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คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพจิารณากลั�นกรองคุณภาพบทความวจัิยและบทความ (Peer reviewer)

ระดับนานาชาติ (International level)  

ศาสตราจารย ์ดร. ประยงค ์แสนบุราณ  มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

ศาสตราจารย ์ดร. มณีรัตน์ สวสัดิวตัน์ ณ อยธุยา   ราชบณัฑิต 

 ศาสตราจารย ์ดร.วชัระ งามจิตรเจริญ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ศาสตราจารย ์ดร.บุญทนั  ดอกไธสง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 

รองศาสตราจารย ์ดร.อญัชลี วรรณรักษ ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 

รองศาสตราจารย ์ดร.กิติมา อินทรัมพรรย ์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

     รองศาสตราจารย ์ดร.มาฆะ ขิตตะสังคะ  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

รองศาสตราจารย ์ดร. ชลวทิย ์เจียรจิตต ์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

รองศาสตราจารย ์ดร. สิงหนาท  นอ้มเนียม   มหาวทิยาลยัมหิดล 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กานดาภร  เจริญกิตบวร จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประยงค ์จนัทร์แดง   มหาวทิยาลยัพะเยา 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศุภกรณ์ ภู่เจริญศิลป์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประกาศิต สิทธิ� ธิติกุล  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. โกวิทย ์พิมพพ์วง     มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. นวมินทร์  ประชานนัท ์ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ชูเกียรติ จารัตน์  มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. อคัรพนท ์  เนื�อไมห้อม มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. คาํภีรภาพ อินทะนู  มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. อนิวชั   แกว้จาํนง  มหาวทิยาลยัทกัษิณ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ประดิษฐ ์นารีรัตน์  มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ศุภกิจ ภูวงค ์   มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. หลี� เหรินเหลียง  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. สุรชยั ปิยานุกูล  มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. สหทัยา สิทธิวเิศษ  มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สิปปีย ์ชยานุสาสนี จนัทร์ดอน มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุชาติ  บุษยช์ญานนท ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ฉลอง สุขทอง  มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรินท ์

อาจารย ์ดร.สิงห์คาํ รักป่า    มหาวทิยาลยัพะเยา 



   

 

อาจารย ์ดร.เมธาว ียทุธพงษธ์าดา   มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

อาจารย ์ดร.รุจิรา เส้งเนตร   มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

อาจารย ์ดร. ธีรวทิย ์ภิญโญณัฐกานต ์  ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นภาษาศาสตร์ 

Professor Dr. R. Michael Smith   Niagara University, U.S.A. 

Professor Dr. Walter S. Polka   Niagara University, U.S.A. 

Professor Dr. Willy A. Renandya Nanyang  Technological University,  

                                                                                  Singapore 

Professor Dr. Andrew Lian   Suranaree University of  

                                                                                 Technology 

Professor Ni Ni Hlaing     University of Distance Education,  

                                                                            Mandalay, Myanmar 

Professor Dr. Will Barratt   University of Malaya, Malaysia 

 Professor Dr. Leslie Barratt   Professor Emerita of Linguistics at  

       Indiana State University 

Professor Dr. Nilima Nilima Bhagabati   Gauhati University, India 

Professor Dr. Manish Pokharel   Kathmandu University, Nepal 

Professor Dr. Ted Yu-Chung Liu           National Pingtung University,  

                                                                         Taiwan  

Professor Dr. Khin Mar Mar   Mandalay University 

Professor Dr. Saw Pyone Naing    Sagaing University of Education 

Professor Dr. Zaw Win    Sagaing University 

Professor Dr. Kyi Shwin    Yangon University of Foreign  

Languages 

Professor Dr. Aung Swe Htun   Department of Higher Education,  

MOE 

Professor Dr. Mg Mg Oo    Mandalay University of Foreign  

Languages 

Professor Dr. Zaw Tun      Mandalay University of Foreign  

Languages 



   

 

Professor Dr. Thanda Soe   Mandalay University 

Professor Dr. Nang Aye Aye Thein  Myitkyi University 

  Professor Dr. Ohnmar Than   Taungyi University 

Professor Dr. Moet Moet    Mandalay University of Distance  

Education 

Professor Dr. Tin Tin Wai    Mandalay University of Distance  

Education   

Professor Dr. Ni Ni Lwin    Mandalay University of Distance  

Education 

Professor Dr. Mya Ohn    Mandalay University of Distance  

Education 

Professor Dr. Win Swe    Mandalay University of Distance  

Education 

Professor Dr. Khin Swe Oo    Mandalay University of Distance  

Education 

Professor Dr. Zaw Naing    Mandalay University of Distance  

Education 

Professor Dr. Mu Mu Aye   Taungyi University 

Associate Professor Dr. Barbara F. Turnage  Middle Tennessee State  

University, U.S.A. 

