
ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/ควำม
เช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ
สถำนท่ีติดต่อ

1 รศ.มงคล เทยีนประเทอืงชยั ศ. น.บ.
น.ม. (กฎหมายธุรกจิ) 
พฒันาแรงงานและสวสัดกิาร
มหาบณัฑติ 
พธ.ด. (ปรชัญา)

นิตปิรชัญา นิตปิรชัญา มรส. คณะนิตศิาสตร ์ 
โทร. 0 2997 2222-30
ต่อ 1249, 1270, 1271,
 1272

2 ศ.พเิศษ ธงทอง จนัทรางศุ ศ.
พเิศษ

น.บ.
ร.ม.
LL.M.
น.ม.

นิตศิาสตร์ จฬ. 315 ซอยลาดพรา้ว 23 
แขวงจนัทรเกษม
เขตจตุจกัร 
กทม. 10900

3 ศ.วษิณุ เครอืงาม ศ. น.บ. 
น.บ.ท. 
LL.M. 
J.S.D.

นิตศิาสตร์ นิตศิาสตร,์ 
กฎหมายมหาชน

จฬ. ลาออก 100/220 
หมูบ่า้นอมรพนัธ ์9 
ถ.พหลโยธนิ 
ต.ลาดพรา้ว 
อ.ลาดพรา้ว กรุงเทพฯ
10230 
โทร. 0 2570 3803

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนศำสนำ 

1/21 ขอ้มลู ณ วันที ่25 มกราคม 2566



ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/ควำม
เช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ
สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนศำสนำ 

4 รศ.พระราชปรยิตัมินุี  
(เทยีบ  สริญิาโณ)

รศ. ป.ธ.๙ 
M.A. (Pali & Sanskrit) 
Ph.D. (Pali)

บาลสีนัสกฤต ปรชัญา/ศาสนาและ
เทววทิยา

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

5 รศ.มารค  ตามไท รศ. B.A. (Math)
M.A. (Philosophy of 
Science) 
Ph.D. (Phil of Science)

ปรชัญา จฬ. เกษยีณ 108/2 ถนนวทิย ุ 
แขวงลุมพนิี 
เขตปทุมวนั
กรุงเทพฯ 10330   
โทร. 0 2250 1650

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

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

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

ปรชัญา จฬ. เกษยีณ ภาควชิาปรชัญา  
คณะอกัษรศาสตร ์
โทร. 0 2218 4754
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/ควำม
เช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ
สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนศำสนำ 

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

ปรชัญา จฬ. พนง. คณะอกัษรศาสตร ์ 
โทร. 0 2218 4754

9 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

10 รศ.ทวศีกัดิ ์ ทองทพิย์ รศ. พธ.บ. (ศาสนา) 
ศศ.ม. (สนัสกฤต) 
พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)

ปรชัญา ปรชัญา/ศาสนาและ
เทววทิยา

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

11 รศ.พระครโูกศลศาสน
บณัฑติ (กฤษณะตรุโณ/
บูชากุล)

รศ. พธ.บ. (การบรหิารการศกึษา) 
พธ.ม. (ปรชัญา) 
Ph.D (Philosophy)

ปรชัญา ปรชัญา/ศาสนาและ
เทววทิยา

มจร. พนง. มหาวทิยาลยัมหาจุฬา-
ลงกรณราชวทิยาลยั 
79 หมู ่1 ต.ล าไทร 
อ.วงัน้อย 
จ.พระนครศรอียุธยา
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/ควำม
เช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ
สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนศำสนำ 

12 รศ.พระครสูริริตันานุวตัร 
(อ่อนปัสสา)

รศ. พธ.บ. (ภาษาองักฤษ) 
พธ.ม. (ปรชัญา)
Ph.D. (Philosophy)

ปรชัญา ปรชัญา/ศาสนาและ
เทววทิยา

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

13 รศ.พระเทพปวรเมธ ี      
(ประสทิธิ ์ พรหมรส/ีอนิทร์
กรุงเก่า)

รศ. นธ.เอก  ป.ธ.๕ 
พธ.บ. (ปรชัญา) 
M.A. (Philosophy)
Ph.D (Philosophy)

