เรื่อง

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและผู้เชี่ยวชาญตาม “ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการฯ พ.ศ. 2558”

เรียน

รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
เลขาธิการสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558” มีข้อกาหนด
เกี่ยวกับผลงานทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่จะมาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม หรืออาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทว่าจะต้อง “มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง” ส่วนใน
ระดับปริญญาเอกจะต้อง “มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ
ในระดับนานาชาติซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง”
แม้ว่าประกาศกระทรวงศึกษาธิการข้างต้นนี้ จะเปิดโอกาสให้ผู้บริหารหลักสูตรต่างๆ สามารถขออนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยได้ในกรณีที่จาเป็นต้องแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามเกณฑ์ แต่ข้อกาหนดในเรื่องนี้ก็จะสร้าง
ปัญหาอย่างยิ่งแก่การบริหารหลักสูตรของภาควิชาและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งอาจสรุปได้ดังนี้
1. นักวิชาการในหลายสาขาวิชาไม่เห็นความจาเป็นที่จะต้องตีพิม พ์ผลงานทางวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ
เนื่องจากต้องการให้ผลงานของตนตอบสนองความสนใจและความจาเป็นของคนไทยและสังคมไทย และนักวิชาการ
จานวนมากก็ให้ความสาคัญแก่การเผยแพร่ผลงานในรูปแบบที่หลากหลาย มิใช่ในรูปแบบของบทความทางวิชาการเท่านั้น
การหานักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญที่มีผลงานตีพิมพ์ตามเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนดไว้ข้างต้นจึงเป็นเรื่องที่ยาก
มาก
ในประเด็นนี้จาเป็นต้องกล่าวด้วยว่า ในหลายทศวรรษที่ผ่านมาวงวิชาการสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ไทยได้
สร้างองค์ความรู้เพื่อตอบสนองความจาเป็นของสังคมไทย แต่ได้กลายเป็นพลังที่ผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขององค์
ความรู้ในระดับสากล โดยเฉพาะองค์ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทย แต่ข้อกาหนดของกระทรวงศึกษาธิการและ สกอ. เท่ากับ
ผลักดันให้วงวิชาการไทยละทิ้งสังคมไทย เพราะมุ่งให้ความสาคัญแก่ผู้มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ โดยคิ ดว่า
เป็นผู้มีความรู้ระดับสูงและมีความน่าเชื่อถือทางวิชาการเหนือกว่า ทั้งกระทรวงศึกษาธิการและ สกอ. ขาดความตระหนัก
ว่าการตีพิมพ์ในระดับนานาชาตินั้นเป็นการตอบสนองต่อกลุ่มผู้บริโภคความรู้อีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ใช่คนไทย
2. ถ้ายึดข้อกาหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด จะเกิดปัญหาตามมาหลายประการต่อการทา
วิทยานิพนธ์ในสาขาสังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์ ทีส่ าคัญที่สุดก็คือ เมื่อกาหนดให้ผู้ทรงคุณวุฒมิ ีผลงานตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ การศึกษาในประเด็นใหม่หรือศึกษาด้วยมุมมองใหม่ก็จะเกิดขึ้นแทบไม่ได้เลย ตรงกันข้าม การผลิต
ความรู้ของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกจะต้องถูกตีกรอบให้อยู่ภายใต้กระบวนทัศน์ วิธีวิทยา หรือองค์ความรู้ที่มี
ผู้อื่นได้ศึกษาไว้มากแล้ว วิทยานิพนธ์ฉบับใดที่ต้องการจะเปลี่ยนแนวทางการอธิบายไปในทางโต้แย้งความรู้ที่ “ผู้รู้” เสนอ
ไว้ ก็อาจจะไม่สามารถทาได้ ในที่สุดแล้วการเลือกประเด็นที่จะเขียนวิทยานิพนธ์ก็อาจถึงกับต้องเลือกเฉพาะประเด็นที่
มั่นใจว่าจะหาผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นอาจารย์ทปี่ รึกษาร่วมหรือมาเป็นกรรมการสอบได้เท่านัน้ ซึ่งถ้าหากเกิดสภาวะเช่นนี้ขึ้น
มหาวิทยาลัยก็ไม่อาจทาหน้าที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่สาคัญต่อความก้าวหน้าทางวิชาการได้เลย

