
                    
 

ประวัติและผลงาน 
พระมหาจีรวัฒน์  กนฺตวณฺโณ (กันจู) ป.ธ.๙, ดร. 

...................................... 
 

๑. ประวัติ 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) พระมหาจีรวัฒน์  กนฺตวณฺโณ (กันจู), ป.ธ.๙, ดร. 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Phramaha Chiravat  Kantawanno (Kanjoo), Pali X, Dr. 
ต าแหน่งทางวิชาการ  - 
ประเภทอาจารย์   อาจารย์ 

ค าสั่งแต่งตั้งบุคลากรมหาวิทยาลัย ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ที่ ๑๑๑๕/๒๕๖๐ ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงนามโดย พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย      

ความเกี่ยวข้อง   เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา 
     หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  ภาษาบาลี,พระพุทธศาสนา,พัฒนาสังคม,คอมพิวเตอร์ 
หน่วยงานที่สังกัด  สังกัด คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

     ต าบลล าไทร  อ าเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โทร.๐๓๕-๒๔๘ ๗๙๖ 

 ติดต่อ    วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท์มือถือ. ๐๖๓ ๑๕๖ ๕๓๙๔ 

      Email : guntawanno@hotmail.com  
 
 
 
๒.  ประวัติการศึกษา 
 ๒.๑ คุณวุฒิทางธรรม  เปรียญธรรม ๙ ประโยค 
 ๒.๒ คุณวุฒิทางโลก  การศึกษาระดับอุดมศึกษา (เรียงจากวุฒิสูงสุดลงไปตามล าดับ) 

 

mailto:guntawanno@hotmail.com


 

๒ 

ที ่ ระดับ
การศึกษา 

คุณวุฒริะดับอุดมศึกษา 
(ชื่อปริญญา,สาขาวิชา) 
เรียงล าดับคุณวุฒิสูงสุด
ถึงระดับปริญญาตรี 

สถาบันอุดมศึกษา ปีท่ีส าเร็จ 
การศึกษา 

๑ ปริญญาเอก พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

๒๕๔๘ 

๒ ปริญญาโท ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ๒๕๕๑ 
๓ ปริญญาตรี พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 
๒๕๕๘ 

๔  ป.ธ. ๙ แม่กองบาลีสนามหลวง ๒๕๔๕ 
 
๓.  ค าสั่งแต่งตั้งบุคลากรมหาวิทยาลัย 

ค าสั่ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่... ๕๐๘/๒๕๕๘... ลงวันที่... ๒๘...เดือน... กรกฎาคม 
...ปี พ.ศ. ...๒๕๕๘   ลงนามโดย พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    
                         

๔.  ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓  ปีย้อนหลัง) 
    ๔.๑) ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 

ที ่ รายวิชา สถาบัน/มหาวิทยาลัย 
๑ หลักและทฤษฎีทางสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย 
๒ พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย 
๓ ปัญหาและมาตรการทางสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย 
๔ การสังคมสงเคราะห์ในพระพุทธศาสนาและศาสนา

อ่ืน 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

๕ พุทธธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

๖ วรรณคดีบาลีศึกษา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

๘ พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์            
 

คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

๙ พระวินัยปิฏก คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 



 

๓ 

๑๐ พศ ๐๐๒  พระไตรปิฎกเบื้องต้น คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

๑๑ ๐๐๐ ๑๔๗ พระไตรปิฎกศึกษา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

๑๒ ๐๐๐ ๒๖๐ การปกครองคณะสงฆ์ไทย คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

๑๓ วน ๐๐๓ วิสุทธิมรรคศึกษา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

๑๕ ศาสนากับสถานภาพสตรี คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

๑๖ หลักธรรมในพระพุทธศาสนา 
 

คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

๑๗ พุทธปรัชญาเบื้องต้น 
 

คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

๑๘ บาลีเสริม นาม-อัพยยศัพท์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

๑๙ บาลีเสริม อาขยาต-กิตก์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

๒๐ อภิธรรมปิฎก คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

๒๓ พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

            ๔.๒) ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาโท 
ที ่ รายวิชา สถาบัน/มหาวิทยาลัย 
๑ บาลี ๒ คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 
๒ พระสุตตันตปิฎก คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 
๓ ๖๒๐ ๓๐๙ ประวัติศาสตร์อารยธรรมอินเดีย

โบราณ 
คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

๔ ๖๐๐ ๒๐๖  การใช้ภาษาบาล ี๒ คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

๕ ๖๒๐ ๓๐๘  พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์ คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

        



 

๔ 

 
 
     ๔.๓) ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาเอก 

ที ่ รายวิชา สถาบัน/มหาวิทยาลัย 
๑ สัมมนาการศึกษาคณะสงฆก์ับการบรหิาร

การศกึษา  
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

๒. พระวนิัยปิฎกวเิคราะห ์ คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

 
๕.  ผลงานทางวิชาการ 
 ๕.๑) งานวิจัย 
พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ, ดร. “การพัฒนาศักยภาพของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนในจังหวัดล าปาง”.  

