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----------------------- 
1. ชือ่ - นามสกลุ (ภาษาองักฤษ)      พระปราโมทย์  วาทโกวิโท, (พันธพัฒน์) ดร. 
                                            PhraPramote Vadakovido  (Pantapat), Ph.D.  
2. ต าแหน่งปัจจุบัน      อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาสันติศึกษา 
3. หนว่ยงานและสถานทีอ่ยูท่ีต่ดิตอ่   
    เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัด 
    พระนครศรีอยุธยา 13170 โทร./โทรสาร. 099-924-5401,  
    035-248-000 (ต่อ 8528)   โทรศัพท์มือถือ: 098-1596542  
     E-mail: boss04506@hotmail.com   

4. ประวัติการศึกษา 
     -  นักธรรมชั้นเอก    
     -  ปริญญาตรี: พุทธศาสตรบัณฑิต (คณะครุศาสตร์  สาขาจริยศึกษา) 
        ม.มหาจุฬาลงกรณวิทยาลัย พ.ศ. 2551  เกียรตินิยมอันดับสอง 
       -   ปริญญาโท: พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(สาขาสันติศึกษา) ม.มหาจุฬาลงกรณ 
        ราชวิทยาลัย พ.ศ. 2559  
       -  ปริญญาเอก: พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาสันติศึกษา) ม.มหาจุฬาลงกรณ 
        ราชวิทยาลัย พ.ศ. 2562 
๕. ประวตักิารผา่นการฝกึอบรม  
 - ผ่านการอบรม ทักษะวิทยากรกระบวนการ จากส านักสนัตวิธิแีละธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า 
๕ มีนาคม ๒๕5๙ 
 -  ผ่านการอบรม การไกลเ่กลีย่คนกลาง MEDIATION ด้านภาษาและสันติวิธีการสื่อสาร จากสถาบัน
อนุญาโตตุลาการแห่งประเทศไทย ๒๓-๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙  
   -  ผ่านการอบรม การวเิคราะห์ความจ าเปน็ในการฝกึอบรมเพื่อท าเสน้ทางการฝกึอบรม รุน่ที ่๙ สถาบัน
เสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ๑๔-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  
 - ผ่านการอบรม โครงการสร้างนักวจิยัรุน่ใหม ่รุน่ที ่๒ จาก ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
ร่วมกับ ศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์นครน่าน มจร  ๓-๗ ตุลาคม  2559 
  -  ผ่านการอบรม Positive Feeling High-soul Education มหัศจรรย์ความรูส้กึบวก จาก สถาบัน ดี 
อะคาเดม่ี 25๕๗ 
  - ผ่านการอบรม การเขยีนบทความทางวชิาการและบทวจิารณห์นงัสือทางพระพุทธศาสนาเพื่อการ
ตีพมิพ์ในวารสารวชิาการบนฐาน TCI ครัง้ที ่๓  จากบัณฑิตวิทยาลัย มจร  ๑๕ ตุลาคม 2559 
  -  ผ่านการอบรม พัฒนาศกัยภาพการเขยีนงานวจิยัทางพระพุทธศาสนา จากบัณฑิตวิทยาลัย มจร  ๒๒-
๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ 
  - ผ่านการอบรม การปฏบิตัวิปิสัสนากรรมฐานเปลีย่นชวีติ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติและหลักสูตร
สันติศึกษาร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย มจร ณ  มหาจุฬาอาศรม  ๑ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐    



 -  ผ่านการอบรม การปฏบิตัธิรรมปฐมนเิทศนสิติใหม ่โครงการ เปิดตวันสิติใหม ่เปิดใจสูธ่รรม ณ วัดท่า
คอยนาง ต.สวาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ ๒๔-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
 -  วุฒิบัตร การปฏบิัตธิรรมปฐมนเิทศนสิติใหม ่โครงการ เปดิตวันสิติใหม ่เปดิใจสูธ่รรม ณ วัดท่าคอย
นาง ต.สวาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ ๑๙-๒๒ กรกฎาคม 25๖๑ 
  -  วุฒิบัตร การปฏบิัตธิรรมปฐมนเิทศนสิติใหม ่โครงการ เปดิตวันสิติใหม ่เปดิใจสูธ่รรม ณ วัดท่าคอย
นาง ต.สวาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ  ๑๑-๑๔ กรกฎาคม 25๖๒ 
  - ผ่านการอบรม การบรหิารจดัการความหลากหลายทางวฒันธรรมของประชาคมอาเซยีนดว้ยหลักขันติ
ธรรม จากศูนย์อาเซียนศึกษา มจร   ๑๒-๑๓ กันยายน ๒๕๕๙  
 - ผ่านการอบรม การพฒันาศกัยภาพการวจิยัทางพระพทุธศาสนาเพื่อความกา้วหนา้ในประชาคม
อาเซยีน จากศูนย์อาเซียนศึกษา มจร   ระยะที่ ๑-๒   ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘  
 - ผ่านการอบรม เชงิปฏบิัตกิารการเขยีนบทความทางวชิาการ  จากหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชาบริหารการศึกษา ครุศาสตร์ มจร    ๑๗-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘  
 - ผ่านการอบรม การปฏบิตัวิปิสัสนากรรมฐาน:มาฆบชูาวนัภาวนาเพื่อสนัตภิาพโลก หลักสูตรสันติ
ศึกษาและวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติและร่วมกับสถาบันวิปัสสนาธุระ มจร  ๒๖ กุมภาพันธ์-๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 
  - วุฒิบัตร ผ่านการอบรม ปฏบิตัธิรรมสวดมนตข์้ามป ี28 ธนัวาคม 2560-๑ มกราคม 2561  ณ วัด
ท่าคอยนาง ต.สวาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 
  
