
๑ 
 

   
  
   

 
 

 
 
 

สรุปรายงานจำนวนอาจารย์ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 



๒ 
 

บุคลากรสายวิชาการ/ตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ 
บุคลากรสายวิชาการ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น  มีบุคลากรสายวิชาการ จำนวน ๖๙ รูป/
คน ประกอบด้วย อาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๖๘ รูป/คน และอาจารย์ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๑ รูป/คน แยกตามวุฒิการศึกษา 
ดังนี้ 
 

ตารางจำแนกวุฒิการศึกษาบุคลากรสายวิชาการ สังกัดวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น  

ที ่ สาขาวิชา 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

รวม หมายเหตุ 
อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. 

 สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ๑ - - - ๒ ๑ ๑ - ๕ ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ๒ รูป/คน 
๑ พระมหาภิรัฐกรณ์   อํสุมาลี, ผศ.ดร.           
๒ พระมหาณัฐพันธ์   สุทสฺสนวิภาณี,ดร           
๓ พระมหาสำรอง สญฺญโต (แสงทอง), ดร.           
๔ พระมหาโยธิน  โยธโิก/ปัดชาสี,รศ.,ดร.           
๕ พระภาณุวัฒน์ จนฺทวฑฺฒโน (จันทาพูน)          กำลังศึกษา ระดับ ป.เอก 
 สาขาวิชาปรัชญา - - - - ๒ ๒ ๑ - ๕ ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ๓ รูป/คน 

๖ พระครูปริยัติธรรมวงศ์, รศ.ดร.           
๗ พระมหาปพน กตสาโร, ผศ.ดร.           
๘ พระมหาประทีป สญฺญโม,ดร.           
๙ ผศ.ดร.พลเผ่า  เพ็งวิภาศ*           

๑๐ พระสมบัตร ฐิตญา,ดร.           
 สาขาวิชารัฐศาสตร์  ๑ - - ๒ ๒ - - ๕ ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ๔ คน 

๑๑ พระครูสุตธรรมภาณ, ผศ.          กำลังศึกษา ระดับ ป.เอก 
๑๒ พระมหาสำราญ  กมฺมสุทโธ, ผศ.ดร.           
๑๓ ผศ.ดร.บุรินทร์ ภู่สกุล           



๓ 
 

ที ่ สาขาวิชา 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

รวม หมายเหตุ 
อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. 

๑๔ ผศ.ดร.ประกอบ มีโคตรกอง           
๑๕ ดร.สุธิพงษ์   สวัสดิ์ทา           

 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ๓ ๑ - - - - ๑ - ๕ ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ๒ รูป/คน 
๑๖ พระมหาสมชาย  กิตฺติปญฺโญ           
๑๗ พระมหาประกาศ  อาภากโร           
๑๘ รศ.ดร.ดิปติ   วิสุทธางกูร           อยู่ระหว่างการขอตำแหน่งทางวิชาการ ศ. 
๑๙ พระมหาสมพงษ์   ปญฺญาธโร.ผศ.           
๒๐ นายชยันต์   บุญพิโย           

 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ๔ - - - ๑ - - - ๕ - 
๒๑ พระครูคัมภีร์ธรรมานุวัตร, ดร.          อยู่ระหว่างการขอตำแหน่งทางวิชาการ ผศ. 
๒๒ พระรชต  กตปุญฺโญ          กำลังศึกษา ระดับ ป.เอก 
๒๓ พระมหาศรายุทธ  สมนฺตปาสาทิโก*          กำลังศึกษา ระดับ ป.เอก 
๒๔ นายนิพนธ์ เหลาหา*           
๒๕ พระอภิวัฒน์  ภทฺรกวี*          กำลังศึกษา ระดับ ป.เอก 

 สาขาวิชาสังคมศึกษา ๔ ๒ - - - - - - ๖ ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ๒ คน 

