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คำนำ 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดจัดการประชุมวิชาการอยางตอเนื ่องเปนประจำทุกป โดยรวมกับ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม  กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  สำนักงานคณะกรรมการ
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแหงชาติ และเครือขายวิจัยประชาชื่น จัดใหมีการ
ประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 60 ระหวางวันที่ 21-23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2565 ภายใต Theme “เกษตรศาสตรวิถี
ถัดไป พลิกวิกฤติสูความยั่งยืน” (Next Normal KASETSART: Turning Crisis into Sustainability) เพื่อมุง
สงเสริมใหนักวิชาการและคณาจารยจากสาขาตางๆ นำเสนอผลงานวิจ ัย แลกเปลี ่ยนความคิดเห็น 
ประสบการณ และความชำนาญ ระหวางนักวิชาการ คณาจารยของภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งจะนำไปสูความ
รวมมือทางการวิจัยและยังเปดโอกาสใหนิสิต นักศึกษา ไดแสดงผลงานทางวิชาการ โดยความรูและวิทยาการ
ใหมๆ ดังกลาว ยังไดถายทอด เผยแพรสูสาธารณชน อันจะนำมาซึ่งความกินดี อยูดี และการพัฒนาประเทศ
อยางยั่งยืน  

การนำเสนอผลงานวิชาการประกอบดวยภาคบรรยายจำนวน 143 เรื่อง และภาคโปสเตอรจำนวน  
86 เรื่อง รวม 229 เรื่อง แบงออกเปน 12 สาขา ไดแก สาขาพืช สาขาสัตว สาขาสัตวแพทยศาสตร สาขา
ประมง สาขาสงเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร สาขาวิทยาศาสตร สาขาวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สาขาศึกษาศาสตร 
สาขาเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

เอกสารฉบับน้ีเปนบทคัดยอ เลมที่ 3 ซึ่งรวบรวมผลงานวิจัยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งภาค
บรรยายและภาคโปสเตอรของ สาขาศึกษาศาสตร สาขาเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ และสาขา
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ซึ่งไดผานการคัดเลือกจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิประจำสาขา เพ่ือ
นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 60   

ในนามของคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมทางวิชาการ ครั ้งที ่ 60 ขอขอบคุณ นักวิจัย 
นักวิชาการ คณาจารยที่ไดนำผลงานมาเสนอ และผูที่สนใจเขารวมการประชุมทางวิชาการในครั้งน้ี ขอขอบคุณ
คณะกรรมการทุกฝายที่สละเวลา แรงกาย แรงใจและความคิด รวมมือกันจัดเตรียมการประชุม จนทำใหการ
ประชุมทางวิชาการครั้งน้ีสำเร็จลุลวงไปดวยดี 

 
 
 

       (ดร. จงรัก วัชรินทรรัตน) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 60 
 

 

 



 
 

 

ความสมบูรณของการเสนอผลงาน 

ในการประชุมทางวิชาการ คร้ังที่ 60 

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ประกอบดวย หนังสอืรับรองการมาเสนอผลงาน 

และการไดตีพิมพลงในเอกสารบทคัดยอ 
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I 

สารบัญ 

 

 

ลาํดับ รหสัผลงาน ช่ือผลงาน หน้า 

1 ศษ.1/O9 การพฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษโดยผู้สอน 

ชาวตา่งประเทศด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active 

learning และใช้ video clips ในช่วงโควิด 19: กรณีศกึษา

โรงเรียน อบจ. สาธิตร่วมพฒันา จงัหวดัภเูก็ต 

ขจิต ฝอยทอง 

2 

2 ศษ.3/O28 การสํารวจความสามารถในการโต้แย้งทางวทิยาศาสตร์ 

ของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในวิชาชีววิทยา 

สิริรักษ์ เขียวละออง, พงศ์ประพนัธ์ พงษ์โสภณ, บญุเสฐียร บญุสงู 

3 

3 ศษ.4/O35 การศกึษาการรับรู้การส่ือสารทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน 

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 

กรันย์ลกัษมณ์ รัตนวโรภาส, ปัฐมาภรณ์ พิมพ์ทอง,  

พจนารถ สวุรรณรุจิ 

4 

4 ศษ.5/O43 การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัส่ือจําลอง

โต้ตอบเสมือนจริง เพ่ือสง่เสริมการสร้างคําอธิบายทาง

วิทยาศาสตร์บนหลกัฐานในเร่ืองอตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  

ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 

ฐิตาภา จิตต์ประเสริฐ, เอกรัตน์ ทานาค, ครองขวญั อคัรชนียากร 

5 

5 ศษ.6/O77 แนวปฏิบติัท่ีดีในการจดัการเรียนรู้แบบ KAP เพ่ือพฒันาแนวคิด

และความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาเร่ืองคล่ืน: บทเรียนจาก

นกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

สหสัชยั เจริญครองสกลุ, สรุยศ ทรัพย์ประกอบ,  

เกรียงศกัด์ิ ชยมัภร, มลัลิกา จฑุามณี 

6 

6 ศษ.8/O119 Chinese in-service science teachers’ understanding and 

practices of Socioscientific issue-based teaching 

Ruxin Wu, Sasithep Pitiporntapin, Janejira Duanjit 

7 

 

 

สาขาศกึษาศาสตร์ (Oral Presentation) 



 
II 

 

ลาํดับ รหสัผลงาน ช่ือผลงาน หน้า 

7 ศษ.9/O122 การศกึษาผลการเรียนรู้หลกัการใช้ภาษาไทยของนกัเรียน 

ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 ด้วยการจดัการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน 

(Game Based Learning) 

สาริสา เสาโร, เบญจพร เหลา่วงษี 

8 

8 ศษ.10/O152 การพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการขอกําหนดตําแหนง่ 

ทางวิชาการของคณาจารย์ประจํามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ขวญัฤทยั สีเทียนสขุ, สนิุสา สมถวิล 

9 

9 ศษ.11/O154 การรับรู้ของนิสิตสตัวแพทย์ตอ่ประสิทธิภาพของการเรียนแบบ

กรณีศกึษา 

วราภรณ์ อว่มอา่ม, สหสัา หมัน่ดี, เชิดศกัด์ิ ไอรมณีรัตน์,  

สชุาติ วฒันชยั 

10 

10 ศษ.12/O156 การพฒันาความสามารถในการแสดงทรรศนะและเสนอ 

แนวคิดใหม่ด้วยการจดักระบวนการเรียนรู้แบบใช้คําถามเป็น

ฐาน (Question Based Learning) ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา

ปีท่ี 5 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ฝ่ายมธัยมศกึษา 

(ศกึษาศาสตร์) 

สิริรัตน์ มิรัตนไพร, สกาวเดือน ซาธรรม,  

สคุนธรัตน์ สร้อยทองดี, ธิดารัตน์ ธนกลูกิจ 

11 

11 ศษ.13/O159 “It’s more than the money!” How personal and 

professional attitudes contribute to aspiring school 

leaders’ career development 

Meechai Orsuwan, Thomrat Siriparp 

12 

12 ศษ.14/O162 การพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการแสดงเจตนาเลือกเส้นทาง

การเข้าสูตํ่าแหนง่ทางวิชาการของคณาจารย์สงักดัโรงเรียน

สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ณาตยา ศกัด์ิถาวรเลิศ, นนท์ชยั ปัญจานนท์ 

13 

13 ศษ.15/O120 บทความเร่ืองกระบวนการปรับตวัของนกัศกึษาสําหรับ 

การเรียนออนไลน์ในยคุโควดิ 19 

อรทยั ไพยรัตน์, พิราสินี ชยัคณุทวีโชติ 

14 



 
III 

 

