
 

   รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒ ิ

   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

รศ.ดร.ปัญญา  จารุศิริ รศ.ดร.อมัพร  มา้คนอง  รศ.ดร.สุรีย ์ เจียรณ์มงคล 

รศ.ดร. สุชนา  ชวนิชย ์ รศ.ดร.ธวชัชยั  เตชสัอนนัต ์ ผศ.ดร.สุจิตรา  บุญหยง  
ผศ.ดร.นนทิมา  วรรธนะภูติ ผศ.ดร.เจริญขวญั  ไกรยา  ผศ.ดร.คเณศ  วงษร์ะว ี

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

รศ.ดร.สุนีย ์ นิธิสินประเสริฐ  รศ.ดร.วรีชยั  พทุธวงศ ์  รศ.ดร.สิริพร  ทิพยค์ง   
ผศ.ดร.นุชนาถ  มัง่คัง่ ผศ.ดร.แตงอ่อน  พรหมมิ   ผศ.ดร.ปัฐมาภรณ์  พิมพท์อง 

ผศ.ดร.พิพฒัน์  นนทนานนท ์ ผศ.ดร.ถวลัย ์ เนียมทรัพย ์  ผศ.ดร.อรอนงค ์ ผิวนิล  
ผศ.ดร.กมัปาท  เพญ็สุภา  

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

รศ.ดร.กาญจนา  โชคถาวร รศ.ดร.พญ.รัตนา  บรรเจิดพงศช์ยั   รศ.ดร.สุรพล  เศรษฐบุตร 

รศ.ดร.จิราวรรณ  ฉายสุวรรณ รศ.ดร.เศรษฐ ์ สมัภตัตะกลุ ผศ.ดร.ประภาส  โพธ์ิทองสุนนัท ์

ผศ.ดร.บญัชา  ปัญญานาค ผศ.ดร.สาครรัตน์  ค งขนุเทียน ผศ.ดร.ชูศกัด์ิ  วทิยาภคั  
ผศ.ดร.ชุรี  เตชะวฒิุ ผศ.ดร.สุคนธ์  ประสิทธ์ิวฒันเสรี   

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี 

ผศ.ดร.อลิสา  ทรงศรีวทิยา ผศ.ดร. สุรพงษ ์ ชูเดช  ดร.วรวฒิุ  จรุงคงเดช 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 

รศ.ดร.กิตติ  เทพ เฟ่ืองขจร ผศ.ดร. สิริโชค  จึงถาวรรณ ผศ.ดร.สุดจิต  ครุจิต 

ผศ.ดร.สิริโชค  จึงถาวรรณ ผศ.ดร.สินีนาฎ   ศิริ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

รศ.ดร.ชนินทร์  มีโภคี รศ.ดร.วนัวสิา   สกลภาพ  ผศ.ดร.ก าพล  นนัทพงษ ์

ผศ.ดร.สิริมา   มงคลสมัฤทธ์ิ ผศ.ดร.จิรวฒัน์  ด าริห์อนนัต ์ ผศ.ดร.อิศเรศ   ธุชกลัยา  
มหาวทิยาลยันเรศวร 

รศ.ดร.ทศพล ปิยะปัทมินทร์ รศ.ดร.อญัชลี วงศว์ฒันา  รศ.ดร.พลูสุข  หิงคานนท ์

ผศ.ดร. นิทรา  กิจธีระวฒิุวงษ ์   ผศ.ดร. สราวธุ ค าปวน   ผศ.ดร.สมลกัษณ์  วรรณฤมล กีเยลาโรวา่ 

ผศ.ดร. มลิวรรณ  นาคขนุทด ผศ.ดร.ทศพร  อินเจริญ  ผศ.ดร.วลัลภชั  สุขสวสัด์ิ 

ดร. ภคพร  วฒันด ารงค ์ ดร.อรรถไกร  พนัธ์ุภกัดี 

มหาวทิยาลยับูรพา 

รศ.ดร.อนามยั  เทศกะทึก รศ.ดร.สุวรรณา  จนัทร์ประเสริฐ รศ.ดร.ฐิตินนัท ์ เอ้ืออ านวย 

รศ.ดร.วสุธร  ตนัวฒันกลุ ผศ.ดร.สมบูรณ์  เจตน์จ าลอง ผศ.ดร.ศิริพร  จนัทร์ฉาย 

ผศ.ดร.สมสมยั  รัตนกรีฑากลุ ผศ.ดร.วมิลรัตน์  จตุรานนท ์ ดร.นิรามยั  ฝางกระโทก 

ดร. นิตยา  ไชยเนตร ดร.อโนชา  สุขสมบูรณ์  ดร. กญัญารัตน ์ เหลืองประเสริฐ 

 



