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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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A Study of Fire Behavior through the Fuel break from a Simulation of Fire Spreading with the 
Finite Element Method: A Case Study in Uttaradit Province. 

พงษ์ธร วจิิตรกูล 
วิศวกรรมการจัดการพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

 

บทคัดย่อ 
บทความนี้ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการลุกลามของไฟเมื่อผ่านแนวอับเช้ือเพลิง หรือแนวกันไฟ โดยใช้แบบจ าลองการ

ลุกลามของไฟด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ ที่มีความละเอียด 30x30 ตารางเซนติเมตร โดยการสร้างแบบจ าลองพื้นที่เพาะปลูกในที่ราบ
ของจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยอาศัยข้อมูลจากกรมทรัพยากรธรณ ีและข้อมูลสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เดือนมีนาคม 
ที่มีการเริ่มจุดไฟเผาเศษเหลือใช้จากการเก็บเกี่ยวเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกในรอบถัดไป ซ่ึงส่งผลต่อการเกิดปัญหาหมอกควันในภาคเหนือ
ของประเทศไทย การสร้างแนวอับเชื้อเพลิงเป็นวิธีจัดการทิศทางการลุกลามของไฟ และควบคุมความรุนแรงของไฟที่เกิดจากการเผาไหม้ 
และการลุกลาม ซ่ึงจากการศึกษาที่ได้จ าลองการลุกลามของไฟที่มีแนวอับเช้ือเพลิง หรือแนวกันไฟ โดยเปรียบเทียบพฤติกรรมไฟก่อนและ
หลังผ่านแนวอับเช้ือเพลิง ผลการวิจัยพบว่าค่าความรุนแรงของไฟถูกลดลงในช่วงร้อยละ 10-20 ของค่าความรุนแรงไฟก่อนมีการลุกลาม
เข้าแนวอับเชื้อเพลิง จากค่าความรุนแรงไฟ 160-180 w/m2 ลดลงต่ าสุดเหลือ 130-140 w/m2 และมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง 
ทิศทางของไฟในขณะที่ก าลังผ่านแนวอับเชื้อเพลิงถูกเปลี่ยนจากการลุกลามไปด้านหน้าเป็นการลุกลามไปด้านข้าง และลุกลามแบบย้อนหลัง 
ซ่ึงในการเผาเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูก เกษตรกรไทยสามารถใช้แนวอับเชื้อเพลิงหรือแนวกันไฟเพื่อลดความรุนแรงของไฟ และเป็นการควบคุม
ทิศทาง การลุกลามของไฟในพื้นที่เพาะปลูกได้ และยังส่งผลต่อการลดปริมาณหมอกควันในภาคเหนือของประเทศไทยได้อีกด้วย 

ค าส าคัญ: แนวอับเช้ือเพลิง, การลุกลามของไฟ, ความรุนแรงของไฟ, ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ 
 

Abstract 
This article studied the behavior of fire spreading when passing through a fuel break or a fire barrier using 

fire spreading models by the finite element method. The resolution was 30x30 cm2 with a modeling crop area in a 
plain of Uttaradit Province based on the information from the Department of Mineral Resources and the weather 
data from the Meteorological Department from February to March when the debris from the harvest was burning to 
prepare the land for the next crop. This has resulted in smog problems in northern Thailand. Creating a fuel stall 
was a way to handle the spreading of fire. From the study of simulated fuel fire with fire streaks or fire lines and 
compared the fire behavior before and after the fuel strokes, it was found that the severity of the fire was reduced 
in the range of 10-20 % of the fire intensity before the spreading of the fuel from 160-180 w/m2. It was decreased to 
130-140 w/m2 and the trend continued to decline. Besides, the direction of the fire while passing through the fuel 
stuck changed from spreading to the front to the side and back. As a result, Thai farmers can use fuel or fire lines to 
reduce the intensity of the fire and to control the direction of fire spreading in the area. It also can help the 
reduction of haze in northern Thailand. 

