71-80 : กลุ่มมนุษยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

1 ศ.วรินทร วูวงศ์

ศ.

B.A. (Comparative
Education)
M.A. (Comparative
Education)

ญี่ปนุ่ ศึกษา

นโยบายการศึกษา
ของญี่ปนุ่ , สังคมญี่ปนุ่
ร่วมสมัย และ
การศึกษาเปรียบเทียบ

มธ.

คณะศิลปศาสตร์
โทร. 0 2613 2626,
0 2696 5227
0 2696 2627

2 ศ.สุรพล ดาริหก์ ุล

ศ.

ศศ.บ.(โบราณคดี)
สม.ม.(สังคมวิทยา)

โบราณคดี

ประวัตศิ าสตร์และ
โบราณคดี

มช.

3 ศ.หม่อมหลวงสุรสวัสดิ ์
ศุขสวัสดิ ์

ศ.

โบราณคดี

โบราณคดี, การอนุรกั ษ์
ศิลปกรรม, ศิลปะไทย

มช.

4 ศ.ปรีชา กาญจนาคม

ศ.

ศศ.บ.(โบราณคดี)
ศศ.ม.(โบราณคดีสมัย
ประวัตศิ าสตร์)
ศศ.บ.(โบราณคดี)
ศศ.ม.(พัฒนาชุมชน)

ภาควิชาศิลปะไทย
คณะวิจติ รศิลป์
โทร.0 5394 4817
คณะวิจติ รศิลป์
โทร. 0 5394 4817-18

โบราณคดี

โบราณคดี

มศก.
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เกษียณ 124 ซ.กาญจนาคม
ถ.พหลโยธิน
แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ
10400
โทร. 0 2278 0216

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

71-80 : กลุ่มมนุษยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

5 ศ.ปิ ยนาถ บุนนาค

ศ.

อ.บ.
อ.ม.(ประวัตศิ าสตร์)
ร.ม. (การปกครอง)
ร.ด. (การปกครอง)

ประวัตศิ าสตร์

6 ศ.เพ็ญศรี ดุ๊ก

ศ.

อ.บ.
Diplome de Doctorat

ประวัตศิ าสตร์

7 ศ.สุเนตร ชุตนิ ธรานนท์

ศ.

ศศ.บ.(ประวัตศิ าสตร์)
M.A. (Southeast Asian
History)
Ph.D. (Southeast Asian
History)

ประวัตศิ าสตร์
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เชี่ยวชาญ

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

ประวัตศิ าสตร์ไทย
ด้านการเมืองการ
ปกครองและการ
ต่างประเทศ
ประวัตศิ าสตร์เอเชียใต้
ประวัตศิ าสตร์ยโุ รป

จฬ.

เกษียณ คณะอักษรศาสตร์
ภาควิชาประวัตศิ าสตร์
โทร.0 2218 9648

จฬ.

ประวัตศิ าสตร์ไทย
และพม่า

จฬ.

เกษียณ 137 ซ.มีสุวรรณ 3
ถ.สุขมุ วิท 71
เขตประเวศ
กรุงเทพฯ 10110
โทร.0 2391 5243,
0 2383 0415
คณะอักษรศาสตร์
โทร. 0 2218 3514

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

71-80 : กลุ่มมนุษยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ

ตาแหน่ ง

8 ศ.พรรณี บัวเล็ก

ศ.

9 ศ.เพ็ญศรี กาญจโนมัย

ศ.

10 ศ.ภูวดล ทรงประเสริฐ

ศ.

11 ศ.สมร นิตทิ ณ
ั ฑ์ประภาศ

ศ.

อ.บ.
อ.ม.
อ.ด.
อ.บ.
ค.บ.
M.A.

สาขาวิ ชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

ประวัตศิ าสตร์

ประวัตศิ าสตร์เศรษฐกิจ

ม.เกริก

ประวัตศิ าสตร์

ประวัตศิ าสตร์ ญี่ปนุ่
ศึกษาเอเชีย และอารย
ธรรมโลก

มก.

เกษียณ 100/170 โกสุมนิเวศน์
ซ. 3 ค ถ.วิภาวดีรงั สิต
หลักสี่ กทม. 10210
โทร.0 2573 3247

อ.บ.
อ.ม.(ประวัตศิ าสตร์)
Ph.D.(History)

ประวัตศิ าสตร์

มก.

อ.บ.
ค.บ.
M.Ed.
M.A.

ประวัตศิ าสตร์

ประวัตศิ าสตร์(จีน
อินโดนีเซียและชาวจีน
และชาวมุสลิมใน
ประเทศไทย)
ประวัตศิ าสตร์
สหรัฐอเมริกา

เกษียณ ภาควิชาประวัตศิ าสตร์
คณะสังคมศาสตร์
โทร.0 2561 3480 ,
0 2561 3484
เกษียณ 23/1 ซ.ท่านผูห้ ญิงพหล
หมู่ 5 ถ.งามวงศ์วาน
แขวงลาดยาว
เขตจตุจกั ร กทม.
10900
โทร.0 2561 0721,
0 2941 4067
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มก.

