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คำนำ
SMARTS คื อ เครือข่ายความร่วมมื อทางวิ ช าการระหว่ างสถาบั น การศึ กษาด้ านมนุ ษ ยศาสตร์และ
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
ประจาทุกปีตั้งแต่ พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาของสถาบันการศึกษาใน
เครือข่าย รวมทั้งนักวิชาการและนักศึกษาทั่วไป ได้ นาเสนอผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง ตลอดจนแลกเปลี่ยน ความ
คิดเห็นและประสบการณ์อันหลากหลายร่วมกัน อันจะนาไปสู่การสร้างสรรค์และต่อยอดผลงานทางวิชาการที่เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างมั่นคงและยั่งยืนท่ามกลางกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงระดับ
ภูมิภาคเอเชียหรือระดับโลกต่อไป
การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ SMARTS ครั้ ง ที่ 9 ก าหนดจั ด ขึ้ น ในวั น ศุ ก ร์ ที่ 21
มิถุนายน 2562 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะตอกย้าให้เห็นความสาคัญ
ของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในฐานะที่ส่งเสริมให้บังเกิดความเข้าใจ อย่างลุ่มลึกเกี่ยวกับอัตลักษณ์แห่งความ
เป็นมนุษย์และความเป็นสังคมอันสลับ ซับซ้อน ซึ่งเป็นพื้นฐานสาคัญของการยอมรับความแตกต่างทางสังคมวัฒนธรรม
ทุกมิติและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
คณะกรรมการดาเนินงานฯ ได้รวบรวมบทความวิจัยฉบับเต็มทุกเรื่องไว้ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ SMARTS ครั้งที่ 9 (proceedings) ฉบับนี้ เพื่อเผยแพร่สู่แวดวงการศึกษาและ
ชุมชนในวงกว้าง รวมทั้งเพื่อเป็นประจักษ์พยานแห่งความก้าวหน้าทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อัน
ทรงคุณค่า

คณะกรรมกำรดำเนินงำนฯ
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โครงกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติ SMARTS ครั้งที่ 9
หลักกำรและเหตุผล
การประชุ ม ระดั บ ชาติ แ ละระดั บ นานาชาติ SMARTS เกิ ด ขึ้ น มาจากความร่ว มมื อ ทางวิ ช าการ ของ
สถาบันอุดมศึกษา 4 สถาบัน คือ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิ ล ปากร คณะวิ ท ยาการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ วิ ท ยาเขตศรี ร าชา และคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้ดาเนินการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องกันทุกปี รวมจานวน ครั้ง (พ.ศ.
2554 – 2561) และผลั ดเปลี่ยนหมุ นเวีย นกัน เป็ นเจ้าภาพจัดประชุม จนถึงปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา เจ้าภาพจั ด
ประชุม คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซึ่งการจัดประชุมในแต่ละปีได้รับความ
สนใจจากกลุ่มนักวิชาการ นิสิตและนักศึกษาจากหน่วยงานต่างๆเสมอมา หน่วยงานทั้ง 4 เล็งเห็นความสาคัญของการ
วิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จึงจัดโครงการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ SMARTS ครั้งที่ 9 ขึ้น โดยคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็ นเจ้าภาพ
ด้านสถานที่ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยสาหรับให้คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา
และบุคคลทั่วไป ทั้งสถาบัน เครือข่ายและจากสถาบันต่างๆ ได้เข้าร่วมนาเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ อีกทั้ง
เพื่ อแลกเปลี่ย น ประสบการณ์ และความคิ ด เห็ น ทางวิช าการระหว่างกัน รวมทั้ งก่อให้ เกิด การบู รณาการศาสตร์
สาขาวิชาต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบัน
อุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
2. เพื่อเปิดโอกาสให้มีการเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เกี่ยวกับผลการวิจัยระหว่าง คณาจารย์
นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
3. เพื่อพัฒนาคุณ ภาพและมาตรฐานวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ทั้ งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร
1. ผู้นาเสนอผลงาน ได้แก่ คณาจารย์ นักศึกษาระดับบั ณฑิตศึกษาหรือผู้สาเร็จการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จานวน 100 คน
2. ผู้เข้าร่วมฟังการนาเสนอผลงาน ได้แก่ คณาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป
จานวน 100 คน
3. คณาจารย์ บุคลากร นิสิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมโครงการ
จานวน 300 คน