Keywords: Fuel break, Fire spreading, Fire intensity, Finite element method 
 
1. บทน า  
  ปัจจุบันปัญหาหมอกควันในภาคเหนือของประเทศไทยนับเป็นหนึ่งในวิกฤตที่สังคม และภาครัฐให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากปัญหาหมอกควันนี้ส่งผลกระทบต่อด้านการท่องเที่ยว สังคม เศรษฐกิจ และสุขภาพ ซ่ึงความรุนแรงของปัญหาโดยทั่วไปปรากฏ
ชัดเจนในช่วงหน้าแล้ง (ธันวาคม-เมษายน) ของทุกปี ที่มีสภาวะอากาศที่แห้งและนิ่ง ท าให้ฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นสามารถแขวนลอยอยู่ใน
บรรยากาศได้นาน นอกจากนี้ยังพบว่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเพิ่มขึ้น เนื่องจากความแห้งแล้งที่ส่งผลกระทบแก่การเกิดมากขึ้นของไฟป่า 
ประกอบกับในช่วงเวลาดังกล่าวเกษตรกรจะท าการเผาเศษวัสดุเพื่อเตรียมพื้นที่การเกษตร ยกตัวอย่างเช่น การเพาะปลูกข้าวที่ต้องท าการ
เผาเศษตอซังข้าวเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกข้าวในเวลาถัดไป 

จากการเกิดการลุกลามของไฟป่า หรือไฟที่เกิดจากการเผาเพื่อเตรียมพื้นที่การเกษตร เป็นสาเหตุให้เกิดควันจากการเผาไหม้ ซ่ึง
จากความสัมพันธ์ของการเผาไหม้และการลุกลามของไฟ ซ่ึงมีความสัมพันธ์กันโดยตรง จึงได้มีการศึกษาพฤติกรรมการลุมลามของไฟที่ผ่าน
แนวกันไฟเพื่อเป็นข้อมูลใช้วิเคราะห์หาแนวทางการลดปัญหาหมอกควันในปัจจุบัน  ซ่ึงในการศึกษาครั้งนี้ใช้แบบจ าลองเพื่อสร้าง
สถานการณ์การลุกลามของไฟที่ผ่านแนวกันไฟ และเพื่อหลีกเลี่ยงการทดลองในสถานที่จริงที่ต้องใช้วิธีการเผาจริง แบบจ าลองที่ใช้มีค่า
ความผิดพลาดต่ ากว่า 20% ส่วนประกอบของผลการลุกลามของไฟจริง ซึ่งสามารถน ามาใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นได้ ซึ่งจะกล่าวถึงอัตรา
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การลุกลามของไฟที่มีความสอดคล้องกับค่าความรุนแรงของไฟ และปริมาณการผลิตควันไฟที่เกิดจากการเผาไหม้อีกด้วย สมการที่ใช้
ในการค านวณอัตราการลุกลามของไฟจะอาศัยสมการของ Rothermel ดังแสดงในสมการที่ 1  
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  โดย R คือ อัตราการลุกลาม (m/min), ξ คือ สัดส่วนส่วนความรุนแรงของปฏิกิริยา , Фw คือ สัมประสิทธิ์ลม, Фs คือ 
สัมประสิทธิ์ความชัน, ρb คือความหนาแน่นของเชื้อเพลิง (kg/m3), ε คือ สัดส่วนประสิทธิผลการให้ความร้อน, Qig คือ ฟลักซ์ของการลุกลาม 
(kJ/kg) และ IR คือ ค่าความร้อนในการจุดไฟ (kW/m) 

 

 
 
ภาพที่ 1 ภาพขนาดของวงรี และพารามิเตอร์ที่ใช้ในการค านวณการลุกลามของไฟ  
ที่มา: (USDA Forest Service RMRS-GTR-371. 2018.) 

