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บทคัดย่อ 
 
 เนื่องจากนักเรียนนักศึกษามักพบปัญหาจากการขาดความเห็นอกเห็นใจของเพ่ือนร่วมห้อง
ในหอพัก ผู้วิจัยจึงผลิตสื่อภาพยนตร์เชิงสร้างสรรค์เพ่ือชี้ให้เห็นถึงปัญหาของความเห็นแก่ตัวและการ
ขาดความเห็นอกเห็นใจ และทดสอบเปรียบเทียบระดับความเห็นอกเห็นใจก่อนและหลังรับชมสื่อ 
นักศึกษาที่อาศัยในหอพัก 106 คนท าแบบสอบถาม ผลการทดสอบค่า t แสดงให้เห็นว่า ผู้ชม
ภาพยนตร์มีความเห็นอกเห็นใจมากขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ผู้วิจัยจึงแนะน าว่า ผู้ผลิตสื่อหรือ
นักศึกษาสาขาภาพยนตร์และแอนิเมชัน ควรผลิตสื่อเชิงสร้างสรรค์ที่สามารถแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวันได้ โดยสอนให้ผู้ชมมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น 
 
ค าส าคัญ : ความเห็นอกเห็นใจ หอพัก ภาพยนตร์สร้างสรรค์ สื่อสร้างสรรค์ 
  

Abstract 
 
 Because most students experience the problem of staying in dormitory 
regarding the lack of empathy of roommates, the current study aimed to (1) produce a 
prosocial film telling the result of the lack of empathy and selfishness, and ( 2) 
compare the level of empathy before and after media exposure. One hundred and six 
students stayed in dormitories helped fill in the questionnaire.  Paired sample t-test 
was use to analyze the data.  The finding showed that the movie produced in this 
study could significantly heighten the level of empathy in the participants.  The 
researchers suggested that other types of prosocial media should also be produced to 
solve the routine problems by teaching people to behave better. 
 