ระยะเวลำและสถำนที่ในกำรดำเนินกำร
วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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วิธีกำร/ขั้นตอนกำรดำเนินงำน (PDCA)
1. ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
3. จัดกิจกรรม
4. เผยแพร่องค์ความรู้ ผ่านสื่อต่างๆภายในคณะฯ
5. รายงานผลการดาเนินโครงการต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะสังคมศาสตร์
แผนกำรดำเนินงำนประชุมวิชำกำรระดับชำติ SMARTS ครั้งที่ 9
แผนการดาเนินงาน
ประชาสัมพันธ์โครงการ
เปิดรับบทความฉบับเต็ม/ลงทะเบียน และชาระเงิน
ประชุมจัดสรรบทความ
ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนนาเสนอผลงาน
แจ้งผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ส่งบทความฉบับบสมบูรณ์ที่ปรับแก้แล้ว
ประกาศผลตอบรับบทความฉบับเต็ม
ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนจัดงาน
จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 9

ระยะเวลา
กันยายน 2561 เป็นต้นไป
1 มกราคม – 31 มีนาคม 2562
1 เมษายน 2562
2 เมษายน 2562
10 พฤษภาคม 2562
24 พฤษภาคม 2562
27 พฤษภาคม 2562
12 มิถุนายน 2562
21 มิถุนายน 2562

แผนกำรดำเนินงำนประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ SMARTS ครั้งที่ 9
แผนการดาเนินงาน
ระยะเวลา
ประชาสัมพันธ์โครงการ
กันยายน 2561 เป็นต้นไป
เปิดรับบทความฉบับเต็ม/ลงทะเบียน และชาระเงิน
1 มกราคม – 31 มีนาคม 2562
ประชุมจัดสรรบทความ
1 เมษายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนนาเสนอผลงาน
2 เมษายน 2562
แจ้งผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ
10 พฤษภาคม 2562
ส่งบทความฉบับบสมบูรณ์ที่ปรับแก้แล้ว
24 พฤษภาคม 2562
ประกาศผลตอบรับบทความฉบับเต็ม
27 พฤษภาคม 2562
ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนจัดงาน
12 มิถุนายน 2562
จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 9
21 มิถุนายน 2562
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ผู้รับผิดชอบโครงกำร
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. มีอาจารย์และบุคลากรคณะสังคมศาสตร์สง่ ผลงานนาเสนอไม่น้อยกว่า 5 คน
2. ผู้เข้าร่วมประชุมได้รบั ความรู้ ความเข้าใจมากขึ้นในสาขาวิชาของตนและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ผู้เข้าร่วมประชุมได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางการศึกษาอย่าง
หลากหลาย
4. ผู้เข้าร่วมประชุมได้รบั การกระตุ้นและมีแรงจูงใจในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ
สำขำวิชำที่เปิดรับผลงำน
รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การศึกษา สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ การพัฒนาชุมชน สังคมวิทยา
มานุษยวิทยา ปรัชญา สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม ประชากรศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
สื่ อสารมวลชน วรรณคดี ภาษาศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ การบริหารและการจั ดการ การบริหารทรัพยากรมนุ ษย์
เศรษฐศาสตร์ การตลาด การบัญชี การเงินและการธนาคาร การท่ องเที่ ยว การโรงแรมและอุตสาหกรรมบริการ การ
จัดการโลจิสติกส์ นิติศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กำหนดกำรพิจำรณำบทควำม
กำหนดกำร
เปิดรับบทความฉบับเต็ม/ลงทะเบียนและชาระเงิน
ประกาศผลรายชื่อผูล้ งทะเบียนนาเสนองาน
แจ้งผลการปรับแก้จากผู้ทรงคุณวุฒิ
ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ที่ปรับแก้แล้ว
ประกาศผลตอบรับบทความฉบับเต็ม
จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 9

ระยะเวลำ ครั้งที่ 9
1 กุมภาพันธ์ – 19 เมษายน 2562
23 เมษายน 2562
17 พฤษภาคม 2562
24 พฤษภาคม 2562
27 พฤษภาคม 2562
21 มิถุนายน 2562
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ค่ำลงทะเบียนในกำรนำเสนอผลงำนวิชำกำรระดับชำติ
ผู้นำเสนอผลงำนวิชำกำร
บุคคลทั่วไป (ลงทะเบียนก่อน 28 ก.พ. 2562)
บุคคลทั่วไป
นิสิตนักศึกษาและบุคลากรเครือข่าย SMARTS

ลำดับ 1
1,500
2,000
1,000

จำนวน (บำท/คน)
ลำดับ 2
1,000
1,000
500

ลำดับ 3
500
500
500

ค่ำลงทะเบียนในกำรนำเสนอผลงำนวิชำกำรระดับนำนำชำติ และผู้เข้ำร่วม
ผู้นำเสนอผลงำนวิชำกำร
บุคคลทั่วไปก่อนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
บุคคลทั่วไป
ลาดับที2่
ลาดับที3่
ประเภท

ค่ำลงทะเบียน
ต่ำงชำติ
บุคคลทั่วไป
เครือข่ำย
200 USD
100 USD
250 USD
-

คนไทย
บุคคลทั่วไป
4,000
5,000
1,500
1,000

เครือข่ำย
2,500
500
500

จำนวน (บำท/คน)

