
ล ำดบั ช่ือ - สกลุ
ต ำ

แหน่ง
คณุวฒิุ สำขำวิชำ

    อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

1 ศ.บวรศกัดิ ์อุวรรณโณ ศ. นิตศิาสตรบณัฑติ  
เนตบิณัฑติไทย   
D.S.U. (Droit admin.) 
D.E.A.

Docteur de 3emeCycle (droit 
public general)

นิตศิาสตร์ กฎหมายมหาชน จฬ. ลาออก 999/149 ซอยเกศนิีวลิล์ 
แขวงสามเสนนอก
เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 
10310
โทร. 02 1419618

2 ศ.กรีต ิ บุญเจอื ศ. อ.บ. (องักฤษ ฝรัง่เศส)
อ.ม. (วรรณคดฝีรัง่เศส) 
B.A. (Western Philosophy)
M.A. (Christian Religion)

ปรชัญา ปรชัญาตะวนัตก จฬ. เกษยีณ 128/91 หมูบ่า้นศรขีรนิ 
ถนนรามค าแหง 24 หวัหมาก
 บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
โทร. 0 2300 5108

3 ศ.สมภาร  พรมทา ศ. พธ.บ. (ครุศาสตร)์ 
อ.ม. (ปรชัญา)
อ.ด. (ปรชัญา)

ปรชัญา จฬ. เกษยีณ ภาควชิาปรชัญา  
คณะอกัษรศาสตร ์
โทร. 0 2218 4754

4 ศ.สุวรรณา  สถาอานนัท์ ศ. อ.บ. (ปรชัญา)
M.A. (Philosophy) 
Ph.D. (Philosophy)

ปรชัญา จฬ. พนง. คณะอกัษรศาสตร ์ 
โทร. 0 2218 4754

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือแต่งตัง้เป็นคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร ด้ำนศำสนำ 
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ
ต ำ

แหน่ง
คณุวฒิุ สำขำวิชำ

    อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือแต่งตัง้เป็นคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร ด้ำนศำสนำ 

5 ศ.โสรจัจ ์ หงศล์ดารมภ์ ศ. อ.บ. (ภาษาองักฤษ)
M.A. (Philosophy)
Ph.D. (Philosophy)

ปรชัญา Modern Western 
Philosophy, Science in 
Culture

จฬ. คณะอกัษรศาสตร ์
โทร. 0 2218 4756

6 ศ.พระพรหมบณัฑติ 
(ประยรู ธมมจติโต)

ศ. Ph.D. (Philosophy) University 
of Delhi
M.A ., M.Phil., (Philosophy) 
University of Delhi
Diploma in French, University 
of Delhi

ปรชัญา มจร. วดัประยรุวงศาวาสวรวหิาร 
ถ.ประชาธปิก
แขวงวดักลัยาณ์ เขตธนบุร ี
กรุงเทพฯ 10600

7 ศ.วชัระ  งามจติรเจรญิ ศ.สงู พธ.บ. (ปรชัญา)        
ศษ.บ. (บรหิารการศกึษา) 
M.A. (Philosophy)       
อ.ด. (ปรชัญา)

ปรชัญา พุทธปรชัญาและ
พระพุทธศาสนา

มธ. ภาควชิาปรชัญา       
คณะศลิปศาสตร ์     
โทร. 0 2613 2631

8 ศ.วรยิา  ชนิวรรโณ ศ. อ.บ. (อกัษรศาสตร)์
M.A. (History)
Ph.D. (American Studies)

ปรชัญา มม. พนง. คณะสงัคมศาสตรแ์ละ
มนุษยศาสตร์
โทร. 02 800 2840-60
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ
ต ำ

แหน่ง
คณุวฒิุ สำขำวิชำ

    อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือแต่งตัง้เป็นคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร ด้ำนศำสนำ 

9 รศ.บุญร่วม  ค าเมอืงแสน รศ. ศน.บ.(ภาษาองักฤษ)
M.A. (Buddhist Studies)
รป.ม.(รฐัประศาสนศาสตร)์
Ph.D. (Philosophy)

ปรชัญา มมร. 1/70 หมู ่2 หมูบ่า้นไดมอนด์
วลิล์ ซอย 9 ต.ศาลายา
อ.พุทธมณฑล 
จ.นครปฐม 73170 
ทีท่ างาน คณะศาสนาและ
ปรชัญา 
มหาวทิยาลยัมหา
มกุฏราชวทิยาลยั 248 
หมู ่1 ถนนศษลายา-นครชยั
ศร ีต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล
 จ.นครปฐม 73170 
โทร. 02-4446000 ต่อ 1075