  แบบจ าลองการลุกลามของไฟจะใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ (Finite Element Method) โดยท าการแบ่งกรอบการค านวณ 
(Mesh) โดยอ้างอิงจากระบบภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) และอาศัยสมการอนุพันธ์ (Richards, 
1990) ส าหรับการแพร่ที่จุดใดๆโดยใช้รูปร่างวงรี ซ่ึงถูกเรียกว่า วงรีไฟ (Elliptical fire) แสดงในรูปที่ 1 โดยใช้จุดยอดของเส้นขอบเขต
การลุกลาม (Fire perimeter polygon) เป็นจุดศูนย์กลางในการแพร่ โดยข้อมูลที่จ าเป็นในแต่ละศูนย์กลางของการลุกลามประกอบด้วย 

)1 (  ตัวก าหนดทิศทางของจุดยอดบนหน้าไฟในเทอมขององค์ประกอบอนุพันธ์ ( sx และ sy , m) (2) ทิศทางของอัตราการลุกลามของไฟ

สูงสุด (The direction of maximum fire spread rate,  ) และ (3) รูปร่างของการคลื่นวงรีหาได้จากเง่ือนไขเฉพาะ  ที่จุดยอดของวงรี
ซ่ึงอยู่ในเทอมของขนาดกว้าง ยาว และ หนา (a b และ c, m min-1)   

ซ่ึงผลการค านวณจะอยู่ในรูปของอนุพันธ์ของการลุกลามมุมฉาก (Orthogonal spread rate differentials, m min-1) tX
และ tY ส าหรับจุดยอดที่ก าหนดดังนี้ 
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(3) 

 
 โดยขนาด a, b และ c ของแกนวงรีในสมการที่ 2 และ 3 อธิบายถึงรูปร่างของวงรีไฟซ่ึงถูกสร้างที่จุดยอดเดิม (Alexander, 
1985) มีการตั้งสมมุติว่าลมและความชันมีผลต่อรูปร่างของไฟโดยลมและความชันจะเป็นสัดส่วนกับอัตราการลุกลามไปข้างหน้าของไฟ  
อย่างไรก็ตามสมมุติฐานนี้ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ในทางทฤษฎีแต่มีการตรวจสอบแล้วในการทดลองกับลม  รูปร่างของไฟอาจเกิดจาก
ผลกระทบที่แตกต่างกันของลมและความชันเน่ืองจากผลของการพาและการแผ่รังสีความร้อนที่แตกต่างกันที่มีผลต่อการลุกลามของไฟ  
 

 
ภาพที่ 2 ชั้นข้อมูลที่ใช้ในการจ าลอง  
ที่มา: (Stratton, R.D. 2004.)  
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 การจ าลองการเกิดการลุกลามของไฟในพื้นที่เปิดจ าเป็นต้องมีข้อมูลหลายด้าน เนื่องจากเป็นการค านวณในระบบเปิดที่มีตัวแปร
หลากหลาย เช่น ขนาดพื้นที่ ความชัน มุมรับแดด ค่าความชื้นในอากาศ ขนาด และทิศทางของลม เป็นต้น (Finney, M.A., 2004.) 
โดยแบบจ าลองต้องอาศัยข้อมูลทางภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และลักษณะเชื้อเพลิง ดังแสดงในภาพที่ 2 น ามาใช้ในการจ าลองเพื่อลดค่า
ความคลาดเคลื่อนให้ได้ความคลาดเคลื่อนที่น้อยที่สุด โดยในการก าหนดค่านี้จะใช้ทั้ง Landscape file (.LCP), Initial Fuel Moistures 
file (.FMS), optional Custom Fuel Model files (.FMD), optional Conversion files (.CNV), optional Weather files (.WTR) 
และ optional Wind files (.WND) โดยชุดข้อมูลเหล่านี้ต้องมีการท างานร่วมกับแบบจ าลองทางภูมิศาสตร์ (GIS software) เพื่อจะได้ชุด
ข้อมูลเพื่อการจ าลอง (Project file)  

 
 
ภาพที่ 3 รูปแบบการจ าลองการไหลแบบหมุนกลับในระนาบ  
ที่มา: (B K Gandhi et al., India, 2004)  

