61 : กลุ่มสังคมศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

1 ศ.ธเนตร นรภูมพิ ภิ ชั น์

ศ.

B.S.(Civil Engineering)
M.S.(Civil Engineering)
Ph.D.(Civil Engineering)

การพัฒนาชนบท

การพัฒนาชนบท

มธ.

2 ศ.โกวิทย์ พวงงาม

ศ.

ศษ.บ. (ภูมศิ าสตร์)
ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)
ร.ม. (การปกครอง)
Ph.D. (Rural Development)

การพัฒนาชุมชน

การพัฒนาชุมชน,
การพัฒนาท้องถิน่

มธ.

3 ศ.วุฒสิ าร ตันไชย

ศ.

การพัฒนาชุมชน

การปกครองส่วนท้องถิน่
นโยบายสาธารณะ

มธ.

4 ศ.สายันต์ ไพรชาญจิตร์

ศ.

วท.บ.
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
M.P.S. (International
Program)
ศศ.บ.(โบราณคดี)
M.Sc.(Environmental
Remote Sensing& GeoInformation System for
Development)

การพัฒนาชุมชน

การพัฒนาชุมชน

มศก.
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สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ
คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี
ภาควิชาการบริหาร
อุตสาหกรรม
โทร.0 2613 2223
คณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์
0 2613 2501

(ลาออก) สถาบันพระปกเกล้า
โทร. 0 2141 9600

ภาควิชาโบราณคดี คณะ
โบราณคดี
โทร.0 2222 6819,
0 2224 7684

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

61 : กลุ่มสังคมศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

5 ศ.สุรสิทธิ ์ วชิรขจร

ศ.

ร.บ. (การปกครอง)
M.P.A.
Ph.D. (Political Science)

6 ศ.เกษียร เตชะพีระ

ศ.

ร.บ.
M.A.(Government)
Ph.D.(Government)

7 ศ.ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร

ศ.

8 ศ.สมบัติ จันทรวงศ์

ศ.

ร.บ.
M.A.(Political Science)
Ph.D.(Political Science)
อนุ ปริญญา (รัฐศาสตร์)
B.A.(Political Science)
M.A.(Government)
Ph.D.(Government)

สาขาวิ ชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

การพัฒนาสังคม

นโยบายสาธารณะและ
การวางแผนกลยุทธ์,
การประเมินโครงการ,
การปกครองส่วนท้องถิน่

สพบ.

การเมืองการปกครอง การเมืองการปกครอง
ไทย ทฤษฎีและปรัชญา
การเมือง
เศรษฐกิจการเมือง
ยุคโลกาภิวฒ
ั น์
การเมืองวัฒนธรรม
การเมืองการปกครอง ทฤษฎีแนววิพากษ์ยคุ
ใหม่

มธ.

การเมืองการปกครอง การเมืองการปกครอง
ปรัชญาการเมือง

มธ.
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มธ.

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ
คณะพัฒนาสังคมและ
สิง่ แวดล้อม
โทร. 0 2727 3099,
0 2727 3098,
0 2727 3096
ภาควิชาการเมืองการ
ปกครอง
คณะรัฐศาสตร์
โทร.0 2613 2314,
0 2613 2330

คณะรัฐศาสตร์
โทร. 0 2613 2313,
0 2613 2329
เกษียณ คณะรัฐศาสตร์ ภาควิชา
การเมืองการปกครอง
โทร.0 2221 6111-20

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

61 : กลุ่มสังคมศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

9 ศ.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์

ศ.

ร.บ.
การเมืองการปกครอง สถาบันการเมืองและ
อ.ม.
การปกครองท้องถิน่
Ph.D.(International Studies)

มธ.

10 ศ.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์

ศ*

มธ.

11 ศ.จรัญ มะลูลมี

ศ.

ร.บ.
การเมืองการปกครอง การเมืองการปกครอง
Ph.D. (Political Science)
B.A. (Political Science)
การระหว่างประเทศ ตะวันออกกลางศึกษา
M.A. (Political Science)
และโลกมุสลิม
Ph.M. (West Asian Studies)
Ph.D. (West Asian Studies)

12 ศ.ประภัสสร์ เทพชาตรี

ศ.

13 ศ.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร

ศ.

ร.บ.
M.A. (Political Science)
Ph.D. (Political Science)
วท.บ.(คณิต-เคมี)
ร.ม.(การปกครอง)
ร.ด.(การปกครอง)

มธ.

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

ลาออก ภาควิชาการเมืองการ
ปกครอง
คณะรัฐศาสตร์
โทร.0 2613 2301,
0 2613 2338
คณะรัฐศาสตร์
โทร. 0 2613 2349
คณะรัฐศาสตร์
โทร. 0 2613 2349

การระหว่างประเทศ การระหว่างประเทศ

มธ.

ศูนย์อาเซียนศึกษา มธ.
0 2564 4444-79

การวิจยั การสื่อสาร การวิจยั การสื่อสาร
(ทางการเมือง) (ทางการเมือง)

มธ.

คณะวารสารศาสตร์และ
สื่อสารมวลชน
โทร. 0 2221 0830

Page 3 of 45

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

61 : กลุ่มสังคมศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

14 ศ.จุลชีพ ชินวรรโณ

ตาแหน่ ง

ศ.

15 ศ.เขียน ธีระวิทย์

ศ.*

16 ศ.สมศักดิ ์ ชูโต

ศ.*

คุณวุฒิ
B.A. (International
Relations)
M.A. (East Asian Studies)
Ph.D. (Political Science)
รบ.
นบ.ท.
M.A.(East Asia)
Ph.D.(Pol.Sci.)
B.A.(Com.)
Ph.D.(International History)

สาขาวิ ชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

ความสัมพันธ์ระหว่าง การเมืองระหว่าง
ประเทศ
ประเทศ, นโยบาย
ต่างประเทศของไทย

มธ.

ความสัมพันธ์ระหว่าง การเมืองการปกครอง
ประเทศ
และนโยบายต่างประเทศ

จฬ.

ความสัมพันธ์ระหว่าง ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ
ประเทศ

สพบ
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สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ
คณะรัฐศาสตร์
โทร 0 2613 2301

เกษียณ 487 ซ.จุฬาสัมพันธ์ ถ.
พระราม 9 ซอย 13
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
10320
โทร. 0 2318 1267
เกษียณ 75 พหลโยธิน 63
บางเขน กรุงเทพฯ
10220
โทร.0 2521 0609

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

61 : กลุ่มสังคมศาสตร์
ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

17 ศ.ชัยพร วิชชาวุธ

ศ.

จิตวิทยา

จิตวิทยาการทดลอง

จฬ.

เกษียณ คณะจิตวิทยา
โทร.0 2423 0767,
0 2255 0907

18 ศ.ชูชยั สมิทธิไกร

ศ.

จิตวิทยา

ศ.

จิตวิทยาอุตสาหกรรม
จิตวิทยาองค์การ และ
การจัดการทรัพยากร
มนุ ษย์
จิตวิทยาการศึกษา

มช.

19 ศ.รัตนา ศิรพิ านิช

ค.บ.
ค.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและ
การแนะแนว)
A.M.
Ph.D.in Experimental
Psychology
วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์)
ค.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและ
การแนะแนว)
Ph.D.(Psychology)
กศ.บ.
กศ.ม.(จิตวิทยาพัฒนาการ)
Ph.D.(Edu. Measurement &
Statistics)

ภาควิชามนุษยศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
โทร.0 5394 3232-3
ต่อ 107
เกษียณ 80/173 ซ.อิม่ ทิพย์ (จรัญ
ซ. 97) ถ.จรัญสนิท
วงศ์ กรุงเทพฯ 10700
โทร.0 2433 4535

ลาดับ

ชื่อ - สกุล

จิตวิทยา
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เชี่ยวชาญ

ม/ส

มธ.

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

61 : กลุ่มสังคมศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

20 ศ.ศรีเรือน แก้วกังวาล

ศ.

