
61 : กลุ่มสงัคมศาสตร์

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

1 ศ.ธเนตร   นรภมูพิภิชัน์ ศ. B.S.(Civil Engineering)
M.S.(Civil Engineering) 
Ph.D.(Civil Engineering)

การพฒันาชนบท การพฒันาชนบท มธ. คณะพาณชิยศาสตรแ์ละ
การบญัช ี
ภาควชิาการบรหิาร
อุตสาหกรรม        
โทร.0 2613 2223

2 ศ.โกวทิย ์ พวงงาม ศ. ศษ.บ. (ภมูศิาสตร)์
ศศ.ม. (พฒันาสงัคม) 
ร.ม. (การปกครอง)  
Ph.D. (Rural Development)

การพฒันาชมุชน การพฒันาชมุชน,  
การพฒันาทอ้งถิน่

มธ. คณะสงัคมสงเคราะห์
ศาสตร์
0 2613 2501

3 ศ.วุฒสิาร  ตนัไชย ศ. วท.บ.
รป.ม. (รฐัประศาสนศาสตร)์
M.P.S. (International 
Program)

การพฒันาชมุชน การปกครองส่วนทอ้งถิน่
นโยบายสาธารณะ

มธ. (ลาออก) สถาบนัพระปกเกลา้
โทร. 0 2141 9600

4 ศ.สายนัต์  ไพรชาญจติร์ ศ. ศศ.บ.(โบราณคด)ี
M.Sc.(Environmental 
Remote Sensing& Geo-
Information System for 
Development)

การพฒันาชมุชน การพฒันาชมุชน มศก. ภาควชิาโบราณคด ีคณะ
โบราณคด ี     
โทร.0 2222 6819,
0 2224 7684
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61 : กลุ่มสงัคมศาสตร์

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

5 ศ.สุรสทิธิ ์  วชริขจร  ศ. ร.บ. (การปกครอง)          
M.P.A.    
Ph.D. (Political Science)

การพฒันาสงัคม นโยบายสาธารณะและ
การวางแผนกลยทุธ์, 
การประเมนิโครงการ,
การปกครองส่วนทอ้งถิน่

สพบ. คณะพฒันาสงัคมและ
สิง่แวดลอ้ม 
โทร. 0 2727 3099,
0 2727 3098,
0 2727 3096

6 ศ.เกษยีร  เตชะพรีะ ศ. ร.บ. 
M.A.(Government)
Ph.D.(Government)

การเมอืงการปกครอง การเมอืงการปกครอง
ไทย ทฤษฎแีละปรชัญา
การเมอืง
เศรษฐกจิการเมอืง
ยคุโลกาภวิฒัน์ 
การเมอืงวฒันธรรม

มธ. ภาควชิาการเมอืงการ
ปกครอง
คณะรฐัศาสตร ์           
โทร.0 2613 2314,
0 2613 2330

7 ศ.ไชยรตัน์  เจรญิสนิโอฬาร ศ. ร.บ. 
M.A.(Political Science)  
Ph.D.(Political Science)

การเมอืงการปกครอง ทฤษฎแีนววพิากษ์ยคุ
ใหม่

มธ. คณะรฐัศาสตร ์
โทร. 0 2613 2313, 
0 2613 2329

8 ศ.สมบตั ิ จนัทรวงศ์ ศ. อนุปรญิญา (รฐัศาสตร)์
B.A.(Political Science) 
M.A.(Government)
Ph.D.(Government)

การเมอืงการปกครอง การเมอืงการปกครอง 
ปรชัญาการเมอืง

มธ. เกษยีณ คณะรฐัศาสตร ์ภาควชิา
การเมอืงการปกครอง
โทร.0 2221 6111-20
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61 : กลุ่มสงัคมศาสตร์

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

9 ศ.นครนิทร ์ เมฆไตรรตัน์ ศ. ร.บ. 
อ.ม.     
Ph.D.(International Studies)

การเมอืงการปกครอง สถาบนัการเมอืงและ
การปกครองทอ้งถิน่

มธ. ลาออก ภาควชิาการเมอืงการ
ปกครอง 
คณะรฐัศาสตร ์ 
โทร.0 2613 2301,     
0 2613 2338

10 ศ.ชยัวฒัน์  สถาอานนัท์ ศ* ร.บ. 
Ph.D. (Political Science)

การเมอืงการปกครอง การเมอืงการปกครอง มธ. คณะรฐัศาสตร์
โทร. 0 2613 2349

11 ศ.จรญั มะลูลมี ศ. B.A. (Political Science)
M.A. (Political Science)   
Ph.M. (West Asian Studies)
Ph.D. (West Asian Studies)

การระหว่างประเทศ ตะวนัออกกลางศกึษา 
และโลกมสุลมิ

มธ. คณะรฐัศาสตร ์
โทร. 0 2613 2349

12 ศ.ประภสัสร ์  เทพชาตรี ศ. ร.บ.   
M.A. (Political Science)  
Ph.D. (Political Science)

การระหว่างประเทศ การระหว่างประเทศ มธ. ศนูยอ์าเซยีนศกึษา มธ.  
0 2564 4444-79

13 ศ.สุรพงษ์   โสธนะเสถยีร ศ. วท.บ.(คณติ-เคม)ี  
ร.ม.(การปกครอง)  
ร.ด.(การปกครอง)

การวจิยัการสื่อสาร 
(ทางการเมอืง)

การวจิยัการสื่อสาร      
(ทางการเมอืง)

มธ. คณะวารสารศาสตรแ์ละ
สื่อสารมวลชน
โทร. 0 2221 0830
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61 : กลุ่มสงัคมศาสตร์

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

14 ศ.จุลชพี   ชนิวรรโณ ศ. B.A. (International 
Relations)
M.A. (East Asian Studies)     
  
Ph.D. (Political Science)

ความสมัพนัธ์ระหว่าง 
 ประเทศ

การเมอืงระหว่าง  
ประเทศ, นโยบาย  
ต่างประเทศของไทย

มธ. คณะรฐัศาสตร ์
โทร 0 2613 2301

15 ศ.เขยีน   ธรีะวทิย์ ศ.* รบ. 
นบ.ท.
M.A.(East Asia)
Ph.D.(Pol.Sci.)

ความสมัพนัธ์ระหว่าง
ประเทศ

การเมอืงการปกครอง
และนโยบายต่างประเทศ

จฬ. เกษยีณ 487 ซ.จุฬาสมัพนัธ์   ถ.
พระราม 9  ซอย 13 
เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ
 10320 
โทร. 0 2318 1267

16 ศ.สมศกัดิ ์  ชโูต ศ.* B.A.(Com.) 
Ph.D.(International History)

ความสมัพนัธ์ระหว่าง
ประเทศ

ความสมัพนัธ์ระหว่าง
ประเทศ

สพบ เกษยีณ 75  พหลโยธนิ 63  
บางเขน  กรุงเทพฯ 
10220 
โทร.0 2521 0609
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61 : กลุ่มสงัคมศาสตร์

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

17 ศ.ชยัพร   วชิชาวุธ ศ. ค.บ. 
ค.ม.(จติวทิยาการศกึษาและ
การแนะแนว) 
A.M. 
Ph.D.in Experimental 
Psychology

จติวทิยา จติวทิยาการทดลอง จฬ. เกษยีณ คณะจติวทิยา 
โทร.0 2423 0767,     
0 2255 0907

18 ศ.ชชูยั  สมทิธไิกร ศ. วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร)์
ค.ม.(จติวทิยาการศกึษาและ
การแนะแนว) 
Ph.D.(Psychology)

จติวทิยา จติวทิยาอุตสาหกรรม 
จติวทิยาองคก์าร และ
การจดัการทรพัยากร
มนุษย์

มช. ภาควชิามนุษยศาสตร ์
คณะมนุษยศาสตร ์
โทร.0 5394 3232-3   
ต่อ 107

19 ศ.รตันา   ศริพิานิช ศ. กศ.บ. 
กศ.ม.(จติวทิยาพฒันาการ) 
Ph.D.(Edu. Measurement & 
Statistics)

จติวทิยา จติวทิยาการศกึษา มธ. เกษยีณ 80/173 ซ.อิม่ทพิย ์(จรญั
 ซ. 97)      ถ.จรญัสนิท
วงศ ์ กรุงเทพฯ 10700 
โทร.0 2433 4535
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61 : กลุ่มสงัคมศาสตร์

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

20 ศ.ศรเีรอืน   แกว้กงัวาล ศ. อ.บ.
ค.บ. 
M.Ed.(Psy.) 
Ph.D.(Developmental 
Psychology & Language 
Studies)

