ลำดับ

ชื่อ - ฉำยำ/นำมสกุล

สังกัด

เบอร์ติดต่อ

e-mail

วุฒิกำรศึกษำ
ป.โท

ป.เอก

๑

พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,ดร.

บัณฑิตวิทยาลัย

092-942-6214

phannasom@yahoo.com

ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา

พธ.ด (พระพุทธศาสนา)

๒

พระครูโกศลศาสนบัณฑิต,ผศ.ดร.

บัณฑิตวิทยาลัย

089-6112099

g-rayrai@hotmail.com

พธ.ม.(ปรัชญา),

Ph.D. (Phil.)

๓

พระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโญ,ดร.

บัณฑิตวิทยาลัย

088-9142595

yunirum@hotmail.com

พธ.บ. (ปรัชญา), พธ.ม.

(ปรัชญา), Ph.D. (Philsophy)

๔

ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม

บัณฑิตวิทยาลัย

089-8982862

kritsanachom@hotmail.com

พธ.ม.(พระพุทธศาสนา)

พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)

๕

ผศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร

บัณฑิตวิทยาลัย

081-7998442

supasorn2508@gmail.com

ศศ.ม. (พระพุทธศาสนา)

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)

๖

ดร.บุญเลิศ โอฐสู

บัณฑิตวิทยาลัย

081-6318704

boleheart@gmail.com

พธ.ม.(พระพุทธศษสนา)

พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)

๗

ดร.บุญเลิศ โอฐสู

บัณฑิตวิทยาลัย

081-6318704

boleheart@gmail.com

พธ.ม.พระพุทธศาสนา

พธ.ด.พระพุทธศาสนา

๘

พระศรีศาสนบัณฑิต

คณะพุทธศาสตร์

081-409-0044

sutas8831179@hotmail.com

พธ.ม.(ปรัชญา)

๙

พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ดร.

คณะพุทธศาสตร์

081-8296942

๑๐

พระมหานพดล ปุญญ
ฺ สุวฑฺฒโก,ดร.

คณะพุทธศาสตร์

089-052-5420

๑๑

ดร.แสวง นิลนามะ

คณะพุทธศาสตร์

๑๒

ผศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี

คณะพุทธศาสตร์

084-451-9351

๑๓

ผศ.คาพันธ์ วงศ์เสน่ห์

คณะพุทธศาสตร์

081-6164129

๑๔

ผศ.สมควร นิยมวงศ์

คณะพุทธศาสตร์

091-7792488

Somkhaun12@hotmail.com

ศศ.ม. (สันสกฤต)

๑๕

ผศ.ดร.สุเทพ พรมเลิศ

คณะพุทธศาสตร์

085-1341359

srisiam2005@hotmail.com

ศศ.ม. (จารึกภาษาไทย),

๑๖

พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร.

คณะครุศาสตร์

chiewtt@gmail.com

M.A. (Phil.)

094-7719995

089-1434795

ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา),

Ph.D. (Buddhist Studies)

ambass53@hotmail.com

ศศ.ม. (สันสกฤต)

พธ.ด.การจัดการเชิงพุทธ

sonilnama2515@yahoo.com

พธ.ม. (ปรัชญา),

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)

ศศ.ม. (จริยศาสตร์ศึกษา),

Ph.D. (Religion &
Philosophy)

kratai_sa@hotmail.com

ศศ.ม. (สันสกฤต)

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
Ph.D. (Soc.)

หมำยเหตุ

ลำดับ

ชื่อ - ฉำยำ/นำมสกุล

สังกัด

เบอร์ติดต่อ

วุฒิกำรศึกษำ

e-mail

ป.โท

ป.เอก

๑๗

รศ.ดร.สมชัย ศรีนอก

คณะครุศาสตร์

087-0012152

kuru.2007@hotmail.com

พธ.ม.(พุทธศาสนา),

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)

๑๘

พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม,ผศ.ดร.

