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ประวัติส่วนบคุคล 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์ วัฒนะ   
ประวัติการศึกษา 

1. Ph.D. (Philosophy) Panjab University, India(2003) 
2. M.A. (Philosophy) University of Delhi, India (1998) 
3. ศาสนศาสตรบัณฑิต (การศึกษา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กรุงเทพ (2536) 
4. เปรียญธรรม ๗ ประโยค (2532) การศึกษาแผนกบาลี คณะสงฆ์ไทย 

สังกัด วิทยาลยัศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 02-800-2630 ต่อ 304 e-mail: 
somboon.wat@mahidol.ac.th 
ต าแหน่งบริหารปัจจุบัน: รองคณบดี วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 1 กันยายน 2555- ปัจจบุัน 

ประสบการณ์การท างาน 
1. อาจารย์ประจ าหมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยรัชต์ภาคย์ 2546-2550 
2. หัวหน้าหมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยรัชต์ภาคย์ 2546-2549 
3. ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยรัชต์ภาคย์ 2549-2550 
4. รักษาการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยรัชต์ภาคย์ 2551 (มกราคม-พฤษภาคม 2551) 
5. รักษาการรองคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล สิงหาคม 2554-18  กรกฎาคม 2555 
6. รองคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล สิงหาคม 2555- ปัจจุบัน 

  

ผลงานทางวิชาการ 
โครงการวิจัย 
- สมบูรณ์ วัฒนะ (หัวหน้าโครงการวิจัย) (2560) . ความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในสังคมไทยปัจจุบัน. 

อุดหนุนการวิจัยโดย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 
- สมบูรณ์ วัฒนะ (ผู้ร่วมวิจัย).(2559). การเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับการปรับบทบาทของวัดและพระสงฆ์ใน

ประเทศไทยเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน. รายงานวิจัย(ทุนงบประมาณแผ่นดิน) มหาวิทยาลัยมหิดล. 
- สมบูรณ์ วัฒนะ (ผู้ร่วมวิจัย) (2558). ค่านิยมการดูแลผู้สูงอายุของครอบครัวไทยพุทธและไทยมุสลิม. 

รายงานวิจัย(ทุนงบประมาณแผ่นดิน)  มหาวิทยาลัยมหิดล. 
- สมบูรณ์ วัฒนะ (หัวหน้าโครงการ) .(2556). การศึกษาความพึงพอใจต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล.ทุนวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล. 
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ 
1. สมบูรณ์ วัฒนะ. (2560). การดูแลบิดามารดาสูงอายุตามหลักค าสอนเรื่องทิศหกในพระพุทธศาสนาของ

ครอบครัวไทยพุทธ.วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 25(49), 147-164. TCI=1 
2. สมบูรณ์ วัฒนะ. (2560). การดูแลบิดามารดาสูงอายุตามหลักค าสอนในพระพุทธศาสนาของครอบครัวไทย

พุทธ.วารสารวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 10 (2), 67-80. TCI=1 
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3. สมบู รณ์  วัฒนะ. (2560). เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตามแนว
พระพุทธศาสนา. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 11(1), 
132-144. TCI=1 

4. สมบูรณ์ วัฒนะ. (2559). แนวคิดการดูแลผู้สูงอายุตามแนวพุทธศาสนาเถรวาท. วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 24(44), 173-193. TCI=1 

5. สมบูรณ์ วัฒนะ. (2558) ความพึงพอใจต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา. วารสาร
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎ  สกลนคร. 12 (56), 1-10. TCI=2 

6. สมบูรณ์ วัฒนะ. (2558). ประสิทธิผลการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา. วารสารวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) , 8 (3), 83-
92. TCI=1 

7. สมบูรณ์ วัฒนะ. ( 2558). ผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนา. วารสาร
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 9 (3), 47-57. TCI=1 

8. Somboon Watana,  Majjhimapatipada: The Buddhist Perspective on Political Conflict 
Solution in Thailand” วารสาร  Vietnam Buddhist University Series Version 24 May 2014, 
Religion Press, Vietnam 

9. สมบูรณ์ วัฒนะ. (2556). รู้เท่าทันเหตุแห่งวิกฤตเพื่อหาทางออกสู่สังคมอุดมการณ์แนวพุทธ. วารสาร
ศาสนาและวัฒนธรรม,ปีที่ 7(2),  75-88. 

10. สมบูรณ์ วัฒนะ. (2555). ทฤษฎีความรู้เกี่ยวกับโลกภายนอกเกี่ยวกับความเป็นจริงในทัศนะของธรรมกีรติ.
วารสารศาสนาและวัฒนธรรม,ปีที่ 6(1),67-86. 