จติวทิยา จติวทิยา มธ. เกษยีณ คณะศลิปศาสตร ์
โทร.0 2221 6111-20

21 ศ.สุวจัฉรา  เป่ียมญาติ ศ. ค.บ.                   
M.Sc. (Counselling)
Ph.D. (Development and 
Child Psychology)

จติวทิยา จติวทิยา มธ. คณะสงัคมสงเคราะห์
ศาสตร ์
โทร. 0 2613 2527

22 ศ.ดวงเดอืน   พนัธุมนาวนิ ศ. B.A.(Psychology)  
M.A.(Social Psychology)
Ph.D.(Social Psychology)

จติวทิยาสงัคม จติวทิยาจรยิธรรม,      
การวจิยัและพฒันาทาง
จติวทิยา และพฤตกิรรม
ศาสตร์

สพบ. เกษยีณ คณะพฒันาสงัคม   
ถนนสุขาภบิาล 2  คลอง
จัน่ บางกะปิ กรุงเทพฯ 
10240     
โทร.0 2377 6764 ,    
0 2377 7405 ต่อ 2613
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61 : กลุ่มสงัคมศาสตร์

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

23 ศ.มาลนิี  เหล่าไพบูลย์ ศ. วท.บ.(คณติศาสตร)์
วท.ม.(ชวีสถติ)ิ
Dr.rer.medic.(Medical 
Statistics)

ชวีสถติิ Systematic Review   
and Meta-Analysis

มข. ภาควชิาชวีสถติิ
และประชากรศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
โทร.0 4334 7637

24 ศ.ปารชิาต ิสถาปิตานนท์ ศ. อ.บ.                    
นศ.ม.                
Ph.D.(Interculturl & 
International Development 
Communication)

นิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร,์ 
การประชาสมัพนัธ์

จฬ. ภาควชิาการ
ประชาสมัพนัธ์      
คณะนิเทศศาสตร ์    
โทร.0 2218 2163

25 ศ.ยบุล  เบญ็จรงคก์จิ ศ. อ.บ.(ภาษาองักฤษ)
M.A.(Communication)
Ph.D.(Mass Communication)

นิเทศศาสตร์ ระเบยีบวธิวีจิยัการ
สื่อสารการวางแผน 
และการประเมนิผล
การสื่อสารเชงิกลยทุธ์

จฬ. เกษยีณ ภาควชิาการ
ประชาสมัพนัธ์ 
คณะนิเทศศาสตร ์      
โทร. 0 2218 2197

26 ศ.ศกัดา  ปัน้เหน่งเพช็ร์ ศ. ค.บ.(การสอนภาษา)
ค.ม.(การสอนภาษา)
Ph.D.(Speech Comm.)

นิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์
วาทวทิยา 
และสื่อสารการแสดง

จฬ. ภาควชิาวาทวทิยา   
และสื่อสารการแสดง 
คณะนิเทศศาสตร ์
โทร.0 2218 2182
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61 : กลุ่มสงัคมศาสตร์

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

27 ศ.สุกญัญา   สุดบรรทดั ศ. อ.บ. 
M.A. (Communication)

นิเทศศาสตร์ หนงัสอืพมิพ์ จฬ. เกษยีณ คณะนิเทศศาสตร ์  ภาค
วชิาการ-หนงัสอืพมิพ ์   
  
โทร.0 2218 2173

28 ศ.พริงรอง  รามสตู ศ. อ.บ. (ภาษาองักฤษ)
M.A. (Communication)
Ph.D. (Communication 
Studies)

นิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ จฬ. คณะนิเทศศาสตร์
โทร. 0 2218 2205

29 ศ.อนนัต์   เกตุวงศ์ ศ. ร.บ.                 
M.S.(Public Ad.)

บรหิารรฐักจิ บรหิารรฐักจิ มธ. เกษยีณ 6/26 ถ.ลาดพรา้ว 25 
แขวงลาดพรา้ว       
เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 
10900
โทร.0 2511 2856

30 ศ.อมัพร  ธ ารงลกัษณ์ ศ. ร.บ. (บรหิารรฐักจิ)
M.A. (Public Administration)
Ph.D. (Public 
Administration/Public Affairs)

บรหิารรฐักจิ บรหิารรฐักจิ มธ. คณะรฐัศาสตร ์       
โทร. 0 2226 5651
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61 : กลุ่มสงัคมศาสตร์

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

31 ศ.สรอ้ยตระกลู  
                อรรถมานะ

ศ. ร.บ.
M.P.A.

บรหิารรฐักจิ บรหิารรฐักจิ มธ. เกษยีณ คณะรฐัศาสตร์
โทร.0 2221 6111-20

32 ศ.สนัทดั   เสรมิศรี ศ. วท.บ.(สงัคมวทิยาและ
มานุษยวทิยา) 
สค.ม.(สงัคมวทิยา)
M.A.(Sociology & 
Demography) 
Ph.D.(Sociology 
&emography)

ประชากรและสุขภาพ ประชากรและสุขภาพ มม. เกษยีณ คณะสงัคมศาสตรแ์ละ
มนุษยศาสตร ์ภาควชิา
สงัคมศาสตร ์ 
โทร.0 2441 0220-3   
ต่อ 1010

33 ศ.เกือ้   วงศบุ์ญสนิ ศ.* วท.บ.(ฟิสกิส)์
สค.ม.(ประชากรศาสตร)์
A.M.(Demography)
Ph.D.  (Demography)

ประชากรศาสตร์ ประชากรกบัการพฒันา
และแนวนโยบาย,ภาวะ
เจรญิพนัธุ์และการ
วางแผนครอบครวั

จฬ. สถาบนัประชากรศาสตร์
โทร.0 2218 1133
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61 : กลุ่มสงัคมศาสตร์

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

34 ศ.พชัราวลยั วงศบุ์ญสนิ ศ. อ.บ. (ภาษาองักฤษ)
Master of Art (International 
Relations)
Doctor of Law 
(Comparative Laws     and 
Politics)

ประชากรศาสตร์ ประชากรกบัการยา้ยถิน่
ในภมูภิาคเอเชยี  
โครงสรา้งประชากรใน
อาเซยีน

จฬ. สาขาวชิา
ประชากรศาสตร์
วทิยาลยัประชากรศาสตร ์
โทร. 0 2218 7358

35 ศ.ภสัสร   ลมิานนท์ ศ. ร.บ.(สงัคมวทิยา)
สม.ม.(สงัคมวทิยา)
M.A.(Sociology 
Demography)
Ph.D.(Sociology 
Demography)

ประชากรศาสตร์ ประชากรศาสตร์ จฬ. เกษยีณ วทิยาลยัประชากรศาสตร์
  
โทร.0 2218 7340,     
0 2251 1135

36 ศ.ปังปอนด ์ รกัอ านวยกจิ ศ. B.Sc. (Finance)
B.A. (Economics)         
M.Sc. (Economics)
Ph.D. (Economics)

ประชากรศาสตร์ ประชากรศาสตร์ จฬ. วทิยาลยัประชากรศาสตร ์
โทร. 0 2218 7340
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61 : กลุ่มสงัคมศาสตร์

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

37 ศ.ปราโมทย ์ ประสาทกุล ศ. ร.บ.
M.A.(Sociology)
Ph.D.(Sociology)

ประชากรศาสตร์ ประชากรศาสตร์ มม. เกษยีณ สถาบนัวจิยัประชากร
และสงัคม             
โทร.0 2441 0201-4   
ต่อ 214

38 ศ.จรรจา   สุวรรณทตั ศ.* อ.บ.
M.A.(Ed.)
Ed.D.

