
 

 

 

 

 

 

ประวัติและผลงาน 
 

๑.   ช่ือ    ดร.ประพันธ์  ศุภษร  (ภาษาอังกฤษ)  Dr. Prapan  Supasorn 
๒.  ประวัติการศึกษา 

-๒๕๓๗  เปรียญธรรม  ๗  ประโยค  กองบาลีสนามหลวง  กรมการศาสนา         
           กระทรวงศึกษาธิการ 
-๒๕๔๐  พุทธศาสตรบัณฑิต(พธ.บ.),เกียรตินิยม, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
-๒๕๔๔  พุทธศาสนศึกษา (ศศ.ม.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
-๒๕๕๐  พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
          ๓.  ตําแหน่ง 

บริหาร  :  รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
วิชาการ  : รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สังกัดคณะพุทธศาสตร์ 

  
          ๔.  งานวิจัย 

๑.  ดร.ประพันธ์  ศุภษร “การใช้เหตุผลในพระไตรปิฎก”  เสนอสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์   
           มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร

บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์  ฉบับท่ี ๑ มกราคม – เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘. หน้า  
๒.ดร.ประพันธ์  ศุภษร “กระบวนการพัฒนาจิตอาสาตามแนวพระพุทธศาสนา” ได้

ทุนอุดหนุนจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
๓.  ผศ.ดร.ประพันธ์  ศุภษร.  “การอธิบายธรรมด้วยหลักเหตุผลในคัมภีร์อรรถกถาพระ

สุตตันตปิฎก”.  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๕๗. 
๔. ผศ.ดร.ประพันธ์  ศุภษร(ร่วมวิจัย) ดร.ตวงเพชร สมศรี. “วิถีวัฒนธรรมการเอ้ืออาทรของ

ชาวพุทธในสังคมไทย”. ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย, 
๒๕๕๙ 
          ๕.  ผศ.ดร.ประพันธ์  ศุภษร(ร่วมวิจัย), ดร.สมคิด เศษวงศ์ “วิถีวัฒนธรรมแบบเอ้ืออาทรใน
ประชาคมอาเซียนของประเทศไทยและกัมพูชา”.  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหาจุฬา- 
ลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๖๐. 



๖.  ผศ.ดร.ประพันธ์  ศุภษร “วิธีการสืบทอดภูมิปัญญาชาดกผ่านวิถีวัฒนธรรมท้องถ่ินของ
ชาวพุทธจังหวัดร้อยเอ็ด”. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  
๒๕๖๑. 

๗.  รศ.ดร.ประพันธ์  ศุภษร, ดร.กฤติกาวลัย หิรัญสิ. “พระพุทธศาสนากับโหราศาสตร ์: การ
พึ่งพาและแนวการปฏิบัติในสังคมไทยยุคไทยแลนด์ 4.0” สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  มหาวทิยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๖๒. 

 
๕. บทความวิชาการ 

  ๑) ดร.ประพันธ์  ศุภษร.   “พระวินัยกับการบรรลุธรรม”. ตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษา 
      ปริทรรศน์ ปีท่ี ๒   ฉบับท่ี ๓ กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๔๙ 

๒) ดร.ประพันธ์  ศุภษร.    “พระวินัยท่ีสัมพันธ์กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม:  ศึกษากรณีพระ  
              วินัย ๒๒๗ ข้อในพระวินัยปิฎก”. ตีพิมพ์ในวารสาร พ.ส.ล. ปี๒๕๔๑ 
๓)  ดร.ประพันธ์  ศุภษร.    “มหานิทเทสคัมภีร์ว่าด้วยศาสตร์แห่งการขยายความยุคต้น”.  

   ตีพิมพ์ในวารสาร บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ ปีที่ ๔ ฉบับท่ี ๑ มกราคม-มีนาคม  
   ๒๕๕๑  

๔)  ดร.ประพันธ์  ศุภษร.  “กระบวนทัศน์การพัฒนามนุษย์แบบองค์รวมในทัศนะของ 
      พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตฺโต)”. ตีพิมพ์ในวารสาร บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์  
      ปีที่ ๓ ฉบับท่ี ๔ ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๐ 

๕) ดร.ประพันธ์  ศุภษร.  “การปกครองของเม้งจื้อกับพระพุทธศาสนา”. ไตีพิมพ์ในวารสาร
บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ ปีที่ ๘ ฉบับท่ี๒ พฤษภาคม –สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕. หน้า ๑๖-๓๘. 
๖) ดร.ประพันธ ์ ศุภษร.   “กระบวนการพัฒนาจิตอาสาตามแนวพระพุทธศาสนา” ตีพิมพ์

ในวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ ปีท่ี ๑๑  ฉบับที่๑ มกราคม – เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘. หน้า ๑๖-
๓๒. 

๗) ผศ.ดร.ประพันธ์  ศุภษร.(รว่มเขียน) “ระบบการทํางานของบุคคลต้นแบบเชิงพุทธบูรณา
การ” ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒ เดือนพฤษภาคม – 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๘)  ผศ.ดร.ประพันธ์  ศุภษร.  “การอธิบายธรรมด้วยหลักเหตุผลในคัมภีร์อรรถกถาพระ   
สุตตันตปิฎก”.  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๖๑. 

  ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น  ปีที่ ๕ ฉบับท่ี ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑     
 หน้า ๒๘๑-๓๐๑. 