ปรชัญา ปรชัญา/ศาสนาและ
เทววทิยา

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

14 รศ.พระมหาสมบูรณ์     
วุฑฒกิโร

รศ. พธ.บ. (ภาษาองักฤษ) 
ศศ.ม. (พุทธศาสนศกึษา)
พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)

ปรชัญา ปรชัญา/ศาสนาและ
เทววทิยา

มจร. พนง. มหาวทิยาลยัมหาจุฬา-
ลงกรณราชวทิยาลยั
79 หมู ่1 ต.ล าไทร 
อ.วงัน้อย 
จ.พระนครศรอียุธยา
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/ควำม
เช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ
สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนศำสนำ 

15 รศ.สุเทพ  พรมเลศิ รศ. ป.ธ.๙ 
ศศ.ม. (จารกีภาษาไทย)
พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)

ปรชัญา ปรชัญา/ศาสนาและ
เทววทิยา

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

16 รศ.โสวทิย ์ บ ารุงภกัดิ ์ รศ. พธ.บ. (ปรชัญา) 
M.A. (Buddhist Studies)
พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)

ปรชัญา ปรชัญา/ศาสนาและ
เทววทิยา

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

17 รศ.ปรุตม ์ บุญศรตีนั รศ. พธ.บ. (ภาษาไทย)        
พธ.ม. (ปรชัญา)           
ศษ.บ. (ภาษาไทย)        
อ.ม. (จรยิศาสตรศ์กึษา)
พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)

ปรชัญา มช. คณะมนุษยศาสตร์
โทร. 0 5394 3208-9
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/ควำม
เช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ
สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนศำสนำ 

18 รศ.วโิรจน์   อนิทนนท์ รศ. พ.บ. (ศาสนา) 
M.A. (Philosophy) 
Ph.D. (Philosophy)

ปรชัญา มช. คณะมนุษยศาสตร์
โทร. 0 5394 3262, 
0 5394 3280

19 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

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

ปรชัญา มม. พนง. คณะสงัคมศาสตรแ์ละ
มนุษยศาสตร์
โทร. 02 800 2840-60

21 รศ.ศรนัย ์ วงศค์ าจนัทร์ รศ. ศน.บ.
M.A. (Philosophy)   
Ph.D. (Philosophy)

ปรชัญา มรภ.
ก าแพงเพชร

คณะมนุษยศาสตร์
และสงัคมศาสตร์
โทร. 0 5572 1878 
มอืถอื 08 6448 9918

22 รศ.ทองหล่อ  วงษ์ธรรมา รศ. กศ.บ. (ปรชัญา)
M.A. (ประวตัศิาสตรส์มยัใหม)่
Ph.D. (ประวตัศิาสตร)์

ปรชัญา มรภ.พระนคร คณะมนุษยศาสตร ์
และสงัคมศาสตร ์
โทร. 0 2424 9967
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/ควำม
เช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ
สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนศำสนำ 

23 รศ.รตันะ ปัญญาภา รศ. ป.ธ.๙ 
อ.ม.(จรยิศาสตรศ์กึษา)
พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)

ปรชัญา มรภ.
อุบลราชธานี

สาขาวชิาสงัคมศกึษา 
คณะครุศาสตร ์
มหาวทิยาลยัราชภฎั
อุบลราชธานี
โทร. 09 8659 1665

24 รศ.ประเวศ  อนิทองปาน รศ. ศน.บ. (ปรญัชญาและศาสนา)
M.A. (Philosophy)
Ph.D. (Philosophy)  

ปรชัญาและศาสนา มก. คณะมนุษยศาสตร ์
โทร. 0 2579 5566-8

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

ปรชัญาและศาสนา มก. เกษยีณ คณะมนุษยศาสตร ์  
ภาควชิาปรขัญาและ
ศาสนา 
โทร.0 2942 8200-45
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/ควำม
เช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ
สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนศำสนำ 

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

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

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

ปรชัญาและศาสนา มข. คณะมนุษยศาสตร ์
และสงัคมศาสตร์
โทร. 0 4320 2861

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

ปรชัญาและศาสนา พุทธปรชัญา, 
ปรชัญาเปรยีบเทยีบ,
 ปรชัญาสงัคม-
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 ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/ควำม
เช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ
สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนศำสนำ 