คณะครุศาสตร์

080-245-8699

somboon1595@gmail.com

พธ.ม.(พระพุทธศาสนา)

Ph.D.(Ed.)

๑๙

พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ดร.

คณะครุศาสตร์

099-5159569

drsoravit@hotmail.com

ศศ.ม.(จิตวิทยาชุมชน)

Ph.D.(Psychology)

๒๐

ดร.พิธพิบูลย์ กาญจนพิพิธ

คณะครุศาสตร์

087-9353899

education61032@hotmail.com

ศศ.ม.(จารึกภาษา

Ph.D. (Linguistics)

ตะวันออก)
๒๑

นายกิตติศักดิ์ ณ สงขลา

คณะครุศาสตร์

086-9710707

ksk_one@hotmail.com

ค.ม.(เทคโนโลยีและการ
สื่อสารการศึกษา)

๒๒

พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท,ผศ.ดร.

คณะมนุษยศาสตร์

095-0515653

ekapatra_2549@yahoo.com

M.A.(Psy.)

๒๓

พระมหาขวัญชัย กิตฺตปาโล,ผศ.

คณะมนุษยศาสตร์

097-286-3323

KhWUAN2498@gmail.com

๒๔

พระมหาเผื่อน กิตตฺ ิโสภโณ,ดร.

คณะมนุษยศาสตร์

081-8464409

Phuen_Kitti@hotmail.com

รป.ม. (นโยบายสาธารณะ
และบริหารงานบุคคล)
ศศ.ม.(จิตวิทยาการปรึกษา)

๒๕

ผศ.ดร.วีระกาญจน์ กนกกมเลศ

คณะมนุษยศาสตร์

089-1465842

vee.veerakarn@gmail.com

M.A.(Linguistics)

Ph.D.(Linguistics)

๒๖

ผศ.ดร.ประยูร สุยะใจ

คณะมนุษยศาสตร์

081-8865759

Prayun45@mcu.ac.th

M.A. (Psy.)

Ph.D. (Psy.)

๒๗

ผศ.เกรียงศักดิ์ พลอยแสง

คณะมนุษยศาสตร์

ploysaeng2011@gmail.com

ศศ.ม.(จารึกภาษา
ตะวันออก)

๒๘

พระครูปริยัติกติ ติธารง,รศ.ดร.

คณะสังคมศาสตร์

081-9214952

๒๙

พระสุธรี ัตนบัณฑิต,ดร.

089-669-1600

suthito@hotmail.com

๓๐

พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ,รศ.

คณะสังคมศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์

086-6003199

bnlertt@yahoo.com

089-1259778

Ph.D.(Psy.)

หมำยเหตุ

ลำดับ

ชื่อ - ฉำยำ/นำมสกุล

สังกัด

เบอร์ติดต่อ

วุฒิกำรศึกษำ

e-mail

๓๑

พระมหาสุเทพ สุปณฑิโต

คณะสังคมศาสตร์

๓๒

ผศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง

คณะสังคมศาสตร์

081-268-1128

konits@gmail.com

๓๓

ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์

คณะสังคมศาสตร์

087-9830599

ajantermm58@gmail.com

๓๔

ผศ.พลวัฒน์ ชุมสุข

คณะสังคมศาสตร์

081-8154278

polwat2503@hotmail.com

๓๕

คณะสังคมศาสตร์

081-3747846

PHATRAPHOL1@hotmail.com

๓๖

ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น
ผศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช

คณะสังคมศาสตร์

084-899-6888

dr.that@hotmail.com

๓๗

พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.

๓๘

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร.

๓๙

พระมหาสมพงษ์ คุณากโร,ดร.

๔๐

พระครูโพธิชยานุสิฐ

วิทยาลัยพุทธศาสตร์
ฯ
วิทยาลัยพุทธศาสตร
นานาชาติ
วิทยาลัยพุทธศาสตร
นานาชาติ
วิทยาเขตหนองคาย

๔๑

พระครูสิริปริยัตยานุศาสก์,ดร.

