
71-80 : กลุ่มมนุษยศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

1 ศ.วรนิทร  ววูงศ์ ศ. B.A. (Comparative 
Education) 
M.A. (Comparative 
Education)

ญี่ปุ่ นศกึษา นโยบายการศกึษา
ของญี่ปุ่ น, สงัคมญี่ปุ่ น
ร่วมสมยั  และ
การศกึษาเปรยีบเทยีบ

มธ. คณะศลิปศาสตร์
โทร. 0 2613 2626,
0 2696 5227
0 2696 2627

2 ศ.สุรพล  ด ารหิก์ุล ศ. ศศ.บ.(โบราณคด)ี       
สม.ม.(สงัคมวทิยา)

โบราณคดี ประวตัศิาสตรแ์ละ
โบราณคดี

มช. ภาควชิาศลิปะไทย   
คณะวจิติรศลิป์
โทร.0 5394 4817

3 ศ.หมอ่มหลวงสุรสวสัดิ ์     
                    ศุขสวสัดิ ์

ศ. ศศ.บ.(โบราณคด)ี
ศศ.ม.(โบราณคดสีมยั
ประวตัศิาสตร)์

โบราณคดี โบราณคด,ี การอนุรกัษ์
ศลิปกรรม, ศลิปะไทย

มช. คณะวจิติรศลิป์
โทร. 0 5394 4817-18

4 ศ.ปรชีา  กาญจนาคม ศ. ศศ.บ.(โบราณคด)ี          
ศศ.ม.(พฒันาชมุชน)

โบราณคดี โบราณคดี มศก. เกษยีณ 124  ซ.กาญจนาคม    
ถ.พหลโยธนิ 
แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 
10400 
โทร. 0 2278 0216
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71-80 : กลุ่มมนุษยศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

5 ศ.ปิยนาถ  บุนนาค ศ. อ.บ.
อ.ม.(ประวตัศิาสตร)์ 
ร.ม. (การปกครอง)
ร.ด. (การปกครอง)

ประวตัศิาสตร์ ประวตัศิาสตรไ์ทย       
ดา้นการเมอืงการ
ปกครองและการ
ต่างประเทศ
ประวตัศิาสตรเ์อเชยีใต้

จฬ. เกษยีณ คณะอกัษรศาสตร ์
ภาควชิาประวตัศิาสตร ์
โทร.0 2218 9648

6 ศ.เพญ็ศร ี ดุ๊ก ศ. อ.บ. 
Diplome de Doctorat

ประวตัศิาสตร์ ประวตัศิาสตรย์โุรป จฬ. เกษยีณ 137 ซ.มสีุวรรณ 3     
ถ.สุขมุวทิ 71        
เขตประเวศ      
กรุงเทพฯ 10110  
โทร.0 2391 5243,
0 2383 0415

7 ศ.สุเนตร  ชตุนิธรานนท์ ศ. ศศ.บ.(ประวตัศิาสตร)์ 
M.A. (Southeast Asian 
History) 
Ph.D. (Southeast Asian
History)     
          

ประวตัศิาสตร์ ประวตัศิาสตรไ์ทย
และพมา่

จฬ. คณะอกัษรศาสตร์
โทร. 0 2218 3514

Page 2 of 24 ขอ้มลู ณ 5 กรกฎาคม 2561



71-80 : กลุ่มมนุษยศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

8 ศ.พรรณ ี บวัเลก็ ศ. อ.บ.
อ.ม. 
อ.ด.

ประวตัศิาสตร์ ประวตัศิาสตรเ์ศรษฐกจิ ม.เกรกิ คณะศลิปศาสตร ์
โทร. 0 2973 6742

9 ศ.เพญ็ศร ี กาญจโนมยั ศ. อ.บ. 
ค.บ.  
M.A.

ประวตัศิาสตร์ ประวตัศิาสตร ์ญี่ปุ่ น
ศกึษาเอเชยี และอารย
ธรรมโลก

มก. เกษยีณ 100/170 โกสุมนิเวศน์ 
ซ. 3 ค ถ.วภิาวดรีงัสติ 
หลกัสี ่กทม. 10210 
โทร.0 2573 3247

10 ศ.ภวูดล  ทรงประเสรฐิ ศ. อ.บ.
อ.ม.(ประวตัศิาสตร)์
Ph.D.(History)

ประวตัศิาสตร์ ประวตัศิาสตร(์จนี 
อนิโดนีเซยีและชาวจนี
และชาวมสุลมิใน
ประเทศไทย)

มก. เกษยีณ ภาควชิาประวตัศิาสตร์
คณะสงัคมศาสตร ์
โทร.0 2561 3480 ,
0 2561 3484

11 ศ.สมร  นิตทิณัฑป์ระภาศ ศ. อ.บ. 
ค.บ. 
M.Ed. 
M.A.

