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 ข้อเสนอของคณาจารย์ทั่วประเทศต่อแนวทางการพัฒนาและปฏิรูปอุดมศกึษาไทย  
 

 สืบเน่ืองจากการท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และคณะกรรมการการ

อดุมศกึษา (กกอ.)  ได้ดําเนินนโยบายการปฏิรูปอดุมศกึษา โดยเน้นการผลกัดนัให้มหาวิทยาลยัชัน้นําของ

ไทยเป็นมหาวิทยาลยัวิจัยแห่งชาติ  สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ เพียงเพ่ือการไต่อนัดบัสู่ความเป็น

มหาวิทยาลยัระดบัโลก  และการบงัคบัใช้กรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแห่งชาติ อนัเป็นท่ีรู้จกักนั

ดีในนามของ มคอ. หรือเรียกเป็นภาษาองักฤษโดยย่อว่า TQF เพ่ือควบคมุให้การเรียนการสอนในระดบั

มหาวิทยาลยัเป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน  แนวทางทัง้สองประการ ถูกพฒันาขึน้มาพร้อมกับ

การสร้างตวัชีว้ดัจํานวนมาก และระบบการกรอกเอกสารในปริมาณมหาศาล เพ่ือใช้วดัผลการดําเนินงาน

ของหลกัสตูรและอาจารย์ในมหาวิทยาลยัให้เป็นไปตามแนวทางท่ีสกอ.กําหนด 
แนวนโยบายดงักลา่วเน้นการควบคมุบงัคบัแบบรวมศนูย์อํานาจ ด้วยการสร้างมาตรฐานเชิงเด่ียว

ขึน้ใช้กบัทกุสาขาวิชาการ และทกุมหาวิทยาลยั  วดัคณุภาพเพียงด้วยผลงานเชิงปริมาณภายใต้กรอบคิดท่ี

คบัแคบของสกอ. และสร้างภาระการกรอกเอกสารจํานวนมากท่ีไมเ่ก่ียวข้องใด ๆกบัคณุภาพวิชาการ ให้กบั

คณาจารย์  ซึ่งสร้างปัญหานานับประการขึน้ต่อระบบการเรียนการสอน และการพฒันางานวิชาการใน

มหาวิทยาลยั ตลอดจนทิศทางอนัยัง่ยืนในการพฒันาอดุมศกึษา อนัได้แก่  

1. บ่ันทอนเจตจํานงค์และความรับผิดชอบต่อสังคมของอุดมศึกษา  การท่ีสกอ.มุ่งสร้าง

มหาวิทยาลยัไทย ไปสู่ความเป็นเลิศ ด้วยการยึดเอาระบบการจดัอนัดบั (ranking) ขององค์กรธุรกิจบาง

แห่ง อาทิ Time Higher Education-QS  เป็นเกณฑ์มาตรฐานเพียงอย่างเดียว เป็นแนวทางท่ีเป็นปัญหา

อยา่งยิ่ง เพราะระบบการจัดอันดบัดงักล่าว เป็นระบบที่เป็นที่วิพากษ์วจิารณ์กันอย่างมากในวงการ
อุดมศึกษานานาชาต ิถึงความน่าเช่ือถือทางวิชาการ ความอคตทิางเชือ้ชาติ และภาษา ตลอดจน
ความเป็นมาตรฐานเชิงเดี่ ยวภายในโลก ที่ เน้นแต่เพียงภาษาอังกฤษเป็นสําคัญ  โดยท่ีให้

ความสําคญักบัหลกัเกณฑ์เชิงปริมาณเพียงอย่างเดียว หากแต่ขาดความใส่ใจต่อความสําคญัเชิงคณุภาพ 

ความรับผิดชอบต่อสงัคม ตลอดจนลักษณะท่ีแตกต่างกันในเชิงบทบาทและพันธกิจท่ีแตกต่างกันของ

มหาวิทยาลยั และสาขาวิชาการ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าหมายของอดุมศกึษาท่ีพึงมีต่อท้องถ่ินท่ีตนตัง้อยู ่

เกณฑ์ดงักลา่ว ไมเ่พียงแตเ่ป็นเกณฑ์ท่ีไมเ่หมาะสม หากแตย่งัก่อให้เกิดการเบียดขบัมหาวิทยาลยั และงาน

วิชาการในสายอ่ืน ๆ ท่ีทรงคณุคา่หากแตไ่มอ่าจแขง่ขนัได้ในเชิงปริมาณออกไปอีกด้วย 
2. คุกคามเสรีภาพทางวิชาการ การรวมศูนย์อํานาจและการทําลายธรรมาภิบาลของ

อุดมศึกษา  การบงัคบัใช้ระบบประกนัคณุภาพ ตลอดจนตวัชีว้ดั (KPI) จํานวนมากของสกอ. ไมเ่พียงแตซ่ํา้

ซอันกบัระบบประกนัคณุภาพท่ีมีอยู่แล้วของสมศ.  แต่ยงัคกุคามเสรีภาพทางวิชาการของอดุมศึกษาและ

คณาจารย์ ด้วยการบงัคบัใช้กรอบคิดแบบมาตรฐานเดียวกบัทกุๆศาสตร์และสาขาวิชาการ โดยมิได้เปิดให้
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มีการรับฟังความคิดเห็นใด ๆ จากสมาชิกในชุมชนวิชาการ  ซึ่งเป็นขัดต่อบทบัญญัติว่าด้วยอิสรภาพ

ทางการบริหารงานของมหาวิทยาลยัตามท่ีได้กําหนดไว้ในพระราชบญัญตัมิหาวิทยาลยัอีกด้วย 
3. ทําลายคุณภาพวิชาการด้วยระบบการประกันคุณภาพอันด้อยประสิทธิภาพ กรอบ

มาตรฐานคณุวฒุิอดุมศกึษา (มคอ.)  ท่ีพฒันาโดยสกอ.และบงัคบัใช้กบัมหาวิทยาลยัและคณาจารย์ทัว่

ประเทศนัน้ เป็นกรอบท่ีด้อยคณุภาพ  และคบัแคบในทางแนวคิด  ไม่มีส่วนใดท่ีเก่ียวข้องหรือช่วยในการ

ยกระดับคุณภาพของการเรียนการสอน แต่กลับเพิ่มภาระงานกรอกเอกสารจํานวนมหาศาลให้กับ

คณาจารย์  สกอ.มักอ้างถึงความจําเป็นในการบังคับใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ เพ่ือควบคุมกํากับ

มหาวิทยาลยัก่อตัง้ใหม่ ให้มีคณุภาพท่ีได้มาตรฐาน แต่การบงัคบักรอกเอกสารจํานวนมาก ย่อมมิใช่แนว

ทางการควบคมุกํากับเชิงคณุภาพ กว่าสองปีของการบงัคบัใช้มคอ. ได้เกิดการลอกข้อมลูระหว่างกนัของ

สาขาวิชาต่างๆทัง้ในและนอกมหาวิทยาลยั ด้วยภาระงานท่ีหนกัอึง้ คณาจารย์ส่วนใหญ่จึงกรอกข้อมลูสกั

เพียงแตใ่ห้เสร็จไป หรือกระทัง่เกิดการวา่จ้างกลุม่บคุคลขึน้มาทําหน้าท่ีในกรอกข้อมลูแทนคณาจารย์  ซึง่ได้

ทําให้มคอ.ท่ีบงัคบัใช้โดยสกอ. กลายเป็นเคร่ืองมือท่ีไร้ความหมาย และไม่มีผลใดๆต่อการควบคมุกํากับ

คณุภาพของมหาวิทยาลยัแตอ่ยา่งใด  
ปัญหาทัง้หมดข้างต้นนี ้จะนํามาซึ่งความล้าหลังในการจัดการอุดมศึกษาของไทย และก้าว

ไม่ทันกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในพ.ศ. 2558 นี ้  คณาจารย์ดังมีรายนามข้างท้ายนี ้จึงขอ
เสนอทศิทางในการพัฒนาและปฏิรูปอุดมศึกษาไทยดงันี ้
 
ข้อเสนอของคณาจารย์  

1. ทศิทางการพัฒนาอุดมศึกษาต้องเน้นเป้าหมายเชิงคุณภาพและการรับใช้สังคม เพ่ือให้การ

ปฏิรูปอดุมศกึษา นําไปสูก่ารเปล่ียนแปลงเชิงคณุภาพอย่างแท้จริง ขอให้สกอ.ทบทวนแนวทางการ

ผลกัดนัมหาวิทยาลยัท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ด้วยมาตรฐานเชิงเด่ียวของการจัดอนัดบั และการยึด

หลกัเกณฑ์การประกันคุณภาพเชิงปริมาณเพียงอย่างเดียว โดยสกอ.ควรหนัมาพฒันาแนวทาง

ความเป็นเลิศของอดุมศึกษาท่ีวางอยู่บนหลกัการท่ีเคารพต่อความหลากหลายทางวิชาการ และ

ความแตกต่างของมหาวิทยาลยั บูรณาการแนวทางเชิงคุณภาพเข้าเป็นส่วนหนึ่งการพิจารณา

ความเป็นเลศิ ให้ความสําคญัตอ่การตอบสนองและรับผิดชอบตอ่สงัคม และตอบปัญหาตอ่ท้องถ่ิน

ท่ีมหาวิทยาลัยตัง้อยู่  อันเ ป็นพันธะกิจสําคัญท่ีสถาบันอุดมศึกษาควรให้ความสําคัญ 

นอกเหนือไปจากมุง่แขง่ขนัไปสู ่World Class Universities 

2. การปฏิรูปอุดมศึกษาต้องวางอยู่บนหลักการของการเคารพเสรีภาพทางวิชาการ แนว

ทางการปฏิรูปอดุมศกึษาไทย ควรเปล่ียนจากระบบการรวมศนูย์อํานาจท่ีเน้นการควบคมุบงัคบั มา

สู่การสนบัสนุนและส่งเสริม ให้สถาบนัอดุมศึกษา ตลอดจนสมาคมวิชาการต่างๆ ได้มีอิสระ และ