 มหาวทิยาลยัพะเยา 

รศ.ดร.คมสรรพ ์ บุณยสิงห์ รศ.เปรมวทิย ์ ววิฒันเศรษฐ ์ ผศ.ดร.ยทุธนา   หมัน่ดี 

ผศ.ดร.รัตนา   ทรัพยบ์ าเรอ ผศ.ดร.ชณิตา   ประดิษฐส์ถาพร ผศ.ดร.สิทธิชยั  ปัญญาใส 

ผศ.ดร.เนทิยา  กรีธาชาติ ผศ.ดร.วรีะ  เลิศสมพร  ผศ.ดร.สุกญัญา  เกาะววิฒันากลุ 

ผศ.ดร.ต่อพงศ ์  กรีธาชิต 

 มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

ศ.ดร.ปรีชา  ประเทพา ผศ.ดร. สุมาลี  ชูก าแพง    

มหาวทิยาลยัมหิดล 

ศ.นพ.สุทศัน์  ฟู่ เจริญ ศ.ดร.สร้อยศิริ   ทวบูีรณ์      รศ.ดร.สุจิตรา   ทองประดิษฐโ์ชติ 

รศ.ดร.โยธิน  แสวงดี  รศ.ดร.เนาวรัตน์   พลายนอ้ย  รศ.ดร.จงจิต  เสน่หา 

รศ.ดร.วนัดี  กฤษณพนัธ์ รศ.ดร.อรวมน  ศรียกุตศุทธ รศ.ดร.พนัโท ญ.สุพิน  ชมภูพงษ ์ 
รศ.ดร. ครรชิต  ธรรมศิริ  ผศ.ดร.วรรณธนะ  สตัตบรรณศุข ผศ.ดร.วรรธนะ  ชลายนเดชะ 

ดร.นริศร  กิติยานนัท ์ 
 มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

รศ.ดร.โกสุม  จนัทร์ศิริ รศ.ดร.สุวรา  วฒันพิทยกลุ  รศ.ดร.รมิดา  วฒันโภคาสิน 

ผศ.ดร. อจัฉริยา  รังษิรุจิ 

 มหาวทิยาลยัราชภัฏมหาสารคาม 

ผศ.ดร.รังสรรค ์ สิงหเลิศ  

มหาวทิยาลยัศิลปากร 

รศ.ดร.กนกพร  สวา่งแจง้  ผศ.ดร.ธิบดินทร์  แสงสวา่ง  ผศ.ดร.ธงชยั  เตโชวศิาล  
ผศ.ดร.ไชยยศ  ไพวทิยศิริธรรม   ดร.ศรัณยพร  มากทรัพย ์  ดร.ยวุรี  ผลพนัธิน 

 มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

รศ.ดร.โพยม วงศภู์วรักษ ์ รศ.ดร.จุไรทิพย ์ หวงัสินทวกีลุ รศ.พรชยั  ลิขิตธรรมโรจน ์

รศ.ดร จรัสศรี นวลศรี  ผศ.ดร.บุษกร  พนัธ์เมธาฤทธ์ิ ผศ.ดร.สุปรียา   ยนืยงสวสัด์ิ 

ผศ.ดร.ก าธร ไชยลึก ผศ.ดร.ดรุณี  ผอ่งสุวรรณ   ผศ.ดร.พรสุดา   บ่มไล่ 

ผศ.ดร.อนุกร ภู่เรืองรัตน ์

 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

รศ.ดร.ลดัดาวรร ณ  ณ  ระนอง     รศ.ดร.อจัฉรา  โพธ์ิดี  รศ.ดร.นิตยา   เพญ็ศิรินภา 

รศ.ดร.กลัยานี  ภาคอตั ผศ.ดร.ชูชาติ  พว่งสมจิตร์   ผศ.ดร.อารยา   ประเสริฐชยั 

ผศ.ดร.สงัวร  งดักระโทก ผศ.ดร.ศนัสนีย ์ สงัสรรคอ์นนัต ์ ดร.ชนิพรรณ   จาติเสถียร 

 มหาวทิยาลยัอุบลราชธาน ี

ศ.ดร.พงศศ์กัด์ิ  รัตนชยักลุโสภณ  รศ.ดร.สุรีพร   เกตุงาม รศ.ดร.วภิาว ี  เสาหิน 

ผศ.ดร.เสนอ  ชยัรัมย ์ ผศ.ดร.ปาจารีย ์  ทองงอก   ผศ.ดร.ชริดา   ปุกหุต  

ดร.ธรรมวมิล  สุขเสริม 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ผศ.ดร.ศราวธุ  อินทรเทศ 



สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

รศ.ดร. สุพรรณี  ไชยอ าพร 

วทิยาลยัสันตพล 

ผศ.ดร. เจริญชยั  พรไพรเพชร 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

ศ.ดร.วรีะพงศ ์ ลุลิตานนท ์  ศ.ดร.อลิศรา  เรืองแสง  ศ.ดร.สุวมิล  ทวชียัศุภพงษ ์
ศ.ดร.สุวดี  โฆษิตบวรชยั  ศ.ดร.สุพรรณี  พรหมเทศ  ศ.ดร.บงัอร  ศรีพานิชกลุชยั  
ศ.ดร.อลงกลด  แทนออมทอง ศ.ดร.ละออศรี  เสนาะเมือง  รศ.ดร.สุพรรณ  ฟู่ เจริญ 
รศ.ดร.สุพตัรา  ชาติบญัชาชยั  รศ.ดร.อุไรวรรณ  อินทร์ม่วง  รศ.ดร.อมัพรพรรณ  ธีรานุตร  
รศ.ดร.วรางคณา  สงัสิทธิสวสัด์ิ  รศ.ดร.วชัรี  คุณกิตติ  รศ.ดร.ยพุา  คู่คงวริิยพนัธ์ุ 
รศ.ดร.รศนา  วงศรั์ตนชีวนิ  รศ.ดร.รุ้งทิพย ์ พนัธุเมธากลุ  รศ.ดร.ชาญวทิย ์ ลีลายวุฒัน์ 
รศ.ดร.นอ้มจิตต ์ นวลเนตร  รศ.ดร.จุฬารัตน์  ปริยชาติกลุ  รศ.ดร. จุฬาภรณ์  ลิมวฒันานนท ์
รศ.ดร.นาถธิดา  วรีะปรียางกรู รศ.ดร.สุกลัยา  อมตฉายา  รศ.ดร. ณฐัยา  แซ่อ้ึง 
รศ.ดร.จุฬาภรณ์  โสตะ  รศ.ดร. นนัทรัตน์ โฆมานะสิน รศ.ดร.ปัทมา  ชยัเลิศวณิชกลุ 
รศ.ดร.อรุณวดี  ชนะวงศ ์  รศ.ดร.นฤมล  ลีลายวุฒัน์  รศ.ดร. วชัรินทร์ ลอยลม 
รศ.ดร. ชุลี โจนส์   รศ.ดร. อ าพร ไตรภทัร  รศ.ดร.เนสินี  ไชยเอีย  
รศ.ดร.นฤมล  เจริญศิริพรกลุ   รศ.ดร.กฤตยา   แสวงเจริญ  รศ.พญ.อมัพร  แจ่มสุวรรณ  
รศ. กลุนภา   ฟู่ เจริญ   รศ. กลัยา   เจือจนัทร์  รศ.อ านาจ  สุขศรี   
รศ.ดร.วทิยา  อมรกิจบ ารุง  รศ.ดร.ขวญัใจ  กนกเมธากลุ  รศ.ดร. ปิยะดา  ธีระกลุพิศุทธ์ิ  
รศ.ดร.นฤมล  แสงประดบั  รศ.ดร.เอกพรรณ  สวสัด์ิซิตงั  รศ.ดร.ศุภลกัษณ์  ศรีจารนยั   
รศ.ดร.สาธิต  แซ่จึง   รศ.ดร.สิทธิพงษ ์ อ านวยพานิชย ์ รศ.ดร. กาญจนา   เศรษฐนนัท ์ 
รศ.ดร.รัชพล  สนัติวรากร  รศ.ดร.อนุสรณ์ ชินสุวรรณ  รศ.ดร.สมชาย  ชวนอุดม   
รศ.ดร.บวรศกัด์ิ   ลีลานนท ์  รศ.ดร.พฒันา   เหล่าไพบูลย ์  รศ.ดร.รุ่งเรือง   เลิศศิริวรกลุ  
รศ.ดร.ศรัญญา   พรหมโคตร์  รศ.ดร.สุทธิพงศ ์  อุริยะพงศส์รรค ์ รศ.ดร.ยศ   บริสุทธ์ิ   
รศ.ดร.ชุลีมาศ   บุญไทย อิวาย รศ.ดร.สุชีลา   เตชะวงคเ์สถียร รศ.ดร.กนกอร  สมปราชญ ์
รศ.ดร.สนัติ  วจิกัขณาลญัฉ์  รศ.ดร.พรอมัรินทร์  พรหมเกิด รศ.ดร.สุรนาท  ขมะณะรงค ์  
รศ.ดร.สุกญัญา   เอมอ่ิมธรรม รศ. อนงคนุ์ช  เทียนทอง  รศ.สุเมธ  แก่นมณี   
รศ.ดร.เพญ็ศรี  เจริญวานิช  ผศ.ดร.เสาวนี  สิริสุขศิลป์  ผศ.ดร.ปนดัดา  ญวนกระโทก 
ผศ.ดร.จารุณี  ซามาตย ์  ผศ.ดร. กรวภิา   พลูผล  ผศ.ดร.รัตนา  จนัทร์เทาว ์  
ผศ.ดร.สถาพร  เริงธรรม  ผศ.ดร. สิทธิชยั  เอ่ียมสะอาด  ผศ.ดร.เกศินี  สราญฤทธิชยั  
ผศ.ดร.จงรักษ ์ หงษง์าม  ผศ.ดร.ธีรศกัด์ิ  สมดี  ผศ.ดร.บณัฑิต สวรรยาวสุิทธ์ิ  
ผศ.ดร.สุภาภรณ์  พวงชมภู  ผศ.ดร.วธุพงศ ์  ลาภเจริญ  ผศ.ดร.นงลกัษณ์   มีทอง  
ผศ.ดร.ปาริฉตัร  ประจะเนย ์  ผศ.ดร.ไพโรจน์   เติมเตชาติพงศ ์ ผศ.ดร.จตุภูมิ   เขตจตุรัส  
ผศ.ดร. พชัรี  จนัทร์เพง็  ผศ.ดร. นิวฒัน์   ศรีสวสัด์ิ  ผศ.ดร.อารยา   เชาวเ์รืองฤทธ์ิ  
ผศ.ดร.สุวลี  โล่วริกรณ์  ผศ.ดร.ผดุงขวญั   จิตโรภาส  ผศ.ดร.พกัตร์วไิล   ศรีแสง  
ผศ.ดร.สุวดี   เอ้ืออรัญโชติ  ผศ.ดร.วาสนา  รวยสูงเนิน  ผศ.ดร.จริยา   อ าคา  เวลบาท  



