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ข้อเสนอของคณาจารย์ทั่วประเทศต่อแนวทางการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย 
 
เรียน   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
  
เรื่อง   ขอให้มีการทบทวนแนวทางการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย  
ส าเนาถึง  กกอ. สกอ. อธิการบดีทั่วประเทศ ที่ประชุมอธิการบดีทั่วประเทศ ที่ประชุมสภาคณาจารย์ทั่ว
  ประเทศ  
 
 สืบเนื่องจากการที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(กกอ.) ได้ด าเนินนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษา โดยเน้นการผลักดันให้มหาวิทยาลัยชั้นน าของไทยเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ เพียงเพ่ือการไต่อันดับสู่ ความเป็นมหาวิทยาลัย
ระดับโลก และการบังคับใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ อันเป็นที่รู้จักกันดีในนามของ 
มคอ. หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษโดยย่อว่า TQF เพ่ือควบคุมให้การเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยเป็นไป
ในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน แนวทางทั้งสองประการ ถูกพัฒนาขึ้นมาพร้อมกับการสร้างตัวชี้วัดจ านวน
มาก และระบบการกรอกเอกสารในปริมาณมหาศาล เพ่ือใช้วัดผลการด าเนินงานของหลักสูตรและอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามแนวทางท่ีสกอ.ก าหนด 
 
 แนวนโยบายดังกล่าวเน้นการควบคุมบังคับแบบรวมศูนย์อ านาจ ด้วยการสร้างมาตรฐานเชิงเดี่ยวขึ้นใช้
กับทุกสาขาวิชาการ และทุกมหาวิทยาลัย วัดคุณภาพเพียงด้วยผลงานเชิงปริมาณภายใต้กรอบคิดที่คับแคบ
ของสกอ. และสร้างภาระการกรอกเอกสารจ านวนมากที่ไม่เก่ียวข้องใด ๆกับคุณภาพวิชาการ ให้กับคณาจารย์ 
ซึ่งสร้างป๎ญหานานับประการขึ้นต่อระบบการเรียนการสอน และการพัฒนางานวิชาการในมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนทิศทางอันยั่งยืนในการพัฒนาอุดมศึกษา อันได้แก่  
 
 1. การบั่นทอนเจตจ านงและความรับผิดชอบต่อสังคมของอุดมศึกษา การที่สกอ.มุ่งสร้างมหาวิทยาลัย
ไทย ไปสู่ความเป็นเลิศ ด้วยการยึดเอาระบบการจัดอันดับ (ranking) ขององค์กรธุรกิจบางแห่ง อาทิ Time 
Higher Education-QS เป็นเกณฑ์มาตรฐานเพียงอย่างเดียว เป็นแนวทางที่เป็นป๎ญหาอย่างยิ่ง เพราะระบบ
การจัดอันดับดังกล่าว เป็นระบบที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากในวงการอุดมศึกษานานาชาติ ถึงความ
น่าเชื่อถือทางวิชาการ ความอคติทางเชื้อชาติ และภาษา ตลอดจนความเป็นมาตรฐานเชิงเดี่ยวภายในโลก ที่
เน้นแต่เพียงภาษาอังกฤษเป็นส าคัญ โดยให้ความส าคัญกับหลักเกณฑ์เชิงปริมาณเพียงอย่างเดียว หากแต่ขาด
ความใส่ใจต่อความส าคัญเชิงคุณภาพ ความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนลักษณะที่แตกต่างกันในเชิงบทบาท
และพันธกิจที่แตกต่างกันของมหาวิทยาลัย และสาขาวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าหมายของอุดมศึกษาที่
พึงมีต่อท้องถิ่นที่ตนตั้งอยู่ เกณฑ์ดังกล่าว ไม่เพียงแต่เป็นเกณฑ์ที่ไม่เหมาะสม หากแต่ยังก่อให้เกิดการเบียด
ขับมหาวิทยาลัย และงานวิชาการในสายอ่ืน ๆ ที่ทรงคุณค่าหากแต่ไม่อาจแข่งขันได้ในเชิงปริมาณออกไปอีก
ด้วย 
 
 2. การคุกคามเสรีภาพทางวิชาการ การรวมศูนย์อ านาจและการท าลายธรรมาภิบาลของอุดมศึกษา 
การบังคับใช้ระบบประกันคุณภาพ ตลอดจนตัวชี้วัด (KPI) จ านวนมากของสกอ. ไม่เพียงแต่ซ้ าซ้อนกับระบบ
ประกันคุณภาพท่ีมีอยู่แล้วของสมศ. แต่ยังคุกคามเสรีภาพทางวิชาการของอุดมศึกษาและคณาจารย์ ด้วยการ
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บังคับใช้กรอบคิดแบบมาตรฐานเดียวกับทุกๆศาสตร์และสาขาวิชาการ โดยมิได้เปิดให้มีการรับฟ๎งความ
คิดเห็นใด ๆ จากสมาชิกในชุมชนวิชาการ ซึ่งเป็นขัดต่อบทบัญญัติว่าด้วยอิสรภาพทางการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยตามที่ได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอีกด้วย 
 
  3. การท าลายคุณภาพวิชาการด้วยระบบการประกันคุณภาพอันด้อยประสิทธิภาพ กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษา (มคอ.) ที่พัฒนาโดยสกอ.และบังคับใช้กับมหาวิทยาลัยและคณาจารย์ทั่วประเทศนั้น เป็น
กรอบที่ด้อยคุณภาพ และคับแคบในทางแนวคิด ไม่มีส่วนใดที่เกี่ยวข้องหรือช่วยในการยกระดับคุณภาพของ
การเรียนการสอน แต่กลับเพ่ิมภาระงานกรอกเอกสารจ านวนมหาศาลให้กับคณาจารย์ สกอ .มักอ้างถึงความ
จ าเป็นในการบังคับใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ เพ่ือควบคุมก ากับมหาวิทยาลัยก่อตั้งใหม่ ให้มีคุณภาพที่ได้
มาตรฐาน แต่การบังคับกรอกเอกสารจ านวนมาก ย่อมมิใช่แนวทางการควบคุมก ากับเชิงคุณภาพ กว่าสองปี
ของการบังคับใช้มคอ. ได้เกิดการลอกข้อมูลระหว่างกันของสาขาวิชาต่างๆทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย ด้วย
ภาระงานที่หนักอ้ึง คณาจารย์ส่วนใหญ่จึงกรอกข้อมูลสักเพียงแต่ให้เสร็จไป หรือกระทั่งเกิดการว่าจ้างกลุ่ม
บุคคลขึ้นมาท าหน้าที่ในกรอกข้อมูลแทนคณาจารย์ ซึ่งได้ท าให้มคอ.ที่บังคับใช้โดยสกอ. กลายเป็นเครื่องมือที่
ไร้ความหมาย และไม่มีผลใดๆต่อการควบคุมก ากับคุณภาพของมหาวิทยาลัยแต่อย่างใด  
 
 
ข้อเสนอของคณาจารย์  
 
  1. ทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาควรเน้นเป้าหมายเชิงคุณภาพและการรับใช้สังคม เพ่ือให้การปฏิรูป
อุดมศึกษา น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพอย่างแท้จริง ขอให้สกอ .ทบทวนแนวทางการผลักดัน
มหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ด้วยมาตรฐานเชิงเดี่ยวของการจัดอันดับ และการยึดหลักเกณฑ์การประกัน
คุณภาพเชิงปริมาณเพียงอย่างเดียว โดยสกอ.ควรหันมาพัฒนาแนวทางความเป็นเลิศของอุดมศึกษาที่วางอยู่
บนหลักการที่เคารพต่อความหลากหลายทางวิชาการ และความแตกต่างของมหาวิทยาลัย บูรณาการแนวทาง
เชิงคุณภาพเข้าเป็นส่วนหนึ่งการพิจารณาความเป็นเลิศ และให้ความส าคัญต่อการตอบสนองและรับผิดชอบ
ต่อสังคม และตอบป๎ญหาต่อท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ อันเป็นพันธะกิจส าคัญที่สถาบันอุดมศึกษาควรให้
ความส าคัญ นอกเหนือไปจากมุ่งแข่งขันไปสู่ World Class Universities 
 
 2. การปฏิรูปอุดมศึกษาต้องวางอยู่บนหลักการของการเคารพเสรีภาพทางวิชาการ แนวทางการปฏิรูป
อุดมศึกษาไทย ควรเปลี่ยนจากระบบการรวมศูนย์อ านาจที่เน้นการควบคุมบังคับ มาสู่การสนับสนุนและ
ส่งเสริม ให้สถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนสมาคมวิชาการต่างๆ ได้มีอิสระ และเสรีภาพ ตลอดจนมีส่วนในการ
พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับคุณภาพทางวิชาการของตนเอง สนับสนุนทางเลือกอ่ืนๆในการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน โดยให้ความส าคัญกับความหลากหลาย และแตกต่างของลักษณะเฉพาะ
ของสาขาวิชา สกอ.ควรปรับบทบาทของตนเองไปสู่การสนับสนุนเสรีภาพ และการมีส่วนร่วมของสถาบันต่างๆ
ในการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ ลดความซ้ าซ้อนและภาระงานทางเอกสารของระบบประกันคุณภาพที่มีอยู่ 
และหันมาสนับสนุนให้เกิดเวทีการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาระบบประกันคุณภาพทาง
วิชาการอย่างแท้จริง 
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 3. ขอให้มีการยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 เนื่องจากซ้ าซ้อนกับระบบการประกันคุณภาพการเรียนการสอนที่มีอยู่แล้วของสมศ . 
และการประกันคุณภาพภายใน (SAR) ที่ต้องจัดท าอยู่แล้วทุกปี ตลอดจนขัดกับอิสรภาพของมหาวิทยาลัย 
สกอ.ควรให้มีการประมวลและรวบรวมป๎ญหาระบบการประกันคุณภาพการเรียนการสอนของอุดมศึกษาไทย 
เปิดให้การประชุมเพ่ือรับฟ๎ง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องแนวทางการพัฒนาแนวทางการประกัน
คุณภาพที่มีความยืดหยุ่น ค านึงถึงความแตกต่างและหลากหลายของมหาวิทยาลัยเป็นส าคัญ โดยการมีส่วน
ร่วมของคณาจารย์ สมาคมวิชาการ และสมาคมวิชาชีพ ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ 
  
 คณาจารย์ดังรายชื่อแนบท้ายนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อเสนอต่างๆที่ประมวลจากความคิดเห็นของ
คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง จากผู้บริหารประเทศ สกอ . 
ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารอุดมศึกษาไทย เพ่ือให้การทิศทางการปฏิรูปอุดมศึกษาเป็นไปอย่างมี
คุณภาพ และยังประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง 

 
 

รายช่ือคณาจารย์ร่วมลงช่ือ 
สนับสนุนแถลงการณ์และข้อเสนอต่อแนวทางการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย 

(จ านวน 865 คน  จนถึงวันที่ 28 กันยายน 2554) 
 