เสรีภาพ ตลอดจนมีส่วนในการพฒันาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบัคณุภาพทางวิชาการของ
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ตนเอง สนับสนุนทางเลือกอ่ืนๆในการพฒันาคณุภาพการเรียนการสอน  โดยให้ความสําคญักับ

ความหลากหลาย และแตกตา่งของลกัษณะเฉพาะของสาขาวิชา  สกอ.ควรปรับบทบาทของตนเอง

ไปสู่การสนบัสนนุเสรีภาพ และการมีส่วนร่วมของสถาบนัต่างๆในการพฒันาคณุภาพทางวิชาการ  

ลดความซํา้ซ้อนและภาระงานทางเอกสารของระบบประกนัคณุภาพท่ีมีอยู่ และหนัมาสนบัสนนุให้

เกิดเวทีการแลกเปล่ียนทางวิชาการ เพ่ือให้เกิดการพฒันาระบบประกนัคณุภาพทางวิชาการอย่าง

แท้จริง 

3. ขอให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาต ิพ.ศ. 2552  เน่ืองจากซํา้ซ้อนกบัระบบการประกนัคณุภาพการเรียนการสอนท่ีมีอยู่แล้ว

ของสมศ. และการประกันคุณภาพภายใน (SAR) ท่ีต้องจัดทําอยู่แล้วทุกปี ตลอดจนขัดกับ

อิสระภาพของมหาวิทยาลยั  สกอ.ควรจดัให้มีการประมวลและรวบรวมปัญหาระบบการประกัน

คณุภาพการเรียนการสอนของอดุมศกึษาไทย  เปิดให้การประชมุเพ่ือรับฟัง และแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นในเร่ืองแนวทางการพฒันาแนวทางการประกันคุณภาพท่ีมีความยืดหยุ่น คํานึงถึงความ

แตกต่างและหลากหลายของมหาวิทยาลยัเป็นสําคญั  โดยการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ สมาคม

วิชาการ และสมาคมวิชาชีพ ตลอดจนผู้ มีสว่นได้สว่นเสียตา่งๆ  

 

คณาจารย์ดงัรายช่ือแนบท้ายนี ้ หวงัเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อเสนอตา่งๆท่ีประมวลจากความคิดเห็นของ

คณาจารย์ของมหาวิทยาลยัทั่วประเทศ จะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง จากผู้บริหารประเทศ สกอ. 

ตลอดจนผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารอดุมศกึษาไทย เพ่ือให้การทิศทางการปฏิรูปอดุมศกึษาเป็นไปอย่างมี

คณุภาพ และยงัประโยชน์ตอ่สงัคมอยา่งแท้จริง 
 
มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

1. ศาสตราจารย์ ดร. อานนัท์ กาญจนพนัธุ์    คณะสงัคมศาสตร์  

2. ศาสตราจารย์ ดร. ยศ สนัตสมบติั     คณะสงัคมศาสตร์  

3. รองศาสตราจารย์ ดร. วฒันา สกุณัศีล    คณะสงัคมศาสตร์    

4. รองศาสตราจารย์ ดร. ไทพีศรีนิวติั ภกัดีกลุ    คณะสงัคมศาสตร์    

5. รองศาสตราจารย์ ดร. เสน่ห์ ญาณสาร    คณะสงัคมศาสตร์    

6. รองศาสตราจารย์ วิระดา สมสวสัด์ิ     คณะสงัคมศาสตร์    

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ คงทวีศกัด์ิ    คณะสงัคมศาสตร์    

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภทุชงค์ กณุฑลบตุร    คณะสงัคมศาสตร์    

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เทพนิทร์ พชัรานรัุกษ์    คณะสงัคมศาสตร์    

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชศูกัด์ิ วิทยาภคั     คณะสงัคมศาสตร์    

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อจัฉรา วฒันภิญโญ     คณะสงัคมศาสตร์    

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศทุธินี ดนตรี     คณะสงัคมศาสตร์    
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13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลวิา ผาดไธสง-ชยัพานิช    คณะสงัคมศาสตร์    

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ป่ินแก้ว เหลืองอร่ามศรี     คณะสงัคมศาสตร์  

15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพร สง่าวงศ์   คณะสงัคมศาสตร์  

16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทศันีย์ ปวุรัตน์     คณะสงัคมศาสตร์    

17. อาจารย์ ดร. สทิธิณฐั ประพทุธนิติสาร    คณะสงัคมศาสตร์    

18. อาจารย์ ดร. สณัฐิตา กาญจนพนัธุ์      คณะสงัคมศาสตร์    

19. อาจารย์ ดร. ขวญัชีวนั บวัแดง     คณะสงัคมศาสตร์    

20. อาจารย์ ดร. อภิญญา เฟ่ืองฟสูกลุ     คณะสงัคมศาสตร์    

21. อาจารย์ ดร. วสนัต์ ปัญญาแก้ว     คณะสงัคมศาสตร์    

22. อาจารย์ ดร. อริศรา เจริญปัญญาเนตร     คณะสงัคมศาสตร์    

23. อาจารย์ ดร. อรัญญา ศิริผล     คณะสงัคมศาสตร์  

24. อาจารย์ ดร. ปนดัดา บณุยสาระนยั     คณะสงัคมศาสตร์  

25. อาจารย์ ดร. มาลี สทิธิเกรียงไกร    คณะสงัคมศาสตร์  

26. อาจารย์ ดร. ประสทิธ์ิ ลีปรีชา    คณะสงัคมศาสตร์  

27. อาจารย์ รังสรรค์  ประทมุวรรณ์      คณะสงัคมศาสตร์    

28. อาจารย์ ฉลาดชาย รมิตานนท์     คณะสงัคมศาสตร์    

29. อาจารย์ จิระ ปรังเขียว       คณะสงัคมศาสตร์    

30. อาจารย์ ชยักฤต ม้าลําพอง      คณะสงัคมศาสตร์    

31. อาจารย์ ชยา วรรธนะภติู        คณะสงัคมศาสตร์ 

32. ศาสตราจารย์ ดร. สายชล สตัยานรัุกษ์    คณะมนษุยศาสตร์    

33. รองศาสตราจารย์ ดร. อรรถจกัร์ สตัยานรัุกษ์     คณะมนษุยศาสตร์    

34. รองศาสตราจารย์ ดร. สมพงษ์ วิทยาศกัด์ิพนัธ์    คณะมนษุยศาสตร์    

35. รองศาสตราจารย์ นฤมล ธีรวฒัน์     คณะมนษุยศาสตร์    

36. รองศาสตราจารย์ จารุนนัท์ เชาวน์ดี     คณะมนษุยศาสตร์    

37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อจัฉรา สโรบล    คณะมนษุยศาสตร์    

38. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลอยศรี โปราณานนท์    คณะมนษุยศาสตร์    

39. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  เบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิออง  คณะมนษุยศาสตร์    

40. อาจารย์ ดร. เกรียงศกัด์ิ เชษฐพฒันวนิช   คณะมนษุยศาสตร์    

41. อาจารย์ ดร. จิราพร วิทยศกัด์ิพนัธ์      คณะมนษุยศาสตร์    

42. อาจารย์ สทิธิเทพ เอกสทิธิพงษ์     คณะมนษุยศาสตร์    

43. อาจารย์ จณิษฐ์ เฟ่ืองฟ ู     คณะมนษุยศาสตร์    

44. อาจารย์ อารี ณ น่าน      คณะมนษุยศาสตร์    

45. อาจารย์ พนิดา อนนัตนาคม     คณะมนษุยศาสตร์    

46. อาจารย์ ทรงพนัธ์ ตนัตระกลู    คณะมนษุยศาสตร์    

47. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ปราณี วงศ์จํารัส    คณะวิทยาศาสตร์    
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48. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อําพล วงศ์จํารัส     คณะวิทยาศาสตร์    

49. อาจารย์ ดร. ศิริพร ชยัศรี       คณะวิทยาศาสตร์    

50. อาจารย์ ชาญกิจ คนัฉ่อง      คณะวิทยาศาสตร์    

51. อาจารย์ ชํานาญ จนัทร์เรือง     คณะวิทยาศาสตร์    

52. อาจารย์ ชชัวาลย์ ปณุปัน      คณะวิทยาศาสตร์    

53. อาจารย์ บญุเกต ุฟองแก้ว     คณะวิทยาศาสตร์    

54. อาจารย์ ชาญกิจ คนัฉ่อง      คณะวิทยาศาสตร์   

55. รองศาสตราจารย์ ดร. กลุิสรา กฤตวรกาญจน์    คณะการส่ือสารมวลชน    

56. รองศาสตราจารย์ นรินทร์  นําเจริญ     คณะการส่ือสารมวลชน   

57. รองศาสตราจารย์ ภพูายพั ยอดม่ิง    คณะการส่ือสารมวลชน   

58. ผู้ช่วยศาสตาจารย์  นาฏยา ตนานนท์    คณะการส่ือสารมวลชน   

59. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลดัดาวลัย์ อินทรสตูร     คณะการส่ือสารมวลชน    

60. อาจารย์ ดร. ภทัร ดา่นอตุรา     คณะการส่ือสารมวลชน   

61. อาจารย์ ดร.  จิรพร วิทยศกัด์ิพนัธุ์     คณะการส่ือสารมวลชน   

62. อาจารย์ ดร.ขวญัฟ้า  ศรีประพนัธ์    คณะการส่ือสารมวลชน 

63. อาจารย์ เทพฤทธ์ิ มณีกลุ       คณะการส่ือสารมวลชน    

64. อาจารย์ สนุนัทา แย้มทพั       คณะการส่ือสารมวลชน    

65. อาจารย์ ศศิกานต์ ลมิปิติ       คณะการส่ือสารมวลชน    

66. อาจารย์ ประกาศิษย์  พรหมก่ิงแก้ว     คณะการส่ือสารมวลชน    

67. อาจารย์ นนัทสิทธ์ิ  กิตติวรากลู     คณะการส่ือสารมวลชน   

68. อาจารย์ อลิชา ตรีโรจนานนท์    คณะการส่ือสารมวลชน   

69. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทรงวฒิุ ตวงรัตนพนัธ์    คณะทนัตแพทย์ศาสตร์    