 

ลาํดับ รหสัผลงาน ช่ือผลงาน หน้า 

1 ศษ.2/P16 การศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลงัใช้

บทเรียน e–Learning เร่ือง อสมการเชงิเส้นตวัแปรเดียว  

ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียนโยธินบํารุง 

สมัพนัธ์ ถนิมกาญจน์, วชัรากร ทองชว่ย, ทรงวิทย์ ฤทธิกณัฑ์ 

16 

 

 

 

ลาํดับ รหสัผลงาน ช่ือผลงาน หน้า 

1 ศศ.บธ.4/O58 ผลกระทบและการปรับตวัในสถานการณ์ระบาดของไวรัส 

โคโรนา 2019 (COVID-19) ของผู้ประกอบการค้าขาย 

ในอําเภอเมือง จงัหวดัสงขลา 

พิราสินี ชยัคณุทวีโชติ, อรทยั ไพยรัตน์ 

18 

2 ศศ.บธ.8/O136 ระบบจดัการร้านค้าขนาดเลก็ด้วยแอปพลิเคชนัไลน์ 

สมพร เตียเจริญ, ชติุนนัท์ สขุตะ, ดํารงเกียรติ แซลิ่ม้ 

19 

3 ศศ.บธ.11/O165 การบริหารต้นทนุโลจิสติกส์โดยการวิเคราะห์ต้นทนุฐานกิจกรรม 

(ABC) ของโรงสีขนาดกลางและขนาดเลก็ อําเภอหวัไทร  

จงัหวดันครศรีธรรมราช 

กมลนนัท์ ชีวรัตนาโชติ, ดนวตั สีพธุสขุ 

20 

4 ศศ.บธ.1/O3 ความสมัพนัธ์ระหวา่งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ 

ขยะมลูฝอยในประเทศไทย ภายใต้สมมติฐานเส้นโค้ง

ส่ิงแวดล้อมของคซุเน็ตส์ 

ธนกาญจน์ รัตนโพธานนัท์, อรุณี ปัญญสวสัด์ิสทุธ์ิ, 

สภุาณี หาญพฒันะนสุรณ์ 

21 

5 ศศ.บธ.2/O4 การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ภาวะเจริญพนัธุ์ 

ของประชากรในประเทศไทย 

เมธาวี ช่ืนบาล, อรุณี ปัญญสวสัด์ิสทุธ์ิ 

22 

 

 

สาขาศกึษาศาสตร์ (Poster Presentation) 

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ (Oral Presentation) 



 
IV 

 

ลาํดับ รหสัผลงาน ช่ือผลงาน หน้า 

6 ศศ.บธ.3/O19 ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การออมในประเทศไทย: กรณีศกึษาการออมใน

บญัชีเงินฝากออมทรัพย์และบญัชีเงินฝากประจําธนาคารพาณิชย์ 

สาวิตรี ปอ้งขนัธ์, สภุาณี หาญพฒันะนสุรณ์ 

23 

7 ศศ.บธ.5/O79 การวิเคราะห์ผลกระทบของการออกตราสารหนีเ้พ่ืออนรัุกษ์

ส่ิงแวดล้อมท่ีมีตอ่ราคาหลกัทรัพย์ 

สมุาวดี พลเศษ, ธนารักษ์ เหลา่สทุธิ, มานะ ลกัษมีอรุโณทยั 

24 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัเชิงคุณภาพมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษของนักเรียนโรงเรียนอบจ.สาธิต

ร่วมพฒันา หลงัเข้าร่วมโครงการพฒันาทกัษะการสอนของผู้สอนชาวต่างประเทศที่สอนแบบ Active Learning และการใช้ 

video clips และเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูผู้สอนชาวไทย และผู้ปกครอง ของโรงเรียนก่อนและหลงัโครงการกลุ่ม

ตวัอย่างคือครูผู้ปกครองและนกัเรียนโรงเรียนเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยการเจาะจง หลงัดําเนินโครงการนกัเรียนมีทกัษะการ

ส่ือสารเพิ่มขึน้ ผู้ สอนชาวต่างประเทศสามารถสอนแบบ Active Learning และการใช้ video clipsได้ ครูชาวไทย  

และผู้ปกครองพอใจผู้สอนชาวตา่งประเทศหลงัการดําเนินโครงการสงูกวา่ก่อนเร่ิมโครงการ  

คาํสาํคัญ: การพฒันาทกัษะการใช้ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร, active learning, video clips  

 

Abstract  

 The purpose of this qualitative research was to improve students' communication skills in English, 

develop teaching skills for foreign teachers who teach English using active learning and   video clips and 

compare the satisfaction of Thai teachers and parents of the school before and after the project. The sample 

group were teachers. parents and students of SatitRuamPattana School. Sample was purposively selected. After 

completing the project, students have increased communication skills. Foreign teachers can use   Active 

Learning and video clips. Thai teachers and parents are more satisfied with foreign teachers after the project 

implementation than before the project. 

Keywords: active learning communication skills in English, video clips 
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การสํารวจความสามารถในการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ในวิชาชีววิทยา 

The survey of scientific argumentation of high school students in biology  
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บทคัดย่อ 

งานวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพื่อตรวจสอบความสามารถในการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษา

ตอนปลาย จํานวน 30 คน ผู้วิจยัได้เก็บรวบรวมข้อมลูด้วยแบบวดัทกัษะการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมลูด้วย

สถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนือ้หา ผลการศึกษาพบว่านักเรียนมีความสามารถในการโต้แย้งทาง

วิทยาศาสตร์อยู่ในระดบัดี 63.33 เปอร์เซ็นต์ และอยู่ในระดบัพอใช้ 36.67 เปอร์เซ็นต์ และเม่ือแยกย่อยตามองค์ประกอบ

ของการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์องค์ประกอบที่มีนักเรียนมีความสามารถมากที่สุด คือ การระบุข้อกล่าวอ้างและแสดง

เหตผุลสนบัสนนุข้อกลา่วอ้าง สว่นองค์ประกอบที่นกัเรียนมีความสามารถน้อยที่สดุ คือ การใช้หลกัฐาน 

คาํสาํคัญ: การโต้แย้ง, การโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์, ชีววิทยา 

 

Abstract 

The objective of this research was to investigate students’ scientific argumentation. Data were 

collected from 30 students by a scientific argumentation test. Data were analyzed using descriptive statistics 

and content analysis. The findings indicated that students' scientific argumentation was 63.33 percent at a good 

level and 36.67 percent at a fair level. Regarding the components of scientific argumentation, the most 

competent component was claim and warrant. The least competent component was the use of evidence. 