๖. ประสบการณ์ท างานการฝกึอบรม   
  - เป็นพระวิทยากรฝึกอบรมพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพรุ่นที่๑-๔ พัฒนาจากงานวิจัยรับใช้สังคม 

- เป็นพระวิทยากรกระบวนการธรรมะโอดีพัฒนาบุคลากรตามบริษัทและโรงพยาบาลทั่วประเทศ 
-  เป็นพระวิทยากรจัดการความขัดแย้งในองค์กรด้วยเครื่องมือพุทธสันติวิธีทั้งภายรัฐและเอกชน  
- เป็นพระวิทยากรฝึกอบรมเด็กเยาวชนโครงการรักนวลสงวนตัวตามสถาบันการศึกษา 
- เป็นพระวิทยากรฝึกอบรมเด็กเยาวชนของศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาค่ายคุณธรรมของพุทธมณฑล 
- เป็นที่ปรึกษาด้านงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาและเทคนิคการสอนสมัยใหม่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ 
- เป็นประธานอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์การปฏิรูปการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียน สพฐ. 
- เป็นพระสงฆ์ในนาม สพฐ.ตรวจประเมินคุณภาพโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศ 
- เป็นพระสงฆ์ในนาม สพฐ.ตรวจประเมินคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมชั้นน า (วิถีพุทธ) ทั่วประเทศไทย 
- เป็นพระสงฆ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ของโครงการ Coaching Team  ของมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ ในนาม สพฐ. 

  -  เป็นพระวิปัสสนาจารย์แห่งประเทศไทยขณะเป็นสามเณรในนามวัดสุวรรณประสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร 
- เป็นพระวิทยากรฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ฝึกอบรมวัดสุวรรณประสิทธิ์  
- เป็นผู้ไกล่เกลี่ยคนกลางจัดการความขัดแย้งตามแนวทางพุทธสันติวิธีประจ าศาลแพ่ง 
- เป็นผู้ท าคุณประโยชน์ให้กับกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการช่วยเหลือสถาบันการศึกษาในเขตชนบท 
- เป็นพระวิทยากรต้นแบบสันติภาพจัดการความขัดแย้งในองค์กรของกระทรวงสาธารณสุข  
- เป็นพระวิทยากรให้นิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจและหัวหน้าโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน มจร 
- เป็นหัวหน้าโครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนในนามโครงการของมหาจุฬา  
- เป็นนักเขยีนข่าวเชิงสร้างสรรค์สื่อสารสู่สังคมตามแนวทางพุทธสันติวิธี 
- เป็นจิตอาสาช่วยงานวิสาขบูชาโลก 2558 – 2562 มจร ส่วนกลาง 
- เป็นวิทยากรฝึกอบรมเครือข่ายเยาวชนสภาจ าลองส่งเสริมประชาธิปไตย ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  



 ๗. ประวตักิารบรกิารวชิาการ  
  - เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพ จ านวน ๔ รุ่น ส าหรับพระสงฆ์และ
บุคคลทั่วไป  ๓๑  ตุลาคม ๒๕๖๑ 
  - เป็นวิทยากรบรรยาย การสื่อสารอย่างสันติสุข โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เสกสรรปั้นสุขสู่ความ
สนุกในการท างาน จัดโดย ศูนย์สุขภาพจิตจังหวัดตรัง ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘  
  -  เป็นวิทยากรบรรยาย ถวายความรู้พระวปิสัสนาจารยร์ุน่ ๔๒  เทคนิคการพูดและวิธีการเผยแผ่ ณ 
ศูนย์วิปัสสนาเคลื่อนที่แห่งประเทศไทย วัดสุวรรณประสิทธิ์  ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 
  -   เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการพฒันาคน ชวีติเบิกบานการท างานเปน็สุข  โดยสถาบันวิปัสสนาธุระ
ร่วมกับโรงพยาบาลวิชัยยุทธ ๒๑-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒  
  -  เป็นวิทยากรบรรยาย ความสขุเปน็ที่มาของความส าเรจ็ ปฐมนเิทศข้าราชการบรรจุใหม ่หลักสตูร 
การเปน็ขา้ราชการทีด่ ี ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
  -   เป็นวิทยากรบรรยาย ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลกัสตูรพระสงฆน์ักพฒันาตน้แบบสขุภาวะรุน่ที ่๒ 
ภายใต้โครงการสังฆพัฒนาวิชชาลัย ณ วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน ๒๐-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐      
 -   เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการพฒันาคณุภาพชวีติบุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพการท างานอย่างมี
พลงัและเสริมสรา้งองค์กรสนัตสิุข  ณ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ หนองบัวล าภู ๒-๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
  -   เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการเสริมสรา้งคณุธรรมจรยิธรรมและธรรมาภบิาลป้องกันการทจุรติระดบั
เขตพืน้ที่การศกึษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต ๓  ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐  
 -   เป็นวิทยากรบรรยาย การบรหิารงานก่อนการบรหิารคน: จดัการความขดัแยง้ในองค์กร   โรงเรียนวัด
ห้วยจรเข้วิทยาคม จังหวัดนครปฐม ณ ค าแสดริเวอร์แคว กาญจนบุรี ๔-๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
 -   เป็นวิทยากรบรรยาย การอบรมคุณธรรมจริยธรรม ค่ายรักลูกผูกรัก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  โรงเรียนขุ
ขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ  ๑๐-๑๑  สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 -   เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้าน
การบริการด้วยใจและสร้างความปรองดองในองค์กรอย่างมีความสุข  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๑๘-๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
 -   เป็นวิทยากรบรรยาย กิจกรรมกลุ่มสมัพนัธแ์ละการออกแบบกจิกรรมการเรยีนรู้ทีม่สีติและสมาธเิปน็
ฐาน   อบรมครูและศึกษานิเทศทั่วประเทศ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สพฐ.  ๑๗-๒๐ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
 