70. อาจารย์ ศศิธร ไชยประสทิธ์ิ       คณะทนัตแพทย์ศาสตร์    

71. อาจารย์ อติศกัด์ิ จงึพฒันาวดี       คณะทนัตแพทย์ศาสตร์    

72. อาจารย์ ธิดาวรรณ วะสีนนท์       คณะทนัตแพทย์ศาสตร์    

73. อาจารย์ วิชยั วิวฒันคณุปูการ      คณะทนัตแพทย์ศาสตร์    

74. รองศาสตราจารย์ สมชาย ปรีชาศิลปกลุ    คณะนิติศาสตร์    

75. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์  คณะนิติศาสตร์    

76. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาตรี เรืองเดชณรงค์    คณะนิติศาสตร์    

77. อาจารย์ กญัญา  หิรัณย์วฒันพงศ์     คณะนิติศาสตร์    

78. อาจารย์ ทศพล  ทรรศนกลุพนัธ์     คณะนิติศาสตร์    

79. อาจารย์ จกัรภพ  ศิริภากรกาญจน์     คณะนิติศาสตร์   

80. รองศาสตราจารย์ ดร. วรวิทยฺ เจริญเลศิ    คณะเศรษฐศาสตร์    

81. รองศาสตราจารย์ ดร. วรลญัจก์ บณุยสรัุตน์   คณะวิจิตรศิลป์  

82. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อษัฎา โปราณานนท์    คณะวิจิตรศิลป์   
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83. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนัต์ พนูพิพฒัน์     คณะวิจิตรศิลป์   

84. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อดุม ฉิมภกัดี    คณะวิจิตรศิลป์   

85. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ภาณพุงษ์ เลาหสม   คณะวิจิตรศิลป์  

86. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ธชัชยั หงส์แพง    คณะวิจิตรศิลป์  

87. อาจารย์ ดร. จิตรลดา บรุพรัตน์     คณะวิจิตรศิลป์   

88. อาจารย์ จรัลศกัด์ิ ลอยมี      คณะวิจิตรศิลป์   

89. อาจารย์ โฆษิต จนัทรทิพย์      คณะวิจิตรศิลป์   

90. อาจารย์ ทศันยั เศรษฐเสรี      คณะวิจิตรศิลป์   

91. อาจารย์ วีระพนัธ์ จนัทร์หอม     คณะวิจิตรศิลป์   

92. อาจารย์ อทุิศ อะติมานะ      คณะวิจิตรศิลป์   

93. อาจารย์ อารยา ราษฎร์จําเริญสขุ     คณะวิจิตรศิลป์   

94. อาจารย์ มรกต เกษเกล้า      คณะวิจิตรศิลป์   

95. อาจารย์ วรรณชยั วงษ์ตระการ    คณะวิจิตรศิลป์   

96. อาจารย์ ศภุชยั ศาสตร์สาระ     คณะวิจิตรศิลป์   

97. อาจารย์ เพญ็ ภคัตะ      คณะวิจิตรศิลป์   

98. อาจารย์ สทุธิศกัด์ิ ภธูรารักษ์     คณะวิจิตรศิลป์   

99. อาจารย์ อํานวย กณัฑอินทร์     คณะวิจิตรศิลป์   

100. อาจารย์ ยพุา มหามาตร      คณะวิจิตรศิลป์   

101. อาจารย์ ปรัชญา คมัภิรานนท์    คณะวิจิตรศิลป์  

102. อาจารย์ สากล สทุธิมาลย์     คณะวิจิตรศิลป์  

103. อาจารย์ ธงชยั ยคุนัตพรพงษ์    คณะวิจิตรศิลป์  

104. อาจารย์ พดงุศกัด์ิ คชสําโรง     คณะวิจิตรศิลป์  

105. อาจารย์ สกุรี เกสรเกศรา     คณะวิจิตรศิลป์ 

106. ศาสตราจารย์ ดร.  ธเนศวร์ เจริญเมือง    คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์    

107. รองศาสตราจารย์ ดร. โกสมุภ์ สายจนัทร์    คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  

108. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อโณทยั วฒันาพร    คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์    

109. อาจารย์ ดร.  วรรณภา ลีระศิริ     คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์    

110. อาจารย์ ดร.  จนัทนา สทุธิจารี    คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์    

111. อาจารย์ พิกลุ อิทธิหิรัญวงศ์     คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์    

112. อาจารย์ ราม โชติคตุ      คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์    

113. อาจารย์  เอกกมล สายจนัทร์     คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์    

114. อาจารย์  ฐิติวฒิุ บญุยวงศ์วิวชัร     คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์    

115. อาจารย์ จนัท์จฑุา สขุขี      คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์    

116. อาจารย์ อจัฉรา บรรจงประเสริฐ     คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์    

117. อาจารย์ มาลนีิ คุ้มสภุา      คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์    
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118. อาจารย์ อษุามาศ เสียมภกัดี     คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์   

119. อาจารย์ นรุตม์ เจริญศรี      คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์   

120. อาจารย์ เฉลมิพล คงจิตต์      วิทยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโยลี   

121. รองศาสตราจารย์ ดร. บปุผา อนนัต์สชุาติกลุ    คณะศกึษาศาสตร์    

122. รองศาสตราจารย์   สมโชติ ออ๋งสกลุ    คณะศกึษาศาสตร์    

123. รองศาสตราจารย์  ศิวรักษ์ ศิวารมย์     คณะศกึษาศาสตร์    

124. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นงเยาว์ เนาวรัตน์    คณะศกึษาศาสตร์    

125. อาจารย์ สมุาลี คุ้มไชยวงศ์      คณะศกึษาศาสตร์    

126. อาจารย์ สามารถ ศรีจํานงค์     คณะศกึษาศาสตร์  

127. อาจารย์ ดร. สนัต์ สวุจัฉราภินนัท์     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    

128. อาจารย์ ปัตย์ ศรีอรุณ      คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    

129. ศาสตราจารย์ ดร. อรรณพ พงศ์วาท     วิทยาลยันานาชาติ  

130. รองศาสตราจารย์ ดร. กนกพร นิวฒันนนัท์   คณะเภสชัศาสตร์  

131. รองศาสตราจารย์ ดร. สริิพร บรูพาเดชะ   คณะเภสชัศาสตร์  

132. รองศาสตราจารย์ ดร. วิรัตน์ นิวฒันนนัท์   คณะเภสชัศาสตร์  

133. รองศาสตราจารย์ ดร. อญัชลี เพิ่มสวุรรณ   คณะเภสชัศาสตร์  

134. รองศาสตราจารย์ ดร. สพุร จารุมณี    คณะเภสชัศาสตร์  

135. รองศาสตราจารย์  โชคชยั วงศ์สินทรัพย์   คณะเภสชัศาสตร์  

136. รองศาสตราจารย์ สมพร ภติูยานนัต์    คณะเภสชัศาสตร์  

137. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัตนาภรณ์ อาวิพนัธ์   คณะเภสชัศาสตร์  

138. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดร.อําไพ พฤติวรพงศ์กลุ  คณะเภสชัศาสตร์  

139. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยงยทุธ เรือนทา     คณะเภสชัศาสตร์    

140. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ปาจรีย์ ศรีอทุธา    คณะเภสชัศาสตร์  

141. อาจารย์ ดร. อรุณรัตน์ ลกัษณ์ศิริ    คณะเภสชัศาสตร์  

142. อาจารย์ ดร. พกัตร์วิภา สวุรรณพรหม    คณะเภสชัศาสตร์  

143. อาจารย์ ดร. วรรณกมล สอนสงิห์    คณะเภสชัศาสตร์  

144. อาจารย์ ดร. สมจริง รุ่งแจ้ง     คณะเภสชัศาสตร์  

145. อาจารย์ ดร. สนุทรา เอกอนนัต์กลุ    คณะเภสชัศาสตร์  

146. อาจารย์ ดร. นราวดี เนียมหุน่    คณะเภสชัศาสตร์  

147. อาจารย์  นวลพรรณ เตชองักรู    คณะเภสชัศาสตร์  

148. อาจารย์  ชิดชนก เรือนก้อน     คณะเภสชัศาสตร์ 

 
มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์     คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

2. รองศาสตราจารย์ ดร. บวัพนัธ์ พรหมพกัพิง   คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

3. รองศาสตราจารย์ ดร. สมศกัด์ิ ศรีสนัติสขุ   คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   
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4. รองศาสตราจารย์ ดร. สรุนาท ขมะณะรงค์   คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

5. รองศาสตราจารย์  สําเริง จนัทรสวุรรณ   คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พทุธรักษ์ ปราบนอก   คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฟ้ารุ่ง มีอดุร    คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิรัช วงศ์ภินนัท์วฒันา   คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรอมัรินทร์ พรหมเกิด   คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประพนัธ์พงศ์ จงปติยตัต์    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทพพร มงัธานี    คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ป่ินปินทัธ์ เผือกพนัธ์    คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

13. อาจารย์ ดร. ธนนนัท์ บุน่วรรณา     คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

14. อาจารย์ ดร. กีรติพร ศรีธญัรัตน์    คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

15. อาจารย์ ดร. เกวลนิ ปวบญุสริิวงศ์     คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

16. อาจารย์ ดร. แก้วตา จนัทรานสุรณ์     คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

17. อาจารย์ ดร. มณีมยั ทองอยู ่     คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

18. อาจารย์ ดร. มานะ นาคํา       คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

19. อาจารย์ จกัรพนัธ์ ขดัชมุแสง     คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

20. อาจารย์ วิภาวี กฤษณะภติู      คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

21. อาจารย์ สมใจ ศรีหล้า     คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

22. อาจารย์ รุ่งอรุณ บญุสายนัต์     คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