21 ศ.สุวจั ฉรา เปี่ ยมญาติ

ศ.

22 ศ.ดวงเดือน พันธุมนาวิน

ศ.

คุณวุฒิ
อ.บ.
ค.บ.
M.Ed.(Psy.)
Ph.D.(Developmental
Psychology & Language
Studies)
ค.บ.
M.Sc. (Counselling)
Ph.D. (Development and
Child Psychology)
B.A.(Psychology)
M.A.(Social Psychology)
Ph.D.(Social Psychology)

สาขาวิ ชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

จิตวิทยา

จิตวิทยา

มธ.

เกษียณ คณะศิลปศาสตร์
โทร.0 2221 6111-20

จิตวิทยา

จิตวิทยา

มธ.

คณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์
โทร. 0 2613 2527

จิตวิทยาจริยธรรม,
การวิจยั และพัฒนาทาง
จิตวิทยา และพฤติกรรม
ศาสตร์

สพบ.

จิตวิทยาสังคม
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เกษียณ คณะพัฒนาสังคม
ถนนสุขาภิบาล 2 คลอง
จั ่น บางกะปิ กรุงเทพฯ
10240
โทร.0 2377 6764 ,
0 2377 7405 ต่อ 2613

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

61 : กลุ่มสังคมศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

23 ศ.มาลินี เหล่าไพบูลย์

ศ.

24 ศ.ปาริชาติ สถาปิ ตานนท์

ศ.

25 ศ.ยุบล เบ็ญจรงค์กจิ

ศ.

26 ศ.ศักดา ปั น้ เหน่งเพ็ชร์

ศ.

คุณวุฒิ
วท.บ.(คณิตศาสตร์)
วท.ม.(ชีวสถิต)ิ
Dr.rer.medic.(Medical
Statistics)
อ.บ.
นศ.ม.
Ph.D.(Interculturl &
International Development
Communication)

สาขาวิ ชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

ชีวสถิติ

Systematic Review
and Meta-Analysis

มข.

นิเทศศาสตร์

นิเทศศาสตร์,
การประชาสัมพันธ์

จฬ.

อ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
M.A.(Communication)
Ph.D.(Mass Communication)

นิเทศศาสตร์

ระเบียบวิธวี จิ ยั การ
สื่อสารการวางแผน
และการประเมินผล
การสื่อสารเชิงกลยุทธ์

จฬ.

ค.บ.(การสอนภาษา)
ค.ม.(การสอนภาษา)
Ph.D.(Speech Comm.)

นิเทศศาสตร์

นิเทศศาสตร์
วาทวิทยา
และสื่อสารการแสดง

จฬ.
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สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ
ภาควิชาชีวสถิติ
และประชากรศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
โทร.0 4334 7637
ภาควิชาการ
ประชาสัมพันธ์
คณะนิเทศศาสตร์
โทร.0 2218 2163

เกษียณ ภาควิชาการ
ประชาสัมพันธ์
คณะนิเทศศาสตร์
โทร. 0 2218 2197
ภาควิชาวาทวิทยา
และสื่อสารการแสดง
คณะนิเทศศาสตร์
โทร.0 2218 2182
ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

61 : กลุ่มสังคมศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

27 ศ.สุกญ
ั ญา สุดบรรทัด

ตาแหน่ ง

ศ.

28 ศ.พิรงรอง รามสูต

ศ.

29 ศ.อนันต์ เกตุวงศ์

ศ.

30 ศ.อัมพร ธารงลักษณ์

ศ.

คุณวุฒิ
อ.บ.
M.A. (Communication)

สาขาวิ ชา
นิเทศศาสตร์

เชี่ยวชาญ
หนังสือพิมพ์

ม/ส
จฬ.

อ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
M.A. (Communication)
Ph.D. (Communication
Studies)
ร.บ.
M.S.(Public Ad.)

นิเทศศาสตร์

นิเทศศาสตร์

จฬ.

บริหารรัฐกิจ

บริหารรัฐกิจ

มธ.

ร.บ. (บริหารรัฐกิจ)
M.A. (Public Administration)
Ph.D. (Public
Administration/Public Affairs)

บริหารรัฐกิจ

บริหารรัฐกิจ

มธ.
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สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

เกษียณ คณะนิเทศศาสตร์ ภาค
วิชาการ-หนังสือพิมพ์
โทร.0 2218 2173
คณะนิเทศศาสตร์
โทร. 0 2218 2205

เกษียณ 6/26 ถ.ลาดพร้าว 25
แขวงลาดพร้าว
เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ
10900
โทร.0 2511 2856
คณะรัฐศาสตร์
โทร. 0 2226 5651

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

61 : กลุ่มสังคมศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

31 ศ.สร้อยตระกูล
อรรถมานะ
32 ศ.สันทัด เสริมศรี

ศ.

33 ศ.เกือ้ วงศ์บุญสิน

ศ.*

ศ.

คุณวุฒิ
ร.บ.
M.P.A.
วท.บ.(สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา)
สค.ม.(สังคมวิทยา)
M.A.(Sociology &
Demography)
Ph.D.(Sociology
&emography)
วท.บ.(ฟิ สกิ ส์)
สค.ม.(ประชากรศาสตร์)
A.M.(Demography)
Ph.D. (Demography)

สาขาวิ ชา
บริหารรัฐกิจ

เชี่ยวชาญ
บริหารรัฐกิจ

ประชากรและสุขภาพ ประชากรและสุขภาพ

ประชากรศาสตร์
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ประชากรกับการพัฒนา
และแนวนโยบาย,ภาวะ
เจริญพันธุ์และการ
วางแผนครอบครัว

ม/ส
มธ.
มม.

จฬ.

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

เกษียณ คณะรัฐศาสตร์
โทร.0 2221 6111-20
เกษียณ คณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ ภาควิชา
สังคมศาสตร์
โทร.0 2441 0220-3
ต่อ 1010

สถาบันประชากรศาสตร์
โทร.0 2218 1133

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

61 : กลุ่มสังคมศาสตร์
ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

34 ศ.พัชราวลัย วงศ์บุญสิน

ศ.

ประชากรศาสตร์

ประชากรกับการย้ายถิน่
ในภูมภิ าคเอเชีย
โครงสร้างประชากรใน
อาเซียน

จฬ.

สาขาวิชา
ประชากรศาสตร์
วิทยาลัยประชากรศาสตร์
โทร. 0 2218 7358

35 ศ.ภัสสร ลิมานนท์

ศ.

อ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
Master of Art (International
Relations)
Doctor of Law
(Comparative Laws and
Politics)
ร.บ.(สังคมวิทยา)
สม.ม.(สังคมวิทยา)
M.A.(Sociology
Demography)
Ph.D.(Sociology
Demography)
B.Sc. (Finance)
B.A. (Economics)
M.Sc. (Economics)
Ph.D. (Economics)

ประชากรศาสตร์

ประชากรศาสตร์

จฬ.

เกษียณ วิทยาลัยประชากรศาสตร์

ลาดับ

ชื่อ - สกุล

36 ศ.ปั งปอนด์ รักอานวยกิจ

ศ.

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

โทร.0 2218 7340,
0 2251 1135

ประชากรศาสตร์
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ประชากรศาสตร์

จฬ.

วิทยาลัยประชากรศาสตร์
โทร. 0 2218 7340

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

61 : กลุ่มสังคมศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ

ตาแหน่ ง

สาขาวิ ชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

37 ศ.ปราโมทย์ ประสาทกุล

ศ.

ร.บ.
M.A.(Sociology)
Ph.D.(Sociology)

ประชากรศาสตร์

ประชากรศาสตร์

มม.

38 ศ.จรรจา สุวรรณทัต

ศ.*

อ.บ.
M.A.(Ed.)
Ed.D.

พฤติกรรมศาสตร์

จิตวิทยาการศึกษาพฤติกรรมศาสตร์

มศว.

39 ศ.สุรพล ปธานวนิช

ศ.