ประวตัศิาสตร์ ประวตัศิาสตร์
สหรฐัอเมรกิา

มก. เกษยีณ 23/1 ซ.ท่านผูห้ญงิพหล
 หมู ่5 ถ.งามวงศว์าน 
แขวงลาดยาว
เขตจตุจกัร กทม. 
10900 
โทร.0 2561 0721, 
0 2941 4067
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71-80 : กลุ่มมนุษยศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

12 ศ.สุวทิย ์ ธรีศาศวตั ศ. กศ.บ.
กศ.ม.(ประวตัศิาสตร)์

ประวตัศิาสตร์ ประวตัศิาสตร์ มข. เกษยีณ สายวชิามนุษยศาสตร์
และสงัคมศาสตร ์
คณะมนุษยศาสตร ์
และสงัคมศาสตร ์
โทร.0 4241 5600 
ต่อ 46626

13 ศ.นนัทวรรณ  ภู่สว่าง ศ. อ.บ.(องักฤษ ประวตัศิาสตร)์ 
อ.ม.(ประวตัศิาสตร)์
Doctorat de l'Universite' 
(mention tres honorable)

ประวตัศิาสตร์ ประวตัศิาสตรไ์ทย   
ประวตัศิาสตรเ์อเชยี
ตะวนัออกเฉียงใตช้น
กลุ่มน้อยในประเทศไทย 
(เฉพาะอยา่งยิง่ชนมสุลมิ
ในไทย)

มช. เกษยีณ 77/5 แมข่วัมงุ 3 
บา้นชา่งเคยีนชา้งเผอืก
อ.เมอืง  จ.เชยีงใหม่
 50300      
โทร. 0 5321 1558 , 
0 5394 3241-2

14 ศ.นิธ ิ เอยีวศรวีงศ์ ศ. อ.บ. 
อ.ม.
Ph.D.

ประวตัศิาสตร์ ประวตัศิาสตรไ์ทย มช. เกษยีณ คณะมนุษยศาสตร ์
ภาควชิาประวตัศิาสตร ์
โทร. 0 5322 1699

15 ศ.สรสัวด ี  อ๋องสกุล ศ. กศ.บ.(ประวตัศิาสตร)์
กศ.ม.(ประวตัศิาสตร)์

ประวตัศิาสตร์ ประวตัศิาสตร์ มช. ภาควชิาประวตัศิาสตร ์
คณะมนุษยศาสตร ์
โทร. 0 5394 3207
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71-80 : กลุ่มมนุษยศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

16 ศ.สายชล  สตัยานุรกัษ์ ศ. ศศ.บ.(ประวตัศิาสตร)์
อ.ม.(ประวตัศิาสตร)์

ประวตัศิาสตร์ ประวตัศิาสตร์ มช. ภาควชิาประวตัศิาสตร์
คณะมนุษยศาสตร ์
โทร. 0 5394 3207

17 ศ.อรรถจกัร ์ สตัยานุรกัษ์ ศ. ศศ.บ.(ประวตัศิาสตร)์
อ.ม.(ประวตัศิาสตร)์

ประวตัศิาสตร์ ประวตัศิาสตรเ์ศรษฐกจิ
โลกสมยัใหม ่
ประวตัศิาสตรท์อ้งถิน่ 
แนวคดิทางดา้น
สงัคมศาสตร ์
ประวตัศิาสตรไ์ทย

มช. ภาควชิามนุษยศาสตร ์
คณะมนุษยศาสตร์
โทร. 0 5394 3243

18 ศ.ธเนศ  อาภรณ์สุวรรณ ศ. B.A.(Political Science) 
M.A.(History) 
Ph.D.(History)

ประวตัศิาสตร์ ประวตัศิาสตรไ์ทย
สมยัใหม ่และ
ประวตัศิาสตร์
สหรฐัอเมรกิา

มธ. เกษยีณ คณะศลิปศาสตร ์ 
โทร. 0 2696 5218-20

19 ศ.เพช็ร ี สุมติร ศ. B.A.
M.A.