 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

1. ศาสตราจารย์ ดร. อานันท์ กาญจนพันธุ ์   คณะสังคมศาสตร ์ 
2. ศาสตราจารย์ ดร. ยศ สันตสมบตั ิ    คณะสังคมศาสตร ์ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร. วัฒนา สุกณัศีล     คณะสังคมศาสตร ์   
4. รองศาสตราจารย์ ดร. ไทพีศรีนิวตัิ ภักดีกุล    คณะสังคมศาสตร ์   
5. รองศาสตราจารย์ ดร. เสน่ห์ ญาณสาร    คณะสังคมศาสตร ์   
6. รองศาสตราจารย ์วิระดา สมสวัสดิ์     คณะสังคมศาสตร ์   
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. ไพโรจน์ คงทวีศักดิ์    คณะสังคมศาสตร ์   
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. ภุทชงค์ กุณฑลบตุร    คณะสังคมศาสตร ์   
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. เทพินทร์ พัชรานุรักษ ์   คณะสังคมศาสตร ์   
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. ชูศักดิ์ วิทยาภัค     คณะสังคมศาสตร ์   
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. อัจฉรา วัฒนภิญโญ     คณะสังคมศาสตร ์   
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. ศุทธินี ดนตร ี     คณะสังคมศาสตร ์   
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. ลิวา ผาดไธสง-ชัยพานิช    คณะสังคมศาสตร ์   
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศร ี    คณะสังคมศาสตร ์ 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. สมพร สง่าวงศ์    คณะสังคมศาสตร ์ 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ทัศนีย์ ปุวรัตน์     คณะสังคมศาสตร ์   
17. อาจารย์ ดร. ชยันต ์วรรธนะภูต ิ      คณะสังคมศาสตร ์
18. อาจารย์ ดร. สิทธิณัฐ ประพุทธนิตสิาร     คณะสังคมศาสตร ์   
19. อาจารย์ ดร. สณัฐิตา กาญจนพันธุ์      คณะสังคมศาสตร ์   
20. อาจารย์ ดร. ขวัญชีวัน บัวแดง     คณะสังคมศาสตร ์   
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21. อาจารย์ ดร. อภิญญา เฟื่องฟูสกุล     คณะสังคมศาสตร ์   
22. อาจารย์ ดร. วสันต ์ป๎ญญาแก้ว     คณะสังคมศาสตร ์   
23. อาจารย์ ดร. อริศรา เจรญิป๎ญญาเนตร     คณะสังคมศาสตร ์   
24. อาจารย์ ดร. อรัญญา ศิริผล      คณะสังคมศาสตร ์ 
25. อาจารย์ ดร. ปนัดดา บุณยสาระนยั     คณะสังคมศาสตร ์ 
26. อาจารย์ ดร. มาล ีสิทธิเกรยีงไกร    คณะสังคมศาสตร ์ 
27. อาจารย์ ดร. ประสิทธ์ิ ลีปรีชา    คณะสังคมศาสตร ์ 
28. อาจารย ์รังสรรค ์ ประทุมวรรณ ์     คณะสังคมศาสตร ์   
29. อาจารย์ ฉลาดชาย รมิตานนท ์    คณะสังคมศาสตร ์   
30. อาจารย์ จิระ ปรังเขียว       คณะสังคมศาสตร ์   
31. อาจารย์ ชัยกฤต ม้าล าพอง      คณะสังคมศาสตร ์   
32. ศาสตราจารย์ ดร. สายชล สัตยานรุักษ์    คณะมนุษยศาสตร ์   
33. รองศาสตราจารย์ ดร. อรรถจักร์ สัตยานรุักษ ์    คณะมนุษยศาสตร ์   
34. รองศาสตราจารย์ ดร. สมพงษ์ วิทยาศักดิ์พันธ์    คณะมนุษยศาสตร ์   
35. รองศาสตราจารย ์นฤมล ธีรวัฒน์     คณะมนุษยศาสตร ์   
36. รองศาสตราจารย ์จารุนันท์ เชาวน์ดี     คณะมนุษยศาสตร ์   
37. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. อัจฉรา สโรบล    คณะมนุษยศาสตร ์   
38. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์พลอยศรี โปราณานนท์    คณะมนุษยศาสตร ์   
39. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์เบญจางค์ ใจใส แดร์ อารส์ลานิออง    คณะมนุษยศาสตร ์   
40. อาจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ เชษฐพัฒนวนิช   คณะมนุษยศาสตร ์   
41. อาจารย์ สิทธิเทพ เอกสิทธิพงษ ์    คณะมนุษยศาสตร ์   
42. อาจารย์ จณิษฐ์ เฟื่องฟ ู     คณะมนุษยศาสตร ์   
43. อาจารย์ อารี ณ น่าน      คณะมนุษยศาสตร ์   
44. อาจารย์ พนิดา อนันตนาคม      คณะมนุษยศาสตร ์   
45. อาจารย์ ทรงพันธ ์ตันตระกูล     คณะมนุษยศาสตร ์   
46. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปราณ ีวงศ์จ ารัส     คณะวิทยาศาสตร ์  
47. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกานดา เจียรศริิสมบูรณ ์ คณะวิทยาศาสตร ์  
48. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์อ าพล วงศ์จ ารัส     คณะวิทยาศาสตร ์   
49. อาจารย์ ดร. ศิริพร ชัยศร ี      คณะวิทยาศาสตร ์   
50. อาจารย์ ชาญกิจ คันฉ่อง      คณะวิทยาศาสตร ์   
51. อาจารย์ ช านาญ จันทร์เรือง     คณะวิทยาศาสตร ์   
52. อาจารย ์ชัชวาลย์ ปุณป๎น      คณะวิทยาศาสตร ์   
53. อาจารย์ บุญเกต ุฟองแก้ว     คณะวิทยาศาสตร ์   
54. อาจารย์ ชาญกิจ คันฉ่อง      คณะวิทยาศาสตร ์  
55. รองศาสตราจารย์ ดร. กลุิสรา กฤตวรกาญจน ์   คณะการสื่อสารมวลชน    
56. รองศาสตราจารย ์นรินทร์  น าเจรญิ     คณะการสื่อสารมวลชน   
57. รองศาสตราจารย ์ภูพายัพ ยอดมิง่    คณะการสื่อสารมวลชน   
58. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นาฏยา ตนานนท์    คณะการสื่อสารมวลชน   
59. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ลัดดาวลัย์ อินทรสูตร     คณะการสื่อสารมวลชน    
60. อาจารย์ ดร. ภัทร ด่านอุตรา     คณะการสื่อสารมวลชน   
61. อาจารย์ ดร.ขวัญฟ้า  ศรีประพันธ์    คณะการสื่อสารมวลชน 
62. อาจารย์ ดร. จิรพร วิทยศักดิ์พันธ์ุ      คณะการสื่อสารมวลชน 
63. อาจารย์ เทพฤทธ์ิ มณีกลุ       คณะการสื่อสารมวลชน    
64. อาจารย์ สุนันทา แย้มทัพ       คณะการสื่อสารมวลชน    



5 
 

65. อาจารย์ ศศิกานต ์ลิมปติ ิ      คณะการสื่อสารมวลชน    
66. อาจารย ์ประกาศิษย ์ พรหมกิ่งแก้ว     คณะการสื่อสารมวลชน    
67. อาจารย ์นันทสิทธ์ิ  กิตติวรากูล     คณะการสื่อสารมวลชน   
68. อาจารย์ อลิชา ตรีโรจนานนท์    คณะการสื่อสารมวลชน   
69. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทรงวุฒิ ตวงรตันพันธ์    คณะทันตแพทย์ศาสตร ์   
70. อาจารย์ ศศิธร ไชยประสิทธ์ิ       คณะทันตแพทย์ศาสตร ์   
71. อาจารย์ อติศักดิ ์จึงพัฒนาวดี       คณะทันตแพทย์ศาสตร ์   
72. อาจารย์ ธิดาวรรณ วะสีนนท์       คณะทันตแพทย์ศาสตร ์   
73. อาจารย์ วิชัย วิวัฒนคุณูปการ      คณะทันตแพทย์ศาสตร ์
74. อาจารย์ ทพ.ชนธีร์ ชินเครือ     คณะทันตแพทยศาสตร ์
75. อาจารย์ ทพ.อุดมรัตน์ เขมาลีลากลุ    คณะทันตแพทยศาสตร ์
76. อาจารย์ ทพญ.วิกันดา เขมาลลีากลุ    คณะทันตแพทยศาสตร ์   
77. รองศาสตราจารย์ สมชาย ปรีชาศลิปกุล    คณะนติิศาสตร ์   
78. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. พรรณรายรัตน์ ศรไีชยรตัน์  คณะนติิศาสตร ์   
79. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ชาตรี เรืองเดชณรงค ์   คณะนติิศาสตร ์   
80. อาจารย์ กัญญา  หิรณัย์วัฒนพงศ์     คณะนติิศาสตร ์   
81. อาจารย์ ทศพล  ทรรศนกุลพันธ์     คณะนติิศาสตร ์   
82. อาจารย ์จักรภพ  ศิริภากรกาญจน์     คณะนติิศาสตร ์ 
83. อาจารย ์วาทิศ โสตถิพันธุ์     คณะนติิศาสตร์  
84. อาจารย ์ศักดิ์ชาย จินะวงศ์     คณะนติิศาสตร์  
85. รองศาสตราจารย์ ดร. วรลญัจก์ บณุยสรุัตน์   คณะวิจติรศลิป ์ 
86. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์อัษฎา โปราณานนท์    คณะวิจติรศลิป ์  
87. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์กันต์ พูนพิพัฒน์     คณะวิจติรศลิป ์  
88. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์อุดม ฉิมภักด ี   คณะวิจติรศลิป ์  
89. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ภาณุพงษ์ เลาหสม   คณะวิจติรศลิป ์ 
90. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ธัชชัย หงส์แพง    คณะวิจติรศลิป ์ 
91. อาจารย์ ดร. จิตรลดา บุรพรัตน ์    คณะวิจติรศลิป ์  
92. อาจารย์ จรลัศักดิ ์ลอยม ี     คณะวิจติรศลิป ์  
93. อาจารย์ โฆษิต จันทรทิพย์      คณะวิจติรศลิป ์  
94. อาจารย์ ทัศนัย เศรษฐเสร ี     คณะวิจติรศลิป ์  
95. อาจารย์ วีระพันธ ์จันทร์หอม     คณะวิจติรศลิป ์  
96. อาจารย์ อุทิศ อะติมานะ      คณะวิจติรศลิป ์  
97. อาจารย์ อารยา ราษฎร์จ าเริญสุข     คณะวิจติรศลิป ์  
98. อาจารย์ มรกต เกษเกล้า      คณะวิจติรศลิป ์  
99.  อาจารย์ วรรณชัย วงษ์ตระการ    คณะวิจติรศลิป ์  
100.  อาจารย์ ศุภชัย ศาสตรส์าระ     คณะวิจติรศลิป ์  
101.  อาจารย์ เพ็ญ ภัคตะ      คณะวิจติรศลิป ์  
102.  อาจารย ์สุทธิศักดิ์ ภูธรารักษ์     คณะวิจติรศลิป ์  
103.  อาจารย์ อ านวย กัณฑอินทร์     คณะวิจติรศลิป ์  
104.  อาจารย์ ยุพา มหามาตร      คณะวิจติรศลิป ์  
105.  อาจารย์ ปรัชญา คัมภิรานนท์    คณะวิจติรศลิป ์ 
106.  อาจารย์ สากล สุทธิมาลย์     คณะวิจติรศลิป ์ 
107.  อาจารย์ ธงชัย ยุคันตพรพงษ์    คณะวิจติรศลิป ์ 
108.  อาจารย์ พดุงศักดิ ์คชส าโรง     คณะวิจติรศลิป ์ 
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109.  อาจารย์ สุกร ีเกสรเกศรา     คณะวิจติรศลิป ์
110.  ศาสตราจารย์ ดร.  ธเนศวร ์เจรญิเมือง    คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์    
111.  รองศาสตราจารย์ ดร. โกสุมภ์ สายจันทร ์   คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  
112.  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์อโณทัย วัฒนาพร    คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์    
113.  อาจารย์ ดร.  วรรณภา ลรีะศริ ิ    คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์    
114.  อาจารย์ ดร.  จันทนา สุทธิจาร ี   คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์    
115.  อาจารย์ พิกุล อิทธิหิรัญวงศ์     คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์    
116.  อาจารย์ ราม โชติคุต      คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์    
117.  อาจารย ์ เอกกมล สายจันทร ์    คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์    
118.  อาจารย ์ ฐิติวุฒิ บุญยวงศ์วิวัชร     คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์    
119.  อาจารย์ จันท์จุฑา สุขขี      คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์    
120.  อาจารย์ อัจฉรา บรรจงประเสริฐ     คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์    
121.  อาจารย์ มาลิน ีคุ้มสภุา      คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์    
122.  อาจารย์ อุษามาศ เสียมภักด ี    คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร ์  
123.  อาจารย์ นรุตม ์เจริญศร ี     คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์   
124.  รองศาสตราจารย์ ดร. บุปผา อนันต์สุชาติกลุ    คณะศึกษาศาสตร ์   
125.  รองศาสตราจารย ์  สมโชติ อ๋องสกุล    คณะศึกษาศาสตร ์   
126.  รองศาสตราจารย ์ ศิวรักษ์ ศิวารมย ์    คณะศึกษาศาสตร ์   
127.  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นงเยาว์ เนาวรัตน ์   คณะศึกษาศาสตร ์   
128.  อาจารย์ สุมาล ีคุ้มไชยวงศ ์     คณะศึกษาศาสตร ์   
129.  อาจารย์ สามารถ ศรีจ านงค ์    คณะศึกษาศาสตร ์ 
130.  อาจารย์ ประไพลิน จันทร์หอม   คณะศึกษาศาสตร ์ 
131.  รองศาสตราจารย์ ดร. กนกพร นิวัฒนนันท์   คณะเภสัชศาสตร ์ 
132.  รองศาสตราจารย์ ดร. สิริพร บรูพาเดชะ   คณะเภสัชศาสตร ์ 
133.  รองศาสตราจารย์ ดร. วิรัตน์ นิวัฒนนันท์   คณะเภสัชศาสตร ์ 
134.  รองศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี เพิม่สุวรรณ   คณะเภสัชศาสตร ์ 
135.  รองศาสตราจารย์ ดร. สุพร จารมุณี    คณะเภสัชศาสตร ์ 
136.  รองศาสตราจารย ์ โชคชัย วงศ์สินทรัพย์   คณะเภสัชศาสตร ์ 
137.  รองศาสตราจารย ์สมพร ภูติยานนัต์    คณะเภสัชศาสตร ์ 
138.  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. รัตนาภรณ์ อาวิพันธ์   คณะเภสัชศาสตร ์ 
139.  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. ดร.อ าไพ พฤติวรพงศ์กุล  คณะเภสัชศาสตร ์ 
140.  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ยงยุทธ เรือนทา     คณะเภสัชศาสตร ์   
141.  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปาจรีย์ ศรีอทุธา    คณะเภสัชศาสตร ์ 
142.  อาจารย์ ดร. อรุณรัตน์ ลักษณ์ศิร ิ   คณะเภสัชศาสตร ์ 
143.  อาจารย์ ดร. พักตร์วิภา สุวรรณพรหม    คณะเภสัชศาสตร ์ 
144.  อาจารย์ ดร. วรรณกมล สอนสิงห์    คณะเภสัชศาสตร ์ 
145.  อาจารย์ ดร. สมจริง รุ่งแจ้ง     คณะเภสัชศาสตร ์ 
146.  อาจารย์ ดร. สุนทรา เอกอนันต์กุล    คณะเภสัชศาสตร ์ 
147.  อาจารย์ ดร. นราวด ีเนียมหุ่น    คณะเภสัชศาสตร ์ 
148.  อาจารย ์ นวลพรรณ เตชอังกูร    คณะเภสัชศาสตร ์ 
149.  อาจารย ์ ชิดชนก เรือนก้อน     คณะเภสัชศาสตร ์
150.  รองศาสตราจารย์ ดร. วรวิทย์ เจริญเลิศ    คณะเศรษฐศาสตร ์   
151.  อาจารย์ ณธญัอร รัตนาธรรมวัฒน์         คณะเศรษฐศาสตร ์
152.  อาจารย์ ดร. สันต ์สุวัจฉราภินันท์     คณะสถาป๎ตยกรรมศาสตร ์   
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153.  อาจารย์ ป๎ตย ์ศรีอรณุ      คณะสถาป๎ตยกรรมศาสตร ์   
154.  อาจารย์ ดร. ธันยานี โพธิสาร   คณะบริหารธรุกิจ  
155.  อาจารย์ เฉลมิพล คงจิตต ์     วิทยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลย ี  
156.  ศาสตราจารย์ ดร. อรรณพ พงศ์วาท     วิทยาลัยนานาชาต ิ 