คณะศิลปศาสตร์
โทร. 0 2973 6742

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

71-80 : กลุ่มมนุษยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

12 ศ.สุวทิ ย์ ธีรศาศวัต

ศ.

กศ.บ.
กศ.ม.(ประวัตศิ าสตร์)

ประวัตศิ าสตร์

ประวัตศิ าสตร์

มข.

13 ศ.นันทวรรณ ภู่สว่าง

ศ.

อ.บ.(อังกฤษ ประวัตศิ าสตร์)
อ.ม.(ประวัตศิ าสตร์)
Doctorat de l'Universite'
(mention tres honorable)

ประวัตศิ าสตร์

มช.

14 ศ.นิธิ เอียวศรีวงศ์

ศ.

ประวัตศิ าสตร์

15 ศ.สรัสวดี อ๋องสกุล

ศ.

อ.บ.
อ.ม.
Ph.D.
กศ.บ.(ประวัตศิ าสตร์)
กศ.ม.(ประวัตศิ าสตร์)

ประวัตศิ าสตร์ไทย
ประวัตศิ าสตร์เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ชน
กลุ่มน้อยในประเทศไทย
(เฉพาะอย่างยิง่ ชนมุสลิม
ในไทย)
ประวัตศิ าสตร์ไทย

ประวัตศิ าสตร์

ประวัตศิ าสตร์

มช.
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มช.

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

เกษียณ สายวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
คณะมนุ ษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
โทร.0 4241 5600
ต่อ 46626
เกษียณ 77/5 แม่ขวั มุง 3
บ้านช่างเคียนช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่
50300
โทร. 0 5321 1558 ,
0 5394 3241-2
เกษียณ คณะมนุ ษยศาสตร์
ภาควิชาประวัตศิ าสตร์
โทร. 0 5322 1699
ภาควิชาประวัตศิ าสตร์
คณะมนุ ษยศาสตร์
โทร. 0 5394 3207

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

71-80 : กลุ่มมนุษยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ

ตาแหน่ ง

สาขาวิ ชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

16 ศ.สายชล สัตยานุ รกั ษ์

ศ.

ศศ.บ.(ประวัตศิ าสตร์)
อ.ม.(ประวัตศิ าสตร์)

ประวัตศิ าสตร์

ประวัตศิ าสตร์

มช.

17 ศ.อรรถจักร์ สัตยานุ รกั ษ์

ศ.

ศศ.บ.(ประวัตศิ าสตร์)
อ.ม.(ประวัตศิ าสตร์)

ประวัตศิ าสตร์

มช.

18 ศ.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ

ศ.

B.A.(Political Science)
M.A.(History)
Ph.D.(History)

ประวัตศิ าสตร์

19 ศ.เพ็ชรี สุมติ ร

ศ.

B.A.
M.A.

ประวัตศิ าสตร์

ประวัตศิ าสตร์เศรษฐกิจ
โลกสมัยใหม่
ประวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน่
แนวคิดทางด้าน
สังคมศาสตร์
ประวัตศิ าสตร์ไทย
ประวัตศิ าสตร์ไทย
สมัยใหม่ และ
ประวัตศิ าสตร์
สหรัฐอเมริกา
ประวัตศิ าสตร์เอเซีย
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สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ
ภาควิชาประวัตศิ าสตร์
คณะมนุ ษยศาสตร์
โทร. 0 5394 3207
ภาควิชามนุษยศาสตร์
คณะมนุ ษยศาสตร์
โทร. 0 5394 3243

มธ.

เกษียณ คณะศิลปศาสตร์
โทร. 0 2696 5218-20

มธ.

เกษียณ 199/9 ซอยรัชดาภิเษก
25 ท่าพระ อ.บางกอก
ใหญ่ กทม. 10600
โทร. 0 2457 8387-8

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

71-80 : กลุ่มมนุษยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ

ตาแหน่ ง

สาขาวิ ชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

20 ศ.ศรีสุรางค์ พูลทรัพย์

ศ.

B.A.
Higher Dip in Ed.
M.A.(Indian Studies)

ประวัตศิ าสตร์

ประวัตศิ าสตร์และ
วัฒนธรรมเอเชียใต้,
ตะวันออกกลาง, รา
มายณะ-รามเกียรติ ์

มธ.

21 ศ.จันทร์ฉาย ภัคอธิคม

ศ.

อ.บ.(ประวัตศิ าสตร์)
M.A.(Asian Studies and
History)

ประวัตศิ าสตร์

ประวัตศิ าสตร์ไทย

มร.