3. ข้อกาหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการข้างต้นจะสร้างภาระทางการเงินและทางเวลาให้แก่ผู้เกี่ยวข้องเป็น
อย่างมาก ในกรณีที่ไม่สามารถหาผู้ทรงคุณวุฒิในจังหวัดเดียวกัน แต่จาเป็นต้องเชิญผูท้ รงคุณวุฒิจากต่างจังหวัดหรือ
ต่างประเทศ
4. ข้อกาหนดเรื่องการขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัย ในกรณีที่ภาควิชาไม่สามารถหาผูท้ ี่มี
คุณสมบัติครบถ้วนมาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญได้ เป็นข้อกาหนดที่สร้างความยุ่งยากแก่หลายฝ่าย เช่น ภาควิชาฯ
ต้องดาเนินการล่วงหน้าเป็นเวลานานเนื่องจากต้องผ่านการอนุมัติหลายขั้นตอนกว่าจะถึงระดับสภามหาวิทยาลัย และเป็น
การเพิ่มภาระงานแก่ฝา่ ยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งแก่สภามหาวิทยาลัยโดยไม่เกิดผลดีอย่างคุ้มค่า
อนึ่ง สานักงานงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ ควรกาหนดกฎระเบียบต่างๆ ในลักษณะที่
มีความยืดหยุ่นและเกื้อหนุนให้เกิดความคล่องตัว ความสะดวก และประสิทธิภาพในการสร้าง การถ่ายทอด และการ
เผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ ควรมีความเคารพและเชื่อมั่นในศักยภาพของมหาวิทยาลัยและชุมชนทางวิชาการมากขึ้น ไม่ควร
ออกกฎระเบียบหรือประกาศต่างๆ ที่เน้น การกากับควบคุมเสมือนนักวิชาการและมหาวิทยาลัยเป็นเด็กทารก ซึ่งการ
กาหนดกฎระเบียบบางข้อในอดีตที่ผ่านมาก็ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อยู่เนืองๆ ว่าเป็นอุปสรรคในการทางานหรือทาให้
นักวิชาการต้องเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ นอกจากนี้ควรให้ความสาคัญแก่เสรีภาพในการบริหารจัดการหลักสูตร รวมทั้ง
เสรีภาพในทางวิชาการอย่างกว้างขวาง เพราะเป็นเงื่อนไขที่สาคัญของการสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ให้แก่โลกและสังคมไทย
ด้วยเหตุผลและหลักการทั้งหลายดังที่กล่าวข้างต้นนี้ คณาจารย์ผู้ลงนามข้างท้ายจดหมายนี้ใคร่ขอให้สานักงาน
คณะกรรมการอุด มศึกษาเร่งพิ จารณาทบทวนประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูต รระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558” โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นจากคณาจารย์ในสาขาวิชาต่างๆ ทั้งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ เพื่อกาหนดเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ที่สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของศาสตร์แต่ละ
กลุ่ม นอกจากนี้ ยังใคร่ขอเรียกร้องให้สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษายึดมั่นในหลักการ “รับฟังความคิดเห็น” จาก
คณาจารย์ผู้สอนและผู้บริหารหลักสูตรที่ปฏิบัติงานจริงในสถาบันการศึกษาต่างๆ ก่อนที่จะร่างกฎระเบียบใดๆ ออกมา
บังคับใช้ในอนาคต
ลงนาม
1. เกษียร เตชะพีระ

ศาสตราจารย์
ดร.

ภาควิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2. ไชยันต์ ไชยพร

ศาสตราจารย์

3. เอนก เหล่าธรรมทัศน์

ศาสตราจารย์
ดร.
ศาสตราจารย์
ระดับ 11
ศาสตราจารย์

ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณี
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรังสิต

4. ยศ สันตสมบัติ
5. ชวน เพชรแก้ว

คณะสังคมศาสตร์ มช
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
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6. อานันท์ กาญจนพันธุ์

ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7. อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์

ศาสตราจารย์

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

8. สายชล สัตยานุรักษ์

ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

9. นิติ ภวัครพันธุ์

รศ. ดร.

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะ
รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10. กณิศา สัตยานุรักษ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

11. กนกรัตน์ เลิศชูสกุล

ดร.

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12. กมลพร ศิริโสภณ

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์

13. กรณ์ กรภัทร์ชัยกุล

ผศ.

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

14. กรพนัช ตั้งเขื่อนขันธ์

ผศ

ปวศ/มธ

15. กฤชนนท์ บึงไกร

ผศ.ดร.