๙)  ผศ.ดร.ประพันธ์  ศุภษร(ร่วมเขียน), ดร.สมคิด เศษวงศ์ “วิถีวัฒนธรรมแบบเอ้ืออาทรเชิง
พุทธในประชาคมอาเซียน : ศึกษาประเทศไทยและประเทศกัมพูชา”.  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๖๐.  ตพีิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ ปีที่ 
๑๕ ฉบับเพิ่มเติมธันวาคม ๒๕๖๒  หน้า ๘๙-๑๐๐. 

๙)รศ.ดร.ประพันธ์  ศุภษร  “ การศึกษาวิเคราะห์การให้ทานของพระเวสสันดร” (บทความ
วิจัยอิสระ ใช้ประกอบการเรียนการสอน) 

 
 



             ๖.  เอกสารคําสอน  
  พระพุทธศาสนาเถรวาท 
  สัมมนาพระไตรปิฎก 
  สัมมนาพระไตรปิฎกและอรรถกถา 
 ๗.  หนังสือ 
  กรรม การเกิดใหม่และอนัตตา   
  การใช้เหตุผลในพระพุทธศาสนา  
  พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ 
  ๑๑๑  นิทราจากชาดก 
 ๘.  เอกสารประกอบการสอน 
  พระพุทธศาสนาเถรวาท 
  พระพุทธศาสนากับการศึกษา 
  สัมมนาพระไตรปิฎก 
  พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ 
  งานนิพนธ์ทางพระพุทธศาสนาเพื่อการวิจัย 
  สัมมนาพระไตรปิฎกและอรรถกถา  
  สัมมนาพุทธธรรม 
  สัมมนาพระไตรปิฎกและงานนิพนธ ์
  พระพุทธศาสนากับศาสตร์แห่งการตีความ  
  
 ๙.  ประสบการณ์ด้านการสอน 
  ๒๕๕๓ เป็นอาจารยพ์ิเศษบรรยาย วชิา จริยธรรมและการดําเนินชวีิต                             
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
  -ระดบับณัฑิตศึกษา 
  วิชาพระพุทธศาสนาเถรวาท   
  วิชาพระพุทธศาสนากับการศึกษา  
  วิชาพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่   
  วิชาศาสนาเปรียบเทียบ 
  วิชาสัมมนาพระไตรปิฎก 
  วิชาศึกษาเฉพาะเรื่องในพัฒนาการแห่งพระพุทธศาสนา 
  วิชางานนพินธ์ทางพระพุทธศาสนาเพื่อการวจิัย 
  วิชาชีวิตและความตาย   
   วิชาสัมมนาพระไตรปิฎกและอรรถกถา  
  วิชาสัมมนาพุทธธรรม 
  วิชาสัมมนาพระไตรปิฎกและงานนิพนธ ์
  วิชาพระพุทธศาสนากับศาสตร์แห่งการตีความ  
 
 



 ๑๐.ประสบการณ์การทํางานด้านคัมภีร์/หนังสือ /ตํารา /พจนานุกรม 
๒๕๔๐–๔๙   เจ้าหน้าท่ีตําราวชิาการ ฝา่ยคัมภีร์พุทธศาสน์ กองวิชาการ   

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
๒๕๔๐- ๒๕๔๒  เลขานุการคณะบรรณกรตรวจสํานวนการแปลพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย 
๒๕๔๓-๔๕   กรรมการแปลอรรถกถาพระสตุตันตปิฎก  ฉบับมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 
๒๕๔๘-  ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตรวจชาํระพระไตรปิฎกภาษาไทย  

  ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในการพิมพ์ครั้งที่ ๒ 
๒๕๔๒-๔๘  อาจารย์พิเศษบรรยายวชิา พระไตรปิฎกเบ้ืองต้น  พระวินัย ๑-๒ พระสุตตันตปิฎก ๑ 

เป็นต้น ที่สถาบันธรรมกายนานาชาติ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี 
๒๕๕๖- ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการจัดทําพจนานุกรมศัพท์พระไตรปฎิก กองธรรมศาสตร์และ 

  การเมือง ราชบัณฑิตยสภา 

 ๑๑.  ประสบการณ์ดา้นงานประกันคุณภาพการศึกษา 
  ๒๕๕๐-ปัจจุบัน  เป็นกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สกอ. 
  ๒๕๕๕  -  คณะทํางานประสานงานเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน   
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  ๒๕๕๔-ปัจจุบัน  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ 
  การศึกษาภายนอก สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
  (องค์การมหาชน) สมศ. 
 

๑๒.  ประสบการณ์ดา้นสมาคม มูลนิธิ 
 ๒๕๕๒-   กรรมการมูลนิธิศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 
 ๒๕๕๕- กรรมการมูลนิธิเสฐียร  พันธรังษี 
 ๒๕๕๓   กรรมการฝ่ายนันทนาการ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย  
                                มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๒๕๕๕   กรรมการจัดตั้งสหกรณ์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๒๕๕๗ -๒๕๖๐ เลขานุการมูลนิธิศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๒๕๕๙-ปัจจุบัน กรรมการกลาง สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
         ๒๕๖๐-ปัจจุบัน กรรมการมูลนิธิจาํนงค์ ทองประเสริฐ     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช- 
                            วิทยาลัย. 
๑๓.  บริการวิชาการแก่สังคม 
๒๕๕๙- ปัจจุบัน บรรยาย/ตอบปัญหาเก่ียวกับพระไตรปิฎกและอรรถกถา แก่ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และ  
                   ผู้สนใจท่ัวไป 
 บรรยายพระไตรปิฎกออนไลน์ ทุกวันพระ ๘ คํ่าและ ๑๕  คํ่า  