10 ศ.เดอืน  ค าดี ศ. ศน.บ. (ศาสนศาสตร)์ 
M.A. (Philosophy) 
Ph.D. (Philosophy)

ปรชัญาและ
ศาสนา

มก. เกษยีณ คณะมนุษยศาสตร ์  
ภาควชิาปรขัญาและศาสนา 
โทร.0 2942 8200-45
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ
ต ำ

แหน่ง
คณุวฒิุ สำขำวิชำ

    อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือแต่งตัง้เป็นคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร ด้ำนศำสนำ 

11 ศ.อมิรอน  มะลูลมี ศ. B.A. (Islamic Law)  
M.A. (Islamic Studies)   
M.Phil (West Asian Studies) 
Ph.D. (West Asian Studies)

ปรชัญาและ
ศาสนา

มก. เกษยีณ ทีอ่ยู่ปัจจุบนั เลขที ่248
ซอยรามค าแหง 5 
ถ.รามค าแหง 
แขวง/เขต สวนหลวง 
กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0 2314 3644

12 ศ.ประยงค ์แสนบุราน ศ. ศ.บ.
M.A. (Philosophy)
Ph.D. (Philosophy)

ปรชัญาและ
ศาสนา

มข. คณะมนุษยศาสตร ์และ
สงัคมศาสตร์
โทร. 0 4320 2861

13 ศ.สทิธิ ์ บุตรอนิทร์ ศ. ศน.บ. (ปรชัญา)
Dip.in Anthropology 
M.A. (Philosophy) 
Dip.in Journalism 
Dip.in International Relations 
D.Litt. In Philosophy

ปรชัญาและ
ศาสนา

พุทธปรชัญา, ปรชัญา
เปรยีบเทยีบ, ปรชัญา
สงัคม-การเมอืง-การศกึษา,
 ตรรกศาสตร์

มช. เกษยีณ 67 บา้นบุตรอนิทร ์    
ซ.บุตรอนิทร ์
ถ. ศริธิร ต.ชา้งเผอืก  
อ.เมอืง จ.เชยีงใหม ่50300
โทร. 0 5321 5327
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ
ต ำ

แหน่ง
คณุวฒิุ สำขำวิชำ

    อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือแต่งตัง้เป็นคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร ด้ำนศำสนำ 

14 ศ.ภทัรพร  สริกิาญจน ศ. อ.บ. (ปรชัญา)
อ.ม. (ปรชัญา)
ปร.ด. (ศาสนศกึษา)

ปรชัญาและ
ศาสนา

พุทธศาสนศกึษา, ปรชัญา
ประยกุต์, 
จรยิศาสตร,์ 
ศาสนาเปรยีบเทยีบ

มธ. เกษยีณ วทิยาลยัพุทธศาสตร์
นานาชาต ิ
มจร.
โทร. 0 2538 1230, 08 1912
 7367

15 ศ.อ านวย  ยสัโยธา ศ. กศ.บ.
น.บ.
อ.ม. (ปรชัญา)

ปรชัญาและ
ศาสนา

ปรชัญาและศาสนา มรภ.
สงขลา

160/93 หมู ่4 
บา้นพกัมหาวทิยาลยัราชภฏั
สงขลา อ.เมอืง  
จ.สงขลา 90000 
โทร. 0 7433 7572

16 ศ.พระธรรมวชัรบณัฑติ    
(สมจนิต์  สมมาปญโญ)

ศ. ป.ธ.๙ 
ศษ.บ. (ศกึษาศาสตร)์ 
Ph.D (Pali & Buddhist 
Studies)

พระพุทธศาสนา ปรชัญา/ศาสนาและเทว
วทิยา

มจร. พนง. มหาวทิยาลยัมหาจุฬา-
ลงกรณราชวทิยาลยั 
79 หมู ่1 ต.ล าไทร อ.วงัน้อย
 จ.พระนครศรอียธุยา
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ
ต ำ

แหน่ง
คณุวฒิุ สำขำวิชำ

    อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือแต่งตัง้เป็นคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร ด้ำนศำสนำ 

