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ประวัติและผลงาน ผศ.ดร.ตวงเพชร สมศร ี
  
ชื่อ ภาษาไทย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตวงเพชร  สมศรี   
    ภาษาอังกฤษ  Asst.Prof.Dr.Toungpetch  Somsri 
ต าแหน่ง อาจารย์ประจ า  

          เลขานุการโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต   
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคพิเศษ  

สังกัด  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาราชวิทยาลัย 
ที่อยู่ปัจจุบัน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  
  E-mail: mameaw43@hotmail.com  
การศึกษา 

๑. วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป  
 จาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๒.   ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) สาขาภาษาอังกฤษ 
 จาก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

  ๓. พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต (พธ.ม.) สาขาพุทธศาสตร์และศิลปะแห่งชีวิต 
   จาก ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์  

     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  ๔.  พุทธศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต (พธ.ด.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
   จาก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ 
การอบรม 

๑. หลักสูตร “วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์แนวใหม่”  
จาก สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒. หลักสูตร “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (Training for the Trainer)”  
แม่ไก่รุ่นที่ ๑๒ จากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  
ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๓. หลักสูตร “การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)”  
จากสมาคมส่งเสริมการวิจัย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๔. หลักสูตร “เทคนิคการวิจัยทางสังคมแบบผสม (Mixed Method)  
จากสมาคมส่งเสริมการวิจัย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๑ 
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๕. หลักสูตร “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัย
ด้านนวัตกรรมเพ่ือให้ได้ทุน” จากสมาคมส่งเสริมการวิจัย ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

วิชาทีส่อน  
ระดับปริญญาตรี  การเขียนบทความทางพระพุทธศาสนา 
ระดับปริญญาโท  จิตวิทยาแนวพุทธ, ระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา 
   พระพุทธศาสนาเถรวาท 
ระดับปริญญาเอก ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูง 

สัมมนางานวิจัยและวิทยานิพนธ์,  
สัมมนาพระพุทธศาสนากับวิชาชีพ 
สัมมนาพระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่ 
สัมมนาพระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม,  
สัมมนาพระพุทธศาสนากับประชาคมอาเซียน 

 
ผลงานวิชาการ 

๑) เอกสารประกอบการสอน 
  ๑. เอกสารประกอบการสอนวิชาสุขภาพจิต (Mental Health) ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่๓ 
ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ 
  ๒. เอกสารประกอบการสอนวิชาเทคนิคมนุษยสัมพันธ์ (ฉบับปรับปรุง) ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 
๔ ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ 
  ๓. เอกสารประกอบการสอนวิชาจิตวิทยาแนวพุทธ ระดับปริญญาโท สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ 
  ๔. เอกสารประกอบการสอนวิชาสัมมนาพระพุทธศาสนากับประชาคมอาเซียน ระดับปริญญา
เอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๒ 
  ๕) เอกสารประกอบการสอนวิชาระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูง ระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๒) งานวิจัย 
  ๑. วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต เรื่องการศึกษาการน าหลักพุทธธรรมมาใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของข้าราชการต ารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 
๒๕๕๒ 
  ๒. สารนิพนธ์ระดับปริญญาเอก เรื่องศึกษาวิเคราะห์หลักการครองงานทางพระพุทธศาสนา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๕ 
  ๓. งานวิจัยเรื่องกระบวนการพัฒนาจิตอาสาตามแนวพระพุทธศาสนาได้ทุนอุดหนุนจาก
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
  ๔. สารนิพนธ์ระดับปริญญาเอก เรื่องศึกษาการน าหลักพุทธธรรมมาใช้ส่งเสริมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต ารวจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ๕. สารนิพนธ์ระดับปริญญาเอก เรื่องพัฒนาการทางจริยธรรมของข้าราชการต ารวจตามแนว
พุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖  
  ๖. วิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต เรื่องวิธีการพัฒนาจริยธรรมของข้าราชการต ารวจเชิงพุทธ
บูรณาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  ๗. งานวิจัย เรื่องระบบการท างานของบุคคลต้นแบบเชิงพุทธบูรณาการ ได้ทุนอุดหนุนจาก
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
  ๘. งานวิจัย เรื่องวิถีวัฒนธรรมการเอ้ืออาทรของชาวพุทธในสังคมไทย ได้ทุนอุดหนุนจาก
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
  ๙. งานวิจัย เรื่องการส่งเสริมแรงจูงใจในการท างานจิตอาสาแนวพุทธของอาสาสมัครต ารวจ
ชุมชน ได้ทุนอุดหนุนจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
  ๑๐. งานวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์การเก็บรักษาน้ าผึ้งและเนยข้นตามหลัก
พระพุทธศาสนา ได้ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
  ๑๑. งานวิจัย  เรื่องการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์การเก็บรักษาเภสัช ๕ ตามหลัก
พระพุทธศาสนา ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
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๓) บทความวิจัย/บทความวิชาการ/บทวิจารณ์หนังสือ 
๑. บทความวิจัยเรื่อง “การศึกษาการน าหลักพุทธธรรมมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของ 