นศ.บ.
สส.ม.(สวัสดิการแรงงาน)
M.A.(Labour &
Development)
Ph.D.(Social Policy)

พัฒนาแรงงานและ
สวัสดิการ

แรงงานและการพัฒนา
นโยบายสังคม

มธ.

40 ศ.บุญรักษ์ บุญญะเขตมาลา

ศ.

วท.ม.
M.A.(American Studies)
Ph.D.(Political Science)

ภาพยนตร์และ
ภาพถ่าย

ภาพยนตร์และภาพถ่าย

มธ.
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สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

เกษียณ สถาบันวิจยั ประชากร
และสังคม
โทร.0 2441 0201-4
ต่อ 214
เกษียณ 60 ลาดพร้าว 43
เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0 2511 4732
ภาควิชาสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์
โทร.0 2613 2518,
0 2696 5552
เกษียณ ภาควิชาภาพยนตร์และ
ภาพถ่าย
คณะวารสารศาสตร์และ
สื่อสารมวลชน
โทร. 0 2613 2704
ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

61 : กลุ่มสังคมศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ

ตาแหน่ ง

สาขาวิ ชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

41 ศ.ไพฑูรย์ พงศะบุตร

ศ.

อ.บ.
M.A

ภูมศิ าสตร์

ภูมศิ าสตร์เกษตรกรรม

จฬ.

เกษียณ 50 ซ.วชิรธรรมสาธิต 32
ถ.สุขมุ วิท 10 กรุงเทพฯ
โทร.0 2393 1064

42 ศ.รัชนีกร บุญ-หลง

ศ.

อ.บ.
M.A.(Geography)
Dip.in Geography

ภูมศิ าสตร์

ภูมศิ าสตร์เอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต้

จฬ.

43 ศ.มนัส สุวรรณ

ศ.

B.A.(Social Studies)
B.A.(Geography)
M.A.(Geography)
Ph.D.(Agricultural
Geography)

ภูมศิ าสตร์

นิเวศวิทยากับการ
พัฒนาเศรษฐกิจ

มช.

เกษียณ 295 ซ.มีสุวรรณ 3
ถ.สุขมุ วิท 71
พระโขนง คลองเตย
กรุงเทพฯ
โทร.0 2392 4871
คณะสังคมศาสตร์
ภาควิชาภูมศิ าสตร์
โทร.0 5394 3532 ,
0 5321 6181
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ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

61 : กลุ่มสังคมศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ

ตาแหน่ ง

สาขาวิ ชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

44 ศ.วันเพ็ญ สุรฤกษ์

ศ.

อ.บ.
ค.บ.
M.A.
Dr.phil.

ภูมศิ าสตร์

ภูมศิ าสตร์การเกษตร,
การบริหารการจัดการ
น้าชลประทาน

มช.

เกษียณ 160/4 ถ. อยู่เย็น ซ.1
ต.ช้างเผือก หมู่ 2
อ.เมือง จ.เชียงใหม่
50300
โทร. 0 5321 7448

45 ศ.มนู วัลยะเพ็ชร์

ศ.

กศ.บ.
M.A.(Geography)
Ph.D.(Geography)

ภูมศิ าสตร์

ภูมศิ าสตร์การเมือง

มศก.

เกษียณ 861 สุขมุ วิท 103
ซ.อุดมสุข 42
แขวงบางนา กรุงเทพฯ
10260
โทร. 0 2398 4522
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ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

61 : กลุ่มสังคมศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

46 ศ.วิชยั ศรีคา

ศ.

กศ.บ.(ภูมศิ าสตร์)
น.บ.(นิตศิ าสตร์)
M.A.T.(Geography)
Ph.D.(Geography)

ภูมศิ าสตร์

ภูมศิ าสตร์อุตสาหกรรม
ภูมศิ าสตร์เมืองและการ
วางแผน ทฤษฎีทต่ี งั ้
การวิจยั ทางภูมศิ าสตร์
ภูมศิ าสตร์กายภาพ
ภูมศิ าสตร์เศรษฐกิจ
สถิตทิ างภูมศิ าสตร์ การ
วิเคราะห์เชิงปริมาณ
ทางภูมศิ าสตร์
ภูมศิ าสตร์ประเทศไทย
ภูมศิ าสตร์ภมู ภิ าค
ภูมอิ ากาศวิทยา
สารสนเทศภูมศิ าสตร์
(GIS)

มศก.

47 ศ.ประเสริฐ วิทยารัฐ

ศ.

กศ.บ.
M.A.(Geography)
Ph.D.(Geography)

ภูมศิ าสตร์

ภูมศิ าสตร์กายภาพของ
ประเทศไทย

มศว.
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สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ
ภาควิชาภูมศิ าสตร์
คณะอักษรศาสตร์
โทร.0 3425 5097,
0 3421 1501

เกษียณ 3 พัฒนเวศน์ 5 สุขมุ วิท
71 คลองตัน คลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
โทร.0 2392 7934
ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

61 : กลุ่มสังคมศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

48 ศ.ครองชัย หัตถา

ศ.

กศ.บ.(ภูมศิ าสตร์)
กศ.ม.(ภูมศิ าสตร์)
วท.ด.(ปฐพีวทิ ยา)

ภูมศิ าสตร์

ภูมศิ าสตร์

มอ.

49 ศ.เศกสรรค์ ยงวณิชย์

ศ.

วท.บ. (ภูมศิ าสตร์)
Vor-Diplo. (Geographie)
Diplo. (Geographie)
Doctor rerum naturalium

ภูมศิ าสตร์

ภูมศิ าสตร์

มข.

50 ศ.อมรา พงศาพิชญ์

ศ.*

B.A.(Anthropology)
M.A.(Anthropology)
Ph.D. (Anthropology)

มานุษยวิทยา

มานุษยวิทยา

จฬ.

51 ศ.อานันท์ กาญจนพันธุ์

ศ.

ป.ตรี รัฐศาสตร์
ป.โท (ประวัตศิ าสตร์เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้)
ป.เอก (มานุษยวิทยา)

มานุษยวิทยา

มานุษยวิทยา

มช.
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สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ภาควิชา
ภูมศิ าสตร์
โทร.0 7331 3930-50
ต่อ 3036
คณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
โทร. 0 4320 2861

เกษียณ คณะรัฐศาสตร์ ภาควิชา
สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา
โทร. 0 2215 0871-3, 0
2215 3619
คณะสังคมศาสตร์
ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา
โทร. 0 5394 3511
ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

61 : กลุ่มสังคมศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

52 ศ.ยศ สันตสมบัติ

ศ.*

วท.บ.(สังคมวิทยา
มานุษยวิทยา)
M.A.(Behavioral Science)
Ph.D. (Anthropology)

มานุษยวิทยา

สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา

มช.

53 ศ.เสมอชัย พูลสุวรรณ

ศ.

วท.บ. (เกษตร)
A.M. (Anthropology)
Ph.D. (Anthropology)

มานุษยวิทยา

มานุษยวิทยา

มธ.

54 ศ.ปรานี วงษ์เทศ

ศ.

ศ.บ.(โบราณคดี)
M.A.(Anthropology)

มานุษยวิทยา

มานุษยวิทยา

มศก.

55 ศ.ติน ปรัชญพฤทธิ ์

ศ.

ร.บ.
M.P.A.
M.Phil.(Pol.Sci.)
Ph.D.(Pol.Sci.)

รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารเปรียบเทียบ
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จฬ.

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

คณะสังคมศาสตร์
ภาควิชาสังคมวิทยามานุษยวิทยา
โทร. 0 5394 3575,
0 5394 3553
คณะสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา
โทร.0 2613 2808,
0 2221 6111-20
ต่อ 2801-03
เกษียณ คณะโบราณคดี
ภาควิชามานุ ษยวิทยา
โทร. 0 221 3889
เกษียณ 225 (เดิม 39/65)
ซอยนวศรี
ถนนรามคาแหง
เขตวังทองหลาง
กรุงเทพฯ 10310
โทร.0 2318 6363
ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

61 : กลุ่มสังคมศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ

ตาแหน่ ง

สาขาวิ ชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

56 ศ.เกษม สุวรรณกุล

ศ.

