
                                             รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งท่ี 8   

 

 ก 

 

 

ค ำน ำ 
 

  

SMARTS คือ เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ระดับชาติ 4 สถาบัน ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Faculty of Management 

Sciences, Kasetsart University) คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (Faculty of Arts, Silpakorn University) 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Faculty of Social Sciences, Srinakharinwirot University) และ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (Faculty of Humanities and Social Sciences, 

Nakhon Pathom Rajabhat University) 

 เครือข่าย SMARTS ได้หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติเป็น

ประจ าทุกปีตั้งแต่ พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาของสถาบันการ ศึกษาใน

เครือข่าย รวมทั้งนักวิชาการและนักศึกษาทั่วไป ได้น าเสนอผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและประสบการณ์อันหลากหลายร่วมกัน อันจะน าไปสู่การสร้างสรรค์และต่อยอดผลงานทางวิชาการที่เป็น

ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างมั่นคงและยั่งยืนท่ามกลางกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงระดับ

ภูมิภาคเอเชียหรือระดับโลกต่อไป   

การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 8 ก าหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561              

ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยมีความมุ่งมั่นที่จะตอกย้ าให้

เห็นความส าคัญของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ในฐานะที่ส่งเสริมให้บังเกิดความเข้าใจ อย่างลุ่มลึกเกี่ยวกับ         

อัตลักษณ์แห่งความเป็นมนุษย์และความเป็นสังคมอันสลับ ซับซ้อน ซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญของการยอมรับความแตกต่าง

ทางสังคมวัฒนธรรมทุกมิติและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

คณะกรรมการด าเนินงานฯ ได้รวบรวมบทความวิจัยฉบับเต็มทุกเรื่องไว้ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 8 (proceedings) ฉบับนี้ เพื่อเผยแพร่สู่แวดวงการศึกษาและชุมชนในวง

กว้าง รวมทั้งเพื่อเป็นประจักษ์พยานแห่งความก้าวหน้าทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อันทรงคุณค่า 
 

                                                                          คณะกรรมกำรด ำเนินงำนฯ 
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โครงกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ SMARTS ครั้งที่ 8 
 

หลักกำรและเหตผุล 

SMARTS เกิดขึ้นจากความร่วมมือทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา 4 สถาบัน คือ คณะสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย  

เกษตรศาสตร์ และคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม การประชุมวิชาการระดับชาติ 

SMARTS ได้ด าเนินการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องกันทุกปี  รวมจ านวน 7 ครั้ง  (พ.ศ. 2554 - 2560) โดยคณะ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมในคร้ังแรก พ.ศ. 2554 และผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน

กันเป็นเจ้าภาพจัดประชุม จนถึงปี พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา เจ้าภาพจัดประชุม คือ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ซึ่งการจัดประชุมในแต่ละปีได้รับความสนใจจากกลุ่มนักวิชาการ นิสิตและนักศึกษาจากหน่วยงานต่าง ๆ 

เสมอมา  

หน่วยงานทั้ง 4 เล็งเห็นความส าคัญของการวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ นั กวิจัย                

นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จึงจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 8 ขึ้น โดยในปี 2561 นี้            

คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่

ผลงานวิจัยส าหรับให้คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ทั้งสถาบันเครือข่ายและจากสถาบันต่าง ๆ 

ได้เข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ อีกทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นทางวิชาการ

ระหว่างกัน รวมทั้งก่อให้เกิดการบูรณาการศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อ

ประเทศชาติต่อไป  

 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ และนักวิจยัได้เผยแพร่ผลงานวิจัย 
2.  เพื่อเปิดโอกาสให้มีการเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ เก่ียวกับการวิจัยระหว่าง 

คณาจารย์  นักวิจยั นักศึกษา และบุคคลทั่วไป 
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 

 
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร  
 - ผู้น าเสนอผลงาน ได้แก่ คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบันฑิตศึกษาหรือของสถาบัน อุดมศึกษาในสถาบัน
เครือข่ายและสถาบันอื่น และบุคคลทั่วไป 
 - ผู้เข้าร่วมฟังการน าเสนอผลงาน ได้แก่ คณาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป  
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แผนกำรด ำเนนิงำน 