ประวตัศิาสตร์ ประวตัศิาสตรเ์อเซยี มธ. เกษยีณ 199/9 ซอยรชัดาภเิษก
25 ท่าพระ อ.บางกอก
ใหญ่ กทม. 10600 
โทร. 0 2457 8387-8
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71-80 : กลุ่มมนุษยศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

20 ศ.ศรสีุรางค ์ พลูทรพัย์ ศ. B.A.
Higher Dip in Ed.
M.A.(Indian Studies)

ประวตัศิาสตร์ ประวตัศิาสตรแ์ละ
วฒันธรรมเอเชยีใต,้ 
ตะวนัออกกลาง,  รา
มายณะ-รามเกยีรติ ์

มธ. เกษยีณ 77/6 ซ.รวมญาต ิ
ถ.บางบอน 3  
แขวงหลกัสอง
เขตบางแค 
กรุงเทพฯ 10160 
โทร. 0 2806 5776

21 ศ.จนัทรฉ์าย  ภคัอธคิม ศ. อ.บ.(ประวตัศิาสตร)์ 
M.A.(Asian Studies and 
History)

ประวตัศิาสตร์ ประวตัศิาสตรไ์ทย มร. คณะมนุษยศาสตร ์
ภาควชิาประวตัศิาสตร ์
โทร.0 2318 0054 
ต่อ 1090,1092 , 
0 2310 8279

22 ศ.อรุณรตัน์ วเิชยีรเขยีว ศ. ศศ.บ. (ประวตัศิาสตร)์
อ.ม. (ประวตัศิาสตร)์

ประวตัศิาสตร์ ประวตัศิาสตรท์อ้งถิน่
ลา้นนา

มรภ.เชยีง
ใหม่

คณะมนุษยศาสตร ์และ
สงัคมศาสตร ์ 
โทร. 0 5394 9511

23 ศ.แถมสุข  นุ่มนนท์ ศ. อ.บ.
M.A. 
Ph.D.

ประวตัศิาสตร์ ประวตัศิาสตรไ์ทย มศก. เกษยีณ 56/217  หมูบ่า้นร่มฟ้า 
ถ.ยงิเป้าใต ้
 จ.นครปฐม 73000  
โทร.0 3425 3282
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71-80 : กลุ่มมนุษยศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

24 ศ.สญัชยั  สุวงับุตร ศ. อ.บ.
M.A.

ประวตัศิาสตร์ ประวตัศิาสตรย์โุรป 
ประวตัศิาสตรร์สัเซยี

มศก. คณะอกัษรศาสตร ์
ภาควชิาประวตัศิาสตร ์
โทร. 0 3425 5096-7

25 ศ.อนนัต์ชยั เลาหะพนัธุ ศ. A.A.
B.A. 
M.A.(History) 
Ed.Spec.(Soc. Studies)

ประวตัศิาสตร์ ประวตัศิาสตรย์โุรปและ
ประวตัศิาสตรอ์อสเตรเลยี

มศก. ภาควชิาประวตัศิาสตร ์
คณะอกัษรศาสตร ์
โทร.0 3425 5096-7

26 ศ.ประเสรฐิ  ณ นคร ศ. ธ.บ.
Ph.D.(Statistics)

ประวตัศิาสตร์ จารกึและอกัขรวธิี
โบราณ ภาษาตระกลูไท
 ภาษาและวรรณกรรม
ถิน่เหนือ นิรุกตศิาสตร์

มก. เกษยีณ 101/1 
ซอยท่านผูห้ญงิพหล
ถนนงามวงศว์าน 
กรุงเทพฯ 10900 
 โทร.0 2579 4432

27 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
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71-80 : กลุ่มมนุษยศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

28 ศ.วทิย ์ วศิทเวทย์ ศ. อ.บ.
Ph.D.(Philosophy)

ปรชัญา ปรชัญา จฬ. เกษยีณ ศนูยพ์ุทธศาสน 
จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยักรุงเทพฯ 
10330 
โทร. 0 2218 4654

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

ปรชัญา ปรชัญา จฬ. เกษยีณ ภาควชิาปรชัญา  
คณะอกัษรศาสตร ์
โทร. 0 2218 4754

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

ปรชัญา ปรชัญา จฬ. คณะอกัษรศาสตร ์ 
โทร. 0 2218 4754

31 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

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

ปรชัญา พุทธปรชัญาและ
พระพุทธศาสนา

มธ. ภาควชิาปรชัญา
คณะศลิปศาสตร์
โทร.0 2613 2631
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71-80 : กลุ่มมนุษยศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

