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       รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 9 

 

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 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาของสถาบันการศึกษาใน

เครือข่าย รวมทั้งนักวิชาการและนักศึกษาทั่วไป ได้น าเสนอผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง ตลอดจนแลกเปลี่ยน ความ

คิดเห็นและประสบการณ์อันหลากหลายร่วมกัน อันจะน าไปสู่การสร้างสรรค์และต่อยอดผลงานทางวิชาการที่เป็น

ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างมั่นคงและยั่งยืนท่ามกลางกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงระดับ

ภูมิภาคเอเชียหรือระดับโลกต่อไป   

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ SMARTS ครั้งที่  9 ก าหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่  21  

มิถุนายน 2562 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะตอกย้ าให้เห็นความส าคัญ

ของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในฐานะที่ส่งเสริมให้บังเกิดความเข้าใจ อย่างลุ่มลึกเกี่ยวกับอัตลักษณ์แห่งความ

เป็นมนุษย์และความเป็นสังคมอันสลับ ซับซ้อน ซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญของการยอมรับความแตกต่างทางสังคมวัฒนธรรม

ทุกมิติและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

คณะกรรมการด าเนินงานฯ ได้รวบรวมบทความวิจัยฉบับเต็มทุกเรื่องไว้ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ SMARTS คร้ังที่ 9 (proceedings) ฉบับนี้ เพื่อเผยแพร่สู่แวดวงการศึกษาและ

ชุมชนในวงกว้าง รวมทั้งเพื่อเป็นประจักษ์พยานแห่งความก้าวหน้าทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อัน

ทรงคุณค่า 
 

                                                                          คณะกรรมกำรด ำเนินงำนฯ 
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โครงกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติ SMARTS ครั้งที ่9 
 

หลักกำรและเหตผุล 

การประชุมระดับชาติและระดับนานาชาติ SMARTS เกิดขึ้นมาจากความร่วมมือทางวิชาการ ของ

สถาบันอุดมศึกษา 4 สถาบัน คือ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้ด าเนินการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องกันทุกปี  รวมจ านวน   ครั้ง (พ.ศ. 

2554 – 2561)  และผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดประชุม จนถึงปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา เจ้าภาพจัด

ประชุม คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซึ่งการจัดประชุมในแต่ละปีได้รับความ

สนใจจากกลุ่มนักวิชาการ นิสิตและนักศึกษาจากหน่วยงานต่างๆเสมอมา หน่วยงานทั้ง 4 เล็งเห็นความส าคัญของการ

วิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จึงจัดโครงการประชุมวิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติ SMARTS  คร้ังที่ 9  ขึ้น โดยคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นเจ้าภาพ

ด้านสถานที่ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยส าหรับให้คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา 

และบุคคลทั่วไป ทั้งสถาบัน เครือข่ายและจากสถาบันต่างๆ ได้เข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ อีกทั้ง

เพื่อแลกเปลี่ยน ประสบการณ์และความคิดเห็นทางวิชาการระหว่างกัน รวมทั้งก่อให้เกิดการบูรณาการศาสตร์

สาขาวิชาต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป    
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบัน 

อุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป ทั้งภายในและภายนอกประเทศ   
2. เพื่อเปิดโอกาสให้มีการเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เก่ียวกับผลการวิจัยระหว่าง คณาจารย์  

นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ทั้งภายในและภายนอกประเทศ   
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ทั้ งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
 

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร  
  1.  ผู้น าเสนอผลงาน ได้แก่ คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหรือผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จ านวน 100 คน  
 2.  ผู้เข้าร่วมฟังการน าเสนอผลงาน ได้แก่ คณาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป  
จ านวน 100 คน  

3. คณาจารย์ บุคลากร นิสิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมโครงการ  
จ านวน 300 คน    
 

ระยะเวลำและสถำนที่ในกำรด ำเนินกำร 
 วันที่ 21 มิถุนายน 2562  ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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วิธีกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน (PDCA)  