Keywords: argumentation, biology, scientific argumentation 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพื่อสํารวจการรับรู้การส่ือสารทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่ม

ศึกษาจํานวน 28 คน เก็บรวบรวมข้อมลูโดยใช้เคร่ืองมือ 2 ประเภท ได้แก่ แบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง 

ซึ่งผู้ วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือหลัก ประกอบไปด้วยข้อคําถาม 4 ประเภท ได้แก่ คําถามปลายเปิด มาตรวัด 

ของลิเคิร์ท แบบสํารวจรายการ และแบบสอบถาม 2 ชัน้ ส่วนแบบสมัภาษณ์ก่ึงโครงสร้างเป็นเคร่ืองมือที่ใช้ เพื่อสอบถาม

ข้อมูลเพิ่มเติมหากพบประเด็นคําตอบที่น่าสนใจ ประเด็นที่ศึกษา ได้แก่ ประเด็นความเข้าใจและการรับรู้แนวคิดการ

ส่ือสารทางทางวิทยาศาสตร์ จากนัน้วิเคราะห์ข้อมูลแบบจัดกลุ่มคําตอบตามเกณฑ์ของ Tytler and Peterson (2000) 

ผลการวิจยัพบว่า: (1) นกัเรียนส่วนใหญ่เข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์แตกต่างกนัขึน้อยู่กบัประสบการณ์ที่ตนเองได้รับ; 

(2) นักเรียนกลุ่ม SCC01 คิดเป็นร้อยละ 21 มีความเข้าใจสอดคล้องกับคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์ของการส่ือสารทาง

วิทยาศาสตร์มากที่สดุ; และ (3) นกัเรียนร้อยละ 75 มีความตระหนกัในแนวคิดการส่ือสารทางวิทยาศาสตร์ และร้อยละ 25 

ไม่แน่ใจวา่ควรตระหนกัในแนวคิดการส่ือสารทางวิทยาศาสตร์หรือไม่  

คาํสาํคัญ: การรับรู้, การส่ือสารทางวิทยาศาสตร์, สมรรถนะ 

 

Abstract 

 This research aimed to survey 28 grade 11 students' perception of science communication. The data 

was collected using two types of tool: questionnaires and semi-structured interview. The researcher utilized the 

questionnaire as the principal tool that consists of four types of question: Open-ended questions, Likert scale, 

Check list and Two-tier. A semi-structured interview is a method that is operated for asking for more information 

if interesting responses are found. The research studied the awareness and issues of perception of science 

communication. The data were analyzed based on Tytler and Peterson (2000) criteria. The results showed that: 

(1) the majority of students perceived science communication concepts differently based on their own 

experiences; (2) 21.00 percent of SCC01 group were most consistent with the scientific description of science 

communication; and (3) 75.00 percent of students were awareness of science communication concepts and  

25.00 percent of students were not sure about awareness of the science communication concept. 

Keywords: competency, perception, science communication 
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การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับส่ือจําลองโต้ตอบเสมือนจริง เพื่อส่งเสริมการ

สร้างคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์บนหลักฐานในเร่ืองอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียนชัน้

มัธยมศึกษาปีที่ 5 

Using interactive simulation to support inquiry-based teaching for enhancing grade 11 students' 

evidence based explanations in the topic of rate of reaction 
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 งานวิจัยนีว้ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการสร้างคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้

มธัยมศกึษาปีที่ 5 จํานวน 29 คน ที่เรียนรู้ด้วยการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัส่ือจําลองโต้ตอบเสมือนจริง 

โดยใช้แบบวดัความสามารถในการสร้างคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์เป็นเคร่ืองมือในการวิจัยเพื่อใช้เก็บข้อมูลหลงัการ

จดัการเรียนรู้ ซึ่งครอบคลมุองค์ประกอบของคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ข้อกล่าวอ้าง หลกัฐาน และการให้เหตผุล 

วิเคราะห์ข้อมลูโดยจดักลุม่คําตอบของนกัเรียนตามความถกูต้องสมบรูณ์ของทัง้ 3 องค์ประกอบ โดยแบง่ออกเป็น 3 ระดบั 

ได้แก่ ระดบัไม่สมบูรณ์ สมบูรณ์บางส่วน และสมบูรณ์ ผลการวิจยัพบว่าการจดัการเรียนรู้รูปแบบนีช้่วยส่งเสริมการสร้าง

คําอธิบายทางวิทยาศาสตร์ได้ในระดบัสมบูรณ์บางส่วน โดยนกัเรียนส่วนใหญ่สามารถระบุข้อกล่าวอ้างได้ แต่ยงัขาดการ

วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของหลกัฐานและการให้เหตผุลที่ในระดบัอนภุาคให้สมัพนัธ์กบัข้อกลา่วอ้างและหลกัฐาน  

คําสําคัญ: การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้, ความสามารถในการสร้างคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์, ส่ือจําลอง

โต้ตอบเสมือนจริง, อตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

 

Abstract 

 The purpose of this study was to examine at the evidence-based explanations of 29 grade 11 students 

who learned through inquiry-based teaching combined with interactive simulation. After learning, the scientific 

explanations test was employed as a research tool. It covers claims, evidence, and reasoning as the key 

aspects of scientific explanation. The data were analyzed by categorizing the students' responses into three 

levels based on the correctness of all three components, including incomplete level, partially complete and 

complete. The findings showed that the instruction improves students' evidence-based scientific explanation to 

a partial level. The majority of students were able to formulate a claim, but there was still a lack of ability to 

analyze evidence correlations and provide reasoning at the particle level in respect to claims and evidence.   

Keywords: inquiry-based learning, interactive simulation, rate of reaction, science explanation 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัปฏิบติัการในชัน้เรียนนีมี้วตัถปุระสงค์ เพื่อพฒันาแนวคิดเร่ืองคล่ืน ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา

วิชาฟิสิกส์ และเพื่อหาแนวปฏิบติัที่ดีในการจดัการจดัการเรียนรู้ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 จํานวน 33 คน เคร่ืองมือ

ที่ใช้ ได้แก่ แบบวดัแนวคิด แบบวดัความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา บนัทึกอนทุิน และแบบวิเคราะห์แผนการจดัการ

เรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมลูโดยการวิเคราะห์เชิงเนือ้หาและใช้สถิติเชิงบรรยาย ผลการวิจยัพบว่า แนวคิดนกัเรียนหลงัเรียนสงู

กว่าก่อนเรียนร้อยละ 69.71 เปอร์เซนต์ นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียเพิ่มในทุกพฤติกรรมคล่ืน ความสามารถในการแก้โจทย์

ปัญหาหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 53.03 เปอร์เซนต์และแนวปฏิบติัที่ดีในการในการจดัการเรียนรู้แบบ KAP ประกอบด้วย: 

(1) การใช้กิจกรรมหรือการทดลองเร่ืองสมบัติของคล่ืนในการทบทวนและตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียน; (2) ให้

นกัเรียนทํากิจกรรมหรือการทดลองสมบติัของคล่ืนเพื่อให้นกัเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง; และ (3) ใช้เทคนิคของโพล

ยาและ KWDL ในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ช่วยให้นกัเรียนแก้โจทย์ปัญหาอย่างเป็นระบบ 

คาํสาํคัญ: ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา, แนวคิด, แนวปฏิบติัที่ดี 

 

Abstract 

This classroom action research aimed to develop 33 grade 11 students’ conception, physics problem 

solving ability and and investigated the good practice of teaching. The instruments consisted of open-ended 

conception test, Physics problem–solving test, teacher’s journal, and lesson plan analysis form. Data were 

analyzed through content analysis and descriptive statistic. The findings indicated that students’ conception 

after learning was higher than before learning with 69.71%. They gained the average score increasingly in each 

item. After learning, students’ physics problem solving ability was higher than before learning with 53 .03  % . 

The good practices of teaching with KAP were included that: (1) using the wave property activity to revise and 

elicit students’ interest; (2) engaging student to do the wave activity or experiment that allow constructing their 

own knowledge; and (3 )  adding the physics problem solving exercise through Polya and KWDL to help them 

in systematic solving. 