 
  เมื่ออาศัยการจ าลองด้วยหลักวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ (Finite Element Method) แล้วนั้นจะสามารถจ าลองการลุกลามของไฟที่
ขึ้นกับตัวแปรความชัน ความชื้นเชื้อเพลิง ปริมาณเชื้อเพลิง รวมทั้งสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น และเมื่อมีการสร้างแนวกันไฟหรือตั้งค่า
พื้นที่บางจุดที่มีปริมาณเชื้อเพลิงน้อยหรือไม่มีเลย จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมไฟเกิดขึ้น เนื่องจากรูปร่างวงรีไฟจะไม่ถูกสร้างใหม่
ที่บริเวณแนวกันไฟ ท าให้การลุกลามเปลี่ยนทิศทางในเวลาต่อมา และอาจเกิดการไหลของควันในสภาพหมุนกลับ (Vortex Flow) ที่ใช้
สมมุติฐานจากของไหลที่มีลักษณะการไหลตามแนวระดับดังรูปที่ 3 ซ่ึงจากผลดังกล่าวนี้มีความเป็นไปได้ที่จะสามารถน ามาวิเคราะห์ข้อมูล
พฤติกรรมไฟหลังจากผ่านแนวกันไฟแล้วเพื่อเป็นประโยชน์กับการจัดการไฟ ปัญหาหมอกควันในประเทศและต่างประเทศได้ (วัชรพงษ์, 
2012) 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
  เพื่อศึกษาผลความรุนแรงของไฟจากการลุกลามสู่แนวอับเช้ือเพลิงหรือแนวกันไฟที่มีทิศตั้งฉากกับแนวการลุกลามของไฟ  
 
3. ขอบเขตของการวิจัย  
 การศึกษาครั้งนี้จะท าการศึกษา และวิเคราะห์ผลจากแบบจ าลองด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์อิเลเมนต์ (Finite Element Method) 
ซ่ึงประกอบด้วยอัตราการลุกลามของไฟ และค่าความรุนแรงของไฟ ที่เกิดขึ้นก่อนถึงแนวกันไฟ และเกิดขึ้นหลังจากผ่านแนวกันไฟ 
เปรียบเทียบค่าจากการจ าลองเพื่อหาผลจากแนวกันไฟ โดยพื้นที่จ าลองก าหนดให้มีความชันใกล้เคียงกับพื้นที่ราบที่ใช้ในการเกษตรจังหวัด
อุตรดิตถ์ การจ าลองจะใช้สภาพเชื้อเพลิง และสภาพอากาศในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เดือนมีนาคมของปี พ.ศ.2561 และในแบบจ าลอง
ก าหนดค่าความละเอียดในการแสดงผลต่อพื้นที่ 30x30 ตารางเซนติเมตร และการแนวจุดไฟก าหนดให้เป็นเส้นตรงในแนวระดับที่ตั้งฉาก
กับทิศทางการลุกลามของไฟในการจ าลอง 
 

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย  
ในการวิจยัครั้งนี้ได้ท าการการศึกษาการจ าลองพฤติกรรมของไฟในขณะที่เกิดการลุกลามและผ่านแนวอับเช้ือเพลิง ซ่ึงสามารถ

ก าหนดกรอบแนวการวิจัยได้ดังแสดงในภาพที่ 4  
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ภาพที่ 4 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
 จากภาพที่ 4 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัยนี้ โดยในการศึกษาจะใช้ข้อมูลเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ ข้อมูลภูมิประเทศ ข้อมูลทาง
ภูมิอากาศ และข้อมูลลักษณะเชื้อเพลิง โดยข้อมูลภูมิประเทศนั้นจะเร่ิมมาจากภาพถ่ายดาวเทียม จากนั้นน ามาวิเคราะห์ข้อมูล จะได้ข้อมูล
ลักษณะเป็นชั้นๆ คือ ข้อมูลความสูงจากระดับน้ าทะเล ข้อมูลความชันของพื้นที่ และข้อมูลล่องน้ าต่างๆ จากนั้นจะท าการรวมข้อมูลเพื่อสร้าง
เป็นข้อมูลภูมิประเทศ ในส่วนของข้อมูลทางภูมิอากาศนั้นจะอาศัยข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา และจาก เครื่องมือวัดค่าที่ได้ท าการติดตั้ง 
ในบริเวณภาคสนาม จะได้เป็น ความชื้น อุณหภูมิอากาศ ความเร็ว และทิศทางของลม จากนั้นจะได้เป็นข้อมูลภูมิอากาศที่ใช้ในการจ าลอง 
ในส่วนของข้อมูลลักษณะเชื้อเพลิง จะอาศัยการเก็บข้อมูลน ามาวิเคราะห์หาผลการสะสมเชื้อเพลิง และเก็บข้อมูลวัดความชื้นของเชื้อเพลิง 
จากนั้นจะได้ข้อมูลลักษณะเชื้อเพลิงที่ใช้ในการจ าลอง ต่อมาจะน าข้อมูลเหล่านี้ใช้ในการจ าลอง เพื่อท าการจ าลองการเกิดไฟ โดยสร้างแนว
อับเช้ือเพลิงที่มีลักษณะตามที่ก าหนด ซ่ึงจะสามารถก าหนดได้ว่าเกิดในช่วงใด เมื่อท าการจ าลองเสร็จจะได้ค่าออกมาในรูปของความรุนแรง
ของไฟ และอัตราการลุกลามของไฟ และจะได้เป็นข้อมูลที่แสดงผลลัพธ์ความรุนแรงไฟในที่สุดเพื่อน ามาวิเคราะห์ค่าความรุนแรงของไฟที่ผ่าน
แนวอับเชื้อเพลิง 
 
