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ค ำน ำ 
 

จากมติของที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 ราชภัฏ 
ราชภักดิ์ : สืบสานศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” (The  6th Rajabhat  University 
National and International Research & Academic Conferences (RUNIRAC VI) ในส่วนของ
ภาควิชาการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2563  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คณาจารย์ บุคลากร 
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศได้น าผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรมเผยแพร่สู่สาธารณชน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการและการวิจัย
ในระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนเพื่อเชิดชู ยกย่องนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยและจากองค์กรชาวบ้าน
ที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่าง ๆ  

การประชุมวิชาการครั้งนี้ประกอบด้วยการน าเสนอบทความวิจัยและบทความวิชาการรูปแบบ
บรรยาย (Oral Presentation) และการน าเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
โดยใช้วิธีการน าเสนอรูปแบบ Video Conference แบบออนไลน์ ซึ่งการน าเสนอบทความวิจัยและ
บทความวิชาการแบ่งออกเป็น 4 ประเด็นตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การยกระดับคุณภาพการศึกษา และยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  

การจัดการประชุมวิชาการ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6” นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้รับ
ความร่วมมืออย่างดียิ่งจากองค์กร สถาบันทั้งในและต่างประเทศ   

คณะกรรมการจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6” 
ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้จนประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์และสามารถน าความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
ในการพัฒนาตนเอง ตลอดจนสามารถน าไปใช้ประโยชน์สู่การพัฒนาท้องถิ่น สังคม ประเทศชาติได้
อย่างยั่งยืน                   

 
คณะกรรมการจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย  ครั้งที่ 6”   
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สารจากประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  

 การวิจัยเปนหนึ่งในภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือเสริมสรางองคความรูดานวิชาการและ
การพัฒนาชุมทองถ่ิน ท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏไดสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารย 
บุคลากรดําเนินการวิจัยและเผยแพรผลงานสูสาธารณชนเพ่ือนําผลงานวิจัยไปใชในการแกไขปญหา
สังคมและทองถ่ิน อีกท้ังตอยอดการพัฒนางานวิจัยท่ีสูงข้ึน ตามแนวทางยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) ท่ีกําหนดวิสัยทัศนวา “มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เปนสถาบันท่ีผลิตบัณฑิตท่ีมีอัตลักษณ มีคุณภาพ มีสมรรถนะและเปนสถาบันหลักท่ีบูรณาการองคความรู
สูนวัตกรรมในการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือสรางความม่ันคงใหกับประเทศ” 

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี 6 ราชภัฏ ราชภักดิ์ : สืบสาน
ศาสตรพระราชาสู การพัฒนาทองถ่ิน ท่ียั่ งยืน” (The 6 th Rajabhat University National and 
International Research & Academic Conferences (RUNIRAC VI) ในสวนของการนําเสนอผลงาน
วิชาการ ในระหวางวันท่ี 17 - 18 สิงหาคม 2563 นั้น มีวัตถุประสงคเพ่ือเผยแพรงานวิจัย งานสรางสรรค
และนวัตกรรม และงานวิชาการของคณาจารย บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และเครือขาย
ท้ังในและตางประเทศ ตลอดจนเปนเวทีเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูและเสริมสรางความรวมมือทางวิชาการ
และการวิจัยในสาขาตาง ๆ  

ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ ขอตอนรับผูทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ นักวิจัย 
คณาจารย นักศึกษา และผูสนใจทุกทาน เขาสูการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย  
ครั้งท่ี 6” ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมในฐานะเจาภาพ และหนวยงาน องคกร  และสถาบัน
ตาง ๆ ท่ีใหการสนับสนุนและรวมมือในการจัดงานในครั้งนี้ ขอใหการประชุมครั้งนี้ประสบความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไวทุกประการ 

 
 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยจรูญ  ถาวรจักร)  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

ประธานท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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คณะกรรมกำรกองบรรณำธิกำรรำยงำนสืบเนื่องกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ 
และนำนำชำติ  

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติ งำนรำชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 

 
คณะกรรมกำรกองบรรณำธิกำรรำยงำนสืบเนื่องกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ (International 
level) 
1. ศาสตราจารย์อภิชาต  สุขส าราญ ประธานกรรมการ 
 มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
2. ศาสตราจารย์วีรชาติ  เปรมานนท์ กรรมการ 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
3. ศาสตราจารย์พรรณี  บัวเล็ก กรรมการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
4. Professor Dr. Toshiyuki Miyata กรรมการ 
 Tokyo University of Foreign Studies  
5. Professor Dr. Denisse Hernández กรรมการ 
 Autonomous University of Melissa Garza Nuevo Leon, Mexico 
6. Professor Dipl.-Päd Haupt  Wolfgang กรรมการ 
 Pedagogical University, Austria  
7. Assistant Professor Dr. Muhammad Bayero กรรมการ 
 University Kano, Nigeria  Abdussamad Abdussamad  
8. Dr. Roger Casas Ruiz กรรมการ 
 Academy of Sciences, Austria Austrian  
9. Dr. Cameron McLachlan กรรมการ 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิศิษย์  ปิ่นทองวิชัยกุล กรรมการและเลขานุการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(8)  การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภฏัวิจัย ครั้งที่ 6  

คณะกรรมกำรกองบรรณำธิกำรรำยงำนสืบเนื่องกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ (National level) 
1. ศาสตราจารย์ปราโมทย์  ประสาทกุล ประธานกรรมการ 
 มหาวิทยาลัยมหิดล  
2. ศาสตราจารย์มนัส  พรหมโคตร กรรมการ 
 มหาวิทยาลัยมหิดล  
3. ศาสตราจารย์ชยันต์  พิเชียรสุนทร กรรมการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
4. รองศาสตราจารย์ปรัชญนันท์ นิลสุข กรรมการ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
5. รองศาสตราจารย์พนิต  เข็มทอง กรรมการ 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
6. รองศาสตราจารย์ประพันธ์  ปิ่นศิโรดม กรรมการ 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
7. รองศาสตราจารย์สมชาย  ปราการเจริญ กรรมการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
8. รองศาสตราจารย์กมลชัย  ตรงวานิชนาม กรรมการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
9. รองศาสตราจารย์วิลาวัณย์ จารุอริยานนท์ กรรมการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยพร  ท่าจีน กรรมการและเลขานุการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
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  หน้า 
 การบริหารงาน และการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง  
 อรินทร์ศักดิ์ รัตนะวงษ์, สถาพร ถาวรอธิวาสน์, ชินกร จิรขจรจริตกุล และสุภาพร ค่าปลิว  166 
 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์กับการตัดสินใจใช้บริการ

สั่งซ้ืออาหารผ่านแอปพลิเคชัน  
 ศยามล  สุขใส, เจนจิรา  จันทุง และโกมลมณี  เกตตะพันธ์  174 
 ระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อวิเคราะห์การตัดสินใจในการบริหารคลังสินค้า  
 กัญญารัตน์ เย็นใจ,  สุรศักดิ์ มังสิงห์ และนิเวศ จิระวิชิตชัย  182 
 การพัฒนาช่องทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบออนไลน์จังหวัดกาญจนบุรี  
 อมร เจือตี๋  190 
 การวิเคราะห์การใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
 ณัฏฐนันท์ ศูนย์จันดา  198 
 การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของเว็บเซิร์ฟเวอร์ระบบการจัดการเรียนออนไลน์

แบบกระจายโหลดภาระงาน กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  
 อมร เจือตี๋  205 
 การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับสนับสนุนการตัดสินใจการคัดตัวนักกีฬาด้านการแข่งขัน

กีฬายูยิตสู  
 กุลสตรี ค่าสร้อย, สุรศักดิ์ มังสิงห์ และนิเวศ จิระวิชิตชัย  212 
 ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตและความเครียดในการท างานที่พยากรณ์ความสุข         

ในการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์  
 พิมพ์วรมน ศิริวัชรอมร และดร.ชนัดดา เพ็ชรประยูร  221 
 การพัฒนารูปแบบการคัดกรองนักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน

พุนพินพิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 นุชนาฏ  ขันทองค่า, นัฎจรี  เจริญสุข และโสภณ  เพ็ชรพวง  229 
 การประเมินผลโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” จังหวัดระนอง  
 นางสาวอัญชิสา มะเดือ  239 
 ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการข้อมูลผลงานทางวิชาการและงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
 จุฑามาส ศิริอังกูรวาณิช, สุปราณี ห้อมา และเสาวนีย์ ปรัชญาเกรียงไกร  246 
 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดกรรมการคุมสอบวัดผลการศึกษาปลายภาคเรียน 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
 วาทิต วงษ์ดอกไม้, วราภรณ์ ชนะพรมมา และปริญญา ดีรัศมี  256 
 การพัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนการบริหารจัดการหลักสูตรภาษาไทยส าหรับ

นักศึกษาจีนของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์คุนหมิง ประเทศจีน  
 Wang Yanyan,  พูนชัย ยาวิราช   และประเวศ เวชชะ  268 
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การพัฒนาระบบฐานข้อมลูการจดักรรมการคุมสอบวัดผลการศึกษาปลายภาคเรียน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

Development of the Database System for Invigilator Management in the Faculty  
of Industrial Technology, Uttaradit Rajabhat University 

 วาทิต วงษ์ดอกไม้1, วราภรณ์ ชนะพรมมา2 และปริญญา ดีรัศมี3  
1สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
2สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

3สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดกรรมการคุมสอบวัดผลการศึกษาปลายภาคเรียน  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2) เพื่อลดเวลาการจัดกรรมการคุมสอบและลดข้อผิดพลาดของเจ้าหน้าที่คณะฯ 
ในการจัดกรรมการคุมสอบ และ 3) เพื่อใชเ้ป็นเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ กลุ่มตัวอย่างเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
10 คน และเจ้าหน้าที่คณะฯ จ านวน 2 คน จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง โดยการด าเนินการวิจัยได้ประยุกต์ใช้หลักการวงจร
การพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) ซ่ึงมีทั้งหมด 7 ขั้นตอน ได้แก่ การก าหนดปัญหา การวิเคราะห์ การออกแบบ 
การพัฒนา การทดสอบ การติดตั้ง และการบ ารุงรักษา ระบบฐานข้อมูลที่ถูกออกแบบและพัฒนามีการท างาน 4 กระบวนการ ได้แก่ 
ตรวจสอบตารางสอบ, การจัดกรรมการคุมสอบ, ประมวลผลกรรมการคุมสอบ และ ค้นหาข้อมูลตารางสอบ สามารถใช้งานผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผลการวิจัยพบว่า การประเมินระบบการท างานของฐานข้อมูลฯ โดยผู้เชี่ยวชาญ มีระดับประเมินโดยรวมเฉลี่ย
ทั้งหมดอยู่ในระดับดี (𝑋  = 4.21, 𝑋 𝑋  = 0.37) และผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งานโดยรวมเฉลี่ย อยู่ในระดับดี (𝑋  = 4.14, 𝑋 𝑋  = 0.31) 
เมื่อเปรียบเทียบกับระบบเดิม ระบบฐานข้อมูลฯ ที่พัฒนามีประสิทธิภาพดีกว่า โดยเฉพาะในด้านการลดเวลา และความถูกต้องของข้อมูล 

 ค าส าคัญ: กรรมการคุมสอบ การจัดตารางคุมสอบ ระบบฐานข้อมูล 
 

Abstract 
The objectives of research were: 1) to develop the database system for invigilator management (DSIM) in 

the Faculty of Industrial Technology, Uttaradit Rajabhat University, 2) to reduce the time for invigilator arrangement 
and reduce the errors from the staff who manages the invigilator, and 3) to use the information technology for 
managing and decision making. The samples consisted of 10 instructors and 2 faculty officers by purposive sampling 
method. The research methodology is based on the System Development Life Cycle (SDLC) consists of 7 steps: 
problem definition, analysis, design, development, testing, implementation and maintenance. The DSIM was 
designed with four processes: exam schedule checking, invigilator assignment, invigilator processing, and exam 
schedule finding. The DSIM was developed in the form of application and MySQL database system. The average 
overall result of effective system testing by experts was the high level with the arithmetic mean of 4.21, Standard 
deviation of 0.37. The result was shown that the level of satisfaction of the user reached the high level with the 
arithmetic mean of 4.14, Standard deviation of 0.31. In comparison with the old system, the DSIM has better 
efficiency. Especially in terms of reducing time and data accuracy. 

 Keywords: System Development Life Cycle, Invigilator management, Database system 
 
1. บทน า 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นกระบวนการที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทั้งทางด้านพุทธิพิสัยหรือสติปัญญา 
ด้านจิตพิสัยหรือด้านจิตใจและด้านทักษะพิสัยหรือด้านการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้หรือจุดประสงค์การเรียนรู้ ซ่ึง
องค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอน มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ส่วน ได้แก่ จุดประสงค์การเรียนรู้ (Learning Objective) กิจกรรม
การเรียนการสอน (Learning Experience) และการวัดและประเมินผล (Evaluation) (มณีญา สุราช, 2560) 

ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนจุดมุ่งหมายพื้นฐานสองประการ ประการแรก คือ การวัดและ
ประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียนและการเรียนรู้ของ ผู้เรียนในระหว่างการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
บันทึก วิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูล แล้วน ามาใช้ในการส่งเสริมหรือปรับปรุงแก้ไขการเรียนรู้ของผู้เรียนและการสอนของครู ประการที่สอง 
คือ การวัดและประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน เป็นการประเมินสรุปผลการเรียนรู้ (Summative Assessment) ซ่ึงมีหลายระดับ ได้แก่ 
เมื่อเรียนจบหน่วยการเรียน จบรายวิชาเพื่อตัดสินให้คะแนน หรือให้ระดับผลการเรียน ให้การรับรองความรู้ความสามารถของผู้เรียนว่า
ผ่านรายวิชา หรือไม่ ควรได้รับการเลื่อนชั้นหรือไม่ หรือสามารถจบหลักสูตรหรือไม่ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553) 
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ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2561 หมวด 4 การวัดผลและประเมินผล
การศึกษา ข้อ 13.1 ระบุว่า ให้มีการวัดผลด้วยวิธีการต่างๆ ตลอดภาคการศึกษา โดยมีคะแนนระหว่างภาคร้อยละ 50 และ 80 และ
มีการสอบปลายภาค เว้นแต่รายวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้ประเมินในลักษณะอื่น (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 13 พฤศจิกายน 
2561) โดยมีกองบริการการศึกษา (กบศ.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบจัดท าตารางสอบปลายภาคของแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคเรียน 
แล้วมอบให้แต่ละคณะด าเนินการจัดกรรมการคุมสอบรายวิชาที่คณะรับผิดชอบต่อไป ส าหรับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นคณะหนึ่ง
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดกรรมการคุมสอบแต่ละรายวิชาตามตารางสอบ
โดยกรรมการคุมสอบส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ประจ าคณะซ่ึงมีทั้งหมด 47 คน ในแต่ละรายวิชาจะมีกรรมการคุมสอบรายวิชาละ 2 คน 
ซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องตัดสินใจภายใต้เง่ือนไขหลายประการ เช่น จ านวนรายวิชาที่กรรมการคุมสอบแต่ละคนรับผิดชอบต้องเท่ากันหรือ
ใกล้เคียงกัน จ านวนครั้งที่คุมสอบในแต่ละวันของกรรมการคุมสอบไม่ควรมากเกิน 2-3 รายวิชาหรือต่อเนื่องตลอดทั้งวัน วันเวลาคุมสอบ
ของกรรมการคุมสอบต้องไม่ทับซ้อนกัน และการเลือกจับคู่กรรมการคุมสอบในแต่ละรายวิชาให้เหมาะสมเพื่อความเรียบร้อยและ
มีประสิทธิภาพ เป็นต้น ทั้งนี้รูปแบบการจัดและการตรวจสอบยังท าอยู่บนกระดาษซึ่งมีความยุ่งยากในการจัดและมักเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย 
รวมถึงการตรวจสอบยังท าได้ยากและเสียเวลาเป็นอย่างมาก ท าให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิบัติงานอื่นๆ ที่รับมอบหมายได้เต็มที่อีกด้วย 

จากปัญหาดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดกรรมการคุมสอบวัดผลการศึกษาปลายภาคเรียน ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เพื่อช่วยลดความยุ่งยากและข้อผิดพลาดในการจัด สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหรือเง่ือนไขที่ก าหนดได้ทันที การแก้ไข
ปรับปรุงเป็นไปได้ง่าย สะดวก และสามารถเข้าดูข้อมูลได้ตลอดเวลาผ่านทางเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ต 

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดกรรมการคุมสอบวัดผลการศึกษาปลายภาคเรียน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

2.2 เพื่อลดเวลาการจัดกรรมการคุมสอบและลดข้อผิดพลาดของเจ้าหน้าที่คณะในการจัดกรรมการคุมสอบ 
2.3 เพื่อใช้เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการบริหารและตัดสินใจ 
 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
3.1 ขอบเขตด้านข้อมูล ได้แก่ อาจารย์ประจ าหลักสูตรและเจ้าหน้าที่ของคณะที่เกี่ยวข้องกับการจัดกรรมการคุมสอบและ

การจัดตารางสอบของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รวมถึงรายวิชาที่คณะรับผิดชอบการจัดกรรมการคุมสอบ
ในแต่ละภาคเรียน 

3.2 ขอบเขตด้านระบบ ระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาเป็นระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (RDBMS : Relational Database 
Management System) ได้แก่ MySQL และการพัฒนาใช้ภาษา PHP, HTML และภาษาสคริปต์ JavaScript 

3.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา เดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2562 
 
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ มีกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพที่ 1 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

- อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
- อาจารย์ผู้สอน 

- รายวิชาที่สอบ 
- สาขาวิชา/กลุ่มนักศึกษา 
- วันเวลาสอบ/ห้องสอบ 
- จ านวนกรรมการคุมสอบต่อห้อง 

ระบบฐานข้อมูล 

การจัดกรรมการคุมสอบ 
- กรรมการคุมสอบ 
- ตารางสอบของกรรมการคุม
สอบ 

- จ านวนรายวิชาที่กรรมการคุม
สอบได้รับมอบหมาย 

- ข้อมูลการใช้ห้องสอบ 
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5. วิธีด าเนินการวิจัย 
5.1 การออกแบบงานวิจัย การวิจัยครั้งนี้ได้ใช้วิธีด าเนินการวิจัยตามกระบวนการ “วงจรการพัฒนาระบบ” (System 

Development Life Cycle: SDLC) มีลักษณะเป็นวงจรชีวิตที่มักน ามาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาระบบ โดยกรอบการท างานมีโครงสร้าง
ชัดเจน มีล าดับกิจกรรมที่แน่นอน มีทั้งหมด 7 ขั้นตอน (ชัชวาล วงษ์ประเสริฐ, 2548) ตามภาพที่ 2 มีรายละเอียดดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) 
ที่มา: (ชัชวาล  วงษ์ประเสริฐ, 2548) 
 

1) การก าหนดปัญหา (Problem Definition) จากการศึกษาที่มาและความส าคัญของปัญหาเพื่อก าหนดความต้องการ 
(Requirements) และข้อก าหนด (Requirements Specification) ส าหรับการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ปัญหาที่ก าหนดขึ้น คือ ความต้องการ
เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนการจัดกรรมการคุมสอบวัดผลปลายภาคเรียน ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

2) การวิเคราะห์ปัญหา (Analysis) โดยการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผล ทั้งจากการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง การศึกษา
เอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดท าเป็นแผนภาพบริบท (Context Diagram) ซ่ึงเป็นแผนผังระดับสูงสุดที่แสดงภาพรวมและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในระบบฐานข้อมูลฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการผู้จัดกรรมการคุมสอบ อาจารย์ผู้คุมสอบ และฐานข้อมูลกรรมการคุมสอบ ดังภาพที่ 3 

 

กรรมการคุมสอบ

ฐานข้อมูล
กรรมการคุมสอบ

ผู้จัดกรรมการ
คุมสอบ

ข้อมูลตารางสอบท่ีต้องการ

สืบค้นข้อมูลตารางสอบ

ข้อมูลรายวิชาท่ีจัดสอบ

เพ่ิม/แก้ไข/ลบ ข้อมูลกรรมการคุมสอบ

ข้อมูลกรรมการคุมสอบ

จัดกรรมการคุมสอบ
ตรวจสอบข้อมูลการจัดฯ และอ่ืนๆ

ข้อมูลการจัดและอ่ืนๆ

 
 

ภาพที่ 3 แผนภาพบริบทของระบบฐานข้อมูลฯ ที่พัฒนา 
 

1) ก าหนดปัญหา 

2) การวิเคราะห ์

3) การออกแบบ 

4) การพัฒนา 

5) การทดสอบ 

6) การติดต้ัง 

7) การบ ารุงรักษา 
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ต่อมาใช้แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) เพื่อให้เห็นภาพการท างานของระบบที่ชัดเจนขึ้น มี 2 ระดับ คือ 
ระดับ 0 เป็นภาพการท างานของระบบฐานข้อมูลทั้งระบบ แสดงให้เห็นทิศทางกระแสข้อมูล จากแหล่งข้อมูล /แหล่งรับข้อมูล ได้แก่ 
กรรมการผู้จัดกรรมการคุมสอบและอาจารย์ผู้ คุมสอบ สัญลักษณ์การประมวลผล 4 ตัว ได้แก่ 1.0 ตรวจสอบตารางสอบ, 2.0 การจัด
กรรมการคุมสอบ, 3.0 ประมวลผลกรรมการคุมสอบ และ 4.0 ค้นหาข้อมูลตารางสอบ แหล่งจัดเก็บข้อมูลมี 2 แฟ้ม ได้แก่ D1 แฟ้มตาราง
สอบ และ D2 แฟ้มอาจารย์ ดังภาพที่ 4  

1.0

ตรวจสอบ
ตารางสอบ

ผู้จัด
กรรมการสอบ

3.0

ประมวลผล
กรรมการคุมสอบ

4.0

ค้นหาข้อมูล
ตารางสอบ

2.0

การจัด
กรรมการคุมสอบ

กรรมการคุมสอบ

D2 อาจารย์

ตารางสอบD1

ข้อมูลรายช่ืออาจารย์

ข้อมูลตารางสอบ

รายการตารางสอบ

สิทธิ เข้าถึงข้อมูล

ข้อมูลกรรมการคุมสอบ

รายช่ืออาจารย์

ข้อมูลอาจารย์

ข้อมูลที่ต้องการ

ข้อมูลที่ค้นหา

ข้อมูลอาจารย์

ข้อมูลตารางสอบ

ตารางสอบD1

ข้อมูลอาจารย์คุมสอบ

ข้อมูลรายวิชา

ข้อมูลรายวิชา

อาจารย์D2

ข้อมูลกรรมการคุมสอบ

ตารางสอบD1

 
 
ภาพที่ 4 แผนภาพกระแสข้อมูล ระดับ 0 ของระบบฐานข้อมูลทีพ่ัฒนา 
 

แผนภาพกระแสข้อมูล ระดับ 1 แสดงรายละเอียดของการประมวลผลที่ส าคัญ ได้แก่ 2.0 การจัดกรรมการคุมสอบ 
ซ่ึงแตกรายละเอียดการประมวลผลให้ชัดเจนมากขึ้น โดยการประมวลผลย่อยแบ่งออกเป็น 3 ตัว ได้แก่ 2.1 ก าหนดกรรมการคุมสอบ, 2.2 
สรุปรายวิชาที่จัดกรรมการคุมสอบแล้ว และ 2.3 ตรวจสอบจ านวนรายวิชาที่จัดกรรมการคุมสอบแล้วทั้งหมด ดังภาพที่ 5 

 

2.1

ก าหนด
กรรมการคุมสอบ

2.2

สรุปรายวิชาท่ีจัด
กรรมการคุมสอบแล้ว

2.3

ตรวจสอบจ านวนรายวิชา
ที่จัดกรรมการคุมสอบแล้ว

ทั้งหมด

ข้อมูลรายวิชา

รายช่ืออาจารย์ กรรมการคุมสอบ

รายวิชาที่มีกรรมการคุมสอบ

ข้อมูลตารางสอบ

ข้อมูลรายวิชา

แจ้งผลการตารางสอบ

รายวิชาที่จัดกรรมการคุมสอบแล้ว

รายช่ืออาจารย์

ผู้จัด
กรรมการสอบ

ข้อมูลกรรมการคุมสอบ

อาจารย์D2

ตารางสอบD1
รายช่ืออาจารย์

อาจารย์D2

 
 

ภาพที่ 5 แผนภาพกระแสข้อมูล ระดับ 1 ของการประมวลผล 2.0 การจัดกรรมการคุมสอบ 
 
ในส่วนของการหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล โดยน าเสนออยู่ในรูปแบบแผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (Entity-

Relationship Diagram: DFD) เพื่อหาเอ็นติตี (Entity), ความสัมพันธ์ (Relationships) และคุณสมบัติต่างๆ ของเอ็นติตีหรือแอททริบิวท์ 
(Attribute) ดังภาพที่ 6 เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับออกแบบฐานข้อมูล (Database) โดยข้อมูลทั้งหมดของฐานข้อมูล จะถูกเก็บเป็นเอกสาร
ประกอบการพัฒนาโปรแกรม หรือที่เรียกว่า พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) 
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ภาพที่ 6 แผนภาพความสัมพันธ์ระหวา่งข้อมูล (ER Diagram) ของระบบฐานขอ้มูล 
 

3) การออกแบบ (Design) โดยแยกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนการออกแบบหน้าเว็บเพจของระบบฐานข้อมูลกับส่วนการออกแบบ
ฐานข้อมูล โดยในส่วนการออกแบบหน้าเว็บเพจของระบบฐานข้อมูลฯ จะแบ่งองค์ประกอบของหน้าเว็บเป็น ส่วนหน้าเว็บ , ส่วนเมนูค าสั่ง, 
ส่วนรายวิชา, ส่วนอาจารย์ในคณะ, ส่วนการจัดกรรมการคุมสอบ และส่วนเอกสารที่เกี่ยวข้อง ในส่วนการออกแบบฐานข้อมูล จะแบ่ง
ตารางข้อมูลเป็น 3 ตาราง ได้แก่ ตารางแสดงข้อมูลอาจารย์ (tb_instructor), ตารางแสดงข้อมูลตารางสอบ (tb_subject) และตาราง
ตารางแสดงข้อมูลเดือน (tb_month) 

4) การพัฒนา (Development) เป็นขั้นตอนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลซ่ึงท างานบนเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) 
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีการจัดการรูปแบบหน้าเว็บเพจ การจัดวางองค์ประกอบต่างๆ ของเว็บ การเขียนสคริปต์ค าสั่งต่างๆ มีการใช้
ภาพและกราฟฟิกส าหรับตบแต่งเว็บเพจให้น่าสนใจมากขึ้นโดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop เป็นเครื่องมือ (Adobe, 7 August 
2020) ส่วนการออกแบบฐานข้อมูล จะใช้ระบบฐานข้อมูล MySQL (Db-engines, 7 August 2020) ซ่ึงเป็นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่นิยมใช้
กันอย่างกว้างขวาง เนื่องจากเป็นฟรีแวร์สามารถน าไปใช้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

5) การทดสอบ (Testing) ได้แบ่งการทดสอบเป็น 2 ขั้นตอน โดยขั้นตอนแรกจะเป็นการทดสอบระบบฐานข้อมูลหลังพัฒนา
เสร็จเรียบร้อยแล้วโดยผู้เชี่ยวชาญระบบฐานข้อมูล จ านวน 3 คน เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของระบบ ซ่ึงการทดสอบ
ระบบแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนการน าข้อมูลเข้า ส่วนกระบวนการท างาน ส่วนการแสดงผลข้อมูล และส่วนของสารสนเทศ ผลการทดสอบ
และข้อเสนอแนะต่างๆ จะถูกน าไปปรับปรุงระบบให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ในขั้นตอนที่สองเป็นการทดสอบโดยกลุ่มตัวอย่างเพื่อทดสอบการใช้งาน
ระบบฐานข้อมูลแล้วประเมินความพึงพอใจประสิทธิภาพการท างานของระบบฐานข้อมูลฯ ที่พัฒนา การทดสอบทุกขั้นตอนใช้แบบประเมิน
เป็นเครื่องมือ  

6) การติดตั้ง (Implementation) หลังการปรับปรุงแก้ไขระบบฐานข้อมูลจนสมบูรณ์ตามผลการประเมินแล้ว ระบบ
ฐานข้อมูลจะถูกติดต้ังบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อสามารถใช้งานระบบฐานข้อมูลได้จากทุกที่  

7) การบ ารุงรักษา (Maintenance) เป็นการจัดการดูแลระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ซ่ึงอาจต้องปรับปรุง/แก้ไขโครงสร้างการท างานของโปรแกรม อาทิเช่น ปัญหาของโปรแกรม (Bug) ความต้องการของผู้ใช้งานใน
ส่วนอื่นเพิ่มเติม 