๔๒

ป.โท

ป.เอก

พธ.ม.(พระพุทธศาสนา)

Ph.D. (Bud.)

081-875-9154

hansa_d@hotmail.com

พธ.ม พระพุทธศาสนา

พธ.ด.พระพุทธศาสนา

099-282-5794

spu_2012@hotmail.com

M.A. (Philosophy)

Ph.D.(Philosophy)

081-262-3499

mcunk@gmail.com

คม.บริหารการศึกษา

วิทยาเขตเชียงใหม่

081-1693985

Phantemoon@yahoo.com

M.A.(Buddhist studies)

Ph.D.(Buddhist studies)

พระครูสุนทรสังฆพินิต,ดร.

วิทยาเขตเชียงใหม่

088-2517007

Philos39@hotmail.com

M.A. (Phil.),

Ph.D. (Phil.)

๔๓

นางสาวสกุณา คงจันทร์

วิทยาเขตเชียงใหม่

skuna.noko@gmail.com

ศษ.ม.(การสอนสังคม
ศึกษา)/
รป.ม.รัฐประศาสนศาสตร์

๔๔

พระครูอรุณสุตาลังการ,ผศ.ดร.

วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช

089-264-0490

084-1889457

pmpreeda@hotmail.com

Ph.D (Soc.)
M.A.(Soc.)

หมำยเหตุ

ลำดับ

ชื่อ - ฉำยำ/นำมสกุล

สังกัด

เบอร์ติดต่อ

e-mail

วุฒิกำรศึกษำ
ป.โท

ป.เอก

๔๕

พระครูสุตธรรมภาณี

วิทยาเขตขอนแก่น

089-575-3873

Samnuan_mcukk@hotmail.com ศศ.ม.(ไทยคดีศึกษา)

๔๖

พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร.

085-2275849

Starsiam45@hotmail.com

M.A.(Sansrkit),

Ph.D.(Pali&Therarada)

๔๗

พระเมธีสุตาภรณ์,ดร.

081-9669588

muanyangnok@gmail.com

M.A. (Pali & Literature)

Ph.D. (Buddhist Studies)

๔๘

พระครูวริ ิยธรรมานุศาสก์,ดร.

somchitkorat@hotmail.com

ค.ม. (การบริหารการศึกษา) ค.ด. (การบริหารการศึกษา)

๔๙

พระมหาสุพร รกฺขติ ธมฺโม,ดร.

061-8942459

Suporn_pk@yahoo.com

M.A.(Linguistic)

Ph.D.(พระพุทธศาสนา)

๕๐

พระครูธรรมธรศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน,ผศ.ดร.

084-8341824

Siri_dee@hotmail.com

บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)

Ph.D.(Pali)

๕๑

พระใบฎีกาสุพจน์ ตปสีโล

วิทยาลัยเขต
ขอนแก่น
วิทยาเขต
นครราชสีมา
วิทยาเขต
นครราชสีมา
วิทยาเขต
นครราชสีมา
วิทยาเขต
อุบลราชธานี
วิทยาเขต
อุบลราชธานี

080-485-4462

bob2529@gmail.com

ศษ.ม.(หลักสูตรและการ
สอน)

Ph.D.(Educational Administration)

๕๒

พระมหาคาพันธ์ ปภากโร,ดร.

089-581-1222

k_paphakaro@yahoo.co.th

บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)

๕๓

ผศ.สุพมิ ล ศรศักดา

081-0767584

Pimonsak299@hotmail.com

๕๔

พระมหาวิศติ ธีรวโส,ผศ.

วิทยาเขต
อุบลราชธานี
วิทยาเขต
อุบลราชธานี
วิทยาเขตสุรินทร์

089-846-1836

กศ.ม.การบริหารการศึกษา

M.A.(Public
Administration)

รป.ด.(รัฐประศาสนศาตร์

หมำยเหตุ

ลำดับ

ชื่อ - ฉำยำ/นำมสกุล

สังกัด

เบอร์ติดต่อ

e-mail

วุฒิกำรศึกษำ
ป.โท
อ.ม.(บาลี-สันสกฤต)

๕๕

พระศรีวสิ ุทธิคุณ,ดร.

