๔๔. 
  ๑๕.๒.๔ สุรพล  สุยะพรหม,ดร. การเมืองกับการปกครองของไทย. พิมพ์ครั้งท่ี ๑.
กรุงเทพมหานคร ; โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘. 
  ๑๕.๒.๕ สุรพล สุยะพรหม, ผศ.ดร., และ สุทธิรัก ศรีจันทร์เพ็ญ. ระเบียบวิธีวิจัย
ทางการจัดการ. กรุงเทพมหานคร ; โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 
  ๑๕.๒ .๖ สุรพล  สุยะพรหม,ผศ .ดร. และคณะ. พ้ื นฐานทางการจัดการ. 
กรุงเทพมหานคร ; โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 
  ๑๕.๒.๗ สุรพล  สุยะพรหม,ผศ.ดร. และคณะ. ทฤษฎีองค์การและการจัดการเชิง
พุทธ. กรุงเทพมหานคร ; โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 
  ๑๕ .๒ .๘  สุ รพล   สุยะพรหม ,ผศ .ด ร . ปรัชญาการเมื อ ง. พิ มพ์ ครั้ ง ท่ี  ๒ . 
กรุงเทพมหานคร ; โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑. 
 
 ๑๕.๓ ผลงานทางวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 
  ๑ ๕ .๓ .๑  Surapon Suyaporm, and Others, “ A Forecasting Model for 
Economic Growth and CO2 Emission Based on Industry 4.0 Political Policy under the 
Government Power: Adapting a Second-Order Autoregressive-SEM”, Journal of Open 
Innovation: Technology, Market, and Complexity, 2019, 5(3), 69; 
  ๑๕.๓.๒ Surapon Suyaprom and Thitiwut Manmee. “Education Reforn 
in Thailand 4.0 : A True Story or a Soap Opera” . ] A Sian Political Science Review. 
Volume 2 Number 2 (July-December 2018), pp.88-96. 
  ๑๕.๓.๓ Surapon Suyaprom and Thitiwut Manmee. “Buddhism Doctrine 
Organization Management” . ] A Sian Political Science Review. Volume 2 Number 2 
(July-December 2018), pp.123-132 
  ๑ ๕ .๓ .๔  Surapon Suyaporm, and Others, “ Developing a Forecasting 
Model to Enhance the Efficiency of Sustainable Development Policy: Enriching the 
LS-ARIMAX model” , Journal of Suvarnabhumi Institute of Technology 
(Humanities and Social Science), Vol. 1 No. 1 January – June 2018. pp. 294-313. 
  ๑ ๕ .๓ .๕  Surapon Suyaporm and Nun Nerashar Saksirisampant, The 
Buddhist Administrative Method of the Monastery Meditation Centers, BU ACADEMIC 
REVIEW, Vol. 13, No. 2, July – December 2014, pp. 109-121. 
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 ๑๕.๔ สิ่งตีพิมพ์/บทความทางวิชาการ 
  ๑๕.๔.๑ สุรพล สุยะพรหม, ดร. “ธรรมรัฐสู่ธรรมาธิปไตย”, ในสารนิพนธ์พุทธ
ศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัย, รุ่นท่ี ๔๔ ปีการศึกษา ๒๕๔๐, กรุงเทพมหานคร ; โรงพิมพ์มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พฤษภาคม ๒๕๔๒. (จ่านวนพิมพ์ ๒,๐๐๐ เล่ม) 
  ๑๕.๔.๒ สุรพล  สุยะพรหม, ดร. “รัฐศาสตร์เชิงพุทธ”, ในสารนิพนธ์พุทธศาสตร
บัณฑิตของมหาวิทยาลัย, รุ่นท่ี ๔๕ ปีการศึกษา ๒๕๔๑, กรุงเทพมหานคร ; โรงพิมพ์มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ; พฤษภาคม ๒๕๔๓. (จ่านวนพิมพ์ ๒,๐๐๐ เล่ม) 
  ๑๕.๔.๓ สุรพล  สุยะพรหม, ดร. “พระพุทธศาสนากับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน”, 
ในสารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัย, รุ่นท่ี ๔๘ ปีการศึกษา ๒๕๔๔, กรุงเทพมหานคร 
; โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ; พฤษภาคม ๒๕๔๖. (จ่านวนพิมพ์ ๓,๐๐๐ เล่ม) 
  ๑๕.๔.๔ สุรพล  สุยะพรหม, ดร. “ความคิดทางการเมือง : ประชาธิปไตยตามแนว
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)”, ในสารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัย, รุ่นท่ี ๔๙ 
ปีการศึกษา ๒๕๔๕, กรุงเทพมหานคร ; โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พฤษภาคม ๒๕๔๗. 