11. สมบูรณ์ วัฒนะ.(2554). ความจริงในทัศนะของนักปรัชญาชาวพุทธชื่อธรรมกีรติ” วาสารวิชาการ ศาสนา
และวัฒนธรรม,ปีที่ 5(2), 47-60. 

12. สมบูรณ์ วัฒนะ. (2550). “เปรียบเทียบปรมัถธรรมกับพรหมมันเพื่อความสมานฉันท์” บทความวิชาการ
ตีพิมพ์ในวารสารรัชต์ภาคย์ ฉบับปีที่ 2 (2) 

13. สมบูรณ์ วัฒนะ. (2549). “ทฤษฎีความรู้เพื่อแก้ปัญหาชีวิต: ทัศนะท่านทินนาคะและท่านธรรมกีรติ”,
บทความวิชาการ ตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย. 
 

บทความวิชาการที่ตีพิมพ์และน าเสนอในที่ประชุมวิชาการ 
1. SomboonWatana. (2560).Thai Buddhist Meditation Practice Tradition: A brief History, 

Movement and a Case Study. บทความน าเสนอในที่ประชุมวิชาการ พระพุทธศาสนาในประชาคม
อาเซียน เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมาร์, 3-5 สิงหาคม 2560. 

2. น าเสนอบทความวิชาการ เรื่ อ ง Majjhimāpatipadā: The Buddhist Perspective on Political 
Conflict Solution in Thailand  ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ 11th ANNIVERSARY CELEBRATION 
AND INTERNATIONAL BUDDHIST CONFERENCE OF UNITED NATIONS DAY OF VESAK 2 0 1 4    
Theme: “Buddhist Perspective towards Achieving the UN Millennium Development Goals” 
Bai Dinh Temple Convention Center, Ninh Binh Province, Vietnam, May 7th – 11th, 2014 
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3. SomboonWatana, “Thai Buddhist Monks’Role in Dealing with Consumerism in Thai 
Society”. ร่วมน าเสนอในงานประชุมนานาชาติ “Buddhism and Globalization” ณ มหาวิทยาลัยเดลี 
(Delhe) ประเทศอินเดีย 15 กุมภาพันธ,์ 2553. 

 

การฝึกอบรมและประสบการณ์ด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
1. ผ่านการฝึกบรมตามหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา หลักสูตรที่ 2 รุ่นที่ 5 

ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2550 
2. ผ่านฝึกอบรมหลักสูตรผู้เยี่ยมส ารวจตามเกณฑ์คุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยมหิดล รุน่ที่ 5 ณ โรงแรมลอง

บีช ชะอ า จังหวัดเพชรบุรี จัดโดยกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล 11-13 พฤศจกิายน 2553 
3. ผ่านการอบรมสัมมนา “ตัวบ่งชี้ (สกอ./สมศ.) และเกณฑก์ารประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2553” ณ สวน

สามพราน โรสกาเด้นริเวอร์ไซด์ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จัดโดย กองพัฒนาคุณภาพ 19  มีนาคม  
2554 

4. ผ่านการอบรมเรื่อง “ผู้เยี่ยมส ารวจก้าวไกล ใส่ใจพัฒนา (คุณภาพ)” ณ ห้องประชุมนิตยา คชภักดี สถาบัน
แห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโดยกองพัฒนาคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยมหิดล  29 กุมภาพนัธ์ 2555 

5. ผ่านการอบรมการใช้เกณฑ์ EdPEx ในการพฒันาและประเมินองค์กร” จดัโดยกองพัฒนาคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 18-20 ธันวาคม 2556 ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม. มหิดล 

6. ผ่านการอบรมการใช้เกณฑ์ EdPEx ในการพฒันาและประเมินองค์กร” จดัโดยกองพัฒนาคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 16-17 มกราคม 2557 ณ สาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม. มหิดล 

7. ผ่านการอบรมนักประเมินตามเกณฑ์คุณภาพแบบ EdPEx ที่ จังหวัดชลบุรี (บางแสน) จัดโดยกองกายภาพ 
มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 20-22 กมุภาพันธ์ 2557 

8. ผ่านการอบรมเกณฑ์คุณภาพดารศึกษา EdPEx จัดโดย สกอ. ที่โรงแรมเซนจูรีปาร์คโฮเตล 10-11 มีนาคม 
2557 

9. เป็นผู้ประเมินตามเกณฑ์คุณภาพตามแนวทาง สกอ. และ EdPEx ของมหาวิทยาลัยมหิดล  ปี มี
ประสบการณ์การเป็นผู้ประเมินส่วนงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล 13 ส่วนงาน 

10. ผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมินหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUNQA ของมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2558 มี
ประสบการณ์เป็นผู้ประเมินหลักสูตรในมหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นผู้ก ากับดูแลและเขยีนรายงานประเมิน
ตนเองระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUNQA 

11. ผ่านการอบรมสัมมนาการจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2555-2559ณ โรงแรม Ravindra 
Beach Resort & Spa จอมเทียน จังหวัดชลบุรีจัดโดยกองแผนงาน  27 - 28 พฤษภาคม 2554 

12. อบรมบุคลากรผู้น าทางการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโดย กองบริหารการศึกษา ณ โรงแรมรอแยลฮิลส์ 
กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จงัหวัดนครนายก 16-17 ตุลาคม 2552 

13. อบรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ ส าหรับบุคลากรต าแหน่งประเภทวิชาการ จัดโดยกองบริหารทรัพยากร
บุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รสีอร์ท จังหวัดกาญจนบุร ี
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14. อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างคุณอ านวย (Facilitator) มือใหม่ “การใช้ KM เป็นเครื่องมือจับความรู้ เติมเต็ม
งานประจ า” ณ โรงแรมรอยลั ริเวอร์แคว รสีอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดกาญจนบุรี จัดโดยกองพัฒนาคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยมหิดล  11-12 มิถุนายน 2553 

15. อบรมโครงการพัฒนาอาจารย์ ครั้งที่ 2/2554  ณ โรงแรมมณเฑียร พัทยา จังหวัดชลบุรีจัดโดยกอง
ทรัพยากรบุคคล 1 - 5 เมษายน 2554 

16. อบรม สัมมนาการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล พ.ศ.2555-2559 (ครั้งที่ 2) ณ ห้องประชุม
นิตยา คชภักดี ชั้น 3 สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว จัดโดย กองแผนงาน 15 มิถุนายน 
2554 

17. อบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหาร มหาวิทยาลยัมหิดล รุ่นที่ 9  อบรมระหว่างวันที่ 11 กันยายน 2554- 1 
พฤษภาคม 2555 

18. อบรม นักสร้างสุของค์กร รุ่นที่ 11 ของ สสส. รุ่นที ่2 ของมหาวิทยาลัยมหิดล 3-5 พ.ย. 2556 ณ  มันทรา 
รีสอร์ท กาญจนบุรี 
 

งานบริการสงัคมที่ส าคัญ 
 

1. กรรมการสอบสารนิพนธ์-วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
2. อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
3. บรรยายพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา และ อ.วังน้อย จ.

พระนครศรีอยุธยา และศาลายา 
4. อาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรีสถาบันรชัต์ภาคย์ กรุงเทพฯ 
5.ร่วมเป็นทีมวทิยากร ในโครงการอบรมครูสังคมศึกษาในโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า  

จัดโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างเดือน พฤษภาคม-
มิถุนายน 2553 

6. เป็นกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์นายจตุรพล ทองชุมนุม นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชา
โภชนวิทยา ณ ห้องประชุมภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล   2 มิถนุายน 
2553 

7. เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในรายวิชาภาษาไทยถิ่นตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeastern Thai 
Dialect)  ภาควิชาภาษาตะวันออก  คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ห้อง 413 คณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  10 กุมภาพันธ์ 2554 

8. เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสัน้ สาขาศาสตร์และศิลปการสอนทางการพยาบาล 
หัวข้อ “การบูรณาการหลักปรัชญาและศาสนาในการจัดการศึกษา” ณ ห้องเรียน 216 ชั้น 2 คณะพยาบาล
ศาสตร2์7 สิงหาคม 2554 

9. ประธานกรรมการเยี่ยมส ารวจภายในตามระบบคุณภาพวิทยาลัยรัชต์ภาคย์ ปีการศึกษา 2552   
ระหว่าง  14-15 สิงหาคม 2553 
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10. กรรมการเยี่ยมส ารวจส่วนงานตามระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2553-
2555 
   11.เป็นวิทยากรบรรยายในหวัข้อ “ประเด็นทางจริยธรรมในการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุ”  ในการ
อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 40 กลุ่มที่ 3 สาขาการพยาบาลศัลยกรรมอุบัติเหต ุณ 
ห้องเรียน 501 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล จัดโดยคณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล 17 มกราคม 2555 
     12. เป็นผู้จัดงานประชุมระดับชาติ ฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี ของการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า วันที่ 
5 กันยายน 2555 ณ อาคารศนูย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล มีผู้เข้าร่วมงาน 300 คน วิทยากร เช่น ศ. 
ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา    ศ. ดร. สมภาร พรมทา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)   ดร. สนอง วรอุไร  
ดร. ดนัย จันทร์เจ้าฉาย   คณุจรูญศักดิ ์ฉวีศักด์ (เครือซีพี)    คุณ เจษฏ์สุภา โพธิพิมพานนท์ (เบ็นซ์ทอง
หล่อ) 
      13. เป็นกรรมการผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ค าสัง่ที่ ๒๕๐๓/
๒๕๕๖ 
     14. เป็นกรรมการตัดสินผลงาน 80 ผลงานวิจัย R2R ในงาน R2RExpo 2013 26 ก.ย. 56 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