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

ปรชัญาและศาสนา ปรชัญาและศาสนา มก. เกษยีณ คณะมนุษยศาสตร ์  
ภาควชิาปรขัญาและ
ศาสนา 
โทร.0 2942 8200-45

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

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

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

ปรชัญาและศาสนา ปรชัญาและศาสนา มข. คณะมนุษยศาสตร ์และ
สงัคมศาสตร์
โทร. 0 4320 2861
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71-80 : กลุ่มมนุษยศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

36 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, 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

37 ศ.แสง  จนัทรง์าม ศ. ศน.บ. 
M.A.(Ling. & Eng. Lit.)

ปรชัญาและศาสนา ปรชัญาและศาสนา มช. เกษยีณ 123/15  ซ.โพธาราม 2
 หมู ่2 อ.เมอืง
จ.เชยีงใหม ่50000  
โทร.0 5321 2306

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

ปรชัญาและศาสนา พุทธศาสนศกึษา, 
ปรชัญาประยกุต์, 
จรยิศาสตร,์ 
ศาสนาเปรยีบเทยีบ

มธ. คณะศลิปศาสตร ์ 
โทร. 0 2613 2646
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71-80 : กลุ่มมนุษยศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

39 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

40 ศ.สริมินพร                    
           สุรยิะวงศไ์พศาล

ศ. B.A. (Japanese Language 
and Literature) 
M.A. (Japanese Language 
and Literature) 
Ph.D. (East Asian 
Languages and 
Civilizations : Japanese 
Literature)

ภาษาญี่ปุ่ น ภาษาญี่ปุ่ น จฬ. คณะอกัษรศาสตร ์
โทร. 0 2218 4870
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71-80 : กลุ่มมนุษยศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

41 ศ.กาญจนา  นาคสกุล ศ. อ.บ. 
อ.ม.(ภาษาไทย)  
M.A.(General Linguistics & 
Phonetics) 
Ph.D

ภาษาไทย ภาษาและวรรณคดไีทย
 ภาษาไทย (สทัศาสตร,์ 
   สทัวทิยา)

จฬ. เกษยีณ 52 ถ.สุขมุวทิ 55    
ซอยทองหล่อ 23      
 ต.คลองตนั 
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
  
โทร. 0 2392 8670

42 ศ.ชลดา  เรอืงรกัษ์ลขิติ ศ. อ.บ.(ภาษาไทย) 
อ.ม.(ภาษาไทย) 
อ.ด.(ภาษาไทย)

ภาษาไทย วรรณคดไีทยตัง้แต่
อยธุยาถงึสมยัรชักาล
ที ่6
การใชภ้าษาไทย
ภาษาและวรณคดเีขมร

จฬ. เกษยีณ ภาควชิาภาษาไทย  
คณะอกัษรศาสตร์
โทร. 0 2218 4687

43 ศ.วชัร ี รมยะนนัทน์ ศ. อ.บ.
M.A.(Ed.)

ภาษาไทย ภาษาและวรรณคดไีทย จฬ. เกษยีณ 33/2 ถ.วภิาวดรีงัสติ 
จตุจกัร  เขตบางเขน 
กรุงเทพฯ 
โทร.0 2272 3316

44 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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71-80 : กลุ่มมนุษยศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

45 ศ.สุกญัญา  สุจฉายา ศ. อ.บ. 
อ.ม. (วรรณคดไีทย)

ภาษาไทย ภาษาไทย วรรณกรรม
พื้นบา้น

จฬ. คณะอกัษรศาสตร ์ 
โทร. 0 2218 4870

46 ศ.สมพงศ ์ วทิยศกัดิพ์นัธุ์ ศ. อ.บ. (ภาษาไทย)
อ.ม. (ภาษาไทย) 
Ph.D. (Linguistics)

ภาษาไทย ภาษาไทย,  
การสอนภาษาไทย,
ภาษาศาสตรช์วีประวตัิ

มช. คณะมนุษยศาสตร์
โทร. 0 5394 3244-5

47 ศ.กุสุมา  รกัษมณี ศ.* อ.บ.(ภาษาไทย) 
อ.ม.(ภาษาไทย)
Ph.D.(Sanskrit and Indian 
Studies)

