
 

 

 
 
 
 

ข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูม ิ
เลขที่ ๙๗  หมู่ ๑๔  ถนนชัยภูม-ิหนองบัวแดง 

บ้านโนนเหลี่ยม ต าบลนาฝาย  อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๐๐๐ 
---------------------------------------- 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ปริญญาตร ี  
สาขาวิชา การจัดการเชิงพุทธ 

         นางสาวปรธภร  ปุระกัน   ประธานหลักสูตร            นายสรรค์ชัย  ไชยสกุลวงศ์  เลขานุการหลักสูตร 

ที ่
ชื่อ-ฉายา/นามสกุล/เลขที่บัตร

ประชาชน ๑๓ หลัก 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา ปีที่ส าเร็จ 

๑ 
นางสาวปรธภร  ปุระกัน 

๓-๔๑๐๖-๐๐๘๓๙-๕๙-๒ 
อาจารย์ 

บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) 
บธ.ม.(การตลาดและการจัดการ) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

๒๕๔๘ 
๒๕๕๖ 

๒ 
พระครูโอภาสกัลยาณธรรม 
๓-๓๓๑๒-๐๐๑๖๔-๖๙-๗ อาจารย์ 

พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ) 
พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ) 
พธ.ด. (การจัดการเชิงพุทธ) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๔ 
๒๕๕๕ 
๒๕๕๘ 

๓ 
พระครูภาวนาวชิรคุณ , ดร. 
๓-๑๔๐๙-๐๐๐๓๔-๑๒-๖ 

อาจารย์ 
พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ) 
พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ) 
พธ.ด. (การจัดการเชิงพุทธ) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๔ 
๒๕๕๕ 
๒๕๕๘ 

๔ 
พระมหาประสาน อนุวตฺโต,ดร. 

๓-๑๐๐๖-๐๐๖๑๕-๖๒-๐ อาจารย์ 
พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ) 
พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ) 
พธ.ด. (การจัดการเชิงพุทธ) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๔ 
๒๕๕๕ 
๒๕๕๘ 

๕ 
นายสรรค์ชัย  ไชยสกุลวงศ์ 
๕-๕๗๑๕-๐๐๐๕๒-๕๗-๑ 

อาจารย์ 
บธ.บ. (การจัดการ) 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยเนชั่น 
มหาวิทยาลัยเนชั่น 

๒๕๔๕ 
๒๕๕๒ 

 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี   
สาขาวิชา รัฐศาสตร์ (การปกครอง) 

            นายสมุทร  สงวนสิน   ประธานหลักสูตร            พล.ตรี ดร.ณรัฐ สวาสดิ์รัตน์  เลขานุการหลักสูตร 

ที ่
ชื่อ-ฉายา/นามสกุล/เลขที่บัตร

ประชาชน ๑๓ หลัก 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา ปีที่ส าเร็จ 

๑ 
นายสมุทร  สงวนสิน 

๓-๑๐๑๔-๐๒๓๙๖-๒๔-๘ อาจารย์ 
น.บ. (นิติศาสตร์) 
ศน.ม. (รัฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

๒๕๓๑ 
๒๕๕๒ 

๒ 
นายชวัลวิชญ์  เชื้อทอง 

๓-๖๕๐๑-๐๑๒๑๗-๒๖-๘ อาจารย์ 
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
ศน.ม.(รัฐศาสตร์การปกครอง) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหามกฏุราชวิทยาลัย 

๒๕๔๗ 
๒๕๕๒ 

๓ 
พล.ตร ีดร.ณรัฐ สวาสดิ์รัตน ์
๓-๘๐๐๙-๐๐๔๔๘-๓๓-๑ อาจารย์ 

วท.บ. (วิทยาศาสตร์ ทัพบก) 
ร.บ. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและ
การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ) 
ร.ม. (บริหารรัฐกิจ) 
พธ.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) 

นายร้อยพระจุลจอมเกลา้ 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาฯ 

๒๕๒๘ 
๒๕๕๖ 
 
๒๕๔๗ 
๒๕๕๘ 

๔ 
พ.ต.ท.ชุมพล  เพ็งศิริ 

๓-๓๐๑๔-๐๑๑๙๓-๐๑-๕ อาจารย์ 
น.บ. (นิติศาสตร์) 
ร.ม. (รัฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

๒๕๓๖ 
๒๕๔๔ 

๕ 
นายนิติพันธ์  อินทโชติ 

๓-๒๔๐๕-๐๐๒๘๒-๕๗-๑ 
อาจารย์ 

น.บ. (นิติศาสตร์) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์) 
ร.ม.(การเมืองการปกครอง) 

