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บทคัดย่อ 
 

 ด้วยการวางแผนชีวิตเป็นสิ่งที่จ าเป็น มิใช่เพียงน ามาซึ่งความส าเร็จทางด้านการงานและ
การเงิน แต่ยังเป็นภูมิคุ้มกันความล้มเหลวในชีวิตอีกด้วย ผู้วิจัยจึงผลิตสื่อท่ีแสดงให้เห็นถึงผลเสียของ
การไม่ท าตามแผนชีวิตที่ตั้งไว้ โดยคบกับเพ่ือนที่ชวนเท่ียวและดื่มในเวลากลางคืน จนกระทั่งตัวละคร
เอกมีปัญหาทางการเงิน งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบประสิทธิ์ผลของสื่อที่ถูกผลิตขึ้น โดย
เทียบระดับความต้องการวางแผนชีวิต  ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ที่ตั้งใจมารับชมภาพยนตร์ที่จัดฉายในงาน
ของมหาวิทยาลัย จ านวน 100 คน โดยพวกเขาจะท าแบบสอบถามก่อนและหลังเข้าชมภาพยนตร์ 
การวิเคราะห์ Independent T-Test ไม่พบความแตกต่างของระดับความต้องการวางแผนชีวิต ก่อน
และหลังชมภาพยนตร์ งานวิจัยในอนาคตควรเลือกกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในวัยที่การวางแผนชีวิตมี
ความส าคัญ และศึกษาหาตัวแปรต้นอ่ืนที่เป็นเหตุให้คนคิดวางแผนชีวิต 
 
ค าส าคัญ : การวางแผนชีวิต, การวางแผนการประกอบอาชีพ, ภาพยนตร์, สื่อสร้างสรรค์ 
 

Abstract 
 

 Life plan is an important part of life achievement and also an important 
shield to protect people from life failure.  The researchers produced a prosocial film 
telling a story of a man with a life plan, but having a bad friend, who always brought 
him to drink and shop in the night time.  At the end, the main character got a 
monetary problem. The current study aimed to test the media effect, the changing in 
the need to have a life plan, after the exposure regarding the particular film.  One-
hundred visitors in an open house festival were asked to participate the study. They 
filled in 2 sets of questionnaire about the need to have a life plan, before and after 
seeing the mentioned movie.  The result of independent t-test did not show any 
significant difference between the level of the need to have a life plan, before and 
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after media exposure.  Future studies should use different group of samples, or 
investigate other predictors that could heighten the need to have a life plan. 
 