ระยะเวลำ 
ก ำหนดกำร 

ธ.ค. 
60 

ม.ค. 
61 

ก.พ. 
61 

มี.ค. 
61 

เม.ย. 
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค.  
61 

 1. ขออนุมัติโครงการ         

 2. ประชุมเตรยีมความพร้อมการจัดงาน         
 3. ประชาสัมพันธ์          

 4. เปิดรับบทความฉบับเต็ม          
 5. ผู้น าเสนอผลงานลงทะเบียนและช าระเงิน          

 6. ประชุมจัดสรรบทความ           
 7. ประกาศรายชื่อผูล้งทะเบียนเสนอผลงาน         

 8. ส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา          
 9. ประกาศผลตอบรับบทความฉบับเต็ม และส่งผล 
    การพิจารณาใหผู้้น าเสนอผลงานปรับแก้ไข 

 
  

    
 

10. ผู้น าเสนอผลงานส่งบทความฉบับสมบูรณ์ที่แก้ไขแล้ว         
11. ส่งบทคัดย่อและบทความฉบบัเต็มเพื่อ   
     Proceedings 

 
  

    
 

12. จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งท่ี 8       22  
13. สรุปรายการการด าเนินงานและค่าใช้จ่ายโครงการ         

 

ระยะเวลำและสถำนที่ในกำรด ำเนินกำร 
ระยะเวลาด าเนินงาน 7 เดือน  เดือนธันวาคม 2560 – กรกฎาคม 2561  
วันจัดประชุมวชิาการ 1 วัน   วันที่ 22 มิถุนายน 2561   เวลา 08.30 - 16.30 น. 
ณ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  จังหวัดนครปฐม 

 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 คณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. ผู้เข้าร่วมประชุมได้เผยแพร่ผลงานวิจัย 
2. ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ทางการวิจัยระหวา่งคณาจารย์ นักวิจัย 

นักศึกษา และบุคคลทั่วไปอย่างกว้างขวาง  
3. ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานของวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 
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สำขำวิชำที่เปิดรับผลงำน 
รัฐศาสตร์  รัฐประศาสนศาสตร์  สังคมศึกษา  ประวัติศาสตร ์ การพัฒนาชุมชน  กฎหมาย สังคมวิทยา  
มานุษยวิทยา  สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม  ภาษาศาสตร ์ วรรณคดี  ศิลปกรรมศาสตร์ ประชากรศาสตร ์
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์ การบริหารและการจัดการ  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐศาสตร์  
การตลาด  สื่อสารมวลชน  การบัญชี  การเงินและการธนาคาร  ภูมิศาสตร์  การท่องเที่ยว  การจัดการโรงแรม  
การจัดการโลจิสติกส์  และการศึกษา 

 

ก ำหนดกำรพิจำรณำบทควำม 
ก ำหนดกำร ระยะเวลำ ครั้งที่ 8 

เปิดรับบทความฉบับเต็ม/ลงทะเบียนและช าระเงิน  1 กุมภาพันธ์ – 10 เมษายน 2561 
ประกาศผลรายชื่อผู้ลงทะเบียนน าเสนองาน 20 เมษายน 2561 
แจ้งผลการปรับแก้จากผู้ทรงคุณวุฒิ 18 พฤษภาคม 2561 
ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ที่ปรับแก้แล้ว 25 พฤษภาคม 2561 
ประกาศผลตอบรับบทความฉบับเต็ม 28 พฤษภาคม 2561 
จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 8 22 มิถุนายน 2561 

 

ค่ำลงทะเบียน 

ประเภท จ ำนวน (บำท)/คน ค่ำลงทะเบียนประกอบด้วย 

ผู้น ำเสนอผลงำนวิชำกำร  
หนังสือรับรองการตีพิมพ ์

เล่มรวมบทคัดย่อ  เกียรติบัตร 

กระเป๋าเอกสาร อาหารกลางวนั  

และอาหารว่าง 

- บุคคลทั่วไป 2,000 

- นักศึกษาและบุคลากรเครือข่าย   

   SMARTS 

1,000 

  