Keywords: conception, good practice, problem solving ability 

 



การประชมุทางวิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ครัง้ท่ี 60   สาขาศกึษาศาสตร์ 

 7 ภาคบรรยาย 

Chinese in-service science teachers’ understanding and practices of Socioscientific issue-based 

teaching  

 

Ruxin Wua,*, Sasithep Pitiporntapinb, Janejira Duanjitc 
aFaculty of Education, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand 
bAssociate Professor of Faculty of Education, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand 
cAssistant Professor of Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand 

*Corresponding author. E-mail address: wu.r@ku.th 

 

Abstract  

For promoting scientific literacy for citizenship as the goal of science teaching, Socioscientific Issues 

(SSIs) have become important topics for science education and form a link between relevant social issues and 

science. This research aimed to determine in-service science teachers’ understanding and practices of  

SSI-based teaching in China. Data were collected from open-ended questionnaires launched in 30 secondary 

Chinese in-service science teachers from a school which is located in Taiyuan, Shanxi province during the 2021 

academic year. Content analysis was used for data analysis. The findings showed that most science teachers 

have very little understanding of SSIs or SSI-based teaching. Most of them use scientific concept related issues 

instead of controversial real-life issues such as SSIs for students’ understanding of scientific concepts. When 

they use issues, most of them use issues as introduction or elaboration rather than a topic which leads the class 

discussion. Most science teachers only use internet videos as the introduction of issues and have no teaching 

anticipation or learning outcome assessment for students even though they use issues. The challenges they 

faced included lack of confidence in teaching SSIs, difficulties of associating all scientific content with SSIs, 

and worries about students learning failure. These findings are significant for helping the development of 

professional development programs and science curricula that involve SSIs and SSI-based teaching.  

Keywords: Chinese in-service science teachers, science teaching, Socioscientific issues, SSI-based teaching 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้หลกัการใช้ภาษาไทยของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการ

จดัการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน (Game Based Learning) และศกึษาความพงึพอใจของนกัเรียนที่มีตอ่รูปแบบการจดัการเรียนรู้โดย

ใช้เกมเป็นฐาน (Game Based Learning) ) ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ดําเนินการทดลองตามแบบ

แผนการวิจยั One Group Pretest - Posttest Design กลุม่เปา้หมายเป็นนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม ภาค

เรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2563 จํานวน 10 คน โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) พิจารณาจากนกัเรียนที่มีปัญหา

การเรียนรู้ด้านหลกัการใช้ภาษาไทย เคร่ืองมือที่ใช้ในการดําเนินการวิจยั ประกอบด้วย แผนการจดัการเรียนรู้หลกัการใช้ภาษาไทย

โดยใช้เกมเป็นฐาน (Game Based Learning) เกมการเรียนรู้ที่สอดแทรกเนือ้หาหลกัการใช้ภาษาไทยระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5  

ที่ผู้วิจยัพฒันาขึน้จํานวน 3 เกม แบบทดสอบก่อนเรียน - หลงัเรียน แบบประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้

เกม และแบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียน การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณด้วยสถิติ ได้แก่ คะแนนเฉล่ีย (X̅) ร้อยละ (%) 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และข้อมลูเชิงคุณภาพโดยการพรรณนาวิเคราะห์ ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนสนใจและใส่ใจเกมการ

แข่งขนัเป็นอย่างดี รู้จกัขอความช่วยเหลือจากเพื่อนหรือครู เพื่อให้ตนเองและเพื่อน  ๆเล่นเกมได้ง่ายขึน้และบรรลจุดุประสงค์ที่ตัง้ไว้ 

ส่งผลให้นกัเรียนมีผลการเรียนรู้หลงัเรียนจากการทดสอบทัง้ 3 ครัง้ สงูกว่าผลการเรียนรู้ก่อนเรียน และพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้

เกมอยู่ในระดบัมาก มีคะแนนเฉล่ีย (X̅) 3.87 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 77.47 ดงันัน้การได้เรียนรู้หลกัการใช้ภาษาไทยด้วยการจดัการ

เรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน (Game Based Learning) ช่วยให้นกัเรียนสามารถสร้างความรู้หลกัการใช้ภาษาไทยแต่ละเนือ้หาได้ด้วย

ตนเอง สง่ผลให้นกัเรียนสว่นใหญ่มีผลการเรียนรู้ที่เพิ่มขึน้ อีกทัง้ยงัทําให้นกัเรียนชอบและรู้สกึสนกุสนานในการเรียนรู้อีกด้วย 
คาํสาํคัญ: การจดัการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน, หลกัการใช้ภาษาไทย, Game Based Learning 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to compare the learning outcome of Thai grammar of the grade-5 primary students 
before and after using the game-based learning, and to study the students’ satisfaction on the game-based learning model. In the 
study, the experimental research was conducted with the One Group Pretest – Posttest Design. The purposive sampling was 
used to recruit the target group of 10 grade-5 primary students at Bantakraserm School in the 1st semester of the 2020 academic 
year. Considered from students with learning difficulties in Thai language principles. The research instruments included the game-
based learning lesson plans which integrated the contents of Thai grammar at the grade 5 level. The researchers developed 3 
games, the pretest – posttest, the assessment form on students’ satisfaction for game-based learning, and the observational form 
on students’ learning behaviors. The quantitative data were analyzed with the statistics of mean scores (X̅ ), percentage (%), and 
standard deviation whereas the qualitative data were analyzed with the descriptive analysis. The research results showed that the 
students were well interested in competitive games, and they requested for help from the classmates or the teacher while playing 
games until achieving the objectives. Therefore, their learning outcome after learning from all three tests was higher than that before 
the lesson and their satisfaction on the game-based learning was at the ‘much’ level with the mean score of (X̅ ) of 3.87 (77.47%). 
Learning Thai grammar with game-based learning is helpful for students to assimilate knowledge of Thai grammar by themselves, 
resulting in higher learning outcome with learning satisfaction and enjoyment. 
Keywords: game-based learning, game-based learning arrangement, Thai grammar 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพื่อ (1) พฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจํา 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, (2) หาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการของของคณาจารย์

ประจํา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, และ (3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ ใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการขอกําหนดตําแหน่งทาง

วิชาการของคณาจารย์ประจํามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบ

สารสนเทศ และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของผู้ ใช้งานระบบสารสนเทศ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ได้แก่  

(1) ผู้ เช่ียวชาญด้านการพฒันาระบบสารสนเทศ จํานวน 3 คน และ (2) คณาจารย์ประจํา ของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ที่ย่ืนเสนอ

ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการผ่านระบบสารสนเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 30 คน ได้มาจากการเลือกแบบบงัเอิญ 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบว่า ระบบสารสนเทศเพื่อการขอกําหนด

ตําแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจํา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ที่ได้พฒันาขึน้มาสามารถทํางานได้อย่างถกูต้อง สะดวก 

รวดเร็ว ใช้งานง่าย ตรงกบัวตัถปุระสงค์และความต้องการของผู้ ใช้งาน โดยมีประสิทธิภาพอยู่ในระดบัมาก (X̅ = 4.53, SD = 0.50) 

และมีความพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก (X̅ = 4.52, SD = 0.63) 

คาํสาํคัญ: การขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ, มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, ระบบสารสนเทศ  

 

Abstract 

 The objectives of this research were to: (1) develop the information system for assigning academic positions of 

Lecturers at Kasetsart University; (2) determine the effectiveness of the information system for assigning academic positions 

of Lecturers at Kasetsart University; and (3) study the instructors’ satisfactions towards the information system for assigning 

academic positions of Lecturers at Kasetsart University. The methodologies consist of questionnaires to evaluate the efficiency 

of the information systems and to assess the users’ preferences. The samples were: (1) the experts of information systems; 

and (2) the lecturers who pursue the higher academic position at Kasetsart Univerisity through the information systems in the 

budget year of 2021. By using accidental selection, there were 30 of lecturers at Kasetsart University. According to the 

statistically terminology, the results were shown the information system has been developed able to working properly by the 

purpose, comfortable, ability to work faster, easier to use and understanding, covered with user requirements  with the mean 

of 4.53 indicating the very high level of efficiency (the standard deviation of 0.50). Furthermore, the participants have shown 

the very satisfied level of preferences according to the mean of 4.81 (the standard deviation of 0.33). 