พฤตกิรรมศาสตร์ จติวทิยาการศกึษา-
พฤตกิรรมศาสตร์

มศว. เกษยีณ 60 ลาดพรา้ว 43      
เขตหว้ยขวาง   
กรุงเทพฯ 10310    
โทร. 0 2511 4732

39 ศ.สุรพล  ปธานวนิช ศ. นศ.บ.
สส.ม.(สวสัดกิารแรงงาน)
M.A.(Labour & 
Development)
Ph.D.(Social Policy)

พฒันาแรงงานและ
สวสัดกิาร

 แรงงานและการพฒันา
 นโยบายสงัคม

มธ. ภาควชิาสงัคม
สงเคราะหศ์าสตร ์  
คณะสงัคมสงเคราะห์
ศาสตร ์               
โทร.0 2613 2518,     
0 2696 5552

40 ศ.บุญรกัษ์  บุญญะเขตมาลา ศ. วท.ม.
M.A.(American Studies)  
Ph.D.(Political Science)

ภาพยนตรแ์ละ
ภาพถ่าย

ภาพยนตรแ์ละภาพถ่าย มธ. เกษยีณ ภาควชิาภาพยนตรแ์ละ
ภาพถ่าย 
คณะวารสารศาสตรแ์ละ
สื่อสารมวลชน 
โทร. 0 2613 2704

Page 11 of 45 ขอ้มลู ณ 5 กรกฎาคม 2561



61 : กลุ่มสงัคมศาสตร์

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

41 ศ.ไพฑรูย ์ พงศะบุตร ศ. อ.บ. 
M.A

ภมูศิาสตร์ ภมูศิาสตรเ์กษตรกรรม จฬ. เกษยีณ 50 ซ.วชริธรรมสาธติ 32
 ถ.สุขมุวทิ 10 กรุงเทพฯ 
โทร.0 2393 1064

42 ศ.รชันีกร   บุญ-หลง ศ. อ.บ.
M.A.(Geography)
Dip.in Geography

ภมูศิาสตร์ ภมูศิาสตรเ์อเซยี
ตะวนัออกเฉียงใต้

จฬ. เกษยีณ 295 ซ.มสีุวรรณ 3      
ถ.สุขมุวทิ 71   
พระโขนง คลองเตย 
กรุงเทพฯ       
โทร.0 2392 4871

43 ศ.มนสั   สุวรรณ ศ. B.A.(Social Studies)
B.A.(Geography)
M.A.(Geography)
Ph.D.(Agricultural 
Geography)

ภมูศิาสตร์ นิเวศวทิยากบัการ
พฒันาเศรษฐกจิ

มช. คณะสงัคมศาสตร ์
ภาควชิาภมูศิาสตร ์
โทร.0 5394 3532 ,     
0 5321 6181
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61 : กลุ่มสงัคมศาสตร์

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

44 ศ.วนัเพญ็   สุรฤกษ์ ศ. อ.บ.
ค.บ.
M.A. 
Dr.phil.

ภมูศิาสตร์ ภมูศิาสตรก์ารเกษตร,  
 การบรหิารการจดัการ
น ้าชลประทาน

มช. เกษยีณ 160/4  ถ. อยู่เยน็ ซ.1 
ต.ชา้งเผอืก หมู ่2  
อ.เมอืง จ.เชยีงใหม ่
50300   
โทร. 0 5321 7448

45 ศ.มนู   วลัยะเพช็ร์ ศ. กศ.บ.
M.A.(Geography)
Ph.D.(Geography)

ภมูศิาสตร์ ภมูศิาสตรก์ารเมอืง มศก. เกษยีณ 861 สุขมุวทิ 103     
ซ.อุดมสุข 42     
แขวงบางนา กรุงเทพฯ 
10260
โทร. 0 2398 4522
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61 : กลุ่มสงัคมศาสตร์

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

46 ศ.วชิยั  ศรคี า ศ. กศ.บ.(ภมูศิาสตร)์
น.บ.(นิตศิาสตร)์
M.A.T.(Geography)
Ph.D.(Geography)

ภมูศิาสตร์ ภมูศิาสตรอุ์ตสาหกรรม
ภมูศิาสตรเ์มอืงและการ
วางแผน ทฤษฎทีีต่ ัง้ 
การวจิยัทางภมูศิาสตร ์
ภมูศิาสตรก์ายภาพ 
ภมูศิาสตรเ์ศรษฐกจิ 
สถติทิางภมูศิาสตร ์การ
วเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ
ทางภมูศิาสตร ์
ภมูศิาสตรป์ระเทศไทย 
ภมูศิาสตรภ์มูภิาค 
ภมูอิากาศวทิยา 
สารสนเทศภมูศิาสตร ์
(GIS)

มศก. ภาควชิาภมูศิาสตร ์
คณะอกัษรศาสตร ์ 
โทร.0 3425 5097,    
 0 3421 1501

47 ศ.ประเสรฐิ   วทิยารฐั ศ. กศ.บ. 
M.A.(Geography) 
Ph.D.(Geography)

ภมูศิาสตร์ ภมูศิาสตรก์ายภาพของ
ประเทศไทย

มศว. เกษยีณ 3 พฒันเวศน์ 5 สุขมุวทิ 
71 คลองตนั คลองเตย 
กรุงเทพฯ 10110     
โทร.0 2392 7934
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61 : กลุ่มสงัคมศาสตร์

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

48 ศ.ครองชยั  หตัถา ศ. กศ.บ.(ภมูศิาสตร)์ 
กศ.ม.(ภมูศิาสตร)์ 
วท.ด.(ปฐพวีทิยา)

ภมูศิาสตร์ ภมูศิาสตร์ มอ. คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ภาควชิา
ภมูศิาสตร ์         
โทร.0 7331 3930-50 
ต่อ 3036

49 ศ.เศกสรรค ์  ยงวณชิย์ ศ. วท.บ. (ภมูศิาสตร)์         
Vor-Diplo. (Geographie)  
Diplo. (Geographie)
Doctor rerum naturalium

ภมูศิาสตร์ ภมูศิาสตร์ มข. คณะมนุษยศ์าสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร์
โทร. 0 4320 2861

50 ศ.อมรา   พงศาพชิญ์ ศ.* B.A.(Anthropology)
M.A.(Anthropology)
Ph.D. (Anthropology)

มานุษยวทิยา มานุษยวทิยา จฬ. เกษยีณ คณะรฐัศาสตร ์ภาควชิา
สงัคมวทิยาและ
มานุษยวทิยา    
โทร. 0 2215 0871-3,  0
 2215 3619

51 ศ.อานนัท ์ กาญจนพนัธุ์ ศ. ป.ตร ีรฐัศาสตร์
ป.โท (ประวตัศิาสตรเ์อเชยี
ตะวนัออกเฉียงใต)้
ป.เอก (มานุษยวทิยา)

มานุษยวทิยา มานุษยวทิยา มช. คณะสงัคมศาสตร ์
ภาควชิาสงัคมวทิยาและ
มานุษยวทิยา      
โทร. 0 5394 3511
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61 : กลุ่มสงัคมศาสตร์

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

52 ศ.ยศ   สนัตสมบตัิ ศ.* วท.บ.(สงัคมวทิยา
มานุษยวทิยา)
M.A.(Behavioral Science) 
Ph.D. (Anthropology)

มานุษยวทิยา สงัคมวทิยาและ
มานุษยวทิยา

มช. คณะสงัคมศาสตร ์
ภาควชิาสงัคมวทิยา-
มานุษยวทิยา
โทร. 0 5394 3575,    
0 5394 3553

53 ศ.เสมอชยั  พลูสุวรรณ ศ. วท.บ. (เกษตร)
A.M. (Anthropology)
Ph.D. (Anthropology)

มานุษยวทิยา มานุษยวทิยา มธ. คณะสงัคมวทิยาและ
มานุษยวทิยา
โทร.0 2613 2808,     
0 2221 6111-20  
ต่อ 2801-03

54 ศ.ปรานี  วงษ์เทศ ศ. ศ.บ.(โบราณคด)ี
M.A.(Anthropology)

มานุษยวทิยา มานุษยวทิยา มศก. เกษยีณ คณะโบราณคด ี
ภาควชิามานุษยวทิยา 
โทร. 0 221 3889

55 ศ.ตนิ   ปรชัญพฤทธิ ์ ศ. ร.บ.
M.P.A. 
M.Phil.(Pol.Sci.)
Ph.D.(Pol.Sci.)

รฐัประศาสนศาสตร์ การบรหิารเปรยีบเทยีบ จฬ. เกษยีณ 225 (เดมิ 39/65) 
ซอยนวศร ี
ถนนรามค าแหง  
เขตวงัทองหลาง 
กรุงเทพฯ 10310  
โทร.0 2318 6363
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61 : กลุ่มสงัคมศาสตร์

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

56 ศ.เกษม   สุวรรณกุล ศ. ร.บ.
Ph.D.

รฐัประศาสนศาสตร์ รฐัประศาสนศาสตร์ จฬ. เกษยีณ 67 ถ.สุขมุวทิ
 ซ. 101/1 พระโขนง  
กรุงเทพฯ 10260 
โทร.0 2218 3324-5,
0 2311 1630

57 ศ.ศุภชยั  ยาวะประภาษ ศ. รฐัศาสตรบณัฑติ (การ
ปกครอง)
Master of Public 
Administration
Ph.D. (Public 
Administration & Public 
Affairs)

รฐัประศาสนศาสตร์ รฐัประศาสนศาสตร์ จฬ. เกษยีณ คณะรฐัศาสตร ์ ภาควชิา
รฐัประศาสน-ศาสตร์
โทร.0 2218 7262

58 ศ.เสน่ห ์  จามรกิ ศ. ธ.บ. 
B.A.