5.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรในคณะทั้งหมด 47 คน และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการจัดกรรมการคุมสอบ จ านวน 2 คน กลุ่มตัวอย่างเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 10 คน (หลักสูตรละ 1 คน) โดยการสุ่ม
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling Method) และเจ้าหน้าที่คณะที่เกี่ยวข้อง จ านวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 12 คน 

5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ เครื่องมือที่จ าเป็นในการออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล ได้แก่ 
5.3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท าหน้าที่เป็นเครื่องแม่ข่าย (Server) เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Client) ซอฟต์แวร์ที่ ได้แก่ 

ระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย Windows Server 2003 Enterprise Edition, ระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย Windows 
7 Professional, โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ Google Chrome ส าหรับใช้งานระบบฐานข้อมูลผ่านเว็บไซต์แบบ WWW, โปรแกรม AppServ 
2.5.10 ส าหรับการทดสอบการท างานของระบบฐานข้อมูลบนเครือข่าย และระบบการจัดการฐานข้อมูล MySQL ส าหรับจัดเก็บและ
จัดการฐานข้อมูล 

5.3.2 แบบประเมินระบบการท างานของระบบฐานข้อมูลที่พัฒนา แบ่งเป็น 4 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 การน าเข้าข้อมูล 
(Input), ตอนที่ 2 กระบวนการท างาน (Process), ตอนที่ 3 การแสดงผลข้อมูล (Output) และตอนที่ 4 ส่วนของสารสนเทศ 
(Information) ในตอนท้ายของแบบประเมินมีการให้ข้อเสนอแนะจากผู้ประเมิน 
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5.3.3 แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบฐานข้อมูลฯ ที่พัฒนาขึ้น แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 สอบถาม
สถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน, ตอนที่ 2 เป็นการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานด้านต่างๆ ของระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้น และ
ตอนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงจากผู้ตอบแบบประเมินเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลต่อไป 

5.4 การหาคุณภาพของเครื่องมือ แบบประเมินทั้ง 2 ฉบับ ถูกเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
จ านวน 2 คน และผู้เชี่ยวชาญในการท าวิจัย จ านวน 1 คน ตรวจสอบเพื่อปรับปรุงแก้ไข ได้แก่ 1) อาจารย์สุพัตรา อินจันทร์, 2) อาจารย์ภา
นุวัฒน์ ขันจา และ 3) อาจารย์ ดร.กฤษณะ ค าฟอง เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้องโดยใช้เทคนิค IOC (Index of Item Objective 
Congruence) ท าการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะและน าแบบประเมินไปใช้รวบรวมข้อมูลต่อไป 

5.5 การเก็บรวมรวมข้อมูล ใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการด าเนินการสอบวัดผลปลายภาคเรียน 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร เจ้าหน้าที่ในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องจากกองบริการการศึกษา (กบศ.) ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ การศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อบังคับต่างๆ ข้อมูลตารางสอบที่ส่งจาก กบศ. และงานวิจัยอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง การรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบประเมิน 2 ฉบับ เพื่อประเมินการท างานของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญและประเมินความพึงพอใจ
การใช้งานโดยผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้น และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานโดยตรงเพื่อสอบถามการใช้งานอย่างละเอียด 

5.6 การวิเคราะห์ข้อมูล คณะผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวบจากแบบประเมินระบบการท างานและความพึงพอใจ
การใช้งานระบบฐานข้อมูลที่พัฒนา ซ่ึงเป็นข้อค าถามแบบปลายปิด มีเกณฑ์คะแนนตามความคิดเห็นทั้งหมด 5 ระดับ โดยแปลความหมาย
จากค่าเฉลี่ย และสรุปข้อเสนอแนะซ่ึงเป็นค าถามแบบปลายเปิด นอกจากนี้ ยังเปรียบเทียบผลการใช้งานระบบฐานข้อมูลฯ ที่พัฒนากับ
ระบบงานเดิม จากข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ใช้งานในส่วนเจ้าหน้าที่จัดกรรมการคุมสอบแบบเชิงพรรณนา 

5.7 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล แสดงเป็นค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 

 
6. ผลการวิจัย 

6.1 ระบบการท างานของระบบฐานขอ้มูลฯ ที่พัฒนาขึ้น 
 ระบบการท างานของระบบฐานข้อมูลจะท างานผ่านบราวเซอร์ (Web Browser) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซ่ึงระบบ

จะต้องมีการเตรียมข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอบในแต่ละปลายภาคเรียนของภาคการศึกษา โดยทางหน่วยงานกองบริการการศึกษา (กบศ.) 
แยกข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลกลางออกเป็นรูปแบบไฟล์ Excel (รูปแบบ CSV หรือ Comma Separated Value) เพื่อน าเข้าข้อมูล
สู่ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาอีกทีหนึ่ง (ด าเนินการโดยผู้ใช้งานที่มีสถานะเป็น Admin หรือผู้ดูแลระบบ) โดยการวิจัยครั้งนี้จะใช้การสอบ
ปลายภาคเรียนที่ 2555/1 และ ภาคเรียนที่ 2555/2 เพื่อสะดวกในการตรวจสอบ การเปรียบเทียบการท างาน และไม่กระทบกับการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่และผู้ใช้งานในปีการศึกษาปัจจุบัน 

 กระบวนการท างานของระบบฐานข้อมูลที่พัฒนา ทั้งหมด 4 กระบวนการ มีรายละเอียด ดังนี้ 
6.1.1 กระบวนการ 1.0 ตรวจสอบตารางสอบ เมื่อระบบน าเข้าข้อมูลตารางสอบในภาคเรียนที่ก าหนดจากไฟล์ Excel 

(CSV ไฟล)์ ผ่านระบบการจัดการฐานข้อมูล MySQL แล้ว ผู้ใช้งานที่สถานะเป็น admin จะเข้าตรวจสอบข้อมูลในระบบและทดสอบการ
ท างานบนโปรแกรมจ าลองการท างานระบบเครือข่าย AppServ 2.5.10 ผ่านเว็บบราวเซอร์ หน้าเว็บ https://localhost/exam/login.php 
เพื่อระบุรหัสผู้ใช้ (รหัสผู้สอน) และรหัสผ่านก่อนเข้าใช้งาน ดังภาพที่ 7 

 

 
ภาพที่ 7 แสดงหน้าเว็บ Login ของโปรแกรมเพื่อใช้งาน 
 

หลังจากใส่รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านถูกต้องแล้ว ระบบจะตรวจสอบข้อมูลสถานะของผู้ใช้งานกับฐานข้อมูล กรณี ผู้ใช้งานมีสถานะ
เป็นผู้ใช้งานแบบ Admin จะแสดงหน้าส าหรับผู้ดูแลระบบ ซ่ึงจะมีเมนูหลักเพื่อจัดการระบบต่างๆ ได้แก่ ตรวจสอบรายวิชาคุมสอบ 
จ านวนรวมรายวิชาทีคุ่มสอบ ข้อมูลห้องสอบ จัดการข้อมูลกรรมการ และออกจากระบบ ดังภาพที่ 8 
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ภาพที่ 8 แสดงเมนูเพื่อจัดการระบบต่างๆ ส าหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) 
 

กรณีต้องการตรวจสอบรายวิชาคุมสอบในภาคเรียนที่จะจัดกรรมการคุมสอบ ผู้จัดจะเลือกเมนู “ตรวจสอบรายวิชาคุมสอบ” 
เพื่อเข้าสู่หน้าเว็บส าหรับตรวจสอบรายวิชาคุมสอบ ซ่ึงระบบสามารถเลือกให้แสดง “เฉพาะรายการที่ยังจัดกรรมการคุมสอบไม่ครบถ้วน” 
ได้ ดังภาพที่ 9 

 
 
ภาพที่ 9 การเลือกแสดงเฉพาะรายการที่ยังจัดกรรมการคุมสอบไม่ครบถ้วน 
 

6.1.2 กระบวนการ 2.0 การจัดกรรมการคุมสอบ จะด าเนินการเลือกอาจารย์เพื่อก าหนดเป็นกรรมการคุมสอบในรายวิชา 
ที่เปิดสอบภาคเรียนนั้น ประกอบด้วย ก าหนดกรรมการคุมสอบ สรุปรายวิชาที่มีกรรมการคุมสอบ และตรวจสอบจ านวนรายวิชาของ
กรรมการทั้งหมด ผู้ใช้งานกระบวนการนี้ต้องมีสถานะเป็น admin เท่านั้น ตัวอย่างบางส่วนของกระบวนการ ดังภาพที่ 10 

6.1.3 กระบวนการ 3.0 ประมวลผลกรรมการคุมสอบ เป็นการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการคุมสอบซ่ึงบางส่วน
ด าเนินการควบคู่ไปกับกระบวนการ 2.0 ในบางส่วน เช่น ในกระบวนการ 2.1 ก าหนดกรรมการคุมสอบ กรณีเลือกรายชื่ออาจารย์เพื่อก าหนด
กรรมการคุมสอบ ระบบจะท าการประมวลผลข้อมูลรายวิชาที่คุมสอบของอาจารย์ที่ถูกเลือกก่อนแสดงเป็นตาราง ดังภาพที่ 11 

6.1.4 กระบวนการ 4.0 ค้นหาข้อมูลตารางสอบ ส าหรับอาจารย์คุมสอบเข้ามาใช้งานเพื่อตรวจสอบข้อมูลรายละเอียด
การคุมสอบของตนเอง โดยมีรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านส าหรับเข้าสู่ระบบที่ หน้าเว็บ https://localhost/exam/login.php เมื่อระบบ
ตรวจสอบความถูกต้องแล้วจะแสดงหน้าเว็บ ดังภาพที่ 12 
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ภาพที่ 10 แสดงการจัดอาจารย์ให้เป็นกรรมการคุมสอบโดยใช้ตัวเลือก Checkbox 
 

 
 
ภาพที่ 11 แสดงตารางคุมสอบของอาจารย์ที่ถูกเลือกเพื่อประมวลผลรายวิชาคุมสอบ 
 

 
 
ภาพที่ 12 แสดงตารางคุมสอบเฉพาะรายวิชาที่อาจารย์ถูกก าหนดเป็นกรรมการคุมสอบ 
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6.2 ผลการประเมินระบบการท างานของระบบฐานข้อมูล 
 ผลวิเคราะห์การประเมินระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้น โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบฐานข้อมูล จ านวน 3 คน สรุปผล 

ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของผลการประเมินการท างานของระบบฐานข้อมูลที่พัฒนา 
รายการ X  S.D. เกณฑ ์

ตอนที่ 1 ส่วนการน าข้อมูลเข้า    
1. การออกแบบการน าขอ้มูลเข้าเป็นระเบยีบเข้าใจง่าย 4.00 0.00 ดี 
2. การออกแบบน าข้อมูลเข้าแบบตัวเลือกเพื่อความสะดวกรวดเร็ว โดยสามารถเลอืกได้

แบบอัตโนมัต ิ
4.33 0.58 ดี 

3. การออกแบบให้ม ีKeyword ในการน าข้อมูลเข้า 3.67 0.58 ดี 
4. การออกแบบเมื่อน าข้อมูลเข้าผิดพลาดจะมีการตรวจสอบอัตโนมัติ 3.67 0.58 ดี 
5. ความง่ายในการน าข้อมูลเขา้ 4.67 0.58 ดีมาก 

รวมเฉลี่ย 4.07 0.46 ดี 
ตอนที่ 2 ส่วนกระบวนการท างาน    
1. กระบวนการเข้าสู่ระบบเป็นล าดับขั้นตอน เข้าใจง่าย 4.00 0.00 ดี 
2. การบันทึกขอ้มูลลงในฐานข้อมูลมีความรวดเร็ว 3.67 0.58 ดี 
3. การสืบค้นหรือค้นหาขอ้มูลรวดเร็วและถูกต้อง 3.67 0.58 ดี 
4. ความยืดหยุ่นในการเพิ่ม ลด หรือปรับปรุงข้อมูลได้ในภายหลัง 4.00 0.00 ดี 
5. ระบบฐานข้อมูลมีการป้องกันความปลอดภัยจากผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกีย่วขอ้ง 4.33 0.58 ดี 
6. การมีระบบ Login เพื่อตรวจสอบผู้เข้าใช้ระบบ 4.67 0.58 ดีมาก 
7. การมีระบบ Logout ในการออกจากระบบ 5.00 0.00 ดีมาก 

รวมเฉลี่ย 4.19 0.33 ดี 
ตอนที่ 3 ส่วนการแสดงผลข้อมูล    
1. การแสดงผลข้อมูลรวดเร็วเป็นระเบียบเข้าใจง่าย 4.67 0.58 ดีมาก 
2. การแสดงผลข้อมูลตรงกับความต้องการ การส่ือความหมายต่างๆ มีความชัดเจน 4.00 0.00 ดี 
3. การแสดงผลข้อมูลมีความสวยงามดึงดูดความสนใจ เช่น กราฟิก สี เสียง และ

ภาพประกอบ 
4.33 0.58 ดี 

4. การใช้รูปแบบและขนาดของตัวอักษร 4.00 0.00 ดี 
5. การแสดงผลข้อมูลมีการจัดต าแหน่งองค์ประกอบบนหนา้จออยา่งเหมาะสม 4.33 0.58 ดี 

รวมเฉลี่ย 4.27 0.35 ดี 
ตอนที่ 4 ส่วนของสารสนเทศ 4.29 0.33 ดี 
1. ความถูกต้อง (Accurate) ของสารสนเทศ 4.00 0.00 ดี 
2. ความชัดเจน (Clarity) ไม่ซับซ้อนของสารสนเทศ 4.67 0.58 ดีมาก 
3. ความรัดกุม กะทัดรัด (Conciseness) ของสารสนเทศ 4.33 0.58 ดี 
4. ความสมบูรณ์ (Complete) มีข้อเท็จจริงครบถ้วน 4.00 0.00 ดี 
5. ความเป็นปัจจุบัน (Up to Date) ของสารสนเทศ 4.00 0.00 ดี 
6. ความสามารถพิสูจน์ได้ (Verifiable) หรอืตรวจสอบจากแหล่งต่างๆ วา่สารสนเทศมี

ความถูกต้อง 
4.33 0.58 ดี 

7. ตรงกับความต้องการ (Relevant) ของผู้ใช้ 4.67 0.58 ดีมาก 
รวมเฉลี่ย 4.29 0.33 ดี 

รวมเฉลี่ยทั้งหมด 4.21 0.37 ดี 
 
จากตารางที่ 1 พบว่า ผลประเมินโดยรวมเฉลี่ยทั้งหมดของระบบการท างานของระบบฐานข้อมูลที่พัฒนา อยู่ในระดับดี ( X = 4.21, 