ร.บ.
Ph.D.

รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

จฬ.

57 ศ.ศุภชัย ยาวะประภาษ

ศ.

รัฐศาสตรบัณฑิต (การ
ปกครอง)
Master of Public
Administration
Ph.D. (Public
Administration & Public
Affairs)

รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

จฬ.

58 ศ.เสน่ ห์ จามริก

ศ.

ธ.บ.
B.A.

รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

มธ.
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สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

เกษียณ 67 ถ.สุขมุ วิท
ซ. 101/1 พระโขนง
กรุงเทพฯ 10260
โทร.0 2218 3324-5,
0 2311 1630
เกษียณ คณะรัฐศาสตร์ ภาควิชา
รัฐประศาสน-ศาสตร์
โทร.0 2218 7262

เกษียณ สานักงานกรรมการสิทธิ
มนุษยชน
เชิงสะพานหัวช้าง
ถ.พญาไท กรุงเทพฯ
10400
โทร. 0 2511 1099 ,
0 2314 1638
ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

61 : กลุ่มสังคมศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

59 ศ.ไชยา ยิ้มวิไล

ศ.

60 ศ.วรพิทย์ มีมาก

ศ.

61 ศ.จักรกฤษณ์
นรนิตผิ ดุงการ

ศ.

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

B.Sc.(Political Science)
รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ
M.Sc. (Public
Administration)
Ph.D. (Public
Administration)
ภ.บ.
รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
พบ.ด. (การบริหารการพัฒนา)

มศป.

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา
ด้านการจัดการ
โทร. 0 2579 1111 ต่อ
3003-4

มศว.

คณะสังคมศาสตร์
โทร. 0 2664 1000

น.บ.
รป.ม.
Ph.D.(Public &
Internaitional Affairs)

สพบ.

รัฐประศาสนศาสตร์ การวางแผน
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เกษียณ 69 ซอยพัฒนเวศม์ ถนน
สุขมุ วิท 71 แขวงคลอง
ตัน เขตพระโขนง
กรุงเทพฯ 10110
โทร.0 2392 4949

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

61 : กลุ่มสังคมศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

62 ศ.กฤช เพิม่ ทันจิตต์

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

ศ.

สถ.บ.
M.Sc.(Human Settlement
Planning and Development)

สาขาวิ ชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

สพบ.

คณะรัฐประศาสนศาสตร์
โทร.0 2377 7400-19
ต่อ 8752, 8742

รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

สพบ.

โครงการบัณฑิตศึกษา
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์
โทร.0 2377 7400-19
ต่อ 2354, 2357

MCP.,M.A.(City and
Regional Planning)
Ph.D.(City and Regional
Planning)
63 ศ.ชาติชาย ณ เชียงใหม่

ศ.

ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)
ร.ม.(การปกครอง)
M.A.(Pol.Sci.)
Ph.D.(Pol.Sci.)
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ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

61 : กลุ่มสังคมศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

64 ศ.นิสดารก์ เวชยานนท์

ตาแหน่ ง

ศ.

คุณวุฒิ
ค.บ.(ภาษาฝรั ่งเศส)
พบ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)
Ph.D.(Political Science)

สาขาวิ ชา

เชี่ยวชาญ

รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารและการ
พัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์
เชิงกลยุทธ์,
การกาหนดกลยุทธ์ใน
การสรรหา การพัฒนา
และการรักษาบุคลากร,
การบริหารทรัพยากร
มนุ ษย์ในภาครัฐและ
ภาคเอกชน
และการออกแบบระบบ
การประเมินผลสัมฤทธิ ์
ในการบริหารทรัพยากร
มนุ ษย์
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ม/ส
สพบ.

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
โทร. 0 2727 3916,
0 2727 3868

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

61 : กลุ่มสังคมศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

65 ศ.บุญทัน ดอกไธสง

ศ.

66 ศ.ปุระชัย เปี่ ยมสมบูรณ์

ศ.

67 ศ.พลภัทร บุราคม

ศ.

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

B.A.(Pol.Sci.)
M.A.(Pol.Sci.Dev.)
Ph.D.(Leadership / Human
Behavior with
Specialization in Urban
Development)
รป.บ.(ตารวจ)
M.S.(Criminal Justice
Admin,)
Ph.D.(Criminology)

รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
(การใช้เทคโนโลยี)

สพบ.

ลาออก 21/296 ซ.สุวรรณนิเวศน์
ถ.นวมินทร์ คลองกุ่ม
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ
10240
โทร.0 2375 6555

รัฐประศาสนศาสตร์ การวิจยั ประเมินผล,
การบริหารรัฐกิจ

สพบ.

ลาออก 228/34 ซอยลาดพร้าว10
เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ
10900
โทร. 0 2511 4673,
0 2949 2218

ร.บ.(การเมืองและการ
ปกครอง)
M.A.(Political Science)
Ph.D.(Political Science)

รัฐประศาสนศาสตร์ การคลังสาธารณะและ
นโยบายสาธารณะ

สพบ.
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คณะรัฐประศาสนศาสตร์

โทร.0 2727 3891,
0 2374 4977

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

61 : กลุ่มสังคมศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

68 ศ.เพ็ญศรี วายวานนท์

ศ.

บช.บ.
M.P.A.
Cert. Of Public Admin.

รัฐประศาสนศาสตร์ การวิเคราะห์โครงการ

สพบ.

69 ศ.สวัสดิ ์ สุคนธรังษี

ศ.

รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารงานบุคคล

สพบ.

70 ศ.ไพบูลย์ ช่างเรียน

ศ.

อ.บ.
M.A.
Ph.D.
ร.บ.
M.P.A.
Ph.D.(Pol.Sci.)

รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

สพบ.

เกษียณ 56/1 ม.ณิวฒ
ั นา ซอยศุภ
ราช 1 พหลโยธิน
กรุงเทพฯ 10400
โทร.0 2272 6522

71 ศ.วรเดช จันทรศร

ศ.

รป.บ.(ตารวจ)
พบ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)
ร.ม.(การปกครอง)
Ph.D.(Public Ad.)

รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์,
การพัฒนามาตรฐาน
ภาครัฐ, รัฐศาสตร์

สพบ.

ลาออก 79/83 หมูบ่ า้ นธารารมณ์
ซ.7/1
ถ.รามคาแหง สะพานสูง
กรุงเทพฯ 10240
โทร.0 2372 2817
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เกษียณ 39/9 จันทรเกษม ซอย
ลาดพร้าว 23 จตุจกั ร
ลาดยาว กรุงเทพฯ
10900
โทร.0 2513 1328
เกษียณ คณะรัฐประศาสนศาสตร์
โทร.0 2727 3000

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

61 : กลุ่มสังคมศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

72 ศ.สมบัติ ธารงธัญวงศ์

ศ.

วท.บ.(เกษตรศาสตร์)ร.ม.
รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
พ.บ.ด.(การบริหารการพัฒนา)

สพบ.

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทร.0 7567 3000

73 ศ.อรุณ รักธรรม

ศ.

รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

สพบ.

เกษียณ คณะรัฐประศาสนศาสตร์
โทร. 0 2424 8498

74 ศ.อุดม ทุมโฆษิต

ศ.

ร.บ.
พบ.ม.
M.P.A.
Ph.D.
ท.บ.
พบ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)
พบ.ด.(การบริหารการพัฒนา)

รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

สพบ.

คณะรัฐประศาสนศาสตร์
โทร. 0 2727 3893,
0 2727 3871

75 ศ.อัญชนา ณ ระนอง

ศ.

วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์)
ศ.ม.
Master of Public Policy
Doctor of Philosophy
(Policy Development and
Program Evaluation)

รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์,
การวิจยั ด้านการบริหาร,

สพบ.