5. วิธีด าเนินการวิจัย 
  การศึกษาครั้งนี้จะอาศัยการสร้างแบบจ าลองโดยใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์  (Finite Element Method) ซ่ึงต้องอาศัย
ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อเป็นข้อมูลทางสภาพอากาศในช่วงที่ท าการจ าลอง โดยการจ าลองจะใช้ข้อมูลช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เดือน
มีนาคม เนื่องจากเป็นช่วงที่มีการเริ่มจุดไฟเผาพื้นที่การเกษตรมากที่สุด และเกิดปัญหาหมอกควันมาก 
 

 
 

ภาพที่ 5 การสร้างพื้นที่ในแบบจ าลอง 
 
  ขั้นตอนการก าหนดสภาวะการจ าลองเริ่มต้นของแบบจ าลองจะก าหนดให้พื้นที่มีความชัน 0-2 % (ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 8) 
ดังภาพที่ 5 หลังจากนั้นจึงจะเป็นขั้นตอนการก าหนดค่าความถี่ของการแสดงผลพฤติกรรมไฟ โดยใช้ค่าการแสดงผลทุก 30x30 ตาราง

5 เมตร 2 เมตร 
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เซนติเมตร ซ่ึงเป็นค่าที่เหมาะกับพื้นที่ในแบบจ าลอง และเพื่อการแสดงผลที่มีความละเอียดเพียงพอต่อการวิเคราะห์ผล ในส่วนของ
ลักษณะเชื้อเพลิงจะก าหนดให้เป็นตอซังข้าวที่เกิดหลังจากกระบวนการเกี่ยวข้าวเสร็จสิ้น ซ่ึงพบว่ามีค่าความร้อนของเชื้อเพลิงชนิดนี้อยู่ที่ 
3,260 แคลอรี่ต่อกรัม (ณัฐพล, วัชรพงษ์: 2556) และนับเป็นเชื้อเพลิงขนาดเล็ก เนื่องจากมีอัตราส่วนพื้นที่ผิวต่อปริมาตรน้อยเป็นเชื้อเพลิง
จ าพวกเดียวกับเศษใบไม้แห้ง และเศษกิ่งไม้ขนาดเล็ก  
 

 
 

ภาพที่ 6 การวางแนวอับเช้ือเพลิงหรือแนวกันไฟในแบบจ าลอง 
 
  การสร้างแบบจ าลองในขั้นตอนต่อมาคือการก าหนดจุดอับเชื้อเพลิง หรือแนวกันไฟ โดยหลักการก าหนดคือ จะสร้างแนวอับ
เช้ือเพลิงในแนวระดับที่ตั้งฉากกับทิศทางการลุกลามของไฟในแบบจ าลอง ดังแสดงในภาพที่ 6 โดยหลักการวางแนวจะก าหนดให้แนวอับ
เช้ือเพลิงหรือแนวกันไฟยาว 5 เมตร และแต่ละแนวห่างกัน 2 เมตร ซ่ึงแต่ละชั้นแนวจะห่างกัน 3 เมตร โดยอิงจากรูปแบบการลุกลามของ
ไฟที่มีส่วนหัวไฟ และปีกไฟ (สันต์ เกตุปราณีต, 1987)    
 