 
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

1. ศาสตราจารย์ ดร. เสมอชัย พูลสุวรรณ       คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  
2. รองศาสตราจารย ์ พรชัย ตระกลูวรานนท์   คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  
3. รองศาสตราจารย์ สมเพลิน เกษมรัตนสันต ิ  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. นลินี ตันธุวนิตย์   คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุกติ มุกดาวิจิตร  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์จิราภา วรเสียงสุข     คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา   
7. อาจารย์ ดร. รัตนา โตสกลุ       คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา   
8. อาจารย์ ดร. สายพณิ ศุพุทธมงคล   คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
9. อาจารย์ ดร. ธีระ สินเดชารักษ์    คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา   
10. อาจารย์ ดร. พจนก กาญจนจันทร      คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา   
11. อาจารย์ ดร. ปณิธ ีสุขสมบรูณ ์     คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา   
12. อาจารย์ ดร. อนุสรณ ์อุณโณ      คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา   
13. อาจารย ์ดร. จันทน ีเจรญิศร ี     คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา   
14. อาจารย ์ดร. พิเชฐ สายพันธ์      คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา   
15. อาจารย์ กนกรตัน ์กิตติวิวัฒน์     คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา   
16. อาจารย์ ชนิดา ชิตบัณฑิตย ์    คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา   
17. อาจารย์ พรทิพย ์เนติภารตันกุล    คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา   
18. อาจารย์ พรรณราย โอสถาภิรตัน ์     คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา   
19. อาจารย์ อรอุมา เตพละกุล      คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา   
20. อาจารย์ รุจ ียุวด ี      คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา   
21. อาจารย์ วิลาสิน ีพนานครทรัพย ์    คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา   
22. อาจารย์ ศิริพร ศรสีินธุ์อุไร      คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา   
23. อาจารย์ สดุแดน วิสุทธิลักษณ ์    คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
24. อาจารย์ ทรงสริิ พุทธงชัย    คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
25. อาจารย ์จุฬารัต ผดุงชีวิต    คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
26. อาจารย์ บุญเลิศ วิเศษปรีชา      คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
27. อาจารย์ ศุภลักษณ์ พรกลุวัฒน ์   คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
28. อาจารย์ ดร. ชาญวิทย์ เกษตรศิร ิ    มูลนิธิโครงการต าราสังคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร์ 
29. รองศาสตราจารย์ ดร. ชัชวดี ศรลมัพ์   คณะศลิปศาสตร ์
30. รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกยีรต ิเชวงกิจวณิช     คณะศลิปศาสตร ์
31. รองศาสตราจารย์ ดร. นันทนา รณเกียรต ิ   คณะศลิปศาสตร ์
32. รองศาสตราจารย ์ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย ์     คณะศลิปศาสตร ์
33. รองศาสตราจารย์ ผกาทิพย์ สกลุคร ู        คณะศลิปศาสตร ์   
34. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. อภิศักดิ์ ภู่พิพัฒน ์   คณะศลิปศาสตร ์ 
35. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์จิตศจี พิบูลนครินทร ์    คณะศลิปศาสตร ์   
36. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์พรทิพย์ เฉิดฉนินภา    คณะศลิปศาสตร ์ 
37. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์มนตร ี สืบด้วง      คณะศลิปศาสตร ์   
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38. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ลัดดาวลัย์ เพิม่เจรญิ   คณะศลิปศาสตร ์ 
39. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์อดิศร หมวกพิมาย     คณะศลิปศาสตร ์   
40. อาจารย์ ดร. วิศรุต พึ่งสุนทร      คณะศลิปศาสตร ์   
41. อาจารย์ ดร. สุรสิทธ์ิ อมรวณิชศักดิ์      คณะศลิปศาสตร ์  
42. อาจารย์ ชนยา ด่านสวัสดิ ์     คณะศลิปศาสตร ์   
43. อาจารย์ ธีรพจน ์ศิริจันทร ์    คณะศลิปศาสตร ์   
44. อาจารย์ วันรัก สุวรรณวัฒนา      คณะศลิปศาสตร ์   
45. อาจารย์ อรยา สูตะบุตร      คณะศลิปศาสตร ์   
46. อาจารย์ อรอนงค ์ทิพย์พิมล       คณะศลิปศาสตร ์   
47. อาจารย์ จุฑามาศ ประมูลมาก     คณะศลิปศาสตร ์ 
48. อาจารย์ นาวิน วรรณเวช       คณะศลิปศาสตร ์ 
49. อาจารย์ กรพนัช ตั้งเขื่อนขันธ ์    คณะศลิปศาสตร ์ 
50. อาจารย์ จันทิมา อังคพณิชกิจ     คณะศลิปศาสตร ์  
51. อาจารย์ ศุภวิทย ์ถาวรบุตร      คณะศลิปศาสตร ์  
52. อาจารย์ สุธดิา วิมุตติโกศล      คณะศลิปศาสตร ์
53. อาจารย์ ศิรริัตน์ ณ ระนอง        คณะศลิปศาสตร ์  
54. อาจารย์ ศุภลัคน์ เตชะพงศธร           คณะศลิปศาสตร ์
55. อาจารย์ วันชนะ ทองค าเภา    คณะศลิปศาสตร ์
56. อาจารย ์อรสุธ ีชัยทองศรี    คณะศลิปศาสตร ์
57. อาจารย์ อ านาจ ป๎กษาสุข    คณะศลิปศาสตร ์
58. รองศาสตราจารย์ ดร. พภิพ  อุดร    คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
59. รองศาสตราจารย์ วิทยา ด่านธ ารงกูล   คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
60. รองศาสตราจารย์ กอบแก้ว รัตนอบุล   คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
61. รองศาสตราจารย์ พรชนก  รัตนไพจิตร   คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
62. รองศาสตราจารย์ ดร. มนวิกา  ผดุงสิทธิ ์  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
63. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณี  เตโชโยธิน  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
64. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมชาย สภุัทรกุล  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
65. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิภาดา  ตันติประภา   คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
66. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพิชญ์ชญา เหล่าธรรมทัศน์  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
67. รองศาสตราจารย์ ดร. ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม   คณะเศรษฐศาสตร ์   
68. รองศาสตราจารย์ ดร. ชยันต ์ ตันติวัสดาการ     คณะเศรษฐศาสตร ์   
69. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. อภิชาต สถิตนิรามัย    คณะเศรษฐศาสตร ์   
70. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. ดวงมณี เลาวกุล    คณะเศรษฐศาสตร ์
71. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายพิณ ชินตระกูลชัย       คณะเศรษฐศาสตร ์
72. อาจารย์ ดร. วรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ์       คณะเศรษฐศาสตร ์   
73. อาจารย์ ปกป้อง จันวิทย์      คณะเศรษฐศาสตร ์   
74. รองศาสตราจารย์ ดร. สุวัจฉรา เปีย่มญาต ิ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร ์
75. รองศาสตราจารย ์อภิญญา เวชยชัย    คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร ์ 
76. รองศาสตราจารย ์ระพีพรรณ  ค าหอม     คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร ์ 
77. รองศาสตราจารย ์ภาวนา พัฒนศรี      คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร ์ 
78. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. ฐิติพร ศริพิันธ์ พันธเสน    คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร ์  
79. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์อัญมณี บูรณกานนท ์    คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร ์ 
80. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์สิริพรรณ ศรมีีชัย     คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร ์   
81. อาจารย์ สร้อยมาศ รุ่งมณ ี      คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร ์  
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82. อาจารย์ วีรบรูณ ์วิสารทสกลุ      คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร ์   
83. อาจารย์ ปรยีานุช โชคธนวณิชย ์    คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร ์  
84. อาจารย์ ดร. มาล ี จิรวัฒนานนท์    คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร ์
85. อาจารย์ ชไมพร รุ่งฤกษ์ฤทธ์ิ     คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร ์
86. รองศาสตราจารย์ ดร. กมล บุษบา     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
87. รองศาสตราจารย์ ดร. ชินนะพงษ์ บ ารุงทรัพย์   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
88. อาจารย์ ดร. วรวรรณ ดีอัซ การ์บาโย       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
89. อาจารย์ ดร. อัจฉรา ปาจีนบรูวรรณ ์         คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
90. ศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ อาภรณ์สวุรรณ     วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์  
91. รองศาสตราจารย์ ดร. วไิลวรรณ ขนิษฐานันท ์       วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค ์
92. รองศาสตราจารย์ ดร. นิยม รัฐอมฤต               วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค ์  
93. อาจารย์ ดร. มรกต เจวจินดา ไมยเออร์      วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์  
94. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. จุฬาพร เอื้อรักสกุล    วิทยาลัยสหวิทยาการ    
95. อาจารย์ ดร. พิทยา สุวคันธ์      วิทยาลัยสหวิทยาการ   
96. อาจารย์ ดร. สิทธิพล เครือรัฐติกาล    วิทยาลัยสหวิทยาการ   
97. อาจารย์ วาสนา ละอองปลิว      วิทยาลัยสหวิทยาการ   
98. อาจารย์ ศิวริน เลิศภูษติ      วิทยาลัยสหวิทยาการ   
99. อาจารย์ ดร. โขมส ีแสงจิตต์     วิทยาลัยสหวิทยาการ   
100. อาจารย์ รุ่งนภา เทพภาพ     วิทยาลัยสหวิทยาการ   
101. อาจารย ์เกรียงศักดิ์ ธีระโกวิทขจร    วิทยาลัยสหวิทยาการ 
102. ศาสตราจารย์ ดร. ชัยวัฒน์ สถาอานันท์    คณะรัฐศาสตร ์  
103. ศาสตราจารย์ ดร. สุรชัย ศริิไกร    คณะรัฐศาสตร ์
104. ศาสตราจารย์ ดร. สร้อยตระกูล อรรถมานะ    คณะรัฐศาสตร ์
105. รองศาสตราจารย์ ดร. เกษียร เตชะพีระ   คณะรัฐศาสตร ์
106. รองศาสตราจารย์ ดร. ชลดิาภรณ ์ส่งสัมพันธ์   คณะรัฐศาสตร ์
107. รองศาสตราจารย์ ดร. ไชยรตัน์ เจริญสินโอฬาร    คณะรัฐศาสตร ์
108. รองศาสตราจารย์ ดร. นครินทร์ เมฆไตรรัตน์    คณะรัฐศาสตร ์
109. รองศาสตราจารย์ ดร. ขจติ จิตตเสวี    คณะรัฐศาสตร ์
110. รองศาสตราจารย์ ดร. โคริน เฟื่องเกษม   คณะรัฐศาสตร ์
111. รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ มะลลูมี    คณะรัฐศาสตร ์
112. รองศาสตราจารย์ ดร. จลุชีพ ชินวรรโณ   คณะรัฐศาสตร ์
113. รองศาสตราจารย์ ดร. บรรพต ก าเนิดศิริ   คณะรัฐศาสตร ์
114. รองศาสตราจารย์ ดร. ประภัสสร์ เทพชาตรี   คณะรัฐศาสตร ์
115. รองศาสตราจารย์ ดร. ศริิพร วัชชวัลคุ    คณะรัฐศาสตร ์
116. รองศาสตราจารย์ ดร. ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์   คณะรัฐศาสตร ์
117. รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี สิโรรส    คณะรัฐศาสตร ์
118. รองศาสตราจารย์ ดร. สุพิณ เกชาคุปต์    คณะรัฐศาสตร ์
119. รองศาสตราจารย์ ดร. โสภารตัน์ จารุสมบัติ   คณะรัฐศาสตร ์
120. รองศาสตราจารย์ ธเนศ วงศ์ยานนาวา    คณะรัฐศาสตร ์
121. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิษณุ สุนทรารักษ์   คณะรัฐศาสตร ์
122. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิบูลพงศ์ พูนประสิทธ์ิ   คณะรัฐศาสตร ์
123. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภสวัสดิ ์ชัชวาลย์   คณะรัฐศาสตร ์
124. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติ ประเสริฐสุข   คณะรัฐศาสตร ์
125. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวิดา กมลเวชช   คณะรัฐศาสตร ์
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126. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรทัย กก๊ผล    คณะรัฐศาสตร ์
127. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุวดี ศรีธรรมรัฐ    คณะรัฐศาสตร ์
128. อาจารย์ ดร. เดชา ตั้งสีฟ้า     คณะรัฐศาสตร ์
129. อาจารย์ ดร. วรรณภา ติระสังขะ    คณะรัฐศาสตร ์
130. อาจารย์ ดร. อรรถสิทธ์ิ พานแก้ว    คณะรัฐศาสตร ์
131. อาจารย์ ดร. ชนินท์ทิรา ณ ถลาง    คณะรัฐศาสตร ์
132. อาจารย์ ดร.จิรวรรณ เดชานิพนธ์    คณะรัฐศาสตร ์
133. อาจารย์ ดร. อรรถกฤต ป๎จฉิมนันท์    คณะรัฐศาสตร ์
134. อาจารย์ ม.ล. พินิตพันธ์ุ บริพัตร    คณะรัฐศาสตร ์
135. อาจารย์ ดร. วสันต์ เหลืองประภสัร์    คณะรัฐศาสตร ์
136. อาจารย์ ชญานิษฐ์ พูลยรัตน์     คณะรัฐศาสตร ์
137. อาจารย์ ประจักษ์ ก้องกีรติ     คณะรัฐศาสตร ์
138. อาจารย์ ภญิญ์ ศิรประภาศิริ     คณะรัฐศาสตร ์
139. อาจารย์ วิโรจน์ อาลี     คณะรัฐศาสตร ์
140. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ประพันธ์พงศ์ จงปติยัตต ์   คณะสถาป๎ตยกรรมศาสตร ์ 
141. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์   คณะศลิปกรรมศาสตร ์
142. อาจารย์ อัศนีย์ เปลี่ยนศรี     คณะศลิปกรรมศาสตร ์
143. รองศาสตราจารย์ ดร. สุพงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน          สถาบันภาษา  
144. อาจารย์ ดร. พัชราพร แก้วกฤษฎางค ์   สถาบันภาษา 