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

ปรชัญาและศาสนา พุทธศาสนศกึษา, 
ปรชัญาประยกุต์, 
จรยิศาสตร,์ 
ศาสนาเปรยีบเทยีบ

มธ. คณะศลิปศาสตร ์ 
โทร. 0 2613 2646

30 รศ.สุจติรา  อ่อนคอ้ม รศ. อ.บ. (ภาษาองักฤษ)
พ.ม. (สงัคมศาสตร)์
อ.ม. (ปรชัญา)
Ph.D. (Philosophy)

ปรชัญาและศาสนา มรภ.ธนบุรี คณะมนุษยศาสตร์
และสงัคมศาสตร ์   
โทร. 0 2445 5407

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

ปรชัญาและศาสนา ปรชัญาและศาสนา มรภ.สงขลา 160/93 หมู ่4 
บา้นพกัมหาวทิยาลยั
ราชภฏัสงขลา อ.เมอืง  
จ.สงขลา 90000 
โทร.0 7433 7572

32 รศ.วทิยา  ศกัยาภนินัท์ รศ. ศน.บ. (ศาสนาและปรชัญา)
M.A. (Philosophy)
Ph.D. (Philosophy)

ปรญัชาและศาสนา มก. คณะมนุษยศาสตร ์
โทร. 0 2579 5566-8
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/ควำม
เช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ
สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนศำสนำ 

33 พระสุธรีตันบณัฑติ 
(สุทติย ์อาภากโร)

รศ. ป.ธ.7, 
ร.บ.,
พช.ม., 
พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)

พระพุทธศาสนา มจร. พนง. วดัสุทธวิราราม 
บณัฑติวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬา-
ลงกรณราชวทิยาลยั 
79 หมู ่1 ต.ล าไทร
อ.วงัน้อย 
จ.พระนครศรอียุธยา

34 รศ.ประพนัธ์  ศุภษร รศ. พธ.บ. (ศาสนา) 
ศษ.ม. (พุทธศาสนศกึษา) 
พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)

พระพุทธศาสนา ปรชัญา/ศาสนาและ
เทววทิยา

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

35 รศ.พระครปูรยิตัวิสิุทธคิุณ 
(ประจกัษ์ จกกธมโม)

รศ. พธ.บ. (การบรหิารการศกึษา)
M.A. (Philosophy)
Ph.D. (Pali & Buddhism)

พระพุทธศาสนา ปรชัญา/ศาสนาและ
เทววทิยา

มจร. พนง. มหาวทิยาลยัมหาจุฬา-
ลงกรณราชวทิยาลยั 
79 หมู ่1 ต.ล าไทร 
อ.วงัน้อย 
จ.พระนครศรอียุธยา
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/ควำม
เช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ
สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนศำสนำ 

36 รศ.พระธรรมวชริเมธี รศ. ป.ธ.๙
รป.ม. (รฐัประศาสนศาสตร)์
บธ.ด.

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

37 รศ.พระธรรมวชริาจารย์ รศ. พธ.บ. (ปรชัญา)
ศศ.ม. (ภาษาสนัสกฤต)
พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)

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

38 รศ.พระมหามติรฐติปญโญ รศ. พธ.บ. (รฐัศาสตร)์ 
พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 
Ph.D. (Buddhist Studies)

พระพุทธศาสนา ปรชัญา/ศาสนาและ
เทววทิยา

มจร. พนง. มหาวทิยาลยัมหาจุฬา-
ลงกรณราชวทิยาลยั 
79 หมู ่1 ต.ล าไทร 
อ.วงัน้อย 
จ.พระนครศรอียุธยา
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/ควำม
เช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ
สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนศำสนำ 

39 รศ.พระราชรตันาลงกรณ์ 
(พศิษิฐ ์ สุวโีร)

รศ. ป.ธ.๔
ศษ.บ. (การสอนสงัคมศกึษา)
ค.ม. (การบรหิารการศกึษา) 
พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)

พระพุทธศาสนา ปรชัญา/ศาสนาและ
เทววทิยา

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

40 รศ.พระราเชนทร ์ วสิารโท รศ. บธ.บ. (วทิยาการจดัการทัว่ไป)
ศน.ม. (พุทธศาสน์ศกึษา)
Ph.D. (Pali & Buddhist 
Studies)