22 ศ.อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว

ศ.

ศศ.บ. (ประวัตศิ าสตร์)
อ.ม. (ประวัตศิ าสตร์)

ประวัตศิ าสตร์

ประวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน่
ล้านนา

23 ศ.แถมสุข นุ่มนนท์

ศ.

อ.บ.
M.A.
Ph.D.

ประวัตศิ าสตร์

ประวัตศิ าสตร์ไทย
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มรภ.เชียง
ใหม่
มศก.

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

เกษียณ 77/6 ซ.รวมญาติ
ถ.บางบอน 3
แขวงหลักสอง
เขตบางแค
กรุงเทพฯ 10160
โทร. 0 2806 5776
คณะมนุ ษยศาสตร์
ภาควิชาประวัตศิ าสตร์
โทร.0 2318 0054
ต่อ 1090,1092 ,
0 2310 8279
คณะมนุ ษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์
โทร. 0 5394 9511
เกษียณ 56/217 หมูบ่ า้ นร่มฟ้ า
ถ.ยิงเป้ าใต้
จ.นครปฐม 73000
โทร.0 3425 3282

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

71-80 : กลุ่มมนุษยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ

ตาแหน่ ง

สาขาวิ ชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

24 ศ.สัญชัย สุวงั บุตร

ศ.

อ.บ.
M.A.

ประวัตศิ าสตร์

ประวัตศิ าสตร์ยโุ รป
ประวัตศิ าสตร์รสั เซีย

มศก.

25 ศ.อนันต์ชยั เลาหะพันธุ

ศ.

ประวัตศิ าสตร์

ประวัตศิ าสตร์ยโุ รปและ
ประวัตศิ าสตร์ออสเตรเลีย

มศก.

26 ศ.ประเสริฐ ณ นคร

ศ.

A.A.
B.A.
M.A.(History)
Ed.Spec.(Soc. Studies)
ธ.บ.
Ph.D.(Statistics)

ประวัตศิ าสตร์

จารึกและอักขรวิธี
โบราณ ภาษาตระกูลไท
ภาษาและวรรณกรรม
ถิน่ เหนือ นิรุกติศาสตร์

มก.

27 ศ.กีรติ บุญเจือ

ศ.

ปรัชญาตะวันตก

จฬ.

อ.บ.(อังกฤษ ฝรั ่งเศส)
อ.ม.(วรรณคดีฝรั ่งเศส)
B.A.(Western Philosophy)
M.A.(Christian Religion)

ปรัชญา
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สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ
คณะอักษรศาสตร์
ภาควิชาประวัตศิ าสตร์
โทร. 0 3425 5096-7
ภาควิชาประวัตศิ าสตร์
คณะอักษรศาสตร์
โทร.0 3425 5096-7

เกษียณ 101/1
ซอยท่านผูห้ ญิงพหล
ถนนงามวงศ์วาน
กรุงเทพฯ 10900
โทร.0 2579 4432
เกษียณ 128/91 หมูบ่ า้ นศรีขริน
ถนนรามคาแหง 24
หัวหมาก บางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0 2300 5108

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

71-80 : กลุ่มมนุษยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

28 ศ.วิทย์ วิศทเวทย์

ศ.

อ.บ.
Ph.D.(Philosophy)

ปรัชญา

ปรัชญา

จฬ.

29 ศ.สมภาร พรมทา

ศ.

ปรัชญา

ปรัชญา

จฬ.

30 ศ.สุวรรณา สถาอานันท์

ศ.

ปรัชญา

ปรัชญา

จฬ.

31 ศ.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์

ศ.

ปรัชญา

คณะอักษรศาสตร์
โทร. 0 2218 4756

ศ.

Modern Western
Philosophy, Science in
Culture
พุทธปรัชญาและ
พระพุทธศาสนา

จฬ.

32 ศ.วัชระ งามจิตรเจริญ

พธ.บ.(ครุศาสตร์)
อ.ม.(ปรัชญา)
อ.ด.(ปรัชญา)
อ.บ.(ปรัชญา)
M.A.(Philosophy)
Ph.D.(Philosophy)
อ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
M.A.(Philosophy)
Ph.D.(Philosophy)
พธ.บ.(ปรัชญา)
ศษ.บ.(บริหารการศึกษา)
M.A.(Philosophy)
อ.ด.(ปรัชญา)

มธ.

ภาควิชาปรัชญา
คณะศิลปศาสตร์
โทร.0 2613 2631

ปรัชญา
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เกษียณ ศูนย์พุทธศาสน
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ
10330
โทร. 0 2218 4654
เกษียณ ภาควิชาปรัชญา
คณะอักษรศาสตร์
โทร. 0 2218 4754
คณะอักษรศาสตร์
โทร. 0 2218 4754

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

71-80 : กลุ่มมนุษยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

33 ศ.เดือน คาดี

ศ.