Keywords : Life planning, Career planning, Films, Prosocial Media 
 
1. บทน า 
 การวางแผนชีวิตนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง การวางแผนชีวิตของคนหนึ่ง ๆ 
มิเพียงท าให้มีคุณภาพชีวิตและเงินออมที่มากขึ้น หากแต่ยังส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อครอบครัว 
รวมถึงเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศชาติได้อีกด้วย  การวางแผนชีวิตจะช่วยก าหนดล าดับ
การท างาน โดยมีการตั้งเป้าหมาย การวางแผนอนาคต วางแผนการใช้เงิน และการวางแผนเกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพ  และยังก่อให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเองและมีวุฒิภาวะที่ดีขึ้น (นฤมล สุ่นสวัสดิ์ , 
2558) การเชื่อมั่นในความสามารถตนเองและการวางแผนชีวิตนั้นก็ยังสามารถท าให้เกิดความพอใจ
ในชีวิตได้ (Azizli, et al., 2015) สติปัญญาก็เป็นสิ่งส าคัญที่จะต้องน ามาใช้ควบคู่กับการวางแผนชีวิต 
เพราะสติปัญญาท าให้ผู้ที่รู้จักใช้สติปัญญาสามารถก่อประโยชน์ รู้จักคิดสิ่งใหม่ ๆ ในการท างาน และ
ท้ายที่สุดจะน ามาซึ่งความส าเร็จและความมั่นคงด้านการงาน (ธรรญชนก ศรีทิพย์รัตน์ , 2557) ส่วน
ในเรื่องของการวางแผนสุขภาพนั้น ในยามเมื่อคนหนึ่ง ๆ เจ็บป่วย เขาจะเริ่มวางแผนด้านสุขภาพได้
ก่อน ก็ต่อเมื่อเขาทราบว่าอาการของเขานั้นคืออะไร และควรจะดูแลร่างกายของเขายังไง (กฤษณา
พร ทิพย์กาญจนเรชา, 2560) 
 ดังนั้นแล้วผู้วิจัยคิดจึงสร้างภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาท าให้คนผู้ชมรู้จักการวางแผนชีวิตโดย
งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบการเปลี่ยนแปลงของระดับความต้องการวางแผนชีวิตของ
ผู้ชม หลังจากรับชมภาพยนตร์ดังกล่าว ในส่วนต่อไปของเนื้อหาจะกล่าวถึงประโยชน์ของการวางแผน
ชีวิต 
 ประโยชน์ของการวางแผนชีวิต 
 การวางแผนชีวิตมีประโยชน์หลายด้าน ก่อนการเริ่มต้นชีวิตท างาน การวางแผนจะช่วยให้
ด าเนินชีวิตต่อไปข้างหน้าได้อย่างมีทิศทาง (กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์ และคณะ, 2559) แต่ในทาง
กลับกัน หากไม่มีการวางแผนชีวิต จะท าให้บุคคลนั้น ๆ ไม่รู้ว่าควรจะด าเนินชีวิตต่อไปอย่างไร และ
ส่งผลท าให้เกิดอาการซึมเศร้าได้ (Depressive Symptom) (Coffey, Gallagher, & Desmond, 
2014) การวางแผนทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนชีวิตเชินกัน ซึ่งสามารถเริ่มได้ตั้งแต่ช่วง
ที่ยังท างานได้อยู่  หากไม่สามารถวางแผนทางการเงินได้ทัน บุคคลผู้นั้นอาจจะไม่มีเงินที่จะใช้ต่อไปใน
อนาคตเมื่อเข้าสู่วัยเกษียณแล้ว (สุรัชนา ช่วยรอดหมด, 2560)  การวางแผนชีวิตยังครอบคลุมไปถึง
การวางแผนเกี่ยวกับสุขภาพ Wiebe, et al. (2018) พบว่าการวางแผนเกี่ยวกับการลดปริมาณ
น้ าตาลในอาหาร สามารถน ามาซ่ึงการปฏิบัติจริง และเกิดผลดีต่อสุขภาพตามมา 
แม้ว่าการสังสรรค์อาจถือได้ว่าเป็นพฤติกรรมปกติทั่วไปของการท างาน แต่อาจท าให้บุคคลหนึ่ง ๆ 
เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งมึนเมา อาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพทางกายหรือจิตใจ  ดังนั้นการ
หลีกเลี่ยงของมึนเมานั้นถือเป็นการวางแผนด้านสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจที่ดี (บุญย์พัชร์ ปิยะ
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บุญสิทธิ, 2547) นอกจากนี้ การวางแผนชีวิตของเยาวชนยังมีผลดีต่อการเรียนไม่แพ้กัน เพราะการ
วางแผนการเรียน และการมีวินัยในการปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนอย่างถูกต้อง จะสามารถท าให้มี
ผลการเรียนที่ดีขึ้นได้ (Zimmerman & Pons, 1986) ส าหรับนักศึกษามีการวางแผนอนาคตว่า
ตนเองอยากที่จะท าอาชีพอะไร จะท าให้เขาวางแผนได้ตั้งแต่การเลือกเรียน และระหว่างการเรียนแต่
ละวิชา (Travers, Morisano, & Locke, 2015) สิ่งเหล่านี้  จะสามารถน ามาซึ่งความส าเร็จทั้ง
การศึกษา และอาชีพการงาน 
จากที่ปรากฏในงานวิชาการข้างต้น การวางแผนชีวิตเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มาก และควรมีการส่งเสริม
ให้ผู้รับชมสื่อต้องการวางแผนชีวิต ในส่วนต่อไป จะเป็นการทบทวนวรรณกรรมเพ่ือหาค าตอบว่า 
ปัจจัยใดบ้างที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการวางแผนชีวิต และปัจจัยใดท าให้มีการวางแผนชีวิตที่ดีขึ้นตามที่ได้
ตั้งใจไว้ 
 ปัจจัยที่ท าให้เกิดการวางแผนชีวิต 
 สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คืออายุกับสุขภาพ ดังนั้นการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุนั้น
ควรเริ่มท าตั้งแต่วัยท างาน ซึ่งการเตรียมตัวก็จะมีในด้านจิตใจ ด้านร่างกาย ด้านทรัพย์สินเงินทอง 
ด้านกิจกรรมยามว่าง ความสัมพันธ์ในครอบครัว และที่อยู่อาศัย (เพ็ญประภา เบญจวรรณ , 2557) 
ซึ่งตรงกับงานการค้นคว้าของ ชาญชัย จันดี และ ธีระ ฤทธิรอด (2558) ที่พบว่าช่วงวัยสูงอายุนั้นมัก
พบปัญหาหลักคือ ด้านสุขภาพ ด้านการเงิน และด้านสังคม การนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยที่ว่า 
ผู้สูงอายุต้องมีการวางแผนด้านร่างกาย คือ การออกก าลังกายและการรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ ส่วนการวางแผนด้านจิตใจ คือ ต้องพัฒนาจิตใจให้เกิดความรู้สึกดี ๆ ต่อผู้อ่ืน และยังควร
มีการวางแผนด้านสังคม คือ มีความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวและคนในชุมชนที่ดี ตลอดจน การ
วางแผนด้านการเงิน คือ รู้จักเพียงพอ (นภสมน นิจรันดร์, 2561) การวางแผนด้านจิตใจ ยังเป็นส่วน
ส าคัญของผู้ป่วยโรคเอชไอวี ซึ่งพวกเขาต้องมีการยอมรับความจริง การตั้งใจดูแลตัวเอง การตั้งมั่น
อยู่กับปัจจุบัน การไม่ประมาท และการตั้งใจท าความดี (ขวัญตา บาลทิพย์ และ สิริลักษณ์ จันเทร์มะ, 
2556) 
 จากบทความที่อ้างถึงในข้างต้น ล้วนเป็นการวางแผนชีวิตที่มีเหตุบังคับให้จ าเป็นต้อง
วางแผน ไม่ว่าจะเป็น อายุ การเงิน หรือปัญหาด้านสุขภาพ แต่ยังมีงานวิจัยจ านวนมากที่ทดสอบและ
ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการวางแผนทางการเรียน  อาทิ การแนะแนวถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ท าให้นักศึกษา
เข้าใจตนเองและวางแผนอนาคตได้ถูก (มนตรี อินตา , สุพัตรา สกุลศรีประเสริฐ, และ มนทกานต์ 
เมฆรา, 2561) การวางแผนในการเรียนจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อนักศึกษาทราบว่าตนเองนั้นอยากจะ
เรียนอะไรและอยากจะท าอาชีพอะไรต่อไปในอนาคต (Westerwey, 2017) ผู้สอนยังสามารถแนะน า
ให้ผู้เรียนรู้จักการจัดล าดับขั้นตอนที่ท าให้ชีวิตประสบความส าเร็จ ซึ่งเมื่อผู้เรียนได้เขียนขั้นตอนแล้ว 
เขาจะสามารถด าเนินการตามแผนที่วางไว้ได้ง่ายขึ้น (Bovend’Eerdt, Botell, & Wade, 2009) 
ส าหรับนักศึกษายังต้องมีการคิดว่าตนเองจะลงทะเบียนเรียนวิชาไหนก่อนหรือหลัง เพราะลงทะเบียน
เรียนวิชาท่ียากก่อนอาจจะท าให้เกรดเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์และต้องออกจากมหาวิทยาลัย (Al-Barrak & 
Al-Razgan, 2016) การนี้ จึงเห็นได้ว่าการมีวินัยในการเรียน และการวางแผนอนาคตของนักเรียน
นักศึกษามีประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง และยังสามารถท าให้นักศึกษาท่ีมีเกรดเฉลี่ยต่ าสามารถเรียนได้ดีขึ้น 
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(Zollanvari, Kizilirmak, Kho, & Hernández-Torrano, 2017) จึงมาการพัฒนาเว็บไซต์ Moodle 
และน ามาใช้เพ่ือการเรียนการสอน  Moodle นี้มีลักษณะช่วยการวางแผนการเรียน เช่น ล าดับ
บทเรียนตลอดภาคเรียน มีผลให้ครูและนักเรียนมีการวางแผนการเรียนการสอนที่ดีขึ้น (Caputi & 
Garrido, 2015)  
 เรื่องการเงิน มีความส าคัญไม่แพ้เรื่องสุขภาพและการเรียน และจ าเป็นที่จะต้องมีการ
วางแผนเช่นกัน เพราะจะเป็นประโยชน์ด้านการบริหารการเงินของบุคคลนั้น ๆ (สัณฐิติ ทองช่วง , 
2558) แอพพลิเคชั่นมือถือยังสามารถถูกออกแบบเพ่ือช่วยในการวางแผนทางการเงินให้แก่คนที่ไม่มี
ทักษะด้านการจัดการเงินของตนเอง (Yusof & Lokman, 2014) การใช้หลักการปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงก็สามารถช่วยให้รู้จักวางแผนการเก็บออม และใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสมได้ โดยยึดหลักความ
สมดุลย์ของรายรับ รายจ่าย และความมีเหตุมีผลของการใช้จ่าย (พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค, 2560) 
สรุปได้ว่า สิ่งที่กระตุ้นให้เกิดการวางแผนชีวิตคือ สุขภาพ อายุที่มากขึ้น โรคร้าย ตลอดจนความ
ศรัทธาในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนสิ่งที่ช่วยให้คนที่ต้องการวางแผนชีวิตสามารถวางแผนได้ดี
ขึ้นคือ การใช้เว็บไซต์เพ่ือการเรียน  แอพพลิเคชั่นที่ช่วยวางแผนการเงิน การรู้ความต้องการตนเอง 
จุดมุ่งหมายของตนเอง การเขียนวางแผนเป็นล าดับขั้นตอน แต่อย่างไรก็ตาม ยังไม่เคยมีงานวิจัยใด
เลย ที่น าภาพยนตร์มาเป็นสื่อช่วยกระตุ้นให้คนมีความต้องการที่จะวางแผนชีวิต ซึ่งงานวิจัยนี้ จะ
สร้างสรรค์สื่อดังกล่าว และทดสอบระดับความต้องการวางแผนชีวิตที่เปลี่ยนไป ระหว่างก่อนชมและ
หลังชมภาพยนตร์  โดยผู้วิจัยตั้งสมมติฐานว่า สื่อภาพยนตร์ที่ถูกผลิตขึ้น จะสามารถช่วยเพ่ิมระดับ
ความต้องการวางแผนชีวิตในผู้ชมได้ 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 ผลิตภาพยนตร์ดราม่าเพ่ือชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของการวางแผนชีวิตและอุปสรรคที่
ท าให้ไม่สามารถท าตามแผนท่ีวางไว้ 
 2.2 เพ่ือเปรียบเทียบระดับความต้องการวางแผนชีวิตก่อนและหลังรับชมภาพยนตร์ 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยนี้ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล จากนักศึกษาจ านวน 100 คน ผู้ให้ข้ อมูล
เหล่านี้เป็นผู้เข้าชมภาพยนตร์ที่จัดแสดงในงาน Open House ของมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง
ในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยก่อนที่ผู้ให้ข้อมูลจะเดินเข้าไปในห้องฉายภาพยนตร์ ผู้วิจัยและทีมงาน
นักศึกษาจะแจกแบบสอบถามชุดแรกให้พวกเขาท า และเมื่อพวกเขารับชมภาพยนตร์เสร็จ ผู้วิจัยและ
ทีมงานนักศึกษาจะขอให้พวกเขาท าแบบสอบถามอีกชุดหนึ่ง 
 แบบสอบถามทั้งสองชุดใช้วัดระดับความต้องการวางแผนชีวิต ซึ่งทั้งสองชุดมีลักษณะการ
ใช้ค าคล้ายคลึงกันแต่ต้องเรียบเรียงประโยคให้แตกต่างกันเพ่ือป้องกันมิให้ผู้ให้ข้อมูลประเมินในรูป
แบบเดิม หรือ กาซ้ าตามแบบสอบถามชุดแรก แบบสอบถามแต่ละชุดมีทั้งหมด 5 ข้อ และมี 4 ระดับ
ให้เลือก (4-Point Likert Scale; 1=ไม่เห็นด้วย, 2=ไม่ค่อยเห็นด้วย, 3=ค่อนข้างเห็นด้วย, 4=เห็น
ด้วย) ตัวอย่างข้อความในแบบสอบถาม เช่น “ฉันวางแผนไว้แล้ว ว่าจะประสบความส าเร็จตอนอายุ
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เท่าไร (ก่อน)” และ “ฉันคิดไว้แล้ว ว่าฉันจะต้องประสบความส าเร็จเมื่อไร (หลัง)” เป็นต้น คะแนน
สูงสุดที่เป็นไปได้ในแบบสอบถามนี้คือ 20 และต่ าสุดคือ 5 ผู้ที่ได้คะแนนสูงหมายถึงมีความต้องการ
วางแผนชีวิตสูง 
 เนื่องจากการเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถาม 2 ชุด ซึ่งแจกให้ท าใน 2 ช่วงเวลา คือ ก่อนเข้า
ห้องชมภาพยนตร์ และเมื่อรับชมภาพยนตร์เสร็จ จึงต้องใช้วิธีการเปรียบเทียบระดับความต้องการ
วางแผนชีวิตแบบ Independent T-Test ทั้งนี้เนื่องจากไม่สามารถจับคู่แบบสอบถามก่อนและหลัง
ชมภาพยนตร์ได้ 
 
4. ผลการวิจัย 
 เรื่องย่อของภาพยนตร์ 
  เนื้อหาของภาพยนตร์ที่ผู้ให้ข้อมูลได้รับชมนั้นเกี่ยวกับเรื่องราวของผู้ชายต่างจังหวัดที่
ตั้งใจมาท างานสร้างอนาคตในกรุงเทพ ชายผู้นี้ได้วางแผนชีวิตไว้เป็นอย่างดี แต่ไม่สามารถท าตาม
แผนที่ได้วางไว้ เพราะเขาไปคบหาสมาคมกับเพ่ือนที่ชอบดื่มสุราและเที่ยวกลางคืน ท าให้เขาไม่มีเงิน
เก็บ และการด าเนินชีวิตไม่เป็นไปตามแผน  เขารู้สึกผิดหวังและไร้ทางออกเมื่อเขาเข้าใจว่าชีวิตก าลัง
พบกับความล้มเหลว แต่ในตอนจบ เขาส านึกตัวได้เมื่อได้รับโทรศัพท์ที่แม่โทรมาหาเขา และเขามี
ความตั้งใจที่จะท าตามแผนท่ีได้วางไว้ คือ ก่อร่างสร้างตัวและหาเงินเพ่ือดูแลผู้ปกครองยามแก่เฒ่า 
 ระดับความต้องการวางแผนชีวิต 
  ผลการทดสอบ Independent T-Test ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ระหว่างระดับความต้องการวางแผนชีวิต ก่อนและหลังชมภาพยนตร์ ( t=.606; p=.545) โดยความ
ต้องการวางแผนชีวิตก่อนชมภาพยนตร์ (Mean=14.93; S.D.=2.031) มีระดับสูงกว่าหลังชม
ภาพยนตร์ (Mean=14.74; S.D.=2.389) เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ทั้งนี้ ผลการวิจัยไม่เป็นไปตามที่ผู้วิจัย
คิดคิดไว้ และไม่เป็นไปตามงานวิจัยในอดีต ซึ่งจะถูกน ามาอภิปรายในส่วนต่อไป 
 
5. การอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย ไม่พบความแตกต่างของระดับของความต้องการวางแผนชีวิตก่อนและ
หลังชมภาพยนตร์ แม้ว่าภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวจะมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการวางแผนชีวิตก็
ตาม  ทั้งนี้ อาจเป็นได้เพราะภาพยนตร์เน้นให้เห็นโทษของการไม่ท าตามแผนของชีวิตที่ได้ตั้งไว้ แต่
มิได้เน้นให้เห็นโทษของการไม่มีแผนชีวิต  ดังนั้นผู้ชมอาจเข้าใจว่าตัวละครพบกับความล้มเหลวทาง
การเงิน เพราะไม่สามารถท าตามแผนที่วางไว้ หากแต่ถ้าไม่มีแผนเลยตั้งแต่ต้น เขาก็อาจจะไม่ได้พบ
กับความผิดหวังดั่งในภาพยนตร์ 
 นอกจากนี้ ตัวละครในภาพยนตร์ที่ให้กลุ่มตัวอย่างรับชมนั้น เป็นการเล่าเรื่องของวัยที่เริ่ม
ท างานหาเงิน แต่กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย การที่ตัวละครและผู้ชมมีอาชีพที่
แตกต่างกัน อาจท าให้การรู้สึกคล้อยตามไปกับสื่อและได้รับผลกระทบจากสื่อมีความแตกต่างกันด้วย  
โดยนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยหลายคนอาจยังได้รับการเลี้ยงดูจากผู้ปกครอง มิได้ท างานหาเงินด้วย
ตนเอง ซึ่งการได้มาของเงินและการรับรู้ถึงความมั่นคงในชีวิตจะแตกต่างจากตัวละครในสื่อ  ดังนั้น 
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หากผู้วิจัยท่านใดต้องการท างานวิจัยนี้ซ้ า ควรเลือกกลุ่มตัวอย่างที่จ าเป็นต้องมีการวางแผนชีวิตอย่าง
จริงจัง เช่น วัยท างานที่ผู้ปกครองมิได้ให้เงินเลี้ยงดูแล้ว  แต่อย่างไรก็ตาม การวางแผนชีวิตมีความ
จ าเป็นต่อทุกเพศทุกวัย (นฤมล สุ่นสวัสดิ์, 2558) นักเรียนและนักศึกษาจึงควรที่จะรู้จักวางแผนชีวิต
เช่นกัน 
 แม้ว่าสื่อภาพยนตร์ที่ใช้ในงานวิจัยนี้จะไม่สามารถเพ่ิมระดับความต้องการวางแผนชีวิตใน
ผู้ชมได้ แต่ผู้ผลิตสื่ออาจใช้กลวิธีอ่ืนเพ่ือเพ่ิมความคล้อยตามกับสื่อ หรืออินไปกับตัวละครที่มีลักษณะ
ต่างกัน  เพราะความคล้อยตามและอินกับตัวละครจะช่วยให้ผู้ชมเข้าใจและน าตนเองเข้าไปอยู่ในตัว
ละครนั้น ๆ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบทางอารมณ์และการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม (Donnerstein, 
2011)  โดยปกติผู้ชมจะจินตนาการณ์ร่วมกับตัวละครที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันกับตนเอง 
(Arunrangsiwed, 2015; Pairoa & Arunrangsiwed, 2016) และชื่นชอบตัวละครที่เป็นฝ่ายดี
มากกว่าตัวละครหน้าตาดี (Arunrangsiwed, 2017) ดังนั้น ถ้าตัวละครมีความแตกต่างในด้านอาชีพ
หรือสถานะทางสังคม ผู้ผลิตสื่อควรท าให้ตัวละครที่ด าเนินเรื่องมีนิสัยดี และหน้าตาดี แต่ไม่ควร
หน้ าต าดี จนกระทั่ งผู้ ช ม เกิ ด อคติ แล ะเห ยี ย ดหยามคนหน้ าต า ไม่ ดี  (Mongkolprasit & 
Arunrangsiwed, 2016) 
 หากผู้ผลิตสื่อมีทุนในการโฆษณาภาพยนตร์หรือสื่อแอนิเมชันที่มากเพียงพอ ผู้ผลิตสื่ออาจ
ใช้ Line Sticker เข้ามาช่วยในการท าให้ผู้ชมจินตนาการณ์ร่วมกับตัวละคร เพราะเมื่อผู้ใช้แอพลิ
เคชั่นใช้ Sticker แทนการแสดงออกทางอารมณ์ เขาจะรู้สึกว่าตนเองและตัวละครใน Sticker เป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน ณ เวลานั้น ๆ (Pairoa & Arunrangsiwed, 2016)  หากในงานวิจัยนี้สามารถ
เพ่ิมความอินไปกับสื่อหรือจินตนาการณ์ร่วมกับตัวละครได้นั้น อาจท าให้ผู้ชมสามารถรับรู้ความส าคัญ
ของการวางแผนชีวิตได้มากยิ่งขึ้น 
 บุคคลทั่วไปอาจไม่สามารถวางแผนชีวิตได้ หรือมีความต้องการวางแผนชีวิตทันทีทันใด
หลังจากรับชมสื่อ ดั่งที่ กฤษณาพร ทิพย์กาญจนเรขา และคณะ (2560) พบว่าผู้สูงอายุต้องทราบ
ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพของตนเองเสียก่อน จึงจะสามารถระบุการวางแผนทางสุขภาพได้   ผู้วิจัยจึง
แนะน าว่านักเรียนนักศึกษาควรระบุเป้าหมายในชีวิต ปัจจัยเอ้ืออ านวยในการบรรลุเป้าหมาย และ
ต้องระบุปัญหาหรืออุปสรรคขัดขวางเป้าหมายนั้น หากนักเรียนนักศึกษาสามารถระบุได้ครบ และ
ระลึกให้ได้ว่าในอนาคตผู้ปกครองอาจไม่ได้ให้เงินเลี้ยงดู พวกเขาจะมีความต้องการวางแผนชีวิตมาก
ขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ 
 งานวิจัยนี้มีข้อจ ากัดคือ มีกลุ่มตัวอย่างเพียง 100 คนและไม่ได้มาจากการสุ่ม หากแต่เป็น
ผู้เข้าชมภาพยนตร์ในงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งกลุ่มตัวอย่างอาจมีลักษณะคล้ายคลึงกัน  ภาพยนตร์ที่
ใช้เป็นสื่อนั้น อาจไม่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต่อกลุ่มตัวอย่างเพราะเป็นภาพยนตร์สั้น 
ซึ่งผู้ชมอาจยังไม่ทันได้รู้สึกอินหรือจินตนาการณ์ร่วมกับสื่อ ภาพยนตร์ก็จบลงเสียก่อน  ดังนั้นแล้ว
งานวิจัยในอนาคตควรขยายกลุ่มตัวอย่าง และเลือกกลุ่มตัวอย่างให้เหมาะสม  ตลอดจนอาจเลือกใช้
ภาพยนตร์ที่สร้างโดยผู้ผลิตมืออาชีพ  การออกแบบการวิจัยก็เช่นกัน ตัวแปรที่อาจมีผลควรถูกใส่เป็น
ตัวแปรควบคุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจินตนาการณ์ร่วมไปกับสื่อ  การสร้างเครื่องมือวัดยังเป็นส่งที่
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ส าคัญ การที่ผลการวิจัยไม่พบนัยส าคัญทางสถิติอาจเกิดขึ้นจากการมิได้ตรวจสอบความเท่ียงตรงของ
เครื่องมือ แลไม่ได้น าเครื่องมือไปให้ผู้เชี่ยวชาญปรับแก้ก่อนน ามาใช้จริง 
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สารจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎบรุีรัมย์ 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่น ท าหน้าท่ีผลิตบัณฑิต เปิดสอน

ทั้งระดับปริญญาตรี-โท-เอก และอีกบทบาทหนึ่งก็คือ การขับเคลื่อนงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยของ
คณาจารย์และนักศึกษา ซึ่งบทบาทดังกล่าวมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและ
พัฒนาต่อยอดเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพทางด้านวิชาการ ในการจัดโครงการประชุมประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562 ภายใต้หัวข้อ “ความท้าทายของอุดมศึกษาในการผลิต
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในศตวรรษที่ 21 (Challenges of Higher Education in Production of 
Graduate Students in the 21st Century)”  ถือว่าเป็นการต่อยอดผลงานด้านวิชาการและงานวิจัย
เป็นอย่างดียิ่ง เพราะจะช่วยในการส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ได้น าผลงานวิจั ยของ
ตนเองเผยแพร่ต่อสาธารณชน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยมอบหมายให้บัณฑิตวิทยาลัย เป็น
หน่วยงานหลักร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะครุศาสตร์  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ และ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ด าเนินการจัดการประชุม 

นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สถาบันคลัง
สมองของชาติ (สคช.) และสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) สถาบันการศึกษาใน
ประเทศและมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ สนับสนุนภารกิจดังกล่าว จึงถือว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง  