บริหารธุรกิจ ม.ราชภัฏพระนคร

16. กฤตภัค งามวาสีนนท์

อาจารย์

ประวัติศาสตร์ / มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

17. กฤติน เก้าเอี้ยน

บริษัทโกลเบิลไวล์เลส

18. กฤษณ์พชร โสมณวัตร

นักวิชาการ
อิสระ
อาจารย์

19. กฤษดา พัฒนพงษ์ไพบูลย์

ดร.

นักวิชาการอิสระ รอสังกัด

20. ก่อพงศ์ วิชญาปกรณ์
21. กังวาฬ ฟองแก้ว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร.

ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

22. กันยารัตน์ พูลเพชร

เทคโนโลยีชีวภาพ/มหาวิทยาลัยศิลปากร

23. กัลย์วดี เรืองเดช

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

24. กิติมา ขุนทอง

มหาวิยาลัยราชภัฏสกลนคร

25. เก่งกิจ กิติเรียงลาภ

ผศ.

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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26. เกรียงไกร เกิดศิริ

อาจารย์ ดร.

ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

27. เกรียงศักดิ์ เชษฐพัฒนวนิช

รศ.ดร.

ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

28. เกศกนก ชุ่มประดิษฐ์

ผศ.

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

29. โกเมนทร์ ชินวงศ์

ผศ.

ปรัชญาและศาสนา ม.เกษตรศาสตร์

30. โกสุม โอมพรนุวัฒน์

ดร.

วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

31. ไกรวุฒิ จุลพงศธร

นักศึกษา
ปริญญาเอก

Department of Film Studies, Queen Mary,
University of London

32. ขนิษฐา สุขสง

อาจารย์อิสระด้านรัฐศาสตร์

33. ขวัญชีวัน บัวแดง

ผศ.

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

34. เข็มทอง ต้นสกุลรุ่งเรือง

อาจารย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

35. โขมสี มีภักดี

ผศ. ดร.

วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์ลาปาง

36. งามศุกร์ รัตนเสถียร

สิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา (ม.มหิดล)

37. จณิษฐ์ เฟื่องฟู

อาจารย์

ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

38. จักรกริช สังขมณี

ผู้ช่วยศาสตร
จารย์

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะ
รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

39. จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง

อาจารย์

สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

40. จัตวา ชุณหบุญญทิพย์

อาจารย์

41. จันทนี เจริญศรี

ผศ.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
ขอนแก่น คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชา
มนุษยศาสตร์
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา/ ม.ธรรมศาสตร์

42. จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล

ผศ.

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

43. จิรภา พฤกษ์พาดี

อาจารย์ ดร.

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
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44. จิรยุทธ์ สินธุพนั ธุ์

อาจารย์

45. จิราพร เหล่าเจริญวงศ์
46. จิรายุทธ์ สีม่วง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

47. จุฑาศินี ธัญปราณีตกุล

อาจารย์ประจา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
อ.ดร.
สาขาสิง่ แวดล้อม/ธรรมศาสตร์

48. เจตน์ ตันติวณิชชานนท์

อาจารย์

ศาสนาและปรัชญา ม.บูรพา

49. ฉลอง สุนทราวาณิชย์

ไร้สังกัด (เกษียณอายุ)

50. ฉันทนา หวันแก้ว

รศ.
(เกษียณอายุ)
รศ.

51. ชญานิศวร์ โคโนะ

ผศ.

ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มศว

52. ชนิกา พรหมมาศ

ผศ.

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

53. ชมพูนุท รัตนเลิศนาวี

-

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

54. ชยันต์ วรรธนะภูติ

อาจารย์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

55. ชลลดา นาคใหญ่

อาจารย์

ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์

56. ชัยณรงค์ เครือนวน

อาจารย์ ดร.

57. ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์

รศ. ดร.

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราไพพรรณี

58. ชัยยุทธ ถาวรานุรักษ์

อาจารย์

59. ชาญณรงค์ บุญหนุน

ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาควิชาปรัชญา ม.ศิลปากร

60. ชาตรี ประกิตนนทการ

รศ.

ภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

61. ไชยรัตน์ ปราณี

ผศ.

วิจัยและประเมินผล

62. ซิมมี่ อุปรา

อาจารย์

ภาควิชาภาษาตะวันตก

63. ฌานิศ วงศ์สุวรรณ

อาจารย์

มทร.ธัญบุรี

64. ฐานิดา บุญวรรโณ

อาจารย์ ดร.

มหาวิทยาลัยนเรศวร
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65. ฐิตินันทน์ ผิวนิล

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัย
รามคาแหง

66. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์

รศ.ดร.

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ทักษิณ

67. ณปรัชญ์ บุญวาศ

ผศ.