ศน.บ.(ศาสนศาสตร์)
M.A.(Philosophy)
Ph.D.(Philosophy)

ปรัชญาและศาสนา ปรัชญาและศาสนา

มก.

34 ศ.อิมรอน มะลูลมี

ศ.

B.A.(Islamic Law)
M.A.(Islamic Studies)
M.Phil(West Asian
Studies)
Ph.D.(West Asian Studies)

ปรัชญาและศาสนา ปรัชญาและศาสนา

มก.

35 ศ.ประยงค์ แสนบุราน

ศ.

ศ.บ.
M.A. (Philosophy)
Ph.D. (Philosophy)

ปรัชญาและศาสนา ปรัชญาและศาสนา

มข.
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สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

เกษียณ คณะมนุ ษยศาสตร์
ภาควิชาปรัขญาและ
ศาสนา
โทร.0 2942 8200-45
เกษียณ ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั เลขที่ 248
ซอยรามคาแหง 5
ถ.รามคาแหง
แขวง/เขต สวนหลวง
กรุงเทพมหานคร
10250
โทร. 0 2314 3644
คณะมนุ ษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์
โทร. 0 4320 2861

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

71-80 : กลุ่มมนุษยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

36 ศ.สิทธิ ์ บุตรอินทร์

ศ.

ศน.บ.(ปรัชญา)
Dip.in Anthropology
M.A.(Philosophy)
Dip.in Journalism
Dip.in International
Relations
D.Litt. In Philosophy

ปรัชญาและศาสนา พุทธปรัชญา, ปรัชญา
เปรียบเทียบ, ปรัชญา
สังคม-การเมืองการศึกษา, ตรรกศาสตร์

มช.

เกษียณ 67 บ้านบุตรอินทร์
ซ.บุตรอินทร์ ถ. ศิรธิ ร
ต.ช้างเผือก อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. 0 5321 5327

37 ศ.แสง จันทร์งาม

ศ.

ศน.บ.
M.A.(Ling. & Eng. Lit.)

ปรัชญาและศาสนา ปรัชญาและศาสนา

มช.

38 ศ.ภัทรพร สิรกิ าญจน

ศ.

อ.บ.(ปรัชญา)
อ.ม.(ปรัชญา)
ปร.ด.(ศาสนศึกษา)

ปรัชญาและศาสนา พุทธศาสนศึกษา,
ปรัชญาประยุกต์,
จริยศาสตร์,
ศาสนาเปรียบเทียบ

มธ.

เกษียณ 123/15 ซ.โพธาราม 2
หมู่ 2 อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50000
โทร.0 5321 2306
คณะศิลปศาสตร์
โทร. 0 2613 2646
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ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

71-80 : กลุ่มมนุษยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

39 ศ.อานวย ยัสโยธา

ศ.

กศ.บ.
น.บ.
อ.ม.(ปรัชญา)

40 ศ.สิรมิ นพร
สุรยิ ะวงศ์ไพศาล

ศ.

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

สาขาวิ ชา

เชี่ยวชาญ

ปรัชญาและศาสนา ปรัชญาและศาสนา

ภาษาญี่ป่ นุ
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ภาษาญี่ปนุ่

ม/ส
มรภ.สงขลา

จฬ.

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ
160/93 หมู่ 4
บ้านพักมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา อ.เมือง
จ.สงขลา 90000
โทร.0 7433 7572
คณะอักษรศาสตร์
โทร. 0 2218 4870

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

71-80 : กลุ่มมนุษยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

41 ศ.กาญจนา นาคสกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

ศ.

อ.บ.
อ.ม.(ภาษาไทย)
M.A.(General Linguistics &
Phonetics)
Ph.D

ภาษาไทย

เชี่ยวชาญ
ภาษาและวรรณคดีไทย
ภาษาไทย (สัทศาสตร์,
สัทวิทยา)

ม/ส
จฬ.

42 ศ.ชลดา เรืองรักษ์ลขิ ติ

ศ.

อ.บ.(ภาษาไทย)
อ.ม.(ภาษาไทย)
อ.ด.(ภาษาไทย)

ภาษาไทย

วรรณคดีไทยตัง้ แต่
อยุธยาถึงสมัยรัชกาล
ที่ 6
การใช้ภาษาไทย
ภาษาและวรณคดีเขมร

จฬ.

43 ศ.วัชรี รมยะนันทน์

ศ.

อ.บ.
M.A.(Ed.)

ภาษาไทย

ภาษาและวรรณคดีไทย

จฬ.

44 ศ.ศิราพร ณ ถลาง

ศ.