ผู้เข้ำร่วมกำรประชุม   

เล่มรวมบทคัดย่อ กระเป๋าเอกสาร 

อาหารว่าง และอาหารกลางวนั 

 - บุคคลทั่วไป 700 
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ก ำหนดกำรกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ SMARTS ครั้งที่ 8  
วันศุกร์ที่ 22 มิถุนำยน 2561 ณ ห้องประชุมปิ่นเกลียว อำคำรศูนย์ภำษำ ศูนย์คอมพิวเตอร์  

และหอประชุม มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 09.15 น. กล่าวรายงานโดย อาจารย์ ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน 
  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 กล่าวเปิดงานโดย อาจารย์ ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว 
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
9.15 – 9.30 น.  กล่าวค าแนะน าประธานของสถาบันเครือข่าย 4 สถาบัน และมอบของที่ระลึก 
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
   คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 กล่าวแนะน าผู้ด าเนินรายการประจ าห้อง และมอบของที่ระลึก 
9.30 – 10.30 น. การบรรยายพิเศษ  หัวข้อ  “การท่องเที่ยวไทยในยุค 4.0” 
                    โดย   คุณน้ าฝน บุณยะวัฒน์  
                            ผู้อ านวยการฝ่ายวางแผน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
10.30 – 10.40 น. รับประทานอาหารว่าง 
10.40 – 12.00 น. น าเสนอผลงานกลุ่มย่อย (ช่วงที่ 1) 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 15.00 น. น าเสนอผลงานกลุ่มย่อย (ช่วงที่ 2) 
15.00 – 15.20 น รับประทานอาหารว่าง 
15.20 – 16.20 น. น าเสนอผลงานกลุ่มย่อย (ช่วงที่ 3) 
16.30 น. จบการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 8 
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คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
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คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม  
อาจารย์ ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว    ที่ปรึกษา 
อาจารย์ ดร.นิพล เช้ือเมืองพาน    ประธานกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัณฑ์ธิมา นิลทองค า   รองประธานกรรมการ 
อาจารยผ์ุสดี ปทุมารักษ์     กรรมการ 
อาจารย์ธนปพน ภสูุวรรณ     กรรมการ 
อาจารย์วลยัลักษณ์ อมรสิริพงศ ์    กรรมการ 
อาจารย์อุมาพร สิทธิบูรณาญา    กรรมการ 
อาจารย์พิมพ์ชนก มูลมิตร ์    กรรมการ 
อาจารยส์มโชค เนียนไธสง     กรรมการ 
อาจารย์อรรถ อารีรอบ     กรรมการ 
อาจารย์ดวงจติร สุขภาพสุข    กรรมการ 
อาจารย์นุพงษ์ ภูศร ี     กรรมการ 
อาจารยล์ลนา ปฐมชัยวัฒน์    กรรมการ 
อาจารย์พัชรมน โตสรุัตน ์     กรรมการ 
นางสาวสุภาภรณ์ มลคล้ า     กรรมการ 
นางสาวฐิติมา สะอาดชูชม     กรรมการ 
นางสาวจิราภรณ์ ชัยมงคล    กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวอ้อมนภา จ าปาอ่อน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
  คณะสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์  เจยีรจิตต์     ที่ปรึกษา 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต  ชุ่มวัฒนะ   ที่ปรึกษา 
อาจารย์ ดร.ธันนิกานต์ สญูสิ้นภัย ชยันตราคม   ประธานกรรมการ 
นางสาวนนทพร  มีศิร ิ     กรรมการ 
นางเบญจมาศ  เขมาศักดาสรรค ์    กรรมการและเลขานุการ 

 
 คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

อาจารย์เติมศักดิ์  สุขวิบูลย ์    ที่ปรึกษาโครงการ 
อาจารย์ ดร.ศุภาภาส ค าโตนด    ประธานกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภา นริุตติกุล   กรรมการ 
อาจารย์ ดร.ชุติมา โล่งจิตร    กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์  กรรมการ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรหม พรหมเพศ   กรรมการ 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภสัรา  พงษ์สุขเวชกุล   กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะดา โล    กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นติยา โหราเรอืง    กรรมการ 
นางศิริวรรณ  คล่องแคล่ว     กรรมการ 
นางสาวรัตติยาภรณ์  บรุณพันธ ์    กรรมการและเลขานุการ 