พระพุทธศาสนา ปรชัญา/ศาสนาและ
เทววทิยา

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

41 รศ.พระโสภณพฒันบณัฑติ 
(สุกนัยาอรุโณ)

รศ. พธ.บ. (ศาสนา)                
ศษ.บ. (ประถมศกึษา)
ศศ.ม. (ปรชัญา) 
Ph.D. (Buddhist Studies)

พระพุทธศาสนา ปรชัญา/ศาสนาและ
เทววทิยา

มจร. พนง. มหาวทิยาลยัมหาจุฬา-
ลงกรณราชวทิยาลยั 
79 หมู ่1 ต.ล าไทร 
อ.วงัน้อย 
จ.พระนครศรอียุธยา
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/ควำม
เช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ
สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนศำสนำ 

42 รศ.พนูชยั  ปันธยิะ รศ. พธ.บ. (ศาสนา) 
ศศ.ม. (ปรชัญา)
Ph.D. (Buddhist Studies)

พระพุทธศาสนา ปรชัญา/ศาสนาและ
เทววทิยา

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

43 รศ.วรกฤต  เถือ่นชา้ง รศ. ป.ธ.๙  
ศษ.บ. (มธัยมศกึษา-สงัคม
ศกึษา) 
ศศ.ม. (ภาษาสนัสกฤต) 
ปร.ด. (การบรหิารอุดมศกึษา)

พระพุทธศาสนา ปรชัญา/ศาสนาและ
เทววทิยา

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

44 รศ.วนัชยั  พลเมอืงดี รศ. พธ.บ. (ศาสนา) 
M.A. (Buddhist Studies)
Ph.D. (Social Science in 
Buddhism)

พระพุทธศาสนา ปรชัญา/ศาสนาและ
เทววทิยา

มจร. พนง. มหาวทิยาลยัมหาจุฬา-
ลงกรณราชวทิยาลยั 
79 หมู ่1 ต.ล าไทร 
อ.วงัน้อย 
จ.พระนครศรอียุธยา
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/ควำม
เช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ
สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนศำสนำ 

45 รศ.ปราณ ีโพธสิุข รศ. ค.บ. (สงัคมศกึษา) 
ค.ม. (การสอนสงัคมศกึษา) 
Ph.D. (Curriculum and 
Instruction Social Studies)

พื้นฐานการศกึษา มก. คณะศกึษาศาสตร ์
โทร. 0 2942 8200-45

46 รศ.เวทย ์ บรรณกรกุล รศ. ป.ธ.๙  
พธ.บ. (ปรชัญา) 
ศษ.ม. (ประชากรศกึษา) 
พธ.ด. (บาลพีุทธศาสตร)์

ภาษาบาลี ศาสนาและเทววทิยา มจร. พนง. มหาวทิยาลยัมหาจุฬา-
ลงกรณราชวทิยาลยั 
79 หมู ่1 ต.ล าไทร 
อ.วงัน้อย 
จ.พระนครศรอียุธยา

47 ศ.พเิศษ บรรจบ บรรณรุจิ ศ.
พเิศษ

ป.ธ.9
พธ.บ.
อ.ม. (บาลสีนัสกฤต)
Ph.D. (Buddhist Philosophy)

ภาษาบาลแีละ
สนัสกฤต

พุทธศาสน์ศกึษา จฬ./ มจร./
ราชบณัฑติยสถ

าน

เกษยีณ/ 
ราชบณัฑติ

94 ซอยงามวงศว์าน 6
แยก 5 ต.บางเขน 
อ. เมอืง จ.นนทบุรี
โทร. 081-849-5150
E-mail; 
banjob2496@hotmail.com
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/ควำม
เช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ
สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนศำสนำ 

48 รศ.ส าเนียง เลื่อมใส รศ. ป.ธ.9 
พธ.บ. (ศาสนา) 
ศศ.ม. (ภาษาสนัสกฤต)
Ph.D. (Sanskrit)

ภาษาบาลแีละ
สนัสกฤต

วรรณคดบีาล-ี
สนัสกฤต

มศก. 102/160 
หมูบ่า้นพฤกษา 
การเ์ดน้โฮม 2
หมูท่ี ่6 ถ.กาญจนา
ภเิษก ต.บางแม ่
อ.บางใหญ่ จ.นนทบุร ี
11140 
โทร. 0 2443 7142, 08
 1250 8135

