
 
ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาปรัชญา วิทยาเขตขอนแกน 
 

๑. ช่ือ/ฉายา/สกุล   ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศพรพวัณ 
๓๒๕๐๒๐๐๖๖๓๒๕๑   

๒. ตําแหนงทางวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารย 
๓. สาขาท่ีเช่ียวชาญ  ปรัชญา / พระพุทธศาสนา 
๔. สังกัด-สถานท่ี  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาปรัชญา  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน 
๕.ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ ปท่ีสําเร็จ ช่ือสถานท่ีศึกษา 
พธ.บ.(ปรัชญา) ๒๕๓๙ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
M.A.(Philosophy)  ๒๕๔๑ University of Madras, India 
M.A. (Pali& Buddhist Studies) ๒๕๔๔ Banaras Hindu University, India 

ใบเทียบวุฒิเลขท่ีศธ๐๕๐๖(๒)/๑๓๑๒๘ 
Ph.D.(Philosophy) ๒๕๔๖ Magadh University, India 

ใบเทียบวุฒิเลขท่ีศธ๐๕๐๖(๒)/๓๒๒๒ 
 
๖.ภาระงานในความรับผิดชอบ(ภายใน ๓ ปยอนหลัง) 
 ๖.๑ ประสบการณในการสอนระดับปริญญาตรี 

ท่ี วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ อภิปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ พุทธศาสนากับปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓ พระพุทธศาสนากับภูมิปญญาไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔ ศึกษาอิสระทางปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๖.๒ประสบการณในการสอนระดับปริญญาโท 

ท่ี วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ ๖๐๓ ๓๐๖ อภิปรัชญาวิเคราะห มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ ๖๐๓ ๓๑๕ สุนทรียศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓ ๖๐๓ ๓๐๙ สัมมนาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 

 ๖.๓ ประสบการณในการสอนระดับปริญญาเอก 
ท่ี วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ ๖๐๓ ๓๐๖ อภิปรัชญาวิเคราะห มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ ๖๐๓ ๓๑๕ สุนทรียศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



๓ ๘๐๒ ๓๑๙ สัมมนาปรัชญาจีน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๗.ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ตํารา) 
 ๗.๑ งานวิจัย 
ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศพรพวัณ (๒๕๕๖).   
 พุทธจริยศาสตรกับการแกปญหาส่ิงแวดลอม. ทุนวิจัยวิทยาเขตขอนแกนและวิทยาลัยสงฆเลย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
 

ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศพรพวัณ, พระครูสุธีคัมภีรญาณ, ผศ.ดร., พระมหานิพนธ มหาธมฺมรกฺขิโต (๒๕๕๘) 
 การบริหารจัดการกลุมอาชีพเสริมเพาะเห็ดนางฟา : กรณีศึกษา กลุมสตรีบานขอนแดง ตําบลนา
อาน อําเภอเมือง จังหวัดเลย. ทุนวิจัยวิทยาเขตขอนแกน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
 

ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศพรพวัณ, ผศ.ดร.จรัส ลีกา, พระมหาดาวสยาม วชิรปฺโญ, ผศ.ดร., ร.ต.ดร.วสันต ศรี
สอาด (๒๕๕๙) 
 การพัฒนาปญญาตามแนวพุทธจริยศาสตรของสํานักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บานโนนทัน ตําบลใน
เมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน. ทุนวิจัยวิทยาเขตขอนแกน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
  

ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศพรพวัณ (๒๕๖๐) กําลังดําเนินการ.  
 ศึกษาวิเคราะหการพัฒนาปญญาของสํานักปฏิบัติธรรมในจังหวัดขอนแกน.ทุนวิจัยสถาบันวิจัย
พุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 ๗.๒ งานวิจัยรวม 
พระมหาดาวสยาม วชิรปฺโญ, ผศ.ดร., ผศ.ดร.จรัส ลีกา, ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศพรพวัณ, ร.ต.ดร.วสันต ศรี
สะอาด (๒๕๕๙) 
 รูปแบบและกระบวนการสรางความเขมแข็งของบาน วัด โรงเรียน ในการจัดการปญหายาเสพ
ติดแนวพุทธในจังหวัดขอนแกน. ทุนวิจัยวิทยาเขตขอนแกน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