23. อาจารย์ ธนชัพร กิตติก้อง       คณะศิลปกรรมศาสตร์   

 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

1. รองศาสตราจารย์  พรชยั ตระกลูวรานนท์   คณะสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา   

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นลนีิ ตนัธุวนิตย์   คณะสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา   

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  จิราภา วรเสียงสขุ    คณะสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา   

4. อาจารย์ ดร. ธีระ สนิเดชารักษ์    คณะสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา   

5. อาจารย์ ดร. พจนก กาญจนจนัทร      คณะสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา   

6. อาจารย์ ดร. ปณิธี สขุสมบรูณ์      คณะสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา   

7. อาจารย์ ดร. รัตนา โตสกลุ       คณะสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา   

8. อาจารย์ ดร. อนสุรณ์ อณุโณ     คณะสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา   

9. อาจารย์ กนกรัตน์ กิตติวิวฒัน์    คณะสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา   

10. อาจารย์ จนัทนี เจริญศรี       คณะสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา   

11. อาจารย์ ชนิดา ชิตบณัฑิตย์     คณะสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา   

12. อาจารย์ พรทิพย์ เนติภารัตนกลุ    คณะสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา   

13. อาจารย์ พรรณราย โอสถาภิรัตน์      คณะสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา   

14. อาจารย์ พิเชฐ สายพนัธ์      คณะสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา   
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15. อาจารย์ อรอมุา เตพละกลุ      คณะสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา   

16. อาจารย์ รุจี ยวุดี       คณะสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา   

17. อาจารย์ วิลาสนีิ พนานครทรัพย์     คณะสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา   

18. อาจารย์ ศิริพร ศรีสนิธุ์อไุร      คณะสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา   

19. อาจารย์ สดุแดน วิสทุธิลกัษณ์     คณะสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา   

20. ดร. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ      คณะศิลปศาสตร์  

21. รองศาสตราจารย์ ดร. นนัทนา รณเกียรติ   คณะศิลปศาสตร์  

22. รองศาสตราจารย์ ชศูกัด์ิ ภทัรกลุวณิชย์   คณะศิลปศาสตร์    

23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิศกัด์ิ ภู่พิพฒัน์    คณะศิลปศาสตร์  

24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตศจี พิบลูนครินทร์     คณะศิลปศาสตร์    

25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  พรทิพย์ เฉิดฉินนภา    คณะศิลปศาสตร์  

26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนตรี  สืบด้วง      คณะศิลปศาสตร์    

27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ลดัดาวลัย์ เพิ่มเจริญ   คณะศิลปศาสตร์  

28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อดิศร หมวกพิมาย    คณะศิลปศาสตร์    

29. อาจารย์ ดร. วิศรุต พึง่สนุทร     คณะศิลปศาสตร์    

30. อาจารย์ ดร. สรุสทิธ์ิ อมรวณิชศกัด์ิ      คณะศิลปศาสตร์   

31. อาจารย์ ชนยา ดา่นสวสัด์ิ      คณะศิลปศาสตร์    

32. อาจารย์ ธีรพจน์ ศิริจนัทร์     คณะศิลปศาสตร์    

33. อาจารย์ วนัรัก สวุรรณวฒันา     คณะศิลปศาสตร์    

34. อาจารย์ อรยา สตูะบตุร      คณะศิลปศาสตร์    

35. อาจารย์ อรอนงค์ ทิพย์พิมล      คณะศิลปศาสตร์    

36. อาจารย์ จฑุามาศ ประมลูมาก     คณะศิลปศาสตร์  

37. อาจารย์ นาวิน  วรรณเวช       คณะศิลปศาสตร์  

38. อาจารย์ กรพนชั ตัง้เข่ือนขนัธ์     คณะศิลปศาสตร์  

39. อาจารย์ จนัทิมา องัคพณิชกิจ     คณะศิลปศาสตร์   

40. อาจารย์ ศภุวิทย์ ถาวรบตุร      คณะศิลปศาสตร์   

41. อาจารย์ สธิุดา วิมตุติโกศล      คณะศิลปศาสตร์   

42. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปาริชาติ จงึวิวฒันาภรณ์   คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

43. รองศาสตราจารย์ ดร. ธรรมวิทย์ เทอดอดุมธรรม  คณะเศรษฐศาสตร์    

44. รองศาสตราจารย์ ดร. ชยนัต์  ตนัติวสัดาการ     คณะเศรษฐศาสตร์    

45. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิชาต สถิตนิรามยั    คณะเศรษฐศาสตร์    

46. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงมณี เลาวกลุ    คณะเศรษฐศาสตร์    

47. อาจารย์ ปกป้อง จนัวิทย์      คณะเศรษฐศาสตร์    

48. รองศาสตราจารย์  อภิญญา เวชยชยั    คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์  

49. รองศาสตราจารย์  ระพีพรรณ  คําหอม    คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์  
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50. รองศาสตราจารย์ ภาวนา พฒันศรี      คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์  

51. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิติพร ศิริพนัธ์ พนัธเสน   คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์   

52. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  อญัมณี บรูณกานนท์     คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์  

53. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สริิพรรณ ศรีมีชยั     คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์    

54. อาจารย์ สร้อยมาศ รุ่งมณี       คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์   

55. อาจารย์ วีรบรูณ์ วิสารทสกลุ      คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์    

56. อาจารย์ ปรียานชุ โชคธนวณิชย์     คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์   

57. อาจารย์ ดร. รัตนา โตสกลุ      คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์  

58. อาจารย์ ดร. อนสุรณ์ อณุโณ     คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

59. รองศาสตราจารย์ ดร. กมล บษุบา     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

60. รองศาสตราจารย์ ดร. ชินนะพงษ์ บํารุงทรัพย์   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

61. ศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ อาภรณ์สวุรรณ     วิทยาลยันานาชาติปรีดี พนมยงค์  

62. อาจารย์ ดร. มรกต จวจินดา เไมยเออร์      วิทยาลยันานาชาติปรีดี พนมยงค์  

63. รองศาสตราจารย์ ดร. นนัทนา รณเกียรติ    วิทยาลยัสหวิทยาการ   

64. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จฬุาพร เอือ้รักสกลุ    วิทยาลยัสหวิทยาการ    

65. อาจารย์ ดร. พิทยา สวุคนัธ์      วิทยาลยัสหวิทยาการ   

66. อาจารย์ ดร. สทิธิพล เครือรัฐติกาล    วิทยาลยัสหวิทยาการ   

67. อาจารย์ วาสนา ละอองปลวิ     วิทยาลยัสหวิทยาการ   

68. อาจารย์ ศิวริน เลศิภษิูต      วิทยาลยัสหวิทยาการ   

69. อาจารย์ ดร. โขมสี แสงจิตต์     วิทยาลยัสหวิทยาการ   

70. อาจารย์ รุ่งนภา เทพภาพ     วิทยาลยัสหวิทยาการ   

71. อาจารย์ เกรียงศกัด์ิ ธีระโกวิทขจร    วิทยาลยัสหวิทยาการ   

 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร. สากล สถิตวิทยานนัท์    คณะสงัคมศาสตร์    

2. รองศาสตราจารย์ พรภิรมณ์ เชียงกลู     คณะสงัคมศาสตร์    

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นภาพร อติวานิชยพงศ์    สํานกับณัฑิตอาสาสมคัร   

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศภุกาญจน์ พงศ์ย่ีหล้า    คณะสงัคมศาสตร์    

5. อาจารย์ ดร. กนิษฐา ชิตช่าง      คณะสงัคมศาสตร์    

6. อาจารย์ ดร. เก่งกิจ กิติเรียงลาภ     คณะสงัคมศาสตร์    

7. อาจารย์ จิรบดี เตชะเสน      คณะสงัคมศาสตร์    

8. อาจารย์ ดร. อรนนัท์ กลนัทปรุะ     คณะสงัคมศาสตร์    

9. อาจารย์ ไพลนิ กิตติเสรีชยั     คณะสงัคมศาสตร์    

10. อาจารย์ วรภทัร รัตนพาณิชย์     คณะสงัคมศาสตร์    

11. อาจารย์ สวุสัดี  โภชน์พนัธุ์     คณะสงัคมศาสตร์    

12. อาจารย์ วชัรี บญุยวิทยา     คณะสงัคมศาสตร์    
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13. อาจารย์ องักรู  หงษ์คณานเุคราะห์    คณะสงัคมศาสตร์    

14. อาจารย์ ศรัญญ ูเทพสงเคราะห์    คณะสงัคมศาสตร์    

15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ม.ล. ศรัณย์ นกัรบ    คณะมนษุยศาสตร์  

16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรัลวิไล จรูญโรจน์    คณะมนษุยศาสตร์  

17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พทุธชาติ โปธิบาล   คณะมนษุยศาสตร์  

18. อาจารย์ ดร. อมุาภรณ์ สงัขมาน    คณะมนษุยศาสตร์  

19. อาจารย์ นฤทยั สรุพงรักตระกลู     คณะมนษุยศาสตร์  

20. อาจารย์ ติโรธ ทองนวล      คณะมนษุยศาสตร์  

21. อาจารย์ ปริมใจ พรหมสทุธิ      คณะมนษุยศาสตร์  

22. อาจารย์ ศลษิา  เตรคพุ     คณะมนษุยศาสตร์  

23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  จฑุามาศ นามสงูเนิน    คณะมนษุยศาสตร์   

24. อาจารย์ ปริมใจ พรหมสทุธิ       คณะมนษุยศาสตร์   

25. รองศาสตราจารย์ สวุิมล  สจัจวาณิชย์     คณะวิศวกรรมศาสตร์  

26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ทีฆวฒิุ พทุธภิรมย์    คณะวิศวกรรมศาสตร์    

27. อาจารย์ ศภุชยั กลุมติุวฒัน์      คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน   

28. อาจารย์ ประภากรณ์  แสงวิจิตร    คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  