 1. ขออนุมัติโครงการ  
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน   
 3. จัดกิจกรรม    
 4. เผยแพร่องค์ความรู้ ผ่านสื่อต่างๆภายในคณะฯ   
 5. รายงานผลการด าเนินโครงการต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสังคมศาสตร์ 

 
แผนกำรด ำเนินงำนประชุมวิชำกำรระดับชำติ SMARTS คร้ังที่ 9 

แผนการด าเนนิงาน ระยะเวลา 
ประชาสัมพันธ์โครงการ กันยายน 2561 เป็นตน้ไป 

เปิดรับบทความฉบับเต็ม/ลงทะเบียน และช าระเงิน 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2562 
ประชุมจัดสรรบทความ 1 เมษายน 2562 

ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนน าเสนอผลงาน 2 เมษายน 2562 
แจ้งผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 10 พฤษภาคม 2562 

ส่งบทความฉบับบสมบูรณ์ที่ปรับแก้แล้ว 24 พฤษภาคม 2562 

ประกาศผลตอบรับบทความฉบับเต็ม 27 พฤษภาคม 2562 
ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนจัดงาน 12 มิถุนายน 2562 

จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS คร้ังที่ 9 21 มิถุนายน 2562 
 

แผนกำรด ำเนินงำนประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ SMARTS คร้ังที่ 9 

แผนการด าเนนิงาน ระยะเวลา 

ประชาสัมพันธ์โครงการ กันยายน 2561 เป็นตน้ไป 
เปิดรับบทความฉบับเต็ม/ลงทะเบียน และช าระเงิน 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2562 

ประชุมจัดสรรบทความ 1 เมษายน 2562 
ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนน าเสนอผลงาน 2 เมษายน 2562 

แจ้งผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 10 พฤษภาคม 2562 
ส่งบทความฉบับบสมบูรณ์ที่ปรับแก้แล้ว 24 พฤษภาคม 2562 

ประกาศผลตอบรับบทความฉบับเต็ม 27 พฤษภาคม 2562 
ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนจัดงาน 12 มิถุนายน 2562 

จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS คร้ังที่ 9 21 มิถุนายน 2562 
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ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 คณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 
  
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. มีอาจารย์และบุคลากรคณะสังคมศาสตร์สง่ผลงานน าเสนอไม่น้อยกว่า 5 คน  
 2. ผู้เข้าร่วมประชุมได้รบัความรู ้ความเข้าใจมากข้ึนในสาขาวชิาของตนและสาขาวชิาอ่ืนที่เก่ียวข้อง       
 3. ผู้เข้าร่วมประชุมได้เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางการศึกษาอย่าง 
หลากหลาย   
 4. ผู้เข้าร่วมประชุมได้รบัการกระตุ้นและมีแรงจูงใจในการสรา้งสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ 
 
สำขำวิชำที่เปิดรับผลงำน 
 รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การศึกษา สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ การพัฒนาชุมชน สังคมวิทยา 
มานุษยวิทยา ปรัชญา สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม ประชากรศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 
สื่อสารมวลชน วรรณคดี ภาษาศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ การบริหารและการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
เศรษฐศาสตร์ การตลาด การบัญชี การเงินและการธนาคาร การท่องเที่ ยว การโรงแรมและอุตสาหกรรมบริการ การ
จัดการโลจิสติกส์ นิติศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 
ก ำหนดกำรพิจำรณำบทควำม 

ก ำหนดกำร ระยะเวลำ คร้ังที่ 9 

เปิดรับบทความฉบบัเต็ม/ลงทะเบียนและช าระเงนิ 1 กุมภาพันธ์ – 19 เมษายน 2562 
ประกาศผลรายชื่อผูล้งทะเบียนน าเสนองาน 23 เมษายน 2562 
แจ้งผลการปรบัแก้จากผู้ทรงคณุวุฒ ิ 17 พฤษภาคม 2562 
ส่งบทความฉบบัสมบูรณ์ที่ปรับแก้แล้ว 24 พฤษภาคม 2562 
ประกาศผลตอบรับบทความฉบบัเต็ม 27 พฤษภาคม 2562 
จัดการประชุมวชิาการระดับชาติ SMARTS คร้ังที่ 9 21 มิถุนายน 2562 
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ค่ำลงทะเบียนในกำรน ำเสนอผลงำนวิชำกำรระดับชำต ิ