อ.บ.(ภาษาไทย)
อ.ม.(ภาษาไทย)
Ph.D.(Anthropology)

ภาษาไทย

คติชนวิทยาและ
มานุษยวิทยา คติชนไทย
, ไท

จฬ.
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สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

เกษียณ 52 ถ.สุขมุ วิท 55
ซอยทองหล่อ 23
ต.คลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
โทร. 0 2392 8670
เกษียณ ภาควิชาภาษาไทย
คณะอักษรศาสตร์
โทร. 0 2218 4687

เกษียณ 33/2 ถ.วิภาวดีรงั สิต
จตุจกั ร เขตบางเขน
กรุงเทพฯ
โทร.0 2272 3316
ภาควิชาภาษาไทย
คณะอักษรศาสตร์
โทร. 0 2218 4687
ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

71-80 : กลุ่มมนุษยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

45 ศ.สุกญ
ั ญา สุจฉายา

คุณวุฒิ

ตาแหน่ ง

เชี่ยวชาญ

ภาษาไทย

48 ศ.วิภา กงกะนันทน์

ศ.

กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
M.A.(วรรณคดีองั กฤษอเมริกนั )
Ph.D.(วรรณคดีไทย)

ภาษาไทย

วรรณคดีไทย

มศก.

49 ศ.ดวงมน จิตร์จานงค์

ศ.

อ.บ.
อ.ม.
อ.ด.

ภาษาไทย

ภาษาไทย

มอ.

47 ศ.กุสุมา รักษมณี

ภาษาไทย

ภาษาไทย

Page 13 of 24

ภาษาไทย วรรณกรรม
พื้นบ้าน
ภาษาไทย,
การสอนภาษาไทย,
ภาษาศาสตร์ชวี ประวัติ
ภาษาและวรรณคดีไทย
,สันสกฤต

ม/ส

อ.บ.
อ.ม. (วรรณคดีไทย)
ศ. อ.บ. (ภาษาไทย)
อ.ม. (ภาษาไทย)
Ph.D. (Linguistics)
ศ.* อ.บ.(ภาษาไทย)
อ.ม.(ภาษาไทย)
Ph.D.(Sanskrit and Indian
Studies)

46 ศ.สมพงศ์ วิทยศักดิ ์พันธุ์

ศ.

สาขาวิ ชา

จฬ.
มช.

มศก.

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ
คณะอักษรศาสตร์
โทร. 0 2218 4870
คณะมนุ ษยศาสตร์
โทร. 0 5394 3244-5

เกษียณ คณะโบราณคดี
ภาควิชาภาษา
ตะวันออก
โทร.0 2623 6115
ต่อ 1164
เกษียณ 1145 ซ.ไชยประชา
ถ.กรุงเทพฯ-นนทบุร ี 39
บางซือ่ กทม. 10800
โทร 02-5867608
คณะมนุ ษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
โทร. 0 7333 1304

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

71-80 : กลุ่มมนุษยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

ภาษาและวรรณกรรม
ไทย, วรรณคดีทอ้ งถิน่ ,
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิน่ ภาคใต้, คติชน
วิทยา
ภาษาเยอรมัน,
ภาษาศาสตร์,
ภาษาศาสตร์วรรณคดี
เยอรมัน, ดนตรี
(ภาษาศาสตร์จติ วิทยา
วรรณคดีเยอรมัน คศ.
18-20 ละครเยอรมัน
วัฒนธรรมและศิลป
ตะวันตก ดนตรีคลาสสิค)

มรภ.
สุราษฎร์

50 ศ.ชวน เพชรแก้ว

ศ.

กศ.บ.(ภาษาไทยประวัตศิ าสตร์)
ค.ม.(การสอนภาษาไทย)

ภาษาไทย

51 ศ.พรสรรค์ วัฒนางกูร

ศ.

อ.บ.(ภาษาและ
วรรณคดีเยอรมัน)
อ.ม.(ภาษาและวรรณคดี
เยอรมัน)
M.A.(Angewandte
Linguistik, Nevere
deutsche
Literaturwissenschaft
Musikwissenscnaft)
Dr.Phil

ภาษาเยอรมัน
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จฬ.

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ
คณะครุศาสตร์
โทร. 0 7735 5466-7

คณะอักษรศาสตร์
ภาควิชาภาษาตะวันตก
โทร. 0 2218 4778,
0 2218 4773

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

71-80 : กลุ่มมนุษยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

สถานภาพ

เกษียณ

สถานที่ ติดต่อ

52 ศ.ถนอมนวล โอเจริญ

ศ.

อ.บ.(ภาษาเยอรมัน)
Zeugnis über ein
abgeschlossenes
Grundstudium in der
Angewandten Deutschen
Philologie
อ.ม. (ภาษาเยอรมัน)

ภาษาเยอรมัน

ภาษาเยอรมัน, วรรณคดี
เยอรมันศตวรรษที่
19-20 (คัพคา, โทมัส
มันน์)

จฬ.