Keywords: assigning academic positions, information system, Kasetsart University 
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บทคัดย่อ 

การเรียนรู้แบบกรณีศึกษา (Case-based learning, CBL) ถูกนํามาสอนในนิสิตชัน้ปีที่ 4 และ 5 เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ 

ที่สําคญั ด้วยการให้นิสิตได้มีประสบการณ์การเรียนกบัเคสสตัว์ป่วยเสมือนจริง CBL ได้บรรจใุนหลกัสตูรสตัวแพทยศาสตร์บณัฑิต

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ตัง้แต่ปี 2557–2562 การศึกษานีจ้ดัทําขึน้ เพื่อสํารวจการรับรู้ของนิสิตเก่ียวกบัประสิทธิภาพของ CBL 

ในส่ีหัวข้อคือ: ความรู้ทางวิชาชีพ การส่ือสาร ประโยชน์ต่อตวันิสิต และผู้อํานวยความสะดวก โดยส่งแบบสอบถามผ่าน Google 

ฟอร์ม ให้กับนิสิต ชัน้ปีที่ 4, 5 และ 6  ผลการศึกษาพบว่านิสิตเห็นด้วยว่า  CBL เป็นวิธีการสอนที่ดีในแบบสอบถามทัง้ส่ีรูปแบบ 

นอกจากนัน้ยังพบว่าในนักเรียนที่มีเกรดเฉล่ียน้อยกว่า 2.99 เห็นว่า  CBL สามารถเพิ่ม ความรู้ทางวิชาชีพและทักษะการเรียนรู้

มากกวา่นิสิตกลุม่ที่มีเกรดเฉล่ียสงูกวา่อย่างมีนยัสําคญั อย่างไรก็ตาม facilitatorเป็นกญุแจสําคญัในการเพิ่มประสิทธิภาพของ CBL 

ผลการศกึษาเหลา่นีส้ามารถช่วยพฒันารูปแบบการเรียนแบบ กรณีศกึษา (CBL) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของนิสิตสตัวแพทย์ 

คาํสาํคัญ: การเรียนรู้แบบกรณีศกึษา, ประสิทธิภาพการเรียนรู้แบบกรณีศกึษา,สตัวแพทยศาสตร์ 

 

Abstract 

Case-based learning (CBL) has been considered a teaching method to enhance students' ability by allowing 

students to have a learning experience with a virtual animal patient in the 4th and 5th years. CBL was implemented in the 

veterinary curriculum, Kasetsart Veterinary, from 2014-2019. This study investigated students' perception of the effectiveness 

of CBL in four themes: professional knowledge, communication, personal benefit, and facilitator.   This study explores students' 

perceptions by delivering a questionnaire via a google form to students’ year 4th, 5th and 6th. Students perceived the CBL tool 

positively in all four themes of questionnaires. Enhanced professional knowledge and personal benefit were founded in 

students who have average grades less than 2.99 more than the average group grade higher.  However, assigned facilitators 

are the vital key to increasing the effectiveness of CBL. The results of these studies can help develop a CBL study model to 

increase the capacity of veterinary students. 

Keywords: case-based learning, effectiveness of case-based learning, veterinary medicine 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 

The development of competence in expressing views and proposing new ideas by Question 

Based Learning of Matthayom 5 students in the demonstration school, Khon Kaen University 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจยันีมี้จดุประสงค์เพื่อศกึษาผลการจดัการเรียนรู้ที่เน้นการแสดงทรรศนะและเสนอแนวคิดใหม่ของนกัเรียนด้วย

การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบใช้คําถามเป็นฐาน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศกึษา (ศกึษาศาสตร์) เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัได้แก่แผนการจดัการเรียนรู้และเคร่ืองมือที่ใช้

ในการประเมินผลการวิจยั คือ แบบประเมินความสามารถในการแสดงทรรศนะ และแบบประเมินความสามารถในการเสนอ

แนวคิดใหม่ รูปแบบการวิจัยเป็นงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ ผลการวิจัยพบว่า ผลของการพัฒนาความสามารถในการแสดง

ทรรศนะเฉล่ียวงจรที่ 1 ถึง 4 อยู่ที่ร้อยละ 53.47 54.21 61.57 และ 68.19 ผลของการพฒันาความสามารถในการเสนอแนวคิด

ใหม่เฉล่ียวงจรที่ 1 ถึง 4 อยู่ที่ร้อยละ 40.14 48.61 54.17 และ 59.86 แสดงให้เห็นว่านักเรียนเรียนรู้ที่จะนําข้อมูลที่มีแหล่ง

อ้างอิงที่น่าเช่ือถือมาสนับสนุนความคิดเห็นของตนเองมากขึน้ และแสดงทรรศนะโดยไม่มีแหล่งอ้างอิงประกอบน้อยลง 

นอกจากนีย้งัพบวา่ บทเรียนหรือส่ือที่แปลกใหม่และน่าสนใจจะมีผลตอ่การแสดงทรรศนะและเสนอแนวคิดใหม่เสมอ 

คาํสาํคัญ: การจดักระบวนการเรียนรู้แบบใช้คําถามเป็นฐาน, การเสนอแนวคิดใหม่, การแสดงทรรศนะ 

  
Abstract 

This research aims to study about the outcome that emphasis in expressing views and proposing new ideas 

of the students by using question based learning. The target audiences are the 36 Matthayom five students in the 

Demonstration school, Khon Kaen University. The tools used in the research: the four teaching plan using the three 

rounds of the question based learning; questionaires to evaluate the ability of expressing views and idea proposing. 

This research is the action research. The result revealed that students have developed their ability of expressing their 

own views cycle 1-4 in estimate to 53.47 54.21 61.57 68.19, and have developed their ability of proposing New Ideas 

cycle 1-4 in estimate to 40.14 48.61 54.17 59.86 percent. The outstanding point from the study were they could do 

better in explaning about the source of idea, give supporting details for their views and exhibit the trustworthy citation 

to champion the ideas with the reduction of the unknown source of the views. In addition, new lessons or modern 

catchy media usually play vital roles in the presentation of new views and fresh ideas of students. 

Keywords: expressing views, proposing new ideas, question based learning 
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Abstract 

 School principals and perhaps aspiring school administrators are the most misunderstood people in 

all of education. The general public often believes that they leave the classroom for administration because 

they are burnt out from teaching and/or care about financial rewards or increased salaries (though experienced 

teachers and assistant principals earn almost equivalent salaries). Arguably, the current research found that 

aspiring school leaders had the profoundly intrinsic rewards for pursuing careers in school administration. More 

specifically, the research found that personal growth, professional growth and career path had direct effects 

on future school leaders’ desires to pursue graduate education (e.g., the most common form of professional 

development). The effect size of professional growth (β=.30) was considerably the highest, followed by 

personal growth (β =.18) and career path (β=.17), respectively. In addition, personal growth, professional 

growth, and career path also had direct effects on career objective. The indirect effect between professional 

growth and career goal was found significantly, although the effect size was small (β =.11). In sum, an aspiring 

future school leader who wants to grow has a desire to learn. Intrinsic personal values as well as intrinsic career 

values drive willingness to learn new skills and grow throughout their careers. 