๒๖ ผศ.อนุสรณ์  นางทะราช           กำลังศึกษา ระดับ ป.เอก 
๒๗ นายบุญส่ง นาแสวง           
๒๘ นายสิทธิพล  เวียงธรรม*          กำลังศึกษา ระดับ ป.เอก 
๒๙ นางสาวพันทิวา ทับภูมี*           
๓๐ ผศ.ชอบ  ดีสวนโคก*           
๓๑ นายวิรัตน์  ทองภู          กำลังศึกษา ระดับ ป.เอก 

 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต ๒ - - - ๒ ๑ - - ๕ ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ๑ รูป 



๔ 
 

ที ่ สาขาวิชา 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

รวม หมายเหตุ 
อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. 

๓๒ ผศ.ดร.นิเทศ  สนั่นนารี           
๓๓ ดร.เรียงดาว  ทวะชาลี*          อยู่ระหว่างการขอตำแหน่งทางวิชาการ ผศ. 

๓๔ ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์*          อยู่ระหว่างการขอตำแหน่งทางวิชาการ ผศ. 
๓๕ นายสวาท  ฮาดภักดี*           
๓๖ นายทรงพล  โชติกเวชกุล*           

 หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต ๓ - - - ๒ - - - ๕ - 
๓๗ พระครูปริยัติสารการ, ดร.           
๓๘ นายณัฏฐ์ อุตรวิเชียร           
๓๙ ดร.วิศร์ อัครสันตติกุล           
๔๐ นายชยพัทธ์ ยางศรี           
๔๑ นายธงชัย ผลรุ่ง           

 สาขาวิชาปรัชญา (ป.โท) - - - - - ๔ ๑ - ๕ ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ๕ รูป/คน 
๔๒ พระโสภณพัฒบัณฑิต, รศ,ดร.           
๔๓ พระครูภาวนาโพธิคุณ, ผศ.ดร.            
๔๔ ผศ.ดร.จรัส  ลีกา*            
๔๕ ผศ.ดร.จักรพรรณ  วงศ์พรพวัณ           
๔๖ ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น           

 สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ป.โท) - - - - ๑ ๒ ๒ - ๕ ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ๔ รูป/คน 
 พระโสภณพัฒบัณฑิต, รศ.ดร.          ซ้ำ* หมายเลข ๔๒ 

๔๗ พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ (วันยาว)*           
๔๘ พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร           
๔๙ พระครูสุธีคัมภีรญาณ, ผศ.ดร.           



๕ 
 

ที ่ สาขาวิชา 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

รวม หมายเหตุ 
อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. 

๕๐ ดร.อดุลย์  หลานวงศ์           
 สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (ป.โท) - - - - ๕ - - - ๕ - 

๕๑ พระครูปลัดบุญช่วย   โชติวโํส,ดร.          อยู่ระหว่างการขอตำแหน่งทางวิชาการ ผศ. 
๕๒ พระฮอนด้า วาทสทฺโท,ดร           
๕๓ ดร.สุรศักดิ์ จันพลา           
๕๔ ดร.สมบัติ   รัตนคร๒           
๕๕ ดร.สุนทร สายคำ          อยู่ระหว่างการขอตำแหน่งทางวิชาการ ผศ. 

 สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (ป.โท) - - - - ๒ ๓ - - ๕ ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ๓ คน 
๕๖ ผศ.ดร.วิทยา ทองดี           
๕๗ ผศ.ดร.ประยูร  แสงใส*           
๕๘ ดร.สมควร นามสีฐาน*           
๕๙ ดร.ปาณจิตร  สุกุมาลย์           
๖๐ ผศ.ดร.นิรัช  เรือนแสง           
 สาขาวิชารัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ป.โท) - - - - ๒ ๓ - - ๕ ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ๓ คน 

๖๐ ผศ.ดร.ชาญชัย  ฮวดศรี           
๖๒ ดร.ปรัชญา มีโนนทองมหาศาล           
๖๓ ผศ.ดร.สุรพล  พรมกุล           