ภาษาไทย ภาษาและวรรณคดไีทย
,สนัสกฤต

มศก. เกษยีณ คณะโบราณคด ี
ภาควชิาภาษา
ตะวนัออก 
โทร.0 2623 6115
ต่อ 1164

48 ศ.วภิา  กงกะนนัทน์ ศ. กศ.บ.(ภาษาองักฤษ) 
M.A.(วรรณคดอีงักฤษ-
อเมรกินั) 
Ph.D.(วรรณคดไีทย)

ภาษาไทย วรรณคดไีทย มศก. เกษยีณ 1145 ซ.ไชยประชา
ถ.กรุงเทพฯ-นนทบุร ี39
บางซือ่ กทม. 10800
โทร 02-5867608

49 ศ.ดวงมน  จติรจ์ านงค์ ศ. อ.บ. 
อ.ม.
อ.ด.

ภาษาไทย ภาษาไทย มอ. คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์
โทร. 0 7333 1304
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71-80 : กลุ่มมนุษยศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

50 ศ.ชวน  เพชรแกว้ ศ. กศ.บ.(ภาษาไทย-
ประวตัศิาสตร)์ 
ค.ม.(การสอนภาษาไทย)

ภาษาไทย ภาษาและวรรณกรรม
ไทย, วรรณคดทีอ้งถิน่, 
วฒันธรรมประเพณี
ทอ้งถิน่ภาคใต้, คตชิน
วทิยา

มรภ. 
สุราษฎร์

คณะครุศาสตร ์ 
โทร. 0 7735 5466-7

51 ศ.พรสรรค ์  วฒันางกรู ศ. อ.บ.(ภาษาและ       
วรรณคดเียอรมนั)         
อ.ม.(ภาษาและวรรณคดี
เยอรมนั)   
M.A.(Angewandte 
Linguistik, Nevere 
deutsche 
Literaturwissenschaft 
Musikwissenscnaft) 
Dr.Phil

ภาษาเยอรมนั ภาษาเยอรมนั,
ภาษาศาสตร,์
ภาษาศาสตรว์รรณคดี
เยอรมนั,  ดนตร ี
(ภาษาศาสตรจ์ติวทิยา 
วรรณคดเียอรมนั คศ.
18-20 ละครเยอรมนั 
วฒันธรรมและศลิป
ตะวนัตก ดนตรคีลาสสคิ)

จฬ. คณะอกัษรศาสตร ์
ภาควชิาภาษาตะวนัตก
โทร. 0 2218 4778,     
0 2218 4773
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71-80 : กลุ่มมนุษยศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

52 ศ.ถนอมนวล  โอเจรญิ ศ. อ.บ.(ภาษาเยอรมนั) 
Zeugnis über ein 
abgeschlossenes 
Grundstudium in der 
Angewandten Deutschen 
Philologie   
อ.ม. (ภาษาเยอรมนั)

ภาษาเยอรมนั ภาษาเยอรมนั, วรรณคดี
เยอรมนัศตวรรษที ่
19-20 (คพัคา, โทมสั 
มนัน์)

จฬ. เกษยีณ ศนูยก์ารแปลและการ
ล่ามเฉลมิพระเกยีรต ิ
โทร. 0 2218 4634

53 ศ.เอนก  กมิสุวรรณ ศ. ศศ.บ.(ประวตัศิาสตร)์ 
Magister Artium 
(M.A.Heidelberg) 
Doktor der Philosophie

ภาษาเยอรมนั ภาษาเยอรมนั มช. ภาควชิาภาษาปัจจุบนั
ต่างประเทศ (สาขาวชิา
ภาษาเยอรมนั) 
คณะมนุษยศาสตร์
โทร.0 5394 1000

54 ศ.ปัญญา  บรสิุทธิ ์ ศ. อ.บ.(ฝรัง่เศส)
อ.ม.(วรรณคดฝีรัง่เศส) 
Docteur de L" Universite" 
de Paris Certificat d" 
Etudes (Mention Tres 
Honorable)

ภาษาและวรรณคดี ภาษาและวรรณคดี มธ. เกษยีณ 130/3 ซ.พเิศษสุข 
ถนนอสิรภาพ บางกอก
ใหญ่กรุงเทพฯ 10600  
โทร. 0 2466 6124
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71-80 : กลุ่มมนุษยศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

55 ศ.รืน่ฤทยั  สจัจพนัธุ์ ศ. อ.บ.(องักฤษ,ไทย,ฝรัง่เศส)
อ.ม.(ภาษาไทย)
อ.ด.(ภาษาไทย)