 
 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. ปาริชาด สุวรรณบุบผา    สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา   
2. อาจารย์ ดร. วราภรณ์ แช่มสนิท    สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา   
3. อาจารย์ ดร. ชาญชัย ชัยสุขโกศล    สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา   
4. อาจารย์ ดร. เอกพันธุ ์ปิณฑวณิช     สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา   
5. อาจารย์ งามศุกร ์รัตนเสถียร     สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา   
6. อาจารย์ เบญจรตัน์ แซ่ฉั่ว     สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา   
7. รองศาสตราจารย์ ดร. พิมพวลัย ์บุญมงคล     คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์  
8. รองศาสตราจารย์ ดร. ลือชัย ศรีเงินยวง   คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร ์  
9. รองศาสตราจารย์ ดร. ปกรณ ์สิงห์สุริยา    คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร ์  
10. อาจารย์ ดร. ณรงค์ อาจสมติ ิ     สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย   
11. อาจารย์ ดร.อิสระ ชูศร ี    สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย   
12. อาจารย์ ศิรเิพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร     สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย   
13. รองศาสตราจารย์ ดร. กฤตยา อาชวนิจกุล    สถาบันวิจัยประชากรและสังคม   
14. รองศาสตราจารย์ ดร. สุรีย์พร พันพึ่ง    สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  
15. รองศาสตราจารย์ ดร. ป๎ทมา ว่าพัฒนวงศ ์   สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  
16. รองศาสตราจารย์ ดร. อรพินทร ์พิทักษ์มหาเกตุ   สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  
17. รองศาสตราจารย ์ อรทัย อาจอ่ า    สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  
18. รองศาสตราจารย์ ดร. โยธิน แสวงดี    สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  
19. รองศาสตราจารย์ ดร. อาร ีจ าปากลาย    สถาบันวิจัยประชากรและสังคม   
20. รองศาสตราจารย์ ดร. อมรา สุนทรธาดา   สถาบันวิจัยประชากรและสังคม   
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชาดา ทวีสิทธ์ิ   สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา ตั้งชลทิพย์  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม   
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23. อาจารย์ ดร. อุมาภรณ ์ภัทรวาณิชย์       สถาบันวิจัยประชากรและสังคม   
24. อาจารย์ ดร. พจนา หันจางสิทธ์ิ    สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  
25. อาจารย์ ดร. มาลี สันภูวรรณ ์    สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  
26. อาจารย์ ดร. สักกรินทร ์นิยมศลิป ์   สถาบันวิจัยประชากรและสังคม   
27. อาจารย์ ดร. เกรียงศักดิ ์โรจนค์ุรีเสถียร   สถาบันวิจัยประชากรและสังคม   
28. อาจารย์ ดร. กนกวรรณ ธราวรรณ    สถาบันวิจัยประชากรและสังคม   
29. อาจารย์ ดร. อานดี้ แอนดร ูโฮลล ์   สถาบันวิจัยประชากรและสังคม   
30. อาจารย์ พลอยชมพู สคุัสถิตย ์   สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพรรณ อิศรภักด ี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม   
32. ศาสตราจารย์ ดร. อรษา  สุตเธยีรกุล   คณะสาธารณสุขศาสตร ์      
33. รองศาสตราจารย์ ดร. นวรัตน์  สวุรรณผ่อง  คณะสาธารณสุขศาสตร ์
34. รองศาสตราจารย์ ดร. ภูษิตา  อินทรประสงค์  คณะสาธารณสุขศาสตร ์
35. รองศาสตราจารย์ ดร. ฉตัรสุมน  พฤฒิภิญโญ  คณะสาธารณสุขศาสตร ์
36. รองศาสตราจารย์ ดร. สุรชาติ  ณ หนองคาย  คณะสาธารณสุขศาสตร ์
37. รองศาสตราจารย์ ดร. สุปรยีา  ตนัสกุล   คณะสาธารณสุขศาสตร ์
38. รองศาสตราจารย์ ดร. นริัตน์  อิมามี   คณะสาธารณสุขศาสตร ์
39. รองศาสตราจารย์ ดร. จีรนันท์  แกล้วกล้า  คณะสาธารณสุขศาสตร ์
40. รองศาสตราจารย์ ดร. วันทนี  พันธุ์ประสิทธ์ิ  คณะสาธารณสุขศาสตร ์
41. รองศาสตราจารย์ ดร. เนาวรัตน์  เจริญค้า  คณะสาธารณสุขศาสตร ์
42. รองศาสตราจารย์ ดร. นภิาพรรณ  กังสกุลนิต ิ คณะสาธารณสุขศาสตร ์
43. รองศาสตราจารย์ ดร. ภรณี  ภัทรานวัช   คณะสาธารณสุขศาสตร ์
44. รองศาสตราจารย์ ฉวีวรรณ  บุญสยุา   คณะสาธารณสุขศาสตร ์
45. รองศาสตราจารย์ วชิระ  สิงหะคเชนทร์   คณะสาธารณสุขศาสตร ์
46. รองศาสตราจารย์ ธราดล  เก่งการพานิช  คณะสาธารณสุขศาสตร ์
47. รองศาสตราจารย์ สริิประภา  กลัน่กลิ่น   คณะสาธารณสุขศาสตร ์
48. รองศาสตราจารย์ วิชัย  พฤกษ์ธาราธิกูล   คณะสาธารณสุขศาสตร ์
49. รองศาสตราจารย์ พิศิษฐ์  วัฒนสมบูรณ ์  คณะสาธารณสุขศาสตร ์
50. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุคนธา  คงศีล   คณะสาธารณสุขศาสตร ์
51. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐกมล  ชาญสาธิตพร  คณะสาธารณสุขศาสตร ์
52. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพงษ ์ หาญเจรญิ  คณะสาธารณสุขศาสตร ์  
53. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลักขณา  เติมศริิกุลชัย  คณะสาธารณสุขศาสตร ์
54. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ป๎ญญรัตน์  ลาภวงศ์วัฒนา คณะสาธารณสุขศาสตร ์
55. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณฑา  เก่งการพานิช  คณะสาธารณสุขศาสตร ์
56. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภรณี  วฒันสมบูรณ ์ คณะสาธารณสุขศาสตร ์
57. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณีรัตน์  ธีระวิวัฒน์  คณะสาธารณสุขศาสตร ์
58. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สภุัทร์  ไชยกุล   คณะสาธารณสุขศาสตร ์
59. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา  ชินเวชกิจวานิชย์  คณะสาธารณสุขศาสตร ์
60. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิรณิธิ์  กิตติพิชัย  คณะสาธารณสุขศาสตร ์
61. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พีระ  ครึกครืน้จิตร   คณะสาธารณสุขศาสตร ์
62. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อดิศักดิ์  ภูมิรตัน์   คณะสาธารณสุขศาสตร ์
63. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัญชลี  วงศ์ทางสวัสดิ ์ คณะสาธารณสุขศาสตร ์
64. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุดมศักดิ์  คงเมือง   คณะสาธารณสุขศาสตร ์
65. อาจารย์ ดร. ภิฤดี  ภวนานันท์   คณะสาธารณสุขศาสตร ์
66. อาจารย์ ดร. จารุวรรณ  ธาดาเดช   คณะสาธารณสุขศาสตร ์
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67. อาจารย์ ดร. สุธี  อยู่สถาพร    คณะสาธารณสุขศาสตร ์
68. อาจารย์ ดร. มธุรส ทิพยมงคลกลุ   คณะสาธารณสุขศาสตร ์
69. อาจารย์ ดร. ขวัญเมือง  แก้วด าเกงิ   คณะสาธารณสุขศาสตร ์
70. อาจารย์ ดร. มลินี  สมภพเจริญ   คณะสาธารณสุขศาสตร ์
71. อาจารย์ ดร. พร้อมลักษณ์  สมบูรณ์ป๎ญญากุล  คณะสาธารณสุขศาสตร ์
72. อาจารย์ ดร. สุภัทรา  ลลิิตชาญ   คณะสาธารณสุขศาสตร ์
73. อาจารย์ ดร. ชัชวาล  เพชรไทย   คณะสาธารณสุขศาสตร ์
74. อาจารย์ ดร. สราวุธ  เทพานนท์   คณะสาธารณสุขศาสตร ์
75. อาจารย ์อาชว์ภูริชญ์  น้อมเนียน     วิทยาลัยศาสนศึกษา  
76. อาจารย์ สมัพันธ์ ทองหนูนุ้ย     วิทยาเขตกาญจนบุร ี