 ดร.สมควร นามสีฐาน          ซ้ำ* หมายเลข ๕๘ 
 ผศ.ดร.วิทยา ทองดี          ซ้ำ* หมายเลข ๕๖ 
 สาขาวิชาปรัชญา (ป.เอก) - - - - - ๔ ๑ - ๕ ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ๕ รูป/คน 
 พระโสภณพัฒบัณฑิต, รศ,ดร.          ซ้ำ* หมายเลข ๔๒ 
 พระครูภาวนาโพธิคุณ, ผศ.ดร.          ซ้ำ* หมายเลข ๔๓ 



๖ 
 

ที ่ สาขาวิชา 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

รวม หมายเหตุ 
อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. 

 ผศ.ดร.จรัส  ลีกา*          ซ้ำ* หมายเลข ๔๔ 
 ผศ.ดร.จักรพรรณ  วงศ์พรพวัณ          ซ้ำ* หมายเลข ๔๕ 
 ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น          ซ้ำ* หมายเลข ๔๖ 

 สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ป.เอก) - - - - - ๒ ๓ - ๕ ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ๕ รูป/คน 
 พระโสภณพัฒบัณฑิต, รศ.ดร.          ซ้ำ* หมายเลข ๔๒ 
 พระมหามิตร  ฐิตปญฺโญ, รศ.ดร.          ซ้ำ* หมายเลข ๔๗ 
 พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร          ซ้ำ* หมายเลข ๔๘ 
 พระครูสุธีคัมภีรญาณ, ผศ.ดร.          ซ้ำ* หมายเลข ๔๙ 
 ดร.อดุลย์  หลานวงศ์           ซ้ำ* หมายเลข ๕๐ 
 สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (ป.เอก) - - - - ๒ - ๓ - ๕ ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ๓ รูป/คน 

 นายสุนทร สายคำ*          ซ้ำ* หมายเลข ๕๕ 
๖๔ รศ.ดร.กนกอร   สมปราชญ์           
๖๕ รศ.ดร.ประจิตร มหาหิง           
๖๖ นางสาวจุฬาพรรณภรณ์ ธนะแพทย์           
๖๗ นายเอกราช  โฆษิตพิมานเวช           
๖๘ พระมหาพิสิฐ   วิสิฎฺฐปญฺโญ (สืบนิสัย)           

 สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (ป.เอก) - - - - ๒ ๓ - - ๕ ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ๓ คน 
 ผศ.ดร.วิทยา ทองดี          ซ้ำ* หมายเลข ๕๖ 
 ผศ.ดร.ประยูร  แสงใส*          ซ้ำ* หมายเลข ๖๗ 
 ดร.สมควร นามสีฐาน*          ซ้ำ* หมายเลข ๕๘ 
 ดร.ปาณจิตร  สุกุมาลย์          ซ้ำ* หมายเลข ๕๙ 
 ผศ.ดร.นิรัช  เรือนแสง          ซ้ำ* หมายเลข ๖๐ 



๗ 
 

ที ่ สาขาวิชา 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

รวม หมายเหตุ 
อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. 

 อาจารย์ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร           
๖๙ ดร.ธีร์ดนัย  กัปโก*           

            

รวมทั้งสิ้น ๑๗ ๔ ๐ ๐ ๒๓ ๑๘ ๗ ๐ ๖๙ 
รวมจำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการรวม 

๒๙ รูป/คน 
หมายเหตุ : อาจารย์อัตราจ้างให้ทำเครื่องหมาย * ต่อท้ายนามสกุล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

คุณวุฒิอาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ แยกตามสังกัดหลักสูตร 
...................................................................................................  