ผู้น ำเสนอผลงำนวิชำกำร 
จ ำนวน (บำท/คน) 

ล ำดับ 1 ล ำดับ 2 ล ำดับ 3 

บุคคลทั่วไป (ลงทะเบียนก่อน 28 ก.พ. 2562) 1,500 1,000 500 

บุคคลทั่วไป 2,000 1,000 500 

นิสิตนักศึกษาและบุคลากรเครือข่าย SMARTS 1,000 500 500 

  

ค่ำลงทะเบียนในกำรน ำเสนอผลงำนวิชำกำรระดับนำนำชำติ และผู้เข้ำร่วม 

ผู้น ำเสนอผลงำนวิชำกำร  

  
ค่ำลงทะเบียน 

ต่ำงชำติ คนไทย 

บุคคลทั่วไป เครือข่ำย บุคคลทั่วไป เครือข่ำย 

บุคคลทั่วไปก่อนวันที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2562 200 USD 
100 USD 

4,000 
2,500 

บุคคลทั่วไป 250 USD 5,000 

ล าดับที2่ - 1,500 500 

ล าดับที3่ - 1,000 500 

  

ประเภท จ ำนวน (บำท/คน) 

     - บุคคลทั่วไป 
       (ลงทะเบียนก่อน 28 ก.พ. 2562) 

500 บาท 

     - บุคคลทั่วไป 700 บาท 

     - บุคคลทั่วไปไม่รับเอกสาร ไม่มีค่าใช้จ่าย 

     - เครือข่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย 

     - บุคคลทั่วไป 50 USD 

     -เครือข่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย 
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ก ำหนดกำร 
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. ชมวีดีทัศน์แนะน ามหาวิทยาลัย และเส้นทาง SMARTS ของ 4 สถาบัน 
09.15 – 09.30 น. กล่าวค าแนะน าประธานของสถาบันเครือข่าย 4 สถาบัน และมอบของที่ระลึก 
   คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

9.30 – 10.00 น. การบรรยายพิเศษ  เรื่อง “การสร้างแนวทางธุรกิจแนวใหม่ เพ่ือธุรกิจเพ่ือสังคม” 
 โดย  หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล  
         ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
10.00 – 10.45 น. การบรรยายพิเศษ  เรื่อง “พลังกิจการเพ่ือสังคม สร้างความดีอย่างยั่งยืนต่อสังคม” 
 โดย  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ 
         สมาชิกวุฒิสภา 
10.45 – 12.00 น. การบรรยายพิเศษ  เรื่อง กรณีศึกษา “ธุรกิจเพ่ือสังคมด ารงความยั่งยืน” 
 โดย  คุณมีชัย วีระไวทยะ 
         นายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน 
12.00 – 13.15 น. รบัประทานอาหารกลางวัน ชั้น 21 ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
13.30 – 17.30 น.    น าเสนอกลุ่มย่อย ณ อาคารสังคมศาสตร์ (รับประทานอาหารว่างในห้องน าเสนอ)  
     17.30 น.          จบการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ SMARTS ครั้งที่  9
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คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
โครงกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ SMARTS ครั้งที ่9 

                      

  คณะสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต   ชุ่มวัฒนะ   ที่ปรึกษา 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์   เจียรจติต์    ประธานกรรมการ 
อาจารย์ ดร.ธันนิกานต์   สูญสิ้นภัย   กรรมการ 
อาจารย์ ดร.จิราพร    ตรีวิเศษศร  กรรมการ 
นางสาวนนทพร    มีศิร ิ   กรรมการ 
นางเบญจมาศ     เขมาศักดาสรรค ์  กรรมการและเลขานุการ 