 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

1. ศาสตราจารย์สรุิชัย หวันแก้ว    ศูนย์ศึกษาสันตภิาพและความขดัแย้ง 
2. รองศาสตราจารย์ ดร. สุวรรณา สถาอานันท์     คณะอักษรศาสตร์  
3. รองศาสตราจารย์ ดร. ฉลอง สุนทราวาณิชย ์  คณะอักษรศาสตร์  
4. รองศาสตราจารย์ ดร. ตรีศลิป์ บุญขจร    คณะอักษรศาสตร์  
5. รองศาสตราจารย ์ เนื่องน้อย บุณยเนตร    คณะอักษรศาสตร์  
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. จาตรุ ี ตงิศภัทิย์   คณะอักษรศาสตร์  
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. ชุติมา ประกาศวุฒิสาร   คณะอักษรศาสตร์  
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. สภุัควดี อมาตยกุล   คณะอักษรศาสตร์  
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. สรุเดช โชติอุดมพันธ์    คณะอักษรศาสตร์  
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. สริิเพ็ญ พิริยจิตรกรกิจ   คณะอักษรศาสตร์  
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. คารินา โชติรวี    คณะอักษรศาสตร์  
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ สุวิมล รุ่งเจรญิ    คณะอักษรศาสตร ์ 
13. อาจารย์ ดร. กนิษฐ ์ศิริจันทร์     คณะอักษรศาสตร์  
14. อาจารย์ ดร. เกษม เพ็ญภินันท์     คณะอักษรศาสตร์  
15. อาจารย์ ดร. ทอแสง เชาว์ชุติ     คณะอักษรศาสตร ์ 
16. อาจารย์ ดร. ธนาพล ลิ่มอภิชาต     คณะอักษรศาสตร ์ 
17. อาจารย์ ดร. แพร จิตติพลังศร ี    คณะอักษรศาสตร ์ 
18. อาจารย์ ดร. วาสนา วงศ์สุรวัฒน ์    คณะอักษรศาสตร ์ 
19. อาจารย์ ดร. วิลลา วิลัยทอง     คณะอักษรศาสตร ์ 
20. รองศาสตราจารย์ ดร. วีระ สมบูรณ์    คณะรัฐศาสตร ์  
21. รองศาสตราจารย์ ดร. ฉันทนา บรรพศิริโชต ิ    คณะรัฐศาสตร ์ 
22. รองศาสตราจารย์ ดร. สิริพรรณ นกสวน สวัสดี   คณะรัฐศาสตร ์  
23. รองศาสตราจารย ์ สรวิศ  ชัยนาม      คณะรัฐศาสตร ์  
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. ฐิตินันท์ พงษ์สุทธิรักษ์    คณะรัฐศาสตร ์  
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. พวงทอง ภวัครพันธุ์   คณะรัฐศาสตร ์  
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. ปรานี ทิพย์รัตน์   คณะรัฐศาสตร ์  
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. สรุัตน์ โหราชัยกุล   คณะรัฐศาสตร ์  
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี   คณะรัฐศาสตร ์
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. นิติ ภวัครพันธุ ์   คณะรัฐศาสตร ์  
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์อร่าม ศิริพันธุ ์    คณะรัฐศาสตร ์
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เวียงรัฐ เนติโพธ์ิ     คณะรัฐศาสตร ์  
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32. อาจารย์ ดร. นฤมล ทับจุมพล     คณะรัฐศาสตร ์  
33. อาจารย์ ดร. จักรกริช สังขมณี    คณะรัฐศาสตร ์  
34. อาจารย์ วรศักดิ ์มหัทธโนบล     คณะรัฐศาสตร ์  
35. อาจารย์ จิราพร เหล่าเจริญวงศ ์     คณะรัฐศาสตร ์  
36. อาจารย์ กนกรตัน ์เลิศชูสกุล     คณะรัฐศาสตร ์ 
37. อาจารย์ ดร. เครือวัลย์ จันทร์แก้ว     คณะวิทยาศาสตร ์ 
38. อาจารย์ ดร. รุจิกร ธนวิทยาพล    คณะวิทยาศาสตร ์ 
39. อาจารย์ ดร. ปิยบุตร บุรีค า     คณะวิทยาศาสตร ์ 
40. อาจารย์ อ านาจ สาธานนท์    คณะวิทยาศาสตร ์ 
41. อาจารย์ พรเจริญ ผโลทัยด าเกิง   คณะวิทยาศาสตร ์ 
42. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. จิตติชัย รจุนกนกนาฏ    คณะวิศวกรรมศาสตร ์  
43. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. สุกรี สนธภุิญโญ     คณะวิศวกรรมศาสตร ์  
44. อาจารย์ ดร. นฤมล อรุโณทัย     สถาบันวิจัยสังคม  
45. อาจารย์ ดร. สุรางค์รัตน ์จ าเนียรพล   สถาบันวิจัยสังคม  
46. อาจารย์ ไศลทิพย์ จารภุูมิ     คณะนิเทศศาสตร ์
47. อาจารย์ พรรษาสิริ กุหลาบ    คณะนิเทศศาสตร ์ 
48. อาจารย์ จักรพร สุวรรณนคร     คณะสถาป๎ตยกรรมศาสตร์  
49. อาจารย์ ดร. สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์     คณะเศรษฐศาสตร ์ 

