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ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2558

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่อยู่

1. ผู้ช1่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุพงศ์ อวิรุทธา
.
2. อาจารย์
2 ดร.พิชญ์พธู ไวยโชติ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

3. รองศาสตราจารย์
3
ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์
.
4. อาจารย์
4 เพ็ญพิสุทธิ์ ทองมี
.
5. รองศาสตราจารย์
5
ชูศักดิ์ ทิพย์เกษร
.
6. ผู้ช6่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ
.
7. อาจารย์
7 ดร.ธีรารัตน์ วรพิเชฐ
.
8. ผู้ช8่วยศาสตราจารย์วิษณุ เหลืองลออ
.
9. ผู้ช9่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์
.
10. ศาสตราจารย์
1
พิเศษ ดร.กาญจนา คุณารักษ์
.
11. ผู้ช1่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม
1
.
12. รองศาสตราจารย์
1
ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์
.
13. ผู้ช1่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ จันทึก
.
14. รองศาสตราจารย์
4
ประสพชัย พสุนนท์
.
15. ผู้ช5่วยศาสตราจารย์ ดร.ตระหนักจิต ยุตยรรยง
.
16. ผู้ช1่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุต พัฒผล
.
17. ผู้ช1่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา ตุงคะสมิต
7

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ข้าราชการเกษียณ
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ข้าราชการเกษียณ
สานักงานวิชาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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18. อาจารย์
. ดร.จันทนา แสนสุข

วิทยาลัยการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

19. ผู้ช1่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญฤดี ตันตระบัณฑิตย์
.
20. อาจารย์
0 โสภิต ปัญญาขัน
.

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

22. อาจารย์ ดร.อนัน ปั้นอินทร์

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ

สานักวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

25. อาจารย์พินดา วราสุนันท์

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

26. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี เณรยอด

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

27. รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริชัย ชินะตังกูร

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

29. อาจารย์ ดร.นภาเดช บุญเชิดชู

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

30. อาจารย์ ดร.วัยวุฑฒ์ อยู่ในศิล

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

32. อาจารย์ ดร.มิ่งขวัญ ภาคสัญไชย

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ สิทธิจิรพัฒน์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรฉัตร วรรณดี

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

กลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
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35. อาจารย์ ดร.สุจิตรา คงจินดา

ข้าราชการบานาญ ศิลปากร

36. อาจารย์ ดร.มาณวิน สงเคราะห์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

38. รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรา ตันติประภา

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

39. รองศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ คุณารักษ์

ข้าราชการเกษียณ

40. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล บุญลือ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

41. อาจารย์ ดร.วราภรณ์ ไทยมา

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

42. รองศาสตราจารย์สมโภชน์ ทองแดง

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

43. ศาสตราจารย์กัญญา เจริญศุภกุล

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

44. รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ สังข์รักษา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

45. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

46. อาจารย์ ดร.ศุภวรรณ สัจจพิบูล

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

47. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

48. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

49. รองศาสตราจารย์พรชัย เทพปัญญา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

50. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม รัตนโชติ

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

51. รองศาสตราจารย์สมประสงค์ น่วมบุญลือ

ข้าราชการเกษียณ

52. อาจารย์ ดร.สาเริง อ่อนสัมพันธุ์

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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53. อาจารย์ ดร.อุทัย ดุลยเกษม

ข้าราชการเกษียณ

54. รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา เจรียงประเสริฐ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

55. อาจารย์ ดร.โชติมา หนูพริก

สานักทดสอบการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

56. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

57. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิดชงค์ นันทนาเนตร

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

58. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ ชิระมณี

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

59. อาจารย์ศรายุธ ยืนยง

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

60. อาจารย์ ดร.อดุล นาคะโร

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

61. อาจารย์ ดร.วินัยธร วิชัยดิษฐ์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี

62. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงเดือน เจริญฉิม

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยศึกษาศาสตร์

63. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ามนต์ เรืองฤทธิ์

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

64. รองศาสตราจารย์สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

65. อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

66. อาจารย์ ดร.ชวนชื่น อัคคะวณิชชา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

67. อาจารย์ ดร.มัลทิกา ศิริพิศ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

68. อาจารย์ ดร.ธันยพร วณิชฤทธา

นักวิชาการอิสระ

69. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายวรุณ สุนทโรทก

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

70. อาจารย์ ดร.กันต์ดนัย วรจิตติพล

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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71. รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา ประสารทรัพย์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

72. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คีรีบูน จงวุฒิเวศย์

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

73. อาจารย์ ดร. สายสุดา เตียเจริญ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

74. รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ อยู่เย็น

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

75. รองศาสตราจารย์กัญญารัตน์ เวชชศาสตร์

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

76. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ผาสุข อินทราวุธ

ข้าราชการเกษียณ

77. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม

ข้าราชการเกษียณ

78. อาจารย์ ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย

79. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวุฒิ ปัดไธสง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

80. รองศาสตราจารย์ ดร.จีระ ประทีป

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

81. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ บุญเหลือ

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

82. อาจารย์ ดร.กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

83. อาจารย์ ดร.เผด็จ ทุกข์สูญ

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

84. รองศาสตราจารย์ ลัดดา ศิลาน้อย

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

85. อาจารย์ ดร.กนิษฐา เชาว์วัฒนกุล

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

86. อาจารย์ ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

87. อาจารย์ ดร.อุดม ศรีนนท์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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88. รองศาสตราจารย์ ดร.จิราวรรณ คงคล้าย

ข้าราชการเกษียณ

89. แพทย์หญิงนุสรี ศิริพัฒน์

ศิริพัฒน์สหคลินิก

90. อาจารย์เชาวนันท์ ทะนอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

91. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธารงสินถาวร

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยบูรพา

92. อาจารย์ ดร. สุนีตา โฆษิตชัยวัฒน์

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

93. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บารุง โตรัตน์

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

94. อาจารย์ ดร.พนอ สงวนแก้ว

โรงเรียนท่ามะขามวิทยา

95. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธิต จันทรวินิจ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

96. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกล วรเจริญศรี

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

97. อาจารย์ ดร.พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

98. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิไลนุช

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

99. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรภัสสร อินทรบารุง

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

100. รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

101. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

102. อาจารย์ ดร.นิยะดา จิตต์จรัส

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

103. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จินดารัตน์ เบอรพันธุ์

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

104. รองศาสตราจารย์ ดร.ลาปาง แม่นมาตย์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

105. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิสักก์ สินธุภัค

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

106. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ เลิศสิทธิชัย

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
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107. อาจารย์นิธิวดี ทองป้อง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

108. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

109. อาจารย์ ดร.สัญชัย สันติเวส

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

110. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติมา จตุรวงค์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

111. รองศาสตราจารย์สมคิด จิระทัศนกุล

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

112. อาจารย์ ดร.ธิกานต์ ศรีนารา

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

113. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์

มหาวิทยาลัยรังสิต

114. อาจารย์ ดร.สุนีย์ พงษ์พินิจภิญโญ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

115. อาจารย์ ดร.อรวรรณ เชาวลิต

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

116. รองศาสตราจารย์ ดร.สจีวรรณ ทรรพวสุ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

117. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐพล สุวรรณกุศลส่ง

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

118. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิทธิชัย ปรัชญารัติกุล

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

119. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์ ไชยยศ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

120. ศาสตราจารย์กาธร กุลชล

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

121. อาจารย์ ประทีป เพ็งตะโก

ผู้อานวยการสานักงานศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา

122. รองศาสตราจารย์ จานง คันธิก

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย

123. รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

124. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พิมพวง

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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125. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อดิศร หมวกพิมาย

คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

126. พระสุธีธรรมานุวัตร

วัดพระธาตุผล

127. อาจารย์ ดร.กรพนัช ตั้งเขื่อนขันธ์

คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

128. ดร.นิศาชล จานงศรี

สานักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

129. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสฬส ศิริไสย์

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

130. รองศาสตราจารย์ ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล

ศูนย์ล้านนาศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

131. รองศาสตราจารย์ ศรีศักดิ์ วัลลิโภดม

มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์

132. อาจารย์ ดร.ภาสกร อินทุมาร

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

133. อาจารย์นิติ แสงวัณณ์

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโบราณคดี (วิจัยและพัฒนาโบราณคดี)
กองโบราณคดี กรมศิลปากร

134. รองศาสตราจารย์ ดร.ศานติ ภักดีคา

คณะมนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

135. ศาสตราจารย์ สรัสวดี อ๋องสกุล

ศูนย์ล้านนาศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

136. รองศาสตราจารย์ มยุรี วีระประเสริฐ

ข้าราชการเกษียณ

137. อาจารย์ ดร.ดินาร์ บุญธรรม

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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