ร.ต.ดร.วสันต ศรีศรีสะอาด, ผศ.ดร.จรัส ลีกา, ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศพรพวัณ, ดร.อุบลรัตน แสวงผล, พระ
มหาจรูญ กิตฺติปฺโญ,ดร., นายธีรดนัย กัปโป, นายสวาท ฮาดภักดี, นายทรงพล โชติกเวชกุล(๒๕๕๙). 
 บทบาทขององคการบริหารสวนตําบลในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของเยาวชน : 
กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบลหนองกุงธนสาร อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน. ทุนวิจัยวิทยาเขต
ขอนแกน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๗.๓ บทความทางวิชาการ 
ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศพรพวัณ(๒๕๕๖).“พุทธจริยศาสตรกับการแกปญหาส่ิงลอม” 
 ตีพิมพและนําเสนอบทความวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติและเขตลุมแมน้ําโขง ใน
วารสารวิชาการแสงอีสาน ปท่ี ๑๒ ฉบับท่ี๒๗ ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ มมร.วิทยาเขตอีสาน วันท่ี ๒๘-
๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
 

ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศพรพวัณ (๒๕๕๘).“การพัฒนาปญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร” 



 ตีพิมพในโครงการปรระชุมวิชาการการนําเสนอผลวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งท่ี ๕ 
วันท่ี ๑๗ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
 

ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศพรพวัณ, พระครูสุธีคัมภีรญาณ, ผศ.ดร., พระมหานิพนธ มหาธมฺมรกฺขิโต,(๒๕๕๘).
“การบริหารจัดการกลุมอาชีพเสริมเพาะเห็ดนางฟา : กรณีศึกษากลุมสตรีบานขอนแดงตําบลนาอาน 
อําเภอเมือง จังหวัดเลย” 
 ตีพิมพในวารสารการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี เรื่อง “พุทธบูรณาการวิจัยเพ่ือพัฒนาสังคมให
ยั่งยืน” มจร.วิทยาเขตขอนแกน วันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙. 
 

ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศพรพวัณ, ผศ.ดร.จรัส ลีกา, พระมหาดาวสยาม วชิรญาโณ, ผศ.ดร., ร.ต.ดร.วสันต ศรี
สะอาด, (๒๕๕๙)“การพัฒนาปญญาตามแนวพุทธจริยศาสตรของสํานักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บานโนนทัน 
ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน” 
 ตีพิมพในวารสารธรรมทรรศน ปท่ี ๑๖ ฉบับท่ี ๑ ประจําเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๕๙, สํานัก
วิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน. 
 

Asst.Prof.Dr.ChakkapanWongpornpavan, Asst.Prof.Dr.JarasLeeka, 
PhramahaDaosiamVachirapanyo, Asst.Prof.Dr., 2,Lt,Dr.Vasant Srisaa, 
PhramahaJaroonKittipanyo, Dr., Asst.Prof.ChumpholPanket, PhairatPanket, PunyaSunanta. 
(2560) . “The intellectual development in the way ofBuddhist ethics of theMeditation 
center ofProbannontan temple, Naimuang Sub-District,Muang District, KhonKaen 
Province”  
 NIC The 4 th National and the 2nd International Conference 2017, 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, KhonKaen Campus 
 
 ๗.๓ บทความวิจัยรวม 
ผศ.ดร.จรัส ลีกา, พระมหาปพนกตสาโร, พระวันดี กนฺตวีโร, พระมหาจรูญ กิตฺติปฺโญ, ดร., ผศ.ดร.จักรพรรณ 
วงศพรพวัณ, ร.ต.วสันต ศรีสะอาด, ทศพร พรหมเทศ, ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ ดียา (๒๕๕๙) 
 กระบวนการอนุรักษคัมภีรใบลาน โดยการมีสวนรวมของประชาชนในจังหวัดขอนแกน. ตีพิมพใน
วารสารวิชาการธรรมทรรศน, ปที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓ (ฉบับพิเศษ) ประจําเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 