6. ผลการวิจัย  
  ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ (Finite Element Method) ได้ถูกใช้ในการจ าลองการลุกลามของไฟ ซ่ึงการแสดงผลการจ าลองจะ
ถูกก าหนดให้แสดงไปเส้นชั้นการลุกลามของไฟดังแสดงในภาพที่ 7 สามารถวิเคราะห์ได้ว่าการลุกลามในแบบจ าลองนี้มีองค์ประกอบรูปร่าง
ของไฟคือ หัวไฟ ปีกไฟ และนิ้วไฟ ก่อนที่จะมีการลุกลามเข้าสู่แนวอับเช้ือเพลิงที่ก าหนดไว้แล้ว 
 

 
 

ภาพที่ 7 การแสดงผลการลุกลามของไฟจากเส้นชั้นการลุกลาม  

 
  เมื่อก าหนดแนวการวางไฟเพื่อเริ่มการลุกลามของไฟ โดยจะอยู่ด้านล่างของพื้นที่จ าลองและวางตัวตามแนวระดับ ไฟจะมี
การลุกลามในทิศทางขึ้นด้านบนของพื้นที่จ าลอง เมื่อสิ้นสุดการลุกลามของไฟในพื้นที่จ าลอง จะได้ข้อมูลการจ าลองที่แสดงถึงแถบสี 
โดยแถบสีจะบ่งบอกถึงความรุนแรงของไฟในแต่ละกริด ดังภาพที่ 8 ที่แสดงความรุนแรงของไฟที่เกิดจากการลุกลามในพื้นที่จ าลอง 

 

3 เมตร 

หวัไฟ ปีกไฟ 

น้ิวไฟ 
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ภาพที่ 8 ผลความรุนแรงไฟจากการจ าลองการลุกลามของไฟในพื้นที่จ าลอง 
 

  จากภาพที ่8 เมื่อแสดงผลการจ าลองในรูปแบบแถบสีที่แสดงถึงความรุนแรงของไฟอธิบายได้โดยความรุนแรงของไฟที่น้อยที่สุด
ที่เกิดในแบบจ าลองคือ 56 w/m2 (สีด า) และมีค่าความรุนแรงไฟมากที่สุดคือ 600 w/m2 (สีแดงอ่อน) ตามลูกศรด้านล่างแสดงแนวทาง 
การลุกลามของไฟในแบบจ าลอง เมื่อไฟลุกลามไปถึงแนวอับเชื้อเพลิงหรือแนวกันไฟแล้วนั้นพบว่าทิศทางการลุกลามถูกเปลี่ยนอย่าง
ฉับพลันจากการลุกลามในแนวดิ่งเป็นแนวระดับ ดังภาพที่ 8 ซ่ึงจากการลุกลามก่อนเข้าแนวอับเชื้อเพลิงเป็นการลุกลามไปข้างหน้า 
(Forward Spread) ท าให้เชื้อเพลิงถูกเผาไหม้จนหมด หรือเกือบหมด เมื่อไฟลุกลามเข้าหาแนวอับเชื้อเพลิงจะเกิดพฤติกรรมไฟคือ 
การเปลี่ยนทิศทางการลุกลามตามแนวของแนวอับเชื้อเพลิง ไฟจึงเกิดการลุกลามไปทางข้าง และอาจเกิดการลุกลามกลับด้านหลัง 
(Backward Spread) ซ่ึงการลุกลามแบบกลับด้านหลังนั้นเป็นการลุกลามที่มีความรุนแรงของไฟต่ า เมื่อเทียบกับการลุกลามแบบไป
ด้านหน้า   
 

 
 
ภาพที่ 9 ทิศทางการลุกลามของไฟ 
 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยความรุนแรงของไฟในแต่ละแถว  

แถวที ่ ค่าความรุนแรงไฟเฉลี่ย (w/m2) 
1 162 
2 167 
3 165 
4 142 
5 138 
6 105 
7 112 
8 86 
9 97 
10 73 
11 88 
12 64 
13 79 
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7. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  
  ข้อสรุปการจ าลองการลุกลามของไฟในพื้นที่ที่มีการลุกลามผ่านแนวอับเช้ือเพลิงหรือแนวกันไฟนั้น พบว่าผลความรุนแรงของไฟ
มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทิศทางการลุกลามของไฟจากแนวตรง เป็นแนวระดับซึ่งเช้ือเพลิงในแนวระดับดังแสดงในภาพ
ที ่8 และเช้ือเพลิงที่ผ่านการลุกลามของไฟไปแล้วนั้นจะมีปริมาณน้อยเนื่องจากเกิดการเผาไหม้ไปส่วนหนึ่งแล้ว  