 ในนามของมหาวิทยาราชภัฎบุรีรัมย์ ขอต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต  
นักศึกษา และผู้เข้าร่วมประชุมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศทุกท่าน ขอขอบคุณวิทยากรในการ
บรรยายพิเศษ  จาก Niagara University, Lewiston, New York, U.S.A และผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทย    
และชาวต่างประเทศทุกท่านที่รับเชิญเป็นผู้บรรยายย่อย (FEATURED SPEAKERS) ผู้ประเมินอิสระ 
(PEER REVIEWERS)  ผู้ประเมินการน าเสนอผลงานวิจัย (COMMENTATORS) และคณะท างานทุก
ท่านที่ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติงานอย่างดียิ่ง ขอให้การประชุมครั้งนี้ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ทุกประการ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานวิชาการที่น าเสนอในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อ
ผู้เข้าร่วมประชุมและผู้ที่สนใจทุกท่าน    
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หลักการเหตุผล 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น มีพันธกิจหลัก
ในการผลิตบัณฑิต การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ สร้างองค์ความรู้จาก
งานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุพันธกิจดังกล่าวมหาวิทยาลัยราช
ภัฏบุรีรัมย์ จึงได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562 ข้ึน ในวันท่ี 1 
กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้ชื่อ “ความท้าทาย
ของอุดมศึกษาในการผลิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในศตวรรษที่ 21 (Challenges of Higher 
Education in Production of Graduate Students in the 21st Century)”  การประชุมครั้งนี้จะเป็น
การเปิดเวทีให้องค์กร นักวิจัย  นักวิชาการ  ผู้สนใจและประชาชนทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ ได้เข้าร่วม
น าเสนอและเย่ียมชมผลงานการวิจัย งานสร้างสรรค์ ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ สิ่ งประดิษฐ์คิดค้น และ
นวัตกรรมที่เกิดจากงานวิจัย อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิจัย    และผู้สนใจได้เข้าร่วมสัมมนาทาง
วิชาการ  ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรม และน าผลงานไปใช้ประโยชน์ 
ตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท าวิจัยร่วมกัน  
  
วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏและสถาบันการศึกษา  
ทั้งในและต่างประเทศ ได้มีโอกาสน าเสนอผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทย อันจะน าไปสู่การพัฒนาประเทศต่อไป 

 2. เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา 
และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏและสถาบันการศึกษาท้ังในและต่างประเทศ 
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โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562 
 “ความท้าทายของอุดมศึกษาในการผลิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในศตวรรษที่ 21  

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, จังหวัดบุรีรัมย์, ประเทศไทย 

3rd National and  International  Research  Conference  2019 : NIRC III 2019 
 “Challenges of Higher Education in Production of Graduate Students  

in the 21st Century”   
1st February 2019  

Venue: Buriram Rajabhat University, Buriram, Thailand 
 

 
หลักการเหตุผล 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น มีพันธกิจหลัก
ในการผลิตบัณฑิต การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ สร้างองค์ความรู้จาก
งานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุพันธกิจดังกล่าวมหาวิทยาลัยราช
ภัฏบุรีรัมย์ จึงได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562 ขึ้น ในวันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้ชื่อ “ความท้าทาย
ของอุดมศึกษาในการผลิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในศตวรรษที่ 21 (Challenges of Higher 
Education in Production of Graduate Students in the 21st Century)”  การประชุมครั้งนี้จะเป็น
การเปิดเวทีให้องค์กร นักวิจัย  นักวิชาการ  ผู้สนใจและประชาชนทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ ได้เข้าร่วม
น าเสนอและเย่ียมชมผลงานการวิจัย งานสร้างสรรค์ ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ สิ่ งประดิษฐ์คิดค้น และ
นวัตกรรมที่เกิดจากงานวิจัย อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิจัย    และผู้สนใจได้เข้าร่วมสัมมนาทาง
วิชาการ  ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรม และน าผลงานไปใช้ประโยชน์ 
ตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท าวิจัยร่วมกัน  
  
วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏและสถาบันการศึกษา  
ท้ังในและต่างประเทศ ได้มีโอกาสน าเสนอผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทย อันจะน าไปสู่การพัฒนาประเทศต่อไป 

 2. เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา 
และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏและสถาบันการศึกษาท้ังในและต่างประเทศ 
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 3. เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรมของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏและ
สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์สู่การพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน สังคม 
และประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน 

 4. เพ่ือเชื่อมโยงการวิจัยของไทยและต่างประเทศที่มีคุณภาพน าไปสู่กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้
ประโยชน์ ทั้งเชิงวิชาการ เชิงนโยบาย เชิงสังคมและชุมชน ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

 
รูปแบบการจัดงาน 
 1. การประชุมวิชาการ 
      1.1 การบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
       1.2 การน าเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) และการน าเสนอ
ผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ (Poster presentation) การน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ         
แบ่งออกเป็น 8 ด้าน ดังนี้ 
   1)  ด้านการศึกษาศาสตร์ (Education) 
   2)  ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities and Social Sciences) 
   3)  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) 
   4)  ด้านเกษตรศาสตร์และสัตวศาสตร์ (Agriculture and Animal Science) 
   5)  ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  (Health Science) 
   6)  ด้านการจัดการและการท่องเที่ยว (Management and Tourism) 
   7)  ด้านศิลปะและการออกแบบ (Arts and Designs) 
   8)  ด้านงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creative Works and Innovation) 
 2.  การตีพิมพ์บทความวิจัย การจัดท ารายงานสืบเนื่องจากการประชุมออนไลน์ (Online 
Proceedings) และการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ร่วมเป็น
แหล่งตีพิมพ์ จ านวน 6 วารสาร ได้แก่ วารสารวิชาการรมยสาร (TCI 1) วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์  (TCI 2) และวารสารวิ จัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  (TCI 2) 
วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วารสารสหวิทยาการจัดการ และวารสาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วารสารดนตรีและวัฒนธรรม และวารสารจากต่างประเทศที่อยู่ในเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
 
 
 

ก าหนดเวลา และสถานที่ 
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย์ พิธีเปิด การปาฐกถาพิเศษ (Keynote address) ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์  และการบรรยาย
พิเศษ (Featured Speech) ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 9 ห้องบรรยาย ชั้น 6 7 8 9 10 และ 11 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ  และภาคโปสเตอร์ที่ห้องประชุมพุทธรักษาชั้น 3 อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ 50 พรรษาฯ   
 
ก าหนดการที่ส าคัญ 
ล าดับ กิจกรรมการปฏิบัติงาน     ก าหนดการ 
1. ประชาสัมพันธ์โครงการ                  30 สิงหาคม 2561 – 31 มกราคม 2562 
2. ส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม   31 สิงหาคม 2561 – 30 ธันวาคม 2561 
3. ประกาศรายชื่อบทความที่ได้รับการยอมรับ 
 ให้น าเสนอในการประชุม   5 มกราคม 2562 
4. การส่งบทความที่แก้ไขตามข้อแนะน าของ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer reviewers)   12 มกราคม 2562 
5. ลงทะเบียนผู้น าเสนอผลงาน   31 สิงหาคม 2561 – 5 มกราคม 2562 
6. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการประชุม   31 สิงหาคม 2561 - 20 มกราคม 2562 
7. เสวนาและเลี้ยงต้อนรับ    31 มกราคม 2562 
8. ประชุมวิชาการฯ    1 กุมภาพันธ์ 2562 
9.    ประชุมเครือข่ายภาคีต่างประเทศ  2 กุมภาพันธ์ 2562 
10. ส่งบทความฉบับสมบูรณ์เพ่ือตีพิมพ์  5 กุมภาพันธ์ 2562 
11. ตีพิมพ์บทความวิจัยฉบับเต็มในรายงาน 
 สืบเนื่องจากการประชุมออนไลน์ (Online Proceedings) 28 กุมภาพันธ์ 2562 

หมายเหต ุ:  
 * บทความวิจัยหรือบทความวิชาการของนักศึกษาจะต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์ที่ปรึกษา
ก่อน และมีชื่อของอาจารย์ที่ปรึกษาปรากฏในบทความนั้นด้วย 
 ** กองบรรณาธิการของรายงานสืบเนื่องจากการประชุมฯ จะตีพิมพ์บทความท่ีได้รับการตอบ
รับให้น าเสนอใน Online Proceedings ของการประชุม และสามารถสืบค้นข้อมูลการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล
งานวิจัย Google Scholar ได้ 
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ก าหนดเวลา และสถานที่ 
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5. ลงทะเบียนผู้น าเสนอผลงาน   31 สิงหาคม 2561 – 5 มกราคม 2562 
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7. เสวนาและเลี้ยงต้อนรับ    31 มกราคม 2562 
8. ประชุมวิชาการฯ    1 กุมภาพันธ์ 2562 
9.    ประชุมเครือข่ายภาคีต่างประเทศ  2 กุมภาพันธ์ 2562 
10. ส่งบทความฉบับสมบูรณ์เพ่ือตีพิมพ์  5 กุมภาพันธ์ 2562 
11. ตีพิมพ์บทความวิจัยฉบับเต็มในรายงาน 
 สืบเนื่องจากการประชุมออนไลน์ (Online Proceedings) 28 กุมภาพันธ์ 2562 