Keyword : Empathy, Dormitory, Prosocial Films, Prosocial Media 
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1. บทน า 
 ช่วงเวลาที่นักเรียนมัธยมได้เติบโตและเรียนต่อในระดับชั้นปริญญาตรีนั้น พวกเขาจะพบ
กับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตหลายด้าน ซึ่งด้านหนึ่งที่นักศึกษาหลายคนได้ประสบคือการย้ายจากบ้าน
มาอยู่ในหอพักไม่ว่าจะหอในหรือนอกรั้วมหาวิทยาลัย  เนื่องจากนักศึกษามาจากหลากหลายจังหวัด 
มีพ้ืนเพที่แตกต่างกัน การมาอาศัยอยู่ร่วมกันจึงอาจเกิดปัญหาได้ และปัญหาที่สามารถพบได้บ่อยคือ 
ความเห็นแก่ตัวของเพ่ือนร่วมห้องพัก จิตลักษณะหนึ่งที่จะช่วยให้ความเห็นแก่ตัวลดลงนั้นคือ 
ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) (Barasch, Levine, Berman, & Small, 2014) ความเห็นอกเห็นใจ
ในตัวคนหนึ่ง ๆ สามารถส่งผ่านไปยังคนที่เขาสื่อสารด้วยได้ เช่น การซึมซับและเอาคู่สนทนาเป็น
แบบอย่าง ตามทฤษฎีการปรับตัวตามสภาพสังคม (Communication Accommodation Theory) 
(Giles & Williams, 1992; พราว อรุณรังสีเวช, 2554) 
 การเห็นอกเห็นใจสามารถก่อให้เกิดผลที่ดีได้หลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท าให้เกิด
พฤติกรรมที่ดีที่สร้างสรรค์สังคม เห็นประโยชน์และความสุขของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์และ
ความสุขส่วนตน (Light et al., 2015)  ในด้านการแพทย์ แพทย์ที่มีความเห็นอกเห็นใจมักจะมี
อารมณ์ในเชิงบวกส าหรับการรักษาคนไข้ ซึ่งส่งผลดีและก่อให้เกิดความพึงพอใจของคนไข้ (Leonard, 
Campbell, & Gonzalez, 2018) ในด้านการศึกษา การพัฒนาการเห็นอกเห็นใจของนักเรียนช่วยลด
พฤติกรรมการกลั่นแกล้งและลดความรุนแรงภายในโรงเรียนได้ (Lee, Lee, & Kim, 2018) 
ความเห็นอกเห็นใจเคยถูกค้นคว้ามาแล้วในด้านการบริหารงานของหอพักนักศึกษา นักศึกษามีความ
พอใจในการบริการของเจ้าหน้าที่หอพักที่มีความเอาใจใส่และมีความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อยู่อาศัย 
(Nabilocu & Khani, 2015) นอกจากนี้ความเห็นอกเห็นใจของเจ้าหน้าที่หอพักยังท าให้นักศึกษาที่
พักอาศัยพึงพอใจต่อสถานท่ีพักอีกด้วย (Thi, 2018)  
 จากที่ทราบว่าความเห็นอกเห็นใจสามารถน ามาซ่ึงผลลัพธ์ที่ดีในหลาย ๆ ด้าน รวมถึงการ
สื่อสารและความพึงพอใจในการใช้ชีวิตในหอพัก จึงควรที่จะต้องศึกษางานวิชาการในอดีตที่พยายาม
ระบุที่มาของความเห็นอกเห็นใจ Lee, Lee, and Kim (2018) ได้ท าการวิจัยพบว่า การเรียนการ
สอนแบบเอาใจใส่ท าให้เป็นผลดีต่อนักเรียน และท าให้นักเรียนมีความเห็นอกเห็นใจต่อเพ่ือนร่วมชั้น
เรียนในวิชาศิลปะมากขึ้น ส่วนในงานการศึกษาของ Shaver, Mikulincer, Gross, Stern, Cassidy, 
and Cassidy (2016) ได้กล่าวไว้ว่า ผู้ปกครองที่เข้าใจความรู้สึกของลูกจะท าให้ลูกมีความเห็นอกเห็น
ใจและมีพฤติกรรมที่ดีในอนาคต ทางด้าน Van der Graaff, Carlo, Crocetti, Koot, and Branje 
(2018) ท าการวิจัยพบว่าการมองในมุมมองของผู้อ่ืนด้วยการสมมุติตัวเองอยู่ในสถานการณ์ของผู้อ่ืน 
(Perspective Taking) ท าให้บุคคลนั้นมีความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืนและความเห็นอกเห็นใจนี้ก่อให้เกิด
พฤติกรรมเอ้ือต่อสังคม (Prosocial Behavior) 
 ด้ า น สื่ อ ทั่ ว ไป   Coyne, Padilla-Walker, Holmgren, Davis, Collier, Memmott-
Elison, and Hawkins (2018) พบว่า ผู้ชมที่รับชมสื่อที่สร้างสรรค์สังคม (Prosocial Media) จะ
ก่อให้เกิดความเห็นอกเห็นใจที่เพ่ิมขึ้น และลดความก้าวร้าวลงได้ นอกจากนี้สื่อที่เป็น วิดีโอเกมส์ที่มี
เนื้อหาที่สร้างสรรค์ท าให้ผู้เล่นเกิดความเห็นอกเห็นใจและมีพฤติกรรมที่ช่วยเหลือผู้อ่ืนมากยิ่งขึ้น 
(พราว อรุณรังสีเวช และ สิริพร มีนานันทน์ , 2557; Prot et al., 2014) ในด้านของการโฆษณาที่มี
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ตัวการ์ตูนหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นพรีเซ็นเตอร์ Ruth (2017) ได้พบว่า แม้ว่าการโฆษณา 
(Campaign) จะสอนให้ผู้ชมท าดี แต่ถ้าการโฆษณานั้นมีตัวการ์ตูนหรือบุคคลที่มีข่าวไม่ดี ก็จะไม่
สามารถสร้างความเห็นอกเห็นใจในตัวผู้ชมและพวกเขาจะไม่มีการบริจาคเงินช่วยเหลือ 
 จากงานวิชาการที่ได้กล่าวถึงในข้างต้นนั้น แสดงให้เห็นว่าสื่อท่ีมีเนื้อหาสร้างสรรค์สามารถ
ท าให้ผู้ชมมีพฤติกรรมที่ดี และมีความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืนเพ่ิมมากขึ้น ผู้วิจัยจึงจัดท าสื่อภาพยนตร์ ที่
แสดงให้เห็นปัญหาของการขาดความเห็นอกเห็นใจในการอยู่ร่วมหอพักกับเพ่ือนและทดสอบ
ประสิทธิผลของสื่อดังกล่าวในการเพ่ิมระดับความเห็นอกเห็นใจในการอยู่ร่วมหอพักกับผู้อ่ืน 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 ผลิตภาพยนตร์เกี่ยวกับชีวิตในหอพักที่แสดงให้เห็นถึงผลของการขาดความเห็นอกเห็น
ใจ 