 
ที ่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา หมายเหตุ 

๑ 
  

พระมหาโยธิน โยธิโก, รศ.ดร. อาจารย์ พธ.ด.(พระพุทธศาสนา) 
อ.ม.(บาลีและสันสกฤต), 
ศศ.ม.(จารึกภาษาไทย), 
พธ.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ) 
ป.ธ.๙ 

 

๒ 
  

พระมหาภิรัฐกรณ์  อํสุมาลี, ดร. ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
พธ.ม. (บาลี) 
พธ.บ. (สังคมศึกษา) 
ป.ธ.๙ 

 

๓  พระมหาณัฐพันธ์   สุทสฺสนวิภาณี,ดร อาจารย์ พธ.ด.(ปรัชญา) 
พธ.ม.(ปรัชญา) 
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) 
ป.ธ.๔ 

 

๔ พระภาณุวัฒน์ จนฺทวฑฺฒโน (จันทาพูน อาจารย์ พธ.ม.(พระพุทธศาสนา) 
พธ.บ.(พระพุทธศาสนา) 

 

๕  พระมหาสำรอง สญฺญโต (แสงทอง), ดร. อาจารย์ พธ.ด.(พระพุทธศาสนา) 
พธ.ม.(พระพุทธศาสนา) 
พธ.บ.(พระพุทธศาสนา) 
ป.ธ ๓ 
น.ธ.เอก 

 

๖ พระครูปริยัติธรรมวงศ์, รศ.ดร. อาจารย์ พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)  



๙ 
 

ที ่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา หมายเหตุ 
  ศศ.ม.(ปรัชญา) 

พธ.บ.(ปรัชญา) 
ป.ธ. ๔ 
น.ธ.เอก 

๗ 
 

พระมหาปพน  กตสาโร, ดร. ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาปรัชญา 

พธ.ด.(ปรัชญา) 
M.A.(Philosophy) 
พธ.บ.(ปรัชญา) 
ป.ธ. ๖ 
น.ธ.เอก 

 

๘  พระมหาประทีป  สญฺญโม,ดร. อาจารย์ พธ.ด.(ปรัชญา) 
ศศ.ม.(ปรัชญา) 
พธ.บ.(ปรัชญา) 
ป.ธ. ๗ 
น.ธ.เอก 

 

๙  ผศ.ดร.พลเผ่า  เพ็งวิภาศ* อาจารย์ พธ.ด.(ปรัชญา) 
ศศ.ม.(ปรัชญา) 
พธ.บ.(ศาสนา) 
พ.ม.กระทรวงศึกษาธิการ 
น.ธ.เอก 

 

๑๐ 
  

พระสมบัตร   ฐิตญาโณ (สุขประเสริฐ),ดร.* อาจารย์ Ph.D. Philosophy 
พธ.ม.(พุทธศาสนา) 
พธ.บ.(ปรัชญา) 
ป.ธ. ๑-๒ 
น.ธ.เอก,  

 



๑๐ 
 

ที ่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา หมายเหตุ 

๑๑ 
 

ผศ.อนุสรณ์ นางทะราช ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคมศึกษา 

ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน 
ค.บ. ประถมศึกษา 

 

๑๒ 
 

อาจารย์บุญส่ง  นาแสวง อาจารย์ ศษ.ม. สังคมศึกษา 
กศ.บ.เทคโนโลยีทางการศึกษา 

 

๑๓ 
 

อาจารย์สิทธิพล  เวียงธรรม* อาจารย์ กศ.ม. สังคมศึกษา 
พธ.บ. การสอนสังคมศึกษา 

 

๑๔ 
 
 

อาจารย์พันทิวา ทับภูมี* อาจารย์ วท.บ.(โภชนาการและการจัดการ
ความปลอดภัยในอาหาร) 
ส.ม.(โภชนศาสตรเพื่อสุขภาพ) 
ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน) 

 

๑๕ 
 

ผศ.ชอบ  ดีสวนโคก* อาจารย์ M.A. History & Archaeology 
พธ.บ. สังคมสงเคราะห์ 

 

๑๖ 
 

อาจารย์วิรัตน์  ทองภู อาจารย์ พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 
พธ.ม.(การสอนสังคมศึกษา) 