คณะรัฐประศาสนศาสตร์
โทร.0 2727 3883

Operation Management
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ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

61 : กลุ่มสังคมศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

76 ศ.จรัส สุวรรณมาลา

ศ.

77 ศ.กนก วงษ์ตระหง่าน

ศ.

78 ศ.สมบูรณ์ สุขสาราญ

ศ.

79 ศ.จรูญ สุภาพ

ศ.

คุณวุฒิ
ร.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)
พบ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)
ศ.ม. (การจัดการ)
Ph.D. (Political Science)
วท.บ.(การแพทย์)
M.A.(Pol.Sci.)
Ph.D.(Pol.Sci.)

สาขาวิ ชา

เชี่ยวชาญ

รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

ม/ส

สถานที่ ติดต่อ

จฬ.

คณะรัฐศาสตร์ ภาควิชา
รัฐประศาสนศาสตร์
โทร.0 2218 7209
ลาออก 21/34 สุขมุ วิท 29
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
10110
โทร.0 2248 8406,
0 2248 8340
ลาออก 24 ซ.วชิรธรรมสาธิต 44
ถ.สุขมุ วิท 101/1 แขวง
บางจาก เขตพระโขนง
กรุงเทพฯ 10260
โทร.0 2389 0660,
0 2389 0656
เกษียณ 677 คลองจั ่น บางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240
โทร.0 2377 6837

รัฐศาสตร์

การปกครอง

จฬ.

ร.บ.
ร.ม.
M.A.(Pol.Sci)
Ph.D.

รัฐศาสตร์

การเมืองการปกครอง

จฬ.

รบ.(การปกครอง)
M.A.(Pol.Sci.Gov.)

รัฐศาสตร์

การวิเคราะห์การเมือง
เปรียบเทียบ

จฬ.
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สถานภาพ

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

61 : กลุ่มสังคมศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

80 ศ.สุรชาติ บารุงสุข

ศ.

ร.บ.(ปกครอง)
M.A.(Government)
M.Phil.(Political Science)
Ph.D.( Political Science)

รัฐศาสตร์

ความมั ่นคงศึกษาและ
ยุทธศาสตร์ศกึ ษา

จฬ.

ภาควิชาความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ
คณะรัฐศาสตร์
โทร. 0 2218 7275

81 ศ.ไชยวัฒน์ คา้ ชู

ศ.

ร.บ.(การปกครอง)
M.A.(East Asian Studies)
Ph.D.(Pol. Sci.)

รัฐศาสตร์

จฬ.

คณะรัฐศาสตร์ ภาควิชา
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ
โทร. 0 2218 7250-53

82 ศ.ไชยันต์ ไชยพร

ศ.

ร.บ.
M.A.(Political Science)
Ph.D.(Political Philosophy)

รัฐศาสตร์

ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ (ญี่ปนุ่ ),
ทฤษฎีการเมืองและ
ญี่ปนุ่ ศึกษา,
การเมืองเปรียบเทียบ
ปรัชญาการเมือง,
ทฤษฎีรฐั ศาสตร์

จฬ.

คณะรัฐศาสตร์
โทร. 0 2 218 7250,
0 2218 7256

Page 25 of 45

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

61 : กลุ่มสังคมศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ

ตาแหน่ ง

สาขาวิ ชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

83 ศ.สุจติ บุญบงการ

ศ.

ร.บ.
M.A.
Ph.D.

รัฐศาสตร์

นโยบายสาธารณะและ
การเมืองเปรียบเทียบ

จฬ.

84 ศ.อนุ สรณ์ ลิม่ มณี

ศ.

รัฐศาสตร์

รัฐศาสตร์

จฬ.

85 ศ.อุไรวรรณ ธนสถิตย์

ศ.

ร.บ.(การปกครอง)
ร.ม.(การปกครอง)
Ph.D.(Pol. Sci.)
น.บ.
M.A.(Political Science)
Ph.D.(Social Studies)

รัฐศาสตร์

การเมืองการปกครอง
ไทย และความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ

Page 26 of 45

ม.หอ
การ
ค้าไทย

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

ลาออก ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
สานักงานศาล
รัฐธรรมนูญ เลขที่ 49/8
ถ. พระอาทิตย์
แขวงชนะสงคราม
เขตพระนคร กรุงเทพฯ
10200
โทร.0 2623 9654,
0 2218 7432
คณะรัฐศาสตร์
ภาควิชาการปกครอง
โทร.0 2218 7203
สาขาวิชาการศึกษา
ทั ่วไป
คณะมนุษยศาสตร์
โทร. 0 2697 6408

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

61 : กลุ่มสังคมศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ

ตาแหน่ ง

สาขาวิ ชา

86 ศ.สุรชัย ศิรไิ กร

ศ.

ร.บ.
M.A.
Ph.D.

รัฐศาสตร์

87 ศ.เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ

ศ.

ศ.บ.(รัฐศาสตร์)
รป.ม.
ร.ด.

รัฐศาสตร์

88 ศ.ธีรภัทร์ เสรีรงั สรรค์

ศ.

รัฐศาสตร์

89 ศ.ปรัชญา เวสารัชช์

ศ.

ร.บ.(การปกครอง)
ร.ม.(การปกครอง)
ร.ด.(การปกครอง)
ร.บ.(การฑูต)
ร.ม.(การฑูต)
Ph.D.(Pol.Sci.)

รัฐศาสตร์
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เชี่ยวชาญ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

มธ.

คณะรัฐศาสตร์ ภาควิชา
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ
โทร.0 2221 6111-20
มรภ.ชัยภูม ิ พนักงาน โปรแกรมวิชา
นโยบายสาธารณะ
การปกครองท้องถิน่
รัฐประศาสนศาสตร์
และการเมืองการปกครอง
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
โทร.0 4481 5111
ต่อ 105
รัฐศาสตร์
มสธ.
สาขาวิชารัฐศาสตร์
โทร.0 2218 7323 ,
0 2218 7250-53
รัฐศาสตร์การปกครอง
มสธ.
เกษียณ สาขาวิชารัฐศาสตร์
โทร.0 2503 2121-4
ต่อ 3757

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

61 : กลุ่มสังคมศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

รัฐศาสตร์

90 ศ.ทินพันธุ์ นาคะตะ

ศ.

วท.บ.(ทบ.)
รป.ม.(มธ.)
M.A.(Pol.Sci.)
Ph.D.(Pol.Sci.)

รัฐศาสตร์,การเมืองไทย

สพบ.

91 ศ.ธเนศว์ เจริญเมือง

ศ.

ร.บ.
รัฐศาสตร์
รัฐศาสตร์
M.A.(Russian Area Studies) (การเมืองการปกครอง) (การเมืองการปกครอง)
Ph.D.(Comparative Politics)

มช.

92 ศ.ชืน่ ฤทัย กาญจนะจิตรา

ศ.

ศ.บ.
M.A. (Economics)
Ph.D. (Sociology)

มม.

วิจยั ประชากรและสังคม - HIV / AIDS
- Health economics
- Health System
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สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

ลาออก บ้านเลขที่ 79/143
หมูบ่ า้ นสัมมากร ซอย 2
ถ.สามวา 29 แขวงบาง
ชัน เขตคลองสามวา
กทม. 10510
โทร. 0 2379 7721
คณะรัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์
โทร.0 5394 3509 ,
0 5394 3524
สถาบันวิจยั ประชากร
และสังคม
โทร. 0 2441 0201-4
0 2441 9666

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

61 : กลุ่มสังคมศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

เชี่ยวชาญ

สถานภาพ

สถาบันวิจยั ประชากร
และสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 0 2441 0201-4 ต่อ
510
พนักงาน สถาบันวิจยั ประชากร
และสังคม
โทร.0 2441 0201-4

93 ศ.ปั ทมา ว่าพัฒนวงศ์

ศ.