หมายเหต ุ:  
 * บทความวิจัยหรือบทความวิชาการของนักศึกษาจะต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์ที่ปรึกษา
ก่อน และมีชื่อของอาจารย์ที่ปรึกษาปรากฏในบทความนั้นด้วย 
 ** กองบรรณาธิการของรายงานสืบเนื่องจากการประชุมฯ จะตีพิมพ์บทความที่ได้รับการตอบ
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ท้ังชาวไทยและต่างประเทศ เข้าร่วม
ประชุมไม่น้อยกว่า 200 คน และสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัย วิชาการ และ
คุณภาพชีวิตได้ 
 2.  ผลผลิตงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมส่งผ่านไปถึงผู้ใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ประเทศ 
 3.  เกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ 
 4.  ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพได้รับการเผยแพร่และตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม   
หรือวารสารระดับชาติ วารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และวารสารระดับนานาชาติ    
ที่เข้าร่วมเป็นแหล่งตีพิมพ์ 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 บัณฑิตวิทยาลัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะ
วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ ส านักงานต่างประเทศ 
และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
 
หน่วยงานสนับสนุนโครงการ   
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  สถาบันคลังสมองของชาติ (สคช.) และ
สถาบันอุดมศึกษาจากต่างประเทศที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้แก่ 

1. Niagara University, U.S.A.  
2. University of Winnipeg, Canada  
3. Akdeniz University, Turkey 
4. Universiti Putra Malaysia, Malaysia  
5. Hue University of Foreign Languages, Vietnam 
6. Ton Duc Thang University, Vietnam  
7. Philippine State College of Aeronautics, the Philippines 
8. Qiannan Normal University for Nationalities, China  
9. Shangrao Normal University, China  
10.  Kathmandu University, Nepal  
11.  Royal University of Phnom Penh, Cambodia  

12.  National Pingtung University, Taiwan  
13.  Institute of Advanced Studies in English, India  
14.  Tilak Mahrashtra Vidyapeet, India  
15.  Mandalay University of Distance Education, Myanmar  
16.  Provincial Teacher College, Siam Reap, Cambodia  
17.  Savannakhet Teacher Training Collage, Laos PDR  
18.  Middle Tennessee State Univerisy. MTSU., U.S.A.  
19.  University of Norhern Univeristy, Philippines  

   20. Chungnam National Univerisity, Daejeon, Republic of Korea 
 
การสมัครเข้าร่วมโครงการ 
   ผู้สนใจเข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัย สามารถสมัครได้ที่ NIRC2019.bru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้        
ถึง 5 มกราคม 2562 และผู้สมัครเข้าร่วมประชุมแต่ไม่น าเสนอผลงาน สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 
มกราคม 2562  
 
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเสนอผลงาน 
 ผู้เข้าร่วมประชุม  ต้องช าระค่าลงทะเบียนดังนี้ 
 1. การประชุมระดับนานาชาติ (International Conference) 
  - 5,000 บาท ส าหรับผู้น าเสนอชาวไทย 
  - 200 USD ส าหรับผู้น าเสนอชาวต่างประเทศ 
  - 50 USD ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมแต่ไม่น าเสนอผลงานวิจัย ทั้งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ 
          2. การประชุมระดับชาติ (National Conference) 
  - 3,000 บาท ส าหรับผู้น าเสนอผลงานวิจัย 
  - 1,000 บาท ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่น าเสนอผลงานวิจัย 
หมายเหตุ:  
 *บทความที่มีผู้ร่วมวิจัยมากกว่า 1 คน ให้ลงทะเบียนเป็นผู้สมัครน าเสนอผลงานวิจัย    1 คน 
และหากมีผู้ติดตามก็ให้ลงทะเบียนเป็นผู้เข้าร่วมการประชุม จากนั้นน าใบเสร็จรับเงิน/ใบตอบรับติดต่อ
ขอรับเอกสารการประชุม คูปองอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ 
บริเวณจุดลงทะเบียน หน้าห้องประชุมชั้น 6 อาคารอเนกคุณาคาร กรณีที่ผู้สมัครทุกประเภทที่ช าระเงิน
แล้วไม่ได้มาเสนอผลงานหรือไม่ได้เข้าร่วมประชุม หรือผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์ในการร่วมน าเสนอผลงานวิจัย 
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มหาวิทยาลัย ฯ จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ  เนื่องจากค่าลงทะเบียนได้น าไปใช้ส าหรับเป็น
ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย (Peer reviewers) แล้ว 
 ** ผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ สามารถเบิกจ่ายได้ตามสิทธิ์จากต้น
สังกัดและไม่ถือว่าเป็นวันลา 
           3. การช าระค่าลงทะเบียน  
           3.1 ช าระเป็นเงินสด พร้อมใบสมัคร ได้ที่คุณประกาย  ศิริส าราญ ส านักงานคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย (ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ฯ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เลขที่ 439 ถนนจิระ 
อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 
           3.2 โอนเงินผ่านระบบ Electronic Bank Transfer 
      ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ (ประเภท ออมทรัพย์) 
      Bank: Bank of Ayudhya (THAILAND)  
      Account Number: 427-1-26004-1  
      Swift Code: AYUDTHBK  
      ที่อยู่: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เลขที่ 439    
ถนนจิระ อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 
 หมายเหตุ: หลังจากที่ได้โอนเงินผ่านระบบแล้ว ขอให้ส่งส าเนาใบเสร็จการโอนเงินมา   ที่ 
Email: nirc2019@bru.ac.th. 
 
การเตรียมต้นฉบับบทความวิจัย   
 ผู้น าเสนอผลงานจะต้องเตรียมต้นฉบับบทความตามรูปแบบที่ก าหนดให้โดยเคร่งครัด            
ดูรายละเอียดการเตรียมต้นฉบับบทความวิจัยได้ที่ NIRC2019.bru.ac.th โดย 
 
การน าเสนอผลงาน 
 การเสนอผลงาน แบ่งออกเป็น 
       2.1 ภาคบรรยาย น าเสนอโดย PowerPoint ใช้เวลาน าเสนอเรื่องละ 12 นาที ตอบข้อ
ซักถาม 3 นาที โดยผู้น าเสนอจะต้ องส่งไฟล์ PowerPoint ที่ ใช้น าเสนอในรูปแบบ PDF มาที่  
nirc2019@bru.ac.th  ภายในวันที่ 25 มกราคม 2562 
       2.2 ภาคโปสเตอร์ ผู้น าเสนอผลงานวิจัยต้องยืนประจ าที่โปสเตอร์ในเวลาที่ก าหนด      
โดยสามารถน าโปสเตอร์มาติดที่บอร์ดในบริเวณที่ก าหนดไว้ ในวันที่ 31 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 

13.00-17.00 น.  ภาษาที่ใช้ในการน าเสนอส าหรับระดับชาติ สามารถน าเสนอได้ท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ส่วนระดับนานาชาติให้น าเสนอเป็นภาษาอังกฤษ 
 หมายเหตุ: หากผู้น าเสนอผลงานต้องการพ้ืนที่ในการแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย ขอให้แจ้ง
ความประสงค์มายังผู้จัดก่อนวันที่ 15 มกราคม 2562 
 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้น าเสนอผลงานวิจัย   
    ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้น าเสนอผลงานวิจัย ในวันที่  5 มกราคม 2562       
             หมายเหตุ:  ผลงานวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ที่ผู้น าเสนอได้แก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิ
แนะน าแล้ว จะถูกรวบรวมเป็น Online Proceedings ของการประชุม และสามารถสืบค้นข้อมูลได้ใน
ฐานข้อมูลการวิจัย Google Scholar และหากผลงานใดได้รับการพิจารณาว่ามีคุณภาพดีเยี่ยม จะได้รับ          
การพิจารณาให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 6 ฉบับ ที่อยู่ในฐาน TCI 1 
และ 2 และวารสารวิชาการที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งวารสารจากต่างประเทศ 
ทั้งนี้การได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการจะเป็นไปตามเงื่อนไขของวารสารนั้น ๆ       และเจ้าของ
ผลงานจะต้องมาน าเสนอผลงานวิจัยด้วยตนเองตามวันและเวลาที่ก าหนดในการประชุมฯ  ผลงานท่ี
น าเสนอและได้รับการตีพิมพ์สามารถน ามาเป็นส่วนหนึ่งของการส าเร็จการศึกษาตามประกาศของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
 
การพิจารณาผลงาน 
 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา  
และด าเนินการให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาบทความวิจัย
และบทความวิชาการในการเผยแพร่และตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ    ครั้งที่ 
3 พ.ศ. 2562 และค าสั่งมหาวิทยาลัยราชัฏบุรีรัมย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองบรรณาธิการรายงาน
สืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
 1. การพิจารณาการเลือกกลุ่มการน าเสนอผลงานและประเภทของการน าเสนอผลงาน 
 2. การพิจารณาการคัดเลือกผลงานวิจัยที่จะน าเสนอในการประชุม  และการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ร่วมเป็นแหล่งตีพิมพ์ หรือในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม  
 3. การพิจารณาตัดสิทธิ์การเสนอผลงานวิจัยในการประชุม ในกรณีต่อไปนี้ 
        3.1 บทคัดย่อ บทความวิจัย และโปสเตอร์ไม่ถูกต้องตามแบบฟอร์มหรือรูปแบบที่
ก าหนด รวมทั้งไม่ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
        3.2 การลงทะเบียนและการช าระค่าลงทะเบียนล่าช้า  และ/ หรือไม่ครบถ้วน 
 4. การพิจารณาผลงานโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิถือเป็นทีส่ิ้นสุด 
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ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้น าเสนอผลงานวิจัย   
    ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้น าเสนอผลงานวิจัย ในวันที่  5 มกราคม 2562       
             หมายเหตุ:  ผลงานวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ที่ผู้น าเสนอได้แก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิ
แนะน าแล้ว จะถูกรวบรวมเป็น Online Proceedings ของการประชุม และสามารถสืบค้นข้อมูลได้ใน
ฐานข้อมูลการวิจัย Google Scholar และหากผลงานใดได้รับการพิจารณาว่ามีคุณภาพดีเยี่ยม จะได้รับ          
การพิจารณาให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 6 ฉบับ ที่อยู่ในฐาน TCI 1 
และ 2 และวารสารวิชาการที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งวารสารจากต่างประเทศ 
ท้ังนี้การได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการจะเป็นไปตามเง่ือนไขของวารสารน้ัน ๆ       และเจ้าของ
ผลงานจะต้องมาน าเสนอผลงานวิจัยด้วยตนเองตามวันและเวลาที่ก าหนดในการประชุมฯ  ผลงานที่
น าเสนอและได้รับการตีพิมพ์สามารถน ามาเป็นส่วนหนึ่งของการส าเร็จการศึกษาตามประกาศของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
 