𝑋S.D. = 0.37) ขณะที่ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล มีความคิดเห็นว่า ควรพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ให้สามารถรองรับการจัดการคุมสอบวัดผลได้ทั้งกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียนหรือทุกคณะที่มีในมหาวิทยาลัย 
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6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการใชง้านระบบฐานข้อมูลฯ 
 ผลการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้น โดยผู้ใช้งานทั้งหมด 12 คน เป็นผู้ประเมิน

หลังการทดสอบการใช้ระบบฐานข้อมูล มีผลแสดงดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของผลการประเมินความพึงพอใจของการใช้งานระบบฐานข้อมูล
ที่พัฒนา 

รายการ X  S.D. เกณฑ ์
1. รูปแบบการจัดหน้าเว็บเพจมีความเหมาะสมกับการใช้งาน 4.29 0.90 ดี 
2. หัวข้อรายการเหมาะสมกับการใช้งาน 3.57 0.53 ดี 
3. การตรวจสอบข้อมูลท าได้สะดวก 4.00 0.58 ดี 
4. การค้นหาข้อมูล สะดวก ง่าย ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ 4.14 0.90 ดี 
5. ข้อมูลมีความถูกต้อง น่าเช่ือถือ 4.14 0.69 ดี 
6. ประหยัดเวลาในการค้นหาข้อมูล 4.29 0.76 ดี 
7. โปรแกรมสามารถชว่ยในการจัดกรรมการคุมสอบวัดผลปลายภาคเรียนของคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จริง 
4.57 0.53 ดีมาก 

รวมเฉลี่ย 4.14 0.31 ดี 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินมีระดับเกณฑ์ประเมินความพึงพอใจรวมเฉลี่ย อยู่ในระดับดี ( X = 4.14, S.D. = 0.31) 
โดยมีข้อเสนอแนะว่าระบบควรสามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของกองบริการการศึกษาของทางมหาวิทยาลัยได้ และควรน าโปรแกรม
มาทดลองใช้จริงในการจัดกรรมการคุมสอบในภาคเรียนถัดไป 

6.4 การเปรียบเทียบผลการใช้งานระบบฐานข้อมูลที่พัฒนากับระบบงานเดมิ 
 โดยการสัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของผู้ใช้งานทั้ง 12 คน สามารถสรุปผลได้ ดังนี้ 

1) ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนา สามารถใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว ระบบสามารถตรวจสอบความซ้ าซ้อนของข้อมูลท าให้การจัด
กรรมการคุมสอบท าได้ง่าย 

2) ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนา หากผู้ใช้งานเรียนรู้และเข้าใจการท างานเบื้องต้นแล้ว ผู้ใช้งานสามารถท าการจัดกรรมการคุมสอบ
ได้สะดวก และไม่มีข้อผิดพลาดเนื่องจากมีระบบตรวจสอบและป้องกันการลงเวลาคุมสอบซ้ าซ้อน สามารถตรวจนับจ านวนรายวิชาที่คุมสอบ
ของกรรมการแต่ละท่านได้ทันทีและเปรียบเทียบจ านวนรายวิชาที่คุมสอบของอาจารย์แต่ละคนให้มีจ านวนเท่าๆ กันได้ 

3) ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาใช้เวลาในการด าเนินการน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัด 
4) ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนา สามารถน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการบริการและตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น จ านวน

ห้องที่ต้องใช้คุมสอบในแต่ละวันเพื่อมอบหมายให้ผู้ดูแลท าความสะอาดห้องสอบสามารถด าเนินการได้สะดวก เป็นต้น 
 

7. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดกรรมการคุมสอบวัดผลการศึกษาปลายภาคเรียน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุตรดิตถ์ ในการด าเนินการวิจัยคณะผู้วิจัยได้ใช้หลักการวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC)  
มีทั้งหมด 7 ขั้นตอน เป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล จนได้ข้อก าหนดและวิธีการจัดกรรมการคุมสอบ เพื่อพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล แล้วมีการทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อปรับปรุงแก้ไข และประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งานระบบ พบว่า ในส่วน
ผู้เชี่ยวชาญ ผลประเมินโดยรวมเฉลี่ยทั้งหมดของระบบฐานข้อมูลฯ ที่พัฒนา อยู่ในระดับดี ( X = 4.21, 𝑋 S.D. = 0.37) ในส่วนของผู้ใช้ระบบ 
พบว่า มีระดับเกณฑ์ประเมินความพึงพอใจรวมเฉลี่ย อยู่ในระดับดี ( X = 4.14, 𝑋 S.D. = 0.31) ซ่ึงสอดคล้องกับ ประกิจพันธ์ พัฒนหิรัญธ ารง 
(2552) ที่ได้ศึกษาเร่ือง รูปแบบและการพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการจัดตารางสอบ ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงการใช้ระบบ สามารถลดเวลาการจัดตารางสอบได้เป็นอย่างมาก มีความถูกต้อง 
มากขึ้น ความเร็วในการประกาศใช้ตารางสอบเร็วขึ้น สอดคล้องกับ กิตติพงศ์ พลพิพัฒนพงศ์ (2550) ได้ท าวิจัยเรื่อง การออกแบบและ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการตารางสอน ตารางสอบ และทุนผู้ช่วยสอนในระดับภาควิชา ซ่ึงช่วยอ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน
ของบุคลากร และนิสติในภาควิชาฯ ลดภาระหน้าที่ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดตารางสอน ตารางสอบ และทุนผู้ช่วยสอน และสอดคล้อง
กับหัทยา ขยัน (2546) ได้วิจัยเพื่อพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบและคลังข้อสอบบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พบว่า ผู้ใช้มีความเห็น
ต่อประเด็นความถูกต้อง ชัดเจน ของคู่มือการใช้โปรแกรม การใช้งานและประโยชน์โดยรวมของโปรแกรม ว่าอยู่ในระดับดีมาก 

การลดเวลาการจัดกรรมการคุมสอบและลดข้อผิดพลาดของเจ้าหน้าที่คณะฯ ในการจัดกรรมการคุมสอบ จากการประเมินของ
ผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ส่วนการน าข้อมูลเข้ามีการออกแบบน าข้อมูลเข้าแบบตัวเลือกเพื่อความสะดวกรวดเร็ว โดยสามารถเลือกได้แบบ
อัตโนมัติ และการออกแบบเมื่อน าข้อมูลเข้าผิดพลาดจะมีการตรวจสอบอัตโนมัติมีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี ( X = 4.33, S.D. = 0.58) และ 



การประชมุวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี 6 
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( X = 3.67, S.D. = 0.58) ตามล าดับ ส่วนกระบวนการท างาน มีการบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลมีความรวดเร็ว และการสืบค้นหรือค้นหา
ข้อมูลรวดเร็วและถูกต้อง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีทั้งสองรายการ ( X = 3.67, S.D. = 0.58) สอดคล้องกับ จรูญลักษณ์ สุพร, สิรภัทร 
เชี่ยวชาญวัฒนา และค ารณ สุนัติ (2557) ได้เสนอบทความเรื่อง การจัดตารางสอบด้วยวิธีการบรรจุงาน กรณีศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอบแก่น โดยผลการทดลองพบว่าวิธีการที่น าเสนอเพื่อใช้จัดตารางสอบนั้น สามารถลดเวลาและค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการจัดสอบ 
และสอดคล้องกับประกิจพันธ์ พัฒนหิรัญธ ารง (2552) ที่ศึกษาเรื่อง รูปแบบและการพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการจัดตารางสอบ 
ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ผลการวิจัยพบว่า ระบบสารสนเทศ
เข้ามาประยุกต์ใช้ครั้งนี้ สามารถลดเวลาในการด าเนินการจัดตารางสอบได้เป็นอย่างมาก และการจัดตารางสอบด้วยระบบสารสนเทศ  
มีความถูกต้องมากขึ้น 

การใช้เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการบริหารและตัดสินใจ พบว่า ระบบสามารถตอบสนองผู้บริหารในการใช้ฐานข้อมูล 
โดยระบบมีข้อมูลประมวลผลการใช้ห้องสอบของคณะที่แสดงรายละเอียดว่า ห้องใดบ้างที่ถูกใช้ จ านวนครั้งที่ใช้ วันเวลาที่ใช้งาน ซ่ึงสามารถ
แสดงผลได้ทันที สามารถมอบหมายให้พนักงานท าความสะอาดเตรียมการดูแลจัดการห้องสอบได้สะดวกขึ้นกว่าเดิม ขณะที่ระบบเดิมจะทราบ
ข้อมูลเหล่านี้ได้ก็ต่อเมื่อคัดแยกข้อมูลจากเอกสารหรือไฟล์  Excel ที่ทางกองบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยจัดส่งมาให้เท่านั้น และ
จ าเป็นต้องใช้บุคลากรมาด าเนินการกระบวนการดังกล่าว ท าให้สิ้นเปลืองเวลาและแรงงานเป็นอย่างมาก 

ในการน าระบบฐานข้อมูลฯ ที่พัฒนาไปใช้ประโยชน์ในการจัดกรรมการคุมสอบของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมหรือคณะอื่นๆ 
อาจต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างข้อมูลบางส่วนเพื่อให้รองรับการท างานตามสภาพปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น การเปลี่ยนแปลงชื่อ
หลักสูตร, อาจารย์ประจ าหลักสูตร, การเพิ่ม-ลดห้องสอบ นอกจากนี้คณะต้องมีการเตรียมระบบเครื่องแม่ข่ายเพื่อติดตั้งระบบฐานข้อมูล
เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าถึงระบบได้จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยผ่านระบบเว็บออนไลน์ได้ 
 
8. ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์ 
 จากการวิจยัในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยมีขอ้เสนอแนะโดยรวบรวมจากแบบประเมินทัง้ 2 ชุด ได้แก่ แบบการประเมินการท างานระบบ
ฐานข้อมูลที่พัฒนา และแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมลูที่พัฒนา ดังนี้ 

8.1 ควรพัฒนาระบบฐานข้อมูล ให้สามารถรองรับการจัดกรรมการคุมสอบวัดผลได้ทั้งกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน หรือ
น าไปใช้ได้กับทุกคณะของมหาวิทยาลัย 

8.2 ควรพัฒนากระบวนการที่สามารถดึงข้อมูลรายวิชาที่มีการสอบปลายภาคเรียนจากฐานข้อมูลกองบริการการศึกษาได้
โดยตรง เพื่อความสะดวกในการใช้งานระบบให้ง่ายมากขึ้น 

 
9. กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี้ ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยสถาบันจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจ าปีงบประมาณ 2556 ซ่ึงงานวิจัยนี้เสร็จ
สมบูรณ์ลงได้โดยความอนุเคราะห์จาก กองบริการการศึกษา (กบศ.) และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
อันประกอบด้วย คณะผู้บริหาร อาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการสนับสนุนทรัพยากรและสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่จ าเป็นต่อการวิจัยอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ขอขอบพระคุณกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่อนุเคราะห์ให้ผู้วิจัยได้มีเครื่องมือวิจัย ที่มี
ประสิทธิภาพ มีความสมบูรณ์ตามกระบวนการวิจัย รวมถึงผู้ให้ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ท าให้ได้มาซ่ึงข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนิน
งานวิจัยได้เป็นอย่างดียิ่ง 
 
10. เอกสารอ้างอิง 
กิตติพงศ์ พลพิพัฒนพงศ์. (2550). การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการตารางสอน ตารางสอบ และทุนผู้ช่วยสอนใน

ระดับภาควิชา. (วิทยานพินธว์ิทยาศาสตรมหาบัณฑิต). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ. 
จรูญลักษณ์ สุพร, สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา และค ารณ สุนัติ. (2557). การจัดตารางสอบด้วยวิธีการบรรจุงาน กรณีศึกษา                      

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอบแกน่. The 10th National Conference on Computing and Information 
Technology (NCCIT 2014). กรุงเทพฯ. 

ชัชวาล วงษ์ประเสริฐ. (2548). การจัดการสารสนเทศเบื้องต้น. (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ: เอ็กซเฟอร์เน็ท. 
ประกิจพันธ์ พัฒนหิรัญธ ารง. (2552). รูปแบบและการพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการจัดตารางสอบระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. (วิทยานพินธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย, เชียงราย. 

มณีญา สุราช. (2560). หลักเบื้องต้นการวัดและการประเมินผลการศึกษา. เอกสารประกอบการสอนเร่ืองการวัดและประเมินผลการศึกษา, 
อุดรธานี: มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี. สืบค้นจาก http://portal5.udru.ac.th/ebook/pdf/upload/18MRL86Gy5yt5rr6 
K8Lg.pdf 



การประชมุวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี 6 
วันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 

267 

มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์. (13 พฤศจิกายน 2561). ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ว่าดว้ย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๖๑. [ข้อบังคับมหาวิทยาลยั]. สืบค้นจาก http://academic.uru.ac.th/document/02338.pdf 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน. (2553). แนวปฏิบัตกิารวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 

หัทยา ขยัน. (2546). การพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบและคลังข้อสอบบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต. (วิทยานพินธ์ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สงขลา. 