วท.บ. (พยาบาลและผดุง
ครรภ์)
วท.ม. (เวชศาสตร์ชมุ ชน)
ปร.ด. (ประชากรศาสตร์)

วิจยั ประชากรและสังคม วิจยั ประชากรและสังคม

มม.

94 ศ.เบญจา
ยอดดาเนิน-แอ็ตติกจ์

ศ.

มม.

95 ศ.อภิชาติ จารัสฤทธิรงค์

ศ.

ร.บ.(สังคมวิทยา –
วิจยั ประชากรและสังคม วิจยั ประชากรและสังคม
มานุษยวิทยา)
M.A.
Ph.D.(Anthropology)
รบ.
วิจยั ประชากรและสังคม วิจยั ประชากรและสังคม,
AM.(Sociology)
ประชากรศาสตร์และ
Ph.D.(DemographySociology
สังคมวิทยา
)
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สถานที่ ติดต่อ

ม/ส

มม.

ลาออก 245/5 ซอย 7/2
หมูบ่ า้ นชวนชืน่ พาร์ควิว
แขวงบางระบาด เขต
ตลิง่ ชัน กรุงเทพฯ 10170
โทร. 0 2448 0999

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

61 : กลุ่มสังคมศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ

ตาแหน่ ง

สาขาวิ ชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

96 ศ.ประชุม โฉมฉาย

ศ.

D.E.S.
B.A./B.Litt.

เศรษฐศาสตร์

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์

จฬ.

97 ศ.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา

ศ.

รบ.(รัฐศาสตร์การฑูต)
รม.(ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ)
M.A.(Economics)
M.A. in Law and Diplomacy

เศรษฐศาสตร์

ประวัตศิ าสตร์เศรษฐกิจ

จฬ.

เศรษฐศาสตร์

ปริมาณวิเคราะห์,
การกระจายรายได้
(เศรษฐศาสตร์
พัฒนาการ), ภาษี

จฬ.

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

เกษียณ 1131/298 ถนนเทอดศิร ิ
อาคารเทอดศิร ิ
ชัน้ 19 ดุสติ กรุงเทพฯ
10300
โทร. 0 2243 1234,
0 2243 744
เกษียณ 54 ถนนเศรษฐศิร ิ
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2218 6203

M.A.(Economics)
Ph.D.(Economics)
98 ศ.อิศรา ศานติศาสน์

ศ.

วท.บ. (เคมี)
พบ.ม. (สถิตปิ ระยุกต์)
M.Econ.
Ph.D. (Economics)
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คณะเศรษฐศาสตร์
โทร. 0 2218 6255

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

61 : กลุ่มสังคมศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

99 ศ.เทียนฉาย กีระนันทน์

ศ.*

ร.บ.
M.A.(Economics)
A.M.(Economics)
Ph.D.(Economics)

เศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์ประชากร
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร
มนุ ษย์

จฬ.

100 ศ.ผาสุก พงษ์ไพจิตร

ศ.*

เศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์การเมือง

จฬ.

101 ศ.ไพฑูรย์ วิบูลชุตกิ ุล

ศ.

B.S.(Economics)
M.S.(Economics)
Ph.D.(Economics)
สต.บ.
ศ.ม.
Ph.D. (Economics)

เศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์ระหว่าง
ประเทศ การค้าระหว่าง
ประเทศ การเงิน
ระหว่างประเทศ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
เศรษฐศาสตร์
อุตสาหกรรม
เศรษฐศาสตร์มหภาค

จฬ.
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สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

เกษียณ 8 ซ.ประสาทสุข
ถนนเย็นอากาศ
แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0 2249 1512
เกษียณ คณะเศรษฐศาสตร์
โทร.0 2218 6203
คณะเศรษฐศาสตร์
โทร. 0 2218 6277

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

61 : กลุ่มสังคมศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

102 ศ.วรเวศม์ สุวรรณระดา

ศ.

103 ศ.สมคิด แก้วสนธิ

ศ.*

104 ศ.สุทธิพนั ธ์ จิราธิวฒ
ั น์

ศ.

คุณวุฒิ
B.Econ
M.Econ(Economic Theory)
Ph.D.(Economic)
บช.บ.
M.A.(Economics)
Cert.in Quantitative
Methods of Economics
Licence es Sciences
Economiques
Maitrise es Sciences
Economiques
Diploma d’etudes
approfindies en Sciences
Economiques
Doctorat de 3e cycle es
Sciences Economiques

สาขาวิ ชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

เศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

จฬ.

คณะเศรษฐศาสตร์
โทร. 0 2218 6200-96

เศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

จฬ.

เศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์การ
พัฒนาภูมภิ าคประเทศ
ต่าง ๆ,International
Trade, Investment,
Finance

จฬ.

เกษียณ 170 ซ.องครักษ์
ถ.นครไชยศรี เขตดุสติ
กรุงเทพฯ 10300
โทร.0 2241 1853
คณะเศรษฐศาสตร์
โทร 0 2218 6277

Page 32 of 45

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

61 : กลุ่มสังคมศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

105 ศ.ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์

106 ศ.ศิรเิ พ็ญ ศุภกาญจนกันติ

107 ศ.ภูมฐิ าน รังคกูลนุวฒ
ั น์

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

ศ.* ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์ปริมาณ
วิเคราะห์)
ศ.ม.
M.Sc.(Economics)
Ph.D.(Economics)
ศ. วท.บ. (สถิต)ิ
สต.ม. (สถิต)ิ
M.A. (Economics)
Ph.D. (Economics)

เศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์มหภาค
และเศรษฐศาสตร์
ระหว่างประเทศ

จฬ.

ลาออก คณะเศรษฐศาสตร์
โทร. 0 2218 6238,
0 2218 6241 ต่อ 3

เศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

จฬ.

คณะเศรษฐศาสตร์
โทร. 0 2218 6278,
0 2218 6280-1

ศ.

เศรษฐศาสตร์

เศรษฐมิติ การเงิน
การคลัง

ม.
หอการค้า
ไทย

คณะเศรษฐศาสตร์
โทร. 0 2697 6320

ศศ.บ. (เศรษฐมิติ การเงิน
การคลัง)
ศศ.ม.(ศรษฐมิต)ิ
M.Sc. (Statistics)
Ph.D. (Econimics)
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ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

61 : กลุ่มสังคมศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

108 ศ.ทองโรจน์ อ่อนจันทร์

ศ.

ศส.บ.
M.S. Agr.Econ.
Ph.D.Agr.Econ.

เศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์เกษตร,
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร

มก.

109 ศ.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม

ศ.

เศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

มข.

110 ศ.มิง่ สรรพ์ ขาวสอาด

ศ.*

วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
M.Sc. (Agricultural
Economics)
Ph.D. (Agricultural
Economics)
ศศ.บ.
ศศ.ด.
ประกาศนียบัตรการฝึ กอบรม
ด้านเศรษฐศาสตร์สงิ่ แวดล้อม

เศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

มช.
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สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

ลาออก 93/1 เคนซิงตันเพรส
ซอย 15 ชัน้ 4 ถนนแจ้ง
วัฒนะ ทุ่งสองห้อง
หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0 2575 1522
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
โทร. 0 4320 2401
ต่อ 205
เกษียณ คณะเศรษฐศาสตร์
โทร.0 5322 1699

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

61 : กลุ่มสังคมศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ

ตาแหน่ ง

สาขาวิ ชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

111 ศ.ทรงศักดิ ์ ศรีบุญจิตต์

ศ.* ศ.บ.
ศ.ม.
Ph.D.(Agriculture
Economics)

เศรษฐศาสตร์

เศรษฐมิติ
เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ
เศรษฐศาสตร์เกษตร
และเศรษฐศาสตร์การเงิน

มช.

คณะเศรษฐศาสตร์
โทร.0 5394 2201

112 ศ.ประเสริฐ ไชยทิพย์

ศ.