Keywords: career goal, career path, personal growth, professional development, professional growth 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนีมี้วตัถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการแสดงเจตนาเลือก

เส้นทางการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์สงักัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และ (2) เพื่อ

ศกึษาความพงึพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ กลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ (1) ผู้ เช่ียวชาญ จํานวน 3 คน ที่มี

ค ว า ม เ ช่ี ย ว ช า ญ ท า ง ด้ า น ก า ร พัฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ  แ ล ะ  (2) ค ณ า จ า ร ย์ สั ง กั ด โ ร ง เ รี ย น ส า ธิ ต แ ห่ ง

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ที่แสดงเจตนาเลือกเส้นทางการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน 150 คน ได้มาจากการสุ่ม

อย่างง่าย เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัประกอบด้วย (1) ระบบสารสนเทศเพื่อการแสดงเจตนาเลือกเส้นทางการเข้าสูตํ่าแหน่ง

ทางวิชาการของคณาจารย์สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ (2) แบบวัดประสิทธิภาพระบบ

สารสนเทศ และ(3) แบบสอบถามวดัความพึงพอใจของผู้ ใช้งานระบบสารสนเทศ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 

คา่เฉล่ียและสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบวา่ การพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการแสดงเจตนาเลือกเส้นทางการเข้า

สู่ตําแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์สงักัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์เป็นไปตามวตัถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ 

สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพอยู่ในระดบัมากที่สดุ (X̅= 4.87, SD = 0.34) และมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก

ที่สดุ (X̅ = 4.81, SD = 0.49) 

คาํสาํคัญ: การแสดงเจตนา, มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, ระบบสารสนเทศ, เส้นทางการเข้าสูตํ่าแหน่งทางวิชาการ 

 

Abstract 

 This research aims to: (1) develop and find the efficiency of information systems pursuing higher academic 

positions; and (2) study the users’ preferences. The samples had two groups: (1) The 3 of experts who specialize in 

the information systems; and (2) the teachers who pursue the pathway of higher academic positions at Kasetsart 

University Laboratory School. By using the simple sampling procedure, there were 150 teachers of Kasetsart 

University Laboratory School participated in this research. The methodologies consist of: (1) the information systems 

to express the teachers’ purposes to pursue their higher academic positions; and (2) the efficiency measurements 

of the information system, and (3) and the questionnaires of users’ preferences. The results were statistically analyzed 

by the means and standard deviations. The results have shown the participants achieved the objectives, the systems 

were used functionally, and the efficiency of the information system at the highest level X̅= 4.87, SD = 0.34) as well 

as the participants have shown the most satisfied level of preferences (X̅ = 4.81, SD = 0.49). 

Keywords: Information systems, Kasetsart University, pathway of higher academic positions, pursuing 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษานีมี้วัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการปรับตัวของนักศึกษา และปัจจัยที่มีผลต่อการปรับตัวของ

นักศึกษาเพื่อการเรียนออนไลน์ในยุคโควิด–19 ในมหาวิทยาลยัของรัฐแห่งหนึ่งในภาคใต้ โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ  

เก็บข้อมูลกับนักศึกษาชัน้ปีที่  2 ประจําปีการศึกษา 2564 จํานวน 55 คน มีการสัมภาษณ์เชิงลึก สนทนากลุ่ม  

และการวิเคราะห์เนือ้หา พบว่ากระบวนการปรับตัวของนักศึกษาประกอบด้วย การปรับตัวแบบรู้ตัว (Conscious)  

และการปรับตัวแบบไม่รู้ตัว (Unconscious) และมีปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อกระบวนการปรับตัวคือ ด้านครอบครัว  

ด้านส่วนตวัของนกัศึกษา และด้านสถานศึกษา มีการปรับตวัให้สอดคล้องกับสถานการณ์และผู้ เรียน โดยมีการอํานวย

ความสะดวกในการติดต่อสอบถาม ระบบการลงทะเบียนต่างๆ ที่สามารถรองรับนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะคือ (1) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ควรมีนโยบายทางด้านการศึกษา 

ที่ครอบคลมุ เท่าทนักบัสถานการณ์ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทกุกลุ่มซึ่งอยู่ในบริบทที่แตกต่างกัน, และ (2) สถานศึกษา

หรือมหาวิทยาลยัควรมีการจดัระบบการเรียนแบบสลบักลุม่ทัง้ในรูปแบบเรียนในห้อง และการเรียนแบบออนไลน์ (Online)  

คาํสาํคัญ: การปรับตวั, การเรียนออนไลน์, โควิด 19 

 

Abstract 

 This study aimed to study the adaptation process of students. Factors affecting student adaptation for 

online learning in the era of COVID-19 in a state university in the south using qualitative research Data were 

collected with 55 second-year students with in-depth interviews, group discussions and inductive data analysis. 

It was found that the adaptation process of the students consisted of Conscious and unconscious adaptation 

(Unconscious) and there are important factors affecting the adaptation process, namely the family aspect, the 

student's personal aspect and educational institutions are adapted to the situation and learners by facilitating 

contacting inquiries various registration systems that can support students effectively. Recommendations are: 

(1) The Ministry of Education should have a comprehensive education policy, keep up with the situation and 

reach all target groups in different contexts; and (2) Educational institutions or universities should have an 

alternating group learning system in both on-site and online learning formats. 

Keywords: adaptation, COVID-19, online learning 
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังใช้บทเรียน e-Learning เร่ืองอสมการ 

เชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโยธินบาํรุง 

A study of learning achievement in mathematics after using e-Learning lesson on linear inequality 

with one variable of Mathayomsuksa Three Students at Yothinbumrung School. 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยในครัง้นีมี้วัตถุประสงค์: (1) เพื่อพัฒนาบทเรียน e-Learning ที่ใช้เป็นส่ือเสริมวิชาคณิตศาสตร์เร่ือง 

อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3; (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

หลังใช้บทเรียน e - Learning กับเกณฑ์ร้อยละ 70; และ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียน  

e-Learning ประชากรเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 โรงเรียนโยธินบํารุง จํานวน 40 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ 

(1) บทเรียน e-Learning; (2) แผนการจดัการเรียนรู้; และ (3) แบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน, และ (4) แบบประเมิน

ความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บทเรียน e-Learning  ผลการวิจยัพบว่า (1) การพฒันาบทเรียน e-Learning ที่ใช้เป็นส่ือเสริม  

เ ร่ือง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว มีคุณภาพด้านเนือ้หา อยู่ในระดับดีมาก และด้านเทคโนโลยี อยู่ในระดับดี,  

(2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังใช้บทเรียน e-Learning ที่ใช้เป็นส่ือเสริมสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70,  

และ (3) ระดบัความพงึพอใจของนกัเรียนที่มีตอ่บทเรียน e-Learning ที่ใช้เป็นส่ือเสริม อยู่ในระดบัมากที่สดุ  

คาํสาํคัญ: บทเรียน e–Learning, อสมการ, อสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว 

 

Abstract 

The objectives of this research were: (1) to develop e-Learning lessons used as supplementary media 

for mathematics subjects, linear inequality with one variable; (2) to compare the learning achievement after 

using the e-Learning lesson with the criteria of 70 percent; and (3) to study the satisfaction of students with the 

e-Learning lesson. The population is a Mathayomsuksa Three students at Yothinbumrung School, totaling 40 

people. The research tools were: (1) e-Learning lesson; (2) Learning management plan; (3) Learning 

achievement test; and (4) Satisfaction assessment form with the use of e-Learning lessons. The results of the 

research were as follows: (1) The development of e-Learning lessons used as supplementary media on linear 

inequality with one variable content quality at a very good level and technology at a good level; (2) Achievement 

in mathematics after using the e-Learning lesson used as supplementary media, 70 percent higher than the 

criteria; and (3) The level of the students' satisfaction with the e-Learning lessons that were used as 

supplementary media was at the highest level. 