49 ศ.พระมหาบุญเลศิ  
อนฺิทปญฺโญ

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

รฐัศาสตร์ มจร. พนง. วดัใหมย่ายแป้น 
แขวงบางขนุนนท ์ 
เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพฯ10700 
โทร. 08-6600-3199
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/ควำม
เช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ
สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนศำสนำ 

50 รศ.ชาย โพธสิติา รศ. พธ.บ. (การศกึษา) 
M.Sc. (Social Anthropology) 
M.A B.A.
Ph.D. (Anthropology)

วจิยัประชากรและ
สงัคม

มม. เกษยีณ สถาบนัวจิยัประชากร 
และสงัคม 
โทร. 0 2441 0201 
โทรสาร 0 2441 9333

51 รศ.ณทัธรี ์ ศรดีี รศ. ป.ธ.๙ 
พธ.บ. (รฐัศาสตร ์บรหิารรฐักจิ)
ศศ.ม. (จรยิศาสตรศ์กึษา) 
Ph.D. (Philosophy and 
Religion)

ศาสนา ปรชัญา/ศาสนาและ
เทววทิยา

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

52 รศ.อสิมาอลีลุตฟี  
                    จะปะกยีา

รศ. ศศ.บ. (การเผยแพร่และ
หลกัการศาสนา) 
ศศ.ม. (กฎหมายอสิลาม) 
ปร.ด. (อสิลามศกึษา)   

ศาสนา และเทววทิยา อสิลามศกึษา ม.ฟาฏอนี คณะอสิลามศกึษา
และนิตศิาสตร์
โทร. 0 7342 0417

16/21 ขอ้มลู ณ วันที ่25 มกราคม 2566



ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/ควำม
เช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ
สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนศำสนำ 

53 ศ.ซาการยีา  หะมะ ศ. Bachelor of Shariah
น.บ.
Master of Comparative Laws
Ph.D. (Law)

ศาสนา และเทววทิยา อสิลามศกึษา ม.ฟาฏอนี คณะอสิลามศกึษาและ
นิตศิาสตร์
โทร. 0 7341 8614

54 รศ.พุทธรกัษ์  ปราบนอก รศ. ป.ธ.9 (ภาษาบาลร-พุทธ
ศาสนา)
ศษ.บ.(การสอนมธัยม) 
ศศ.ม. (ภาษาสนัสกฤต) 
ศศ. (ปรชัญา) 
ศศ.ต. (ภาษาสนัสกฤต)

ศาสนาและ
เทววทิยา

มข. คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น
โทร. 043-202-861
ต่อ 45820

55 รศ.ปรุตม ์ บุญศรตีนั รศ. ป.ธ.๙ (ภาษาบาล)ี
พธ.บ. (ปรชัญา)
ศษ.บ. (ภาษาไทย) 
อ.ม. (จรยิศาสตรศ์กึษา)
พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)

ศาสนาและ
เทววทิยา

มช. BH5 ชัน้ 2 ภาควชิา
ปรชัญาและศาสนา 
คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  
โทร. 0 5394 3263
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/ควำม
เช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ
สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนศำสนำ 

56 รศ.สรรเสรญิ  อนิทรตัน์ รศ. ศน.บ. (ปรชัญาทัว่ไป)
M.A. (ปรชัญาทัว่ไป)
กจ.ด. (การจดัการภาครฐั)

ศาสนาและเทววทิยา พุทธศาสน์ศกึษา
อสิลามศกึษา
เทววทิยา

ม.สวนดุสติ คณะวทิยาการจดัการ 
โทร. 0 2244 5700-2

57 รศ. อ าพล บุดดาสาร รศ. ศน.บ. (ปรชัญา)
ศศ.ม. (พุทธศาสนาศกึษา)
ศน.ด. (พุทธศาสนา
และปรชัญา)

ศาสนาและเทววทิยา พุทธศาสน์ศกึษา/ 
ปรชัญาตะวนัออก 
ปรชัญาตะวนัตก  
ปรชัญาการศกึษา 
พุทธศลิป์ 
ประวตัศิาสตร ์
สงัคมศาสตร์