29. อาจารย์ สริุนทร์ อ้นพรม      คณะวนศาสตร์   

30. อาจารย์ ปัทมา  จนัทร์เจริญสขุ     คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   

 
มหาวทิยาลัยศิลปากร 

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ชาญณรงค์ บญุหนนุ   คณะอกัษรศาสตร์   

2. รองศาสตราจารย์  พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์   คณะอกัษรศาสตร์   

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สราวทุ ตนัณีกลุ    คณะอกัษรศาสตร์   

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนุยั ครองยทุธ     คณะอกัษรศาสตร์   

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สวุิดา ธรรมมณีวงศ์      คณะอกัษรศาสตร์   

6. อาจารย์ ดร. ภาสกร อินทมุาร    คณะอกัษรศาสตร์   

7. อาจารย์ ดร.  แพร จิตติพลงัศรี     คณะอกัษรศาสตร์   

8. อาจารย์ พิพฒัน์ สยุะ      คณะอกัษรศาสตร์   

9. อาจารย์ โกวิท แก้วสวุรรณ       คณะอกัษรศาสตร์   

10. อาจารย์ คมกฤช อุย่เตก็เคง่      คณะอกัษรศาสตร์   

11. อาจารย์ เชษฐา พวงหตัถ์      คณะอกัษรศาสตร์   

12. อาจารย์ ตะวนั วรรณรัตน์      คณะอกัษรศาสตร์   

13. อาจารย์ ทรงยศ แววหงส์     คณะอกัษรศาสตร์   

14. อาจารย์ บญุสง่ ชยัสงิห์กานานนท์     คณะอกัษรศาสตร์   

15. อาจารย์ ศากนุ ภกัดีคํา     คณะอกัษรศาสตร์   

16. อาจารย์ สรรเสริญ สนัติวงศ์     คณะอกัษรศาสตร์   
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17. รองศาสตราจารย์ ดร. นลนีิ พลูทรัพย์     คณะเภสชัศาสตร์   

18. รองศาสตราจารย์ ดร. มนสั พงศ์ชยัเดชา   คณะเภสชัศาสตร์   

19. รองศาสตราจารย์ อรอมุา โต๊ะยามา     คณะเภสชัศาสตร์   

20. รองศาสตราจารย์ อทุยั  โสธนะพนัธุ์      คณะเภสชัศาสตร์   

21. รองศาสตราจารย์ ชติุมา ลิม้มทัวาภิรัต์ิ     คณะเภสชัศาสตร์   

22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนกพรหม์ สคุนธ์พนัธุ์   คณะเภสชัศาสตร์   

23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ตอ่ศกัด์ิ อินทรไพโรจน์    คณะเภสชัศาสตร์   

24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.อ. มาลยั สถิรพนัธุ์    คณะเภสชัศาสตร์   

25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนาวรรณ พจนาคม    คณะเภสชัศาสตร์   

26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปัทมวรรณ เผือกผอ่ง   คณะเภสชัศาสตร์   

27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นชุนาฏ กิจเจริญ     คณะเภสชัศาสตร์   

28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อมรรัตน์ ไชยเดชกําจร    คณะเภสชัศาสตร์   

29. อาจารย์ ดร. ภญ. วิภาลกัษณ์ ปฐมชยัวิวฒัน์    คณะเภสชัศาสตร์   

30. อาจารย์ ดร. นนัทลกัษณ์ สถาพรนานนท์   คณะเภสชัศาสตร์   

31. อาจารย์ ดร. เยาวลกัษณ์ อ่ํารําไพ    คณะเภสชัศาสตร์   

32. อาจารย์ ปัญจพล  เหลา่พนูพฒัน์    คณะเภสชัศาสตร์   

33. อาจารย์ คนอง รัตนคร      คณะเภสชัศาสตร์   

34. อาจารย์ พีรยศ ภมรศิลปธรรม     คณะเภสชัศาสตร์   

35. อาจารย์ สรุวฒิุ วฒันา     คณะเภสชัศาสตร์   

36. อาจารย์ วราภรณ์ ศกศวตัเมฆินทร์     คณะเภสชัศาสตร์   

37. อาจารย์ พรรณภทัร ปลัง่ศรีเจริญสขุ     คณะศกึษาศาสตร์   

38. รองศาสตราจารย์ ดร. รัศมี ชทูรงเดช    คณะโบราณคดี   

39. อาจารย์ ดร. สายณัห์ แดงกลม      คณะโบราณคดี   

40. อาจารย์ ธนาวิ โชติประดิษฐ     คณะโบราณคดี   

41. อาจารย์ นฐัวฒิุ สงิห์กลุ     คณะโบราณคดี   

42. อาจารย์ ปรารถนา จนัทรุพนัธุ์    คณะโบราณคดี   

43. อาจารย์ แพร ศิริศกัด์ิดําเกิง      คณะโบราณคดี   

44. อาจารย์ ศศิธร ศิลป์วฒุยา      คณะโบราณคดี   

45. อาจารย์ ศิริพจน์ เหลา่มานะเจริญ     คณะโบราณคดี   

46. อาจารย์ ศิริสาร เหมือนโพธ์ิทอง     คณะโบราณคดี   

47. อาจารย์ เอกสดุา สงิห์ลําพอง    คณะโบราณคดี   

48. อาจารย์ อเุทน วงศ์สถิตย์      คณะโบราณคดี   

49. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ประสพชยั พสนุนท์     วิทยาการจดัการ  

50. อาจารย์ ศาสวตั บญุศรี       คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
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จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
1. ศาสตราจารย์สริุชยั หวนัแก้ว    ศนูย์ศกึษาสนัติภาพและความขดัแย้ง 

2. รองศาสตราจารย์ ดร. สวุรรณา สถาอานนัท์     คณะอกัษรศาสตร์  

3. รองศาสตราจารย์ ดร. ฉลอง สนุทราวาณิชย์   คณะอกัษรศาสตร์  

4. รองศาสตราจารย์ ดร. ตรีศิลป์ บญุขจร   คณะอกัษรศาสตร์  

5. รองศาสตราจารย์  เน่ืองน้อย บณุยเนตร    คณะอกัษรศาสตร์  

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จาตรีุ  ติงศภทัิย์   คณะอกัษรศาสตร์  

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชติุมา ประกาศวฒิุสาร   คณะอกัษรศาสตร์  

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สภุคัวดี อมาตยกลุ   คณะอกัษรศาสตร์  

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สรุเดช โชติอดุมพนัธ์    คณะอกัษรศาสตร์  

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สริิเพญ็ พิริยจิตรกรกิจ   คณะอกัษรศาสตร์  

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คารินา โชติรวี    คณะรัฐศาสตร์  

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สวุิมล รุ่งเจริญ    คณะอกัษรศาสตร์  

13. อาจารย์ ดร. กนิษฐ์ ศิริจนัทร์    คณะอกัษรศาสตร์  

14. อาจารย์ ดร. เกษม เพญ็ภินนัท์     คณะอกัษรศาสตร์  

15. อาจารย์ ดร. ทอแสง เชาว์ชติุ     คณะอกัษรศาสตร์  

16. อาจารย์ ดร. ธนาพล ลิม่อภิชาต     คณะอกัษรศาสตร์  

17. อาจารย์ ดร. แพร จิตติพลงัศรี     คณะอกัษรศาสตร์  

18. อาจารย์ ดร. วาสนา วงศ์สรุวฒัน์     คณะอกัษรศาสตร์  

19. อาจารย์ ดร. วิลลา วิลยัทอง     คณะอกัษรศาสตร์  

20. รองศาสตราจารย์ ดร. ฉนัทนา บรรพศิริโชติ     คณะรัฐศาสตร์  

21. รองศาสตราจารย์ ดร. วีระ สมบรูณ์    คณะรัฐศาสตร์   

22. รองศาสตราจารย์ ดร. สริิพรรณ นกสวน สวสัดี   คณะรัฐศาสตร์   

23. รองศาสตราจารย์  สรวิศ  ชยันาม      คณะรัฐศาสตร์   

24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิตินนัท์ พงษ์สทุธิรักษ์    คณะรัฐศาสตร์   

25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิติ ภวคัรพนัธุ์    คณะรัฐศาสตร์   

26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรานี ทิพย์รัตน์   คณะรัฐศาสตร์   

27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พวงทอง ภวคัรพนัธุ์   คณะรัฐศาสตร์   

28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิรภสัสรศ์ วงศ์ทองดี   คณะรัฐศาสตร์   

29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สรัุตน์ โหราชยักลุ   คณะรัฐศาสตร์   

30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  เวียงรัฐ เนติโพธ์ิ     คณะรัฐศาสตร์   

31. อาจารย์ ดร. จิราพร เหลา่เจริญวงศ์      คณะรัฐศาสตร์   

32. อาจารย์ ดร. จกัรกริช สงัขมณี    คณะรัฐศาสตร์   

33. อาจารย์ ดร. นฤมล ทบัจมุพล     คณะรัฐศาสตร์   

34. อาจารย์ วรศกัด์ิ มหทัธโนบล    คณะรัฐศาสตร์   

35. อาจารย์ กนกรัตน์ เลศิชสูกลุ     คณะรัฐศาสตร์  
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36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตติชยั รุจนกนกนาฏ    คณะวิศวกรรมศาสตร์   

37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สกุรี สนธุภิญโญ     คณะวิศวกรรมศาสตร์   

38. อาจารย์ จกัรพร สวุรรณนคร     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  

39. อาจารย์ ดร. สทุธิพนัธ์ จิราธิวฒัน์     คณะเศรษฐศาสตร์  

40. อาจารย์ ดร. นฤมล อรุโณทยั     สถาบนัวิจยัสงัคม   

41. อาจารย์ ดร. เครือวลัย์ จนัทร์แก้ว     คณะวิทยาศาสตร์   

 
มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาวิตรี พิสณพุงศ์    คณะสงัคมศาสตร์  