 

๑๗ พระครูคมัภรี์ธรรมานุวัตร, ดร. อาจารย ์ ปร.ด.(ภาษาไทย) 
กศ.ม.(การสอนภาษาไทย) 
ศศ.ม.(ไทยคดีศึกษา) 
พธ.บ.(การสอนสังคมศึกษา) 
ป.ธ. ๓ 

 

๑๘  พระรชต  กตปุญโญ ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  

ค.ม.(หลักสูตรและการสอน) 
พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

 

๑๘  
พระมหาศรายุทธ  สมนฺตปาสาทิโก  

อาจารย์ ศศ.ม. (ภาษาไทย) 
พธ.บ. การสอนภาษาไทย 

 

๑๙  อาจารย์นิพนธ์ เหลาหา*  อาจารย์ ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย)  



๑๑ 
 

ที ่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา หมายเหตุ 
ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 
ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดีไทย) 

๒๐ พระอภิวัฒน์  ภทฺรกวี (บุดดานาง)  
 

อาจารย์ ศศ.ม. (ภาษาไทย) 
พธ.บ. (การสอนภาษาไทย) 

 

๒๑ 
 

นายชานนท์ อรัญสาร อาจารย์ ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน) 
พธ.บ. การสอนภาษาไทย 

 

๒๒ 
 

 

พระครูสุตธรรมภาณี, ผศ. ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ศศ.ม.(ไทยคดีศึกษา) 
พธ.บ. (รัฐศาสตร์) 

 

๒๓ 
 

พระมหาสำราญ  กมฺมสฺทโท, ผศ.ดร อาจารย์ Ph.D.(English) 
M.A.( Linguistics), 
พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ 

 

๒๔ 
 

ผศ.ดร.บุรินทร์  ภู่สกุล* อาจารย์ Ph.D.(Political Science), 
M.A.(Political science) 
B.A.( Politics) 

 

๒๕ 
 
 

ผศ.ประกอบ มีโคตรกอง อาจารย์ ศศ.ม.ไทยคดีศึกษา 
พธ.บ. ศาสนา 

 

๒๖ 
 

 

ดร.สุธิพงษ์   สวัสดิ์ทา อาจารย์ ปร.ด. (พัฒนาสังคม) 
ศศ.ม.สังคมวิทยา 
พธ.บ. รัฐศาสตร ์

 

๒๗ 
 
 

รศ.ดร.ดิปติ  วิสุทธารกูร อาจารย์ Ph.D.(English) 
MFA.(Art Criticism) 
M.A.(English) 

 



๑๒ 
 

ที ่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา หมายเหตุ 

B.A.(English) 

๒๘ 
 

พระมหาสมพงษ์  ปญฺญาธโร อาจารย์ ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ) 
พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

 

๒๙ 
 

พระมหาประกาศ  อาภากโร อาจารย์ M.A.(English), 
พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

 

๓๐ 
 

อาจารย์ชยันต์  บุญพิโย อาจารย์ M.A.(English) 
พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

 

๓๑ พระมหาสมชาย  กิตฺติปญฺโญ ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

M.A. (Linguistics) 
พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

 

๓๒ ผศ.ดร.นิเทศ   สนั่นนารี 
 
 

อาจารย์ รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
M.A. (Public Administration) 
พธ.บ. (ปรัชญา) 

 

๓๓ ดร.เรียงดาว  ทวะชาลี ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
บัณฑิต   
 
 

รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
M.B.A(บริหารธุรกิจ) 
ร.บ.รัฐศาสตร ์

 

๓๔ 
 

ดร.ภูษิต  ปุลันรัมย์* 
 

อาจารย์ 
 
 

พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
พธ.ม. (การพัฒนาสังคม) 
ป.ธ. ๙ 

 

๓๕ 
 

อาจารย์สวาท  ฮาดภักดี* 
 

อาจารย์ 
 

พธ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
พธ.บ.(รัฐศาสตร์) 

