
02 สาขาวิชามนษุยศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหนง่ คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

1 นายวเิชียร  อินทะสี อ. ศศ.บ. (ประวตัศิาสตร)์       
ร.ป.ม. (รัฐประศาสน
ศาสตร)์Certificate (Korea 
Language)                  
Ph.D. (Korea Studies)

เกาหลีศึกษา เกาหลีศึกษา มธ. สถาบันเอเชีย
ตะวนัออกศึกษา     
โทร. 0 2564 5000   
ตอ่ 407

2 นางสุนทรี ลาภรุ่งเรือง อ. ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)     
M.A. (Korea Studies)    
Ph.D. (Korea Studies)

เกาหลีศึกษา เกาหลีศึกษา มบ. สาขาวชิาเกาหลีศึกษา
 ภาควชิาตะวนัออก 
คณะมนษุยศาสตร์
และสังคมศาสตร์      
 โทร.  0 3810 2310

3 นางสาวพรเพญ็ ฮั่นตระกูล รศ. อ.บ. (ประวตัศิาสตร)์        
อ.ม. (ประวตัศิาสตร์เอเชีย)

ประวตัศิาสตร์         ประวตัศิาสตร์       
 และวรรณคดีเวยีดนาม

มศก. เกษยีณ 56/273 หมู่ 5   
หมู่บ้านร่มฟา้ ซอย13
ถ.ยิงเป้าใต ้           
ต.สนามจันทร์ อ.เมือง
 จ.นครปฐม. 7300   
โทร. 089-449-2329
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4 นางจิราพร จันจุฬา ผศ. M.Ed. (Korean Language 
Education)

ภาษาเกาหลี การสอนภาษาเกาหลี มอ. ภาควชิาภาษาและ
ภาษาศาสตร์       
คณะศิลปศาสตร์    
โทร. 0 7428 6789

5 นางนสิากร พฒันใ์หญ่ยิ่ง ผศ. กศ.ม. (ชีววทิยา)             
Cert of Course 
Completionin              
M.Ed (Korean Language 
Education)

ภาษาเกาหลี   ไวยากรณ์ภาษาเกาหลี  
 และการแปลภาษาเกาหลี

มอ. ภาควชิาตะวนัออก  
คณะมนษุยศาสตร์
และสังคมศาสตร์      
โทร. 0 7331 
3930-50 ตอ่ 3051

6 นายฉลวย มงคล ผศ. กศ.บ. (ภาษาไทย)         
ศศ.ม. (จารึกภาษา
ตะวนัออก)

ภาษาเขมร        แตง่บทร้อยกรอง     
         อักษรโบราณ

มบ. คณะมนษุยศาสตร์
และสังคมศาสตร์     
โทร. 0 3810 2222   
ตอ่ 2310

7 นายปกรณ์ ลิมปนสุรณ์ รศ. อ.บ. (ภาษาญ่ีปุ่น)            
อ.ม. (ปรัชญา)               
M.A. (Chinese)

ภาษาจีน ประวตัศิาสตร์ภูมิปัญญาจีน
 ภาษาและวรรณคดีจีน

มธ. ภาควชิาภาษาจีน     
คณะศิลปศาสตร์      
โทร. 0 2613 2631
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8 นางสาวชัญญพร                
            ปริญญาวฒิุชัย

ผศ. อ.บ.                          
อ.ม. (ภาษาจีน)             
Ph.D. (Chinese)          
Cert. in Chinese          
Cert. in TCSL

ภาษาจีน ภาษาจีน จฬ. สาขาวชิาภาษาจีน
ภาควชิาภาษา
ตะวนัออก          
คณะอักษรศาสตร์     
 โทร. 0 2218 4739

9 นางกนกพร นุ่มทอง ผศ. ศ.บ. (ภาษาจีน)            
M.A. (Classical Chinese 
Literrature)                 
Ph.D. (Classical Chinese 
Literature)

ภาษาจีน ภาษาจีน มก. ภาควชิา
ภาษาตา่งประเทศ   
คณะมนษุยศาสตร์    
 โทร. 0 2579 5566 
ตอ่ 2204

10 นางสาวสุคนธ์ เอื้ออนนัต์ รศ. ศ.บ. (ประวตัศิาสตร)์       
M.A. (Oriental Language 
And Literrature)

ภาษาจีน ภาษาจีน มธ. 12/132 หมู่ 6       
ซอยเสรีวลิล่า 4       
ถ.ศรีนครินทร์     
แขวงหนองบอน       
เขตประเวศ    
กรุงเทพฯ              
โทร 0 2707 8825
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11 นายกังวล คัชชิมา ผศ. ร.บ. (ทฤษฎีและเทคนคิทาง
รัฐศาสตร)์                  
ศศ.บ. (ไทยคดีศึกษา)      
ศศ.ม. (เขมรศึกษา)
ศศ.ม. (จารึกภาษา
ตะวนัออก)
ศศ.ด. (ภาษาเขมร)

ภาษาตะวนัออก       จารึก และภาษาเขมร มศก. คณะโบราณคดี      
โทร. 0 2224 7684

12 นางสาวอรวรรณ บุณยฤทธ์ิ ผศ. ศศ.บ. (ภาษาศาสตร)์     
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร)์     
Ph.D. (Linguistics)

ภาษาตะวนัออก       ภาษาศาสตร์ จารึก    
        และภาษาเขมร

มศก. คณะโบราณคดี      
โทร. 0 2224 7684

13 นางสาวมนธิรา ราโท ผศ. อ.บ. (ภาษาไทย)           
M.A. (Language and 
Literature of South East 
Asia)                       
Ph.D. (Modern 
Vietnamese Literature)

ภาษาเวยีดนาม ภาษาเวยีดนาม จฬ. ภาควชิาภาษา
ตะวนัออก          
คณะอักษรศาสตร์    
โทร. 0 2218 4739
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14 นางสาวเพยีรศิริ วงศ์วภิานนท์ ผศ. อ.ม. (ภาษาอังกฤษ)        
M.A. (Linguistics)        
Ph.D. (Linguistics)

ภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ 
ปริจเฉทวเิคราะห์ 

วากยสัมพนัธ์ อรรถศาสตร์
 และทฤษฎีภาษาศาสตร์

มธบ. สถาบันภาษา          
โทร. 0 2954 7300

15 นายวรวทิย์ บารู ผศ. กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)      
M.A. (Sociolinguistics)   
Ph.D. (Sociolinguistics)

อิสลามศึกษา Dialectology, Language 
Planning, Language 
Policy, Language Use, 
Malay Language

มอ. เกษยีณ 181/125 ม.6 ถ.เจริญ
ประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล  
อ.เมือง จ.ปัตตาน ี   
โทร. 089-8707974

16 นายหะสัน หมัดมาน ผศ. B.A. (English language 
and Literture)                  
M.A. (English Language 
and Literture)             
Ph.D. (Middle East 

อิสลามศึกษา Islamic Education, 
Pondok and Changes, 
Malay Litterateur and its 
Role in Nation Building

มอ. เกษยีณ วทิยาลัยอิสลามศึกษา
โทร. 0 7333 1305

หมายเหตุ  ** บัญชีรายช่ือนี้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ส าหรับพิจารณาเฉพาะต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์
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