 

 
 
ภาพที่ 10 พื้นที่จ าลองที่มีค่าความรุนแรงไฟใดๆ 

 
  เมื่อไฟมีการลุกลามผ่านพื้นที่ที่มีปริมาณเชื้อเพลิงน้อย จากภาพที่ 10 ในพื้นที่หมายเลขที่ 1, 2 และ 3 จะส่งผลให้ค่าความรุนแรง
ของไฟน้อยลง และเมื่อไฟลุกลามผ่านแนวอับเช้ือเพลิงแนวแรกไฟจะเข้าสู่ระยะการต้ังตัวสู่การลุกลามใหม่ซ่ึงความรุนแรงก็จะยังไม่สูงมาก 
โดยพื้นที่ดังกล่าวมาคือพื้นที่หมายเลข 4 และ 5 และเมื่อไฟยังไม่เข้าสู่ระยะการตั้งตัวสู่การลุกลามใหม่ก็จะลุกลามถึงแนวอับเชื้อเพลิงแนวที่สอง 
ไฟก็จะถูกเปลี่ยนแปลงทิศทางการลุกลามอีกครั้งซ่ึงจะเป็นการลุกลามผ่านบริเวณพื้นที่  4 และ 5 ที่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิงไปบางส่วนแล้ว
เช่นกัน จากนั้นไฟจะมีพฤติกรรมดังที่ผ่านมาอีกครั้งจนกว่าไฟจะมีการลุกลามผ่านแนวอับเช้ือเพลิงหรือแนวกันไฟทั้งหมดไป 
 

 
 
ภาพที่ 11 แนวพื้นทีก่ารเก็บขอ้มูลความรุนแรงของไฟ 

  
  เมื่อท าการหาค่าความรุนแรงไฟเฉลี่ยในหน้าไฟที่เกิดการลุกลามโดยแบ่งตามระยะทาง โดยก าหนดการอ่านค่าในพื้นที่หน้าตัดที่มี
ทั้งแนวการลุกลามปกติและแนวอับเชื้อเพลิง โดยจะแบ่งการเก็บค่าจ าลองเป็น 6 จุด กระจายทั่วแนวระดับของการเก็บข้อมูล เพื่อหา
ค่าเฉลี่ยในแต่ละระยะ ดังแสดงในภาพที่ 11  
  จากผลการจ าลองการลุกลามของไฟในแบบจ าลองที่มีการลุกลามเข้าหาแนวอับเชื้อเพลิงหรือแนวกันไฟนั้นมีการเปลี่ยนแปลง
ความรุนแรงไฟ โดยมีแนวโน้มลดลง ดังแสดงในภาพที่ 12 

1 

6 

4 

2 
3 

5 

แนวการลุกลามของไฟ 

7 

8 9 
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ภาพที่ 12 กราฟแสดงความรุนแรงไฟเฉลี่ยในการลุกลามในแบบจ าลอง 
 