- บุคคลทั่วไป
(ลงทะเบียนก่อน 28 ก.พ. 2562)
- บุคคลทั่วไป
- บุคคลทั่วไปไม่รับเอกสาร
- เครือข่าย
- บุคคลทั่วไป

700 บาท
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
50 USD

-เครือข่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

500 บาท
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กำหนดกำร
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ SMARTS ครั้งที่ 9
ณ หอดนตรีและกำรแสดงอโศกมนตรี ชั้น 4 อำคำรนวัตกรรม ศำสตรำจำรย์ ดร.สำโรช บัวศรี
และอำคำรคณะสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันที่ 21 มิถุนำยน 2562
0 .00 – 0 .45 น. ลงทะเบียน พร้อมรับประทานอาหารว่าง
0 .45 – 09.00 น. ชมวีดีทัศน์แนะนามหาวิทยาลัย และเส้นทาง SMARTS ของ 4 สถาบัน
09.15 – 09.30 น. กล่าวคาแนะนาประธานของสถาบันเครือข่าย 4 สถาบัน และมอบของที่ระลึก
 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
9.30 – 10.00 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การสร้างแนวทางธุรกิจแนวใหม่ เพื่อธุรกิจเพื่อสังคม”
โดย หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
10.00 – 10.45 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “พลังกิจการเพื่อสังคม สร้างความดีอย่างยั่งยืนต่อสังคม”
โดย ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ
สมาชิกวุฒิสภา
10.45 – 12.00 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง กรณีศึกษา “ธุรกิจเพื่อสังคมดารงความยั่งยืน”
โดย คุณมีชัย วีระไวทยะ
นายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
12.00 – 13.15 น. รับประทานอาหารกลางวัน ชั้น 21 ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
13.30 – 17.30 น. นาเสนอกลุ่มย่อย ณ อาคารสังคมศาสตร์ (รับประทานอาหารว่างในห้องนาเสนอ)
17.30 น.
จบการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ SMARTS ครั้งที่ 9
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คณะกรรมกำรดำเนินงำน
โครงกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ SMARTS ครั้งที่ 9
คณะสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต
ชุ่มวัฒนะ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์
เจียรจิตต์
อาจารย์ ดร.ธันนิกานต์
สูญสิ้นภัย
อาจารย์ ดร.จิราพร
ตรีวิเศษศร
นางสาวนนทพร
มีศิริ
นางเบญจมาศ
เขมาศักดาสรรค์

ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
รองศาสตราจารย์อานาจ
ธีระวนิช
อาจารย์ ดร.ศุภาภาส
คาโตนด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตมิ า
ไชยะกุล
อาจารย์ ดร.จุมพฏ
บริราช
อาจารย์ ดร.ชุติมา
โล่งจิตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะดา
โล
อาจารย์สิทธิกานต์
เบ็ญจสุพัฒนนันท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัควรรณ์ แสงวิภาค
นางสาวรัตติยาภรณ์
บรุณพันธ์

ที่ปรึกษาโครงการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะอักษรศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร
รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์
อาจารย์ ดร.พิภู
อาจารย์ประสิทธิ์ชัย
ศาสตราจารย์พงษ์ศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูลย์จีรา
อาจารย์ ดร.ยงยุทธ
อาจารย์สกนธ์
รองศาสตราจารย์สุวัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพลณัฐ
นางพัชรินทร์
นางสาวนฤมล

ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นิพัทธ์สุขกิจ
ปั้นสุวรรณ
รุ่งกีรติกุล
บุญหนุน
บุษบก
จิรปสิทธินนท์
อรุณรัตน์
ชิรเวทย์
วิถีไตรรงค์
ม่วงสุน
เลี่ยมประวัติ
รุ่นพระแสง
ณัฐพัทธนันท์
แสงทอง
อุปริมพาณิช
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นางสาววรรณา
นายสิทธิชนะชัย
นางสาวชุลีพรรณ
นางสาวธนิษฐา

วงษ์ธง
จิระศิริโชติ
เคารพธรรม
อินทสุวรรณ

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม
อาจารย์ ดร.นิพล
เชื้อเมืองพาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัณฑ์ธิมา นิลทองคา
อาจารย์ ดร.ปรารถนา
แซ่อึ๊ง
นางฐิติมา
พิพิธทพงษ์
นางสาวกนกวรรณ
แอ่นศรี
นางสาวจิราภรณ์
ชัยมงคล