2. อาจารย์ ดร. สรุพล จรรยากลู      คณะสงัคมศาสตร์  

3. อาจารย์  สญัญา ชีวะประเสริฐ     คณะสงัคมศาสตร์  

4. อาจารย์ ล่ําสนั  เลศิกลูประหยดั       คณะสงัคมศาสตร์  

    
มหาวทิยาลัยรามคาํแหง    

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีรัตน สมบญุ   คณะมนษุยศาสตร์   

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  ประภาวดี กศุลรอด    คณะมนษุยศาสตร์   

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จินดา ศรีรัตนสมบญุ   คณะมนษุยศาสตร์   

4. อาจารย์ ดร. บณัฑิต จนัทร์โรจนกิจ          คณะรัฐศาสตร์   

 
มหาวทิยาลัยมหดิล 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปาริชาด สวุรรณบบุผา    สถาบนัสิทธิมนษุยชนและสนัติศกึษา   

2. อาจารย์ ดร. วราภรณ์ แช่มสนิท    สถาบนัสิทธิมนษุยชนและสนัติศกึษา   

3. อาจารย์ ดร. ชาญชยั ชยัสขุโกศล    สถาบนัสิทธิมนษุยชนและสนัติศกึษา   

4. อาจารย์ ดร. เอกพนัธุ์ ปิณฑวณิช     สถาบนัสิทธิมนษุยชนและสนัติศกึษา   

5. อาจารย์ งามศกุร์ รัตนเสถียร     สถาบนัสิทธิมนษุยชนและสนัติศกึษา   

6. อาจารย์ เบญจรัตน์ แซฉ่ัว่     สถาบนัสิทธิมนษุยชนและสนัติศกึษา   

7. รศ.ดร. พิมพวลัย์ บญุมงคล      คณะสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์   

8. รศ.ดร. ลือชยั ศรีเงินยวง     คณะสงัคมศาสตร์และมนษุย์ศาสตร์   

9. รศ.ดร. ปกรณ์ สิงห์สริุยา      คณะสงัคมศาสตร์และมนษุย์ศาสตร์   

10. อาจารย์ ดร. ณรงค์ อาจสมิติ      สถาบนัวิจยัภาษาและวฒันธรรมเอเชีย   

11. อาจารย์ ศิริเพญ็ อึง้สทิธิพนูพร     สถาบนัวิจยัภาษาและวฒันธรรมเอเชีย   

12. รองศาสตราจารย์ ดร. กฤตยา อาชวนิจกลุ    สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม   

13. รองศาสตาจารย์ ดร. สรีุย์พร พนัพึง่    สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม  

14. รองศาสตาจารย์ ดร. ปัทมา วา่พฒันวงศ์    สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม  

15. รองศาสตาจารย์ ดร. อรพินทร์ พิทกัษ์มหาเกต ุ  สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม  

16. รองศาสตราจารย์  อรทยั อาจอ่ํา    สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม  
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17. รองศาสตราจารย์ ดร. โยธิน แสวงดี    สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม  

18. รองศาสตราจารย์ ดร. อารี จําปากลาย   สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม   

19. รองศาสตราจารย์ ดร. อมรา สนุทรธาดา   สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม   

20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สชุาดา ทวีสทิธ์ิ   สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม 

21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา ตัง้ชลทิพย์   สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม   

22. อาจารย์ ดร. อมุาภรณ์ ภทัรวาณิชย์       สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม   

23. อาจารย์ ดร. พจนา หนัจางสทิธ์ิ    สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม  

24. อาจารย์ ดร. มาลี สนัภวูรรณ์    สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม  

25. อาจารย์ ดร. สกักรินทร์ นิยมศิลป์    สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม   

26. อาจารย์ ดร. เกรียงศกัด์ิ โรจน์ครีุเสถียร   สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม   

27. อาจารย์ ดร. อานดี ้แอนดรู โฮลล์    สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม   

28. นางสาว พลอยชมพ ูสคุสัถิตย์    สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม   

29. อาจารย์  อาชว์ภริูชญ์  น้อมเนียน     วิทยาลยัศาสนศกึษา  

30. อาจารย์ สมัพนัธ์ ทองหนนูุ้ย     วิทยาเขตกาญจนบรีุ 
 
มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์  

1. อาจารย์ ซากีย์ พิทกัษ์คมุพล     สถาบนัสนัติศกึษา   

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แววตา สขุนนัตพงศ์    คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

3. อาจารย์ ดร. ภมรี สรุเกียรติ      คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

4. อาจารย์ ดร. ศภุศิริ หงส์ฤทธิพนัธุ์     คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

5. อาจารย์ ดร. วรรณนะ หนหูม่ืน    คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

6. อาจารย์ ชนวุรรณ เพชรกล้า     คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

7. อาจารย์ นาวิน วรรณเวช     คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

8. อาจารย์ อรุณศรี ชาญสมห์ุ     คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

9. อาจารย์ ณปรัชญ์ บญุวาศ       คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

10. อาจารย์ วีระพงศ์ ยศบญุเรือง    คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

11. อาจารย์ สรัุยยา สไุลมาน      คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

12. อาจารย์ บณัฑิต ไกรวิจิตร     คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

13. อาจารย์ สภุาภรณ์ สวุรรณโอภาส     คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

14. อาจารย์ อนัธิฌา ทศัคร      คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

15. อาจารย์  ปิง วิชยัดิษฐ      คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

16. รองศาสตราจารย์ ดร. อดิศา เตียว    คณะศิลปศาสตร์   

17. อาจารย์ ดร. พนิดา สขุศรีเมือง     คณะศิลปศาสตร์  

18. รองศาสตราจารย์ ดร. สมบติั พทุธจกัร    คณะวิทยาศาสตร์   

19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วนิดา  เจียรกลุประเสริฐ   คณะวิทยาศาสตร์   

20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พวงทิพย์ แก้วทบัทิม    คณะวิทยาศาสตร์   
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21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลัยา นิติเรืองจรัส    คณะวิทยาศาสตร์   

22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดารารัตน์ แซลี่ ้    คณะวิทยาศาสตร์   

23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วราภรณ์ คีรีพฒัน์    คณะวิทยาศาสตร์   

24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนูศกัด์ิ สนัติวิทยานนท์    คณะวิทยาศาสตร์   

25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อําพล ลกัษณีวาณิชย์    คณะวิทยาศาสตร์   

26. อาจารย์ ดร. แวอาแซ แวหามะ     คณะวิทยาศาสตร์   

27. อาจารย์ ดร. โรมรัน ชศูรี      คณะวิทยาศาสตร์   

28. อาจารย์ ดร. โสภา  เช่ียวชาญวฒิุวงศ์    คณะวิทยาศาสตร์   

29. อาจารย์ ดร. ธิดารัตน์ วิชยัดิษฐ     คณะวิทยาศาสตร์   

30. อาจารย์ ดร. พิมล เท่ียงธรรม     คณะวิทยาศาสตร์   

31. อาจารย์ ดร. สมรักษ์ พนัธ์ผล     คณะวิทยาศาสตร์   

32. อาจารย์ เมตตา กนิูง       คณะวิทยาศาสตร์   

33. อาจารย์ รัตติกานต์ แซล่ิม่      คณะวิทยาศาสตร์   

34. อาจารย์ ลดัดา ปรีชาวีรกลุ      คณะวิทยาศาสตร์   

35. อาจารย์ อตัชยั เอือ้อนนัตสนัต์      คณะวิทยาศาสตร์   

36. อาจารย์ เสาวภา โชติสวุรรณ     คณะวิทยาศาสตร์   

37. อาจารย์ จรีรัตน์ ธรรมเจริญ      คณะวิทยาศาสตร์   

38. อาจารย์ อนรรฆ พลชาติ      คณะวิทยาศาสตร์   

39. อาจารย์ ยพุดี ชยัสขุสนัต์      คณะวิทยาศาสตร์   

40. อาจารย์ อไุรวรรณ ชนุวนัทร์     คณะวิทยาศาสตร์   

41. อาจารย์ ปรีชา กสกิรรมไพบลูย์     คณะวิทยาศาสตร์   

42. อาจารย์ ธนากร จนัทสบุรรณ     คณะวิทยาศาสตร์   

43. อาจารย์  วีรยา คุ้มเมือง      คณะวิทยาศาสตร์   

44. อาจารย์  เนตรนภิส ออ๋งสวุรรณ     คณะวิทยาศาสตร์   

45. อาจารย์ วนัเพ็ญ มาเกล้า      คณะวิทยาศาสตร์   

46. อาจารย์ ชยัวฒัน์ เลศิวิริยะนนัทกลุ     คณะวิทยาศาสตร์   

47. อาจารย์ สมชาย เจมนูพฒัน์     คณะวิทยาศาสตร์   

48. อาจารย์ ศภุพงศ์ อิ่มสรรพางค์    คณะวิทยาศาสตร์   

49. อาจารย์ นภารัตน์ ไวยเจริญ     คณะวิทยาศาสตร์   

50. อาจารย์ จิระวฒัน์ ตนัสกลุ      คณะวิทยาศาสตร์   

51. อาจารย์ นิแวเต๊ะ หะยิรามิง      คณะวิทยาศาสตร์   

52. อาจารย์ วฒันะ พรหมเพชร      คณะวิทยาศาสตร์   

53. อาจารย์ เศวต ไชยมงคล      คณะวิทยาศาสตร์   

54. อาจารย์ รจนา แสงโสต      คณะวิทยาศาสตร์   

55. อาจารย์ สภุาพร ฝ่ังชลจิตต์      คณะวิทยาศาสตร์   
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56. อาจารย์ กนัทิมา เหาะเจริญ     คณะวิทยาศาสตร์   

57. อาจารย์ สายฝน  สทิธิมงคล      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