Associate Professor Dr. Patricia Briscoe   Niagara University, U.S.A. 

Associate Professor Dr. Lisa Kilanowski  Niagara University, U.S.A. 

Associate Professor Dr. Pham Thi Hong Nhung Hue University College of  

                                                                                      Foreign Languages, Vietnam 

Associate Professor Dr. David Hayes  Brock University, Canada 

Associate Professor Dr. Arshad Abd Samad Universiti Puttra Malaysia,  

                                                                          Malaysia 

Associate Professor Dr. Tin Moe Yi  Loikaw University 

Associate Professor Dr. Myint Htway  Kyaingtong University 



   

 

Assistant Professor Dr. Justin Bucchio  Middle Tennessee State  

University, U.S.A. 

      Dr. Ashok R. Thorat    Institute of Advanced Studies in  

                                                                          English, India 

Dr. Irom Gambhir Singh    Manipur University, India 

Dr. Phanhpakit  Onphanhdla   The National University of Laos,  

Lao PDR 

Dr. Abu Bakar Razali    Universiti Putra Malaysia, Malaysia 

Dr. Truong Bachle    Hue University College of Foreign  

                                                                          Languages, Vietnam 

Dr. Pham Anh Tu    Hue University College of Foreign  

                                                                          Languages, Vietnam 

Dr. Mario P. Obrero     University of Northern Philippines,  

Philippines 

Dr. Mok Sarom      Ministry of Education, Youth and  

Sport, Cambodia 

Dr. Soth Sok     Royal University of Phnom Penh, 

Cambodia 

  

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพจิารณากลั�นกรองคุณภาพบทความวจัิยและบทความวชิาการ

ระดับชาติ (National level) ภายนอกมหาวิทยาลยั (External reviewer) 

    ศาสตราจารย ์ดร. ประยงค ์แสนบุราณ   มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

ศาสตราจารย ์ดร. จาํนงค ์ อดิวฒันสิทธิ�   มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ 

                                                                      ราชวทิยาลยั 

ศาสตราจารย ์ดร.วชัระ  งามจิตรเจริญ  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ศาสตราจารย ์ดร.บุญทนั ดอกไธสง  มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ 

                                                                      ราชวทิยาลยั 

รองศาสตราจารย ์ดร.กุลธิดา   ทว้มสุข  มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 รองศาสตราจารย ์ดร.วไิลศกัดิ�  กิ�งคาํ   มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 



   

 

 รองศาสตราจารยม์ลัลวร์ี  อดุลวฒันศิริ  มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

รองศาสตราจารย ์ดร. นิยม  วงศพ์งษค์าํ  มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

รองศาสตราจารย ์ดร.บุญชม  ศรีสะอาด  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

รองศาสตราจารย ์ดร.โยธิน แสวงดี  มหาวทิยาลยัมหิดล 

  รองศาสตราจารย ์ดร. สมถวลิ วิจิตรวรรณา     มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

  รองศาสตราจารย ์ดร.ทิวตัถ ์ มณีโชติ  มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร 

รองศาสตราจารย ์ดร.สุพจน์ แสงเงิน  มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร 

รองศาสตราจารย ์ดร.สารภี  วรรณตรง  มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรินทร์ 

รองศาสตราจารย ์ดร.สัญญา เคณาภูมิ  มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

รองศาสตราจารย์.ดร.กตัญ�ู แกว้หานาม  มหาวทิยาลยักาฬสินธ์ุ 

รองศาสตราจารยเ์อกฉทั จารุเมธีชน วทิยาลยัสงฆบุ์รีรัมย ์มหาวทิยาลยั 

มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พรพรรณ จนัทร์แดง มหาวทิยาลยัพะเยา 

  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พนัธ์ศกัดิ�    พลสารัมย ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. นิษฐา  หรุ่นเกษม  มหาวทิยาลยัราชภฎัพระนคร 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ทรงศกัดิ�  ภูสีอ่อน  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. อนิวชั แกว้จาํนงค ์  มหาวทิยาลยัทกัษิณ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. พงศธร คาํใจหนกั  มหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. สมบติั เวชกามา   มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. เอมอร  แสนภูวา   มหาวทิยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ภาคิน โชติเวศยศิ์ลป์ มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ชูวงศ ์อุบาลี  มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ปฏิพนัธ์  อุทยานุกูล  มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ฉลอง สุขทอง  มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรินท ์

อาจารย ์ดร. ประเสริฐ  ฉิมทว้ม    มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