วิทยาเขตสุรินทร์

๕๖

ผศ.บรรจง โสดาดี

วิทยาเขตสุรินทร์

083-3748741

๕๗

ผศ.ดร.ธนู ศรีทอง

วิทยาเขตสุรินทร์

089-9478822

banchongmcu_surin@hotmail.c ศศ.ม.(ปรัชญา)
om
srithong_thanoo@yahoo.co.th M.A.(English)

๕๘

พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์,ดร.

วิทยาเขตแพร่

082-029-8286

palad_chalerm@hotmail.com

ศศ.ม.(พุทธศาสนศึกษา)

๕๙

นายเกรียงศักดิ์ ฟองคา

วิทยาเขตแพร่

086-420-0065

kriengsakfong@gmail.com

M.A.(Phil.)

๖๐

ผศ.ฉวีวรรณ สุวรรณาภา

วิทยาเขตแพร่

Wee_mcu@hotmail.com

กศ.ม.(บริหารการศึกษา)

๖๑

พระครูโสภณปริยัตสิ ุธี,รศ.ดร.

วิทยาเขตพะเยา

Jan-tong@hotmail.com

M.A.(Public

086-4216797
083-0081449

ป.เอก
พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)

ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
Ph.D. (Buddhist Studies)

Administration),

ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภูมิภาค)

พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)

๖๒

ผศ.จักรแก้ว นามเมือง

วิทยาเขตพะเยา

081-0238689

Jk023.mcu@gmail.com

๖๓

พระมหาอุดร สุทฺธิญาโณ,ดร.

087-2629526

chonlapat_1969@hotmail.com

๖๔

พระมหาโกมล กมโล

093-292-6941

Pali.2015kamaro@gmail.com

ศศ.ม.(สันสกฤต)

๖๕

พระมหาณรงค์ฤทธิ์ ธมฺมโสภโณ

085-7039614

pm.naronklit@gmail.com

พธ.บ.(บาลีพุทธศาสตร์)

๖๖

พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ

วข.บาฬีศึกษาพุทธ
โฆส นครปฐม
วข.บาฬีศึกษาพุทธ
โฆส นครปฐม
วข.บาฬีศึกษาพุทธ
โฆส นครปฐม
วิทยาลัยเขต
นครสวรรค์

กศ.ม.
(การบริหารการศึกษา)
อม.(ศาสนาเปรียบเทียบ),

061-191-1198

Sutamniwit@hotmail.com

กศ.ม. (การบริหาร
การศึกษา)

กศ.ด.
(การบริหารการศึกษา)

หมำยเหตุ

ลำดับ
๖๗

ชื่อ - ฉำยำ/นำมสกุล
ผศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน

๖๘

พระมหาสุภวิชญ์ ปภสฺสโร,ผศ.

๖๙

พระมหาสนอง ปจฺโจปการี, ผศ.ดร.

๗๐

สังกัด
วิทยาเขต
นครสวรรค์
วิทยาลัยสงฆ์เลย

เบอร์ติดต่อ
081-9726426

วุฒิกำรศึกษำ

e-mail
suprot555@gmail.com

ป.โท
กศ.ม. (การบริหาร
การศึกษา)
อ.ม.(จริยศาสตร์ศึกษา)

084-6460051

Poori-ya@hotmail.com

082-855-9172

Sanong_jamnil@yahoo.com

นายศตพล ใจสบาย

วิทยาลัยสงฆ์
นครพนม
วส.นครพนม

098-6451415

t_jaisabai@hotmail.com

๗๑

พระครูสิรสิ ุตานุยตุ ,ดร.