 

๓๖ อาจารย์ทรงพล  โชติกเวชกุล* 
 

อาจารย์ 
 

พธ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
ร.บ. (การปกครอง) 

 



๑๓ 
 

ที ่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา หมายเหตุ 

๓๗ พระครูปริยัติสารการ, ดร.* ประธานหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต   ปร.ด.(วัฒนธรรมศาสตร์) 
ศศ.ม.(ไทยศึกษาเพ่ือการพัฒนา) 
ร.ม.(รัฐศาสตร์) 
น.ม.(กฎหมายมหาชน) 
น.บ.(นิติศาสตร์) 
ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

 

๓๘ อาจารย์ณัฏฐ์ อุตรวิเชียร* อาจารย์ 
 

น.บ.ท.(เนติบัณฑิตไทย) 
น.ม.(นิติศาสตร์) 
น.บ.(นิติศาสตร์) 

 

๓๙ นายธงชัย ผลรุ่ง 

 
อาจารย์ 
 

น.ม. (นิติศาสตร์)  
น.บ. (นิติศาสตร์) 

 

๔๐ ดร.วิศร์ อัครสันตติกุล* อาจารย์ 
 

Ph.D. (Social Science) 
น.ม.(นิติศาสตร์) 
กศ.ม.(การศึกษา) 
น.บ.(นิติศาสตร์) 

 

๔๑ อาจารย์ชยพัทธ์ ยางศรี* อาจารย์ 
 

น.ม.(นิติศาสตร์) 
สส.ม.(สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ใน
กระบวนการยุติธรรม) 
ศษ.บ.(บริหารการศึกษา) 

 

๔๒ พระมหามิตร  ฐิตปญฺโญ, รศ.ดร. ผอ.หลักสูตรพุทธศาสตดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
 

Ph.D.(Buddhist studies) 
พธ.ม.(พระพุทธศาสนา) 
พธ.บ.(รัฐศาสตร์) 

 

๔๓ พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. อาจารย์ Ph.D. (Buddhist Studies) 
ศศ.ม.(ปรัชญา) 

ซ้ำ สาขาพุทธ/
ปรัชญา  



๑๔ 
 

ที ่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา หมายเหตุ 

ศศ.บ.(ปฐมวัย) 
พธ.บ,(ศาสนา) 

โท-เอก 

๔๔ พระครูสุธีคัมภีรญาณ, ผศ.ดร. 
 

อาจารย์ Ph.D.(Pali& Buddhist studies) 
M.A. (Linguistic) (Pali& 
Buddhist) 
พธ.บ.(ภาษาไทย) 

ซ้ำ สาขาพุทธ  
โท-เอก 

๔๕ พระมหาดาวสยาม   วชิรปญฺโญ, ผศ.ดร. 
 

ผอ.หลักสูตรพุทธศาสตมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
 

Ph.D. (Phil & Theravada) 
M.A. (Sanskrit) 
ศษ.บ. (มัธยมศึกษา) 
พธ.บ. (ศาสนา) 

ซ้ำ สาขาพุทธ  
โท-เอก 

๔๖ ดร.อดลุย์  หลานวงศ ์

 
อาจารย์ พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)  

-พธ.ม. (ธรรมนิเทศ) 
-ป.ธ.๙  

 

๔๗ พระครูภาวนาโพธิคุณ, ผศ.ดร. ผอ.หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต/ดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 
 
 

Ph.D.(Philosophy),  
M.A.(Philosophy),  
M.A.(Political Science) 
พธ.บ.(ศาสนา) 

ซ้ำ สาขาพุทธ  
โท-เอก 

๔๘ ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ อาจารย์ Ph.D. (Philosophy), 
M.A.(Philosophy),  
M.A.(Pali & Buddhist Studies),  
พธ.บ.(ปรัชญา) 
ป.ธ.๖ 