   
 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์แววตา สุขนันตพงศ์    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 
2. อาจารย์ ดร. ภมร ีสุรเกียรต ิ     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 
3. อาจารย์ ดร. ศุภศริิ หงส์ฤทธิพันธุ ์    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 
4. อาจารย์ ดร. วรรณนะ หนูหมื่น    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 
5. อาจารย์ ชนุวรรณ เพชรกล้า     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 
6. อาจารย ์อรุณศร ีชาญสมุห ์    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 
7. อาจารย์ ณปรัชญ ์บุญวาศ       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 
8. อาจารย์ วีระพงศ ์ยศบุญเรือง    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 
9. อาจารย ์สุรัยยา สุไลมาน      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 
10. อาจารย์ บัณฑิต ไกรวิจิตร     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 
11. อาจารย์ สภุาภรณ ์สุวรรณโอภาส     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 
12. อาจารย์ อันธิฌา ทัศคร      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 
13. อาจารย ์ปิง วิชัยดิษฐ      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 
14. อาจารย์ อลสิา หะสาเมาะ    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
15. อาจารย์ ปิยวรรณ ปิยะกาญจนณ ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
16. รองศาสตราจารย์ ดร. สมบตัิ พุทธจักร    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. วนิดา  เจียรกุลประเสริฐ   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. พวงทิพย์ แก้วทับทิม    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์กัลยา นิติเรืองจรัส    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดารารตัน์ แซล่ี ้    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์วราภรณ์ คีรพีัฒน์    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์พูนศักดิ์ สันตวิิทยานนท์    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์อ าพล ลักษณวีาณิชย ์   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
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24. อาจารย์ ดร. แวอาแซ แวหามะ     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
25. อาจารย์ ดร. โรมรัน ชูศรี      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
26. อาจารย์ ดร. โสภา  เชี่ยวชาญวุฒิวงศ์     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
27. อาจารย์ ดร. ธิดารตัน์ วิชัยดิษฐ     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
28. อาจารย์ ดร. พิมล เที่ยงธรรม     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
29. อาจารย์ ดร. สมรักษ์ พันธ์ผล     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
30. อาจารย์ เมตตา กูนิง       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
31. อาจารย์ รตัติกานต ์แซ่ลิ่ม      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
32. อาจารย ์ลัดดา ปรีชาวีรกุล      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
33. อาจารย์ อัตชัย เอื้ออนันตสันต ์     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
34. อาจารย์ เสาวภา โชติสุวรรณ     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
35. อาจารย์ จรรีัตน ์ธรรมเจริญ      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
36. อาจารย์ อนรรฆ พลชาติ      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
37. อาจารย์ ยุพด ีชัยสุขสันต ์     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
38. อาจารย์ อุไรวรรณ ชุนวันทร์     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
39. อาจารย์ ปรีชา กสิกรรมไพบูลย ์    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
40. อาจารย์ ธนากร จันทสุบรรณ     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
41. อาจารย ์วีรยา คุ้มเมือง      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
42. อาจารย ์เนตรนภสิ อ๋องสุวรรณ     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
43. อาจารย์ วันเพ็ญ นาเกลือ      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
44. อาจารย์ ชัยวัฒน์ เลิศวริิยะนันทกลุ     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
45. อาจารย์ สมชาย เจมูนพัฒน์      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
46. อาจารย์ ศุภพงศ ์อิ่มสรรพางค์    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
47. อาจารย์ นภารัตน ์ไวยเจริญ      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
48. อาจารย์ จิระวัฒน ์ตันสกลุ      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
49. อาจารย์ นิแวเตะ๊ หะยิรามิง      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
50. อาจารย์ วัฒนะ พรหมเพชร      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
51. อาจารย์ เศวต ไชยมงคล      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
52. อาจารย์ รจนา แสงโสต      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
53. อาจารย์ สภุาพร ฝ๎่งชลจิตต ์     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
54. อาจารย์ กันทิมา เหาะเจริญ      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
55. อาจารย ์สายฝน  สิทธิมงคล      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
56. อาจารย์ สิทธิศักดิ์ จันทรัตน์      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
57. อาจารย์ สมพร ช่วยอารีย ์   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
58. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. อรณุีวรรณ บัวเนี่ยว     คณะวิทยาการสื่อสาร 
59. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาหมาน หมดัเจรญิ  คณะวิทยาการสื่อสาร 
60. อาจารย์ ดร. นุวรรณ ทับเที่ยง     คณะวิทยาการสื่อสาร   
61. อาจารย์ ฐิติมา เทพญา      คณะวิทยาการสื่อสาร  
62. อาจารย์ ศรยิา บิลแสละ     คณะวิทยาการสื่อสาร  
63. อาจารย์ มูอัสซัล บิลแสละ      คณะวิทยาการสื่อสาร  
64. อาจารย์ บัณฑิกา นิลป๎ทม์      คณะวิทยาการสื่อสาร  
65. อาจารย์ จารียา อรรถอนุชิต      คณะวิทยาการสื่อสาร  
66. อาจารย ์ศุภราภรณ ์ ทวนน้อย      คณะวิทยาการสื่อสาร  
67. อาจารย์ ภรีกาญจน ์ไค่นุ่นนา     คณะวิทยาการสื่อสาร  
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68. อาจารย์ สมัพันธ์ คงมาก      คณะวิทยาการสื่อสาร  
69. อาจารย์ สิทธิกร เทพสุวรรณ     คณะวิทยาการสื่อสาร  
70. อาจารย์ ดุษฎ ีเพ็ชรมงคล      คณะวิทยาการสื่อสาร  
71. อาจารย์ อาทิตยา สมโลก     คณะวิทยาการสื่อสาร  
72. อาจารย์ สมัชชา นิลป๎ทม ์     คณะวิทยาการสื่อสาร 
73. อาจารย์ มฮู าหมดัสูใฮมี ยานยา   คณะวิทยาการสื่อสาร 
74. อาจารย์ ชนกิตติ์ ธนะสุข    คณะวิทยาการสื่อสาร 
75. อาจารย์ ฟาตีมะห์ บุญฤทธ์ิ    คณะวิทยาการสื่อสาร 
76. อาจารย์ ไลลา บุญพิศ    คณะวิทยาการสื่อสาร 
77. อาจารย์ อมรรัตน์ ชนะการณ ์   คณะวิทยาการสื่อสาร 
78. อาจารย์ สุวนารถ ทองสองยอด   คณะวิทยาการสื่อสาร 
79. อาจารย์ บัณฑิกา จารมุา    คณะวิทยาการสื่อสาร 
80. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. ศรสีมภพ จิตภิรมย์ศร ี คณะรัฐศาสตร ์  
81. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ปิยะ กิจถาวร   คณะรัฐศาสตร ์  
82. อาจารย์ ดวงยิหวา อุตรสินธุ์     คณะรัฐศาสตร ์  
83. อาจารย์ อสมา  มังกรชัย        คณะรัฐศาสตร ์
84. อาจารย์ อารลีักษณ์ พูลทรัพย์       คณะรัฐศาสตร ์  
85. อาจารย์ ดร.สามารถ ทองเฝือ    คณะรัฐศาสตร ์  
86. อาจารย์ หนึ่งกมล พิพิธพันธ ์   คณะรัฐศาสตร ์  
87. อาจารย์ สไุรนี สายนุ้ย    คณะรัฐศาสตร ์  
88. อาจารย์ อรชา รักด ี    คณะรัฐศาสตร ์  
89. อาจารย์ ฮาฟสิ สาและ    คณะรัฐศาสตร ์  
90. อาจารย์ ดุษณ์ดาว เลิศพิพัฒน์   คณะรัฐศาสตร ์  
91. อาจารย์ นัจมี หมัดหมาน    คณะรัฐศาสตร ์  
92. รองศาสตราจารย์ ดร. อดิศา เตียว    คณะศลิปศาสตร ์  
93. อาจารย์ ดร. พนิดา สุขศรีเมือง     คณะศลิปศาสตร ์ 
94. รองศาสตราจารย์ ดร. วัลลภ  สันติประชา   คณะทรัพยากรธรรมชาต ิ 
95. อาจารย์ ซากีย์ พิทักษ์คุมพล     สถาบันสันติศึกษา   

 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร. สากล สถิตวิทยานันท์    คณะสังคมศาสตร ์   
2. รองศาสตราจารย ์พรภิรมณ์ เชียงกูล     คณะสังคมศาสตร ์   
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. ศุภกาญจน์ พงศ์ยี่หล้า    คณะสังคมศาสตร ์  
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. โสวัตรี ณ ถลาง   คณะสังคมศาสตร ์  
5. อาจารย์ ดร. กนิษฐา ชิตช่าง      คณะสังคมศาสตร ์   
6. อาจารย์ ดร. เก่งกิจ กิติเรยีงลาภ     คณะสังคมศาสตร ์   
7. อาจารย์ จิรบด ีเตชะเสน      คณะสังคมศาสตร ์   
8. อาจารย์ ดร. อรนันท์ กลันทปุระ     คณะสังคมศาสตร ์   
9. อาจารย์ ไพลิน กิตตเิสรีชัย     คณะสังคมศาสตร ์   
10. อาจารย์ วรภัทร รัตนพาณิชย ์    คณะสังคมศาสตร ์   
11. อาจารย ์สุวัสด ี โภชน์พันธุ์     คณะสังคมศาสตร ์   
12. อาจารย์ วัชร ีบุญยวิทยา     คณะสังคมศาสตร ์   
13. อาจารย ์อังกูร  หงษ์คณานุเคราะห์    คณะสังคมศาสตร ์   
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14. อาจารย์ ศรญัํ ูเทพสงเคราะห์    คณะสังคมศาสตร ์   
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. ศรณัย์ นกัรบ     คณะมนุษยศาสตร ์ 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. ม.ล.จรลัวิไล จรญูโรจน ์   คณะมนุษยศาสตร ์ 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. พุทธชาติ โปธิบาล   คณะมนุษยศาสตร ์ 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.กนกพร นุ่มทอง   คณะมนุษยศาสตร ์ 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ จุฑามาศ นามสูงเนิน    คณะมนุษยศาสตร ์  
20. อาจารย์ ดร. อุมาภรณ์ สังขมาน    คณะมนุษยศาสตร ์ 
21. อาจารย์ ดร. ยุพกา  ฟูกุชิม่า    คณะมนุษยศาสตร ์ 
22. อาจารย์ นฤทัย สุรพงรักตระกูล     คณะมนุษยศาสตร ์ 
23. อาจารย์ ติโรธ ทองนวล      คณะมนุษยศาสตร ์ 
24. อาจารย์ ปรมิใจ พรหมสุทธิ      คณะมนุษยศาสตร ์ 
25. อาจารย์ ศลิษา  เตรคุพ     คณะมนุษยศาสตร ์ 
26. อาจารย์ นภ อ้ึงโพธิ์      คณะมนุษยศาสตร ์
27. รองศาสตราจารย ์สุวิมล  สัจจวาณิชย ์    คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ทีฆวุฒิ พุทธภิรมย ์   คณะวิศวกรรมศาสตร ์   
29. อาจารย์ ศุภชัย กุลมุติวัฒน ์     คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 
30. อาจารย์ ดร. ปริวัฒน์ ปาจีนบูรวรรณ์        คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
31. อาจารย ์ป๎ทมา  จันทร์เจรญิสุข     คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์  
32. อาจารย ์ประภากรณ ์ แสงวิจิตร    คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร ์ 
33. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. นภาพร อติวานิชยพงศ์    ส านักบัณฑิตอาสาสมคัร   
34. อาจารย์ สรุินทร ์อ้นพรม      คณะวนศาสตร ์