๘. องคก์รที่เคยบรกิารวชิาการและการฝกึอบรม  
 ๑)กระทรวงศึกษาธิการ    ๒)กระทรวงสาธารณสุข 

๓)กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ๔)ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๕)ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   ๖)ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  
๗)องค์การบริหารส่วนจังหวัด    ๘)เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล 

 ๙)ธนาคารแห่งประเทศไทย    ๑๐)ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
๑๑)โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต    ๑๒)มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 ๑๓)บริษัท ไทยประกันชีวิต     ๑๔)วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี 
๑๕)มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ๑๖)ธนาคารกรุงไทย 

 ๑๗)โรงพยาบาลศิริราช      ๑๘)บริษัท  เอไอเอ จ ากัด  



๑๙)บริษัท  ทีโอที  จ ากัด    ๒๐)โรงพยาบาลศรีนครรินทร์ขอนแก่น   
๒๑)โรงพยาบาลชลบุรี      ๒๒)มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
๒๓)โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค   ๒๔)โรงพยาบาลนครปฐม   
๒๕)โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว  ๒๖)โรงพยาบาลวิชัยยุทธ  เป็นต้น  

 
๙. การศกึษาดงูานดา้นการพฒันาฝกึอบรมและมติวิัฒนธรรม สันตภิาพ ความรุนแรง พทุธสนัตวิิธี 

๑)ประเทศสหรัฐอเมริกา    ๒)ประเทศสิงคโปร์ 
๓)ประเทศโปแลนด์    ๔)ประเทศเยอรมัน  
๕)ประเทศอินเดีย     ๖)ประเทศสวีเดน 
๗)ประเทศฟินแลนด์    ๘)ประเทศเนปาล 
๙)ประเทศอียิปต์     ๑๐)ประเทศญี่ปุ่น 
๑๑)ประเทศบังคลาเทศ    ๑๒)ประเทศเวียดนาม 
๑๓)ประเทศจีน-ทิเบต    ๑๔)ประเทศไต้หวัน 
๑๕)ประเทศอินโดนีเชีย    ๑๖)ประเทศฮ่องกง 
๑๗)ประเทศกัมพูชา    ๑๘)ประเทศศรีลังกา 
๑๙)ประเทศลาว     ๒๐)ประเทศเมียนม่าร์ 
๒๑)ประเทศมาเลเชีย    ๒๒)ประเทศเกาหลี 
๒๓)ประเทศภูฎาน    ๒๔)ประเทศฮังการี   

 
๑๐. หลกัสตูรในการฝกึอบรมเสรมิสร้างองคก์รสันตสิขุ (หลกัสตูรระยะสัน้) 
 ๑)หลักสูตร ชีวิตเบิกบานการท างานเป็นสุข 
  ๒)หลักสูตร วิทยากรต้นแบบสันติภาพ 

๓)หลักสูตร การเผชิญความตายอย่างสงบ 
๔)หลักสูตร การสื่อสารอย่างสันติสุข   
๕)หลักสูตร พุทธวิธีการบริหารคนก่อนบริหารงาน  
๖)หลักสูตร พฤติกรรมการบริการด้วยหัวใจ 

  ๗)หลักสูตร วิทยากรนักพูดมืออาชีพ   
๘)หลักสูตร การจัดการการความชัดแย้งเชิงพุทธ 
๙)หลักสูตร ความสุขความส าเร็จของชีวิต 
๑๐)หลักสูตร ครูมืออาชีพที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน 
๑๑)หลักสูตร ผู้น าในหัวใจคน 
๑๒)หลักสูตร การโค้ชสติ 

 
๑๑. การตดิตอ่ประสานงาน 
 โทรศัพท์  ๐๙๘-๑๕๙๖๕๔๒ 
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