ข้าราชการต ารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารสาวิกาสิกขาลัย เสถียรธรรมสถาน 
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  ๒. บทความวิจัยเรื่อง วิธีการพัฒนาจริยธรรมของข้าราชการต ารวจเชิงพุทธบูรณาการ ได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารพุทธศาสน์ศึกษาของศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฉบับปีที่ ๒๒ ฉบับที่ 
๑ (มกราคม – เมษายน ๒๕๕๘) 
  ๓. บทความวิจัยเรื่อง “กระบวนการพัฒนาจิตอาสาตามแนวพระพุทธศาสนา” ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ ปีที่ ๑๑ ฉบับที๑่ มกราคม – เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ๔. บทความวิจัยเรื่อง “ระบบการท างานของบุคคลต้นแบบเชิงพุทธบูรณาการ” ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ TCI ฐาน ๑ ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  ๕. บทความวิจัยเรื่อง “วิถีวัฒนธรรมการเอ้ืออาทรของชาวพุทธในสังคมไทย” ได้รับการตีพิมพ์
ในวารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ TCI ฐาน ๑ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ ตีพิมพ์ในงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
  ๖. บทวิจารณ์หนังสือวารสารปัญญา เรื่อง “พระพรหมคุณาภรณ์ในทัศนะของผม” ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ TCI ฐาน ๑ ปีที่ ๑๓ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐  
  ๗. บทความวิชาการเรื่อง “ทิศ ๖ กับการเอ้ืออาทรตามวิถีชีวิตของชาวพุทธ” ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ 
  ๘. บทความวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมแรงจูงใจในการท างานจิตอาสาเชิงพุทธของอาสาสมัคร
ต ารวจชุมชน” ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ TCI ฐาน ๑ ปีที่๑๔ ฉบับพิเศษ ประจ าเดือน
มิถุนายน ๒๕๖๑ 
  ๙. บทความวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์การเก็บรักษาน้ าผึ้งและเนยข้นตามหลัก
พระพุทธศาสนา” ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ TCI ฐาน ๑ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ มกราคม – 
เมษายน ๒๕๖๒  
  ๑๐. บทความวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์การเก็บรักษาเภสัช ๕ ตามหลัก
พระพุทธศาสนา” ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยนครพนม TCI ฐาน ๑ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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การท างาน 
๑. อาจารย์ประจ าหน่วยวิทยบริการสาวิกาสิกขาลัยเป็นผู้ช่วยสอนระดับปริญญาโท  

วิชาชีวิตและความตายในทัศนะของชาวพุทธ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗ 
๒. อาจารย์พิเศษ ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง 

กรณราชวิทยาลัย เป็นอาจารย์บรรยายประจ าวิชาสุขภาพจิต สาขาวิชาจิตวิทยา ชั้นปีที่ ๓ และวิชาเทคนิค
มนุษยสัมพันธ์ สาขาวิชาจิตวิทยาชั้นปีที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ 

๓. นักวิชาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ 

๔. รองประธานกรรมการสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการ 
ต ารวจสันติบาล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ 
  ๕. กรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/บทความวิชาการ/บทวิจารณ์
หนังสือ นิสิตระดับปริญญาโท – เอก พ.ศ. ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน 

๖. กรรมการสอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/บทความวิชาการ/ 
บทวิจารณ์หนังสือนิสิตระดับปริญญาโท – เอก พ.ศ. ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน 
  ๗. วิทยากรอบรมพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่) รุ่นที่ ๑๒ เครือข่ายมหาวิทยาลัยศิลปากร 
และส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) พ.ศ. ๒๕๕๙ – ปัจจุบัน 
  ๘. เลขานุการโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคพิเศษ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน 
  ๙. คณะกรรมการกลั่นกรองบทความวิชาการประจ าวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ – ปัจจุบัน 
  ๑๐. ผู้ช่วยบรรณาธิการวารสารพุทธนวัตกรรมปริทรรศน์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ – ปัจจุบัน 
  ๑๑. คณะกรรมการบริหารงานวิจัยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ – ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

รางวัลเกียรติคุณ 
๑) ได้ รับการคัด เลือกวิทยานิพนธ์ดี เด่น  “ระดับดี”  พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

พระพุทธศาสนา เรื่องวิธีการพัฒนาจริยธรรมของข้าราชการต ารวจเชิงพุทธบูรณาการ ปี พ.ศ. 
๒๕๕๗ 

๒) ได้รับคัดเลือกเป็นนักวิจัย “ระดับดี” จากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ประจ าปี ๒๕๖๐ 

๓) ได้รับการรับรองเป็น “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” ภาคบรรยาย หมวดที่ ๑ การทบทวน
วรรณกรรมและกรอบแนวคิดการสังเคราะห์วรรณกรรม จากส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) ปีพ.ศ. ๒๕๖๑ 