58. อาจารย์ ดวงยิหวา อตุรสนิธุ์     คณะรัฐศาสตร์   

59. อาจารย์ อสมา  มงักรชยั        คณะรัฐศาสตร์   

60. อาจารย์ ดร. นวุรรณ ทบัเท่ียง     คณะวิทยาการส่ือสาร   

61. อาจารย์ ฐิติมา เทพญา      คณะวิทยาการส่ือสาร  

62. อาจารย์ ศริยา บิลแสละ     คณะวิทยาการส่ือสาร  

63. อาจารย์ มอูสัซลั บิลแสละ      คณะวิทยาการส่ือสาร  

64. อาจารย์ บณัฑิกา นิลปัทม์      คณะวิทยาการส่ือสาร  

65. อาจารย์ อาจารย์ จารียา อรรถอนชิุต     คณะวิทยาการส่ือสาร  

66. อาจารย์ ศภุราภรณ์  ทวนน้อย      คณะวิทยาการส่ือสาร  

67. อาจารย์ ภีรกาญจน์ ไคนุ่่นนา     คณะวิทยาการส่ือสาร  

68. อาจารย์ สมัพนัธ์ คงมาก      คณะวิทยาการส่ือสาร  

69. อาจารย์ สทิธิกร เทพสวุรรณ     คณะวิทยาการส่ือสาร  

70. อาจารย์ ดษุฎี เพช็รมงคล      คณะวิทยาการส่ือสาร  

71. อาจารย์ อาทิตยา สมโลก     คณะวิทยาการส่ือสาร  

72. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรุณีวรรณ บวัเน่ียว     คณะวิทยาการส่ือสาร 

73. อาจารย์สมชัชา นิลปัทม์       คณะวิทยาการส่ือสาร 

74. รองศาสตราจารย์ ดร. วลัลภ  สนัติประชา   คณะทรัพยากรธรรมศาสตร์  
 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรีชา หอยสงัข์    คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์    

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิโรจน์ ลิม้ไขแสง    คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์    

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิสทิธ์ิ ใสยิด     คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์    

4. อาจารย์ ดร. ชาคริต นวลฉิมพลี     คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์    

5. อาจารย์ ดร. ทกัษ์กมนต์ วิจกัษณ์ธนาวฒิุ   คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์    

6. อาจารย์ ดร. ศภุปิยะ สริะนนัท์      คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์    

7. อาจารย์ สกุญัญา นิลมว่ง       คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์    

8. อาจารย์ รพีพงศ์ เป่ียมสวุรรณ      คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์     

 
มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี  

1. อาจารย์ จกัเรศ อิฐรัตน์      คณะศิลปศาสตร์   

2. อาจารย์ กนกวรรณ มะโนรมย์     คณะศิลปศาสตร์   

3. อาจารย์ ธวชั มณีผอ่ง      คณะศิลปศาสตร์   

4. อาจารย์ ธีระพล อนัมยั      คณะศิลปศาสตร์   

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พฤกษ์     เถาถวิล คณะศิลปศาสตร์   
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6. อาจารย์ พลวิเชียร ภกูองไชย     คณะศิลปศาสตร์   

7. อาจารย์ ป่ินวดี ศรีสพุรรณ      คณะศิลปศาสตร์   

8. รองศาสตราจารย์ สมหมาย ชินนาค    คณะศิลปศาสตร์   

9. อาจารย์ เสนาะ เจริญพร      คณะศิลปศาสตร์   

10. อาจารย์ วิเชียร อนัประเสริฐ     คณะศิลปศาสตร์   

11. อาจารย์ ชยานนท์ แสงศรีจนัทร์    คณะศิลปศาสตร์    

12. อาจารย์ ฑิฆมัพร  วฒิุพรพงษ์      คณะศิลปศาสตร์    

13. อาจารย์ ดร. ดาวเรือง วิทยารัฐ    คณะศิลปศาสตร์   

14. อาจารย์ ไพรชล  อินทนจิูต       คณะศิลปศาสตร์    

15. ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร. สพุฒัน์ กู้ เกียรติกลู   คณะศิลปศาสตร์    

16. อาจารย์ ดร. พิสทิธิ กอบบญุ    คณะศิลปศาสตร์   

17. ผุ้ช่วยศาสตราจารย์  วชัรี ศรีคํา     คณะศิลปศาสตร์   

18. อาจารย์ สธิุดา ตนัเลศิคณะ     คณะศิลปศาสตร์    

19. อาจารย์ ดร. ปริวรรต สมนกึ     คณะศิลปศาสตร์   

20. ผุ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เมชฌ สอดสอ่งกฤษ   คณะศิลปศาสตร์   

21. อาจารย์ ดร. เมธี เมธาสทิธิ สขุสําเร็จ     คณะศิลปศาสตร์    

22. อาจารย์ ดร. สวุภทัร ศรีจองแสง     คณะศิลปศาสตร์    

23. อาจารย์  สวนนัท์ สวุรรณราช    คณะศิลปศาสตร์   

24. อาจารย์ ศภุฤกษ์ ชยัรัตน์     คณะศิลปศาสตร์   

25. อาจารย์ ณฐัพชัร์ เตชะรุ่งไพศาล     คณะศิลปศาสตร์    

26. อาจารย์ นนัทนา เมธานนท์     คณะศิลปศาสตร์   

27. อาจารย์ นริศรา แสงเทียน     คณะศิลปศาสตร์  

28. อาจารย์ สกลุพรรณ โพธิจกัร    คณะศิลปศาสตร์    

29. อาจารย์ พชัรี ธานี      คณะศิลปศาสตร์    

30. ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร. บญุสฤษณ์  เอนกสขุ   คณะศิลปศาสตร์    

31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนนัท์ธนา เมธานนท์    คณะศิลปศาสตร์    

32. อาจารย์  อรุณี ย่ีทอง     คณะศิลปศาสตร์   

33. อาจารย์ อธิคม คงดี      คณะศิลปศาสตร์   

34. อาจารย์ ราม ประสานศกัด์ิ     คณะศิลปศาสตร์   

35. อาจารย์ เสาวนีย์ อเลก็ซานเดอร์    คณะศิลปศาสตร์   

36. อาจารย์ ดร. จิราภรณ์ มีชยั      คณะศิลปศาสตร์   

37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชมพนูทุ ธารีเธียร     คณะศิลปศาสตร์   

38. อาจารย์ สมาพร นนท์พละ     คณะศิลปศาสตร์   

39. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ ช่ืนชใูจ    คณะรัฐศาสตร์  

40. อาจารย์ ววิศรา ไกรวฒันพงศ์     คณะรัฐศาสตร์   
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มหาวทิยาลัยมหาสารคาม   
1. อาจารย์ คูบ่ญุ จารุมณี      วิทยาลยัการเมืองการปกครอง   

2. รองศาสตราจารย์ ดร. วยพุา ทศศะ    คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

3. อาจารย์ อภิราดี จนัทร์แสง      คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

4. อาจารย์ พรรณิกา  ฉายากลุ     คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

5. อาจารย์ อศุนา นาศรีเคน     คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

6. อาจารย์ ศศิประภา จนัทะวงศ์     คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

7. อาจารย์ ดร. โสภี อุน่ทะยา       คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

8. ผศ.ดร. ชพูกัตร์ สทุธิสา     คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

    
สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร. จิราวลัย์ จิตรถเวช   คณะสถิติประยกุต์   

2. รองศาสตราจารย์ ดร. สํารวม จงเจริญ    คณะสถิติประยกุต์   

    
มหาวทิยาลัยบูรพา 

1. อาจารย์ พชัราภา ตนัตราจิน      คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  

2. อาจารย์ ดร. รุ้งนภา ยรรยงเกษมสขุ    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  

3. อาจารย์ นพรัตน์ วงศ์วิทยาพาณิชย์    วิทยาลยัการบริหารรัฐกิจ  

 
มหาวทิยาลัยนเรศวร    

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อจัฉริยา เนตรเชย    คณะสงัคมศาสตร์   

2. อาจารย์ ดร. ปริญญา สร้อยทอง    คณะสงัคมศาสตร์   

3. อาจารย์ ดร. วชัรพล พทุธรักษา    คณะสงัคมศาสตร์   

4. อาจารย์ ณฏัฐิมา มากช ู     คณะศิลปศาสตร์   

5. อาจารย์ ทศพล สรุนคัครินทร์     คณะมนษุยศาสตร์  

  
มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    

1. อาจารย์ ดร. สมเกียรติ วฒันาพงษากลุ    คณะศิลปศาสตร์   

  
มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์   

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวีศกัด์ิ เผือกสม   สํานกัวิชาศิลปศาสตร์    

2. อาจารย์ ดร.  เลิศชาย ศิริชยั     มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์  

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิรวฒิุ เสนาคํา    สํานกัศิลปศาสตร์   

    
มหาวทิยาลัยแม่โจ้ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หทยา อนนัต์สชุาติกลุ    คณะศิลปศาสตร์   
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2. ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร. ประดงุ สวนพฒุ    มหาวิทยาลยัแม่โจ้ แพร่ เฉลมิพระเกียรติ  

3. อาจารย์ พิชญาพร อายมุัน่    

4. อาจารย์ ดวงพร  เพิ่มสวุรรณ    

5. อาจารย์ นิโรจน์  สนิณรงค์     สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  

  
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ  
อาจารย์ ปิยะรัตน์ โพธ์ิย้อย     

  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  
มหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชยัทิพย์ คดัสรุะ    สํานกัศิลปศาสตร์  

2. อาจารย์ ประเทืองพร วิรัชโภคี     สํานกัวิชาศิลปศาสตร์  

    
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
อาจารย์ ดร. ณฐัวิภา สนิสวุรรณ    

 คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน    

    
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
รองศาสตราจารย์ สนธิดา เกยรูวงศ์     

 คณะศิลปศาสตร์   

 
วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
อาจารย์ ฐกร เจษฎาภทัรกลุ   

 
มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

1. อาจารย์ เปรมวดี กิรวาที      คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร์   

2. อาจารย์ ลดัดา ประสพสมบติั     คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร์   

3. อาจารย์ ปิติสนัต์ มกุดาสกลุภิบาล    คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร์   

4. อาจารย์ อารีย์ บินประทาน     คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร์   