ภาษาและวรรณคดไีทย ภาษาและวรรณคดไีทย มร. ภาควชิาภาษาไทยและ
ภาษาตะวนัออก   
คณะมนุษยศาสตร ์
โทร. 0 2310 8263

56 ศ.ทศันีย ์ นาควชัระ ศ. อ.บ. 
Diplom e d'Etudes 
superieures (Lettres 
Modernes)

ภาษาและวรรณคดี
ฝรัง่เศส

ภาษาและวรรณคดี
ฝรัง่เศส

จฬ. เกษยีณ 35 ซ.สนัตสิุข แยก 1 
สุขมุวทิ 38 กรุงเทพฯ 
10110                
โทร. 0 2391 5255

57 ศ.สดชืน่  ชยัประสาธน์ ศ. อ.บ.
อ.ม.(ภาษาตะวนัตก) 
Doctorat du 3e Cycle

ภาษาและวรรณคดี
ฝรัง่เศส

วรรณคดฝีรัง่เศส และ
ความสมัพนัธ์ระหว่าง
วรรณคดกีบัศลิปะ

มศก. เกษยีณ คณะโบราณคด ี
โทร.0 2225 1847

58 ศ.รตัตยิา  สาและ ศ. กศ.บ.(ภาษาองักฤษ) 
M.A.(ภาษาและวรรณคดี
มลาย)ู
Ph.D.(ภาษาและวรรณคดี
มลาย)ู

ภาษาและวฒันธรรม
มลายู

วรรณคดมีลายขูนบนิยม มทษ. เกษยีณ ภาควชิาภาษาไทยและ
ภาษาตะวนัออก  คณะ
มนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ 
โทร.0 7431 1885     
ต่อ 1320

Page 16 of 24 ขอ้มลู ณ 5 กรกฎาคม 2561



71-80 : กลุ่มมนุษยศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

59 ศ.ธรีะพนัธ์  เหลอืงทองค า ศ. อ.บ.(ภาษาองักฤษ,ญี่ปุ่ น) 
M.A.(Linguistics)    Ph.D.(
ภาษาศาสตร)์

ภาษาศาสตร์ ภาษาตระกลูมอญ, เขมร
,กระตูอกิ, บฮันารกิ, 
สทัศาสตร,์ สทัวทิยา, 
ภาษาเอเชยีตะวนัออก
เฉียงใต,้ หลกัการท า
พจนานุกรม, 
ภาษาศาสตรภ์าคสนาม,
 ภาษาศาสตร์
เปรยีบเทยีบ

จฬ. เกษยีณ คณะอกัษรศาสตร ์
ภาควชิาภาษาศาสตร ์
โทร. 0 2218 4691-2

60 ศ.ปราณ ี   กุลละวณชิย์ ศ. อ.บ.(ภาษาองักฤษ-ฝรัง่เศส)
อ.ม.(ภาษาองักฤษ-ฝรัง่เศส)
M.A.(Linguistics) 
Ph.D.(Linguistics)

ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร,์
วากยสมัพนัธ,์
ภาษาศาสตรเ์ชงิประวตั,ิ
 ภาษาศาสตรภ์าษาไท
เปรยีบเทยีบ, การ
ทดสอบภาษาไทย

จฬ. เกษยีณ หอ้ง 405 
อาคารจุฬาวชิช ์
จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
ถนนองัรดีนูงัต์ 
แขวงวงัใหม ่เขตปทุม
วนั กรุงเทพฯ 10330
โทร 022183397
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71-80 : กลุ่มมนุษยศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

61 ศ.อมรา  ประสทิธิร์ฐัสนิธุ์ ศ. อ.บ.(ภาษาองักฤษ)
M.A.(Linguistics)
Ph.D.(Linguistics)

ภาษาศาสตร์ ภาษาไทย, ภาษาชน
กลุ่มน้อยในประเทศไทย,
 ภาษาศาสตรส์งัคม 
วากยสมัพนัธ,์ 
ภาษาศาสตรช์าตพินัธ์

จฬ. เกษยีณ คณะอกัษรศาสตร ์
ภาควชิาภาษาศาสตร ์
โทร.0 2218 4663,
0 2218 4696

62 ศ.วจินิตน์  ภานุพงศ์ ศ. อ.บ.(ภาษาไทย)
อ.ม.(ภาษาไทย) 
M.A.(Linguistics & 
Phonetics)
Ph.D.(Linguistics)

ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร,์ 
วากยสมัพนัธ์ สทัวทิยา,
 ภาษาไทย

จฬ. เกษยีณ 32/29 ลาดพรา้ว 23 
เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 
10900 
โทร. 0 2513 1757, 
0 2513 0368

63 ศ.พณิทพิย ์ ทวยเจรญิ ศ. กศ.บ.(ภาษาองักฤษ)
กศ.ม.(ภาษาและ    
วรรณคดอีงักฤษ)
M.A.(Linguistics and EL.) 
Ph.D.(Phonetics)

ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร ์สทัศาสตร์ มธ. เกษยีณ คณะศลิปศาสตร ์
ภาควชิาภาษาศาสตร์
โทร.0 2221 6171-80 
ต่อ 2629
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71-80 : กลุ่มมนุษยศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

64 ศ.คุณหญงิสุรยิา  รตันกุล ศ.* อ.บ.
Docteur de l' Universiti' de 
Paris

ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร,์ ภาษาและ
วฒันธรรมเอเชยีอาคเนย์

มม. เกษยีณ สถาบนัวจิยัภาษาและ
วฒันธรรมเพื่อพฒันา
ชนบท
โทร.0 2441 9020-4 ต่อ
 3200

65 ศ.สุวไิล  เปรมศรรีตัน์ ศ. อ.บ.(ภาษาองักฤษ, 
ประวตัศิาสตร)์
อ.ม.(ภาษาองักฤษ)
Ph.D.(Linguistics)

ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตรเ์อเซยี
อาคเนย,์ ภาษาศาสตร์
ประยกุต์, ภาษาชนกลุ่ม
น้อยในประเทศไทย; 
ภาษาโซ่, ภาษาชอง, 
ภาษาขมุ

มม. เกษยีณ สถาบนัวจิยัภาษาและ
วฒันธรรมเพื่อพฒันา
ชนบท 
 โทร. 0 2800 2329

66 ศ.อุดม  วโรตมส์กิขดติถ์ ศ. กศ.บ.
A.M.
Ph.D.

ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตรแ์ละ
ภาษาองักฤษ  ภาษาไทย

มร. เกษยีณ 35/15 ซ.สงัขะวฒันะ 2
ถ.ลาดพรา้ว แขวง
ลาดยาว เขตจตุจกัร 
กรุงเทพฯ 10900  
โทร. 0 2511 0470, 
0 2512 4936
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71-80 : กลุ่มมนุษยศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

67 ศ.สุไร  พงษ์ทองเจรญิ ศ. อ.บ. 
ค.บ. 
M.A.

ภาษาศาสตร์ การสอนภาษาองักฤษ, 
ภาษาศาสตรป์ระยกุต์

มศว. เกษยีณ 4 ซ.พฒันเวศน์ 3       
ถ.สุขมุวทิ71  คลองตนั
 วฒันา กรุงเทพฯ
10110 
โทร. 0 2392 7933,  
0 2711 3267

68 ศ.สมทรง  บุรุษพฒัน์ ศ.* ศศ.บ.(ภาษาศาสตร)์ 
ศศ.ม.(ภาษาศาสตรเ์อเซยี
อาคเนย)์
Ph.D.(Linguistics)

ภาษาศาสตร์ วากยสมัพนัธ์ ไทย, ไท 
(วเิคราะหข์อ้ความ)     
ภาษาชนกลุ่มน้อยใน
ประเทศไทย

มม. สถาบนัวจิยัภาษาและ
วฒันธรรมเพื่อพฒันา
ชนบท 
โทร. 0 2800 2303
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71-80 : กลุ่มมนุษยศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

69 ศ.สถาพร  ทพิยศกัดิ ์ ศ. อ.บ.(ภาษาสเปน) 
Técnico de Empresas y 
Actividades Turísticas  
Licenciado en Filología 
Hispánica (Lingüística 
Hispánica) 
Especialista en 
Alojamientos y 
Restaurción Turísticos   
Doctor en Filología      
(Lingüística Hispánica)

ภาษาสเปน ภาษาสเปน จฬ. คณะอกัษรศาสตร์
โทร. 0 2218 4870

70 ศ.กาญจนา  ปราบพาล ศ. อ.บ.(ภาษาองักฤษ) 
อ.ม.(ภาษาองักฤษ) 
M.A.(E.S.L.) 
Ph.D.(Education)

ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ การ
ทดสอบ การสอน
ภาษาองักฤษ

จฬ. เกษยีณ ส านกัทดสอบ จุฬาฯ 
โทร.0 2218 6053

71 ศ.กญัดา    ธรรมมงคล ศ. อ.บ.
M.S. in Ed. 
Ph.D.( Reading)

ภาษาองักฤษ การสอนภาษาองักฤษ จฬ. เกษยีณ สถาบนัภาษา  จุฬาฯ 
โทร. 0 2215 0871-3
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71-80 : กลุ่มมนุษยศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

72 ศ.สุพรรณ ี ป่ินมณี ศ. อ.บ. 
อ.ม.

ภาษาองักฤษ การแปลภาษาองักฤษ มช. คณะมนุษยศาสตร์
โทร. 0 5394 3208-9

73 ศ.มณรีตัน์                     
     สวสัดวิตัน์ ณ อยธุยา

ศ. อ.บ.(ภาษาองักฤษ ฝรัง่เศส 
สเปน)
ค.ม.(การสอนภาษาองักฤษ) 
Ed.D.(Higher Education 
Administration)
Post doctorate courses:  
Reading, Writing,
Linguistics

ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ 
การสอนภาษาองักฤษ 
ภาษาศาสตร ์
ศาสตรก์ารแปล 
ล่ามและนวตักรรม-
เทคโนโลยกีารแปล

มทร.ธญับุรี ภาควชิาภาษา  
คณะศลิปศาสตร์
โทร. 0 2549 4948, 
0 2503 3170

74 ศ.บุษบา กนกศลิปธรรม ศ. อ.บ. (ภาษาองักฤษ) 
M.A. (Linguistics and EFL) 
 
Ph.D. (Linguistics)

ภาษาองักฤษ Phonetics, General 
Linguistics, 
Sociolinguistics

มศก. คณะอกัษรศาสตร ์ 
โทร. 0 3425 3840-44 
ต่อ 23313
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71-80 : กลุ่มมนุษยศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

75 ศ.ณฐัชยา เฉลยทรพัย์ ศ. ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ)
M.A. (Teaching English as 
a foreign Language) 
Ph.D. (Foreign Language 
Education)

ภาษาองักฤษ ภาษาและวฒันธรรมการ
สอนภาษาองักฤษ

สพบ. คณะภาษาและการ
สื่อสาร
โทร. 0 2727 3138-43

76 ศ.ธรียทุธ  บุญมี ศ. วศ.บ.(ไฟฟ้า) มานุษยวทิยา ทฤษฎสีงัคมวทิยาและ
มานุษยวทิยา ทฤษฎ ี
Post-Modern  
ทฤษฎสีญัศาสตรแ์ละ
วฒันธรรม

มธ. เกษยีณ ภาควชิามานุษยวทิยา 
คณะสงัคมวทิยา   และ
มานุษยวทิยา
โทร.0 2695 5800

77 ศ.นิยะดา  เหล่าสุนทร ศ.* อ.บ.(ภาษาไทย)
อ.ม.(ภาษาไทย)
อ.ด.(ภาษาไทย)

วรรณคดไีทย วรรณคดไีทย มก. คณะมนุษยศาสตร ์
ภาควชิาวรรณคด ี
โทร.0 2579 5566
 ต่อ 131

78 ศ.เจตนา  นาควชัระ ศ.* B.A.  
Ph.D.

วรรณคดเีปรยีบเทยีบ วรรณคดเีปรยีบเทยีบ,
ภาษาและวรรณคดี
เยอรมนั,ฝรัง่เศส

มศก. เกษยีณ 35 ซ.สนัตสิุข แยก 1 
สุขมุวทิ 38 กรุงเทพฯ 
10110    
โทร.0 2434 6257, 
0 2391 5255
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71-80 : กลุ่มมนุษยศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

79 ศ.กุลวด ี มกราภริมย์ ศ. ศศ.บ.(ภาษาและวรรณคดี
องักฤษ)
M.A.(English for Non-
Native Speakers)

วรรณคดอีงักฤษ วรรณคดอีงักฤษ มก. ภาควชิาวรรณคด ี 
คณะมนุษยศาสตร ์
โทร. 0 2579 5566-8 
ต่อ 402

หมายเหต ุศ.* หมายถึง ต าแหน่งศาสตราจารย ์ ได้รบัเงินเดือนขัน้สูง
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