(ผู้ร่วมวิจัย). รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช 
วิทยาลัย, ๒๕๕๗ 

พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ, ดร. “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แนวคิดและบทบาทองค์กรทางศาสนา พุทธ  
คริสต์”. (หัวหน้าโครงการวิจัย). รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา    
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐ 

พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ, ดร. “การศึกษาโครงสร้างคัมภีร์ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค ในแง่ของศีลและพรต”.  
(หัวหน้าโครงการวิจัย). รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑  

พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ, ดร. ““มโนทัศน์เรื่องแม่ในพระพุทธศาสนา : กรณีศึกษากระบวนการก าเนิดโดยใช้  
วิธีการตั้งครรภ์แทน” (หัวหน้าโครงการวิจัย). รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๒. 
 

๕.๒)  บทความทางวิชาการ 
พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ, ดร. “การวิเคราะห์การตีความว่า “ธรรม”ของพุทธทาสภิกขุ”. บทความ 

วิชาการ. วารสารวิชาการวารสารเซนต์จอห์น ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๒๗ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๐): 
หน้า ๓๐. 

พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ, ดร. “พุทธศิลป์:พุทธชินราช”. บทความวิจัย. วารสาร มจร พุทธศาสตร์ 
ปริทรรศน์ คณะพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑   

 (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๐) : หน้า ๖๒. 
พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ, ดร. “ศาสนาพุทธกับโลกสมัยใหม่:สตรีกับศาสนา”. บทความวิชาการ. วารสาร 

การพัฒนาสังคม (JMSD) ภาควิชาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ปีที่ 
๓ ฉบับที่ ๒  (พฤษภาคม-สิงหาคม, ๒๕๖๑): หน้า ๑๒๐.  

พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ, ดร. “หลักสิทธิมนุษยชนตามหลักในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท”. บทความวิจัย. 



 

๕ 

วารสารการพัฒนาสังคม(JMSD) ภาควิชาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
, ปีที่ ๓, ฉบับที่ ๑, (มกราคม-เมษายน, ๒๕๖๑): หน้า ๘๙. 

พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ, ดร. “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แนวคิดและบทบาทองค์กรทางศาสนา พุทธ  
คริสต์”. บทความวิจัย. วารสารวิชาการ วารสารเซนต์จอห์น,  ปีที่ ๒๑ ฉบับที่ ๒๙ (กรกฎาคม-
ธันวาคม ๒๕๖๑) : หน้า  ๙๓.   

พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ, ดร. “การศึกษาโครงสร้างคัมภีร์ทีฆนิกายสีลขันธวรรค ในแง่ของศีลและพรต”.  
บทความวิจัย. วารสารวิชาการ วารสารเซนต์จอห์น,  ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๒๙ (กรกฎาคม-ธันวาคม 
๒๕๖๒) : หน้า ๖๕.     
   

๕.๓)  หนังสือ / ต ารา / เอกสารประกอบการสอน 
พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ, ดร. พุทธศิลป์พุทธชินราช ประวัติและพัฒนาการพระพุทธศาสนาในจังหวัด 

พิษณุโลกสมัยสุโขทัย. (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๕๖๑, 
จ านวน ๒๐๙ หน้า. 

พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ, ดร. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา “พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์” 
บรรยายแก่นิสิตชั้นปีที่ ๓, สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวน ๒๔๐ หน้า. 

 
บทความทางวิชาการที่เผยแพร่ :  

๑. บทความ“การวิเคราะห์การตีความว่า “ธรรม”ของพุทธทาสภิกขุ”ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการวารสาร
เซนต์จอห์น ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๒๗ ก.ค.-ธ.ค. ๒๕๖๐ 

๒. บทความ“พุทธศิลป์:พุทธชินราช”ตีพิมพ์ในวารสาร พุทธศาสตร์ปริทรรศน์ คณะพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ฉบับที่ ๑/๒๕๖๐ 

๓. บทความ“ศาสนาพุทธกับโลกสมัยใหม่:สตรีกับศาสนา” ตีพิมพ์ในวารสารการพัฒนาสังคม
(JMSD)ภาควิชาพัฒนาสังคมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปี ๒๕๖๐ 

๔. บทความ“หลักสิทธิมนุษยชนตามหลักในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท” ตีพิมพ์ในวารสารการพัฒนา
สังคม(JMSD) ภาควิชาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปี ๒๕๖๐ 

 

 

ขอรับรองว่า รายละเอียดข้างต้นถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ. 

 

 
(พระมหาจีรวัฒน์  กนฺตวณฺโณ, ดร.) 

เจ้าของประวัติ 
............./............./................. 
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