 
 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ชาญณรงค์ บุญหนุน   คณะอักษรศาสตร ์  
2. รองศาสตราจารย ์ พงษ์ศิลป์ อรณุรัตน ์   คณะอักษรศาสตร ์  
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์สราวุท ตันณกีุล    คณะอักษรศาสตร ์  
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์สุนัย ครองยทุธ     คณะอักษรศาสตร ์  
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์สุวิดา ธรรมมณีวงศ์      คณะอักษรศาสตร ์  
6. อาจารย์ ดร. ภาสกร อินทุมาร    คณะอักษรศาสตร ์  
7. อาจารย ์พิพัฒน์ สุยะ      คณะอักษรศาสตร ์  
8. อาจารย์ โกวิท แก้วสุวรรณ       คณะอักษรศาสตร ์  
9. อาจารย ์คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง      คณะอักษรศาสตร ์  
10. อาจารย์ เชษฐา พวงหัตถ์      คณะอักษรศาสตร ์  
11. อาจารย์ ตะวัน วรรณรัตน ์     คณะอักษรศาสตร ์  
12. อาจารย์ ทรงยศ แววหงส์     คณะอักษรศาสตร ์  
13. อาจารย์ บุญส่ง ชัยสิงห์กานานนท ์    คณะอักษรศาสตร ์  
14. อาจารย์ ศากุน ภักดีค า     คณะอักษรศาสตร ์  
15. อาจารย์ สรรเสรญิ สันติวงศ์      คณะอักษรศาสตร ์ 
16. รองศาสตราจารย์ ดร. นลินี พูลทรัพย ์    คณะเภสัชศาสตร ์  
17. รองศาสตราจารย์ ดร. มนัส พงศ์ชัยเดชา   คณะเภสัชศาสตร ์  
18. รองศาสตราจารย ์อรอุมา โต๊ะยามา     คณะเภสัชศาสตร ์  
19. รองศาสตราจารย ์อุทัย  โสธนะพันธุ ์     คณะเภสัชศาสตร ์  
20. รองศาสตราจารย ์ชุติมา ลิ้มมัทวาภิรัติ ์    คณะเภสัชศาสตร ์  
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21. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. ชนกพรหม์ สุคนธ์พันธุ ์  คณะเภสัชศาสตร ์  
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ต่อศักดิ์ อินทรไพโรจน ์   คณะเภสัชศาสตร ์  
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ร.ต.อ. มาลัย สถิรพันธ์ุ    คณะเภสัชศาสตร ์  
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์คนาวรรณ พจนาคม    คณะเภสัชศาสตร ์  
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ป๎ทมวรรณ เผอืกผ่อง   คณะเภสัชศาสตร ์  
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นุชนาฏ กิจเจริญ      คณะเภสัชศาสตร ์  
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์อมรรัตน์ ไชยเดชก าจร    คณะเภสัชศาสตร ์  
28. อาจารย์ ดร. ภญ. วิภาลักษณ์ ปฐมชัยวิวัฒน์    คณะเภสัชศาสตร ์  
29. อาจารย์ ดร. นันทลักษณ์ สถาพรนานนท์   คณะเภสัชศาสตร ์  
30. อาจารย์ ดร. เยาวลักษณ์ อ่ าร าไพ    คณะเภสัชศาสตร ์  
31. อาจารย ์ป๎ญจพล  เหลา่พูนพัฒน์    คณะเภสัชศาสตร ์  
32. อาจารย์ คนอง รัตนคร      คณะเภสัชศาสตร ์  
33. อาจารย์ พีรยศ ภมรศิลปธรรม     คณะเภสัชศาสตร ์  
34. อาจารย์ สรุวุฒ ิวัฒนา     คณะเภสัชศาสตร ์  
35. อาจารย์ วราภรณ ์ศกศวัตเมฆินทร์     คณะเภสัชศาสตร ์  
36. รองศาสตราจารย์ ดร. รัศมี ชูทรงเดช    คณะโบราณคด ี  
37. อาจารย์ ดร. สายณัห์ แดงกลม      คณะโบราณคด ี  
38. อาจารย์ ธนาวิ โชติประดิษฐ     คณะโบราณคด ี  
39. อาจารย์ นัฐวุฒ ิสิงห์กุล     คณะโบราณคด ี  
40. อาจารย์ ปรารถนา จันทรุพันธุ์    คณะโบราณคด ี  
41. อาจารย์ แพร ศิริศักดิ์ด าเกิง      คณะโบราณคด ี  
42. อาจารย์ ศศิธร ศิลป์วุฒยา      คณะโบราณคด ี  
43. อาจารย์ ศิริพจน์ เหล่ามานะเจรญิ     คณะโบราณคด ี  
44. อาจารย ์ศิริสาร เหมือนโพธิ์ทอง     คณะโบราณคด ี  
45. อาจารย์ เอกสดุา สิงห์ล าพอง    คณะโบราณคด ี  
46. อาจารย์ อุเทน วงศ์สถิตย์      คณะโบราณคด ี  
47. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวลฉวี ประเสริฐสุข  คณะศึกษาศาสตร ์  
48. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คีรีบูน จงวุฒิเวศย์  คณะศึกษาศาสตร ์  
49. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มาเรียม นิลพันธ์ุ  คณะศึกษาศาสตร ์  
50. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. ปรณัฐ กจิรุ่งเรือง  คณะศึกษาศาสตร ์  
51. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพพร จนัทรน าช ู  คณะศึกษาศาสตร ์  
52. อาจารย์ ดร. วรรณี เจมิสรุวงศ์   คณะศึกษาศาสตร ์  
53. อาจารย์ ดร. คุณตัว์ พิธพรชัยกุล   คณะศึกษาศาสตร ์  
54. อาจารย์ สาธติ จันทรวินิจ    คณะศึกษาศาสตร ์  
55. อาจารย์ นภสร นีละไพจติร    คณะศึกษาศาสตร ์  
56. อาจารย์ นรินทรา จันทศร    คณะศึกษาศาสตร ์  
57. อาจารย์ พรรณภัทร ปลั่งศรีเจรญิสุข     คณะศึกษาศาสตร ์  
58. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ประสพชัย พสุนนท์     คณะวิทยาการจัดการ  
59. อาจารย์ ศาสวัต บุญศร ี      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
60. อาจารย์ นรเศรษฐ หมดัคง       คณะดุริยางคศาสตร ์
61. อาจารย์ ภาส ทองเพ็ชร์    คณะมณัฑนศลิป ์
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มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร. ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
2. รองศาสตราจารย์ ดร. บัวพันธ์ พรหมพักพิง   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
3. รองศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ ศรสีันติสุข   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
4. รองศาสตราจารย์ ดร. สุรนาท ขมะณะรงค ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
5. รองศาสตราจารย ์ ส าเริง จันทรสวุรรณ   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. พุทธรักษ ์ปราบนอก   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. ฟ้ารุ่ง มีอดุร    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. พรอัมรินทร์ พรหมเกดิ   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์เทพพร มังธาน ี   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ป่ินปินัทธ์ เผอืกพันธ์    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
12. อาจารย์ ดร. ธนนันท์ บุ่นวรรณา     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
13. อาจารย์ ดร. กีรติพร ศรีธัญรัตน ์   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
14. อาจารย์ ดร. เกวลิน ปวบุญสิริวงศ ์    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
15. อาจารย์ ดร. แก้วตา จันทรานุสรณ ์    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
16. อาจารย์ ดร. มณมีัย ทองอยู่      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
17. อาจารย์ ดร. มานะ นาค า       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
18. อาจารย์ จักรพันธ์ ขัดชุมแสง     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
19. อาจารย์ วิภาว ีกฤษณะภูต ิ     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
20. อาจารย์ สมใจ ศรีหล้า     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
21. อาจารย์ รุ่งอรณุ บุญสายันต ์     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ประพันธ์พงศ์ จงปติยัตต ์   คณะสถาป๎ตยกรรมศาสตร ์ 
23. อาจารย์ ธนัชพร กิตติก้อง       คณะศลิปกรรมศาสตร ์
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศริิพงศ์ สิทธิสมวงศ์   คณะทันตแพทยศาสตร ์  

 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์สาวิตรี พิสณพุงศ์     คณะสังคมศาสตร์  
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จารุวรรณ ข าเพชร    คณะสังคมศาสตร ์ 
3. อาจารย์ ดร. สุรพล จรรยากลู      คณะสังคมศาสตร ์ 
4. อาจารย ์ สัญญา ชีวะประเสริฐ     คณะสังคมศาสตร์  
5. อาจารย ์ล่ าสัน  เลิศกูลประหยดั       คณะสังคมศาสตร์  
6. อาจารย์ ถวัลย ์ภูถวัลย ์    คณะสังคมศาสตร ์ 
7. อาจารย์ ดร.ไพรัช บวรสมพงษ ์    คณะสังคมศาสตร ์ 
8. อาจารย์ ศิรภิา สงเคราะห ์      คณะสังคมศาสตร ์ 

    
 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง    

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. ศรรีัตน สมบุญ   คณะมนุษยศาสตร ์  
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.  ประภาวดี กุศลรอด    คณะมนุษยศาสตร ์  
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. จินดา ศรรีัตนสมบุญ   คณะมนุษยศาสตร ์  
4. อาจารย์ ดร. บัณฑติ จันทร์โรจนกจิ          คณะรัฐศาสตร ์ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสาวลักษณ์ สขุวิรัช   คณะรัฐศาสตร ์



19 
 

6. รองศาสตราจารย์ อนงค์ทิพย์ เอกแสงศร ี คณะรัฐศาสตร ์ 
 
 
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ มะโนรมย ์   คณะศลิปศาสตร ์  
2. รองศาสตราจารย ์สมหมาย ชินนาค    คณะศลิปศาสตร ์  
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. สุพัฒน์ กูเ้กียรติกลู   คณะศลิปศาสตร ์   
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. เมชฌ สอดส่องกฤษ   คณะศลิปศาสตร ์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. บุญสฤษณ ์ เอนกสุข   คณะศลิปศาสตร ์   
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์อนันท์ธนา เมธานนท์    คณะศลิปศาสตร ์   
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์พฤกษ์ เถาถวิล    คณะศลิปศาสตร ์  
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ชมพูนุท ธารีเธียร     คณะศลิปศาสตร ์  
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์วัชรี ศรีค า     คณะศลิปศาสตร ์  
10. อาจารย์ ดร. จิราภรณ์ มีชัย      คณะศลิปศาสตร ์  
11. อาจารย์ ดร. ดาวเรือง วิทยารัฐ    คณะศลิปศาสตร ์  
12. อาจารย์ ดร. ปริวรรต สมนึก     คณะศลิปศาสตร ์  
13. อาจารย์ ดร. เมธ ีเมธาสิทธิ สุขส าเร็จ      คณะศลิปศาสตร ์   
14. อาจารย์ ดร. สุวภัทร ศรีจองแสง     คณะศลิปศาสตร ์   
15. อาจารย์ ดร. พิสิทธิ กอบบุญ     คณะศลิปศาสตร ์  
16. อาจารย์ จักเรศ อิฐรัตน์      คณะศลิปศาสตร ์  
17. อาจารย์ ธวัช มณผี่อง      คณะศลิปศาสตร ์  
18. อาจารย ์ธีระพล อันมัย      คณะศลิปศาสตร ์  
19. อาจารย์ พลวิเชียร ภูกองไชย     คณะศลิปศาสตร ์  
20. อาจารย ์ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ      คณะศลิปศาสตร ์  
21. อาจารย์ เสนาะ เจริญพร      คณะศลิปศาสตร ์  
22. อาจารย์ วิเชียร อันประเสริฐ     คณะศลิปศาสตร ์  
23. อาจารย์ ชยานนท์ แสงศรีจันทร์    คณะศลิปศาสตร ์   
24. อาจารย ์ฑิฆัมพร  วุฒิพรพงษ์      คณะศลิปศาสตร ์   
25. อาจารย ์ไพรชล  อินทนูจิต       คณะศลิปศาสตร ์   
26. อาจารย์ สุธดิา ตันเลิศคณะ     คณะศลิปศาสตร ์   
27. อาจารย ์สวนันท์ สุวรรณราช     คณะศลิปศาสตร ์  
28. อาจารย์ ศุภฤกษ ์ชัยรัตน์     คณะศลิปศาสตร ์  
29. อาจารย์ ณัฐพัชร ์เตชะรุ่งไพศาล     คณะศลิปศาสตร ์   
30. อาจารย์ นันทนา เมธานนท์     คณะศลิปศาสตร ์  
31. อาจารย์ นริศรา แสงเทียน     คณะศลิปศาสตร ์ 
32. อาจารย์ สกลุพรรณ โพธิจักร     คณะศลิปศาสตร ์   
33. อาจารย์ พัชร ีธาน ี     คณะศลิปศาสตร ์   
34. อาจารย ์อรุณี ยี่ทอง     คณะศลิปศาสตร ์  
35. อาจารย์ อธิคม คงดี      คณะศลิปศาสตร ์  
36. อาจารย์ ราม ประสานศักดิ์     คณะศลิปศาสตร ์  
37. อาจารย์ เสาวนีย ์อเล็กซานเดอร์    คณะศลิปศาสตร ์  
38. อาจารย์ สมาพร นนท์พละ     คณะศลิปศาสตร ์  
39. อาจารย์ กนกวรรณ ช่ืนชูใจ      คณะรัฐศาสตร ์ 
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40. อาจารย์ วิศรา ไกรวัฒนพงศ ์     คณะรัฐศาสตร ์ 
41. อาจารย์ กิ่งกาญจน ์ส านวนเย็น    คณะรัฐศาสตร ์ 
42. อาจารย์ เพียงกมล มานะรัตน ์   คณะรัฐศาสตร ์ 
43. รองศาสตราจารย์ ดร. นันทิยา หุตานุวัตร  คณะเกษตรศาสตร ์

 
 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

1. รองศาสตราจารย์ ดร. วยุพา ทศศะ    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชูพักตร ์สุทธิสา   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
3. อาจารย ์อภิราด ีจันทร์แสง      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
4. อาจารย ์พรรณิกา  ฉายากุล      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
5. อาจารย์ อุศนา นาศรีเคน     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
6. อาจารย์ ศศิประภา จันทะวงศ์     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
7. อาจารย์ ดร. โสภ ีอุ่นทะยา       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
8. อาจารย์ พรศริิ ชีวาพัฒนานุวงศ์   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
9. อาจารย์ คู่บุญ จารุมณ ี     วิทยาลัยการเมืองการปกครอง   

 
 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร. จิราวัลย์ จติรถเวช   คณะสถิติประยุกต ์  
2. รองศาสตราจารย์ ดร. ส ารวม จงเจริญ     คณะสถิติประยุกต ์  

    
 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

1. อาจารย์ พัชราภา ตันตราจิน      คณะรัฐศาสตร์และนิตศิาสตร์  
2. อาจารย์ ดร. รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข    คณะรัฐศาสตร์และนิตศิาสตร์  
3. อาจารย์ นพรัตน ์วงศ์วิทยาพาณิชย์    วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ  

 
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร    

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์อัจฉริยา เนตรเชย     คณะสังคมศาสตร ์  
2. อาจารย์ ดร. ปริญญา สร้อยทอง    คณะสังคมศาสตร ์  
3. อาจารย์ วัชรพล พุทธรักษา     คณะสังคมศาสตร ์
4. อาจารย์ ดร.วุฒิกรณ์ ชูวัฒนานุรักษ์    คณะสังคมศาสตร ์
5. อาจารย์ ณฏัฐิมา มากชู      คณะศลิปศาสตร ์  
6. อาจารย์ ทศพล สุรนัคครินทร ์    คณะมนุษยศาสตร ์ 
7. อาจารย์ บุรินทร ์ก าจัดภยั    วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน 