การพิจารณาผลงาน 
 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา  
และด าเนินการให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาบทความวิจัย
และบทความวิชาการในการเผยแพร่และตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ    ครั้งที่ 
3 พ.ศ. 2562 และค าสั่งมหาวิทยาลัยราชัฏบุรีรัมย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองบรรณาธิการรายงาน
สืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
 1. การพิจารณาการเลือกกลุ่มการน าเสนอผลงานและประเภทของการน าเสนอผลงาน 
 2. การพิจารณาการคัดเลือกผลงานวิจัยที่จะน าเสนอในการประชุม  และการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ร่วมเป็นแหล่งตีพิมพ์ หรือในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม  
 3. การพิจารณาตัดสิทธิ์การเสนอผลงานวิจัยในการประชุม ในกรณีต่อไปนี้ 
        3.1 บทคัดย่อ บทความวิจัย และโปสเตอร์ไม่ถูกต้องตามแบบฟอร์มหรือรูปแบบที่
ก าหนด รวมทั้งไม่ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
        3.2 การลงทะเบียนและการช าระค่าลงทะเบียนล่าช้า  และ/ หรือไม่ครบถ้วน 
 4. การพิจารณาผลงานโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิถือเป็นทีส่ิ้นสุด 

 



 

 

สารบัญ 
                                                    หน้า 

บทคัดย่องานวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
ด้านงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม (ภาคบรรยาย) 

 การพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องบดวัตถุดิบอาหารสัตว์น ้า       2 
  ชนินทร์ ครุฑรอด  วรานนท์ ใจเอื อ  อ้านวย จักษุกัน  และจรัญ ลิขิตรัตนพร  

 การออกแบบและสร้างเครื่องบรรจุน ้าบูดูกึ่งอัตโนมัตโดยใช้โปรแกรมพีแอลซี   11 
 ส้าหรับชุมชน 
  ฮาฟีซ แมแรกาเจ สับรี สะนอ อาซัน เจ๊ะยอ ฟิรเดานส์ เจ๊ะเต๊ะ และอัลฟา โตะละ  

 การพัฒนาเนื อดินปั้นเอิทเท่นแวร์ทุ่งเศรษฐี ที่มีความเหมาะสมกับการยับยั ง    21 
 การระเหยของน ้าในกระถางปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ ในจังหวัดก้าแพงเพชร 
  สฤษณ์  พรมสายใจ         

 การพัฒนาเครื่องย่อยเหง้ามันส้าปะหลังเพ่ือการเกษตรแปลงใหญ่มันส้าปะหลัง   31 
 จังหวัดก้าแพงเพชร 
  โยธิน ป้อมปราการ  และอานนท์ วงศ์มณี      

 อิฐดินดิบจากดินตะกอนประปาผสมแกลบและใบไผ่      40 
  กีฬาวรรธ  สาภูเมือง ธนกร  รสหอม อารีรัตน์ เมืองแสน และรัตนาภรณ์ สมฤทธิ์  

 อิฐดินดิบจากตะกอนดินประปาผสมใบอ้อย       50 
  ชัยณรงค์  มณีเลิศ  ทัตพงศ์  ค้าจันทร์  อารีรัตน์  เมืองแสน  
  และรัตนาภรณ์  สมฤทธิ์  

 การวิเคราะห์ความสมมาตรของลวดลายของอุโบสถโบราณในจังหวัดบุรีรัมย์   60 
  วารีรักษ์  ล้อมกลาง  ลัดดาวัลย์ บุตรยากรัด  และส้าคัญ ฮ่อบรรทัด  
 
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาคบรรยาย) 
 ผลของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือป้องกันพยาธิใบไม้ตับ  73 
 ในประชาชน ต้าบลบัลลังก์  อ้าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา 
  กัญนิกา  อยู่ส้าราญ  
 



 

 

สารบัญ (ตอ่) 
                                                  หน้า 

 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคการเกษตร  658 
 ของประเทศไทย 
  ปิยรัฐ  แก้วประเสริฐ นิโรจน์  สินณรงค์   เก นันทะเสน   และศิวรัตน์ กุศล 

 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท้างานกับความผูกพันต่อองค์การของครู  668 
 ในโรงเรียนสังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 
  สัณหวัช  วิชิตนนทการ   วันทนา  อมตาริยกุล  และประพรทิพย์  คุณากรพิทักษ์  

 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง  677 
 ส่วนท้องถิ่นของเทศบาลต้าบลปราสาท  อ้าเภอบ้านด่าน  จังหวัดบุรีรัมย์ 
  นัทธิตา  พรมนัส และสุธีกิติ์  ฝอดสูงเนิน  

 ปัจจัยการรังแกกันที่มีต่อการสื่อสารเชิงบวกของเยาวชนบนโลกไซเบอร์   687 
 ในเขตกรุงเทพมหานคร 
  พสิษฐ์  โสภณพงศพัฒน์   และขวัญใจ  จริยาทัศน์กร 

 เห็นใจกันบ้าง: อิทธิพลของภาพยนตร์สร้างสรรค์ที่มีต่อความเห็นอกเห็นใจ  698 
 ของนักศึกษาในหอพัก 
  พราว อรุณรังสีเวช   และวรรณ เฉลิมบุญ 

 ผลกระทบจากภาพยนตร์สยองขวัญที่มีต่อการลดลงของความสอดรู้สอดเห็นในผู้ชม 705 
  พราว อรุณรังสีเวช   และชญานิน แก้วบางยาง 

 ผลของการใช้ภาพยนตร์ดราม่ากระตุ้นความต้องการวางแผนชีวิตของผู้ชม  714 
  พราว อรุณรังสีเวช   และคเณศร์ จิตต์ไทย 

 กลวิธีทางภาษาอังกฤษของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต้อนรับของสถานประกอบการประเภท  723 
 อุตสาหกรรมบริการในการสร้างความพึงพอใจต่อข้อร้องเรียนแก่ลูกค้าชาวต่างชาติ 
 : กรณีศึกษาธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  รัชนีวรรณ ประยงค์กุล    และชุติมา อ้่าทอง 

 การศึกษาบทละคร เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน พิเภษณ์ถูกขับ พระราชนิพนธ์   733         
 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
  วาทิต ธรรมเชื อ  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายชือ่ผู้ทรงคุณวฒุิพิจารณากลัน่กรองคุณภาพบทความ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองคุณภาพบทความวิจัยและบทความระดับ
นานาชาติ (International level)  
1.1 ผศ.ดร.อภิญญา  วนิชพนัธุ ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

วิทยาเขตทุง่ใหญ่ 
1.2 รศ.ดร.อัญชลี   วรรณรักษ ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี

1.3 ดร.ประกาศิต  สิทธิตกิุล มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

1.4  รศ.ดร.ขวัญกมล  ดอนขวา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี

1.5 ผศ.ดร.เจษฎา   ตัณฑนชุ มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 

1.6 ผศ.ดร.สหลาภ   หอมวุฒิวงศ์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

1.7 ผศ.ดร.เรืองวรินท์  สราญรักษ์สกลุ มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 

1.8 ดร.วรรณา  อัมวรรธน์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

1.9 รศ.น.สพ.ดร.วรพล เองวานิช มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

1.10 ผศ.ดร.คัชรนิทร์   ภูนคิม มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

1.11 ผศ.ดร.ภาวิณี   ศิลาเกต ุ มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมย ์

1.12 ผศ.ดร.นาตยา  มนตร ี สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจา้คุณ
ทหารลาดกระบัง 

1.13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. น้อมจิตต์  แก้วไทย อนัเดร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

1.14 ศ.ดร.ประยงค์  แสนบุราณ มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

1.15 รศ.ดร.นรากร คณาศร ี มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

1.16 ผศ.ดร.บรรยง   ศรีตะวัน มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมย ์

1.17 ผศ.ดร.สุรชยั  ปิยานุกลู มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมย ์

1.18 ผศ.ดร.อัครพนท์  เนื้อไม้หอม มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมย ์

1.19 ผศ.ดร.นวมินทร์  ประชานันท ์ มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมย ์

1.20 ผศ.ดร.นฤมล  สมคณุา มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมย ์

1.21 ผศ.ดร.สุธิรา  มณีฉาย มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

1.22 ผศ.ดร.ทรงศักดิ์  ภูสีอ่อน มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

1.23 ผศ.ดร.ชูเกยีรติ  จารัตน ์ มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมย ์

1.24 ผศ.ดร.จงรักษ ์ เลี้ยงพานิช มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

1.25 ผศ.ดร.ค าภีรภาพ  อินทะน ู มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมย ์

1.26 ดร.ภัทรนนัท์  ทวดอาจ มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมย ์