 2.2 ทดสอบเปรียบเทียบระดับความเห็นอกเห็นใจก่อนและหลังรับชมสื่อภาพยนตร์ 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเก็บข้อมูล ผู้วิจัยใช้ 
G*Power 3.0.10 ที่ห้องคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยในการค านวณจ านวนกลุ่มตัวอย่าง โดยตั้ งค่า 
Effect Size ต่ า คือ 0.3 ซึ่งจ านวนกลุ่มตัวอย่างควรมีอย่างน้อยคือ 90 คน ดังนั้นผู้วิจัยจึงตั้งใจเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างไม่เกิน 120 คน โดยท้ายที่สุด การวิจัยได้รับข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 
106 คน ซึ่งมาจากวิธีการ Snowball Sampling 
 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่พักอาศัยในหอพักนอกมหาวิทยาลัย ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ขอให้พวกเขาท าแบบสอบถามชุดแรก เพ่ือวัดระดับความเห็นอกเห็นใจใน
การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในหอพัก และต่อมา พวกเขาจะได้รับชมภาพยนตร์ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นซึ่งมีเนื้อหา
เกี่ยวกับการขาดความเห็นอกเห็นใจในการใช้ชีวิตในหอพัก ซึ่งในภาพยนตร์ได้แสดงให้เห็นถึงปัญหาที่
จะเกิด ความตึงเครียด การเอารัดเอาเปรียบ การหาแนวทางแก้ไข และจบลงที่การแก้ไขปัญหาโดย
เพ่ือนร่วมห้องเริ่มมีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน 
 การรับชมภาพยนตร์นั้น กลุ่มตัวอย่างได้ใช่อุปกรณ์คือ โทรศัพท์มือถือ และคอมพิวเตอร์
ตามแต่ที่สะดวก  หลังจากรับชมภาพยนตร์ พวกเขาได้ท าแบบสอบถามอีกชุดหนึ่ง ซึ่งใช้ในการวัด
ระดับความเห็นอกเห็นใจเช่นเดียวกันกับในชุดแรก แต่มีการปรับเปลี่ยนค าพูด เช่น จากเดิม “ฉัน
มักจะพยายามเข้าใจเพ่ือนร่วมห้องเวลาที่เห็นเขาท าในสิ่งที่ฉันไม่ชอบ” เป็น “แม้เพ่ือนร่วมห้องท าใน
สิ่งที่ฉันไม่ชอบ ฉันจะพยายามเข้าใจเขา”  และจากเดิม “ฉันสงสารเพ่ือนร่วมห้องเมื่อเขารู้สึกแย่” 
เปลี่ยนเป็น “เมื่อเพ่ือนร่วมห้องรู้สึกแย่ ฉันจะสงสารเขา” เป็นต้น แบบสอบถามทั้ง 2 ชุดมีจ านวน 5 
ข้อ และอยู่ในรูปแบบ 4-Point Likert Scale 
 เมื่อได้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแล้ว ผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาค านวณโดยโปรแกรมทางสถิติที่
ติดตั้งไว้ในห้องคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย การทดสอบค่า t แบบ Paired Sample T-Test ได้ถูก
น ามาใช้เพ่ือเปรียบเทียบความเห็นอกเห็นใจในการอยู่หอพักก่อนและหลังรับชมสื่อ 
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4. ผลการวิจัย 
 เรื่องย่อของภาพยนตร์ที่ถูกผลิต 
 ผู้หญิงสองคนเป็นเพ่ือนกันมาเป็นเวลานาน แต่พ่ึงตัดสินใจมาอาศัยในห้องพักในหอ
เดียวกัน เพราะต้องการแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในการเช่าที่พัก โดยคนหนึ่งไม่มีความเกรงใจในการอยู่
ร่วมกัน เช่น การน าขนมมารับประทานบนเตียงนอน การไม่ยอมซักผ้า กองผ้าท่ีเหม็นจนเต็มทางเดิน 
ไม่ยอมท าความสะอาดห้องน้ าจนมีเส้นผมจ านวนมากตามพ้ืน รวมถึงไม่ยอมห่อผ้าอนามัย แต่กลับทิ้ง
ผ้าอนามัยที่พ้ืนห้องน้ าแทน นอกจากนี้ยังขโมยชุดชั้นในของเพ่ือนไปใส่ เพราะตนเองไม่ได้ซักผ้า 
เหตุการณ์ทั้งหมดนี้ ท าให้เพ่ือนร่วมห้องอีกคนหนึ่งเก็บกด เพราะถึงแม้จะพยายามพูดว่าตนเองไม่
ชอบ และพยายามตักเตือนให้เพ่ือนท าความสะอาด แต่ท้ายที่สุดตนเองก็ต้องเป็นคนลงมือท าความ
สะอาดและดูแลห้องแต่ผู้เดียว  เธอจึงตัดสินใจที่จะย้ายไปอยู่ที่อ่ืน เธอได้โทรหาผู้ปกครอง เพราะเธอ
มีปัญหาเรื่องค่าเช่า ถ้าเธอย้ายไปอยู่คนเดียวที่หอพักอ่ืน เธอและผู้ปกครองอาจเดือดร้อนเรื่อง
ค่าใช้จ่าย ในเวลานั้นเธอร้องไห้ ไม่มีทางออก กดดัน ในที่สุดเธอตัดสินใจย้ายออกจากหอพักนั้น เธอ
เก็บข้างของใส่กระเป๋าและก าลังจะเดินออกจากห้อง ณ ขณะนั้น เพ่ือนของเธอได้เดินเข้ามาพบ 
เพ่ือนของเธอพ่ึงเข้าใจว่าเขาท าให้เพ่ือนร่วมห้องทุกข์ทรมานได้ถึงเพียงนี้ ทั้งสองจึงพูดคุยปรับความ
เข้าใจกัน โดยท้ายที่สุด เพ่ือนที่ไม่เคยรับผิดชอบเรื่องการดูแลห้องพัก ได้มาช่วยกันดูแลรักษาความ
สะอาด และท้ังสองก็คืนดีกัน และสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในห้องพักต่อไป 
 การเปรียบเทียบระดับความเห็นอกเห็นใจ 
 การเปรียบเทียบระดับความเห็นอกเห็นใจโดยใช้การทดสอบค่า t พบว่าผู้ชมมีความเห็นอก
เห็นใจมากขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (t=14.776; p=.001) ซึ่งระดับคะแนนเพ่ิมขึ้นจากเดิมคือ 
14.392 ไปที่ 17.896 จากคะแนนเต็ม 20 
 แม้ว่างานวิจัยนี้มิได้มีการทดสอบคุณภาพแบบสอบถามก่อนเก็บข้อมูล ผู้วิจัยได้หาค่า 
Cronbach's alpha เพ่ือเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัยคนอ่ืน ๆ ที่ต้องการใช้แบบสอบถามนี้ โดยค่าดังกล่าว
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้คือ แบบสอบถามก่อนรับชมภาพยนตร์ที่ค่า Cronbach's alpha คือ .838 
และ หลังรับชมภาพยนตร์คือ .783 
 