สถาบันราชภัฏพระนคร     
มหาวิทยาลัยรามค าแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

๒๕๔๓
๒๕๕๓
๒๕๕๔ 



 

 

 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี   

สาขาวิชา พระพุทธศาสนา 
            พระครูวรเจติยาภิรกัษ์, ดร.   ประธานหลักสูตร       ดร.ทิพย์ภวิษณ์  ใสชาติ  เลขานุการหลักสูตร 

ที ่
ชื่อ-ฉายา/นามสกุล/เลขที่บัตร

ประชาชน ๑๓ หลัก 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา ปีที่ส าเร็จ 

๑ 
พระครูวรเจติยาภิรักษ์,ดร. 
๕-๓๖๑๐-๙๐๐๑๘-๕๐-๗ อาจารย์ 

พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) 
พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 
พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

๒ 
พระมหาสุมินทร์ ยติกโร 

๓-๓๖๐๕-๐๐๑๘๙-๗๘-๓ อาจารย์ 
ป.ธ.๙ 
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) 
พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 

แม่กองบาลีสนามหลวง 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

๓ 
พระครูปลัดพีระพันธ์ ธมฺมวุฑฺโฒ 

๓-๔๐๑๗-๐๐๒๓๑-๐๘-๒ 
อาจารย์ 

ศษ.บ. (จิตรกรรมไทย) 
พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 

ม.สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

๔ 
พระมหาวิฑูรย์ สิทฺธิเมธี 

๓-๓๖๐๒-๐๐๐๗๘-๒๙-๓ 
อาจารย์ 

ป.ธ. ๙ 
พธ.ม.(ปรัชญา) 

แม่กองบาลีสนามหลวง 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

๕ 
ดร.ทิพย์ภวิษณ์  ใสชาติ 

๒-๔๑๑๓-๐๐๐๒๓-๓๙-๕ อาจารย์ 
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) 
พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 
พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 

 

  ข้อมลูบุคลากร ประจ าปี ๒๕๖๐ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูม ิ

 

ที ่ รายชื่อ ต าแหน่ง สังกดั 
๑ พระศรีสัจญาณมุนี ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ(อาจารย์ประจ าหลักสูตร) วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ  
๒ พระครูพิทักษ์ชยานุกิจ   รก.ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาลัย (นักจัดการงานทั่วไป)  วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ  
๓ พระมหาแสงมะณี คชาธโร,ดร. รก.ผู้อ านวยการส านักงานวิชาการ (อาจารย์ประจ าวิทยาลยั) วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ  
๔ พระมหาสังคม  ชยานนฺโท   อาจารย์ประจ าวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ  
๕ พระครูศรีปริยัติพิมล    อาจารย์ประจ าวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ  
๖ พระครูโสภณภัทรกิจ อาจารย์ประจ าวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ  
๗ เจ้าอธิการนภินทร์  อุฏฺฐาโน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ / รักษาการเจ้าหน้าที่ธุรการ   วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ  
๘ พระภัทธชาพงษ์  สิริภทฺโท   นักจัดการงานทั่วไป (เจ้าหน้าที่โครงการฯ ป.บส.) วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ  
๙ พระสมพร  สมจิตฺโต    เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องสมุด   วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ  

๑๐ นายเสฐียรพงษ์  ศรีชาติ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ  
๑๑ นางปุณยนุช  ลาภศรี   นักวิชาการการเงินและบัญชี  วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ  
๑๒ นางสาวปัณณฑิตา พลทะยาน นักวิชาการการเงินและบัญชี/รักษาการเจ้าหน้าที่พัสดุ  วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ  
๑๓ นางสาวพรทิพย์  แก้ววงษา   นักวิชาการการศึกษา (เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล) วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ  
๑๔ นางสาววีร์สุดา  พันธุ์โสภณ   นักวิชาการการศึกษา(เจ้าหน้าทีป่ระกันคุณภาพการศึกษาและวิจัย) วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ  
๑๕ นายธนวัฒน์  วิชัยสูง   นักวิชาการการศึกษา(เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา) วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ  
๑๖ นางสาววัชรมน  จันรอง นักวิชาการการศึกษา(เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์) วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ 
๑๗ นางสาวอรพิน  พูนประสิทธิ์ นักจัดการงานท่ัวไป (เจ้าหน้าท่ีโครงการฯ ป.ศส.) วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ  