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

68. ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์

ผศ

69. ณัฏฐพงษ์ สกุลเลี่ยว

อาจารย์

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจติ อล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติศาสตร์ ม.นเรศวร

70. ณัฏฐ์ศศิ หมูแก้วเครือ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

71. ณัฐจรี สุวรรณภัฏ

ผศ.ดร.

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา/ ม.ธรรมศาสตร์

72. ณัฐพล โสตถิรัตน์วิโรจน์

อาจารย์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒ
ั น์

73. ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์

รศ.

ปรัชญา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

74. ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์

รศ.

คณะมนุษยศาสตร์ มข.

75. โดม ไกรปกรณ์

ผศ.

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

76. ตวงทิพย์ พรมเขต

ภาควิชาประวัติศาสตร์ ม.ศิลปากร

77. ตะวัน วรรณรัตน์

ผศ.

ภาควิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

78. ทนพร ตรีรัตน์สกุลชัย

ผศ.ดร.

ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

79. ทรงชัย ทองปาน

ผศ. ดร.

80. ทรงสิริ พุทธงชัย

อาจารย์ ดร.

สาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา/ ม.ธรรมศาสตร์

81. ทวีลักษณ์ พลราชม

สานักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

82. ทอแสง เชาว์ชุติ

ผศ.

83. ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์

อ.ดร.

84. ทิสวัส ธารงสานต์

ผศ.

ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ/จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ม.เกษตรศาสตร์
ภาควิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กาแพงแสน
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85. เทียมสูรย์ สิริศรีศักดิ์

ผศ.ดร.

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา/
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

86. ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์

ผศ. ดร.

87. ธนศักดิ์ สายจาปา

ผศ.ดร.

88. ธนาพล ลิ่มอภิชาต

ผศ. ดร.

89. ธนาวิ โชติประดิษฐ

อ. ดร.

90. ธนิต โตอดิเทพย์

ดร.

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (พัฒนาสังคม) คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาวิชารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประวัติศาสตร์ อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สาขาวิชาไทยศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

91. ธัชธรรม ศิลป์สุพรรณ

ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตร
ศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

92. ธัญณ์ณภัทร์ เจริญพานิช

อาจารย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

93. ธีระ สินเดชารักษ์

ผศ.

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา/ ม.ธรรมศาสตร์

94. นงเยาว์ เนาวัตน์

รศ. ดร.

พื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

95. นพชัย ฟองอิสสระ

อาจารย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

96. นราวิทย์ ดาวเรือง

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

97. นรุตม์ เจริญศรี

นักวิชาการ
ศึกษา
อาจารย์

98. นฤมล ทับจุมพล

ผศ.

99. นัทมน คงเจริญ

อาจารย์

100.

นันท์ชญา มหาขันธ์

ผศ.

ภาควิชาภาษาตะวันออกคณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ม.บูรพา

101.

นันทยา ศรีวารินทร์

อาจารย์

มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

102.

ฤทัยชนก ห่วงจริง

-

สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสุราษฎร์ธานี

103.

นาตยา อยู่คง

-

ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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104. นาวิน โบษกรนัฏ

ผศ.

ภาษาไทย/มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

105. นิภาพร รัชตพัฒนากุล

ผศ. ดร.

106. นิษฐา หรุ่นเกษม

ผศ. ดร.

107. นิสาชล รัตนสาชล

อาจารย์

ภาควิชาประวัติศาสตร์ ปรัชญาและวรรณคดี
อังกฤษ, คณะศิลปศาสตร์,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร
Ict Silpakorn

108. เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว

รศ.

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สวนดุสติ

109. บงกช นักเสียง

อาจารย์

จิตวิทยา/ บูรพา

110. บัญชา นนพละ

นักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

111. บัญญัติ เฉิดฉิ้ม

อาจารย์ ดร.

เทคโนโลยีไม้, มหาวิทยาลัยสงขลานคริยทร์

112. บัณฑิต ไกรวิจิตร

ผศ.ดร.

ภาควิชาสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี

113. บัวพันธ์ พรหมพักพิง

รศ.

114. บุญเลิศ วิเศษปรีชา

ผศ.ดร.

สาขาสังคมศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา/ ม.ธรรมศาสตร์

115. บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล

อาจารย์

คณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร

116. เบญจวรรณ นาราสัจจ์

อ.

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข

117. ปฐมพงศ์ มโนหาญ

มฟล.

118. ปณิธี บราวน์

ผศ.ดร.