Adobe. (7 August 2020). Adobe Photoshop. Retrieved from https://www.adobe.com/products/photoshop.html 
Db-engines. (7 August 2020). MySQL is the DBMS of the Year 2019. Retrieved from https://db-engines.com/en/ 

blog_post/83 



399 

คณะกรรมการฝ่ายการด าเนินการบทความวิจัยและบทความวิชาการ และรายงานสืบเนื่อง 
จากการประชุม (Proceedings)  

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ งานราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6  
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 
1. ศาสตราจารย์พรรณี  บัวเล็ก ประธานกรรมการ 
2. นายวีระพงค์  รุกขพันธ ์ รองประธานกรรมการ 
3. รองศาสตราจารยส์มชาย  ปราการเจรญิ กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติพงษ ์ ยอดเยี่ยมแกร กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพรรณ  ธัญญาวินิชกุล กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีอดุร  แซ่อึ้ง   กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา  โปร่งจิต กรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรมน  กล้าอาษา กรรมการ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินทร์  ขันติวัฒนะกุล กรรมการ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนกานต์  สุวรรณทรัพย ์ กรรมการ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธน วงค์แดง กรรมการ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตตานันท์ สิทธิสาร กรรมการ 
13. นายปรีชา  เทียมปัญญา กรรมการ 
14. นายไพโรจน์  สมุทรักษ ์ กรรมการ 
15. นางสาวสุภาพรรณ  สัจวรรณ กรรมการ 
16. นางสาวธนิดา   พิมทะโนทัย กรรมการ 
17. นายสุรชาติ  บัวชุม กรรมการ 
18. นางสาวสัณฐิตา  ตังคจิวางกูร    กรรมการ 
19. นายสุวิจักขณ์  อรุณลักษณ ์ กรรมการ 
20. นางสาวศศิพิมพ์  อ่อนรักษ ์ กรรมการ 
21. นางสาววาสนา บุญหมื่น กรรมการ 
22 . นางสาวจณิสตา  ใจห้าว กรรมการ 
23. นางสาวปุณณภา  เบญจเสว ี กรรมการ 
24. นางสาวสุมาล ี ถวายสินธุ ์ กรรมการ 
25. นางสาวสุมารินทร์  คชานุภาพ กรรมการ 
26. นางสาวรังสิน ี สุคนธปฏิมา กรรมการ 
27. นายขนก ฤกษ์ด ี กรรมการ 
28. นางสาวณาตยา มาเมืองกล กรรมการ 
29. นางสาวฉวีวรรณ รอดพล กรรมการ 
30. นางวิมพ์วิภา  พงษ์พิพัฒน์ กรรมการและเลขานุการ 
31. นางสาวยวงทอง  มากเอียด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
32. นายวิศรุต พิพิธกุล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
33. นางสาววารุณ ี กุจะพันธ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
34. นางสาวอัจฉรา หัมพานนท์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
35. นายสังสรรค ์ แก้วหน่อ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินบทความวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  
งานราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 
 รายชื่อ สาขา/ความเชี่ยวชาญ 
1. ศาสตราจารย์เกียรติคณุนวลจันทร์  ทัศนชัยกุล บริหารงานยตุิธรรม/อาชยาวิทยา/การวิจัยทาง

สังคมศาสตร/์กฎหมายกับสังคม 
2. ศาสตราจารย์จาง ซง ซิง เวชศาสตร์ฟื้นฟูทางการแพทย์แผนจีน 
3. ศาสตราจารย์เฉา   จั้วจวิน แพทย์แผนจีนและแผนปัจจุบัน 
4. ศาสตราจารย์ชยันต์   พิเชียรสุนทร เภสัชศาสตร ์
5. ศาสตราจารย์พงษ์ศิลป์   อรุณรตัน ์ ดนตรไีทย/ซอสามสาย/ดนตรีกลุม่ชาติพันธ์ุ 
6. ศาสตราจารย์พรรณี   บัวเล็ก ประวัติศาสตร์ไทย/ประวัติศาสตรส์ากล/ระเบียบวิธีวิจัย 

(เชิงคุณภาพ) 
7. ศาสตราจารย์พิเชษฐ   ลิ้มสุวรรณ แสงและเลเซอร ์
8. ศาสตราจารย์อลงกลด   แทนออมทอง พันธุศาสตร ์
9. รองศาสตราจารย ์ ซุน ซิว เย่ เวชศาสตร์ฟื้นฟูสโตรก 
10. รองศาสตราจารย์กมลชัย   ตรงวานิชนาม เภสัชวิทยาในสตัว์/พิษวิทยาในสตัว ์
11. รองศาสตราจารย์กริช   สมกันธา ปัญญาประดิษฐ/์การประมวลผลภาพดิจิทัล/รูปแบบ

การรู้จ า/โครงข่ายประสาทเทียม/การประมวลผลภาพ
ทางการแพทย์/เทคโนโลยสีารสนเทศ/วิทยาการข้อมลู/ 

12. รองศาสตราจารย์กัญภร   เอี่ยมพญา นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน/การโฆษณา/  
การประชาสัมพันธ์/การบรหิารการศึกษา/การศึกษา 

13. รองศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์   รัตนสหีา คณิตศาสตร์/ทฤษฎีบทจดุตรึงและการประยุกต ์
14. รองศาสตราจารย์จรญั   กาญจนประดิษฐ์ ดนตรไีทย/มานุษยวิทยาดนตรี  
15. รองศาสตราจารย์จันทร์พร   นวลแพ่ง ดนตรไีทย 
16. รองศาสตราจารย์จ าลอง   วงษ์ประเสริฐ สถิติ/สถิติเพื่อการวิจัย/วิจัยเชิงปรมิาณ/ 

วิจัยเชิงทดลอง/การพยากรณ์เชิงสถิต ิ
17. รองศาสตราจารย์จุไรรตัน์   ทองค าช่ืนวิวัฒน์ นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน/สื่อสารการตลาด/การ

ประชาสมัพันธ์/สื่อสารองค์กร/สญัวิทยา/สื่อสังคม/  
สื่อชุมชน/สื่อสารสุขภาพ/ 
จิตพฤติกรรม/สังคมวิทยา 

18. รองศาสตราจารย์จุฬามาศ   จันทร์ศรสีุคต หลักสตูรและการสอน/การสอนเดก็แอลดี/           
การสอนคณิตระดับประถมศึกษา  

19. รองศาสตราจารย์ฉัตรชนก   เธียรปรีชา การศึกษาปฐมวัย 
20. รองศาสตราจารย์ชวลิต   อธิปัตยกุล ศิลปกรรม/ประวตัิศาสตร/์ประวัตศิาสตร์ศิลปะ/     

งานหัตกรรม/หตัถศิลป/์คอมพิวเตอร/์สถาปตัยกรรม 
21. รองศาสตราจารย์ณักษ์   กุลิสร ์ บริหารธรุกิจ/การจัดการ/การตลาดเศรษฐศาสตร์/

การเงิน/ท่องเที่ยว 
22. รองศาสตราจารย์ดวงใจ   บุญกุศล สัตววิทยา 
23. รองศาสตราจารย์ทิพย์วิมล   วังแก้วหิรัญ หลักสตูรและการสอน/การสอนภาษาอังกฤษ 
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 รายชื่อ สาขา/ความเชี่ยวชาญ 
24. รองศาสตราจารย์ไทยโรจน์   พวงมณี ศิลปกรรม/การท่องเที่ยวชุมชน/วฒันธรรม/           

การสอนศลิปศึกษา/การพัฒนาชุนท้องถิ่น/กระบวนการ
มีส่วนร่วมของชุมชน/การวิจัยเชิงคุณภาพ/การวิจยั  
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

25. รองศาสตราจารย์ธนชัย   ยมจินดา การจัดการ 
26. รองศาสตราจารย์ธีรวุฒิ   เอกะกุล ระเบียบวิธีวิจยั/การวิจัยทางการศกึษา 
27. รองศาสตราจารย์นพวรรณ   ธีระพันธ์เจรญิ สิ่งแวดล้อม/พยาบาล 
28. รองศาสตราจารย์นภาพร   สิงหทัต วิธีวิทยาการวิจัย/สถิติเพื่อการวิจยั/หลักการวัดและ

ประเมินผล/คอมพิวเตอร์ช่วยสอน/นวัตกรรมการเรียน
การสอน 

29. รองศาสตราจารย์นริศา   ค าแก่น พฤกษเคมี/เภสัชเวท/เภสัชกรรมสมุนไพร/วิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

30. รองศาสตราจารย์นิราวรรณ   กุนัน โภชนศาสตรส์ัตว์เคีย้วเอื้อง/อาหารและการให้    
อาหารสตัว์/การจัดการและการผลิตสตัว์/การใช้
สมุนไพรในสัตว/์การน าใช้วัตถุดบิอาหารสตัว์ในท้องถิ่น
และผลพลอยได้ทางการเกษตรเปน็อาหารสตัว์         
เคี้ยวเอื้อง/ระบบนิเวศวิทยาภายในกระเพาะรูเมน       
ของสัตว์เคี้ยวเอื้อง 

31. รองศาสตราจารย์บุณฑวรรณ   วิงวอน การจัดการ/บริหารธรุกิจ/การตลาด/สังคมศึกษา 
32. รองศาสตราจารย์ปรียานุช   อภิบุณโยภาส สถิติ/บริหารธุรกิจ/การจดัการ 
33. รองศาสตราจารย์ปฤฐฏาง   จันทร์บุญเรือง นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน/เทคโนโลยสีื่อสารสมัยใหม่ 

(ออนไลน์ ดิจิทัล โซเซียล เว็บไซต)์ ประชาสัมพันธ์/
วารสารศาสตร ์

34. รองศาสตราจารย์ปิยกนิฏฐ์   โชติวนิช เศรษฐศาสตร/์บรหิารธุรกจิ 
35. รองศาสตราจารย์พงศธร   ชมทอง คอมพิวเตอร/์ไฟฟ้าสื่อสาร/อินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง 
36. รองศาสตราจารย์พงศ์พันธุ์   เธียรหริัญ การจัดการการผลติพืช/โรคพืช 
37. รองศาสตราจารย์พนอเนื่อง   สุทัศน์ ณ อยุธยา ภาษาศาสตร/์ภาษาอังกฤษ 
38. รองศาสตราจารย์พรชนก   ทองลาด บริหารธรุกิจ/การจัดการความรู้/การวิเคราะห์โมเดล

สมการโครงสร้าง/การบัญชี/การประยุกต์แนวคดิ    
ทางพุทธศาสนาในการบริหารธุรกจิ 

39. รองศาสตราจารย์พรสวรรค์   ศิริกัญจนาภรณ ์ ภาษาไทย/ภูมิปญัญาไทย/คติชนวิทยา/มานุษยวิทยา/
ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ/ระเบยีบวิธีวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม/ระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนา 

40. รองศาสตราจารย์พัชรา   พุ่มพชาติ การศึกษาปฐมวัย/การวิจยัทางการศึกษาปฐมวัย/
หลักสตูรและการสอน/การนิเทศทางการศึกษา 

41. รองศาสตราจารย์พัฒนา   สุขประเสริฐ ส่งเสริมการเกษตร/พัฒนาการเกษตร/การประเมินผล/
การวิจัย 

42. รองศาสตราจารย์ไพฑรูย์   อินต๊ะขัน การบัญชี/การบริหารธุรกิจ/การวจิัยเชิงพื้นที่/การวิจัย
และพัฒนา 

43. รองศาสตราจารย์ภัทรธริา   ผลงาม สุขภาวะผู้สูงอาย/ุการพัฒนาชุมชน 
44. รองศาสตราจารย์ภัทราพร   เกษสังข์ วิจัยทางการศึกษา/วัดผลทางการศึกษา 
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 รายชื่อ สาขา/ความเชี่ยวชาญ 
45. รองศาสตราจารย์ภญิญพันธุ์   พจนะลาวณัย ์ ประวัติศาสตร ์
46. รองศาสตราจารย์ภูมิ   โชคเหมาะ นิติศาสตร/์กฎมหาชน/การเมืองการปกครอง 
47. รองศาสตราจารย์มุกดา   ศรียงค ์ จิตวิทยาอุตสาหกรรม/จิตวิทยาองค์การและการจดัการ

ความขัดแย้ง/การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (การท า
แบบทดสอบ)/ภาวะผู้น าและการพัฒนาบุคลิกภาพ  
แห่งความส าเร็จ/การพัฒนาภาวะผู้น าในองค์การ/
เทคนิคการท างานเป็นทีม/ภาวะผูน้ าและการพัฒนา
บุคลิกภาพแห่งความส าเร็จ/การสร้างมนุษย์สมัพันธ์กับ
การสื่อสาร/การพัฒนาตนเพื่อความสุขในการท างาน/
จริยธรรมกับความส าเร็จขององค์การ 

48. รองศาสตราจารย์รตันะ   ปัญญาภา ศาสนา/ปรัชญา/จรยิศาสตร/์สหวทิยาการมนุษย์และ
สังคมศาสตร ์

49. รองศาสตราจารย์วรรณดี   สุทธินรากร นิเวศวิทยาทางทะเล/นิเวศวิทยาของป่าชายเลน/       
การออกแบบการวิจัย/การวิจยัเชิงคุณภาพ/การวิจยั 
เชิงปฏิบัติการ 

50. รองศาสตราจารย์วัชรินทร์   อินทพรหม ระเบียบวิธีวิจยั/การปกครองส่วนท้องถิ่น/ทฤษฎี         
ทางรัฐประศาสนศาสตร/์การจัดการสิ่งแวดล้อม/ 
ทฤษฎีองค์การ/นโยบายสาธารณะ/การเมือง/              
การปกครอง/การจัดการเชิงกลยุทธ์ 

51. รองศาสตราจารย์วาริพณิ   มงคลสมัย การเงิน/การบัญชี 
52. รองศาสตราจารย์วาโร   เพ็งสวัสดิ ์ การบริหารการศึกษา/การวดัผลและวิจัยการศึกษา/

การศึกษาปฐมวัย 
53. รองศาสตราจารย์วาสนา   เกษมสินธ ์ ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์/ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์/

พลังงาน 
54. รองศาสตราจารย์วิลาวณัย์   จารุอริยานนท์ พื้นฐานการศึกษา/วิชาชีพครู/บรหิารการศึกษา 
55. รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์   พรมเสน การพัฒนาชุมชน/การพัฒนาชุมชน/สังคมวิทยา 
56. รองศาสตราจารย์สมเกตุ   อุทธโยธา การศึกษาพิเศษ/การศึกษาแบบเรยีนรวม/เด็กท่ีมภีาวะ

ออทิซึม/ผู้น าทางการศึกษา/การบริหารการศึกษา 
57. รองศาสตราจารย์สมชาย   วรกิจเกษมสกุล การวัดและประเมินผลการศึกษา/การวิจัยและพัฒนา

หลักสตูร/วิทย-์คณติ 
58. รองศาสตราจารย์สมชาย   ปราการเจรญิ เทคโนโลยีสารสนเทศ/เหมืองข้อมลู 
59. รองศาสตราจารย์สราวุฒิ   บุญเกิดรัมย ์ วิศวกรรมไฟฟ้า/คอมพิวเตอร/์อิเลก็ทรอนิกส์

อุตสาหกรรม IOT/เครื่องมือวัดอตุสาหกรรม/            
ระบบควบคมุอัตโนมตั ิ

60. รองศาสตราจารย์สญัญา   สะสอง ปรัชญา/พระพุทธศาสนา/ศาสนาศึกษา/จริยศาสตร/์ 
อัตลักษณ/์ความเชื่อ/ภูมิปญัญาชาวบ้าน/การท่องเที่ยว
โดยชุมชน/ชาติพันธ์ุศึกษา/สังคมพหุวัฒนธรรม 

61. รองศาสตราจารย์สามารถ   ใจเตี้ย อนามัยชุมชน (การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ/การจัดการ
สิ่งแวดล้อมชุมชน) 

62. รองศาสตราจารย์สุชาติ   แสงทอง วัฒนธรรมท้องถิ่น/วัฒนธรรมชุมชน/วัฒนธรรม/             
ไทศึกษา/ดนตรไีทย/ดนตรศีึกษา/ดนตรสีากล 
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 รายชื่อ สาขา/ความเชี่ยวชาญ 
63. รองศาสตราจารย์สุนทร   สุทธิบาก การพัฒนาเครื่องจักรกลส าหรับใช้ในการแปรรูปผลผลติ