15. เป็นผู้ขานรายชื่อบัณฑิต ในพิธีรับพระราชทานปริญญา ของวิทยาลัย แทนท่านคณบดี ปี
การศึกษา 2553-2556 
16.เป็นวิทยากรอบรมภาษาลาว ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ จ านวน 36 ชั่วโมง ปีการศึกษา 2556 
(อบรมเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ นอกเวลาราชการ) 

17.เป็นวิทยากรบรรยายถวายความรู้พระสังฆาธิการ จัดโดย สถาบันพัฒนาพระสังฆาธิการ 
ส านักงานพระพุทธศาสนา วันที่ 21 มิ.ย. 56 และ 4 ก.ค. 2556 
      18.เป็นวิทยากรวิพากษ์ภาพยนตร์เรื่องนาคปรก เมื่อ 26 ส.ค. 56 ณ สถาบันวิจัยประชากรฯ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
     19. เป็นวิทยากรรับเชิญร่วมเสวนา เรื่อง “ บริหารปัญญาด้วยสติ บริหารจิตด้วยหลักธรรม” วันที่ 
23 พ.ย. 2556 ณ บริษทั ซีพี ริเทลลิงค์ จ ากัด   เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 
     20. เป็นวิทยากรรับเชิญ ร่วมเสวนา เรื่อง “พระพุทธศาสนากับการปลูกฝังคุณธรรมจรยิธรรม” 
และเป็นกรรมการตรวจผลสอบคัดเลือกการแข่งขันพระพุทธศาสนายอดมงกุฏ ครั้งที่ 10 ณ โรงเรียนเทพศิ
รินทราวาส กรุงเทพมหานคร พ.ย. 2556 
     21. เป็นกรรมการเยี่ยมส ารวจตามระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันวิทยาศาสตร์โมเลกุล 
เมือวันที่ 17-18 มีนาคม 2557 
     22. เป็นวิทยากรบรรยาย เรือ่งการวิเคราะห์สถานการณท์างสังคม ใหแ้ก่พระสังฆาธิการ 100 รูป 
ณ สถาบันพระสังฆาธิการ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   จ. ราชบุรี  เมื่อ 21 มีนาคม 2557 
     23. เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท   บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย เมื่อ วันที่ 31 มีนาคม 2557 
    24. เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวฒุิ วิพากษ์บทความวิจัยในงานประชุมวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันเสาร์ที่ 19 เมษายน 2557 
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     25. เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
ศาลายา 19 มิถุนายน 2557 เวลา 
     26. ให้สัมภาษณ์นักวิชาการจากประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 30 
กรกฎาคม 2557 9.00น ณ น้ าทองสิกขาลัย 
     27. บรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารจัดการตนเอง และการบริหารงานให้ส าเร็จตามแนวพุทธ
ศาสนา” วันที่ 1 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00-11.00 คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

28. เป็นกรรมการตัดสินผลงาน 45 ผลงานวิจัย R2R ในงาน R2RExpo 2014 พ.ย. 57 ณ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

29. เป็นวิทยากรรับเชิญ ร่วมเสวนา เรื่อง “พระพุทธศาสนากับการปลูกฝังคุณธรรมจรยิธรรม” 
และเป็นกรรมการตรวจผลสอบคัดเลือกการแข่งขันพระพุทธศาสนายอดมงกุฏ ครั้งที่ 10 ณ โรงเรียนเทพศิ
รินทราวาส กรุงเทพมหานคร พ.ย. 2557 
     30. เป็นวิทยากรบรรยายถวายความรู้แด่พระสงฆ์ เรือ่ง วิเคราะห์สถานการณ์สังคมตามแนว
พระพุทธศาสนา  ณ สถาบันพัฒนาพระส้งฆาธิการ จ. ราชบุรี วันที่ 20 มีนาคม 2558 เวลา 13.00-15.00 
น.  
     31. เป็นวิทยากรบรรยายถวายความรู้แด่พระสงฆ์ เรื่อง วิเคราะห์สถานการณ์สังคมตามแนว
พระพุทธศาสนา  ณ สถาบันพัฒนาพระส้งฆาธิการ จ. ราชบุรี วันที่ 26 พฤษภาคม และ 15 มิถุนายน  
2560  เวลา 13.00-15.00 น.  
 

 
 

ผศ. ดร.สมบูรณ์ วัฒนะ 
เจ้าของประวัติ 

20  สิงหาคม 2561 