  
 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. ทวีศักดิ์ เผือกสม   ส านักวิชาศิลปศาสตร ์   
2. อาจารย์ ดร. เลิศชาย ศิริชัย      ส านักวิชาศิลปศาสตร ์  
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. ฐิรวุฒิ เสนาค า    ส านักวิชาศิลปศาสตร ์  
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา เถียมวงศ ์  ส านักวิชาพยาบาลศาสตร ์
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มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์หทยา อนันต์สุชาติกุล    คณะศลิปศาสตร ์  
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. ประดุง สวนพุฒ    มหาวิทยาลยัแม่โจ-้แพร่ เฉลมิพระเกียรต ิ 
3. อาจารย์ พิชญาพร อายุมั่น       มหาวิทยาลยัแม่โจ-้แพร่ เฉลมิพระเกียรต ิ
4. อาจารย์ ดวงพร  เพิ่มสุวรรณ      มหาวิทยาลยัแม่โจ-้แพร่ เฉลมิพระเกียรต ิ
5. อาจารย ์นิโรจน ์ สินณรงค์     มหาวิทยาลยัแม่โจ-้แพร่ เฉลมิพระเกียรต ิ

 
 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน ์   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ อดิศร ศักดิ์สงู    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ศุภการ สริิไพศาล    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
4. อาจารย์ ดร. มณรีัตน ์ มิตรปราสาท     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
5. อาจารย์ อภิเซษฐ ์กาญจนดิฐ     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
6. อาจารย์ พรชัย นาคสีทอง     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
7. อาจารย์ ปาริฉตัร ตู้ด า      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
8. อาจารย์ ชลลดา แสงมณี     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
9. อาจารย์ จ านง  แรกพินิจ     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
10. อาจารย์ ทวนธง ครุฑจ้อน      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
11. อาจารย์ วราเมษ  วัฒนไชย     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
12. อาจารย์ อัจฉริยา  คงสม     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
13. อาจารย์ ทพญ. ดร.จรญัญา หุ่นศรสีกุล    คณะทันตแพทยศาสตร ์

  
 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริพัชร ์ สุธีรภัทรานนท์  ส านักวิชาวิทยาศาสตร ์
2. อาจารย์ ดร. อนันต์ อึ้งวณิชยพันธ ์   ส านักวิชาวิทยาศาสตร ์
3. อาจารย์ ดร. พัชรีย์ พริบดเีวช    ส านักวิชาวิทยาศาสตร ์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ชัยทิพย์ คัดสรุะ    ส านักวิชาศิลปศาสตร์  
5. อาจารย์ ประเทืองพร วิรัชโภค ี    ส านักวิชาศิลปศาสตร ์ 

 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรีชา หอยสังข์    คณะวิทยาศาสตร์และศลิปศาสตร ์   
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. วิโรจน์ ลิม้ไขแสง    คณะวิทยาศาสตร์และศลิปศาสตร ์   
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์อภิสิทธ์ิ ใสยิด     คณะวิทยาศาสตร์และศลิปศาสตร ์   
4. อาจารย์ ดร. ชาคริต นวลฉิมพล ี    คณะวิทยาศาสตร์และศลิปศาสตร ์   
5. อาจารย์ ดร. ทักษ์กมนต ์วิจักษณ์ธนาวุฒ ิ  คณะวิทยาศาสตร์และศลิปศาสตร ์   
6. อาจารย์ ดร. ศุภปิยะ สิระนันท์      คณะวิทยาศาสตร์และศลิปศาสตร ์   
7. อาจารย์ สุกญัญา นิลม่วง       คณะวิทยาศาสตร์และศลิปศาสตร ์   
8. อาจารย์ รพีพงศ ์เปี่ยมสุวรรณ      คณะวิทยาศาสตร์และศลิปศาสตร ์    
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   

อาจารย์ ปิยะรัตน ์โพธิย์้อย      คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

อาจารย์ ดร. ณัฐวิภา สินสุวรรณ    คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน    
 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

รองศาสตราจารย ์สนธิดา เกยูรวงศ์     คณะศลิปศาสตร ์  
 
 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

อาจารย์ โชคชัย กิตติวงศ์วัฒนา    คณะวิทยาศาสตร ์   
 
 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    

อาจารย์ ดร. สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล    คณะศลิปศาสตร ์  
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่

1. อาจารย์ เปรมวดี กิรวาท ี     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
2. อาจารย์ ลดัดา ประสพสมบตั ิ    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
3. อาจารย์ ปิตสิันต ์มุกดาสกลุภิบาล    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
4. อาจารย์ อารีย ์บินประทาน     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
5. อาจารย์ ดร. จักรวาล วงศ์มณ ี    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
6. อาจารย์ ณณฐ วิโย       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
7. อาจารย์ ณฏัฐกิตติ ์ตันสมรส     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
8. อาจารย์ อาภารัตน ์ประทีปะเสน     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
9. อาจารย์ วรางคณา วุฒิช่วย      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
10. อาจารย์ นิล พันธุ์คงช่ืน      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
11. อาจารย์ ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     
12. รองศาสตราจารย ์ประสิทธ์ิ กิจจนศิร ิ    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
13. รองศาสตราจารย ์ศุภรัตน์ ลีร้ัตนาวลี     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
14. รองศาสตราจารย ์บุญรัตน์ เกษมพิทักษ์พงศ์    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
15. รองศาสตราจารย ์วสันต์ จินตารตันาภรณ ์   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์พิชญ์สินี ชมภคู า     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
17. อาจารย์ จักรกริช ถ้าแก้ว      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
18. อาจารย์ จุฑามาส ด าเนินสวสัดิ ์    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
19. อาจารย์ วัชรงค ์วงศนุรักษ์      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
20. อาจารย์ กมล สนิทธรรม      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
21. อาจารย์ วรเชษฐ สมมะณ ี     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
22. อาจารย์ ปวีนา พิพาด      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
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23. อาจารย์ วิชัย กอสงวนมิตร    คณะวิทยาการจัดการ 
    
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ปรีชา  ธรรมวินทร    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
2. อาจารย ์รัฐพล  ฤทธิธรรม      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
3. อาจารย ์วิชาญ  ฤทธิธรรม      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
4. อาจารย ์สพสันติ ์ เพชรค า      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
5. อาจารย์ นพดล  ชาสงวน      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 
6. อาจารย ์วีรศักดิ ์ บ ารุงตา      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
7. อาจารย ์อติชาติ  เต็งวัฒนโชติ     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
8. อาจารย ์วรังกูร  ขาวขันธ ์     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

    
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริณา จิตตจ์รัส    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
2. อาจารย์ คมลักษณ ์ไชยยะ     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
3. อาจารย ์สมชาย ศรสีันต ์    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  

       
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

1. อาจารย์ ปิยชาต ิสึงต ี     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 
2. อาจารย์ ณัฐวุฒิ สุวรรณช่าง       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
3. อาจารย์ ศิรินทร ์อินทรวิชะ       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
4. อาจารย์ ณัฐวุฒิ สุวรรณช่าง    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์สุรพศ ทวีศักดิ์     ศูนย์หัวหิน  
2. อาจารย์ ณฐญิาณ ์งามข า     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  

 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. อานนท์ ผกากรอง  คณะวิทยาการจัดการ   
2. อาจารย์ สญัชัย เกียรติทรงชัย    คณะวิทยาการจัดการ   
3. อาจารย์ จารุพร มีทรัพย์ทอง     คณะวิทยาการจัดการ   
4. อาจารย์ วรินทร์ธร โตพันธ์      คณะวิทยาการจัดการ   
5. อาจารย์ ดร. ประยุทธ วรรณอุดม     คณะวิทยาการจัดการ   
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. วัชรินทร์ สายสาระ    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  

 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
1. อาจารย์ พรเพญ็ ชวลิตธาดา      คณะวิทยาการจัดการ   
2. อาจารย์ ณัฐภัทร ์รักวงศ์วาน     อดีตอาจารย์สาขารัฐประศาสนศาสตร์  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม 

อาจารย์ วิศิษย ์ปิ่นทองวิชัยกุล     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
    
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 
อาจารย์ ประพจน์ ณ บางช้าง    คณะวิทยาการจัดการ  

 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. บูฆอรี ยหีมะ     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์     
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

อาจารย ์ปรีดา  นัคเร        คณะวิทยาการจัดการ    
    
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

อาจารย์ ดร. นิษฐา  หรุ่นเกษม     คณะวิทยาการจัดการ    
    
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

อาจารย ์ธ ารงค ์ บริเวธานันท์     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
    
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

อาจารย ์พิสิษฐิกุล  แก้วงาม     หลักสตูรสาขาวิชารัฐศาสตร ์  
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. ชาญเรืองฤทธิ์ จันทร์นอก  คณะวิทยาศาสตร ์
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

อาจารย์ ณริศรา พฤกษะวัน    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร ี   

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ฟ้อน  เปรมพนัธุ ์     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   
    
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

อาจารย์ ดร. ชาญชัย จิตรเหลา่อาพร     บัณฑิตวิทยาลัย   
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มหาวิทยาลัยเกริก 

1. รองศาสตราจารย์ ดร. วไิลลักษณ ์รัตนเพียรธัมมะ      คณะบริหารธรุกิจ   
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ประคอง สุคนธจิตต ์   คณะบริหารธรุกิจ   
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์อนันต์ บุญสนอง     คณะบริหารธรุกิจ   
4. อาจารย์ ดร. สนอง ดีประดิษฐ์     คณะบริหารธรุกิจ   
5. อาจารย์ เพ็ญพรรณ ชูติวิศูทธ์ิ    คณะบริหารธรุกิจ   
6. อาจารย์ วิโรจน ์มานะมั่นชัยพร       คณะบริหารธรุกิจ   
7. อาจารย์ พิกุลทอง หงษ์หิน       คณะบริหารธรุกิจ   
8. รองศาสตราจารย ์นิตย์ สัมมาพันธ์      คณะศลิปศาสตร ์  
9. อาจารย์ ธนศักดิ ์สายจ าปา     คณะศลิปศาสตร ์  
10. อาจารย ์เยาวรัตน ์ พูลมหัจจะ    คณะศลิปศาสตร ์  
11. อาจารย ์ชลลดา สังวาลทรัพย ์    คณะศลิปศาสตร ์  
12. อาจารย ์บัญชา  อ่อนวิมล      คณะศลิปศาสตร ์  
13. อาจารย ์ป๎ทฐวรรณ  อ่วมศรี     คณะศลิปศาสตร ์  

    
 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

1. อาจารย์ ดร. ศรีรัช ลอยสมุทร    คณะนิเทศศาสตร ์  
2. อาจารย์ ณัฐพงษ ์หริรักษาพิทักษ์    คณะนิเทศศาสตร์  
3. อาจารย์ ศศโสฬส จิตรวานิชกลุ     คณะนิเทศศาสตร ์  
4. อาจารย์ นิดาวรรณ เพราะสุนทร     คณะนติิศาสตร ์ 
5. อาจารย์ ดร. ฉัตรวรัญ  องคสิงห์     วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม   
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1. อาจารย์ ดร. ภาสกร เชื้อสวย    คณะมนุษยศาสตร ์
2. อาจารย์ เครือมาศ บ ารุงสุข    คณะมนุษยศาสตร ์
3. อาจารย์ รสสุคนธ์ รัตนธาดา    คณะมนุษยศาสตร ์
4. อาจารย์ นัยน์พัศ ประเสริฐเมฆากลุ   คณะมนุษยศาสตร ์
5. อาจารย์ สญัญา ภู่แก้วเผือก      คณะมนุษยศาสตร ์ 
6. อาจารย์ โพธิญาณ ีมเปตา     คณะมนุษยศาสตร ์ 
7. อาจารย์ อโศภชา เอี่ยมโอภาส     คณะนิเทศศาสตร ์ 
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