Keywords: e-Learning lessons, inequality, linear inequality with one variable 
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ผลกระทบและการปรับตัวในสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

ของผู้ประกอบการค้าขาย ในอาํเภอเมอืง จังหวัดสงขลา  

Effect and adaptation in the coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak situation of 

merchants in Mueang District, Songkhla Province  
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บทคัดย่อ  

การวิจัยเร่ืองนีมี้วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบและการปรับตวัในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา

2019 (COVID-19) ของผู้ประกอบการค้าขายในอําเภอเมือง จงัหวดัสงขลา กลุ่มตวัอย่างจํานวน 400 คน เคร่ืองมือในการ

เก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถามออนไลน์ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean)  

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ผลการศึกษา พบว่า ผลกระทบในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) โดยรวมทัง้ 4 ด้าน อยู่ในระดบัมาก ได้แก่ ด้านสขุภาพ ด้านการดําเนินธุรกิจ ด้านเศรษฐกิจ และด้านสงัคม 

ตามลําดบั ส่วนการปรับตวัในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดบั

มาก ได้แก่ การใส่ใจบรรจุภัณฑ์มากย่ิงขึน้โดยเน้นความสะอาด ปลอดภัย/รองรับการจัดส่งรูปแบบต่างๆ การปรับ

กระบวนการบริการลกูค้าให้สัน้ลง เพื่อลดการติดต่อสมัผสัระหว่างกนั การเปล่ียนแปลงรูปแบบการดําเนินธุรกิจเป็นแบบ

ออนไลน์หรือมีการบริการเดลิเวอร่ี การปรับปรุงรายการสินค้าและปรับลดราคาสินค้า เป็นต้น  

คาํสาํคัญ: การปรับตวั, ผลกระทบ, ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

 

Abstract  

This research objective was to study the effect and adaptation in the coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak 

situation of merchants in Mueang District, Songkhla Province. The sample group compris 400 merchants in Mueang District, 

Songkhla Province. The data collection tool used was online questionnaire. The statistics used to analyze the data consisted 

of percentage (Percentage), mean and standard deviation (SD). The study revealed the effect of the coronavirus disease 2019 

(COVID-19) outbreak situation including health, business, economic and social aspects at a high level. As for the adaptation, 

found that it was at a high level, including paying more attention to packaging by focusing on cleanliness, safe/supports various 

types of shipping, changing the working style to selling online or providing delivery services, product list improvements and 

price reductions, etc.  

Keywords: adaptation, coronavirus 2019 (COVID-19), effect 
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ระบบจัดการร้านค้าขนาดเล็กด้วยแอปพลิเคชันไลน์  

Small shop management by Line application  
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บทคัดย่อ  

บทความนีนํ้าเสนอการพัฒนาระบบจัดการร้านค้าขนาดเล็กโดยใช้เว็ปแอปพลิเคชันและการโต้ตอบด้วย Line 

Chatbot เร่ิมจาก Line Chatbot จะรับข้อมลูการสัง่สินค้า แล้วส่งการแจ้งเตือนปริมาณสินค้าจากฐานข้อมลูมาแสดงเป็น

รูปภาพหรือข้อความ ถดัไปการจดัการร้านค้าขนาดเล็กมีระบบ back-end ในการจดัการและดแูลข้อมลู ระบบนีไ้ด้ออกแบบ

เป็นเว็ปแอปพลิเคชนัได้แบ่งออกเป็น 5 ระบบ ระบบสามารถแจ้งเตือนรายการสินค้าใกล้หมดและรองรับผู้ ใช้ได้หลายคน 

ระบบจดัการร้านค้าขนาดเลก็ทําให้สามารถโต้ตอบกบัผู้ใช้และแสดงจํานวนสินค้าได้ทนัที ขายสินค้าได้มากและรวดเร็ว  

คาํสาคัญ: Line Chatbot, SME, ฐานข้อมลู, ระบบจดัการร้านค้าขนาดเลก็, เว็ปแอปพลิเคชนั 

 

Abstract  

This research presented the development of a small shop management system using a web 

application and interaction of Line Chatbot. To begin with, Line Chatbot will receive order information and then 

send, notification of product quantity from the database to show as image or text. Next, a small shop 

management system has a back-end system to manage and maintain information. This system is designed as 

a web application that can be divided into 5 systems. The system can alert the list of products that are running 

out and support multiple users. A small shop management system allows user interaction and real-time display 

of product quantities. As a result, the product can be sold more and more quickly.  

Keywords: database, Line chatbot, small shop management system, SME, web application 
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การบริหารต้นทุนโลจสิติกส์โดยการวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรม (ABC) ของโรงสีขนาดกลางและ

ขนาดเล็ก อาํเภอหวัไทร จังหวัด นครศรีธรรมราช  

Logistics cost management by analyzing activity-based costs (ABC) and profitability of small and 

medium-sized mills, Hua Sai District, Nakhon Si Thammarat 
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บทคัดย่อ  

การวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์ (1) การวิเคราะห์ต้นทนุโลจิสติกส์ด้วยต้นทนุฐานกิจกรรม ของโรงสีข้าวขนาดกลางและ 

ขนาดเล็ก อําเภอหวัไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช; และ (2) แนวทางการบริหารต้นทนุโลจิสติกส์ของโรงสีข้าวในการดําเนิน

ธุรกิจ  เป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพที่ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสมัภาษณ์กับผู้ที่เก่ียวข้องนํามาวิเคราะห์กิจกรรม 

โลจิสติกส์ วิเคราะห์ตวัผลกัดนัต้นทุน วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ และคํานวณต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละกิจกรรม ผลการ

วิเคราะห์ ต้นทุนกิจกรรมโลจิสติกส์  เท่ากับ 228,920.54 บาทต่อเดือน โดยเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรมากที่สดุ ร้อยละ

67.53 กิจกรรมหลักที่มีต้นทุนมากที่สุดคือ กิจกรรมการแปรรูปข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร มีต้นทุนทัง้สิน้ 66,584.84 บาท 

ต่อเดือน ร้อยละ 29.09 กิจกรรมย่อยที่มีต้นทนุต่อหน่วยมากที่สดุคือ การขนส่งข้าวสารบรรจไุปยงัลกูค้า มีต้นทนุต่อหน่วย

เท่ากบั 321.60 บาทต่อหน่วย จากผลการวิจยั แนวทางในการบริหารต้นทนุโลจิสติกส์โดยการเสนอผู้ประกอบการในการ

ปรับแนว ทางการจดัสง่สินค้า และการบริหารวางแผนทางด้านบคุลากรและปริมาณงาน   

คาํสาํคัญ: กิจกรรมโลจิสติกส์, ต้นทนุฐานกิจกรรม, โรงสีข้าว  

 

Abstract  

The objectives of this research were: (1) to analyze logistics costs by activity base cost of medium and 

small rice mills in Hua Sai District, Nakhon Si Thammarat Province; and (2) to provide guidelines for managing 

logistics costs of rice mills. This is qualitative research that uses data collection methods by interviewing to 

analyze logistics activities and cost drivers. Analyze the expenses incurred and calculate the unit cost for each 

activity. The results of the analysis of logistics activity costs were 228,920.54 baht per month, which was the 

most personnel expenditure at 67.53%.The main activities that cost the most are the paddy processing 

activities. The total cost is 66,584.84 baht per month. Transporting packaged rice to customers accounted for 

29.09 percent of the sub-activities with the highest unit cost. The cost per unit was 321.60 baht per unit, 

according to the research results. Guidelines for managing logistics costs by proposing that operators adjust 

their shipping methods and management of personnel planning and workload.  