รฐัประศาสนศาสตร์ รฐัประศาสนศาสตร์ มธ. เกษยีณ ส านกังานกรรมการสทิธิ
มนุษยชน 
เชงิสะพานหวัชา้ง 
ถ.พญาไท กรุงเทพฯ 
10400  
โทร. 0 2511 1099 , 
0 2314 1638
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61 : กลุ่มสงัคมศาสตร์

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

59 ศ.ไชยา   ยิ้มวไิล ศ. B.Sc.(Political Science) 
M.Sc. (Public 
Administration) 
Ph.D. (Public 
Administration)

รฐัประศาสนศาสตร์ บรหิารรฐักจิ มศป. วทิยาลยับณัฑติศกึษา
ดา้นการจดัการ
โทร. 0 2579 1111 ต่อ 
3003-4

60 ศ.วรพทิย ์  มมีาก ศ. ภ.บ.
พบ.ม. (รฐัประศาสนศาสตร)์  
พบ.ด. (การบรหิารการพฒันา)

รฐัประศาสนศาสตร์ รฐัประศาสนศาสตร์ มศว. คณะสงัคมศาสตร ์ 
โทร. 0 2664 1000

61 ศ.จกัรกฤษณ์   
               นรนิตผิดุงการ

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

รฐัประศาสนศาสตร์ การวางแผน สพบ. เกษยีณ 69 ซอยพฒันเวศม ์ถนน
สุขมุวทิ 71 แขวงคลอง
ตนั เขตพระโขนง
กรุงเทพฯ 10110
โทร.0 2392 4949
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61 : กลุ่มสงัคมศาสตร์

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

62 ศ.กฤช   เพิม่ทนัจติต์ ศ. สถ.บ. 
M.Sc.(Human Settlement 
Planning and Development) 
    
MCP.,M.A.(City and 
Regional Planning)   
Ph.D.(City and Regional 
Planning)

รฐัประศาสนศาสตร์ รฐัประศาสนศาสตร์ สพบ. คณะรฐัประศาสนศาสตร ์
โทร.0 2377 7400-19 
ต่อ 8752, 8742

63 ศ.ชาตชิาย   ณ เชยีงใหม่ ศ. ศศ.บ.(รฐัศาสตร)์ 
ร.ม.(การปกครอง)
M.A.(Pol.Sci.)
Ph.D.(Pol.Sci.)

รฐัประศาสนศาสตร์ รฐัประศาสนศาสตร์ สพบ. โครงการบณัฑติศกึษา
การพฒันาทรพัยากร
มนุษย์
โทร.0 2377 7400-19 
ต่อ 2354, 2357
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61 : กลุ่มสงัคมศาสตร์

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

64 ศ.นิสดารก ์ เวชยานนท์ ศ. ค.บ.(ภาษาฝรัง่เศส) 
พบ.ม.(รฐัประศาสนศาสตร)์ 
Ph.D.(Political Science)

รฐัประศาสนศาสตร์ การบรหิารและการ
พฒันาทรพัยากรมนุษย์
เชงิกลยทุธ์, 
การก าหนดกลยทุธ์ใน
การสรรหา การพฒันา 
และการรกัษาบุคลากร, 
การบรหิารทรพัยากร
มนุษยใ์นภาครฐัและ
ภาคเอกชน 
และการออกแบบระบบ
การประเมนิผลสมัฤทธิ ์
ในการบรหิารทรพัยากร
มนุษย์

สพบ. คณะรฐัประศาสนศาสตร ์
โทร. 0 2727 3916, 
0 2727 3868
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61 : กลุ่มสงัคมศาสตร์

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

65 ศ.บุญทนั   ดอกไธสง ศ. B.A.(Pol.Sci.) 
M.A.(Pol.Sci.Dev.) 
Ph.D.(Leadership / Human 
Behavior with 
Specialization in Urban 
Development)

รฐัประศาสนศาสตร์ รฐัประศาสนศาสตร ์
(การใชเ้ทคโนโลย)ี

สพบ. ลาออก 21/296 ซ.สุวรรณนิเวศน์
 ถ.นวมนิทร ์คลองกุ่ม 
เขตบงึกุ่ม กรุงเทพฯ
10240       
โทร.0 2375 6555

66 ศ.ปุระชยั   เป่ียมสมบูรณ์ ศ. รป.บ.(ต ารวจ)
M.S.(Criminal Justice 
Admin,)
Ph.D.(Criminology)

รฐัประศาสนศาสตร์ การวจิยัประเมนิผล,   
การบรหิารรฐักจิ

สพบ. ลาออก 228/34 ซอยลาดพรา้ว10
 เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 
10900 
โทร. 0 2511 4673, 
0 2949 2218

67 ศ.พลภทัร  บุราคม ศ. ร.บ.(การเมอืงและการ
ปกครอง)
M.A.(Political Science)
Ph.D.(Political Science)

รฐัประศาสนศาสตร์ การคลงัสาธารณะและ
นโยบายสาธารณะ

สพบ. คณะรฐัประศาสนศาสตร ์
โทร.0 2727 3891,
0 2374 4977
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61 : กลุ่มสงัคมศาสตร์

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

68 ศ.เพญ็ศร ี  วายวานนท์ ศ. บช.บ.
M.P.A.
Cert. Of Public Admin.

รฐัประศาสนศาสตร์ การวเิคราะหโ์ครงการ สพบ. เกษยีณ 39/9 จนัทรเกษม ซอย
ลาดพรา้ว 23 จตุจกัร 
ลาดยาว กรุงเทพฯ 
10900 
โทร.0 2513 1328

69 ศ.สวสัดิ ์  สุคนธรงัษี ศ. อ.บ.
M.A.
Ph.D.

รฐัประศาสนศาสตร์ การบรหิารงานบุคคล สพบ. เกษยีณ คณะรฐัประศาสนศาสตร ์
โทร.0 2727 3000

70 ศ.ไพบูลย ์  ชา่งเรยีน ศ. ร.บ.
M.P.A.
Ph.D.(Pol.Sci.)

รฐัประศาสนศาสตร์ รฐัประศาสนศาสตร์ สพบ. เกษยีณ 56/1 ม.ณวิฒันา ซอยศุภ
ราช 1 พหลโยธนิ 
กรุงเทพฯ 10400 
โทร.0 2272 6522

71 ศ.วรเดช    จนัทรศร ศ. รป.บ.(ต ารวจ)
พบ.ม.(รฐัประศาสนศาสตร)์
ร.ม.(การปกครอง) 
Ph.D.(Public Ad.)

รฐัประศาสนศาสตร์ รฐัประศาสนศาสตร,์ 
การพฒันามาตรฐาน
ภาครฐั, รฐัศาสตร์

สพบ. ลาออก 79/83 หมูบ่า้นธารารมณ์
 ซ.7/1  
ถ.รามค าแหง สะพานสงู
 กรุงเทพฯ 10240
โทร.0 2372 2817
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61 : กลุ่มสงัคมศาสตร์

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

72 ศ.สมบตั ิ  ธ ารงธญัวงศ์ ศ. วท.บ.(เกษตรศาสตร)์ร.ม.
พ.บ.ด.(การบรหิารการพฒันา)

รฐัประศาสนศาสตร์ รฐัประศาสนศาสตร์ สพบ. มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์
โทร.0 7567 3000

73 ศ.อรุณ   รกัธรรม ศ. ร.บ.
พบ.ม.
M.P.A.
Ph.D.