  จากภาพที่ 12 สามารถสรุปได้ว่าค่าความรุนแรงไฟเฉลี่ยที่ลุกลามเข้าแนวอับเช้ือเพลิง มีค่าลดลง และเมื่อมีการลุกลามผ่านแนว
อับเช้ือเพลิงแนวถัดไปเรื่อยๆ จะมีแนวโน้นลดลง สาเหตุเนื่องจากแนวอับเช้ือเพลิงที่มีลักษณะการวางตัวเป็นแนวระดับเป็นแนวตั้งฉากกับ
แนวการลุกลามของไฟ ท าให้เกิดการบังคับทิศทางการลุกลามของไฟจากแนวดิ่ง เป็นแนวระดับท าให้ส่วนประกอบของไฟคือหัวไฟหายไฟ 
ลักษณะการลุกลามของไฟจากการลุกลามไปข้างหน้า กลายเป็นการลุกลามออกไปทางด้านข้าง และการลุกลามกลับหลังซ่ึงอัตราการลุกลาม
ของไฟจะลดลงส่งผลถึงค่าความรุนแรงของไฟ โดยการลุกลามของไฟเมื่อเข้าช่วงการลุกลามปกติ มีค่าความรุนแรงของไฟสูงถึง 167 w/m2 
แต่เมื่อผ่านแนวอับเช้ือเพลิงแรก ค่าความรุนแรงไฟลดลงเหลือ 138 w/m2 โดยเมื่อวิเคราะห์ถึงค่าความรุนแรงไฟที่ลดลงคิดเป็นร้อยละ 17 
ของความรุนแรงไฟเดินก่อนลุกลามเข้าแนวอับเชื้อเพลิง และเมื่อลุกลามเข้าแนวอับเชื้อเพลิงที่ 2 ความรุนแรงไฟลดลงเหลือ 112 w/m2 
ซึ่งคิดเป็นความรุนแรงไฟที่ลดลงร้อยละ 18 ของความรุนแรงไฟเดิมหลังมีการลุกลามผ่านแนวอับเชื้อเพลิงที่  1 เมื่อลุกลามผ่านแนวอับ
เชื้อเพลิงที่ 3 ความรุนแรงของไฟมีค่าลดลงเหลือ 97 w/m2 ซึ่งคิดเป็นค่าความรุนแรงไฟลดลงร้อยละ 13 ของความรุนแรงไฟเดิม
หลังมีการลุกลามผ่านแนวอับเช้ือเพลิงที่ 2 และเมื่อลุกลามผ่านแนวอับเช้ือเพลิงที่ 4 ความรุนแรงของไฟมีค่าลดลงเหลือ 88 w/m2 คิดเป็น
ค่าความรุนแรงไฟลดลงร้อยละ 10 ของความรุนแรงไฟเดิมหลังมีการลุกลามผ่านแนวอับเชื้อเพลิงที่ 3 ซ่ึงแต่ละแนวอับเชื้อเพลิงถูก
ก าหนดให้ห่างกันมากพอที่จะท าให้ลักษณะการลุกลามของไฟกลับมาเป็นการลุกลามแบบปกติ ซ่ึงสามารถสรุปได้ว่าไฟที่มีการลุกลามผ่าน
แนวอับเช้ือเพลิงจะถูกลดค่าความรุนแรงไฟได้ ร้อยละ 10 – 20 ของค่าความรุนแรงไฟก่อนลุกลามเข้าแนวอับเชื้อเพลิง  
 
8. ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์  
  จากผลการศึกษาครั้งนี้สามารถน าความรู้และข้อมูลการลดความรุนแรงไฟนี้ไปใช้ในการเตรียมพื้นที่เพาะปลูกข้าวของเกษตรกร
ในประเทศไทยที่ใช้วิธีการเผากลบได้ ยกตัวอย่างเช่นเม่ือเกษตรกรไทยจ าเป็นต้องใช้วิธีเผาตอซังข้าวแล้วกลบผังเพื่อเตรียมพื้นที่การเกษตร 
เลือกใช้วิธีลดความรุนแรงไฟโดยสร้างแนวอับเช้ือเพลิง จะท าให้ค่าความรุนแรงไฟที่ใช้เผาตอซังข้าวถูกควบคุมให้มีค่าลดลงจากการเผาแบบ
ปกติ ซ่ึงผลดีคือเมื่อความรุนแรงของไฟลดลง ปริมาณควันที่เกิดจากการเผาไหม้ก็จะมีแนวโน้มลดลงด้วย และค่าความรุนแรงไฟที่ถูก
ควบคุมโดยแนวอับเช้ือเพลิงนี้จะไม่ส่งผลเสียแก่โครงสร้างดินที่ใช้เพาะปลูกอีกด้วย  
 
9. กิตติกรรมประกาศ  
 ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ที่อนุเคราะห์ทุนสนับสนุนงานวิจัย และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ที่อนุเคราะห์พื้นที่ท าการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 
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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 ิ
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 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 

  
 

  



452 

 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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