ทางการเกษตร/การออกแบบทางด้าน
วิศวกรรมเครื่องกลและโลหะการ/นวัตกรรมเพื่อชุมชน/
พลังงานทดแทน/พลังงานจากชีวมวล/โรงอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย ์

64. รองศาสตราจารย์สภุีร์   สมอนา สังคมวิทยาภมูิภาคอสีาน/การเมืองภาคพลเมือง/สังคม
ชนบท/การเปลี่ยนแปลงทางสังคม/ขบวนการเคลื่อนไหว
ทางสังคม 

65. รองศาสตราจารย์สมุาลี   ไชยศุภรากุล สังคมวิทยา/มานุษยวิทยา/พัฒนาชุมชน 
66. รองศาสตราจารย์ไสว   ฟักขาว หลักสตูรการเรยีนการสอน/การวิจัยทางการศึกษา 
67. รองศาสตราจารย์อนิรุจน์   มะโนธรรม วิศวกรรมความปลอดภัย/อาชีวอนามัย/วิศวกรรม            

อุตสาหการ 
68. รองศาสตราจารย์อนุกูล   โรจนสุขสมบรูณ ์ นาฏยศิลป/์ศลิปการแสดง 
69. รองศาสตราจารย์อรรณพ   หมั่นสกลุ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/โครงข่ายและโทรคมนาคม

คอมพิวเตอร ์
70. รองศาสตราจารย์อรสิา   ส ารอง จิตวิทยาอุตสาหกรรม/จิตวิทยาองค์การ/การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย/์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พฤติกรรม
ศาสตร์/จติวิทยาการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค   

71. รองศาสตราจารย์อัจรา   หล่อตระกูล เศรษฐศาสตร/์รัฐประศาสนศาสตร์/บรหิารธรุกิจ 
72. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนิษฐา   อ่อนศิริ การวิเคราะห์ข้อมลู 
73. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลวรรณ   วรรณธนัง การบริหารจัดการภาครัฐ/นโยบายสาธารณะ 
74. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์   รักษา ภาษาอังกฤษ 
75. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรัตน์   พ่วงพงษ์ ทัศนศิลป์/ศลิปกรรม 
76. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานดา   เต๊ะขันหมาก การพัฒนาชุมชน/การพัฒนาชุมชน 
77. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิดานันท์   ช านาญเวช จิตวิทยา/การปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
78. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติพล   กสิภาร ์ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ/การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
79. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กลุสริินทร์   อภิรัตน์วรเดช ภาษาและวัฒนธรรมจีน/การแปล 
80. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร   โพธิ์มณ ี ยุทธศาสตร์การพัฒนา/บริหารธุรกิจ 
81. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์   เตมีย ์ การเรยีนรู้ด้วยเครื่อง/อุปกรณ์ใยแก้วน าแสง/

ปัญญาประดิษฐ/์อินเตอร์เน็ตส าหรับทุกสรรพสิ่ง/     
การประมวลผลภาพ/การรู้จ า/การท าเหมืองข้อมูล/ 
การค้นคืนความรู ้

82. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศสุดา   เดชะค าภ ู ภาษาอังกฤษ/ภาษาอังกฤษส าหรบัคร ู
83. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษม   กุณาศร ี เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ/เศรษฐกิจชุมชน/เศรษฐศาสตร์เกษตร 
84. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษมศรี   อัศวศรีพงศ์ธร จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว/สหวิทยาการ/ 

เพศวิธีศึกษา 
85. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกยีรติพงษ์   ยอดเยี่ยมแกร คอมพิวเตอร์กราฟิกส์/ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร/์

ดิจิทัลมลัตมิีเดีย/เทคโนโลยีสารสนเทศ 
86. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกเมนทร์   บุญเจือ สิ่งแวดล้อมการเกษตร 
87. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญจิต   ภิญโญชีพ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
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 รายชื่อ สาขา/ความเชี่ยวชาญ 
88. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญจิรา   เสนา ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่น/การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม/

ภาษาญี่ปุ่นกับสังคมและวัฒนธรรม 
89. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญมิ่ง   ค าประเสริฐ บริหารธรุกิจ/บริหารรัฐกิจ 
90. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิศรา   ธัญสุนทรสกุล บริหารธรุกิจ 
91. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมยุทธ   ไชยวงษ ์ อุปกรณ์ใยแก้วน าแสง/ปัญญาประดิษฐ/์อินเตอร์เน็ต

ส าหรับทุกสรรพสิ่ง/การประมวลผลภาพ/การรูจ้ า 
92. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต   มาระโภชน ์ การท่องเที่ยว 
93. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณุัชญ์   สมชนะกิจ ภาษาศาสตรส์ังคมญี่ปุ่น/การเรียนการสอน/ภาษาญีปุ่่น

ในฐานะภาษาต่างประเทศ/ภาษาญี่ปุ่น/ญีปุ่่นศึกษา 
94. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัล   รัตนโชตินันท ์ วิศวรรมโยธา 
95. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรพันธ์   กิตตินรรัตน ์ เศรษฐศาสตร/์บรหิารธุรกจิ/วิธีวิทยาการวิจัย 
96. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทรรัตน์   พิชญภณ พัฒนาผลิตภัณฑ์และแปรรูปอาหาร 
97. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทรวรรณ  ส าราญส ารวจกิจ ภาษาอังกฤษ 
98. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทรัตน์   กิ่งแสง ระบบฐานข้อมูล/ข้อมูลขนาดใหญ/่วิศวกรรมซอฟต์แวร์/

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
99. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จาระไน   สิทธิบูรณะ ภาษาไทย 
100. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ   สิงห์ม่วง การสอนคณิตศาสตร ์
101. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินดา   ยืนยงชัยวัฒน์ เพอรอฟสไกต์เมมเบรนส าหรับใช้แยกแก๊สออกซิเจน

จากอากาศ/ผลิตแกส๊ไฮโดรเจน และเป็นข้ัวแคโทดใน
เซลล์เช้ือเพลิงแบบออกไซด์ของแข็ง 

102. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริะนันท์   อินทรีย์ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์/การผลิตสตัว์ปีก/animal 
biotechnology 

103. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริัฐติ   ธรรมศริ ิ สรีรวิทยาและการสืบพันธุ์ในสัตว์เลี้ยง 
104. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริัฐิพร   ไทยงูเหลือม วรรณคดีไทย/ท านองเสนาะ/ค าประพันธ์ไทย/การวิจยั

ทางภาษาไทย  
105. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฬาภรณ์   เลิศบวรวงศ ์ กระบวนการแปรรูปอาหาร/เทคโนโลยีของเครื่องดืม่/

อาหารเพื่อสุขภาพ/สุขาภิบาลโรงงาน อุตสาหกรรม
อาหาร 

106. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจนพล   ทองยืน กฎหมายมหาชน/กฎหมายธรุกิจ/กฎหมายว่าด้าย
ทรัพย์สินและที่ดิน/กฎหมายปกครอง 

107. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ   ดุลสมัพันธ์ เทคโนโลยีแป้ง/คาร์โบไฮเดรต 
108. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนกานต์   สุวรรณทรัพย ์ เทคโนโลยีการศึกษา 
109. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนมณ์ัฐชา   กังวานศุภพันธ ์ บริหารธรุกิจ/การจัดการ/การเป็นผู้ประกอบการ/ธรุกิจ

ระหว่างประเทศ/โลจสิติกส์และโซอุ่ปทาน/SMEs 
110. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนะ   ปรีชา คณิตศาสตร์  
111. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชมภูนาฏ   ชมภูพันธ ์ นาฏศิลป์/ศิลปะการแสดง/ภมูิปัญญาท้องถิ่น/นวัตกรรม

และเทคโนโลยีการศึกษา 
112. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชมัยพร   เจริญพร โรคพืช/พืชไร/่เหด็ 
113. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยุตม์   วะนา เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ/เศรษฐมิต/ิเศรษฐศาสตร

เกษตร/การวิเคราะหเชิงปริมาณ 
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 รายชื่อ สาขา/ความเชี่ยวชาญ 
114. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลธิชา   ทิพย์ประทุม การจัดการองค์การร่วมสมยั/การจัดการความรู้และ 

คลังปัญญา/การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บรโิภค/         
การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสรา้ง/การจัดการ          
ทุนมนุษย/์การบริหารรางวัล 

115. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวนิดา   สุวานิช การวิจัยทางการศึกษา/การวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา/
สื่อดิจิทัล 

116. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชฎาภรณ์   ตันตะราวงศา การวิเคราะห์/ออกแบบ/จัดการฐานข้อมูล/การผลิตสื่อ
การเรยีนการสอน (CAI, WBI) 

117. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยพฤกษ์   หงษ์ลัดดาพร การผลิตสัตว์/อาหารและการให้อาหารสตัว์/              
โภชนศาสตรส์ัตว ์

118. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิตาภา   บ ารุงศิลป ์ การท่องเที่ยว/การโรงแรม/การจดัการวัฒนธรรม 
119. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติวสัส์   สุขป้อม จิตวิทยาการเรียนรู ้
120. ผู้ช่วยศาสตราจารยณ์ัฎฐด์นัย   ไค่นุ่นภา นิเทศศาสตร์/วิทยุกระจายเสียง/ สื่อสารการตลาด/

สื่อสารการเมือง/สื่อสารการกีฬา/การสื่อสาร/ 
121. ผู้ช่วยศาสตราจารยณ์ัฏฐกรณ์   ปะพาน เทคโนโลยีการศึกษา/บรหิารการศกึษา 
122. ผู้ช่วยศาสตราจารยณ์ัฐญา   นาคะสันต ์ การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา 
123. ผู้ช่วยศาสตราจารยณ์ัฐดนัย   สุภัทรากลุ กฎหมายมหาชน/กฎหมายอาญา/กฎหมาย 

เพื่อการพัฒนา 
124. ผู้ช่วยศาสตราจารยณ์ัฐนันท์   ค าภา ภาษาไทย 
125. ผู้ช่วยศาสตราจารยณ์ัฐพงค์   จันจุฬา การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน/เทคโนโลยีชีวภาพ 

เพื่อการพัฒนาพันธุ์พืชสวน/สรีรวทิยาเพื่อการผลิต 
พืชสวน 

126. ผู้ช่วยศาสตราจารยด์วงพร   กาซาสบ ิ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/การจดัการ/สิ่งแวดล้อมเมือง 
127. ผู้ช่วยศาสตราจารยต์ฤณกร   เกตุกุลพันธ ์ เคมีประยุกต ์
128. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์   เจนวิถีสุข นิเทศศาสตร์/พัฒนาชุมชน/พระพทุธศาสนา 
129. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์   ปิ่นสวัสดิ ์ รัฐประศาสนศาสตร ์
130. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วารี   สงนอก ภาษาไทย/คติชนวิทยา/วรรณกรรมท้องถิ่น/ 

อักษรโบราณอีสาน 
131. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทพิกา   รอดสการ ดนตรไีทย/ดนตรีศึกษา/ดนตรีส าหรับเด็กพิเศษ/ 

งานสร้างนวัตกรรมทางดนตร ี
132. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทวิกา   ประดิษฐบาทุกา การวิจัยทางการศึกษา 
133. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธง   บุญเรือง ภูมิศาสตร/์ภมูิศาสตร์การท่องเที่ยว/พัฒนาชุมชน/

พัฒนาชนบท 
134. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงจุฑา   สุวรรณประเสริฐ เคม ี
135. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนกร   สิรสิุคันธา การบริหาร/การจัดการ/รัฐประศาสนศาสตร ์
136. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนกร   ชมภูรัตน ์ แบบจ าลองพฤติกรรมดิน/พฤติกรรมดินขั้นสูง/  

การวิเคราะห์เชิงตัวเลข/วิศวกรรมฐานราก/การปรับปรุง
คุณภาพดิน/วิศวกรรมผิวทาง/ วิศวกรรมธรณี
แผ่นดินไหว 

137. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนทรรศน์   พลเดช เขียนโปรแกรม /เทคโนโลยสีารสนเทศ 
138. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาธิป   รักศิลป ์ เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาต ิ



406 

 รายชื่อ สาขา/ความเชี่ยวชาญ 
139. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธมาภรณ์   พูมพิจ ประวัติศาสตร์เอเชีย/ประวัติศาสตร์ 
140. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมรัตน์   โถวสกุล นาฏศิลป์และศลิปะการแสดง 
141. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิตมิา   คุณยศยิ่ง เทคโนโลยีเซรามิก/หัตถอุตสาหกรรม/การบริหาร 

การผลิตอุตสาหกรรม/กระบวนการผลิตอุตสากรรม
เซรามิก 

142. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรโชติ   สัตตาคม บริหารธรุกิจด้านการตลาด/การจดัการ 
143. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระชัย   สุขสวัสดิ ์ จิตกรรม/สีน้ า/ศิลปะ/ทัศนศลิป/์ศิลปกรรม 
144. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษณ์   เภรินทวงค ์ อณูชีววิทยาความต้านทานโรคของพืช/ความสัมพันธ์

ระหว่างพืชและเชื้อสาเหตุโรค/การเหนี่ยวน า 
ความต้านทานโรคในพืช 

145. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนท์ณธี   ดุลยทวีสิทธ์ิ นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ/รัฐศาสตร์/
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

146. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภัสสร   ตื่มสูงเนิน การจัดการ 
147. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นริศ   วศินานนท์ อักษรจีน/ศลิปวัฒนธรรมจีน/ภาษาจีน/จีนศึกษา/ 

การสอนภาษาจีน/ศลิปะกระดาษตัดจีน/หลักสูตร
ภาษาจีน/การแปลภาษาจีน 

148. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวระ   ทาสุวรรณ การวิจัย/การผลิต/พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์/ธุรกิจออนไลน์/
การท่องเที่ยว 

149. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวรรณ   บัวรา การวิเคราะห์ข้อมลู 
150. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นริมล   ชอุ่ม สารสนเทศศาสตร์/บรรณารักษศาสตร/์ประเมินผล 

ทางการศึกษา 
151. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นริันดร์   เอกศิร ิ สัตวศาสตร/์พันธุวิศวะกรรม/วิศวกรรมโปรตีน/ 

การแสดงออกของยีน 
152. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิโลบล   วิมลสิทธิชัย สารสนเทศศาสตร์/บรรณารักษศาสตร ์
153. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศานาถ   แก้ววินัด การควบคุมกระบวนการทางสถิติ/การจัดการสินค้า 