วท.บ. (พืชไร่)
M.A.. (Agricultural
Extension)
Ph.D. (Agricultural
Economics)

เศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

มช.

คณะเศรษฐศาสตร์
โทร. 0 5394 2208

113 ศ.เกริกเกียรติ
พิพฒ
ั น์เสรีธรรม

ศ.

พณ.บ.
บช.บ.
M.A.
M.S.

เศรษฐศาสตร์

การคลัง

มธ.
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ลาออก 684 ซอยพหลโยธิน 24
ถนนพหลโยธิน ลาดยาว
จตุจกั ร กรุงเทพฯ
10900
โทร. 0 2511 3077

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

61 : กลุ่มสังคมศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

114 ศ.ศุภวัจน์ รุ่งสุรยิ ะวิบูลย์

ศ.

วศ.บ.
Ph.D. (Energy,
Environmental and Mineral
Economics)

เศรษฐศาสตร์

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
จุลภาค, เศรษฐมิต,ิ
เศรษฐศาสตร์
อุตสาหกรรม,
เศรษฐศาสตร์การเกษตร

มธ.

คณะเศรษฐศาสตร์
โทร. 0 2613 2460

115 ศ.สกนธ์ วรัญญูวฒ
ั นา

ศ.

ศศ.บ.
M.A.(Economics)
Ph.D.(Social Science)

เศรษฐศาสตร์

มธ.

คณะเศรษฐศาสตร์
โทร.0 2613 2441

116 ศ.บุญคง หันจางสิทธิ ์

ศ.

เศรษฐศาสตร์

มธ.

เกษียณ คณะเศรษฐศาสตร์
โทร.0 2221 6111-20

117 ศ.ปราณี ทินกร

ศ.

เศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

มธ.

118 ศ.ประยงค์ เนตยารักษ์

ศ.

ศ.บ.
M.A.(Economics)
Ph.D.(Economics)
B.A. (Econ.)
Ph.D. (Econ.)
ศ.บ.
ศ.ม.
Ph.D.

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
จุลภาค
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มห
ภาค และเศรษฐศาสตร์
การคลัง
เศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์การเกษตร

มธ.

เกษียณ คณะเศรษฐศาสตร์
โทร. 0 2613 3333
เกษียณ คณะเศรษฐศาสตร์
โทร.0 2613 2430,
0 2696 6124
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ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

61 : กลุ่มสังคมศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ

ตาแหน่ ง

สาขาวิ ชา

119 ศ.พรายพล คุม้ ทรัพย์

ศ.

ศ.บ.
ศ.ม.
ศ.ด.

เศรษฐศาสตร์

120 ศ.ภาณุพงศ์ นิธปิ ระภา

ศ.

ศ.บ.
M.Sc.(Economics)
Ph.D.(Economic)

เศรษฐศาสตร์

121 ศ.รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์

ศ.

122 ศ.อภิชยั พันธเสน

ศ.*

123 ศ.อารยะ ปรีชาเมตตา

ศ.

ศ.บ.
B.A.(Cantab)
M.A.(Cantab)
ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์)
M.A.(Economics)
Ph.D.(Economics)
ศ.บ.
ศ.ม.
Energy Management and
Policy Regional Science

เชี่ยวชาญ

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

เศรษฐกิจการเงิน
ระหว่างประเทศ,
นโยบายการเงินและ
การคลัง
เศรษฐศาสตรการเงิน,
เศรษฐศาสตร์ระหว่าง
ประเทศ, เศรษฐศาสตร์
การพัฒนษ

มธ.

เกษียณ คณะเศรษฐศาสตร์
โทร. 0 2613 2409

มธ.

คณะเศรษฐศาสตร์
โทร. 0 2696 5983

เศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

มธ.

เกษียณ คณะเศรษฐศาสตร์
โทร.0 2221 6111-20

เศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์การพัฒนา

มธ.

เศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

มธ.

เกษียณ คณะเศรษฐศาสตร์
โทร.0 2221 6171-80
ต่อ 2438
คณะเศรษฐศาสตร์
โทร. 0 2613 2468
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61 : กลุ่มสังคมศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

124 ศ.เอื้อมพร พิชยั สนิธ

ศ.

ศ.บ.
M.Sc. (Economics)
Ph.D. (Economics)

เศรษฐศาสตร์

125 ศ.ดิเรก ปั ทมสิรวิ ฒ
ั น์

ศ.

เศรษฐศาสตร์

126 ศ.สุชาติ ธาดาธารงเวช

ศ.

127 ศ.ธรรมนูญ โสภารัตน์

ศ.

ศศ.บ.(เศรษฐศาสตร์)
M.S.(Economics)
Ph.D.(Economics)
Cert.(Training on
Development)
ศ.บ.
M.Sc.(Economics)
Ph.D.(Economics)
ศ.บ.
M.S.(Economic)
Ph.D.

เศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์
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เชี่ยวชาญ
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
จุลภาค
เศรษฐศาสตร์การคลัง
เศรษฐศาสตร์ระหว่าง
ประเทศ
เศรษฐศาสตร์

กรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ และ
เศรษฐศาสตร์การคลัง
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์,
เศรษฐศาสตร์การพัฒนา

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

มธ.

คณะเศรษฐศาสตร์
โทร. 0 2613 2451
0 2696 6130

มน.

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โทร. 0 2727 3650

มร.

มร.

คณะเศรษฐศาสตร์
โทร.0 2310 8534,
0 2310 8528
ลาออก 70 ซอยพูลทรัพย์สนิ
ถ.รามคาแหง 24
กรุงเทพฯ 10240
โทร.0 2318 0747,
0 2625-2930

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

61 : กลุ่มสังคมศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

128 ศ.ธีระพงษ์ วิกติ เศรษฐ

ศ.

129 ศ.ชวินทร์ ลีนะบรรจง

ศ.

130 ศ.พิรยิ ะ ผลพิรุฬห์

ศ.

131 ศ.เมธี ครองแก้ว

ศ.

คุณวุฒิ
B.Sc.(Chemical
Engineering)
Ph.D.(Economics)
ศ.บ.
พบ.ม.
D.Econ.

ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์ระหว่าง
ประเทศ)
M.Sc.(Policy Economics)
M.A.(Economics)
Ph.D.(Economics)
B.A.(Economics and Policy
Science)
M.A.(Economics)
Ph.D.(Economics)

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

สาขาวิ ชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

เศรษฐศาสตร์

จุลเศรษฐศาสตร์ และ
เศรษฐศาสตร์การไฟฟ้ า

สพบ.

เศรษฐศาสตร์

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มห
ภาค, เศรษฐศาสตร์
การเงิน, เศรษฐศาสตร์
การพัฒนา

สพบ.

คณะเศรษฐศาสตร์
โทร. 0 2224 0147-9,
0 2613 2461,
0 2613 2474-5

เศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

สพบ.

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
โทร.0 2727 3636,
0 2727 3526

เศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์การพัฒนา

สพบ.

ลาออก คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

เกษียณ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
โทร.0 2375 0243

โทร.0 2377 7400 ต่อ
2316
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61 : กลุ่มสังคมศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

132 ศ.กัลยาณี เสนาสุ

ศ.

133 ศ.อารี วิบูลย์พงศ์

ศ.*

134 ศ.คุณหญิงสุชาดา
กีระนันทน์

ศ.

135 ศ.สุชาติ ประสิทธิรฐั สินธุ์

ศ.

คุณวุฒิ
ศส.บ.
วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์)
M.A.(Economics)
Ph.D.(Public Policy
Analysis-Economics)
ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
M.Sc.(Agricultural
Development Economics)
Ph.D.(Agricultural
Economicsy)
พศ.บ.
A.M.(Statistics)
Ph.D.(Statistics)
B.A.Economic & Pol. Sci.
M.A.Sociology
Ph.D. in Sociology (Phi
Beta Kappa)

สาขาวิ ชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

เศรษฐศาสตร์
การบริหารทรัพยากร
(การบริหารทรัพยากร มนุ ษย์ และการบริหาร
มนุ ษย์)
ค่าตอบแทน

สพบ.