ซ้ำ สาขา
ปรัชญา โท-เอก 

๔๙ ผศ.ดร.จรัส ลีกา 
 

อาจารย์ Ph.D.(Philosophy) 
M.A.(Philosophy) 

ซ้ำ สาขา
ปรัชญาโท-เอก 



๑๕ 
 

ที ่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา หมายเหตุ 
 พธ.บ.(ศาสนา) 

๕๐ ผศ.ดร.สุวิน  ทองปั้น 
 
 

อาจารย์ Ph.D.(Philosophy) 
พธ.ม.(ปรัชญา) 
พธ.บ.(ปรัชญา) 

ซ้ำ สาขา
ปรัชญาโท-เอก 

๕๑ 
 
 

ผศ.ดร.วิทยา ทองดี ผอ.หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 
 
 

Ph.D.(So.Sci.) (หนังสือผลการ
เทียบคุณวุฒิจาก สกอ. (ที่ ศธ 
๐๕๐๖(๒) ๓๐๑๖ลงวันที่ ๒๑ 
มีนาคม ๒๕๖๐)ศษ.ม. (เทคโนโลยี
การศึกษา) 
ศษ.บ.(ประถมศึกษา) 
พธ.บ.(การสอนสังคมศึกษา) 

ซ้ำ สาขา
ปรัชญาโท-เอก 

๕๒ 
 
 

ผศ.ดร.ประยูร  แสงใส* อาจารย์ 
 
 
 

Ph.D.(Ed.) (หนังสือผลการเทียบ
คุณวุฒิจาก สกอ. ที่ ศธ ๐๕๐๖(๒)
๗๗๓๓ลงวันที่ ๒๖ กรกฏาคม 
๒๕๖๐) 
M.A.(Education : NON -Formal 
Education  
พธ.บ.(สังคมศึกษา) 

ซ้ำ สาขา
ปรัชญาโท-เอก 

๕๓ 
 
 

อาจารย์  ดร.สมควร  นามสีฐาน*    อาจารย์ ปร.ด. (พัฒนาสังคม) 
ศศ.ม.(สังคมวิทยาการพัฒนา) 
พธ.บ.(การสอนสังคมศึกษา) 

ซ้ำ สาขา
ปรัชญาโท-เอก 

๕๔ 
 
 

ดร.ปาณจิตร  สุกุมาลย์ อาจารย์ กศ.ด.(วิจัยและประเมินผล
การศึกษา) 

ซ้ำ สาขา
ปรัชญาโท-เอก 



๑๖ 
 

ที ่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา หมายเหตุ 

ค.ม.(วิจัยและประเมินผล
การศึกษา)  
ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
ค.อ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) 

๕๕ 
 
 

ผศ.ดร.นิรัช เรืองแสน อาจารย์ Ph.D. (Religious Studies) 
B.A. (Buddhist Studies) 
ศ.บ. (ออกแบบพาณิชย์) 

ซ้ำ สาขา
ปรัชญาโท-เอก 

๕๖ 
 
 

ผศ.ดร.ชาญชัย  ฮวดศรี* ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

Ph.D.( Political science) 
M.A.(Politics) 
พธ.บ.สังคมศึกษา 

 

๕๗ 
 

นายปรัชญา มีโนนทองมหาศาล* 
 

อาจารย์ Ph.D. (Political Science) 
(หนังสือแจ้งเทียบวุฒิที่ ศธ 
0506(2)/4440 ลงวันที่ 3 พ.ค. 
2560)  
ร.ม. (รัฐศาสตร์) 
น.ม. (นิติศาสตร์) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 

 

๕๘ ผศ.ดร.สุรพล  พรมกุล อาจารย์ Ph.D.(Soacial Science) 
ศศ.ม.(สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา) 
ศน.ม.(รัฐศาสตร์การปกครอง) 
พธ.บ.(สังคมศึกษา) 

 

๕๙ พระครูปลัดบญุช่วย   โชติวํโส,ดร. 
 

ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธบริหารการศึกษา 
มหาบัณฑิต 

ปร.ด.(บริหารการศึกษา), 
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 
พธ.ม.(พระพุทธศาสนา) 

 



๑๗ 
 

ที ่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา หมายเหตุ 

ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) 
พธ.บ.(พระพุทธศาสนา) 

๖๐ 
 

ดร.สุนทร สายคำ  ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธบริหารการศึกษา 
ดุษฎีบัณฑิต 

พธ.ด.(พุทธบริหารการศึกษา) 
ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา) 
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) 
อส.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง) 

 

๖๑ ดร.สุรศักดิ์ จันพลา 
 

อาจารย์ พธ.ด. (พุทธบริหารการศึกษา) 
-ค.ม. (การบริหารการศึกษา) 
-ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) 
-กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) 
-ศษ.บ. (บริหารการศึกษา)   
สส.บ. (ส่งเสริมการเกษตรและ
สหกรณ์) 
-ศษ.บ. (เกษตรกรรม)  

 

๖๒ พระฮอนด้า เขมมา,ดร.* 
 อาจารย์ 

-ปร.ด.(การบริหารการศึกษา) 
-ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 
-พธ.บ.(การสอนภาษาไทย) 

 

๖๓ ดร.สมบัติ   รัตนคร       
 

อาจารย์ - พธ.ด. (พุทธบริหารการศึกษา)  
- ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)  
- วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)  
 

 

๖๔ 
 

ดร.จุฬาพรรณภรณ์ ธนะแพทย์* 
อาจารย์ 

-ปร.ด.(การบริหารการศึกษา) 
-ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 
-บธ.บ.(การจัดการโฆษณา) 

 



๑๘ 
 

ที ่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา หมายเหตุ 

๖๕ 
 
 

รศ.ดร.ประจิตร มหาหิง* 

อาจารย์ 

Ph.D. (Sociology) 
-M.A. (Sociology 
-พธ.บ. (พุทธศาสตร์)   
  (วิชาโท-ปรัชญาและสังคมวิทยา) 
-น.บ. (นิติศาสตร์) 

 

๖๖ 
 

 

นางสาวกนกอร   สมปราชญ์ 
 

อาจารย์ -ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 
-ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
-พธ.บ. (การสอนภาษาไทย) 

 

๖๗ นายเอกราช  โฆษิตพิมานเวช 
 

 -ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 
-ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
-ศษ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา) 
-ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) 

 

๖๘ พระมหาพิสิฐ   วิสิฎฺฐปญฺโญ (สืบนิสัย) 
 

 -ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 
-พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)๕๒ 
-ป.ธ.๙แม่กองบาลีสนามหลวง 
๒๕๔๔ 

 

อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น (ไม่สังกัดหลักสูตร)   

๖๙ 
 

ดร.ธีร์ดนัย  กัปโก* อาจารย์ พธ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
พธ.บ.(รัฐศาสตร์) 

 

หมายเหตุ : อาจารย์อัตราจ้างให้ทำเครื่องหมาย * ต่อท้ายนามสกุล 
 
 



๑๙ 
 

 
รับรองตามนี้ 

 
 
 

(พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ, ดร.) 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

 
 

สรุปจำนวนอาจารย์ประจำวิทยาเขตขอนแก่น มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
*********************************************************************** 

 
 
 
 
 

-จำนวนอาจารย์ประจำ (ท่ีไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า - 
-จำนวนอาจารย์ประจำ (ท่ีไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า ๑๗ รูป/คน 
-จำนวนอาจารย์ประจำ (ท่ีไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ๒๓ รูป/คน 
-จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า - 
-จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า ๔ รูป/คน 
-จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ๑๘ รูป/คน 
-จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า - 
-จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า - 
-จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า  ๗ รูป/คน 
-จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า - 
-จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า - 
-จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า - 

รวมจำนวน ๖๙ รูป/คน 