1.27 ดร.สุภาพร  ปาโมกข์ มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมย ์

1.28 ศ.ดร.อนันต์  พลธาน ี มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

1.29 ดร.นิจพร  ณ พทัลงุ มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมย ์

1.30 ดร.สุชาดา  สานสุันต ์ มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมย ์



 

 

1.31 ผศ.ดร.วรวัฒน์  พรหมเด่น มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมย ์

1.32 รศ.ดร.ดรุณี  รุจิวรกานต ์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

2. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองคุณภาพบทความวิจัยและบทความวิชาการระดับ
นานาชาติ (International level) ชาวต่างประเทศ 
2.1 Dr. Rob Erwin  Associate Professor, Chair, Department of 

Professional Studies 
2.2 Dr. Walt Polka  Professor, Ph.D. Leadership Program 

2.3 Dr. Caitlin Riegel Adjunct Professor of Education, NU Campus 
and Online MAT 

2.4 Dr. Mike Smith Professor, Director of International Masters 
of Education Program 

2.5 Dr. Kurt Stahura Professor, Dean College of Hospitality and 
Tourism Management 

2.6 Prof. Dr. Will Barratt University of Malaya, Malaysia 

2.7 Assistant Prof. Dr. Justin Bucchio Middle Tennessee State University 

2.8 Assoc. Prof. Dr. Rosalina Karim Universiti Putra Malaysia 

2.9 Prof. Dr.Ilhan Cagirgan Akdeniz University, Turky 

2.10 Dr. Riza Abilgos-Ramos Philippine Rice Research Institute 

2.11 Dr. Myint Myint Sein Mandalay University Campus, Myanmar 

 

3. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองคุณภาพบทความวิจัยและบทความวิชาการ
ระดับชาติ (National level) ภายนอกมหาวิทยาลัย (External reviewer) 

3.1 ศาสตราจารย ์ดร.ธีระ รุญเจริญ มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกลุ 

3.2 ศาสตราจารย ์ดร.ประยงค ์ แสนบุราณ มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

3.3 รองศาสตราจารย์ ดร.อนนัต ์ พลธาน ี มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

3.4 รองศาสตราจารย์ ดร.นรากร คณาศร ี มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

3.5 รองศาสตราจารย์ ดร.นภิาพร ชุติมันต ์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

3.6 รองศาสตราจารย์ ดร.บงัอร กุมพล มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

3.7 รองศาสตราจารย์ ดร.วิมลรัตน ์ สุนทรโรจน ์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

3.8 รองศาสตราจารย์ ดร.เผชิญ กิจระการ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

3.9 รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ชูก าแพง มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

3.10 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญชม ศรีสะอาด มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 



 

 

3.11 รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

3.12 รองศาสตราจารย์ ดร.สทิธิชยั ตันศรสีกลุ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

3.13 รองศาสตราจารย์ ดร.ธูปทอง กว้างสวาสดิ ์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

3.14 รองศาสตราจารย์น.สพ. ดร.วรพล เองวานิช มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

3.15 รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ชุติมาสกลุ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุร ี

3.16 รองศาสตราจารย์ ดร.โยธนิ แสวงด ี มหาวิทยาลยัมหิดล 

3.17 รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร  ฉัตรศภุกลุ มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 

3.18 รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรสุดา ภูมิพนัธุ ์ มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา 

3.19 รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญกมล ดอนขวา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี

3.20 รองศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี 

3.21 รองศาสตราจารย์ ดร.สนุทร โคตรบรรเทา วิทยาลยันครราชสีมา 

3.22 รองศาสตราจารย์มัลลวีร์ อดุลวัฒนศิร ิ มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

3.23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนัธ์ศกัดิ ์ พลสารัมย ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3.24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุบล ชาอ่อน มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

3.25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรกัษ ์ เลี้ยงพาณิชย ์ มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

3.26 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชวนา เหลืององักูร มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

3.27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย ์ ศิลป์ศิริวานิชย ์ มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

3.28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิโชค ตั้งตระการ มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

3.29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลกัษณ ์ มีทอง มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

3.30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พญ.คชัรินทร ์ ภูนคิม  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

3.31 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุทธ แก้วมารยา  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

3.32 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสทิธิ ์ ทองใบ มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

3.33 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย ์ ศิลป์ศิริวาณิชย ์ มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

3.34 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก่อพงษ ์ พลโยราช มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

3.35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ ์ แสงประจักษ ์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

3.36 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ ์ แสงสุระ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

3.37 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณ ี บุญชาร ี มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

3.38 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลกัษณ ์ วิริยะพงษ์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

3.39 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหลาภ หอมวุฒิวงศ์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 



 

 

3.40 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร อัฒจักร มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

3.41 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระศกัดิ ์ วรฉัตร มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

3.42 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลกัษณ ์ วิริยะพงษ์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

3.43 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน ์ ส่งกลิน่ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

3.44 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ ์ ภูสีอ่อน มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

3.45 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย ์ จันทรศ์ิริสิร มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

3.46 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภมรพรรณ ์ ยุระยาตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

3.47 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีรา มณีฉาย มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

3.48 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณัรัตน ์ ผาด ี มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

3.49 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตร ี วงษ์สะพาน มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

3.50 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สยาม จวงประโคน มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

3.51 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์รัชช์ วรมิตรไมตรี มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

3.52 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกลุ ภูมิโคกรักษ ์ มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา 

3.53 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี อมรศิลปะชัย มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา 

3.54 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ ดีจริง มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา 

3.55 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประหยัด ภูมิโคกรักษ ์ มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา 

3.56 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวียา ปรารถนาดี มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา 

3.57 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนิดา ผาติเสนะ มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา 

3.58 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองวรินท์ อินทรวงษส์ราญรักษ์สกลุ มหาวิทยาลยัศรนีครนิทร 

3.59 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้อมจิตร แก้วไยอันเดร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 

3.60 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระชัย บงการณ ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

3.61 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา อัมมวรรธน์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี

3.62 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน ์ เรืองมนตรี มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

3.63 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาตยา มนตรี สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้า
เจ้าคณุทหาร ลาดกระบัง 

3.64 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร สุจาร ี มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม 

3.65 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเศษ ชิณวงศ ์ มหาวิทยาลยัราชภัฏสุรนิทร ์

3.66 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ตัณฑนชุ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี

3.67 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา วณิชพนัธุ ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช 

3.68 อาจารย์ ดร.ณิชฎา กีรติอุไร มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา 



 

 

3.69 อาจารย์ ดร.อาภรณ ์ โพธิ์ภา มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

3.70 อาจารย์ ดร.ธนัชพร กิตติก้อง มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

3.71 อาจารย์ ดร.กัญญารัตน ์ โคจร มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

3.72 อาจารย์ ดร.สุขิริณณ ์ อามาตย์บัณฑิต มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

3.73 อาจารย์ ดร.พนสั โพธิบัต ิ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

3.74 อาจารย์พนัตรีหญิง ดร.ดุษฎี เล็บขาว มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

3.75 อาจารย์ ดร.ฐิติวรดา พลเยี่ยม มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

3.76 อาจารย์ ดร.พิมปณุยวจัน ์ ทุมเมืองปกั มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

3.77 อาจารย์ ดร.ปิติพงศ ์ พิมพพ์ิเศษ มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

3.78 อาจารย์ ดร.ธนาภรณ ์ พันทวี มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด 

3.79 อาจารย์ ดร.ศุภมาศ ศรีวงศพ์ุก มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุร ี

3.80 อาจารย์ ดร.ประยูร เชาวนนีาท มหาวิทยาลยัราชภัฏชัยภูม ิ

3.81 อาจารย์ ดร.ถาวรีย ์ แสงงาม มหาวิทยาลยัอิสเทริ์นบุรีรัมย ์

3.82 อาจารย์ ดร.ปรีชา อุยตระกูล นักวิชาการอิสระ 

4. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองคุณภาพบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ 
ระดับชาติ (National level) ภายในมหาวิทยาลัย (Internal reviewer) 

4.1 รองศาสตราจารย์มาลณิ ี จุโฑปะมา 

4.2 รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณ ี รุจิกรกานต ์

4.3 รองศาสตราจารย์ ดร. สมมาตร ์ ผลเกิด 

4.4 รองศาสตราจารย์ ดร. อาลยั จันทรพ์าณชิย ์

4.5 รองศาสตราจารย์ ดร.จรัส สว่างทพั 

4.6 รองศาสตราจารย์ ดร.จุรีพร จันทรพ์าณชิย ์

4.7 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  ปาโนรัมย ์

4.8 รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ สุวรรณรักษ ์

4.9 รองศาสตราจารย์ประชัน คะเนวนั 

4.10 รองศาสตราจารย์สายใจ ทันการ 

4.11 รองศาสตราจารย์สมบัต ิ ประจญศานต ์

4.12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทียบ ละอองทอง 

4.13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันทนีย์ นามสวสัดิ ์

4.14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร ์ ประชานันท ์



 

 

4.15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนุันทา วีรกุลเทวัญ 

4.16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิราณ ี จุโฑปะมา 

4.17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศกัดิ ์ จีวัฒนา 

4.18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินทิพย ์  พิมพก์ลัด 

4.19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม 

4.20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สพุัตรา รักการศลิป ์

4.21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ศักดิป์กรณ์กานต ์

4.22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิราพร ศิรินนท ์

4.23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลรัตน ์ สมใจ 

4.24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บณุย์เสนอ   ตรีวิเศษ 

4.25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลรัตน ์ ยาทองไชย 

4.26 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ค าภีรภาพ อินทะน ู

4.27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สภุาพร ชื่นชจูิตร 

4.28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์ พรหมเด่น 

4.29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลกนัยา  ศรีสุข 

4.30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จาริน ี  ม้าแก้ว 

4.31 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวัฒน ์ วิมุตติสุขวิริยา 