เศรษฐศาสตร์เกษตร Agricultural Marketing

มช.

เกษียณ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
เกษตรและส่งเสริม
การเผยแพร่การเกษตร
คณะเกษตรศาสตร์
โทร. 0 5394 4066

สถิตศิ าสตร์,
ระบบสารสนเทศสถิติ

จฬ.

เกษียณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถิตปิ ระยุกต์,สังคม
วิทยา,ประชากรศาสตร์,
การประเมินผล
โครงการ/แผนงานและ
นโยบาย

มร.

สถิติ

สถิติ
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คณะพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์
โทร.0 2727 3489

โทร. 0-2218-3305,
0-2218-3356

เกษียณ 38 ซอยลาดพร้าว 56
ถนนลาดพร้าว กรุงเทพฯ
10310
โทร. 0 2514 1436
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61 : กลุ่มสังคมศาสตร์
ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

136 ศ.สารวม จงเจริญ

ศ.

กศ.บ.(คณิคศาสตร์)
พบ.ม.(สถิตปิ ระยุกต์
M.A.(Mathematics Actuarial
Science)
Ph.D.(Statistics)

สถิติ

Statistical Theory
specified
in Multivariate analysis
theory concentrated on
order restricted
inference
and high-dimensional
data inference

สพบ.

คณะสถิตปิ ระยุกต์
โทร. 0 2727 3068,
0 2727 3030,
0 2727 3551

137 ศ.จิราวัลย์ จิตรถเวช

ศ.

สถิตปิ ระยุกต์

สถิตปิ ระยุกต์

สพบ.

คณะสถิตปิ ระยุกต์
โทร. 0 2727 3037-40

138 ศ.ประชุม สุวตั ถี

ศ.

วท.บ. (ศึกษาศาสตร์)
พบ.ม. (สถิตปิ ระยุกต์)
Ph.D. (Statistics)
B.Sc.(Math)
M.S.(Math)
M.S.(Pure
Math) Ph.D.(Stat)

สถิตปิ ระยุกต์

ทฤษฎีสถิต,ิ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทาง
สถิติ

สพบ.

ลาดับ

ชื่อ - สกุล
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สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

เกษียณ คณะสถิตปิ ระยุกต์
ภาควิชาสถิติ
โทร. 0 2727 3052
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61 : กลุ่มสังคมศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

139 ศ.สุภางค์ จันทวานิช

ศ.*

อ.บ.
M.A.(Anthropology)
Ph.D.(Sociology)

สังคมวิทยา

การย้ายถิน่

จฬ.

140 ศ.ประเสริฐ แย้มกลิน่ ฟุ้ ง

ศ.

สังคมวิทยา

สังคมวิทยา

จฬ.

141 ศ.สุรชิ ยั หวันแก้ว

ศ.

ร.บ.
M.P.A.
Ph.D.(Candidate in
Sociology)
ร.บ.(สังคมวิทยา)
M.A.(Sociology)

สังคมวิทยา

สังคมวิทยา

จฬ.

142 ศ.จานงค์ อดิวฒ
ั นสิทธิ ์

ศ.

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

สังคมวิทยา

สังคมกับพุทธศาสนา

มก.
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สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

เกษียณ คณะรัฐศาสตร์ ภาควิชา
สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา
โทร.0 2218 7203
เกษียณ 160 ลาดพร้าว 15
ลาดยาว บางเขน
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0 2511 1382
เกษียณ ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา
คณะรัฐศาสตร์
โทร.0 2218 7299
คณะสังคมศาสตร์
ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา
โทร.0 2561 3480,
0 2561 3484

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

61 : กลุ่มสังคมศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา
สังคมวิทยา

143 ศ.สนิท สมัครการ

ศ.

ธ.บ.
M.A.(Soc.Anthro.)
Ph.D.(Anthro)

144 ศ.นิพนธ์ คันธเสวี

ศ.

B.S.(Agricultural Edu.)
M.Ed.
Ph.D.(Agricultural Ed.)

145 ศ.เสริน ปุณณะหิตานนท์

ศ.

ร.บ.
M.A.(Government)
Ph.D.(Sociology)

เชี่ยวชาญ

ม/ส

การเปลีย่ นแปลงทาง
สังคม-วัฒนธรรม

สพบ.

สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา

การพัฒนาสังคม

มก.

สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา

อาชญาวิทยา

มธ.

Page 43 of 45

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

เกษียณ 4/383 หมูบ่ า้ นสหกรณ์
เคหะสถาน 4 ถนนเสรี
ไทย คลองกุ่ม บึงกุ่ม
กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0 2377 6764,
0 2379 7678
เกษียณ 689 หมู่ 2 ซ.ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ 3 ถนน
งามวงศ์วาน ต.
บางเขน อ.เมือง จ.
นนทบุร ี 11000
โทร.0 2588 0235
เกษียณ 231 ซ.15
อาคารทุ่งมหาเมฆ
แขวงทุ่งวัดดอน
เขตสาธร กรุงเทพฯ
10120
โทร.0 2286 7753
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61 : กลุ่มสังคมศาสตร์
ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

146 ศ.พิมพวัลย์ บุญมงคล

ศ.

ร.บ.
M.A.(Medical Sociology)
Ph.D. (Medical Anthropohy)

สังคมศาสตร์

มม.

147 ศ.ยุพา วงศ์ไชย

ศ.

สส.บ.
ประกาศนียบัตรชัน้ สูง
M.S.W.(Social Work)

สังคมสงเคราะห์

148 ศ.กิตพิ ฒ
ั น์

ศ.

สส.บ. (ศึกษาศาสตร์)
สส.ม. (สถิตปิ ระยุกต์)
Ph.D. (Research in Policy)

สังคมสงเคราะห์
ทางการแพทย์

Gender, HIV/AIDS
Leprosy, stigma
Infertility Reproductive
tract infection Sexual,
reproductive health,
การบริหารนโยบาย
สวัสดิการสังคม
การบริหารองค์การ
สังคม สงเคราะห์เอกชน
ทฤษฎีการสังคม
สงเคราะห์
สังคมสงเคราะห์
ทางการแพทย์

ศ.

ศศ.บ. (สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา)
สส.ม.

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ การบริหารและ
นโยบายสวัดกิ ารสังคม,
สวัสดิการสังคมผูส้ งู อายุ
สวัสดิการชุมชน

มธ.

ลาดับ

ชื่อ - สกุล

นนทปั ทมะดุลย์

149 ศ.ระพีพรรณ คาหอม
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มธ.

มธ.

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

คณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์
โทร. 0 2800 2841-59
ต่อ 1201-02,
0 84335 7208
เกษียณ คณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์
ภาควิชาสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์
โทร.0 2221 6171-80
ต่อ 2518
คณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์
0 2613 2504
0 2696 5570
คณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์
โทร. 0 2613 2517

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

61 : กลุ่มสังคมศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ

ตาแหน่ ง

150 ศ.วันทนีย์ วาสิกะสิน

ศ.

สส.บ.
M.Sc.(Public Health)

151 ศ.ศศิพฒ
ั น์ ยอดเพชร

ศ.

สส.บ.
สส.ม.

หมายเหตุ

สาขาวิ ชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมสงเคราะห์และ
สังคมสงเคราะห์คลินิก

มธ.

สังคมสงเคราะห์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ศาสตร์ (สวัสดิการ (สวัสดิการผูส้ งู อายุ)
ผูส้ งู อายุ)

มธ.

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

ภาควิชาสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์คณะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
โทร. 0 2224 9417,
0 2986 8323
เกษียณ คณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ ภาควิชาสังคม
สงเคราะห์
โทร.0 2696 5502

ศ.* หมายถึง ตาแหน่ งศาสตราจารย์ ได้รบั เงิ นเดือนขันสู
้ ง
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