อาจารย ์ดร. อชัราพร  สุขทอง    มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรินทร์ 

 อาจารย ์ดร. ธนาภรณ์  พนัทว ี   มหาวทิยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ 

 ดร. ภิศกัดิ�  กลัยาณมิตร    มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์  

                                                                                     ในพระบรมราชูปถมัภ ์ 

 



   

 

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพจิารณากลั�นกรองคุณภาพบทความวจัิยหรือบทความวชิาการ 

ระดับชาติ (National level) ภายในมหาวทิยาลยั (Internal reviewer) 

รองศาสตราจารยม์าลิณี    จุโฑปะมา   

รองศาสตราจารยป์ระสิทธิ�   สุวรรณรักษ ์

  รองศาสตราจารยป์ระชนั   คะเนวนั 

  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศิราณี  จุโฑปะมา 

  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปรีชา   ปาโนรัมย ์

รองศาสตราจารย ์ดร. สุนนัท ์  เสนารัตน์ 

รองศาสตราจารย ์สายใจ    ทนัการ 

  รองศาสตราจารยส์มบติั   ประจญศานต ์

  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. วนัทนีย ์  นามสวสัดิ�  

  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. นิรันดร์   กุลฑานนัท ์

  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. บุณยเ์สนอ   ตรีวิเศษ 

  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ธนวุฒิ    ตั�งสอนบุญ 

  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. คาํภีรภาพ  อินทะนู 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. กิ�งแกว้  ปะติตงัโข 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. วรีะชยั   ยศโสธร    

  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รุ่งฤดี    บุษยช์ญานนท ์

  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อโศก  ไทยจนัทรารักษ ์

  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วราลี  โกศยั  

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมศกัดิ�        จีวฒันา 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นลินทิพย ์     พิมพก์ลดั 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พรทิพา  ดาํเนิน 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชูเกียรติ   จารัตน์ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุพตัรา   รักการศิลป์ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กุลกนัยา   ศรีสุข 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. นวมินทร์  ประชานนัท ์

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. อคัรพนท ์  เนื�อไมห้อม 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.รพีพรรณ   พงษอิ์นทร์วงศ ์

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สถาพร   วชิยัรัมย ์



   

 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. รุ่งนภา  จะนนัท ์

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ขวญันภา  วงศไ์พศาลสิริกุล 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ธญัญรัตน์   พุฑฒิพงษช์ยัชาญ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ธงรบ   ขนุสงคราม 

ผูช่้วยศาสตราจารยน์พดล   ธีระวงศภิ์ญโญ 

อาจารย ์ดร. พิสมยั    ประชานนัท ์

อาจารย ์ดร. ธิติ      ปัญญาอินทร์ 

อาจารย ์ดร. ธนพล    ตีรชาติ 

อาจารย ์ดร. ธนิน    กรอธิพงศ ์

อาจารย ์ดร. ศรีนวล     แต่งภู่ 

อาจารย ์ดร. ฟ้าประทาน    เติมขนุทด 

อาจารย ์ดร. คคนางค ์   ช่อชู 

  อาจารย ์ดร.เบญจพร    วรรณูปถมัภ ์

  อาจารย ์ดร.สมศกัดิ�     พนัธ์ศิริ 

  อาจารย ์ดร.กระพนั    ศรีงาน 

  อาจารย ์ดร.โกวทิ    วชัรินทรางกูร 

  อาจารย ์ดร.เผา่พงษพ์ฒัน์   บุญกะนนัท ์

อาจารย ์ดร.ศรีเพญ็    พลเดช 

  อาจารย ์ดร.พชันี    กุลฑานนัท ์

อาจารย ์ดร.ทิพวลัย ์   แสนคาํ 

อาจารย ์ดร. สุธีกิติ�     ฝอดสูงเนิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

Message from the President of Buriram Rajabhat University  
 

 United Nations (UN) has emphasized the Sustainable Development Goals on 
the development of humanities and social sciences, education, environmental science, 
and arts and culture with the main purpose of motivating all countries in the world 
including Thailand to agree upon and bring all these goals into effective practice.  
Buriram Rajabhat University also has the main roles in line with these SDGs to 
develop sustainable local communities and to equip graduates with knowledge of 
different disciplines and commitment to social development.  
 Faculty of Humanities and Social Sciences (HUSOC) under Buriram Rajabhat 
University (BRU), Thailand has been develoing graduates in Humanities and Social 
Sciences for possessing explicit knowledge leading to sustainable local development 
based on understandings of exquisite culture of locality and community. In order to 
apply academic and research works on Humanities and Social Sciences in all aspects 
of local community development relating to SDGs, HUSOC and Mandalay University 
of Distance Eduation (MUDE) together with other academic partners co-host the 2nd 
National and International Conference on Humanities and Social Sciences (NIC-
HUSOC II) under the theme “Achievement of Sustainable Development Goals 
(SDGs): Challenges for Humanities and Social Sciences in the Digital Age” between 
4th – 7th September 2019 in Mandalay, the Republic of the Union of Myanmar. 