มรภ.
พระนคร

พนง. 409/266 
พนูทพิยค์อนโด
ซ.แจง้วฒันะ 6 
ถ.แจง้วฒันะ 
แขวางตลาดบางเขน 
เขตหลกัสี ่ กทม.
10210 
โทร. 08 7987 7557
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/ควำม
เช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ
สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนศำสนำ 

58 รศ.ศุภกาญจน์ วชิานาติ รศ. วท.บ.(ชวีวทิยา)
ป.บณัฑติ ประกาศณยีบตัร
บณัฑติวชิาชพีครู
พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)
ศน.ด. (พุทธศาสน์ศกึษา)

ศาสนาและเทววทิยา หลกัพุทธธรรม
การวจิยัใน
พระพุทธศาสนา
การจดัการเรยีนการ
สอนใน
พระพุทธศาสนา
การวดัและ
ประเมนิผลใน
พระพุทธศาสนา
ธรรมบท  ชาดก
พุทธประวตัิ
การเจรญิจติปัญญา
วปัิสสนากรรมฐาน
วทิยาศาสตรเ์ชงิ
พระพุทธศาสนา
พุทธปรชัญา
พลงัมหศัจรรยแ์ห่งจติ
พลงัมหศัจรรยแ์ห่ง
ชวีติ
ความจรงิของชวีติ

มรภ.
พระนคร

พนง. คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัราชภฏั
พระนคร 
โทร. 08 1938 7074
E-mail ; 
supakanjana.v@pnru.ac.th
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/ควำม
เช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ
สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนศำสนำ 

59 รศ.อบัดุลเลาะ การนีา รศ. B.A. (al-Hadith, al-Sharif     
and Islamic Studies)
M.A. (Islamic Studies)
Ph.D. (Islamic Studies)

ศาสนาและเทววทิยา อสิลามศกึษา มอ. วทิยาลยัอสิลามศกึษา
(วทิยาเขตปัตตาน)ี
โทร. 0 7331 3928-50
ต่อ 2210, 2216

60 รศ.อบิรอฮมี
             ณรงคร์กัษาเขต

รศ. Adv.dip.Ed. (Education) 
M.Ed. (Education)
Ph.D. (Education)

ศาสนาและเทววทิยา อสิลามศกึษา มอ. วทิยาลยัอสิลามศกึษา 
โทร. 0 7333 1305

61 รศ.ประยงค ์ จนัทรแ์ดง รศ. ศศ.บ. (สารนิเทศศาสตร)์    
อ.ม. (ศาสนาเปรยีบเทยีบ) 
Ph.D. (Philosophy)

ศาสนาและเทววทิยา ปรชัญา ศาสนา 
และภมูปัิญญา
ทอ้งถิน่

ม.พะเยา พนกังาน คณะศลิปศาสตร ์
โทร.0 2312 6300-79
ต่อ 1178

62 รศ.ธรีโชต ิเกดิแกว้ รศ. พธ.บ.
อ.ม.
พธ.ด.

ศาสนาและเทววทิยา ศาสนาและเทววทิยา ม.หวัเฉียว
เฉลมิพระ
เกยีรติ

คณะศลิปศาสตร ์
โทร.0 2312 6300-79
ต่อ 1178
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/ควำม
เช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ
สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ด้ำนศำสนำ 

63 ศ.พระมหาหรรษา  
ธมฺมหาโส

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

ศาสนาและเทววทิยา ปรชัญา/ศาสนาและ
เทววทิยา

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

64 รศ.นิเลาะ แวอุเซง็ รศ. ศษ.บ. (อสิลามศกึษา)
ศษ.ม. (การบรหิารการศกึษา) 
Ph.D. (Education)

ศาสนาและเทววทิยา อสิลามศกึษา มอ. วทิยาลยัอสิลามศกึษา 
โทร. 073331305, 
073313928-50 
ต่อ 2210, 2216

65 รศ.เกยีรตศิกัดิ ์บงัเพลงิ รศ. พธ.บ. (ปรญัชา) 
อม. (ปรชัญา)
ปร.ด. (มานุษยวทิยา)

สงัคมวทิยา มมส. ภาควชิาสงัคมวทิยา
และมานุษยวทิยา
คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร์
มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม
โทร. 06 1174 2788
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