ร.ต.ดร.วสันต ศรีศรีสะอาด, ผศ.ดร.จรัส ลีกา, ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศพรพวัณ, ดร.อุบลรัตน แสวงผล, พระ
มหาจรูญ กิตฺติปฺโญ,ดร., นายธีรดนัย กัปโป, นายสวาท ฮาดภักดี, นายทรงพล โชติกเวชกุล(๒๕๕๙). 
 บทบาทขององคการบริหารสวนตําบลในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของเยาวชน : 
กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบลหนองกุงธนสาร อําเภอภู เวียง จังหวัดขอนแกน.ตีพิมพ ใน
วารสารวิชาการธรรมทรรศน, ปที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓ (ฉบับพิเศษ) ประจําเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 

พระมหาดาวสยาม วชิรปฺโญ, ดร., ผศ.ดร.จรัส ลีกา, ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศพรพวัณ, ร.ต.วสันต ศรีสะอาด 
(๒๕๖๐). 
 รูปแบบและกระบวนการสรางความเขมแข็งของบาน วัด โรงเรียน ในการจัดการปญหายาเสพติด
แนวพุทธในจังหวัดขอนแกน.ตีพิมพในวารสารการประชุมระดับชาติครั้งท่ี ๔ เรื่อง “พุทธนวัตถกรรมเพ่ือ



พัฒนาประเทศไทย” วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแกน.  
 

Asst.Prof.Dr.JarasLeeka, PhraWandeePavase, PhramahaPaponKatasaro, 
Asst.Prof.Dr.ChakkapanWongpornpavan, 2/ Lt.Dr.VasantSrisaard, PhramahaJaroonKittipanno, 
PhramahaBanjongSirijantho, TossapornPromtes(2017). 
 The conservative Processes of Bailan Scriptures with the Participation of People 
in KhonKaen Province.NIC The 4 th National and the 2nd International Conference 2017, 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, KhonKaen Campus 
 

2/ Lt.Dr.vasantSrisaard, Asst.Prof.Dr.JarasLeeka,Asst.Prof.Dr.Suvintongpan, 

Asst.Prof.Dr.ChakkapanWongpornpavan,PhramahaJaroonKittipanno, Dr., 
Dr.TanachaiManipikhai, PhramahaDoasiamVajirapanno, Asst.Prof.Dr., 
Mr.SawatHadpagdee(2017). 
 Roles of Sub-district Administrative Organization in Preventing and Solving Drug 
Addiction Youth: A Case Study of Kungthanasan Sub-District Administrative 
Organization, Phuvieng District, KhonKaen Province.NIC The 4 th National and the 2nd 
International Conference 2017, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, KhonKaen 
Campus 
 
 ๗.๓ หนังสือ/ตํารา 

ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศพรพวัณ.(๒๕๕๕). ปรัชญา : ศาสตรแหงภูมิปญญามนุษย.วิทยาลัยสงฆเลย:
สํานักพิมพสยาม. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบัีณฑิต 

สาขาวิชาปรัชญา วิทยาเขตขอนแกน 
 

๑. ช่ือ/ฉายา/สกุล   ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศพรพวัณ   
๒. ตําแหนงทางวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารย 
๓. สาขาท่ีเช่ียวชาญ  ปรัชญา / พระพุทธศาสนา 
๔. สังกัด-สถานท่ี  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาปรัชญา  

วิทยาเขตขอนแกนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๕.ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ ปท่ีสําเร็จ ช่ือสถานท่ีศึกษา 
พธ.บ.(ปรัชญา) ๒๕๓๙ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
M.A.(Philosophy)  ๒๕๔๑ University of Madras 
M.A. (Pali& Buddhist Studies) ๒๕๔๔ Banaras Hindu University 
Ph.D.(Philosophy) ๒๕๔๖ Magadh University 

 
๖.ภาระงานในความรับผิดชอบ(ภายใน ๓ ปยอนหลัง) 
 ๖.๑ประสบการณในการสอนระดับปริญญาเอก 

ท่ี วิชา มหาวิทยาลัย 



๑ อภิปรัชญาวิเคราะห มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ การวิเคราะหเชิงปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓ สัมมนาปรัชญาจีน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  
๗.ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ตํารา) 
 ๗.๑ งานวิจัย 
ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศพรพวัณ (๒๕๕๖).   
 พุทธจริยศาสตรกับการแกปญหาส่ิงแวดลอม. ทุนวิจัยวิทยาเขตขอนแกนและวิทยาลัยสงฆเลย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
 

ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศพรพวัณ, พระครูสุธีคัมภีรญาณ, ผศ.ดร., พระมหานิพนธ มหาธมฺมรกฺขิโต (๒๕๕๘) 
 การบริหารจัดการกลุมอาชีพเสริมเพาะเห็ดนางฟา : กรณีศึกษา กลุมสตรีบานขอนแดง ตําบลนา
อาน อําเภอเมือง จังหวัดเลย. ทุนวิจัยวิทยาเขตขอนแกน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
 

ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศพรพวัณ, ผศ.ดร.จรัส ลีกา, พระมหาดาวสยาม วชิรปฺโญ, ผศ.ดร., ร.ต.ดร.วสันต ศรี
สอาด (๒๕๕๙) 
 การพัฒนาปญญาตามแนวพุทธจริยศาสตรของสํานักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บานโนนทัน ตําบลใน
เมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน. ทุนวิจัยวิทยาเขตขอนแกน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  

ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศพรพวัณ (๒๕๖๐) กําลังดําเนินการ.  
 ศึกษาวิเคราะหการพัฒนาปญญาของสํานักปฏิบัติธรรมในจังหวัดขอนแกน.ทุนวิจัยสถาบันวิจัย
พุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 ๗.๒ งานวิจัยรวม 
พระมหาดาวสยาม วชิรปฺโญ, ผศ.ดร., ผศ.ดร.จรัส ลีกา, ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศพรพวัณ, ร.ต.ดร.วสันต ศรี
สะอาด (๒๕๕๙) 
 รูปแบบและกระบวนการสรางความเขมแข็งของบาน วัด โรงเรียน ในการจัดการปญหายาเสพ
ติดแนวพุทธในจังหวัดขอนแกน. ทุนวิจัยวิทยาเขตขอนแกน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

ร.ต.ดร.วสันต ศรีศรีสะอาด, ผศ.ดร.จรัส ลีกา, ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศพรพวัณ, ดร.อุบลรัตน แสวงผล, พระ
มหาจรูญ กิตฺติปฺโญ,ดร., นายธีรดนัย กัปโป, นายสวาท ฮาดภักดี, นายทรงพล โชติกเวชกุล(๒๕๕๙). 
 บทบาทขององคการบริหารสวนตําบลในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของเยาวชน : 
กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบลหนองกุงธนสาร อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน. ทุนวิจัยวิทยาเขต
ขอนแกน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๗.๓ บทความทางวิชาการ 
ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศพรพวัณ(๒๕๕๖).“พุทธจริยศาสตรกับการแกปญหาส่ิงลอม” 
 ตีพิมพและนําเสนอบทความวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติและเขตลุมแมน้ําโขง ใน
วารสารวิชาการแสงอีสาน ปท่ี ๑๒ ฉบับท่ี๒๗ ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ มมร.วิทยาเขตอีสาน วันท่ี ๒๘-
๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
 



ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศพรพวัณ (๒๕๕๘).“การพัฒนาปญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร” 
 ตีพิมพในโครงการปรระชุมวิชาการการนําเสนอผลวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งท่ี ๕ 
วันท่ี ๑๗ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
 

ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศพรพวัณ, พระครูสุธีคัมภีรญาณ, ผศ.ดร., พระมหานิพนธ มหาธมฺมรกฺขิโต,(๒๕๕๘).
“การบริหารจัดการกลุมอาชีพเสริมเพาะเห็ดนางฟา : กรณีศึกษากลุมสตรีบานขอนแดงตําบลนาอาน 
อําเภอเมือง จังหวัดเลย” 
 ตีพิมพในวารสารการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี เรื่อง “พุทธบูรณาการวิจัยเพ่ือพัฒนาสังคมให
ยั่งยืน” มจร.วิทยาเขตขอนแกน วันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙. 
 

ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศพรพวัณ, ผศ.ดร.จรัส ลีกา, พระมหาดาวสยาม วชิรญาโณ, ผศ.ดร., ร.ต.ดร.วสันต ศรี
สะอาด, (๒๕๕๙)“การพัฒนาปญญาตามแนวพุทธจริยศาสตรของสํานักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บานโนนทัน 
ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน” 
 ตีพิมพในวารสารธรรมทรรศน ปท่ี ๑๖ ฉบับท่ี ๑ ประจําเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๕๙, สํานัก
วิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน. 
 

