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๑. ตําแหนงทางวิชาการ  - 
๒. คุณวุฒิทางการศึกษา  
 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปที่สําเร็จ สถาบันที่สําเร็จการศึกษา 
ปริญญาตร ี ศนบ.(การสอนภาษาอังกฤษ) ๒๕๔๙ ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย  
ปริญญาโท กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน) ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ปริญญาเอก ศษ.ด.(การบริหารการศึกษา) ๒๕๕๙ ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

 
๓. ประสบการณการทํางานระดับอุดมศึกษา 

๑) งานการบริหาร  

- ผูอํานวยการวิทยาลัยศาสนศาสตรอีสาน 
- กรรมการวิทยาเขตอีสาน 

๒) งานบริการสังคม  

- บรรยายธรรมในหนวยงานภาครัฐฯและเอกชน 
- พระนักเทศนรายการไอดินกลิ่นธรรม, นานาสาระธรรม, คัตะธรรม และงานบุญตาง  ๆ

๓) การศึกษาคณะสงฆ  

- นธ.เอก / ปธ. ๓ 
๔) การศึกษาดูงาน/ประชุมตางประเทศ 

- ศึกษาดูงานประสบการณสากลที่ประเทศสหรัฐอเมริกา 
๕) ผลงานท่ีไดรับการยกยอง  

- ตนแบบคนดีศรีแผนดิน ป ๒๕๕๔ จากสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จังหวัด
ขอนแกน 

๔. ผลงานทางวิชาการ  
๑) เอกสารประกอบการสอน  
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