รฐัประศาสนศาสตร์ รฐัประศาสนศาสตร์ สพบ. เกษยีณ คณะรฐัประศาสนศาสตร์
โทร. 0 2424 8498

74 ศ.อุดม  ทุมโฆษติ ศ. ท.บ.
พบ.ม.(รฐัประศาสนศาสตร)์ 
พบ.ด.(การบรหิารการพฒันา)

รฐัประศาสนศาสตร์ รฐัประศาสนศาสตร์ สพบ. คณะรฐัประศาสนศาสตร์
โทร. 0 2727 3893, 
0 2727 3871

75 ศ.อญัชนา  ณ ระนอง ศ. วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร)์
ศ.ม.
Master of Public Policy   
Doctor of Philosophy 
(Policy Development and 
Program Evaluation)

รฐัประศาสนศาสตร์ รฐัประศาสนศาสตร,์  
การวจิยัดา้นการบรหิาร,
 Operation Management

สพบ. คณะรฐัประศาสนศาสตร ์
โทร.0 2727 3883
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61 : กลุ่มสงัคมศาสตร์

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

76 ศ.จรสั  สุวรรณมาลา ศ. ร.บ. (รฐัประศาสนศาสตร)์
พบ.ม.(รฐัประศาสนศาสตร)์
ศ.ม. (การจดัการ)
Ph.D. (Political Science)

รฐัประศาสนศาสตร์ รฐัประศาสนศาสตร์ จฬ. คณะรฐัศาสตร ์ภาควชิา
รฐัประศาสนศาสตร ์     
โทร.0 2218 7209

77 ศ.กนก   วงษ์ตระหง่าน ศ. วท.บ.(การแพทย)์ 
M.A.(Pol.Sci.)
Ph.D.(Pol.Sci.)

รฐัศาสตร์ การปกครอง จฬ. ลาออก 21/34 สุขมุวทิ 29     
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
 10110
โทร.0 2248 8406, 
0 2248 8340

78 ศ.สมบูรณ์   สุขส าราญ ศ. ร.บ.                  
ร.ม.
M.A.(Pol.Sci)
Ph.D.

รฐัศาสตร์ การเมอืงการปกครอง จฬ. ลาออก 24 ซ.วชริธรรมสาธติ 44
 ถ.สุขมุวทิ 101/1 แขวง
บางจาก เขตพระโขนง 
กรุงเทพฯ 10260
โทร.0 2389 0660,
 0 2389 0656

79 ศ.จรญู   สุภาพ ศ. รบ.(การปกครอง) 
M.A.(Pol.Sci.Gov.)

รฐัศาสตร์ การวเิคราะหก์ารเมอืง
เปรยีบเทยีบ

จฬ. เกษยีณ 677 คลองจัน่ บางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 
โทร.0 2377 6837
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61 : กลุ่มสงัคมศาสตร์

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

80 ศ.สุรชาต ิ บ ารุงสุข ศ. ร.บ.(ปกครอง)       
M.A.(Government) 
M.Phil.(Political Science) 
Ph.D.( Political Science)

รฐัศาสตร์ ความมัน่คงศกึษาและ
ยทุธศาสตรศ์กึษา

จฬ. ภาควชิาความสมัพนัธ์
ระหว่างประเทศ 
คณะรฐัศาสตร ์      
โทร. 0 2218 7275

81 ศ.ไชยวฒัน์  ค า้ชู ศ. ร.บ.(การปกครอง)
M.A.(East Asian Studies) 
Ph.D.(Pol. Sci.)

รฐัศาสตร์ ความสมัพนัธ์ระหว่าง
ประเทศ (ญี่ปุ่ น), 
ทฤษฎกีารเมอืงและ
ญี่ปุ่ นศกึษา, 
การเมอืงเปรยีบเทยีบ

จฬ. คณะรฐัศาสตร ์ภาควชิา
ความสมัพนัธ์ระหว่าง
ประเทศ 
โทร. 0 2218 7250-53

82 ศ.ไชยนัต์  ไชยพร ศ. ร.บ. 
M.A.(Political Science) 
Ph.D.(Political Philosophy)

รฐัศาสตร์ ปรชัญาการเมอืง, 
ทฤษฎรีฐัศาสตร์

จฬ. คณะรฐัศาสตร ์
โทร. 0 2 218 7250,
0 2218 7256
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61 : กลุ่มสงัคมศาสตร์

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

83 ศ.สุจติ   บุญบงการ ศ. ร.บ. 
M.A. 
Ph.D.

รฐัศาสตร์ นโยบายสาธารณะและ
การเมอืงเปรยีบเทยีบ

จฬ. ลาออก ตุลาการศาลรฐัธรรมนูญ
ส านกังานศาล
รฐัธรรมนูญ เลขที ่49/8
ถ. พระอาทติย ์
แขวงชนะสงคราม    
เขตพระนคร กรุงเทพฯ
10200 
โทร.0 2623 9654, 
0 2218 7432

84 ศ.อนุสรณ์   ลิม่มณี ศ. ร.บ.(การปกครอง) 
ร.ม.(การปกครอง) 
Ph.D.(Pol. Sci.)

รฐัศาสตร์ รฐัศาสตร์ จฬ. คณะรฐัศาสตร ์ 
ภาควชิาการปกครอง 
โทร.0 2218 7203

85 ศ.อุไรวรรณ  ธนสถติย์ ศ. น.บ.       
M.A.(Political Science) 
Ph.D.(Social Studies)

รฐัศาสตร์ การเมอืงการปกครอง
ไทย และความสมัพนัธ์
ระหว่างประเทศ

ม.หอ
การ

คา้ไทย

สาขาวชิาการศกึษา
ทัว่ไป 
คณะมนุษยศาสตร ์      
โทร. 0 2697 6408
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61 : กลุ่มสงัคมศาสตร์

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

86 ศ.สุรชยั   ศริไิกร ศ. ร.บ.
M.A. 
Ph.D.

รฐัศาสตร์ ความสมัพนัธ์ระหว่าง
ประเทศ

มธ. คณะรฐัศาสตร ์ภาควชิา
ความสมัพนัธ์ระหว่าง
ประเทศ 
โทร.0 2221 6111-20

87 ศ.เรอืงวทิย ์ เกษสุวรรณ ศ. ศ.บ.(รฐัศาสตร)์
รป.ม.
ร.ด.

รฐัศาสตร์ นโยบายสาธารณะ
การปกครองทอ้งถิน่
และการเมอืงการปกครอง

มรภ.ชยัภมูิ พนกังาน โปรแกรมวชิา          
รฐัประศาสนศาสตร ์  
คณะศลิปศาสตรแ์ละ
วทิยาศาสตร ์ 
โทร.0 4481 5111     
ต่อ 105

88 ศ.ธรีภทัร ์ เสรรีงัสรรค์ ศ. ร.บ.(การปกครอง) 
ร.ม.(การปกครอง)  
ร.ด.(การปกครอง)

รฐัศาสตร์ รฐัศาสตร์ มสธ. สาขาวชิารฐัศาสตร ์ 
โทร.0 2218 7323 , 
0 2218 7250-53

89 ศ.ปรชัญา   เวสารชัช์ ศ. ร.บ.(การฑตู) 
ร.ม.(การฑตู)
Ph.D.(Pol.Sci.)

รฐัศาสตร์ รฐัศาสตรก์ารปกครอง มสธ. เกษยีณ สาขาวชิารฐัศาสตร ์
โทร.0 2503 2121-4     
ต่อ 3757
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61 : กลุ่มสงัคมศาสตร์

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

90 ศ.ทนิพนัธุ์   นาคะตะ ศ. วท.บ.(ทบ.)
รป.ม.(มธ.)
M.A.(Pol.Sci.)
Ph.D.(Pol.Sci.)

รฐัศาสตร์ รฐัศาสตร,์การเมอืงไทย สพบ. ลาออก บา้นเลขที ่79/143 
หมูบ่า้นสมัมากร ซอย 2
ถ.สามวา 29 แขวงบาง
ชนั เขตคลองสามวา 
กทม. 10510
โทร. 0 2379 7721

91 ศ.ธเนศว ์ เจรญิเมอืง ศ. ร.บ. 
M.A.(Russian Area Studies)
Ph.D.(Comparative Politics)

รฐัศาสตร ์
(การเมอืงการปกครอง)

รฐัศาสตร์
(การเมอืงการปกครอง)

มช. คณะรฐัศาสตรแ์ละ      
รฐัประศาสนศาสตร ์
โทร.0 5394 3509 , 
0 5394 3524

92 ศ.ชืน่ฤทยั กาญจนะจติรา ศ. ศ.บ. 
M.A. (Economics)  
Ph.D. (Sociology)

วจิยัประชากรและสงัคม  -  HIV / AIDS 
 - Health economics
 - Health System

มม. สถาบนัวจิยัประชากร
และสงัคม 
โทร. 0 2441 0201-4 
0 2441 9666
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61 : กลุ่มสงัคมศาสตร์

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

93 ศ.ปัทมา ว่าพฒันวงศ์ ศ. วท.บ. (พยาบาลและผดุง
ครรภ)์
วท.ม. (เวชศาสตรช์มุชน) 
ปร.ด. (ประชากรศาสตร)์

วจิยัประชากรและสงัคม วจิยัประชากรและสงัคม มม. สถาบนัวจิยัประชากร
และสงัคม
มหาวทิยาลยัมหดิล
โทร. 0 2441 0201-4 ต่อ
 510

94 ศ.เบญจา  
      ยอดด าเนิน-แอต็ตกิจ์

ศ. ร.บ.(สงัคมวทิยา – 
มานุษยวทิยา)
M.A.
Ph.D.(Anthropology)

วจิยัประชากรและสงัคม วจิยัประชากรและสงัคม มม. พนกังาน สถาบนัวจิยัประชากร
และสงัคม  
โทร.0 2441 0201-4

95 ศ.อภชิาต ิ  จ ารสัฤทธริงค์ ศ. รบ. 
AM.(Sociology) 
Ph.D.(DemographySociology
)

วจิยัประชากรและสงัคม วจิยัประชากรและสงัคม, 
ประชากรศาสตรแ์ละ
สงัคมวทิยา

มม. ลาออก 245/5  ซอย 7/2 
หมูบ่า้นชวนชืน่พารค์ววิ
แขวงบางระบาด เขต
ตลิง่ชนั กรุงเทพฯ 10170
โทร. 0 2448 0999
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61 : กลุ่มสงัคมศาสตร์

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

96 ศ.ประชมุ   โฉมฉาย ศ. D.E.S. 
B.A./B.Litt.                      