17 รศ.พระศรรีชัมงคลบณัฑติ รศ. ศน.ม. (พุทธศาสน์ศกึษา) พุทธศาสน์ มมร. 579 วดัสมัพนัธวงศ ์
เขตสมัพนัธวงศ ์กรุงเทพฯ 
10100 ทีท่ างาน
 คณะศาสนาและปรชัญา
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราช
วทิยาลยั 248 ถนนศาลายา-
นครชยัศร ี
อ าเภอพุทธมณฑล 
จงัหวดันครปฐม 73170 
โทร. 089 692 5059  หรอื 
097 339 7188

18 ศ.ศริาพร ณ ถลาง ศ. อ.บ. (ภาษาไทย)              
อ.ม. (ภาษาไทย)             
Ph.D. (Anthropology)

ภาษาไทย คตชินวทิยาและ
มานุษยวทิยา 
คตชินไทย, ไท

จฬ. ภาควชิาภาษาไทย 
คณะอกัษรศาสตร ์        
โทร. 0 2218 4687
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ
ต ำ

แหน่ง
คณุวฒิุ สำขำวิชำ

    อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือแต่งตัง้เป็นคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร ด้ำนศำสนำ 

19 ศ.สมบูรณ์ สุขส าราญ ศ. ร.บ.                  
ร.ม.
M.A. (Pol.Sci)
Ph.D.

รฐัศาสตร์ การเมอืงการปกครอง จฬ. ลาออก 24 ซ.วชริธรรมสาธติ 44 
ถ.สุขมุวทิ 101/1
แขวงบางจาก เขตพระโขนง 
กรุงเทพฯ 10260 
โทร. 0 2389 0660,
 0 2389 0656

20 ศ.พระมหาบุญเลศิ  
อนฺิทปญฺโญ

ศ. ร.บ. (รฐัศาสตร)์                 
ศศ.ม. (พฒันาสงัคม)          
ร.ม. (การจดัการความขดัแยง้)
ร.ด.

รฐัศาสตร์ มจร. พนง. วดัใหมย่ายแป้น 
แขวงบางขนุนนท ์ 
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
10700 
โทร. 08-6600-3199

21 ศ.มงคล เดชนครนิทร์ ศ. วศ.บ. (วศิวกรรมไฟฟ้า)
M.S.(Electrical Eng.)
Ph.D.(ElectricalEng.)

วศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรม
อเิลก็ทรอนิกสไ์ฟฟ้า
และโทรคมนาคม
ทฤษฎสีนามแมเ่หลก็ไฟฟ้า

จฬ. เกษยีณ ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า
วศิวกรรมศาสตร์
โทร.0 2218 8991
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ
ต ำ

แหน่ง
คณุวฒิุ สำขำวิชำ

    อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือแต่งตัง้เป็นคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร ด้ำนศำสนำ 

22 ศ.ซาการยีา  หะมะ ศ. Bachelor of Shariah
นิตศิาสตรบณัฑติ
Master of Comparative Laws
Doctor of Philosophy (Law)

ศาสนา และเทว
วทิยา

อสิลามศกึษา ม.ฟาฏอ
นี

คณะอสิลามศกึษาและ
นิตศิาสตร์
โทร. 0 7341 8614

23 ศ.พระมหาหรรษา  
ธมฺมหาโส

ศ. พธ.บ. (ปรชัญา)               
ศศ.ม. (พุทธศาสนศกึษา)     
พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)

ศาสนาและเทว
วทิยา

ปรชัญา/
ศาสนาและเทววทิยา

มจร. พนง. มหาวทิยาลยัมหาจุฬา-
ลงกรณราชวทิยาลยั 
79 หมู ่1 ต.ล าไทร อ.วงัน้อย 
จ.พระนครศรอียธุยา

24 ศ.จ านงค ์ อดวิฒันสทิธิ ์ ศ. พ.ม.                           
พธ.บ.                       
M.A.(Social Sciences)          
Post.Dip.in Politics & 
Public.Ad.                  
M.A.(English)            
Ph.D.(Social Science)

สงัคมวทิยา  มก. คณะสงัคมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวทิยาลยั 
โทร. 0 3524 8093, 
08 1422 9341
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ
ต ำ

แหน่ง
คณุวฒิุ สำขำวิชำ

    อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือแต่งตัง้เป็นคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร ด้ำนศำสนำ 

25 ศ.ประเวศ วะสี ศ.สงู พ.บ. 
Ph.D. (โลหติวทิยา)

อายรุศาสตร์ โลหติวทิยา มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร์
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร. 0 2419 7000   
ต่อ 4481, 4476
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