On behalf of Buriram Rajabhat University, I warmly welcome experts, 
researchers, lecturers, students and participants to this conference. I also would like to 
express my sincere thanks to keynote speakers, featured speakers, commentators, peer 
reviewers and all working staffs who well cooperate in organizing this conference. I 
wish the NIC-HUSOC II every success in all objectives.  

                                    

 

 
                               Associate Professor Malinee Chutopama 
                               President  

    Buriram Rajabhat University  
 

 

 

 

 

 

 
 



   

 

Message from the Pro-Rector of MUDE 
  

 It is my personal appreciation to realize that  the Faculty of Humanities and 
Social Sciences (HUSOC), Buriram Rajabhat University (BRU), Thailand and 
Mandalay University of Distance Education (MUDE), the Republic of the Union of 
Myanmar are co-hosting the 2nd National and International Conference on Humanities 
and Social Sciences (NIC-HUSOC II) under the theme “Achievement of Sustainable 
Development Goals (SDGs): Challenges for Humanities and Social Sciences in the 
Digital Age” between 4th – 7th September 2019. Besides, the other institutes have also 
been officially invited to co-hold this conference.  

It is highly hoped that the NIC-HUSOC II will contribute to the application of 
academic and research works on Humanities and Social Sciences in all aspects of 
social and local development. This event will become an open stage for researchers, 
scholars and other interested people to participate, present research papers, and 
exchange knowledge and experiences in Humanities and Social Sciences. Moreover, 
the conference will be an effective tool for strengthening the academic collaborations 
among institutes. This will also be a path leading to MoU and MoA signed by these 
parties sooner or later in the near future.  

I would like to take this opportunity to welcome eminent persones, scholars 
and researchers from both Thailand and overseas to the conference held in Mandalay. 
My sincere thanks go to the keynotes speakers, featured speakers, commentators and 
peer reviewers for their great constribution, and my special thanks are allocated to the 
organizing committee for their huge effort to make this conference possible and 
successful. It is highly hope that the NIC-HUSOC II will be beneficial for everyone. 

Last but not least, I wish the the symposim every success.  
                                    

 

 
         Dr. Aung Naing Soe 

                                                                Pro-Rector 
                                        Mandalay University of Distance Education 
 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Message from the Deans 
 

Humanities and Social Sciences are multisciences covering Language, 
Linguistics and Literature, Philosophy and Religion, Ethnics, Folklore, Library and 
Information Science, Music and Performance Arts, Fine and Applied Arts, Tradition 
and Culture, Tourism, History, Archaeology, Anthropology, Law, Politics, Public 
Administration, Economics, Sociology, Psychology, Education, Technology and 
Learning Innovation, etc. These sciences can be applied to different aspects of 
sustainable development. Consequently, they will lead to productivity to serve with 
the UN SDGs.   

The 2nd National and International Conference on Humanities and Social 
Sciences (NIC-HUSOC II) under the theme “Achievement of Sustainable 
Development Goals (SDGs): Challenges for Humanities and Social Sciences in the 
Digital Age” is co-hosted by Faculty of Humanities and Social Sciences (HUSOC), 
Buriram Rajabhat University (BRU), Thailand and Mandalay University of Distance 
Education (MUDE), Myanmar during 4th – 7th September 2019 in Mandalay city.  

This conference will be a platform for institutes, researchers, educators and 
others to participate and publicize their academic and research works. Exchange of 
knowledge and experiences on Humanities and Social Sciences in the digital age will 
also be carried out for sustainable development according to the goal set by the United 
Nations. 

On behalf of the NIC-HUSOC II organizing committee, we would like to 
thank Associate Professor Malinee Chutopama, BRU President, Dr. Aung Naing Soe, 
MUDE Pro-Rector for their support and useful advice. Our special thanks go to both 
Thai and foreign co-hosts, keynote speakers, featured speakers, journals, peer 
reviewers, commentators, researchers and all participants. The organizing committee 
highly hopes that the NIC-HUSOC II will be beneficial to the participants to apply the 
obtained knowledge and experience in humanities and social sciences and other 
relevant disciplines to their academic and professional purposes. 

 

 

                           
                           

                            
Assistant Professor Dr. Akkarapon Nuemaihom                 Professor Ni Ni Hlaing 

HUSOC Dean                    HUSOC Dean 
            BRU, Thailand                                  MUDE, Myanmar 

 

 

 

 

 