(จ่านวนพิมพ์ ๓,๐๐๐ เล่ม) 
  ๑๕.๔.๕ สุรพล  สุยะพรหม, ดร. “ความสัมพันธ์ไทย – จีน : มิติท่ีส่าคัญทาง
พระพุทธศาสนา”, ในสารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัย, รุ่นท่ี ๔๙ปีการศึกษา ๒๕๔๕, 
กรุงเทพมหานคร ; โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ; พฤษภาคม ๒๕๔๗. (จ่านวนพิมพ์ ๓,๐๐๐ 
เล่ม) 
  ๑๕.๔.๖ สุรพล  สุยะพรหม, ดร. “พระสงฆ์กับการศึกษาการเมืองการปกครอง”, ใน
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์. ปีท่ี ๒ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๔๙) : หน้า ๑๒๑ – ๑๓๔. 
  ๑๕.๔.๗ สุรพล  สุยะพรหม, ผศ.ดร. “พระพุทธศาสนากับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 
(ฉบับปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม)”, ใน มหาจุฬาวิชาการ, กรุงเทพมหานคร ; โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐. (จ่านวนพิมพ์ ๒,๐๐๐ เล่ม) 
  ๑๕ .๔ .๘  สุ รพล  สุย ะพรหม, ผศ .ด ร. “รัฐ กับการอุปถัมภ์ และคุ้ ม ครอง
พระพุทธศาสนา”. ในพุทธอุทยานวิชาการ, รวมบทความทางวิชาการพระพุทธศาสนาประยุกต์เข้า
กับศาสตร์สมัยใหม่ของวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์. กรุงเทพมหานคร ; โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๐. (จ่านวนพิมพ์ ๑,๐๐๐ เล่ม) 
  ๖.๔.๙ สุรพล  สุยะพรหม,ผศ.ดร. “ความคิดทางการเมืองตามแนวพระพุทธศาสนา
ของพุทธทาสภิกขุ”. ใน สารนิพนธ์ พุทธศาสตรบัณฑิต ประจ่าปี ๒๕๕๑, กรุงเทพมหานคร ; โรง
พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑. (จ่านวนพิมพ์ ๓,๐๐๐ เล่ม) 
  ๑๕.๔.๑๐ สุรพล  สุยะพรหม,ผศ.ดร., “สถาบันสมทบ : มิติแห่งความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศท่ียั่งยืน”, พุทธจักร. ปีท่ี ๖๔ ฉบับท่ี ๘ (สิงหาคม ๒๕๕๓): หน้า ๒๕ – ๒๙. (จ่านวน
พิมพ์๕,๐๐๐ เล่ม) 
  ๑๕.๔.๑๑ สุรพล  สุยะพรหม, ผศ.ดร. “การควบคุมและบังคับบัญชาองค์กรสงฆ์
ไทย”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีท่ี ๑ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม – เมษายน ๒๕๕๕) : หน้า 
๓๗-๕๑ (จ่านวนพิมพ์ ๑,๐๐๐ เล่ม) 
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  ๑๕ .๔ .๑๒  สุรพ ล  สุยะพ รหม  และคณ ะ . “รู ปแบ บภาวะ ผู้น่ า ต ามแน ว
พระพุทธศาสนาของผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีท่ี ๕ 
ฉบับท่ี ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๕๙) : ๑-๑๖ 
  ๑๕.๔.๑๓ สุรพล สุยะพรหม และคณะ. “การประยุกต์รูปแบบการบริหารเชิงพุทธ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดนนทบุรี”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีท่ี ๕ ฉบับท่ี 
๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙) : ๙๗-๑๐๖ 

  ๑๕.๔.๑๔ สุรพล สุยะพรหม และคณะ. “การสร้างความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”. วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ปีท่ี ๑๕ ฉบับท่ี ๑ มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๘) : ๑๗-๒๔ 

  ๑๕.4.15 สุรพล สุยะพรหม และคณะ. “การบริหารจัดการกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ 
เพื่อสวัสดิการชุมชนอย่างยั่งยืนในเขตจังหวัดภาคใต้”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร. ปีท่ี ๖ ฉบับท่ี ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๕๘) : ๒๒๑-๒๒๘ 

  ๑๕.4.16 สุรพล สุยะพรหม และคณะ. “การพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษา
พระปริยัติธรรม”. วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย. ปีท่ี ๑๑ ฉบับท่ี ๑ มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๘) 
: ๑๘๓-๑๙๗ 