4.32 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สมคณุา 

4.33 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราล ี โกศยั 

4.34 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี   ถุงแก้ว 

4.35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สถาพร วิชัยรัมย ์

4.36 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโศก ไทยจนัทรารกัษ์ 

4.37 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย ์ มาลี 

4.38 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินิรณี ทัศนะเทพ 

4.39 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชยั   ปิยานุกลู 

4.40 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ปะติตังโข 

4.41 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาวณิี  ศิลาเกษ 

4.42 อาจารย์ ดร.กระพนั ศรีงาน 

4.43 อาจารย์ ดร.โกวิท วัชรินทรางกูร 

4.44 อาจารย์ ดร.ธิติ ปัญญาอินทร ์

4.45 อาจารย์ ดร.เบญจพร วรรณูปถัมภ ์

4.46 อาจารย์ ดร.ธนพล ตีรชาติ 

4.47 อาจารย์ ดร.พิสมยั   ประชานันท ์

4.48 อาจารย์ ดร.นิจพร   ณ  พัทลุง 



 

 

4.49 อาจารย์ ดร.ขัตติยา ชัชวาลพาณชิย ์

4.50 อาจารย์ ดร.ศรีเพ็ญ  พลเดช 

4.51 อาจารย์ ดร.เทพพร  โลมารักษ ์

4.52 อาจารย์ ดร.พัชน ี กุลฑานันท ์

4.53 อาจารย์ ดร.ฐิตาภรณ ์ เวียงวิเศษ 

4.54 อาจารย์ ดร.สุภาพร ปาโมกข์ 

4.55 อาจารย์ ดร.วริษฐ์ กิตต์ิธนารุจน ์

4.56 อาจารย์ ดร.เมษยา บุญสลีา 

4.57 อาจารย์ ดร. เชาวลิต สิมสวย 

4.58 อาจารย์ ดร.วิษณ ุ ปัญญายงค ์

4.59 อาจารย์ ดร.สุชาต ิ หอมจันทร ์

4.60 อาจารย์ ดร.สมศกัดิ ์ พันธศ์ิร ิ

4.61 อาจารย์ ดร.ธีรารัตน ์ จีระมะกร 

4.62 อาจารย์ ดร.สาวิตรี   อกนิษฐ์เสนีย ์

4.63 อาจารย์ ดร.เสาวรัตน์  ทศศะ 

4.64 อาจารย์ ดร.ทิพวลัย ์ แสนค า 

4.65 อาจารย์ ดร.ปรัชญา ชุมแวงวาป ี

4.66 อาจารย์ ดร. สุชาดา  สานสุันต ์

4.67 อาจารย์ ดร. สุธกีิติ์  ฝอดสูงเนนิ 

4.68 อาจารย์ ดร. ปรัชญา  ชุมแวงวาป ี

4.69 อาจารย์ ดร.พรพิมล รุ่งเรืองศลิป ์

4.70 อาจารย์ ดร.ประทวน วันนิจ 

4.71 อาจารย์ ดร.คคนางค์   ช่อช ู

4.72 อาจารย์ ดร.จริยาภรณ์   ปิตาทะสังข์ 

4.73 อาจารย์ ดร.ดุสิต   อุทิศสนุทร 

4.74 อาจารย์ ดร.ธเนศ   เฮ่ประโคน 

4.75 อาจารย์ ดร.ดนัย   นิลสกลุ 

4.76 อาจารย์ ดร.สายรุง้  สอนสุภาพ 

4.77 อาจารย์ ดร.บรรเจิด   สอนสุภาพ 

4.78 อาจารย์ ดร.ภัทรนันท์   ทวดอาจ 

4.79 อาจารย์ ดร.ชูศกัดิ์   ยาทองไชย 

4.80 อาจารย์ ดร.ราชัย บุณยรัตผลนิ ฉ่ าทรพัย์ 
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1.  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ การน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
ระดับนานาชาติ (International Level)  

1.1 Professor Dr. Leslie Barratt University of Malaya, Malaysia 

1.2 Professor Dr. Ilhan Cagirgan Akdeniz University, Turkey 

1.3 Professor Dr. Ni Ni Hlaing Mandalay University Campus, Myanmar 

1.4 Professor Dr. Barbara F. Turnage     Middle Tennessee State University 

1.5 Professor Dr. Justin Bucchio     Middle Tennessee State University 

1.6 Professor Dr. Ted Yu-Chung Liu National Ping Tung University,Taiwan 

1.7 Professor Dr. Sa San Nwe Retied Rector of University of Pharmacy, Yangon, Mynamar 

1.8 Professor Dr. Myint Myint Sein Mandalay University Campus, Myanmar 

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

1.10 Dr. Ashok Thorat Institute of Advanced Studies in English, Pune, India 

1.11  รองศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี     วรรณรักษ ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี

1.12  รองศาสตราจารย์ ดร. จรสั       สว่างทพั นักวิชาการอิสระ 

1.13  รองศาสตราจารย์ ดร. สมพร     ดวนใหญ่ มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี 

1.14  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรชัย      มุ่งไธสง มหาวิทยาลยัราชภัฏเชยีงราย 

1.15  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประกาศิต    สิทธิตกิุล มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

1.16  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัครพนท์    เนื้อไม้หอม มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมย ์

1.17  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์      ประขานนัท ์ มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมย ์
 
2. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ การน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation)
ระดับชาติ (National Level) 

2.1 รองศาสตราจารย์ ดร.อาลยั    จันทรพ์าณชิย์  มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมย ์

2.2 รองศาสตราจารย์ ดร.จุรพีร    จันทรพ์าณชิย ์ นักวิชาการอิสระ 

2.3 รองศาสตราจารย์ ดร.สมมาตร์    ผลเกิด นักวิชาการอิสระ 

2.4 รองศาสตราจารย์ ดร.จณิณวฒัร    ปะโคทัง มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี 

2.5 รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรสดุา    ภูมิพนัธุ ์ มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา   

2.6 รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต    ชูก าแพง มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

2.7 รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท    เนืองเฉลิม มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

2.8 รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญกมล    ดอนขวา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี

2.9 รองศาสตราจารยส์ายใจ    ทันการ มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมย ์

2.10 รองศาสตราจารยส์มบัติ    ประจญศานต ์ มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมย ์

2.11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวยีา    ปรารถนาดี มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา 



 

 

2.12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์   ภูสีอ่อน มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

2.13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนสุรณ์    แสงประจักษ ์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

2.14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สภุกร    หาญสูงเนนิ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

2.15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจษฏา    ตัณฑนชุ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี

2.16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ   โรจนดิษฐ ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี

2.17  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศริาณี   จุโฑปะมา มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมย ์

2.18  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สภุาพร   ชื่นชจูิตร มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมย ์

2.19  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล    ศักดิป์กรณ์กานต ์ มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมย ์

2.20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลนิทพิย์   พิมพก์ลัด มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมย ์

2.21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณี    มาลี มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมย ์

2.22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญรัตน์   พุฑฒิพงษ์ชัยชาญ   มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมย ์

2.23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ    แก้วศร ี มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมย ์

2.24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จาริณี    ม้าแก้ว มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมย ์

2.25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์   พรหมเด่น มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมย ์

2.26 อาจารย์ ดร.กระพัน     ศรีงาน มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมย ์

2.27 อาจารย์ ดร. โกวทิ     วัชรินทรางกูร มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมย ์

2.28 อาจารย์ ดร.สุธกีิติ์     ฝอดสูงเนนิ มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมย ์

2.29 อาจารย์ ดร.คคนางค์     ช่อช ู มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมย ์

2.30 อาจารย์ ดร.ดนยั     นิลสกลุ มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมย ์

2.31 อาจารย์ ดร.ประยูร     เชาวนนีาท มหาวิทยาลยัราชภัฏชัยภูม ิ

2.32 อาจารย์ ดร.ถาวรีย ์    แสงงาม มหาวิทยาลยัเวสเทริน์ บุรีรัมย ์
 
3. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การน าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ระดับนานาชาติ 

(International Level)  
3.1  รองศาสตราจารย์ ดร. สุนทรีพร    ดวนใหญ่ มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี 

3.2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล      สมคณุา มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมย ์

3.3  อาจารย์ ดร. ณฐัพล     สนธ ิ มหาวิทยาลยัราชภัฏเชยีงราย 
 

4. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การน าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ระดับชาติ (National 
Level)  

4.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศกัดิ์    จีวัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมย ์

4.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทริาพร   ศิรินนท ์ มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมย ์

4.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์    พรหมเด่น มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมย ์



 

 

4.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชัรี   ถุงแก้ว มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมย ์

4.5 อาจารย์ ดร.บรรเจิด    สอนสุภาพ มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมย ์

4.6 อาจารย์ ดร.ฐิตาภรณ์    เวียงวิเศษ มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมย ์

4.7 อาจารย์ ดร.เมษยา    บุญลลีา มหาวิทยาลยัราชภักบุรีรัมย ์

4.8 อาจารย์ ดร.จริยาภรณ์    ปิตาทะสังข์ มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมย ์

4.9 อาจารย์ ดร.เทพพร    โลมารักษ ์ มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมย ์
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