Asst.Prof.Dr.ChakkapanWongpornpavan, Asst.Prof.Dr.JarasLeeka, 
PhramahaDaosiamVachirapanyo, Asst.Prof.Dr., 2,Lt,Dr.Vasant Srisaa, 
PhramahaJaroonKittipanyo, Dr., Asst.Prof.ChumpholPanket, PhairatPanket, PunyaSunanta. 
(2560) . “The intellectual development in the way ofBuddhist ethics of theMeditation 
center ofProbannontan temple, Naimuang Sub-District,Muang District, KhonKaen 
Province”  
 NIC The 4 th National and the 2nd International Conference 2017, 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, KhonKaen Campus 
 
 ๗.๓ บทความวิจัยรวม 
ผศ.ดร.จรัส ลีกา, พระมหาปพนกตสาโร, พระวันดี กนฺตวีโร, พระมหาจรูญ กิตฺติปฺโญ, ดร., ผศ.ดร.จักรพรรณ 
วงศพรพวัณ, ร.ต.วสันต ศรีสะอาด, ทศพร พรหมเทศ, ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ ดียา (๒๕๕๙) 
 กระบวนการอนุรักษคัมภีรใบลาน โดยการมีสวนรวมของประชาชนในจังหวัดขอนแกน. ตีพิมพใน
วารสารวิชาการธรรมทรรศน, ปที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓ (ฉบับพิเศษ) ประจําเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 

ร.ต.ดร.วสันต ศรีศรีสะอาด, ผศ.ดร.จรัส ลีกา, ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศพรพวัณ, ดร.อุบลรัตน แสวงผล, พระ
มหาจรูญ กิตฺติปฺโญ,ดร., นายธีรดนัย กัปโป, นายสวาท ฮาดภักดี, นายทรงพล โชติกเวชกุล(๒๕๕๙). 
 บทบาทขององคการบริหารสวนตําบลในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของเยาวชน : 
กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบลหนองกุงธนสาร อําเภอภู เวียง จังหวัดขอนแกน.ตีพิมพ ใน
วารสารวิชาการธรรมทรรศน, ปที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓ (ฉบับพิเศษ) ประจําเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 

พระมหาดาวสยาม วชิรปฺโญ, ดร., ผศ.ดร.จรัส ลีกา, ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศพรพวัณ, ร.ต.วสันต ศรีสะอาด 
(๒๕๖๐). 



 รูปแบบและกระบวนการสรางความเขมแข็งของบาน วัด โรงเรียน ในการจัดการปญหายาเสพติด
แนวพุทธในจังหวัดขอนแกน.ตีพิมพในวารสารการประชุมระดับชาติครั้งท่ี ๔ เรื่อง “พุทธนวัตถกรรมเพ่ือ
พัฒนาประเทศไทย” วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแกน.  
 

Asst.Prof.Dr.JarasLeeka, PhraWandeePavase, PhramahaPaponKatasaro, 
Asst.Prof.Dr.ChakkapanWongpornpavan, 2/ Lt.Dr.VasantSrisaard, PhramahaJaroonKittipanno, 
PhramahaBanjongSirijantho, TossapornPromtes(2017). 
 The conservative Processes of Bailan Scriptures with the Participation of People 
in KhonKaen Province.NIC The 4 th National and the 2nd International Conference 2017, 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, KhonKaen Campus 
 

2/ Lt.Dr.vasantSrisaard, Asst.Prof.Dr.JarasLeeka,Asst.Prof.Dr.Suvintongpan, 

Asst.Prof.Dr.ChakkapanWongpornpavan,PhramahaJaroonKittipanno, Dr., 
Dr.TanachaiManipikhai, PhramahaDoasiamVajirapanno, Asst.Prof.Dr., 
Mr.SawatHadpagdee(2017). 
 Roles of Sub-district Administrative Organization in Preventing and Solving Drug 
Addiction Youth: A Case Study of Kungthanasan Sub-District Administrative 
Organization, Phuvieng District, KhonKaen Province.NIC The 4 th National and the 2nd 
International Conference 2017, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, KhonKaen 
Campus 
 
 ๗.๓ หนังสือ/ตํารา 

ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศพรพวัณ.(๒๕๕๕). ปรัชญา : ศาสตรแหงภูมิปญญามนุษย.วิทยาลัยสงฆเลย:
สํานักพิมพสยาม. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 