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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ผู้ทรงคุณวุฒิพิจำรณำและคัดกรองผลงำน
โครงกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ SMARTS ครั้งที่ 9
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตริ ัตน์ ปัน้ บารุงกิจ
รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี ชีวินศิริวัฒน์
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ ทวีไพบูลวงษ์
อาจารย์ ดร.ชุติมา โล่งจิตร
รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติวรรณ ศรีเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพร หาญสันติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนัตถ์ภัทร ถิรธนัชดิลก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภา นิรุตติกุล
อาจารย์ ดร.พงศ์ภัค บานชื่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรหม พรหมเพศ
อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ เจตธารงชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารุณี ตันติวงศ์วาณิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพงศ์ อาจริยอาจอง
อาจารย์ ดร.ศิริขวัญ เจริญวิริยะกุล
อาจารย์ ดร.ศิรินุช อินละคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชาต เอีย่ มรัตนกูล
อาจารย์ ดร.ศุภาภาส คาโตนด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สารพัด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรธิกา พังงา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวรรณ์ แสงวิภาค
มหำวิทยำลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงค์นิตย์ จันทร์จรัส
อาจารย์ ดร.ปรีดาพร ศรีสาคร
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว
อาจารย์ ดร.อนุภาค เสาร์เสาวภาคย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลยา โกไศยกานนท์

มหำวิทยำลัยทักษิณ
รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ศักดิส์ ูง
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี คู่สุขธรรม
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์
อาจารย์สุพิชฌาย์ เกาศัลย์
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
อาจารย์ ดร.กาญจน์นภา พงศ์พนรัตน์
รองศาสตราจารย์โรจน์ คุณอเนก
อาจารย์ ดร.ศราวุธ แรมจันทร์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุเพชร จิรขจรกุล
รองศาสตราจารย์อรพัช บวรรักษา
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตตาภา สารพัดนึก ไชยปัญญา
อาจารย์ ดร.ณัฐา ค้าชู
รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภณ นิธเิ ชาวกุล
อาจารย์ ดร.ธินิกานต์ สังข์สุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ บัวหล้า
อาจารย์ ดร.ภูมรินทร์ ภิรมย์เลิศอมร
อาจารย์ ดร.วรรณวิชนี ถนอมชาติ
อาจารย์ ดร.วิชญาดา ถนอมชาติ
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย
อาจารย์ ดร.ส่งเสริม แสงทอง
มหำวิทยำลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพรรณ กริชชาญชัย ศฤงคารินทร์
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มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
อาจารย์ ดร.กนิษฐา ศรีภริ มย์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัณฑ์ธิมา นิลทองคา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จติ รภณ สุนทร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิติพงศ์ มีทอง
อาจารย์ ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชรี บุญศรีงาม
อาจารย์ ดร.ประพนธ์ เล็กสุมา
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพร ตันณีกุล
อาจารย์ ดร.ปิยะวรรณ ปิ่นแก้ว
อาจารย์ ดร.พิชชา บัวแย้ม
อาจารย์ ดร.พิบูลย์ มังกร
อาจารย์ ดร.มนูญ จันทร์สมบูรณ์
อาจารย์ ดร.มัชฌิมา อุดมศิลป์
อาจารย์ ดร.มัสลิน บัวบาน
อาจารย์ ดร.รุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์
อาจารย์ ดร.วงศ์ระวิทย์ น้อมนาทรัพย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ พูลสวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัณหกฤษณ์ บุญช่วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาพร ฉายะรถี
อาจารย์ ดร.สุธดิ า สองสีดา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิชฌาย์ จินดาวัฒนภูมิ

มหำวิทยำลัยศิลปำกร
อาจารย์ ดร.ยงยุทธ วิถีไตรรงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร ภู่พงศ์พันธุ์
รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ อินทรพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรเสริญ สันติธญะวงศ์
อาจารย์ ดร.สุนทรี โชติดลิ ก
รองศาสตราจารย์สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น
รองศาสตราจารย์อภิวัฒน์ คุ้มภัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก ปั้นสุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท์
มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชราวรรณ มีทรัพย์ทอง
อาจารย์ ดร.พวงชมพู โจนส์

มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี
รองศาสตราจารย์ ดร. สืบชาติ อันทะไชย
มหำวิทยำลัยศิลปำกร
อาจารย์ ดร.กัลยา เทียนวงศ์
อาจารย์ ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพล อยู่รุ่งเรืองศักดิ์
อาจารย์นวัต เลิศแสวงกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บญ
ุ ส่ง ชัยสิงห์กานานนท์
รองศาสตราจารย์ประภากร สุคนธมณี
ศาสตราจารย์พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์
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สถำบัน/หน่วยงำนอืน่ ๆ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันยมัย เจียรกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชนาธิป ชินะนาวิน
อาจารย์ ดร.มนตรา เลี่ยวเส็ง

สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น
ศาลฎีกา กรุงเทพมหานคร
นักวิชาการอิสระ
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