5. การอภิปรายผล 
 ผลการวิจัยของงานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าสื่อภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ที่ชี้ให้เห็น
โทษของการขาดความเห็นอกเห็นใจของผู้ที่อยู่ร่วมกันในหอพักนั้น สามารถเพ่ิมระดับความเห็นอก
เห็นใจในผู้ชมได้จริง  ปัญหาการขาดความเห็นอกเห็นใจในหอพักนี้ไม่เคยถูกค้นคว้าในงานวิจัยอ่ืน ๆ 
จึงท าให้งานวิจัยนี้ช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้ในด้านดังกล่าว 
 ผลการวิจัยนี้ยังถูกสนับสนุนจากผลการวิจัยของงานวิจัยอ่ืน ๆ และข้อค้นพบในบทความ
วิชาการจ านวนมาก ที่ว่า สื่อมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงจิตลักษณะ ความเชื่อ และพฤติกรรมของผู้ชม 
ทั้ ง ใน ด้ าน ดี  (พ ร าว  อรุณ รั ง สี เว ช  แ ล ะ สิ ริ พ ร  มี น านั น ท น์ , 2557 ; Mongkolprasit & 
Arunrangsiwed, 2016) และไม่ดี (Anderson et al., 2010) แม้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะน าเสนอ
ความก้าวร้าวทางอ้อม (Indirect Aggressiveness) ความขาดความเห็นอกเห็นใจ และความเห็นแก่