ผศ.ดร.สาวติรี  วนัเพญ็   ผศ.ดร.ปรียา   หวงัสมนึก   ผศ.ดร.เพญ็ประภา   เพชระบูรณิน    
ผศ.ดร.ล าใย   ณีรัตนพนัธ์ุ  ผศ.ดร.สิรภทัร   เช่ียวชาญวฒันา   ผศ.ดร.ปวณีา   ฆารไสว   
ผศ.ดร.ชูศกัด์ิ  พนูสวสัด์ิ   ผศ.ดร.บณัฑิต  ภิบาลจอมมี  ผศ.ดร.เขมิกา   ลมไธสง  
ผศ.ดร. ศรัณย ์  เกียรติมาลีสถิตย ์ ผศ.ดร.รัศมี  สุวรรณวรีะก าธร ผศ.ดร.กลุยา   พฒันากลู   
ผศ.ดร.ดนุพล   เกษไธสง  ผศ.ดร.พิกลุ  ภูผาสุข  ผศ.ดร.ศุภสิทธ์ิ   คนใหญ่  
ผศ.ดร.อาทิตย ์  เนรมิตตกพงศ ์ ผศ.ดร.กอปร   ศรีนาวนิ    ผศ.ดร.คณิต  วชิิตพนัธ์  
ผศ.ดร.คณิต  มุกดาใส  ผศ.ดร.บุรินทร์  เปล่งดีสกลุ  อ.ดร.วเิศษ   นามวาท   
อ.ดร.จกัรพนัธ์  ขดัชุ่มแสง  อ.ดร.สมพนัธ ์  เตชะอธิก  อ.ดร.ประยทุธ  ชูสอน  
อ.ดร.วาย ุ  กาญจนศร  อ.ดร.สมพงษ ์  พนัธุรัตน์  อ.ดร.ณฐัวโิรจน์  ศิลารัตน์  
อ.ดร.ทศพร  แถลงธรรม  อ.ดร.วรรณา   ศิริแสงตระกลู  อ.ดร.อุมาพร  ยอดประทุม  
อ.ดร.วยิะดา   ปัญจรัก   อ.ดร.นิศาชล   แจง้พรมมา  อ.ดร.นุชวนา   เหลืององักรู  
อ.ดร.จิรดาวรรณ  หนัตุลา    อ.ดร.ประกฤติยา   ทกัษิโณ  อ.ดร.ดาวรุวรรณ   ถวลิการ 
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