 
 คณะอักษรศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ  ที่ปรึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารยต์ะวัน วรรณรตัน์   ประธานกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารยณ์ัฐพล  อยู่รุ่งเรืองศักดิ์   กรรมการ 
ศาสตราจารย์พงษ์ศิลป์  อรุณรัตน ์    กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูลย์จีรา  ชิรเวทย์    กรรมการ 
อาจารย์ ดร.ยงยุทธ  วิถีไตรรงค ์    กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์  อินทรพร   กรรมการ 
รองศาสตราจารย์สุวัฒนา  เลี่ยมประวัต ิ   กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารยี์  รุ่นพระแสง   กรรมการ   

นางสาวกาญจนา ชัยจินดา    กรรมการ 
นางพัชรินทร์ แสงทอง     กรรมการ 
นายกฤษดา  ไพรวรรณ ์     กรรมการ 
นางสาวนฤมล  อุปริมพาณิช    กรรมการ 
นางสาววรรณา  วงษ์ธง     กรรมการ 
นางสาวพิมพ์รภัทร เดชะรตัน ์    กรรมการ 
นายสิทธิชนะชัย  จิระศริิโชต ิ    กรรมการ 
นางสาวชุลีพรรณ  เคารพธรรม    กรรมการและเลขานุการ 
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ผู้ทรงคุณวุฒิพิจำรณำและคัดกรองผลงำน 
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จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก   
คุณปกรณ์  เลศิเสถยีรชัย อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์  หฤทัยพันธ์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.พุทธกาล  รชัธร  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ  บุณยเนตร   มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล  อนันตวรสกลุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทียมสรูย์  สิริศรศีักดิ ์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวัต  ลิมป์พาณิชย์กุล 

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ อาจารย ์ดร.ภาสกร  อินทุมาร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ  ทวีไพบูลย์วงษ ์ อาจารย์วีระวัฒน ์ ภัทรศักดิ์ก าจร 
ดร.ชุติมา โล่งจิตร อาจารย์ ดร.สร้อยมาศ  รุ่งมณ ี
ดร.เทพทว ี โชควศิน รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  เลิศวรรณวิทย ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นติยา  โหราเรอืง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภา  นิรุตติกุล มหำวิทยำลัยนเรศวร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะดา  โล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑิรา  อินจ่าย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรหม  พรหมเพศ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภสัรา  พงษ์สุขเวชกุล มหำวิทยำลัยบูรพำ 
ผู้ช่วยศาสตราจารยภ์าณภุัค  โมกขศักดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าท่ีร้อยตร ีดร.ธนภณ  นิธิเชาวกุล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิตา  สุนทรวิภาต ดร.ธินิกานต์  สังขส์ุวรรณ 
ดร.ศุภาภาส  ค าโตนด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันท์ชญา  มหาขันธ ์
รองศาสตราจารย์สริิกร  กาญจนสนุทร ดร.บุญรอด  บุญเกิด 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสวัตรี  ณ ถลาง ดร.ปิยะทิพย์  ประดุจพรม 
 ดร.ภัคณฏัฐ์  สมพงษ์ธรรม 

มหำวิทยำลัยขอนแกน่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวดี  มากม ี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชร ีจันทร์เพ็ง   ดร.ภมูรินทร์  ภริมยเ์ลิศอมร 
 ดร.วทัญญู  สุวรรณเศรษฐ 

มหำวิทยำลัยเชียงใหม ่ ดร.สปุราณี  ธรรมพิทักษ์ 
ดร.ชัยวัฒน์  นันทศร ี  
 มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย  
มหำวิทยำลัยทักษิณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกนฏิฐ์  ศรีทอง  
รองศาสตราจารย ์ดร.ณฐพงศ์  จติรนิรตัน ์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย  นาคสทีอง   มหำวิทยำลัยมหิดล 
 อาจารย์ ดร.วฤษสพร  ณัฐรุจิโรจน์ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมตตา  ปิน่ทอง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรญิญา  มีสุข  
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มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
อาจารย์วรรณนภา  โพธิ์ผล ิ ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ิริพร  เกรียงไกรเพชร 
 อาจารย์ ดร.สุธาทิพย ์ ชวนะเวสสกุล 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรุีย์พร  นิพิฐวิทยา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร  ยวงเงิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน ์บุณโยปัษฎัมภ ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล  จันทร์แจ่มใส อาจารย์ ดร.อสมาภรณ ์ สิทธิ 