53 ศ.เอนก กิมสุวรรณ

ศ.

ศศ.บ.(ประวัตศิ าสตร์)
Magister Artium
(M.A.Heidelberg)
Doktor der Philosophie

ภาษาเยอรมัน

ภาษาเยอรมัน

มช.

ภาควิชาภาษาปั จจุบนั
ต่างประเทศ (สาขาวิชา
ภาษาเยอรมัน)
คณะมนุ ษยศาสตร์
โทร.0 5394 1000

54 ศ.ปั ญญา บริสุทธิ ์

ศ.

อ.บ.(ฝรั ่งเศส)
อ.ม.(วรรณคดีฝรั ่งเศส)
Docteur de L" Universite"
de Paris Certificat d"
Etudes (Mention Tres
Honorable)

มธ.

เกษียณ 130/3 ซ.พิเศษสุข
ถนนอิสรภาพ บางกอก
ใหญ่กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0 2466 6124

ภาษาและวรรณคดี ภาษาและวรรณคดี
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ศูนย์การแปลและการ
ล่ามเฉลิมพระเกียรติ
โทร. 0 2218 4634

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

71-80 : กลุ่มมนุษยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

55 ศ.รืน่ ฤทัย สัจจพันธุ์

ศ.

อ.บ.(อังกฤษ,ไทย,ฝรังเศส)
่
ภาษาและวรรณคดีไทย ภาษาและวรรณคดีไทย
อ.ม.(ภาษาไทย)
อ.ด.(ภาษาไทย)

มร.

56 ศ.ทัศนีย์ นาควัชระ

ศ.

อ.บ.
Diplom e d'Etudes
superieures (Lettres
Modernes)

ภาษาและวรรณคดี ภาษาและวรรณคดี
ฝรังเศส
่
ฝรังเศส
่

จฬ.

57 ศ.สดชืน่ ชัยประสาธน์

ศ.

เกษียณ คณะโบราณคดี
โทร.0 2225 1847

ศ.

ภาษาและวรรณคดี วรรณคดีฝรั ่งเศส และ
ฝรังเศส
่
ความสัมพันธ์ระหว่าง
วรรณคดีกบั ศิลปะ
ภาษาและวัฒนธรรม วรรณคดีมลายูขนบนิยม
มลายู

มศก.

58 ศ.รัตติยา สาและ

อ.บ.
อ.ม.(ภาษาตะวันตก)
Doctorat du 3e Cycle
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
M.A.(ภาษาและวรรณคดี
มลายู)
Ph.D.(ภาษาและวรรณคดี
มลายู)

มทษ.

เกษียณ ภาควิชาภาษาไทยและ
ภาษาตะวันออก คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
โทร.0 7431 1885
ต่อ 1320
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ภาควิชาภาษาไทยและ
ภาษาตะวันออก
คณะมนุ ษยศาสตร์
โทร. 0 2310 8263
เกษียณ 35 ซ.สันติสุข แยก 1
สุขมุ วิท 38 กรุงเทพฯ
10110
โทร. 0 2391 5255

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

71-80 : กลุ่มมนุษยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

59 ศ.ธีระพันธ์ เหลืองทองคา

ศ.

อ.บ.(ภาษาอังกฤษ,ญี่ปนุ่ )
M.A.(Linguistics) Ph.D.(
ภาษาศาสตร์)

ภาษาศาสตร์

ภาษาตระกูลมอญ, เขมร
,กระตูอกิ , บัฮนาริก,
สัทศาสตร์, สัทวิทยา,
ภาษาเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้, หลักการทา
พจนานุกรม,
ภาษาศาสตร์ภาคสนาม,
ภาษาศาสตร์
เปรียบเทียบ

จฬ.

เกษียณ คณะอักษรศาสตร์
ภาควิชาภาษาศาสตร์
โทร. 0 2218 4691-2

60 ศ.ปราณี กุลละวณิชย์

ศ.

อ.บ.(ภาษาอังกฤษ-ฝรั ่งเศส)
อ.ม.(ภาษาอังกฤษ-ฝรังเศส)
่
M.A.(Linguistics)
Ph.D.(Linguistics)

ภาษาศาสตร์

ภาษาศาสตร์,
วากยสัมพันธ์,
ภาษาศาสตร์เชิงประวัต,ิ
ภาษาศาสตร์ภาษาไท
เปรียบเทียบ, การ
ทดสอบภาษาไทย

จฬ.