 
 คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

รองศาสตราจารย์อ านาจ   ธีระวนิช   ที่ปรึกษาโครงการ 
อาจารย์ ดร.ศุภาภาส    ค าโตนด   ประธานกรรมการ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตมิา  ไชยะกุล   กรรมการ 
อาจารย์ ดร.จุมพฏ   บริราช   กรรมการ 
อาจารย์ ดร.ชุติมา   โล่งจิตร   กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะดา  โล   กรรมการ 
อาจารยส์ิทธิกานต์   เบ็ญจสุพัฒนนันท์  กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัควรรณ์  แสงวิภาค   กรรมการ 
นางสาวรัตติยาภรณ์    บรุณพันธ ์  กรรมการและเลขานุการ 

 
 คณะอักษรศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา   นิพัทธ์สุขกิจ  ที่ปรึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ  ประธานกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนก   รุ่งกีรติกุล   กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน   กรรมการ 
อาจารย์ ดร.พิภู   บุษบก   กรรมการ 
อาจารย์ประสิทธ์ิชัย    จิรปสิทธินนท ์  กรรมการ 
ศาสตราจารย์พงษ์ศิลป์   อรุณรตัน ์  กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูลย์จีรา  ชิรเวทย์   กรรมการ 
อาจารย์ ดร.ยงยุทธ   วิถีไตรรงค์   กรรมการ 
อาจารยส์กนธ์     ม่วงสุน   กรรมการ 
รองศาสตราจารย์สุวัฒนา   เลี่ยมประวตั ิ  กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารยี์  รุ่นพระแสง  กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพลณัฐ  ณัฐพัทธนันท์  กรรมการ 
นางพัชรินทร์     แสงทอง   กรรมการ 
นางสาวนฤมล    อุปริมพาณิช  กรรมการ 
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นางสาววรรณา    วงษ์ธง   กรรมการ 
นายสิทธิชนะชัย    จิระศริิโชต ิ  กรรมการ 
นางสาวชุลีพรรณ    เคารพธรรม  กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวธนิษฐา    อินทสุวรรณ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม  

อาจารย์ ดร.นิพล    เชื้อเมืองพาน  ประธานกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัณฑ์ธิมา  นิลทองค า  กรรมการ 
อาจารย์ ดร.ปรารถนา    แซ่อึ๊ง   กรรมการ 
นางฐิติมา     พิพิธทพงษ์  กรรมการ 
นางสาวกนกวรรณ   แอ่นศรี   กรรมการ 
นางสาวจิราภรณ์   ชัยมงคล   กรรมการและเลขานุการ 
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ผู้ทรงคุณวุฒิพิจำรณำและคัดกรองผลงำน 

โครงกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ SMARTS ครั้งที ่9 
 
    

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  มหำวิทยำลัยทักษิณ   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตริัตน์ ปัน้บ ารุงกิจ รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ศักดิส์ูง 
รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี ชีวินศิริวัฒน์     
 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี คู่สุขธรรม    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ ทวีไพบูลวงษ์  
อาจารย์ ดร.ชุติมา โล่งจิตร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ฐติิวรรณ ศรีเจรญิ อาจารยส์ุพิชฌาย์ เกาศลัย ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพร หาญสันต ิ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนัตถภ์ัทร ถิรธนัชดิลก มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภา นริุตติกุล อาจารย์ ดร.กาญจน์นภา พงศ์พนรัตน ์
อาจารย์ ดร.พงศ์ภัค บานช่ืน  รองศาสตราจารย์โรจน์ คุณอเนก  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรหม พรหมเพศ อาจารย์ ดร.ศราวุธ แรมจันทร ์
อาจารย์ ดร.ไพฑรูย์ เจตธ ารงชัย รองศาสตราจารย์ ดร.สุเพชร จริขจรกุล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารุณี ตันติวงศ์วาณิช รองศาสตราจารย์อรพัช บวรรักษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพงศ์ อาจริยอาจอง   
อาจารย์ ดร.ศิริขวญั เจรญิวิริยะกลุ มหำวิทยำลัยบูรพำ 
อาจารย์ ดร.ศิรินุช อินละคร   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จติตาภา สารพัดนึก ไชยปัญญา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชาต เอีย่มรัตนกลู  อาจารย์ ดร.ณัฐา ค้ าชู   
อาจารย์ ดร.ศุภาภาส ค าโตนด  รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สารพัด  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภณ นิธเิชาวกุล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรธิกา พังงา   อาจารย์ ดร.ธินิกานต์ สังขส์ุวรรณ   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวรรณ ์แสงวิภาค ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ บัวหล้า 
 อาจารย์ ดร.ภูมรินทร์ ภริมยเ์ลิศอมร  