คงคลัง/การบริหารการผลติ/โลจสิติกส์และโซ่อุปทาน 
154. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิษฐา   หรุ่นเกษม นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน/การสื่อสารสื่อใหม/่ 

การสื่อสารชุมชน/การสื่อสารสุขภาพ/การรูเ้ท่าทันสื่อ/
การท่องเที่ยวและการสื่อสาร 

155. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บริบูรณ์   ชอบท าด ี เทคโนโลยีการศึกษา/คอมพิวเตอรศ์ึกษา/การศึกษา 
156. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บญุไท   เจริญผล การศึกษาปฐมวัย/หลักสูตรและการสอน 
157. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ   ธรรมรัตน ์ กฎหมายธรุกิจ/กฎหมายเกี่ยวกับกีฬา/กฎหมาย 

ในการคุ้มครองภมูิปัญญาท้องถิ่น/กฎหมายเทคโนโลยี
สารสนเทศ/กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 

158. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกกสิณ   ชาทิพฮด ภาษาไทย/คติชนวิทยา/วัฒนธรรมศึกษา/พัฒนศึกษา/
ภาษาศาสตร/์การสอนภาษาไทย 

159. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกรณเ์กียรติ   ภูกองพลอย เทคโนโลยีการอบแห้ง/เทคโนโลยเีครื่องกล 
160. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปพณ   สะอาดยวง อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง/การขับเคลื่อนระบบไฟฟ้า/

เครื่องจักรกลไฟฟ้า/วิศวกรรมระบบควบคุม 
161. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประดินันท์   เอี่ยมสะอาด จุลชีววิทยา/เทคโนโลยีชีวภาพ 
162. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวิทย์   ประมาน พลศึกษา/กีฬาและการออกก าลังกาย 
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 รายชื่อ สาขา/ความเชี่ยวชาญ 
163. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ   ฉิมท้วม การประพันธ์ดนตร/ีแซกโซโฟน/ทฤษฎีดนตร ี
164. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรางค์มณี   เดชคุ้ม บริหารธรุกิจ 
165. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปวณีา   รัตนเสนา โรคตดิเช้ือ/สาธารณสุข/จุลชีววิทยา/ไวรัสวิทยา/

เทคโนโลยีชีวภาพ/สารสกัดจากสมุนไพร/วัคซีน/
ภูมิคุ้มกันวิทยา/โรคเอดส์/การเพาะเลี้ยงเซลล์สตัว์/ 
การใช้สัตว์ทดลอง  

166. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปตัถนะ   สิงห์ซอม ภาษาอังกฤษ 
167. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยจิตร   สังข์พานิช ภาษาศาสตร/์ภาษาฝรั่งเศส 
168. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยนันท์   ปานนิ่ม คอมพิวเตอร์กราฟิก/การเรียนการสอนออนไลน์  

(E-Learning)/การพัฒนาแอปพลิเคชัน/นวัตกรรม 
การเรยีนรู้/ 

169. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยพร   ท่าจีน พัฒนาชุมชน 
170. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะจินต์   ปัทมดิลก การจัดการทั่วไป/การบรหิารทรัพยากรมนุษย ์
171. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะธิดา   ทองอร่าม การวัดและประเมินผลการศึกษา/การวิจัยการศึกษา/

การวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรม 
172. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะพงษ์   แดงข า เทคโนโลยีความจริงเสริม/การประยุกต์บนเว็บ (Web 

Application)/IOT 
173. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะศักดิ์   ชอุ่มพฤกษ์ อณูชีววิทยา/พันธุวิศวกรรม 
174. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์ศรณัย์   จันทร์ชุ่ม นิเวศวิทยา/สาหร่ายน้ าจืด 
175. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์เทพ   บุญเรือง หลักสตูรการสอนภาษาอังกฤษ/ภาษาอังกฤษ/

ภาษาศาสตร ์
176. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์   รวมชมรัตน ์ การศึกษา/การวิจัย/คณติศาสตร์และสถติ ิ
177. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พยุงพร   ศรีจันทวงษ ์ ภาษา/วรรณกรรม/วรรณคด/ีคติชนวิทยา/             

การท่องเที่ยวชุมชน/วัฒนธรรม/ภมูิปัญญาท้องถิ่น 
178. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์   เทิดบารม ี เทคโนโลยีชีวภาพ 
179. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรเทพ   รู้แผน บริหารการศึกษา/นเิทศการศึกษา/การพัฒนาหลักสตูร/

การประถมศึกษา 
180. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรเทพ   ชมชื่น ผลิตภณัฑ์ทางธรรมชาต ิ
181. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพรรณ   นันทแพศย การเงิน/การลงทุน 
182. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณรายณ์  ทรัพย์แสนด ี หลักสตูรและการสอน/การจัดการเรียนรู้การศึกษา/

แบบเรียนรวม 
183. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชิต   ธิอ่ิน นิเทศศาสตร ์
184. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยา   ใจค า การแปรรปูอาหาร/พัฒนาผลิตภณัฑ์อาหาร/จลุชีววิทยา

ทางอาหาร/โภชศาสตร์/การควบคมุคุณภาพอาหาร 
185. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิธาน   ไพโรจน ์ วิศวรรมโยธา 
186. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศมยั   จัตุรัตน ์ การท่องเที่ยว และการโรงแรม 
187. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พสิุทธ์ิ   พวงนาค ชีววิทยา/ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต/การหมัก  

การย่อยสลาย/พันธุศาสตร ์
188. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรดล   เพชรานนท์ พลศึกษาและนันทนาการ 
189. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลูศรี   เวศย์อุฬาร เทคโนโลยีการศึกษา 
190. ผู้ช่วยศาสตราจารยไ์พโรจน์   เบาใจ เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสาร 
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 รายชื่อ สาขา/ความเชี่ยวชาญ 
191. ผู้ช่วยศาสตราจารยภ์ควดี   ศิริหล้า เทคโนโลยีวิศวกรรมเซรามิกส์/เทคโนโลยีวัสด ุ
192. ผู้ช่วยศาสตราจารยภ์ัทรดร   จั้นวันดี เทคโนโลยีการศึกษา/ด้านการศึกษา/หลักสูตรและ 

การสอน 
193. ผู้ช่วยศาสตราจารยภ์ัทรมน   กล้าอาษา เทคโนโลยีสารสนเทศ/การจัดการนวัตกรรม/ระบบ

สารสนเทศ/การจดัการความรู/้บรหิารธุรกิจ 
194. ผู้ช่วยศาสตราจารยภ์าคภมูิ   มุกดาสนิท การประมวลผลภาพ/การเรียนรู้จักรกล/การประมวลผล

เชิงภาษา/การพัฒนาระบบสารสนเทศ การทดสอบ
ซอฟต์แวร์/การท าเหมืองข้อมลู วิศวกรรมข้อมลู 

195. ผู้ช่วยศาสตราจารยภ์าณุพงศ์   อุดมศิลป ์ ภาษาไทย/คติชนวิทยา/วรรณคด/ีวรรณกรรม 
196. ผู้ช่วยศาสตราจารยภ์าสกร   เรืองวานิช การจัดการ/การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
197. ผู้ช่วยศาสตราจารยภ์ูเบศร์   พิพิธหิรัญการ ใยแก้วน าแสงและการสื่อสารทางแสง/เลเซอร์และ

อุปกรณ์ตรวจวัดทางแสง/ระบบควบคุมและ
ไมโครคอนโทรลเลอร/์คอมพิวเตอร์วิทัศน์และ 
การประมวลผลภาพ 

198. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล   เจริญจิตต ์ กฎหมายและสังคม/ปรัชญา/กฎหมายธุรกิจ 
199. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มยุรี   รัตนเสริมพงศ ์ รัฐประศาสนศาสตร์/บรรณารักษศาสตร์/ 

สารนิเทศศาสตร ์
200. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยศวริศ   เสมามิ่ง เภสัชวิทยา/อนุมูลอสิระ/เอนไซฆต์้านอนุมูลอสิระ/

สัตว์ทดลอง/โรคเบาหวาน 
201. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน   สมค าพี ่ ส่งเสริมการเกษตร/เทคโนโลยีการอาหาร 
202. ผู้ช่วยศาสตราจารยร์จนา   แสงตาล การจัดการ 
203. ผู้ช่วยศาสตราจารยร์พีพร   สร้อยน้ า การสอนภาษาอังกฤษ/ภาษาศาสตร ์
204. ผู้ช่วยศาสตราจารยร์วินทร์   ไชยสิทธิพร หุ่นยนต์/อินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง/ระบบอัจฉริยะ/

ปัญญาประดิษฐ/์ระบบปฏิบตัิการ/การเขียนโปรแกรม 
205. ผู้ช่วยศาสตราจารยร์ัชฎาภรณ์   ทองแป้น สังคมศึกษา/ภูมิศาสตร์/สิ่งแวดล้อม/การท่องเที่ยว 

รัฐประศาสนศาสตร ์
206. ผู้ช่วยศาสตราจารยร์ัฐพล   ศรประเสริฐ ชีววิทยา/พฤกษศาสตร ์
207. ผู้ช่วยศาสตราจารยร์ัฐพล   ศรประเสริฐ ชีววิทยา 
208. ผู้ช่วยศาสตราจารยร์ัตน์มณี   ชนะบุญ อนุกรมวิธาน/ความหลากหลายทางชีวภาพ 
209. ผู้ช่วยศาสตราจารยร์าเชนทร์   เหมือนชอบ ดนตรสีากล/ทฤษฎีดนตรสีากล 
210. ผู้ช่วยศาสตราจารยร์ุ้งรวี   อ านาจตระกลู สถิต ิ
211. ผู้ช่วยศาสตราจารยร์ุจิภาส   ภูธนัญนฤภัทร ดุริยางคศลิป์ตะวันตก/การประพันธ์เพลง/ธุรกิจดนตรี/

การเรยีบเรยีงดนตร ี
212. ผู้ช่วยศาสตราจารยล์ลติา   สันติวรรักษ ์ การตลาดออนไลน์/เทคโนโลยสีารสนเทศ/ 

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้วยเวบ็โอเมทริกซ/์ 
การพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์/กูเกิ้ลมาร์เก็ตติ้ง/ 
เฟซบุ๊กมารเ์ก็ตติ้ง 
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 รายชื่อ สาขา/ความเชี่ยวชาญ 
213. ผู้ช่วยศาสตราจารยล์วัณกร   มุกดาสนิท ความปลอดภยักับพาณชิยอิเลก็ทรอนิกส/์ปญญาประดษิฐ/

เทคโนโลยีการเงินและบล็อกเชน/เครื่องมือส าหรับ
การตลาดบนเครือข่ายสังคมออนไลน/อินเทอรเน็ต 
เพื่อสรรพสิ่งและเครือขายคอมพิวเตอร/ระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ/ภาพถายดาวเทียม/
วิศวกรรมซอฟตแวรกับการทดสอบซอฟตแวร/ 
ขอมูลมหตั และวิทยาการขอมูล 

214. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลิศชาย   สถิตย์พนาวงศ ์ วัสดุศาสตร/์วัสดุสเีขียว/งานอุตสาหกรรม/ออกแบบ
อุตสาหกรรม 

215. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วงเดือน   ไม้สนธิ ์ เคม ี
216. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วงพักตร์   ภู่พันธ์ศร ี รัฐประศาสนศาสตร์/จติวิทยา/การฝึกอบรม 
217. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา   ตรีสวสัดิ ์ ภาษาไทย/การสื่อสาร/การสื่อสารมวลชน/

ประชาสมัพันธ์/วัฒนธรรมศึกษา 
218. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวุฒิ   ภักดีบุรุษ นิเทศศาสตร์/การจดัการการสื่อสาร/นวัตกรรมการ

จัดการ/การสื่อสารเพื่อการพัฒนา 
219. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน์วิโรตม์   เนติศักดิ ์ ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์/ระบบ

พลังงานทดแทนต่างๆ (แสงแดด น้ า ลม ความร้อน)/
ระบบการจัดการพลังงาน/ระบบไมโครกริดและ
เทคโนโลยีสมาร์ทกรดิ/ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์/ 
การท าเหมืองข้อมูล/ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร/์ระบบอินเทอร์เน็ต 

220. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรินทร์   เสมามอญ พลศึกษา/วิทยาศาสตร์การกีฬา/การออกก าลังกาย/
นันทนาการ/ผ้สูงอาย ุ

221. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาทินี   นิลงาม สารสนเทศศาสตร์/บรรณารักษศาสตร ์
222. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา   โปร่งจิต ภาษาไทย 
223. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสิตา   เกิดผล ประสพ

ศักดิ์ 
จิตวิทยา/การบริหารจติ/การพัฒนาศักยภาพ/การท า
สมาธิ/รัฐศาสตร/์รัฐประศาสนศาสตร/์การปกครอง
ท้องถิ่น/คุณธรรมจรยิธรรม/การเมืองการปกครอง 

224. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาญ   ตอรบรัมย ์ การออกแบบกราฟิก/การออกแบบเฟอร์นิเจอร์  
การค้นหาอัตลักษณ/์สร้างตราสญัลักษณ/์ออกแบบ
บรรจภุัณฑ์และผลติภณัฑ์ชุมชน 

225. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมล   กิตติรักษ์ปญัญา คอมพิวเตอร ์
226. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลฤดี   พงษ์หิรัญญ ์ ประชากรศาสตร์/ประชากรศึกษา/ประชากรกับ 

การพัฒนา/สังคมวิทยา/การวิจัยทางสังคมศาสตร์  
การพัฒนาชุมชน 

227. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วไิลพรรณ   เจสะวะ กฎหมายมหาชน/กฎหมายเพื่อการพัฒนา/กฎหมาย
ลักษณะหนี้/กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะตั๋วเงิน/
กฎหมายแรงงานและประกันสังคม/กฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ลักษณะหุ้นส่วนและบริษทั 
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 รายชื่อ สาขา/ความเชี่ยวชาญ 
228. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิศิษย์   ปิ่นทองวิชัยกุล มานุษยวิทยาวัฒนธรรม/พิธีกรรมและความเชื่อศาสนา/

สุขภาวะ/สิ่งแวดล้อม/สังคมวิทยา/มานุษยวิทยา/
ภาษาอังกฤษ/วรรณคดเีปรียบเทียบ 

229. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วณีา   พึงวิวัฒน์นิกุล การจัดการทรัพยากรมนุษย์/การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์/นโยบายสาธารณะ/การเมอืงส่วนท้องถิ่น 

230. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรนุช   สระแก้ว ปิโตรเคม/ีเคมี  
231. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แวววารี   ทองประดิษฐ บัญช/ีการเงิน 
232. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัณยพงศ์   โชติวรรณ ์ พัฒนาชุมชุน 
233. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินทร์   ขันติวัฒนะกุล บริหารธรุกิจ/การจัดการ 
234. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจิตรา   นวรัตนาภรณ ์ ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ (ESP)/ภาษาอังกฤษธุรกิจ/ 

ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ/ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
ชีวิตประจ าวัน/ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว และ 
การโรงแรม/การศึกษาภาษาอังกฤษกับวัฒนธรรม 
ของเจ้าของภาษา 

235. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีอุดร   แซ่อึ้ง การเขียนเว็บ/แอปพลิเคชัน 
236. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิปภา   ทิพย์ประภา การสอนภาษาอังกฤษ/การพัฒนาสังคม 
237. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศริินันท์   กฤษณจินดา การสอนไวยากรณ์ตามระบบ Systemic Functional 

Grammar/การแปลภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย-
ภาษาอังกฤษ/การสอนธรรมะเป็นภาษาอังกฤษ/
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 

238. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศริิรตัน์   ชูพันธ์ อรรถพล
พิพัฒน์ 

ภาษาศาสตรส์ังคม/สัทศาสตร์และสัทวิทยา/
ภาษาอังกฤษ 

239. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศภุรางค์   เรืองวานิช สารสนเทศและการสื่อสาร/เทคโนโลยดีิจิทัล/
เทคโนโลยีมลัติมเีดีย/เทคโนโลยีสารสนเทศ/ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

240. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศภุฤกษ์   ธาราพิทักษ์วงศ์ การเป็นผูป้ระกอบการ/ธรุกิจระหว่างประเทศ/
การตลาด/การจดัการโลจสิติกส ์

241. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศภุางค์   นันตา นิเทศศาสตร์/การสื่อสารเพื่อการพัฒนา/ 
การบริหารจัดการการท่องเที่ยว 

242. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โษฑศ์รตัต   ธรรมบุษด ี วิทยาการข้อมูล/การวเิคราะห์บิ๊กเดต้า/เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

243. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ถาพร   ถาวรอธิวาสน ์ อาหารและโภชนาการ/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหาร/ท่องเที่ยว/สังคมศาสตร ์

244. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ถาพร   ดียิ่ง เกษตรศาสตร์ (พืช)/เพาะเลี้ยงเนือ้เยื่อพืช (มะม่วงเห็ด) 
245. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์มคเน   แผลงฤทธิ ์ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น/ประวตัิศาสตร์ไทย 
246. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์มนึก   ธัญญาวินิชกุล ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์  
247. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์หัทยา   สิทธิวิเศษ ภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์/ภาษาจีน/

ไวยากรณ์ภาษาจีน/การสอนภาษาจีน/สื่อการสอน
ภาษาจีน 
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 รายชื่อ สาขา/ความเชี่ยวชาญ 
248. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ัญญาศรณ์   สวัสดิไ์ธสง รัฐประศาสนศาสตร์/การบริหารจดัการภาครัฐและ

เอกชน/การบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดี/การวิจัย
ทางการบริหารจัดการภาครัฐ 

249. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ัมพันธ์   แหล่งป่าหมุ้น ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส/์คอมพิวเตอร์ 
250. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์าธร   ใจตรง จิตวิทยา/การให้ค าปรึกษา/การแนะแนว 
251. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ายฝน   ไชยศร ี การบริหารทรัพยากรมนุษย ์
252. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ายยนต์   ชาวอุบล ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา/พทุธปรัชญาการศึกษา/

พระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ/หลักพุทธธรรม/
ประวัติศาสตร์ศาสนาต่าง ๆ/ภาษาบาลีศึกษา 

253. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ าเนา   หมื่นแจ่ม ผู้น าทางการศึกษา/บริหารการศึกษา/นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา/สื่อการเรียนรู้/ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/การพัฒนาคร ู

254. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ิทธิ   วงศ์ทองค า การตลาด 
255. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ิริพัฒน์   เสวิกุล บริหารธรุกิจ/การจัดการ 
256. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุกัญญา   พยุงสิน การตลาด/การจดัการ/การท่องเทีย่ว 
257. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุกานดา   สารน้อย ภูมิศาสตร/์สังคมศึกษา 
258. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุขสันติ   แวงวรรณ นาฏศิลป์  
259. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุจิตกลัยา  มฤครัฐอินแปลง จุลชีววิทยา (จุลินทรีย์ทางอาหาร/จุลินทรีย์ที่เกีย่วข้อง

กับสิ่งแวดล้อม/การคดัเลือกหรือส ารวจจุลินทรีย ์
เพื่อมาใช้ประโยชน์ดา้นต่าง ๆ)  

260. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุทธิภา   วงศ์ยะลา นิเทศศาสตร์/การสื่อสาร/การประชาสัมพันธ์/
สื่อสารมวลชน 

261. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุทัศน์   ก ามณ ี วิทยาการข้อมูล/การจดัการข้อมลู/การเขียนโปรแกรม/
การจัดการเรยีนการสอนด้วยเทคโนโลย ี

262. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุธน   ตาต ี ทฤษฎีจ านวน 
263. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุธน   วงค์แดง หลักสตูรและการสอน/การวิจัยทางการศึกษา/  

การจัดการเรยีนรู ้
264. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุปราณี   สิทธิพรหม พันธุศาสตร/์อณูชีววิทยา/ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ/พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน  
265. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุพรรณี   สมพงษ ์ คณิตศาสตร์บรสิุทธ์ิ 
266. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุภาณี   ด่านวิริยะกลุ เคมีอาหาร/พัฒนาผลิตภัณฑ/์อาหารแช่แข็ง 
267. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุภิชาติ   เจนจิระปัญญา วิศวกรรมโยธา 
268. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุเมธี   กิตติพงศ์ไพศาล การผลิตสัตว์/อาหารสัตว์/การส่งเสริมและ 

นิเทศศาสตร์เกษตร 
269. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุรจติร์   พระเมือง ฟิสิกส์/ดาราศาสตร/์พลังงานทดแทน/การจัด

การพลังงาน 
270. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุรพงษ์   จรัสโรจนกลุ การท่องเที่ยว/การคา้ชายแดน/การค้าระหว่างประเทศ/

การเงิน 
271. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุรพล   พหลภาคย ์ สัตวแพทยศาสตร์ และสัตวศาสตร์/ชีววิทยาศึกษา/

วิทยาศาสตร์ศึกษา 
272. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุรางค์   ธรรมโวหาร หลักสตูรและการสอน 
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 รายชื่อ สาขา/ความเชี่ยวชาญ 
273. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แสงระวี   กระจ่างศาสตร ์ การสื่อสารการตลาด 
274. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุวัฒน์   ภักด ี บัญช/ีการเงิน/การก ากับดูแลกิจการ 
275. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อโนดาษ์   รัชเวทย์ เคมี/เคมีพอลเิมอร/์ดดูซับ/พอลิเมอร์เทคโนโลย/ีย้อมสี/

เส้นใย/เคมีการศึกษา/STEM education STSE active 
learning/การเรยีนรู้วิทยาศาสตรผ์่านภูมิปญัญาท้องถิ่น 

276. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ   พานสุวรรณ รัฐประศาสนศาสตร์/บริหารธรุกิจ 
277. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ   หาจัตุรสั ประมวลผลภาพในงานควบคุม/IOT/ระบบควบคมุ

ระบบฝังตัว/ไมโครคอนโทรลเลอร/์แขนกลและ 
การควบคุมในอุตสาหกรรม/วงจรอิเล็กทรอนิกส/์ 

278. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรรตัน์   วงษ์กลม การสกัดและแยกสารจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ/การแปร
รูปสมุนไพรเป็นผลิตภณัฑ์ชาสมุนไพร เครื่องส าอางจาก
สารสกัดสมุนไพร และอาหาร/การออกแบบและพัฒนา
ผลิตภณัฑ์แปรรูปจากเส้นใยธรรมชาติ (กก เตย ผือ)/ 
การย้อมสเีส้นใยด้วยสีธรรมชาติ   

279. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรา   รัตตากร บริหารธรุกิจ/การจัดการ/บริหารทรัพยากรมนุษย ์
280. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย   เลียงจินดาถาวร การบริหารงานภาครัฐ/การบริหารงานท้องถิ่น/  

การวางแผนและบริหารโครงการ/จริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาล/การวางแผนยุทธศาสตร/์การจัดการ
เชิงกลยุทธ์/นโยบายสาธารณะ/การติดตามและ
ประเมินผลนโยบาย/การบริการสาธารณะ 

281. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถวุฒิ   มุขมา ภาษาไทย 
282. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรณุรุ่ง   ปภาพสิษฐ วิจัยประชากรและสังคม/วิจัยและประเมินผล/วิจัย 

ทางการศึกษา/วิจัยเชิงปฏิบตัิการอย่างมีส่วนร่วม/
การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น/ประชากรกับ  
การพัฒนา/การจัดการเรยีนรู ้

283. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อลิสา   ประมวลเจริญกิจ การเงิน 
284. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัครเดช   มณีภาค บริหารงานยตุิธรรม/กฎหมายอาญา/กฎหมาย

จรรยาบรรณสื่อสารมวลชน/กฎหมายเกี่ยวกับ 
การกระท าผิดของเด็ก/กฎหมายระหว่างประเทศ 
แผนกคดีเมือง คดีบุคคล และคดีอาญา 

285. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญธิชา   รุ่งแสง รัฐศาสตร/์รัฐประศาสนศาสตร/์การเมืองการปกครอง/
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ/นโยบายสาธารณะ 

286. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจารีย์   ประจวบเหมาะ การจัดการ/การจัดการด าเนินงาน/การเป็น
ผู้ประกอบการ/การจัดการทรัพยากรมนุษย์/บญัช/ี
การเงิน 

287. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภาพร   สิงหราช การศึกษา/การสอนวิทยาศาสตร ์
288. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ านาจ   สวัสดิ์นะท ี การเขียนโปรแกรม/เว็บ/ระบบฐานข้อมูล 
289. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อไุรวรรณ   เจริญกรีติกลุ ตัวแบบคณติศาสตร์ประกันภยั/การวิเคราะห์ด้วย

วิธีการเบย์เซยีน/กระบวนการนบัการเกิดสินไหม
ทดแทน  
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 รายชื่อ สาขา/ความเชี่ยวชาญ 
290. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพรรณ   ธัญญาวินิชกุล การเขียนโปรแกรม/ระบบฐานข้อมูล การพัฒนา 

แอปพลิเคชัน/การพัฒนาระบบงาน 
291. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก   เทียนบูชา เทคโนโลยีการผลติ 
292. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โอปอ   กลับสกลุ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีทางการศึกษา 

เทคโนโลยีสารสนเทศ/การศึกษา/การตลาดออนไลน ์
293. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริวรรณ   ปลั่งพงษ์พันธ ์ การบัญชี/บริหารธรุกิจ/ความรับผดิชอบต่อสังคม 
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ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การน าเสนอบทความวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  
งานราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 วันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

 
วันที่ 17 สิงหาคม 2563 
ห้องน าเสนอ ระดับชาติ Room 1 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุทัศน์  ก ามณ ี มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบรุ ี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุภาณี   ด่านวิริยะกลุ มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม 
ห้องน าเสนอ ระดับชาติ Room 2 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประดินันท์  เอี่ยมสะอาด มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บริบูรณ์  ชอบท าด ี มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
ห้องน าเสนอ ระดับชาติ Room 3 
5. ศาสตราจารย์พงษ์ศิลป   อรุณรตัน ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
6. รองศาสตราจารย์ภัทรธริา  ผลงาม มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย 
ห้องน าเสนอ ระดับชาติ Room 4 
7. รองศาสตราจารย์วัชรินทร์  อินทพรหม มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 
8. รองศาสตราจารย์ธีรวุฒิ  เอกะกุล มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 
ห้องน าเสนอ ระดับชาติ Room 5 
9. รองศาสตราจารย์จ าลอง  วงษ์ประเสริฐ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรา   รัตตากร นักวิชาการอิสระ 
ห้องน าเสนอ ระดับชาติ Room 6 
11. รองศาสตราจารย์ไพฑรูย์  อินต๊ะขัน มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะจินต์  ปัทมดิลก มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 
ห้องน าเสนอ ระดับชาติ Room 7 
13. รองศาสตราจารย์สมชาย  ปราการเจรญิ มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปวณีา  รัตนเสนา มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
ห้องน าเสนอ ระดับชาติ Room 8 
15. รองศาสตราจารย์สุชาติ   แสงทอง มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์
16. ผู้ช่วยศาสตราจารยภ์าณุพงศ์  อุดมศิลป ์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ห้องน าเสนอ ระดับชาติ Room 9 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารยไ์พโรจน์  เบาใจ ข้าราชการบ านาญ (กทม.) 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บญุไท   เจริญผล มหาวิทยาลยัราชภฏัอยุธยา 
ห้องน าเสนอ ระดับชาติ Room 10 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยนันท์  ปานนิ่ม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี 
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา   ตรีสวสัดิ ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บ้านจอมบึง 
    
วันที่ 18 สิงหาคม 2563 
ห้องน าเสนอ ระดับชาติ Room 11 
21. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุจิตกลัยา  มฤครัฐอินแปลง มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โษฑศ์รตัต ธรรมบุษด ี มหาวิทยาลยัมหิดล 
ห้องน าเสนอ ระดับชาติ Room 12 
23. รองศาสตราจารย์ทิพย์วิมล  วังแก้วหิรัญ มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร ์
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์  รวมชมรัตน ์ มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบรุ ี
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ห้องน าเสนอ ระดับชาติ Room 13 
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะธิดา   ทองอร่าม มหาวิทยาลยัราชภฏัอยุธยา 
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อโนดาษ์  รัชเวทย์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่
ห้องน าเสนอ ระดับนานาชาติ Inter Room 1 
27. รองศาสตราจารย์พงศธร  ชมทอง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลิศชาย  สถิตย์พนาวงศ ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
ห้องน าเสนอ ระดับนานาชาติ Inter Room 2 
29. รองศาสตราจารย์ภูมิ   โชคเหมาะ มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ 
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลูศรี  เวศย์อุฬาร มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
ห้องน าเสนอ ระดับนานาชาติ Inter Room 3 
31. รองศาสตราจารย์ศศิปภา  ทิพย์ประภา มหาวิทยาลยัราชภฏัอยุธยา 
32. ผู้ช่วยศาสตราจารยร์พีพร   สร้อยน้ า มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธาน ี
ห้องน าเสนอ ระดับนานาชาติ Inter Room 4 
33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญมิ่ง  ค าประเสริฐ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 
34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรา   รัตตากร นักวิชาการอิสระ 
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