วส.ลาพูน

089-5555969

Saman2507@gmail.com

กศ.ม. (การสอน
ภาษาอังกฤษ)
กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)

๗๒

นายประเด่น แบนปิง

วส.ลาพูน

085-7246709

pradenmculp@gmail.com

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)

นางสาวสุดธิดา พ่วงเฟื่อง

วส.พุทธชินราช

089-639-2202

opel_20@hotmail.com

๗๔

ผศ.ปัญญา นามสง่า

วส.พุทธชินราช

กศ.ม.(วิจัยและประเมินผล
การศึกษา)
M.A. (Philosophy)

๗๕

พระครูศรีปัญญาวิกรม,ดร.

วส.บุรีรมั ย์

๗๖

พระศรีปริยัติธาดา

วส.บุรีรมั ย์

๗๗

พระมหาวิเชียร วชิรธมฺโม

วส.ปัตตานี

098-4782969

mcupattani@hotmail.com

M.A. (Linguistics)

๗๘

พระมหาสุชาติ อนาลโย

วส.ปัตตานี

086-124-1065

Suchatmaion@gmail.com

กศ.ม. ( จิตวิทยา

๗๓

081-7073202
086-456-3632

Panya_MCU@hotmail.co.th

อ.ม. (บาลี-สันสกฤต)

panywat_mcu_br@hotmail.com พธ.ม. (ปรัชญา)

ป.เอก
Ph.D. (Social Science)

ค.ด. (อุดมศึกษา)

พธด.(พระพุทธศาสนา

ศศ.ม. (ภาษาสันสกฤต)

การศึกษา)
๗๙

พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร.

วส.นครน่านฯ

089-4327801

sirananan@gmail.com

ศษ.ม. (การบริหาร
การศึกษา)

พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)

หมำยเหตุ

ลำดับ

ชื่อ - ฉำยำ/นำมสกุล

สังกัด

๘๐

นายสมคิด นันต๊ะ

วส.นครน่าน

๘๑

พระครูปริยัติปญ
ั ญาธร

วส.พุทธโสธร

เบอร์ติดต่อ
089-9534129

089-2458198

วุฒิกำรศึกษำ

e-mail
kidty_129@hotmail.com

Prd2854@gmail.com

ป.โท

ป.เอก

ศศ.ม. (ภาษาไทย)
ศษ.ม. (การบริหาร
การศึกษา)
กศ.ม. ( การบริหาร
การศึกษา )

๘๒

พระครูศรีรตั นากร,ดร.

วส.เชียงราย

089-8513530

Phrakrusree@hotmail.com

M.A.(Psy) /M.A.(English

Ph.D.(Bud.)

Literature)
๘๓

พระมหาภาณุวัฒน์ ปฏิภาณเมธี

วส.นครลาปาง

085-6181533

๘๔

ผศ.ดร.อนันต์ อุปสอด

วส.นครลาปาง

๘๕

พระอุดมปัญญาภรณ์

วส.ศรีสะเกษ

๘๖

ดร.ฐานิดา มั่นคง

วส.ศรีสะเกษ

๘๗

พระศรีสัจญาณมุนี

วส.ชัยภูมิ

082-134-1049

๘๘

นางไฉไลฤดี ยุวนะศิริ

สานักงานประกัน
คุณภาพ

081-8818658

099-6159541

081-3212026
081-5934329

phanu_mculp@hotmail.com
mcu_lp@yahoo.co.th

M.A. (Linguistics)
ค.ม.(การบริหารการศึกษา)
รป.ม.(การบริหารและข
พัฒนาประชาคมเมืองและ
ชนบท)

Chaingam16@hotmail.com

ศศ.ม.(พัฒนาสังคม)

Thanida_m@msn.com
chaiyapumpitak@hotmail.com

ศศ.ม. (รัฐศาสตร์)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
พธ.ม. (พระพุทธศาสนา

cyuwana@hotmail.com

สค.ม.
(สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา)

พธ.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)

คด.(บริหารการศึกษา)

หมำยเหตุ