เกษียณ ห้อง 405
อาคารจุฬาวิชช์
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ถนนอังรีดนู งั ต์
แขวงวังใหม่ เขตปทุม
วัน กรุงเทพฯ 10330
โทร 022183397
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ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

71-80 : กลุ่มมนุษยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

สาขาวิ ชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

ภาษาไทย, ภาษาชน
กลุ่มน้อยในประเทศไทย,
ภาษาศาสตร์สงั คม
วากยสัมพันธ์,
ภาษาศาสตร์ชาติพนั ธ์
ภาษาศาสตร์,
วากยสัมพันธ์ สัทวิทยา,
ภาษาไทย

จฬ.

เกษียณ คณะอักษรศาสตร์
ภาควิชาภาษาศาสตร์
โทร.0 2218 4663,
0 2218 4696

จฬ.

ภาษาศาสตร์ สัทศาสตร์

มธ.

เกษียณ 32/29 ลาดพร้าว 23
เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ
10900
โทร. 0 2513 1757,
0 2513 0368
เกษียณ คณะศิลปศาสตร์
ภาควิชาภาษาศาสตร์
โทร.0 2221 6171-80
ต่อ 2629

61 ศ.อมรา ประสิทธิ ์รัฐสินธุ์

ศ.

อ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
M.A.(Linguistics)
Ph.D.(Linguistics)

ภาษาศาสตร์

62 ศ.วิจนิ ตน์ ภานุ พงศ์

ศ.

ภาษาศาสตร์

63 ศ.พิณทิพย์ ทวยเจริญ

ศ.

อ.บ.(ภาษาไทย)
อ.ม.(ภาษาไทย)
M.A.(Linguistics &
Phonetics)
Ph.D.(Linguistics)
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
กศ.ม.(ภาษาและ
วรรณคดีองั กฤษ)
M.A.(Linguistics and EL.)
Ph.D.(Phonetics)

ภาษาศาสตร์

Page 18 of 24

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

71-80 : กลุ่มมนุษยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ

ตาแหน่ ง

สาขาวิ ชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

64 ศ.คุณหญิงสุรยิ า รัตนกุล

ศ.* อ.บ.
Docteur de l' Universiti' de
Paris

ภาษาศาสตร์

ภาษาศาสตร์, ภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชียอาคเนย์

มม.

65 ศ.สุวไิ ล เปรมศรีรตั น์

ศ.

อ.บ.(ภาษาอังกฤษ,
ประวัตศิ าสตร์)
อ.ม.(ภาษาอังกฤษ)
Ph.D.(Linguistics)

ภาษาศาสตร์

มม.

66 ศ.อุดม วโรตม์สกิ ขดิตถ์

ศ.

กศ.บ.
A.M.
Ph.D.

ภาษาศาสตร์

ภาษาศาสตร์เอเซีย
อาคเนย์, ภาษาศาสตร์
ประยุกต์, ภาษาชนกลุ่ม
น้อยในประเทศไทย;
ภาษาโซ่, ภาษาชอง,
ภาษาขมุ
ภาษาศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
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มร.

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

เกษียณ สถาบันวิจยั ภาษาและ
วัฒนธรรมเพื่อพัฒนา
ชนบท
โทร.0 2441 9020-4 ต่อ
3200
เกษียณ สถาบันวิจยั ภาษาและ
วัฒนธรรมเพื่อพัฒนา
ชนบท
โทร. 0 2800 2329

เกษียณ 35/15 ซ.สังขะวัฒนะ 2
ถ.ลาดพร้าว แขวง
ลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0 2511 0470,
0 2512 4936

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

71-80 : กลุ่มมนุษยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ

ตาแหน่ ง

67 ศ.สุไร พงษ์ทองเจริญ

ศ.

อ.บ.
ค.บ.
M.A.

68 ศ.สมทรง บุรุษพัฒน์

ศ.* ศศ.บ.(ภาษาศาสตร์)
ศศ.ม.(ภาษาศาสตร์เอเซีย
อาคเนย์)
Ph.D.(Linguistics)

สาขาวิ ชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

ภาษาศาสตร์

การสอนภาษาอังกฤษ,
ภาษาศาสตร์ประยุกต์

มศว.

ภาษาศาสตร์

วากยสัมพันธ์ ไทย, ไท
(วิเคราะห์ขอ้ ความ)
ภาษาชนกลุ่มน้อยใน
ประเทศไทย

มม.
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สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

เกษียณ 4 ซ.พัฒนเวศน์ 3
ถ.สุขมุ วิท71 คลองตัน
วัฒนา กรุงเทพฯ
10110
โทร. 0 2392 7933,
0 2711 3267
สถาบันวิจยั ภาษาและ
วัฒนธรรมเพื่อพัฒนา
ชนบท
โทร. 0 2800 2303
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71-80 : กลุ่มมนุษยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

69 ศ.สถาพร ทิพยศักดิ ์

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.

70 ศ.กาญจนา ปราบพาล

ศ.