  ๑๕.4.17 สุรพล สุยะพรหม. “กระบวนการสร้างความปรองดองในสังคมไทยตาม
รูปแบบพุทธวิธีการช่าระอธิกรณ์”. วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์. ปีท่ี ๑๐ ฉบับท่ี ๒๙ 
พฤษภาคม-กันยายน๒๕๕๘) : ๓๙-๕๔ 

  ๑๕.4.18 สุรพล สุยะพรหม และคณะ. “รูปแบบการส่งเสริมจริยธรรมทางการ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้น่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนล่าง”. วารสาร 
มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีท่ี ๔ ฉบับท่ี ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๕๘) : ๒๐๕-๒๒๐ 

  ๑๕.4.19 สุรพล สุยะพรหม และคณะ. “พุทธบูรณาการเพื่อส่งเสริมยุทธศาสตร์การ
สร้างความเข้มแข็งในการบริหารของส่านักงานต่ารวจแห่งชาติ ”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์. ปีท่ี ๔ ฉบับท่ี ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๘) : ๕๙-๗๓ 

  ๑๕.4.20 สุรพล สุยะพรหม และคณะ. “บทบาทพระสงฆ์ต่อการส่งเสริมกลุ่มสัจจะ
ออมทรัพย์ท่ีมีผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนจังหวัดเชียงราย”. วารสารบัณฑิตศึกษามนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ปีท่ี ๓ ฉบับท่ี ๑มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๗) : ๘๙-๑๐๘ 

  ๑๕.4.21 สุรพล สุยะพรหม และคณะ. “ผลสัมฤทธ์ิการบริหารจัดการสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน เพื่อความยั่งยืนของเศรษฐกิจชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน”. วารสาร
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ . ปีท่ี ๘ ฉบับท่ี ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๕๗) : 
๘๗-๑๐๑ 

๑๕.4.22 สุรพล สุยะพรหม และคณะ. “การบริหารจัดการองค์กรเชิงพุทธบูรณา
การเพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะ และการเรียนรู้ของสังคมไทย”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนคร. ปีท่ี ๕ ฉบับพิเศษตุลาคม ๒๕๕๗) : ๑-๒๑ 
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  ๑๕.4.23 สุรพล สุยะพรหม และคณะ. “บทบาทพระสงฆ์ต่อการส่งเสริมกลุ่มสัจจะ
ออมทรัพย์ท่ีมีผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนจังหวัดเชียงราย”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนคร. ปีท่ี ๕ ฉบับพิเศษ ตุลาคม ๒๕๕๗) : ๑๔๒-๑๕๙ 

  ๑๕.4.24 สุรพล สุยะพรหม และคณะ. “พุทธวิธีบริหารของส่านักปฏิบัติธรรม”. 
BU Academic Review. ปีท่ี ๑๓ ฉบับท่ี ๒กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๗) : ๑๐๙-๑๒๑ 

  ๑๕.4.25 สุรพล สุยะพรหม และคณะ. “ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรชุมชนเพื่อ
สร้างสังคมเชิงคุณภาพในเขตพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง”. วารสารบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. ปีท่ี ๘ ฉบับท่ี ๑ มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๗) : ๑๕๒-๑๕๙ 

  ๑๕.4.26 สุรพล สุยะพรหม และคณะ. “การพัฒนาองค์การพระพุทธศาสนาในเขต
จังหวัดภาคเหนือตอนบน”. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น . ปี ท่ี ๓๗ ฉบับท่ี ๒ 
เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๗) : ๗๙-๘๖ 

  ๑๕.4.27 สุรพล สุยะพรหม และคณะ. “การบริหารงานของพระสังฆาธิการ ในเขต
การปกครองคณะสงฆ์ภาค ๔ เพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา”. สกัทอง : วารสารมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์. ปีท่ี ๑๙ ฉบับท่ี ๑มกราคม-เมษายน ๒๕๕๖) : ๔๓-๕๔ 

  ๑๕.4.28 สุรพล สุยะพรหม และคณะ. “การควบคุมและการบังคับบัญชาองค์กร
สงฆ์ไทย”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีท่ี ๑ ฉบับท่ี ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๕๕) : ๓๗-
๕๑ 

  ๑๕ .4 .29 สุรพล สุยะพรหม และคณะ.“พระสงฆ์กับการศึกษาการเมืองการ
ปกครอง”. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์. ปีท่ี ๒ ฉบับท่ี ๑ มกราคม-เมษายน๒๕๔๙) : ๑๒๑-
๑๓๔ 

 