เศรษฐศาสตร์ ทฤษฎเีศรษฐศาสตร์ จฬ. เกษยีณ 1131/298 ถนนเทอดศริิ
 อาคารเทอดศริ ิ        
ชัน้ 19 ดุสติ กรุงเทพฯ
10300
โทร. 0 2243 1234,
0 2243 744

97 ศ.ฉตัรทพิย ์  นาถสุภา ศ. รบ.(รฐัศาสตรก์ารฑตู) 
รม.(ความสมัพนัธ์ระหว่าง
ประเทศ) 
M.A.(Economics)
M.A. in Law and Diplomacy 
 
M.A.(Economics) 
Ph.D.(Economics)

เศรษฐศาสตร์ ประวตัศิาสตรเ์ศรษฐกจิ จฬ. เกษยีณ 54 ถนนเศรษฐศริ ิ 
กรุงเทพฯ 10400 
โทร. 0 2218 6203

98 ศ.อศิรา  ศานตศิาสน์ ศ. วท.บ. (เคม)ี
พบ.ม. (สถติปิระยกุต์)
M.Econ. 
Ph.D. (Economics)

เศรษฐศาสตร์ ปรมิาณวเิคราะห,์ 
การกระจายรายได ้
(เศรษฐศาสตร์
พฒันาการ), ภาษี

จฬ. คณะเศรษฐศาสตร ์
โทร. 0 2218 6255
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61 : กลุ่มสงัคมศาสตร์

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

99 ศ.เทยีนฉาย   กรีะนนัทน์ ศ.* ร.บ.
M.A.(Economics)
A.M.(Economics) 
Ph.D.(Economics)

เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตรป์ระชากร 
เศรษฐศาสตรท์รพัยากร
มนุษย์

จฬ. เกษยีณ 8  ซ.ประสาทสุข     
ถนนเยน็อากาศ     
แขวงชอ่งนนทร ี      
เขตยานนาวา    
กรุงเทพฯ 10120  
โทร. 0 2249 1512

100 ศ.ผาสุก   พงษ์ไพจติร ศ.* B.S.(Economics) 
M.S.(Economics) 
Ph.D.(Economics)

เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตรก์ารเมอืง จฬ. เกษยีณ คณะเศรษฐศาสตร ์
โทร.0 2218 6203

101 ศ.ไพฑรูย ์ วบิูลชตุกิุล ศ. สต.บ.
ศ.ม.
Ph.D. (Economics)

เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตรร์ะหว่าง
ประเทศ การคา้ระหว่าง
ประเทศ การเงนิ
ระหว่างประเทศ 
พฒันาการเศรษฐกจิ 
เศรษฐศาสตร์
อุตสาหกรรม 
เศรษฐศาสตรม์หภาค

จฬ. คณะเศรษฐศาสตร ์
โทร. 0 2218 6277
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61 : กลุ่มสงัคมศาสตร์

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

102 ศ.วรเวศม ์ สุวรรณระดา ศ. B.Econ 
M.Econ(Economic Theory)
Ph.D.(Economic)

เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ จฬ. คณะเศรษฐศาสตร ์ 
โทร. 0 2218 6200-96

103 ศ.สมคดิ   แกว้สนธิ ศ.* บช.บ.
M.A.(Economics) 
Cert.in Quantitative 
Methods of Economics

เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตรส์าธารณสุข จฬ. เกษยีณ 170 ซ.องครกัษ์ 
ถ.นครไชยศร ีเขตดุสติ
กรุงเทพฯ 10300 
โทร.0 2241 1853

104 ศ.สุทธพินัธ์  จริาธวิฒัน์ ศ. Licence es Sciences 
Economiques
Maitrise es Sciences 
Economiques 
Diploma d’etudes 
approfindies en Sciences 
Economiques    
Doctorat de 3e cycle es 
Sciences Economiques

เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตรก์าร
พฒันาภมูภิาคประเทศ
ต่าง ๆ,International 
Trade, Investment, 
Finance

จฬ. คณะเศรษฐศาสตร ์ 
โทร 0 2218 6277
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61 : กลุ่มสงัคมศาสตร์

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

105 ศ.ตรีณ  พงศม์ฆพฒัน์ ศ.* ศ.บ.(เศรษฐศาสตรป์รมิาณ
วเิคราะห)์
ศ.ม.
 M.Sc.(Economics)
Ph.D.(Economics)

เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตรม์หภาค
และเศรษฐศาสตร์
ระหว่างประเทศ

จฬ. ลาออก คณะเศรษฐศาสตร ์
โทร. 0 2218 6238, 
0 2218 6241 ต่อ 3

106 ศ.ศริเิพญ็  ศุภกาญจนกนัติ ศ. วท.บ. (สถติ)ิ       
สต.ม. (สถติ)ิ
M.A. (Economics)  
Ph.D. (Economics)            

เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตรส์าธารณสุข จฬ. คณะเศรษฐศาสตร ์  
โทร. 0 2218 6278,    
0 2218 6280-1

107 ศ.ภมูฐิาน  รงัคกลูนุวฒัน์ ศ. ศศ.บ. (เศรษฐมติ ิการเงนิ
การคลงั)
ศศ.ม.(ศรษฐมติ)ิ
M.Sc. (Statistics)
Ph.D. (Econimics)

เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมติ ิการเงนิ 
การคลงั

ม. 
หอการคา้
ไทย

คณะเศรษฐศาสตร ์
โทร. 0 2697 6320
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61 : กลุ่มสงัคมศาสตร์

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

108 ศ.ทองโรจน์   อ่อนจนัทร์ ศ. ศส.บ.
M.S. Agr.Econ. 
Ph.D.Agr.Econ.

เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตรเ์กษตร, 
เศรษฐศาสตรท์รพัยากร

มก. ลาออก 93/1 เคนซงิตนัเพรส 
ซอย 15 ชัน้ 4 ถนนแจง้
วฒันะ ทุ่งสองหอ้ง  
หลกัสี ่กรุงเทพฯ 10210 
โทร. 0 2575 1522

109 ศ.กลัปพฤกษ์  ผวิทองงาม   ศ. วท.บ. (เกษตรศาสตร)์
M.Sc. (Agricultural
Economics)
Ph.D. (Agricultural
Economics)

เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ มข. ภาควชิาเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
โทร. 0 4320 2401 
ต่อ 205

110 ศ.มิง่สรรพ ์ ขาวสอาด ศ.* ศศ.บ.
ศศ.ด. 
ประกาศนียบตัรการฝึกอบรม
ดา้นเศรษฐศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม

เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ มช. เกษยีณ คณะเศรษฐศาสตร์
โทร.0 5322 1699
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61 : กลุ่มสงัคมศาสตร์

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

111 ศ.ทรงศกัดิ ์ ศรบุีญจติต์ ศ.* ศ.บ.
ศ.ม. 
Ph.D.(Agriculture 
Economics)

เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมติิ
เศรษฐศาสตรเ์ชงิปรมิาณ
เศรษฐศาสตรเ์กษตร
และเศรษฐศาสตรก์ารเงนิ

มช. คณะเศรษฐศาสตร์
โทร.0 5394 2201

112 ศ.ประเสรฐิ ไชยทพิย ์ ศ. วท.บ. (พชืไร)่          
M.A.. (Agricultural 
Extension) 
Ph.D. (Agricultural 
Economics)          

เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ มช. คณะเศรษฐศาสตร ์
โทร. 0 5394 2208

113 ศ.เกรกิเกยีรต ิ  
           พพิฒัน์เสรธีรรม

ศ. พณ.บ. 
บช.บ. 
M.A.
M.S.