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ การ
ทดสอบ การสอน
ภาษาอังกฤษ

จฬ.

เกษียณ สานักทดสอบ จุฬาฯ
โทร.0 2218 6053

71 ศ.กัญดา ธรรมมงคล

ศ.

อ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
อ.ม.(ภาษาอังกฤษ)
M.A.(E.S.L.)
Ph.D.(Education)
อ.บ.
M.S. in Ed.
Ph.D.( Reading)

ภาษาอังกฤษ

การสอนภาษาอังกฤษ

จฬ.

เกษียณ สถาบันภาษา จุฬาฯ
โทร. 0 2215 0871-3
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คณะอักษรศาสตร์
โทร. 0 2218 4870
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71-80 : กลุ่มมนุษยศาสตร์
ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

72 ศ.สุพรรณี ปิ่ นมณี

ศ.

ภาษาอังกฤษ

การแปลภาษาอังกฤษ

มช.

73 ศ.มณีรตั น์
สวัสดิวตั น์ ณ อยุธยา

ศ.

อ.บ.
อ.ม.
อ.บ.(ภาษาอังกฤษ ฝรั ่งเศส
สเปน)
ค.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ)
Ed.D.(Higher Education
Administration)
Post doctorate courses:
Reading, Writing,
Linguistics

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ
การสอนภาษาอังกฤษ
ภาษาศาสตร์
ศาสตร์การแปล
ล่ามและนวัตกรรมเทคโนโลยีการแปล

มทร.ธัญบุร ี

74 ศ.บุษบา กนกศิลปธรรม

ศ.

ภาษาอังกฤษ

Phonetics, General
Linguistics,
Sociolinguistics

มศก.

ลาดับ

ชื่อ - สกุล

อ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
M.A. (Linguistics and EFL)

เชี่ยวชาญ

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ
คณะมนุ ษยศาสตร์
โทร. 0 5394 3208-9
ภาควิชาภาษา
คณะศิลปศาสตร์
โทร. 0 2549 4948,
0 2503 3170

คณะอักษรศาสตร์
โทร. 0 3425 3840-44
ต่อ 23313

Ph.D. (Linguistics)
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71-80 : กลุ่มมนุษยศาสตร์
ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

75 ศ.ณัฐชยา เฉลยทรัพย์

ศ.

ภาษาอังกฤษ

ภาษาและวัฒนธรรมการ
สอนภาษาอังกฤษ

สพบ.

คณะภาษาและการ
สื่อสาร
โทร. 0 2727 3138-43

76 ศ.ธีรยุทธ บุญมี

ศ.

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
M.A. (Teaching English as
a foreign Language)
Ph.D. (Foreign Language
Education)
วศ.บ.(ไฟฟ้ า)

มานุษยวิทยา

มธ.

เกษียณ ภาควิชามานุษยวิทยา
คณะสังคมวิทยา และ
มานุษยวิทยา
โทร.0 2695 5800

77 ศ.นิยะดา เหล่าสุนทร

ศ.* อ.บ.(ภาษาไทย)
อ.ม.(ภาษาไทย)
อ.ด.(ภาษาไทย)

ทฤษฎีสงั คมวิทยาและ
มานุษยวิทยา ทฤษฎี
Post-Modern
ทฤษฎีสญ
ั ศาสตร์และ
วัฒนธรรม
วรรณคดีไทย

มก.

78 ศ.เจตนา นาควัชระ

ศ.* B.A.
Ph.D.

คณะมนุ ษยศาสตร์
ภาควิชาวรรณคดี
โทร.0 2579 5566
ต่อ 131
เกษียณ 35 ซ.สันติสุข แยก 1
สุขมุ วิท 38 กรุงเทพฯ
10110
โทร.0 2434 6257,
0 2391 5255

ลาดับ

ชื่อ - สกุล

วรรณคดีไทย

วรรณคดีเปรียบเทียบ วรรณคดีเปรียบเทียบ,
ภาษาและวรรณคดี
เยอรมัน,ฝรั ่งเศส
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มศก.

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ
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71-80 : กลุ่มมนุษยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

79 ศ.กุลวดี มกราภิรมย์

ตาแหน่ ง

ศ.

คุณวุฒิ
ศศ.บ.(ภาษาและวรรณคดี
อังกฤษ)
M.A.(English for NonNative Speakers)

สาขาวิ ชา
วรรณคดีองั กฤษ

เชี่ยวชาญ
วรรณคดีองั กฤษ

ม/ส
มก.

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ
ภาควิชาวรรณคดี
คณะมนุ ษยศาสตร์
โทร. 0 2579 5566-8
ต่อ 402

หมายเหตุ ศ.* หมายถึง ตาแหน่ งศาสตราจารย์ ได้รบั เงิ นเดือนขันสู
้ ง
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