 ๑๕.๕ ผลงานทางวิชาการด้านอื่นๆ 
  ๑๕.๕.๑ เป็นประธานควบคุมวิทยานิพนธ์ (ประธานกรรมการท่ีปรึกษา) วิทยานิพนธ์ 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ ของนายนริศร ทองธิราช เรื่อง นโยบายของรัฐกับปัญหา
ท่ีดินท่ากินของเกษตรกร : กรณีศึกษาการแก้ไขปัญหาเกษตรกรท่ีจังหวัดสกลนคร, มหาวิทยาลัย
รามค่าแหง, ๒๕๕๐. 
  ๑๕.๕.๒ เป็นกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ (กรรมการท่ีปรึกษา)วิทยานิพนธ์ 
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ของพระเทพปริยัติเมธี(ขณะท่ีมีสมณศักดิ์
ท่ี พระราชปริยัติ : สฤษดิ์  สิริธโร) เรือง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 
  ๑๕.๕.๓ เป็นประธานกรรมการและเป็นกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์หรือกรรมการ
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ – ปัจจุบัน ท่ีส่าเร็จการศึกษาแล้ว ประมาณกว่า ๒๕ เรื่อง 
เช่น   
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   - การไกล่เกล่ียข้อพิพาทตามหลักสาราณียธรรมในสังคมไทย 
   - ภาวะผู้น่าด้านมนุษย์สัมพันธ์ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ 
๔ 
   - การจัดการทุนมนุษย์ตามแนวพระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัฒน์ 
   - การประยุกต์ใช้การประชาสัมพันธ์เชิงพุทธในส่านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
   - กระบวนการสรรหาบุคคลของส่านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตามหลักธรร
มาภิบาล 
   - การบริหารงานมหาวิทยาลัยของรัฐตามหลักพรหมวิหาร ๔ : กรณีศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
   - การบริหารงานคณะสงฆ์ลาวภายใต้ระบอบสังคมนิยม : กรณีศึกษาคณะสงฆ์นคร
หลวงเวียงจันทร์ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
   - การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขา : กรณีศูนย์การเรียนรู้ชุมชน อ่าเภอ
พล จังหวัดขอนแก่น 
   - การบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรมของส่านักนโยบายและแผนกลาโหม 
กระทรวงกลาโหม 
   - การปฏิบัติงานของข้าราชการต่ารวจตามหลักฆราวาสธรรม ๔ : กรณีศึกษา
กองบัญชาการต่ารวจสันติบาล ส่านักงานต่ารวจแห่งชาติ 
   - การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต่าบลตามหลักธรรมาภิบาล : กรณีศึกษา
องค์การบริหารส่วนต่าบลอ่าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
  ๑๕.๕.๔ เป็นประธานกรรมการและเป็นกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์หรือกรรมการ
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๑ – ปัจจุบัน ท่ีส่าเร็จการศึกษาแล้ว ประมาณกว่า ๕๐ เรื่อง เช่น   
  - ศึกษ าประสิทธิภ าพการบริห ารจัด การ วัดของเจ้ าอาวาสใน เขต ธนบุ รี 
กรุงเทพมหานคร 
  - ศึกษาบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการปกครองของจังหวัดปทุมธานี 
  - ประสิทธิภาพการบริหารงานของเจ้าอาวาสในจังหวัดนนทบุรี 
  - คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของพระสังฆาธิการตามทัศนะของผู้น่าชุมชนในอ่าเภอ
เมือง จังหวัดนนทบุรี 
  - ภาวะผู้น่าของเจ้าอาวาส : ศึกษาเฉพาะกรณีเจ้าอาวาสในอ่าเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ 
  - การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีหน่วยอบรม
ประชาชนประจ่าต่าบลในจังหวัดสมุทรปราการ 
  - บทบาทของพระสงฆ์ต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในชุมชนมอญ อ่าเภอพระ
ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
  - ศึกษาบทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารงานศาสนศึกษาจังหวัดจันทบุรี 



 - ๑๒ - 

  ๑๕.๕.๕ เป็นกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก สาขารัฐประศาสน
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ เช่น  
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์วิถีพุทธในยุคโลกาภิวัฒน์ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนทางปัญญาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 
  ๑๕.๕.๖ เป็นกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก สาขารัฐประศาสน
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค่าแหง เช่น รูปแบบการเมืองภาคประชาชนว่าด้วยเรื่องท่ีดินท่ากิน 
  ๑๕.๕.๗ เป็นกรรมการและเลขานุการยกร่างหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
  ๑๕.๕.๘ เป็นกรรมการและเลขานุการยกร่างหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
 

 