เศรษฐศาสตร์ การคลงั มธ. ลาออก 684 ซอยพหลโยธนิ 24 
ถนนพหลโยธนิ  ลาดยาว
 จตุจกัร  กรุงเทพฯ 
10900 
โทร. 0 2511 3077
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61 : กลุ่มสงัคมศาสตร์

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

114 ศ.ศุภวจัน์  รุ่งสุรยิะวบิูลย์ ศ. วศ.บ. 
Ph.D. (Energy, 
Environmental and Mineral 
Economics)

เศรษฐศาสตร์ ทฤษฎเีศรษฐศาสตร ์
จุลภาค, เศรษฐมติ,ิ 
เศรษฐศาสตร์
อุตสาหกรรม, 
เศรษฐศาสตรก์ารเกษตร

มธ. คณะเศรษฐศาสตร ์
โทร. 0 2613 2460

115 ศ.สกนธ์  วรญัญวูฒันา ศ. ศศ.บ. 
M.A.(Economics)
Ph.D.(Social Science)

เศรษฐศาสตร์ ทฤษฎเีศรษฐศาสตร์
จุลภาค  
ทฤษฎเีศรษฐศาสตรม์ห
ภาค  และเศรษฐศาสตร์
การคลงั

มธ. คณะเศรษฐศาสตร ์ 
โทร.0 2613 2441

116 ศ.บุญคง   หนัจางสทิธิ ์ ศ. ศ.บ.
M.A.(Economics)
Ph.D.(Economics)

เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ มธ. เกษยีณ คณะเศรษฐศาสตร ์
โทร.0 2221 6111-20

117 ศ.ปราณ ี ทนิกร ศ. B.A. (Econ.)
Ph.D. (Econ.)

เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ มธ. เกษยีณ คณะเศรษฐศาสตร์
โทร. 0 2613 3333

118 ศ.ประยงค ์ เนตยารกัษ์ ศ. ศ.บ. 
ศ.ม.
Ph.D.

เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตรก์ารเกษตร มธ. เกษยีณ คณะเศรษฐศาสตร ์ 
โทร.0 2613 2430, 
0 2696 6124
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61 : กลุ่มสงัคมศาสตร์

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

119 ศ.พรายพล  คุม้ทรพัย์ ศ. ศ.บ.
ศ.ม.
ศ.ด.

เศรษฐศาสตร์ เศรษฐกจิการเงนิ
ระหว่างประเทศ, 
นโยบายการเงนิและ
การคลงั

มธ. เกษยีณ คณะเศรษฐศาสตร ์
โทร. 0 2613 2409

120 ศ.ภาณุพงศ ์ นิธปิระภา ศ. ศ.บ. 
M.Sc.(Economics) 
Ph.D.(Economic)

เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตรการเงนิ, 
เศรษฐศาสตรร์ะหว่าง
ประเทศ, เศรษฐศาสตร์
การพฒันษ

มธ. คณะเศรษฐศาสตร ์
โทร. 0 2696 5983

121 ศ.รงัสรรค ์  ธนะพรพนัธุ์ ศ. ศ.บ. 
B.A.(Cantab)
M.A.(Cantab)

เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ มธ. เกษยีณ คณะเศรษฐศาสตร ์
โทร.0 2221 6111-20

122 ศ.อภชิยั   พนัธเสน ศ.* ศ.บ.(เศรษฐศาสตร)์
M.A.(Economics)
Ph.D.(Economics)

เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตรก์ารพฒันา มธ. เกษยีณ คณะเศรษฐศาสตร์
โทร.0 2221 6171-80 
ต่อ 2438

123 ศ.อารยะ  ปรชีาเมตตา ศ. ศ.บ. 
ศ.ม. 
Energy Management and 
Policy   Regional Science

เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ มธ. คณะเศรษฐศาสตร ์
โทร. 0 2613 2468
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61 : กลุ่มสงัคมศาสตร์

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

124 ศ.เอื้อมพร  พชิยัสนิธ ศ. ศ.บ.
M.Sc. (Economics)
Ph.D. (Economics)

เศรษฐศาสตร์ ทฤษฎเีศรษฐศาสตร์
จุลภาค
เศรษฐศาสตรก์ารคลงั
เศรษฐศาสตรร์ะหว่าง
ประเทศ

มธ. คณะเศรษฐศาสตร์
โทร. 0 2613 2451
0 2696 6130

125 ศ.ดเิรก  ปัทมสริวิฒัน์ ศ. ศศ.บ.(เศรษฐศาสตร)์ 
M.S.(Economics)
Ph.D.(Economics)
Cert.(Training on 
Development)

เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ มน. คณะพฒันาการเศรษฐกจิ
สถาบนับณัฑติพฒัน-
บรหิารศาสตร์
โทร. 0 2727 3650

126 ศ.สุชาต ิ ธาดาธ ารงเวช ศ. ศ.บ.
M.Sc.(Economics)
Ph.D.(Economics)

เศรษฐศาสตร์ กรมเจรจาการคา้
ระหว่างประเทศ และ
เศรษฐศาสตรก์ารคลงั

มร. คณะเศรษฐศาสตร ์
โทร.0 2310 8534,    
 0 2310 8528

127 ศ.ธรรมนูญ   โสภารตัน์ ศ. ศ.บ.  
M.S.(Economic) 
Ph.D.

เศรษฐศาสตร์ ทฤษฎเีศรษฐศาสตร,์ 
เศรษฐศาสตรก์ารพฒันา

มร. ลาออก 70 ซอยพลูทรพัยส์นิ   
ถ.รามค าแหง 24 
กรุงเทพฯ  10240  
โทร.0 2318 0747,    
 0 2625-2930
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61 : กลุ่มสงัคมศาสตร์

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

128 ศ.ธรีะพงษ์  วกิติเศรษฐ ศ. B.Sc.(Chemical 
Engineering) 
Ph.D.(Economics)

เศรษฐศาสตร์ จุลเศรษฐศาสตร ์และ
เศรษฐศาสตรก์ารไฟฟ้า

สพบ. เกษยีณ คณะพฒันาการเศรษฐกจิ 
โทร.0 2375 0243

129 ศ.ชวนิทร ์  ลนีะบรรจง ศ. ศ.บ. 
พบ.ม. 
D.Econ.

เศรษฐศาสตร์ ทฤษฎเีศรษฐศาสตรม์ห
ภาค, เศรษฐศาสตร์
การเงนิ, เศรษฐศาสตร์
การพฒันา

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

130 ศ.พริยิะ  ผลพริุฬห์ ศ. ศ.บ.(เศรษฐศาสตรร์ะหว่าง
ประเทศ)
M.Sc.(Policy Economics) 
M.A.(Economics)   
Ph.D.(Economics)

เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สพบ. คณะพฒันาการเศรษฐกจิ 
โทร.0 2727 3636, 
0 2727 3526

131 ศ.เมธ ี  ครองแกว้ ศ. B.A.(Economics and Policy 
Science) 
M.A.(Economics) 
Ph.D.(Economics)

เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตรก์ารพฒันา สพบ. ลาออก คณะพฒันาการเศรษฐกจิ
  
โทร.0 2377 7400    ต่อ
 2316
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61 : กลุ่มสงัคมศาสตร์

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

132 ศ.กลัยาณ ี เสนาสุ ศ. ศส.บ.
วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร)์ 
M.A.(Economics)
Ph.D.(Public Policy 
Analysis-Economics)

เศรษฐศาสตร์
(การบรหิารทรพัยากร

มนุษย)์

การบรหิารทรพัยากร
มนุษย ์และการบรหิาร
ค่าตอบแทน

สพบ. คณะพฒันาทรพัยากร
มนุษย ์
โทร.0 2727 3489

133 ศ.อาร ี วบิูลยพ์งศ์ ศ.* ศ.บ.(เศรษฐศาสตรส์หกรณ์)
M.Sc.(Agricultural 
Development Economics) 
Ph.D.(Agricultural 
Economicsy)

เศรษฐศาสตรเ์กษตร Agricultural Marketing มช. เกษยีณ ภาควชิาเศรษฐศาสตร์
เกษตรและส่งเสรมิ
การเผยแพร่การเกษตร 
คณะเกษตรศาสตร ์
โทร. 0 5394 4066

