รายชื่อผูท้ รงคุณวุฒิ
วารสารมหาวิ ทยาลัยศิ ลปากร ปี ที่ 38 (พ.ศ. 2561)
กนกอร สมปราชญ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กนิ ษฐา เรืองวรรณศักดิ์
สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
กรกฎา นักคิ้ ม
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กอบสุข คงมนัส
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
กังสดาล เชาว์วฒ
ั นกุล
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กาญจนา สุคณ
ั ธสิ ริกลุ
สํานักวิชาเทคโนโลยีสงั คม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
กาญณ์ ระวี อนันตอัครกุล
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กานต์ทิตา สีหมากสุก
สํานักวิชาศึกษาทัวไป
่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
กิ ติ ยิ่ งยงใจสุข
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
คณะมนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เกรียงศักดิ์ เขียวมัง่
สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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โกสุมภ์ สายจันทร์
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จิ นตนา อมรสงวนสิ น
คณะพัฒนาสังคมและสิง่ แวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
จิ นตวีร์ คล้ายสังข์
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชนกพร อังศุวิริยะ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชนิ ดา จิ ตตรุทธะ
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชวนพิ ศ เทียมทัน
สาขาวิชาภาษาจีน
คณะมนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชัชวดี ศรลัมพ์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชัชวาล เทียมถนอม
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชัชสรัญ อจลญา เต็งพงศธร
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชัยวิ ชิต เชียรชนะ
ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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ชาญณรงค์ บุญหนุน
ภาควิชาปรัชญา
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชาตรี ฝ่ ายคําตา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ณรุทธ์ สุทธจิ ตต์
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดลฤทัย โกวรรธนะกุล
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดวงเงิ น ซื่อภักดี
สาขาวิชาการจัดการการท่องเทีย่ ว
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุร ี
ดวงจันทร์ นาชัยสิ นธุ์
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เดชาพันธ์ รัฐศาสนศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ทรงคุณ จันทจร
คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ทิ พรัตน์ สิ ทธิ วงศ์
ภาควิชาเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ธนานันท์ ตรงดี
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก (สาขาวิชาภาษาจีน)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ธนารดี คํายา
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ธิ ติมา เพ็งสุภาพ
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบตั ิ
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ธีระพันธ์ เหลืองทองคํา
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นภาศรี ทิ มแย้ม
ภาควิชาภาษาต่างประเทศ
คณะมนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นริ นทร์ สังข์รกั ษา
สาขาวิชาการจัดการชุมชน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นฤมล มารคแมน
ภาควิชาปรัชญา
คณะมนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
นวลฉวี ประเสริ ฐสุข
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิ ตยา สําเร็จผล
สาขาวิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
นิ ออน ศรีสมยง
สาขาวิชาการจัดการการท่องเทีย่ ว
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
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บัญชา เกียรติ จรุงพันธ์
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย กลุม่ วิชาการศึกษาด้านภาษา ศิลปะ และสังคม
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บุษบา บรรจงมณี
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บูลย์จีรา ชิ รเวทย์
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปกรณ์ ลิ้ มโยธิ น
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ปกรณ์ สุปินานนท์
ภาควิชาเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
ปณิ ตา วรรณพิ รณ
ุ
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปนัดดา ชํานาญสุข
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประทีป พืชทองหลาง
แผนกสังคมศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ประสพชัย พสุนนท์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิ จ
ภาควิชาเภสัชกรรม
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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ปาจรีย์ ผลประเสริ ฐ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ปิ ยธิ ดา เพียรลุประสิ ทธิ์
สาขาบริหารธุรกิจ
สํานักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
พรณพรรษ ศิ ริสกุล
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พรสุข ตันตระรุ่งโรจน์
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พัชราพร แก้วกฤษฎางค์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พัดชา อุทิศวรรณกุล
ภาควิชานฤมิตศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พัลลภ พิ ริยะสุรวงศ์
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พิ ชญาภา ยืนยาว
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เพ็ญศรี เจริ ญวานิ ช
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภัทรกิ ตติ์ เนติ นิยม
ภาควิชาการเงิน
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ภาสกร เรืองรอง
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
มัลทิ กา ศิ ริพิศ
สาขาวิชาการจัดการการท่องเทีย่ ว
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รัตนพล ชื่นค้า
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงศ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เรวัต แสงสุริยงค์
ภาควิชาสังคมวิทยา
คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วสันต์ ปัญญาแก้ว
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันชัย ธรรมสัจการ
ภาควิชาสารัตถศึกษา
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิ บลู ย์ ลี้สวุ รรณ
ข้าราชการบํานาญ
วิ ไลลักษณ์ ลังกา
ภาควิชาการวัดผลและวิจยั การศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วีระ วีระโสภณ
คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
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ศริ ญญา อรุณขจรศักดิ์
ภาควิชาปรัชญา
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศิ ริรตั น์ เพ็ชรแสงศรี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ศิ วนิ ต อรรถวุฒิกลุ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สมทรง บุรษุ พัฒน์
สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
สริ นยา สมบุญ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
สฤษดิ์ สืบพงษ์ศิริ
คณะนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตํารวจ
สุทธิ นี สุขกุล
วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
สุธิดา สองสีดา
คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สุเนตร สุวรรณละออง
ภาควิชาสังคมวิทยา
คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สุปราณี พัดทอง
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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สุพตั รา ชาติ บญ
ั ชาชัย
สาขาวิชาการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคและการจัดการด้านสุขภาพ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สุพาดา สิ ริกตุ ตา
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สุภานี นวกุล
คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สุมาลี ศรีพทุ ธริ นทร์
สาขาวิชาบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
สุรีย์ เข็มทอง
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สุวรรณ หวังเจริ ญเดช
สาขาวิชาการบัญชี
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สุวฒ
ั นา เลี่ยมประวัติ
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เสาวลักษณ์ แซ่ลี้
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
แสงจันทร์ กันตะบุตร
สํานักการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โสภนา ศรีจาํ ปา
สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
อนรรฆ จรัณยานนท์
วิทยาลัยดุรยิ างคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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อาชว์ภรู ิ ชญ์ น้ อมเนี ยน
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อาณัติ ลีมคั เดช
ภาควิชาการเงิน
คณะพานิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อารยะ ศรีกลั ยาณบุตร
ภาควิชานฤมิตศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อุทยั วรรณ ด่านวิ วฒ
ั น์
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เอกนฤน บางท่าไม้
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เอกรัตน์ ทานาคล
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เอกริ นทร์ สังข์ทอง
ภาควิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี

10