5. รองศาสตราจารย์ ประสทิธ์ิ กิจจนศิริ     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

6. รองศาสตราจารย์ ศภุรัตน์ ลีรั้ตนาวลี     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

7. รองศาสตราจารย์ บญุรัตน์ เกษมพิทกัษ์พงศ์    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

8. รองศาสตราจารย์ วสนัต์ จินตารัตนาภรณ์    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิชญ์สนีิ ชมภคํูา     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

10. อาจารย์ จกัรกริช ถ้าแก้ว      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

11. อาจารย์ จฑุามาส ดําเนินสวสัด์ิ     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
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12. อาจารย์ วชัรงค์ วงศนรัุกษ์      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

13. อาจารย์ กมล สนิทธรรม      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

14. อาจารย์ วรเชษฐ สมมะณี      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

15. อาจารย์ ปวีนา พิพาด      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

16. อาจารย์ ดร. จกัรวาล วงศ์มณี     คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

17. อาจารย์ ณณฐ วิโย       คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

18. อาจารย์ ณฏัฐกิตต์ิ ตนัสมรส     คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

19. อาจารย์ อาภารัตน์ ประทีปะเสน     คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

20. อาจารย์ วรางคณา วฒิุช่วย      คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

    
มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรีชา  ธรรมวินทร    คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

2. อาจารย์ รัฐพล  ฤทธิธรรม      คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

3. อาจารย์ วิชาญ  ฤทธิธรรม      คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

4. อาจารย์ สพสนัต์ิ  เพชรคํา      คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

5. อาจารย์ นพดล  ชาสงวน      คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

6. อาจารย์ วีรศกัด์ิ  บํารุงตา      คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

7. อาจารย์ อติชาติ  เตง็วฒันโชติ     คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

8. อาจารย์ วรังกรู  ขาวขนัธ์      คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  
    
มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริณา จิตต์จรัส    คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

2. อาจารย์ คมลกัษณ์ ไชยยะ     คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

3. อาจารย์ สมชาย ศรีสนัต์     คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

    
มหาวทิยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฟ้อน  เปรมพนัธุ์     

  คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์    

    
มหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
อาจารย์ ดร. ชาญชยั จิตรเหลา่อาพร    

  บณัฑิตวิทยาลยั   

    
มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
อาจารย์ ปิยชาติ สงึตี      

 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   
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มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรุพศ ทวีศกัด์ิ     ศนูย์หวัหิน  

2. อาจารย์ ณฐิญาณ์ งามขํา     คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

    
มหาวทิยาลัยราชภัฏจังหวัดเลย 

1. ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร. อานนท์ ผกากรอง   คณะวิทยาการจดัการ   

2. อาจารย์ สญัชยั เกียรติทรงชยั    คณะวิทยาการจดัการ   

3. อาจารย์ จารุพร มีทรัพย์ทอง     คณะวิทยาการจดัการ   

4. อาจารย์ วรินทร์ธร โตพนัธ์      คณะวิทยาการจดัการ   

5. อาจารย์ ดร. ประยทุธ วรรณอดุม     คณะวิทยาการจดัการ   

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วชัรินทร์ สายสาระ    คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

    
มหาวทิยาลัยราชภัฏสงขลา 
ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร. บฆูอรี ยีหมะ     คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

    
มหาวทิยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
อาจารย์ ปรีดา  นคัเร         คณะวิทยาการจดัการ    

    
มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม 

1. อาจารย์ พรเพ็ญ ชวลติธาดา      คณะวิทยาการจดัการ   

2. อาจารย์ ณฐัภทัร์ รักวงศ์วาน นกัศกึษาปริญญาเอก Huazhong University of Science and Technology 

ประเทศจีน (อดีตอาจารย์สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม)   

       
มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
อาจารย์ วิศิษย์ ป่ินทองวิชยักลุ      คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

 
มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร 
อาจารย์ ดร. นิษฐา  หรุ่นเกษม      คณะวิทยาการจดัการ    

    
มหาวทิยาลัยราชภัฏภูเกต็ 
อาจารย์ ธํารงค์  บริเวธานนัท์      คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

    
มหาวทิยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
อาจารย์ พิสษิฐิกลุ  แก้วงาม     หลกัสตูรสาขาวิชารัฐศาสตร์   
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มหาวทิยาลัยเกริก 
1. รองศาสตราจารย์ ดร. วิไลลกัษณ์ รัตนเพียรธมัมะ      คณะบริหารธุรกิจ   

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประคอง สคุนธจิตต์    คณะบริหารธุรกิจ   

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนนัต์ บญุสนอง     คณะบริหารธุรกิจ   

4. อาจารย์ ดร. สนอง ดีประดิษฐ์     คณะบริหารธุรกิจ   

5. อาจารย์ เพญ็พรรณ ชติูวิศทูธ์ิ    คณะบริหารธุรกิจ   

6. อาจารย์ วิโรจน์ มานะมัน่ชยัพร       คณะบริหารธุรกิจ   

7. อาจารย์ พิกลุทอง หงษ์หิน       คณะบริหารธุรกิจ   

8. รองศาสตราจารย์ นิตย์ สมัมาพนัธ์      คณะศิลปศาสตร์   

9. อาจารย์ ธนศกัด์ิ สายจําปา     คณะศิลปศาสตร์   

10. อาจารย์ เยาวรัตน์  พลูมหจัจะ    คณะศิลปศาสตร์   

11. อาจารย์ ชลลดา สงัวาลทรัพย์     คณะศิลปศาสตร์   

12. อาจารย์ บญัชา  ออ่นวิมล      คณะศิลปศาสตร์   

13. อาจารย์ ปัทฐวรรณ  อว่มศรี     คณะศิลปศาสตร์   

    
มหาวทิยาลัยรังสติ 

1. อาจารย์ ดร. ศรีรัช ลอยสมทุร    คณะนิเทศศาสตร์   

2. อาจารย์ ณฐัพงษ์ หริรักษาพิทกัษ์    คณะนิเทศศาสตร์  

3. อาจารย์ ศศโสฬส จิตรวานิชกลุ     คณะนิเทศศาสตร์   

4. อาจารย์ นิดาวรรณ เพราะสนุทร     คณะนิติศาสตร์  

5. อาจารย์ ดร. ฉตัรวรัญ  องคสงิห์     วิทยาลยันวตักรรมสงัคม   

6. วา่ท่ีร.อ.หญิง อาจารย์  ภทัรมน สวุพนัธุ์    วิทยาลยันวตักรรมสงัคม   

7. อาจารย์ วนัวิชิต บญุโปร่ง      วิทยาลยันวตักรรมสงัคม   

8. อาจารย์ ดร. อาภา หวงัเกียรติ     คณะสิง่แวดล้อม   

 
มหาวทิยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่    
อาจารย์ ชญานิน ป้องกนั      บณัฑิตวิทยาลยั  

 
มหาวทิยาลัยพายัพ    

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สชุาติ เศรษฐมาลนีิ    สถาบนัศาสนา วฒันธรรมและสนัติภาพ   

2. อาจารย์ ภทัมยั อินทจกัร      คณะนิเทศศาสตร์   

3. อาจารย์ ดร. นภิสา ไวฑรูย์เกียรติ    Southeast Asia Institute of Global Studies    

    
มหาวทิยาลัยหาดใหญ่ 

1. อาจารย์ นิติยา ศรีพลู     คณะนิเทศศาสตร์  

2. อาจารย์ ภทัทิรา กลิน่เลขา     คณะนิเทศศาสตร์  
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3. อาจารย์ เจริญเนตร แสงดวงแข    คณะนิเทศศาสตร์  

4. อาจารย์ สตุาภทัร พร้อมมลู     คณะนิเทศศาสตร์  

5. อาจารย์ ชศูกัด์ิ นพถาวร     คณะนิเทศศาสตร์  

6. อาจารย์ สนีิ กิตติชมน์วรกลุ     คณะนิเทศศาสตร์  

7. อาจารย์ ปนดัดา ดาราวลัย์     คณะนิเทศศาสตร์  

    
มหาวทิยาลัยหอการค้าไทย 

1. อาจารย์ สญัญา ภู่แก้วเผือก     คณะมนษุยศาสตร์   

2. อาจารย์ อโศภชา เอ่ียมโอภาส     คณะนิเทศศาสตร์  

    
มหาวทิยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

1. อาจารย์ กอบกิจ ประดิษฐผลพานิช    คณะนิเทศศาสตร์   

2. อาจารย์ ญาศิณี เคารพธรรม      คณะนิเทศศาสตร์   

    
มหาวทิยาลัยกรุงเทพ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรณศกัด์ิ สขีุ     คณะนิเทศศาสตร์   

2. อาจารย์ ดร. รัตนสดุา ปณุณะหิตานนท์   คณะนิเทศศาสตร์   

3. อาจารย์ อาชวิชญ์ กฤษณสวุรรณ     คณะนิเทศศาสตร์   

4. อาจารย์ เศรษฐา วีระธรรมานนท์     คณะนิเทศศาสตร์   

5. อาจารย์ ปนิญญา ภกัษา      คณะนิเทศศาสตร์   

 
มหาวทิยาลัยทักษิณ วทิยาเขตสงขลา  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์    คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  อดิศร ศกัด์ิสงู    คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ศภุการ สริิไพศาล    คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

4. อาจารย์ ดร. มณีรัตน์  มิตรปราสาท     คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

5. อาจารย์ อภิเซษฐ์ กาญจนดิฐ     คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

6. อาจารย์ พรชยั นาคสีทอง     คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

7. อาจารย์ ปาริฉตัร ตู้ ดํา      คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

8. อาจารย์ ชลลดา แสงมณี     คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

9. อาจารย์ จํานง  แรกพินิจ     คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

10. อาจารย์ ทวนธง ครุฑจ้อน      คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

11. อาจารย์ วราเมษ  วฒันไชย     คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

12. อาจารย์ อจัฉริยา  คงสม     คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

 