134 ศ.คุณหญงิสุชาดา   
                   กรีะนนัทน์

ศ. พศ.บ.
A.M.(Statistics) 
Ph.D.(Statistics)

สถติิ สถติศิาสตร,์ 
ระบบสารสนเทศสถติิ

จฬ. เกษยีณ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
โทร. 0-2218-3305,
0-2218-3356

135 ศ.สุชาต ิ  ประสทิธริฐัสนิธุ์ ศ. B.A.Economic & Pol. Sci. 
M.A.Sociology 
Ph.D. in Sociology (Phi 
Beta Kappa)

สถติิ สถติปิระยกุต์,สงัคม
วทิยา,ประชากรศาสตร,์
การประเมนิผล
โครงการ/แผนงานและ
นโยบาย

มร. เกษยีณ 38 ซอยลาดพรา้ว 56 
ถนนลาดพรา้ว กรุงเทพฯ
 10310 
โทร. 0 2514 1436
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61 : กลุ่มสงัคมศาสตร์

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

136 ศ.ส ารวม  จงเจรญิ ศ. กศ.บ.(คณคิศาสตร)์ 
พบ.ม.(สถติปิระยกุต์      
M.A.(Mathematics Actuarial 
Science)
Ph.D.(Statistics)

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

สพบ. คณะสถติปิระยกุต์
โทร. 0 2727 3068,
 0 2727 3030,         
 0 2727 3551

137 ศ.จริาวลัย ์ จติรถเวช ศ. วท.บ. (ศกึษาศาสตร)์
พบ.ม. (สถติปิระยกุต์)
Ph.D. (Statistics)

สถติปิระยกุต์ สถติปิระยกุต์ สพบ. คณะสถติปิระยกุต์ 
โทร. 0 2727 3037-40

138 ศ.ประชมุ  สุวตัถี ศ. B.Sc.(Math)           
M.S.(Math)        M.S.(Pure 
Math)    Ph.D.(Stat)

สถติปิระยกุต์ ทฤษฎสีถติ,ิ 
การวเิคราะหข์อ้มลูทาง
สถติิ

สพบ. เกษยีณ คณะสถติปิระยกุต์ 
ภาควชิาสถติ ิ 
โทร. 0 2727 3052
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61 : กลุ่มสงัคมศาสตร์

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

139 ศ.สุภางค ์  จนัทวานิช ศ.* อ.บ.
M.A.(Anthropology)
Ph.D.(Sociology)

สงัคมวทิยา การยา้ยถิน่ จฬ. เกษยีณ คณะรฐัศาสตร ์ภาควชิา
สงัคมวทิยาและ
มานุษยวทิยา  
โทร.0 2218 7203

140 ศ.ประเสรฐิ   แยม้กลิน่ฟุ้ง ศ. ร.บ. 
M.P.A.  
Ph.D.(Candidate in 
Sociology)

สงัคมวทิยา สงัคมวทิยา จฬ. เกษยีณ 160 ลาดพรา้ว 15 
ลาดยาว บางเขน 
กรุงเทพฯ 10900 
โทร. 0 2511 1382

141 ศ.สุรชิยั  หวนัแกว้ ศ. ร.บ.(สงัคมวทิยา) 
M.A.(Sociology)

สงัคมวทิยา สงัคมวทิยา จฬ. เกษยีณ ภาควชิาสงัคมวทิยาและ
มานุษยวทิยา    
คณะรฐัศาสตร์
โทร.0 2218 7299

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

สงัคมวทิยา สงัคมกบัพุทธศาสนา มก. คณะสงัคมศาสตร ์
ภาควชิาสงัคมวทิยาและ
มานุษยวทิยา
โทร.0 2561 3480, 
0 2561 3484
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61 : กลุ่มสงัคมศาสตร์

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

143 ศ.สนิท   สมคัรการ ศ. ธ.บ.
M.A.(Soc.Anthro.)
Ph.D.(Anthro)

สงัคมวทิยา การเปลีย่นแปลงทาง
สงัคม-วฒันธรรม

สพบ. เกษยีณ 4/383 หมูบ่า้นสหกรณ์
เคหะสถาน 4 ถนนเสรี
ไทย คลองกุ่ม บงึกุ่ม 
กรุงเทพฯ 10240  
โทร. 0 2377 6764,
0 2379 7678

144 ศ.นิพนธ์   คนัธเสวี ศ. B.S.(Agricultural Edu.) 
M.Ed. 
Ph.D.(Agricultural Ed.)

สงัคมวทิยาและ
มานุษยวทิยา

การพฒันาสงัคม มก. เกษยีณ 689 หมู ่2  ซ.ธนาคาร
อาคารสงเคราะห ์3 ถนน
งามวงศว์าน      ต.
บางเขน อ.เมอืง      จ.
นนทบุร ี11000  
โทร.0 2588 0235

145 ศ.เสรนิ   ปุณณะหติานนท์ ศ. ร.บ.
M.A.(Government)
Ph.D.(Sociology)

สงัคมวทิยาและ
มานุษยวทิยา

อาชญาวทิยา มธ. เกษยีณ 231 ซ.15
อาคารทุ่งมหาเมฆ
แขวงทุ่งวดัดอน 
 เขตสาธร กรุงเทพฯ 
10120
โทร.0 2286 7753
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61 : กลุ่มสงัคมศาสตร์

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

146 ศ.พมิพวลัย ์บุญมงคล ศ. ร.บ. 
M.A.(Medical Sociology) 
Ph.D. (Medical Anthropohy)

สงัคมศาสตร์ Gender, HIV/AIDS 
Leprosy, stigma 
Infertility Reproductive 
tract infection Sexual, 
reproductive health, 

มม. คณะสงัคมศาสตรแ์ละ
มนุษยศาสตร ์
โทร. 0 2800 2841-59 
ต่อ 1201-02, 
0 84335 7208147 ศ.ยพุา   วงศไ์ชย ศ. สส.บ. 

ประกาศนียบตัรชัน้สงู
M.S.W.(Social Work)

สงัคมสงเคราะห์ การบรหิารนโยบาย
สวสัดกิารสงัคม 
การบรหิารองคก์าร
สงัคม สงเคราะหเ์อกชน
ทฤษฎกีารสงัคม
สงเคราะห์

มธ. เกษยีณ คณะสงัคมสงเคราะห์
ศาสตร ์
ภาควชิาสงัคม
สงเคราะหศ์าสตร์
โทร.0 2221 6171-80 
ต่อ 2518

148 ศ.กติพิฒัน์  
             นนทปัทมะดุลย์

ศ. สส.บ. (ศกึษาศาสตร)์
สส.ม. (สถติปิระยกุต์)
Ph.D. (Research in Policy)

สงัคมสงเคราะห ์
ทางการแพทย์

สงัคมสงเคราะห์
ทางการแพทย์

มธ. คณะสงัคมสงเคราะห์
ศาสตร์
0 2613 2504  
0 2696 5570

149 ศ.ระพพีรรณ ค าหอม ศ. ศศ.บ. (สงัคมวทิยาและ
มานุษยวทิยา)
สส.ม.

สงัคมสงเคราะหศ์าสตร์ การบรหิารและ
นโยบายสวดักิารสงัคม, 
สวสัดกิารสงัคมผูส้งูอายุ
 สวสัดกิารชมุชน

มธ. คณะสงัคมสงเคราะห์
ศาสตร ์
โทร. 0 2613 2517

Page 44 of 45 ขอ้มลู ณ 5 กรกฎาคม 2561



61 : กลุ่มสงัคมศาสตร์

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

150 ศ.วนัทนีย ์วาสกิะสนิ ศ. สส.บ.
M.Sc.(Public Health)

สงัคมสงเคราะหศ์าสตร์   สงัคมสงเคราะหแ์ละ
สงัคมสงเคราะหค์ลนิิก

มธ. ภาควชิาสงัคม
สงเคราะหศ์าสตรค์ณะ
สงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์
โทร. 0 2224 9417, 
0 2986 8323

151 ศ.ศศพิฒัน์  ยอดเพชร ศ. สส.บ.
สส.ม.

สงัคมสงเคราะห์
ศาสตร ์(สวสัดกิาร

ผูส้งูอายุ)

สงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์
(สวสัดกิารผูส้งูอายุ)

มธ. เกษยีณ คณะสงัคมสงเคราะห์
ศาสตร ์ภาควชิาสงัคม
สงเคราะห ์ 
โทร.0 2696 5502

หมายเหตุ ศ.* หมายถึง ต าแหน่งศาสตราจารย ์ ได้รบัเงินเดือนขัน้สูง
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