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา/ ม.ธรรมศาสตร์

119. ปนัดดา บุณยวาระนัย

อาจารย์

ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มช.

120. ประภัสสร์ ชูวิเชียร

ผศ. ดร.

121. ประภาส ปิ่นตบแต่ง

รศ.ดร.

ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

122. ประสิทธิ์ ลีปรีชา

อาจารย์ ดร.

ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

123. ประเสริฐ แรงกล้า

ผศ.ดร.

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา/ ม.ธรรมศาสตร์

124. ประอร ศิลาพันธุ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร
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125. ปราณี วงศ์จารัส

ผศ.

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

126. ปรีดีโดม พิพฒ
ั น์ชูเกียรติ

อาจารย์

อินเดียศึกษา/วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์

127. ปอ บุญพรประเสริฐ

อาจารย์

ภาควิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

128. ปัทวี สัตยวงศ์ทิพย์

-

ศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยบูรพา

129. ปานชีวา บุตราช

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

130. ปิติอัญ จมูศรี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

131. ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี

รศ. ดร.

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

132. ปิยชาติ สึงตี

อาจารย์

อาณาบริเวณศึกษา/มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

133. ปิยบุตร สุเมตติกุล
134. ปิยะมาศ ใจไฝ่

ภาควิชาปรัชญาและศาสนา/มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ.ดร.

135. ปุณิกา หงษ์อุดร

ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีสาน

136. นุชนรา รัตนศิระประภา

ผศ. ดร.

ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

137. บุญเชิด หนูอิ่ม

ผศ. ดร.

สังคมวิทยา คณมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

138. ปัญญา คล้ายเดช

ผศ. ดร.

สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

139. ผานิตดา ไสยรส

อาจารย์

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

140. พงศ์ศักดิ์ สังขภิญโญ

ผศ.

141. พจนก กาญจนจันทร

ผศ.ดร.

หลักสูตรการจัดการสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรม
นาช
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา/ ม.ธรรมศาสตร์

142. พชรวรรณ บุญพร้อมกุล
143. พนมกร โยทะสอน

สาขาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์
ม.ธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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144. พนิดา อนันตนาคม

อาจารย์ ดร.

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

145. พรชนิตว์ ลีนาราช

อาจารย์ ดร.

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

146. พรชัย นาคสีทอง
147. พรทิพย์ เนติภารัตนกุล

ผศ/กาลัง
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม. ทักษิณ
ศึกษาระดับ ป.
เอก
อาจารย์
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา/ ม.ธรรมศาสตร์

148. พรไทย ศิริสาธิตกิต

ดร.

สาขาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

149. พรรณพิลาศ กุลดิลก

อาจารย์

นิเทศศาสตร์/ ม.บูรพา

150. พรรณราย โอสถาภิรัตน์

อาจารย์

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา/ ม.ธรรมศาสตร์

151. พฤกษ์ เถาถวิล

ผศ.

152. พลอยศรี โปราณานนท์

รศ. ดร.

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

153. พวงทอง ภวัครพันธุ์

รศ.

ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

155. พัฒนกิจ ชอบทากิจ

ผศ.

156. พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์

อาจารย์ ดร.

สาขาวิชาจิตวิทยา คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา สถาบันสิทธิมนุษยชน
และสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

157. พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์

ผศ.ดร.

ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

158. พิเชฐ สายพันธ์

ผศ.

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา/ ม.ธรรมศาสตร์

154. พศุตม์ ลาศุขะ

159. พิเชฐ แสงทอง

ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

160. พิเชษฎ์ จุลรอด

อาจารย์

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

161. พิทยา สุวคันธ์

ผศ.

วิทยาลัยสหวิทยาการ

162. พินัย สิริเกียรติกุล

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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163. พิพัฒน์ กระแจะจันทร์

ผศ.

164. พิพัฒน์ สุยะ

อาจารย์

165. พิมพ์ผกา อินทะรส

อาจารย์

166. พิษณุรักษ์ ปิตาทะสังข์

อาจารย์

167. พีรวิชญ์ ขันติศุข

สาขาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
คณะวิทยาศาสตร์ มรภ.ลาปาง
ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

168. เพ็ญศิริ พันพา

ผศ.

Political Science (UFR ASSP) / University of
Lyon
ม.ธรรมศาสตร์

169. แพร จิตติพลังศรี

ผศ.

ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ

170. แพร ศิริศักดิ์ดาเกิง

ผศ.ดร.

171. ไพรินทร์ กะทิพรมราช

ผศ.

ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปรัชญาและศาสนา/ม.เกษตรศาสตร์

172. ไพลิน ภู่จนี าพันธ์

ผศ. ดร.

การเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ฯ

173. ฟาริส โยธาสมุทร

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

174. ภมรี สุรเกียรติ

ภาควิชาประวัติศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

175. ภัทรมน กาเหย็ม

กลุ่มวิชาสังคม ม.ราชภัฏภูเก็ต

176. ภัทรา บุรารักษ์

ผศ.

มหาวิทยาลัยพะเยา

177. ภาคภูมิ ทิพคุณ

อาจารย์

วิทสหวิทยาการ ม.ธรรมศาสตร์

178. ภาณุพงศ์ สามารถ

อาจารย์ ดร.

ปร.ด.ยุทธศาสตร์การพัฒนา

179. ภารณี เผือกจิตร

ราชมงคลธัญบุรี

180. ภาวนา อังกินันทน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

181. ภาสกร ญี่นาง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

182. ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์

นักศึกษา
ปริญญาโท
ผศ.

183. ภุมรัตน์ ฤทธิเกิด

อาจารย์

ภาควิชาจิตวิทยา บรรณารักษศาสตร์ ภูมิศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
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184. ภูมินทร์ บุตรอินทร์

ผศ ดร

คณะนิติศาสตร์ ม ธรรมศาสตร์

185. ภูริณัฐร์ โชติวรรณ

อาจารย์

186. ม.ล.จรัลวิไล จรูญโรจน์

รศ.

โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
ศิลปศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน

187. มนตรา พงษ์นิล

ผศ.

188. มนทกานต์ ฉิมมามี

ดร.

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ

189. มานะ นาคา

-

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

190. มาลี สิทธิเกรียงไกร

อ.ดร.

191. มิ่ง ปัญหา

อาจารย์

ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา คณะ
สังคมศาสตร์ มช.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

192. เมธาวี โหละสุต

ผศ.

สาขาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

193. ยศวีร์ ดวงจิตต์เจริญ

อาจารย์

ม.บูรพา

194. ยุกติ มุกดาวิจิตร

ผศ.

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา/ ม.ธรรมศาสตร์

195. รตนนท์ โชติมา

อาจารย์ ดร.

ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร

196. เกรียงศักดิ์ เชษฐพัฒนวนิช

รศ. ดร.

ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

197. รอ.ทญ.สุพัตรา วรรณสืบเชื้อ

รศ. ดร.

รัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

198. รัก ชุณหกาญจน์

ผศ.

จิตวิทยา คณะสังคมฯ ม.เกษตร

199. รักษ์ศรี เกียรติบุตร

อาจารย์

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

200. รัญวรัชญ์ พูลศรี

อาจารย์ ดร.

วรรณคดี มนุษยศาสตร์ มก

201. รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล

ผศ.

ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

202. เรวัตร หินอ่อน

อาจารย์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

203. ลลิดา ภคเมธาวี

อาจารย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

204. ลลิตา หาญวงษ์

อาจารย์

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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205. ลัดดาวรรณ์ ประสูตร์แสงจันทร์

อาจารย์

คริสตศาสนศึกษา คณะศาสนศึกษา, สนง.
บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม

206. วงธรรม สรณะ

รัฐศาสตร

207. วรมาศ ธัญภัทรกุล

ผู้ช่วยศาสตรา
จาร์
อาจารย์ ดร.

208. วรวิทย์ เจริญเลิศ

รศ. ดร.

209. วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ

ผศ. ดร.

210. วราภรณ์ เรืองศรี

อ.ดร.

ประวัติศาสตร์ / คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
ประวัติศาสตร์ มช.

211. วริตตา ศรีรัตนา

ผศ.ดร.

ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

212. วริศรา ตั้งค้าวานิช

อาจารย์

สาขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก

213. วศวรรษ สบายวัน

อาจารย์

214. วศิน ปัญญาวุธตระกูล

ผศ.

สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัติศาสตร์. มหาวิทยาลัยนเรศวร

215. วสันต์ ปัญญาแก้ว

ผศ.

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

216. วสิน ทับวงษ์

อาจารย์

217. วัชรพล พุทธรักษา

ผศ.ดร.

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

218. วัชระ สินธุประมา

ผศ.

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

219. วันรัก สุวรรณวัฒนา

อาจารย์

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

220. วัลลภ ทองอ่อน

ผศ.

ภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

221. วาทินีย์ วิชัยยา

อาจารย์

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา/ ม.ธรรมศาสตร์

222. วาสนา ละอองปลิว

อาจารย์

วิทยาลัยสหวิทยาการ ม.ธรรมศาสตร์

223. วิกานดา พรหมขุนทอง
224. วิจิตร ประพงษ์
225. วิเชีบร อันประเสริฐ

อ. ดร.

ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะโบราณคดี มหาว้ทยา
ลัยศิลปากร
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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226. วิญญู อาจรักษา

อาจารย์ ดร.

227. วิทยา อาภรณ์
228. วิภาวี พงษ์ปิ่น

การออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สานักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อาจารย์

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา/ ม.ธรรมศาสตร์

230. วิลาสินี พนานครทรัพย์

ผศ.ดร.

คณะอักษรศาสตร์ เอกปรัชญา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา/ ม.ธรรมศาสตร์

231. วิไลวรรณ จงวิไลเกษม

ผศ.

ธรรมศาสตร์

232. วิศรุต พึ่งสุนทร

ผศ.ดร.

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

233. วิศิษย์ ปิ่นทองวิชัยกุล

อาจารย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

234. วีระ เลิศสมพร

ผศ.

คณะรัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา

235. วีระ หวังสัจจะโชค

อาจารย์ ดร.

236. วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา

ผศ.

ภาครัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.
บูรพา
ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

229. วิรากร วิญญูนันทกุล

237. วีระพงศ์ ยศบุญเรือง

ประวัติศาสตร์. สงขลานครินทร์

238. เวียงรัฐ เนติโพธิ์

รศ.

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

239. ศรชัย ท้าวมิตร

รศ.

ภาควิชารัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย

240. ศรัญญู เทพสงเคราะห์

อาจารย์

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ม.
เกษตรศาสตร์
ภาควิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

242. ศศี จันทร์ประพันธ์

รศ.

ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ คณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

243. ศักดา จันทร์ประเสริฐ

อาจารย์ ดร.

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

244. ศาสวัต บุญศรี

อาจารย์

245. ศิริณา จิตต์จรัส

รศ.

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
การศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยศิลปากร

241. ศรีหทัย เวลล์ส
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246. ศิริพร วัชชวัลคุ

รศ. ดร.

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

247. ศิริวรรณ วรชัยยุทธ

ผศ. ดร.

ภาควิชาภาษาไทยและภาษาวัฒนธรรมตะวันออก
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

248. ศุภกาญจน์ พงศ์ยี่หล้า

ผศ.

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

249. ศุภการ สิริไพศาล

ผศ.

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

250. ศุภมิตร ปิติพัฒน์

รศ.

ครวามสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รัฐศาสตร์ จุฬาฯ

251. ศุภลักษณ์ พรกุลวัฒน์

ผศ.

252. ศุภวิทย์ ถาวรบุตร

ผศ.

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

253. สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์

อาจารย์

คณะนิติศาสตร์ ม.เชียงใหม่

254. สมคิด แก้วทิพย์

อาจารย์ ดร.

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

255. สมชาย ปรีชาศิลปกุล

รศ.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

256. สมบัติ มั่งมีสุขศิริ

ผศ.ดร.

257. สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์

อาจารย์ ดร.

ภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
สานักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

258. สมหวัง แก้วสุฟอง

ผศ.

ปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

259. สมัชชา นิลปัทม์

อาจารย์

260. สร้อยมาศ รุ่งมณี

อาจารย์ ดร.

คณะวิทยาการสื่อสาร ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี
มหาวิทยาลับธรรมศาสตร์

261. สรัญญา แก้วประเสริฐ

ดร.

โภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร

262. สันติชยั ปรีชาบุญฤทธิ์

ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร

263. สามชาย ศรีสันต์

ผศ.

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

264. สามารถ ทองเฝือ

ผศ.

รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

265. สายป่าน ปุริวรรณชนะ

อาจารย์ ดร.

สาขาวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

266. สายฝน สุเอียนทรเมธี

รศ.

วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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267. สาโรจน์ บัวพันธุ์งาม

อาจารย์

ภาษาไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

268. สิงห์ สุวรรณกิจ

อ. ดร.

ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

269. สิงหนาท น้อมเนียน

รศ

มหิดล

270. สิทธิเทพ เอกสิทธิพงษ์

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

271. สิทธิพล เครือรัฐติกาล

ผศ.

วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

272. สิบปีย์ ชยานุสาสนี จันทร์ดอน

อาจารย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

273. สิริพร สมบูรณ์บูรณะ

ผศ.

สานักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

274. สิรีธร ถาวรวงศา

อาจารย์

สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา
สาขาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยพะเยา

276. สุขุมพงษ์ ชาญนุวงศ์

ผศ. ดร.

ภาควิชามนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

277. สุจิตรา เปลี่ยนรุ่ง

อ.ดร.

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

278. สุชาดา พงศ์กิตติวบิ ูลย์

ผศ.

มหาวิทยาลัยบูรพา

279. สุชาติ เศรษฐมาลินี

ผศ.

สันติศึกษา /มหาวิทยาลัยพายัพ

280. สุดแดน วิสทุ ธิลักษณ์

ผศ.

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา/ ม.ธรรมศาสตร์

281. สุธิดา วิมุตติโกศล

อาจารย์

ประวัติศาสตร์ ปรัชญา และวรรณคดีอังกฤษ

275. สุกมล มุ่งพัฒนสุนทร

282. สุพลธัช เตชะบูรณะ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

283. สุภสั ตรา เก้าประดิษฐ์ ทรัพย์ชูกุล

ดร.

ม.บูรพา

284. สุรชัย ขันแก้ว

ดร.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

286. สุรางค์รัตน์ จาเนียรพล

ดร.

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

287. เสาวนีย์ อเลกซานเดอร์

อาจารย์

คณะศิลปศาสตร์ ม. อุบลฯ

288. เสาวลักษณ์ ชายทวีป

ผศ.

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

285. สุรเชษฐ์ สุขลาภกิจ

16

289. อนินทร์ พุฒโิ ชติ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ
สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

290. อนุชา พิมศักดิ์

ผศ.

291. อนุสรณ์ ใจแก้ว

อาจารย์

292. อนุสรณ์ อุณโณ

ผศ.ดร.

293. อภิชาต สถิตนิรามัย

รศ.ดร.

294. อภิญญา เฟื่องฟูสกุล

ผศ.

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

295. อภิเศก ปั้นสุวรรณ

ผศ.

ภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

296. อรรถพล อนันตวรสกุล

ผศ.

297. อรอนงค์ ทิพย์พิมล

ผศ.ดร.

หลักสูตรและการสอน ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ภาควิชาประวัติศาสตร์ ปรัชญา และวรรณคดี
อังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

298. อรอุมา เตพละกุล

ผศ.

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา/ ม.ธรรมศาสตร์

299. อัครินทร์ อินทนิเวศน์

ผศ.

วิทยาลัยพลังงานทดแทน/มหาวิทยาลัยแม่โจ้

300. อังสนา ธงไชย

รศ.

ภาควิชาบรรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

301. อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ

ผศ.

คณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร

302. อัจฉรียา สายศิลป์

อาจารย์

303. อันธิฌา แสงชัย

อาจารย์ ดร.

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

305. อาจินต์ ทองอยู่คง

อาจารย์

ภาควิชาสังคมศาสตร์ สานักวิชาศิลปศาสตร์ ม.วลัย
ลักษณ์
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา/ ม.ธรรมศาสตร์

306. อาทิตย์ ศรีจันทร์

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

307. อาทิตยา สมโลก

อาจารย์

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

308. อาสา คาภา

นักวิจัย

สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

304. อัมพร หมาดเด็น

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
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309. อิสรชัย บูรณะอรรจน์

-

310. อุดมลักษณ์ ฮุ่นตระกูล

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา/ ม.ธรรมศาสตร์

311. เอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท์

อาจารย์ ดร.

312. เอกรินทร์ ต่วนศิริ

-

313. เอกสิทธิ์ หนุนภักดี

อาจารย์ ดร.

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา/ ม.ธรรมศาสตร์

314. โอฬาร สุมนานุสรณ์

อาจารย์

คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒ
ั น์

315. Aranya siriphon

Department of sociology and anthropology

316. Be Jan

Assistant
porf
Lecturer

317. Chamaiporn Rungroekrit

lecturer

Department of Social Work Faculty of
Social Administration

318. Kiattisak Bangperng

ผศ.

319. Kittinata Rhekhalilit

อาจารย์

ภาคสังคมวิทยาฯ มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
Kasetsart University

320. Ladawan Korbwikorn

อาจารย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

321. Sansanee
Chanarnupapnupap
322. Senjo Nakai

อาจารย์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

lecturer

Faculty of Journalism and Mass
Communication, Thammasat University

323. Shinichi Shigetomi

Professor

Faculty of International Studies, Meiji
Gakuin University

324. Surachai Raksachart

ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตปัตตานี

mahachulalongkornrajavidyalaya University
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