 

702 
 

ตัว ที่อาจดูเกินกว่าในชีวิตจริง เพราะพฤติกรรมไม่ดีทั้งหมดถูกรวบรวมมาน าเสนอในระยะเวลาอันสั้น 
แต่ภาพยนตร์เรื่องนี้สามารถจัดว่าเป็นสื่อที่มีความสร้างสรรค์สังคม เพราะสามารถกระตุ้นให้ผู้ชมที่มี
ลักษณะเดียวกับตัวละคร คือ เป็นนักศึกษาที่อาศัยในหอพัก สามารถรับรู้ได้ถึงปัญหาของความขาด
ความเห็นอกเห็นใจ และได้แง่คิด จนท าให้เกิดความเห็นอกเห็นใจแก่เพ่ือนร่วมหอพักของตน 
 ผู้วิจัยจึงน าเสนอให้ผู้ผลิตสื่อมืออาชีพ นักศึกษาภาพยนตร์ และนักศึกษาแอนิเมชัน ได้
ผลิตสื่อที่สร้างสรรค์สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือแก้ไขปัญหาที่คนจ านวนมากต้องเผชิญใน
ชีวิตประจ าวัน โดยขอแนะน าเพ่ิมเติมว่า ควรน าเสนอเรื่องราวให้เข้าถึงอารมณ์ของผู้ชม ให้ผู้ชมเกิด
ความรู้สึกร่วม มีความสะเทือนใจ เห็นใจ และสามารถเชื่อมโยงเหตุการณ์ในภาพยนตร์กับชีวิตจริง
ของตนถึงแม้ว่าภาพยนตร์ที่ท ารายได้สูงจ านวนมาก เป็นภาพยนตร์ที่ใช้เทคนิคพิเศษ มีความรุนแรง 
มีการต่อสู้ แต่ผู้ก ากับและผู้ผลิตก็สามารถสอดแทรกฉากและบทพูดที่ท าให้ผู้ชมได้รับรู้ถึงปัญหาสังคม
ที่ควรแก้ไข ได้รับรู้ถึงความเป็นมนุษย์ของตัวละคร  ในทางตรงกันข้าม ภาพยนตร์ที่ได้รายได้สูง
จ านวนหนึ่งยังขาดความรับผิดชอบต่อสังคม โดยน าเสนอความรุนแรงที่สมจริงให้ดูเป็นเรื่องสนุกข า
ขัน เช่น ภาพยนตร์ค่าย Marvel ที่ผลิตโดย Walt Disney Studios  ซึ่ง Hatch (2014) วิเคราะห์ว่า 
ผู้ชมจะไม่ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตจากภาพยนตร์เลย เพราะสิ่งที่พวกเขาได้เพียงอย่างเดียวจาก
ภาพยนตร์ Marvel คือความสนุกที่เกิดจากความรุนแรง และการท าให้ความรุนแรงเป็นเรื่องตลก 
เป็นเรื่องไม่น่ากังวล ซึ่งแตกต่างจากงานวิจัยของ พราว อรุณรังสีเวช และคณะ (2561) ที่พบว่า
ความรุนแรงมิใช่สิ่งที่ท าให้ผู้ชมรู้สึกสนุก หากแต่เป็นความเหนือจริงหรือแตกต่างจากโลกความจริง ที่
ท าให้พวกเขารู้สึกสนุก ดังนั้นแล้ว แนวทางการผลิตภาพยนตร์สร้างสรรค์ ควรที่จะแสดงถึงการ
แสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดที่เป็นมนุษย์ของตัวละคร ผลลัพธ์ของการกระท าผิด ลดความ
รุนแรง หากแต่อาจเพ่ิมความแตกต่างจากโลกความจริง เพ่ือมิให้สูญเสียอรรถรสของผู้ชมที่ชอบ
ภาพยนตร์ที่มีการต่อสู้ 
 งานวิจัยนี้มีข้อจ ากัดอยู่หลายประการ เช่น กลุ่มตัวอย่างไม่ได้มาจากการสุ่ม หากแต่เป็น
การบอกต่อของคนที่รู้จักกัน ซึ่งอาจมีลักษณะการใช้ชีวิตและรูปแบบการสื่อสารภายในหอพัก และ
สื่อสารระหว่างเพ่ือนที่คล้ายคลึงกัน  นอกจากนี้การเก็บข้อมูลเป็นแบบภาพตัดขวาง (Cross-
sectional Design) ซึ่งท าให้ผู้วิจัยไม่สามารถทราบถึงผลระยะยาวและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
กลุ่มตัวอย่างในการอยู่ร่วมกับเพ่ือนร่วมห้องในหอพัก ดังนั้น งานวิจัยในอนาคตควรที่จะมีการติดตาม 
และการเก็บข้อมูลจากเพ่ือนร่วมห้องของผู้รับชมภาพยนตร์ 
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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
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    (รองศาสตราจารย์มาลิณี   จุโฑปะมา) 
    รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ 

 

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 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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 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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1. ประชาสัมพันธ์โครงการ                  30 สิงหาคม 2561 – 31 มกราคม 2562 
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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 

 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ(PROCEEDINGS)
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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  
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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 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายชือ่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวฒุิวิพากษ์การน าเสนอผลงานวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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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