 อาจารย์ ดร.อัจฉรียา  ศักดิ์นรงค ์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม อาจารย์ ดร.อัญชล ีสุขในสิทธิ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชนก   นัยจรัญ  
ดร. วาสินี มเีครือเอีย่ม มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
 อาจารย ์ดร. กัลยา เทยีนวงศ์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม อาจารย์ ดร.จุฑารัตน์  ช่างทอง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทยวัฒน์  พันธะศรี ผู้ช่วยศาสตราจารยต์ะวัน  วรรณรตัน์ 

 อาจารย์นาตยา  อยู่คง 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำน ี ศาสตราจารย์พงษ์ศิลป์  อรุณรัตน ์
ดร.จันทรจ์ิรา  จูมพลหล้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา  นิพัทธ์สุขกิจ 

 อาจารยส์กนธ์  ม่วงสุน 
มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง อาจารย ์ดร.สมปรารถนา  รัตนกลุ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บงกชรัตน ์  เตชะไตรศักดิ ์ อาจารยส์ุภาภรณ์  อัศวไชยชาญ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารยี์  รุ่นพระแสง 
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาจารย์ ดร.เอกพลณัฐ  ณัฐพัทธนันท์ 
อาจารย์ ดร.กัลยา  แซ่อั้ง  
รองศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ  ข าเพชร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี 
อาจารย์ ดร.ชมชนก  อรุณปลอด อาจารย์ ดร.ภมรี  สุรเกียรต ิ
อาจารย์ ดร.ชูเดช   โลศริ ิ  
รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์  กุลิสร์ มหำวิทยำลัยสุโขทัย 
อาจารย์ ดร.ณัฐพร   ไทยจงรักษ ์ อาจารย์ ดร.อนุสรณ์  เกิดศร ี
อาจารย์ ดร.ณัฐยา  ประดิษฐสุวรรณ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โดม  ไกรปกรณ ์ มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ 
อาจารย์ ดร.ธันนิกานต ์สูญสิ้นภัย ชยันตราคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรุีย์พงศ ์ โพธิ์ทองสุนันท์ 
อาจารย์ ดร.ธีรเวทย ์ ลิมโกมลวิลาส  
อาจารย์ ดร.ปกรณ์  เมฆแสงสวย สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 
อาจารย์ ดร.ปิยะนาถ  อังควาณิชกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์โชติวิทย ์ พงษ์เสรมิผล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภมู ิ มูลศลิป ์ รองศาสตราจารย์สุพัฒน์  บุณยฤทธิกิจ 
อาจารย์วิรุฬห์  วุฒิฤทธากุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สภุกิจ  นุตยะสกุล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร  ดาบเพชร  
ผู้ช่วยศาสตราจารยส์าวิตรี  พิสณพุงศ์ 
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สถำบัน/หน่วยงำนอืน่ ๆ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลพรรณ  บุญกิจ  อาจารย์เกษียณอายรุาชการ  มหาวิทยาลัยศลิปากร  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กษมา  สุวรรณรักษ ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์(นิด้า)  
พ.ต.อาจารย์ ดร.คมสัน  สุขมาก สถาบันส่งเสรมิงานสอบสวน ส านกังานต ารวจแห่งชาต ิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชมพูนุช  นาครีักษ ์ อาจารย์เกษียณอายรุาชการ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงเดือน  นาราสัจจ ์ ราชบัณฑติภาคสีมาชิก ส านักงานราชบัณฑติยสภา 
รองศาสตราจารย์สรุพล  นาถะพินธ ุ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 
คุณวิริยะ  สว่างโชต ิ   นักวิชาการอิสระ เช่ียวชาญด้านอินเดียศึกษา-วัฒนธรรมศึกษา 
คุณศิวพล  ชมภูพันธ ุ นักวิชาการอิสระ เช่ียวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
คุณเอนกชัย  เรืองรตันากร   นักวิชาการอิสระ เช่ียวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

  
  
  

 
 
 
 
 
 