มหำวิทยำลัยขอนแกน่ อาจารย์ ดร.วรรณวิชนี ถนอมชาต ิ
รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลมิศักดิ์ พิกุลศร ี อาจารย์ ดร.วิชญาดา ถนอมชาติ   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงค์นิตย์ จันทร์จรสั  
อาจารย์ ดร.ปรดีาพร ศรสีาคร  มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย  
 อาจารย์ ดร.ส่งเสรมิ แสงทอง 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม ่   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว มหำวิทยำลัยมหดิล 
อาจารย์ ดร.อนุภาค เสารเ์สาวภาคย์   รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพรรณ กริชชาญชัย ศฤงคารินทร ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลยา โกไศยกานนท์   
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มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
อาจารย์ ดร.กนิษฐา ศรีภริมย ์ อาจารย์ ดร.ยงยุทธ  วิถีไตรรงค ์  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร ภู่พงศ์พันธุ์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัณฑ์ธิมา นิลทองค า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ อินทรพร  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จติรภณ สุนทร ผู้ช่วยศาสตราจารยส์รรเสริญ สันติธญะวงศ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิติพงศ์ มีทอง  อาจารย์ ดร.สุนทรี โชติดลิก 
อาจารย์ ดร.นิพล เช้ือเมืองพาน รองศาสตราจารย์สุวัฒนา  เลี่ยมประวัต ิ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชรี  บุญศรีงาม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น 
อาจารย์ ดร.ประพนธ์  เล็กสมุา  รองศาสตราจารย์อภิวัฒน์ คุ้มภัย  
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพร ตันณีกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก ปั้นสุวรรณ  
อาจารย์ ดร.ปิยะวรรณ ปิ่นแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท์  
อาจารย์ ดร.พิชชา บัวแย้ม   
อาจารย์ ดร.พิบูลย ์ มังกร  มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
อาจารย์ ดร.มนูญ  จันทรส์มบรูณ ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชราวรรณ มีทรัพย์ทอง 
อาจารย์ ดร.มัชฌิมา อุดมศลิป ์  อาจารย์ ดร.พวงชมพู  โจนส์   
อาจารย์ ดร.มสัลิน บัวบาน   
อาจารย์ ดร.รุ่งนภา  เพ่งรุ่งเรืองวงษ์  
อาจารย์ ดร.วงศ์ระวิทย์  น้อมน าทรัพย์   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์  พูลสวัสดิ ์   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สณัหกฤษณ์  บุญช่วย   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาพร ฉายะรถี   
อาจารย์ ดร.สุธดิา  สองสีดา   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิชฌาย์  จินดาวัฒนภูม ิ  
  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำน ี  
รองศาสตราจารย์ ดร. สืบชาติ อันทะไชย  
  
มหำวิทยำลัยศิลปำกร  
อาจารย์ ดร.กัลยา เทียนวงศ์    
อาจารย์ ดร.เกรยีงไกร เกดิศิร ิ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน   
ผู้ช่วยศาสตราจารยณ์ัฐพล อยู่รุ่งเรืองศักดิ์   
อาจารย์นวัต เลิศแสวงกิจ    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บญุส่ง ชัยสิงหก์านานนท์   
รองศาสตราจารย์ประภากร สุคนธมณ ี    
ศาสตราจารย์พงษ์ศิลป์ อรณุรัตน ์   
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สถำบัน/หน่วยงำนอืน่ ๆ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันยมยั เจยีรกุล 

 
สถาบันเทคโนโลยไีทย – ญี่ปุ่น 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชนาธิป ชินะนาวิน  ศาลฎีกา กรุงเทพมหานคร 
อาจารย์ ดร.มนตรา เลี่ยวเส็ง นักวิชาการอิสระ 
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 