Keywords: activities-based costing, logistics activities, rice mill 
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บทคัดย่อ  

 การศกึษาในครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพื่อทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกบัปริมาณขยะ

มลูฝอยในประเทศไทย ภายใต้สมมติฐานเส้นโค้งส่ิงแวดล้อมคซุเน็ตส์ (Environmental Kuznets Curve) โดยใข้ข้อมลูแบบ

พาแนล ของ 76 จังหวัดในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2553–2562 เพื่อการประมาณค่าความสัมพันธ์ของปริมาณ 

ขยะมลูฝอย ผลิตภณัฑ์มวลรวมจงัหวดัต่อหวั จํานวนประชากร และจํานวนนกัท่องเที่ยว จากการศกึษาพบว่า เป็นไปตาม

สมมติฐานเส้นโค้งส่ิงแวดล้อมคซุเน็ตส์ การเพิ่มขึน้ของผลิตภณัฑ์มวลรวมจงัหวดัต่อหวัจะส่งผลให้มีปริมาณขยะมลูฝอย

สูงขึน้ จนกระทั่งการพัฒนาเศรษฐกิจมาถึงจุดวกกลับที่ระดับผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัวเท่ากับ 137,854 บาท  

มีผลทําให้ปริมาณขยะมูลฝอยลดต่ําลง นอกจากนีย้ังพบว่าจํานวนประชากรและจํานวนนักท่องเที่ยวที่ เพิ่มขึน้  

ทําให้ปริมาณขยะมีมลูฝอยเพิ่มขึน้ 

คาํสาํคัญ: ขยะมลูฝอย, ผลิตภณัฑ์มวลรวมจงัหวดัตอ่หวั, สมมติฐานเส้นโค้งส่ิงแวดล้อมของคซุเน็ตส์ 

 

Abstract  

 The purpose of this study was to investigate the relationship between economic growth and the amount 

of municipal solid waste in Thailand. The relationship is known as the hypothesis of the Environmental Kuznets 

Curve. In this study, panel data were obtained from 76 provinces in Thailand during 2010–2019 to estimate the 

relationship between the amount of solid waste, Gross provincial product (GPP) per capita, the population, and 

the number of tourists. The results of the estimation showed that the amount of solid waste related to the gross 

provincial product per capita according to the Environmental Kuznets Curve hypothesis. The increase of the 

gross provincial product per capita caused the amount of solid waste will be increased also. When the 

economic development was reached to a turning point of the gross provincial product per capita was 137,854 

Baht caused the decreasing of the amount of solid waste. Moreover, It was also found that the increase in the 

population and the number of tourists increased the amount of solid waste. 

Keywords: environmental Kuznets curve, gross provincial per capita, solid waste 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์ เพื่อศกึษาแนวโน้มการเปล่ียนแปลงภาวะการเจริญพนัธุ์ และวิเคราะห์ถึงความสมัพนัธ์

ระหว่างภาวะการเจริญพนัธุ์กบัปัจจยัด้านต่างๆ ทัง้ในด้านเศรษฐกิจ สงัคม และประชากร โดยงานวิจยันีใ้ช้ข้อมลูพาแนล

ในการวิเคราะห์ ประกอบด้วยข้อมูลรายปีตัง้แต่ปี พ.ศ. 2556–2562 และข้อมูลรายจังหวัดในประเทศไทย 77 จังหวัด  

ผลการคาดประมาณพบว่าปัจจยัต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อภาวะการเจริญพนัธุ์มีผลลพัธ์ดงันี ้การเพิ่มขึน้ของค่าจ้างเฉล่ียของ

ประชากรเพศหญิงต่อหวั ผลิตภณัฑ์จงัหวดัต่อหวั อตัราการว่างงานของประชากรเพศหญิง จํานวนปีการศึกษาเฉล่ียของ

ประชากรเพศหญิง อัตราประชากรที่อยู่ในเขตเมือง มีผลทําให้ภาวะการเจริญพันธุ์ลดลง และในทางตรงกันข้าม  

การเพิ่มขึน้ของอัตราการเสียชีวิตของเด็กทารกมีผลทําให้ภาวะการเจริญพันธุ์ เพิ่มขึน้ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของ

การศกึษาทกุประการ 

คาํสาํคัญ: ข้อมลูแบบพาแนล, ประชากรเพศหญิง, ภาวะการเจริญพนัธุ์ 

 

Abstract 

 The objective of this research is to study trends of fertility and analyze the relationship between fertility 

and some factors, i.e., economic, social, and demographic factors. This research employ panel data for the 

analysis. The data consists of annual data from 2013–2019 and provincial data for 77 provinces in Thailand.  

The results of these estimations showed that an increase in fertility, the average wages of female per capita, 

GPP per capita, female unemployment rate, the average number of years of schooling for the female, or ratio 

of population lived in urban areas make fertility declines. While an increase in infant mortality rate leads to higher 

fertility. The results all along with the hypothesis. 

Keywords: female, fertility, panel 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนีมี้วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่กําหนดระดับการออมในระดับจังหวัดของประเทศไทยที่ออมผ่าน

บญัชีเงินฝากออมทรัพย์และบญัชีเงินฝากประจําในธนาคารพาณิชย์ ประมาณค่าด้วยวิธี Panel Regression Analysis 

โดยใช้ข้อมูลตัง้แต่ พ.ศ. 2556–2562 ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการออมในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ได้แก่ 

ค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือน ร้อยละของประชากรที่อาย ุ45–59 ปีต่อประชากรทัง้หมด ร้อยละของประชากรที่มี

การศกึษาระดบัปริญญาตรีขึน้ไปตอ่ประชากรทัง้หมด ร้อยละของประชากรที่อาศยัอยู่ในเขตเมืองต่อประชากรทัง้หมด ซึง่

ส่งผลในทิศทางตรงกนัข้าม ในขณะที่ร้อยละของประชากรที่อาย ุ60 ปีขึน้ไปต่อประชากรทัง้หมดส่งผลในทิศทางเดียวกนั 

สว่นปัจจยัที่สง่ผลตอ่การออมในบญัชีเงินฝากประจํา ได้แก่ คา่ใช้จ่ายเฉล่ียตอ่เดือนของครัวเรือน และร้อยละของประชากร

ที่มีการศกึษาระดบัปริญญาตรีขึน้ไปต่อประชากรทัง้หมด ส่งผลในทิศทางตรงกนัข้ามและทิศทางเดียวกนัตามลําดบั ทัง้นี ้

Fixed Effect Model คือวิธีที่เหมาะสมที่สดุในทัง้สองแบบจําลอง 

คาํสาํคัญ: การออมในประเทศไทย, บญัชีเงินฝากประจํา, บญัชีเงินฝากออมทรัพย์ 

 

Abstract 

The research has its aims at examining factors determining savings level of people making through 

their general savings accounts and fixed deposit accounts in commercial banks in provinces in Thailand. The 

Panel Regression Analysis was employed to examine data collected from 2013 to 2019. The results showed a 

negative correlation between savings in general savings accounts and the factors including average monthly 

household expenses, percentage of population aged 45-59 of total population, percentage of population 

holding a bachelor's degree or higher of total population, percentage of population living in an urban area of 

total population.  On the other hand, percentage of the population aged 60 and over of total population are 

positively correlated. The analysis also revealed the negative correlation between savings in time deposit 

accounts and average monthly expenses of households, and the positive correlation between savings in time 

deposit accounts and percentage of the population holding a bachelor's degree or higher to total population, 

respectively. The Fixed Effect Regression is the most acceptable approach to use for both models. 

Keywords: savings account, saving in Thailand, time deposit 
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บทคัดย่อ  

 ผู้วิจยัได้ทําการศกึษาลกัษณะการออกตราสารหนีเ้พื่ออนรัุกษ์ส่ิงแวดล้อม (Green bond) ของบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยตัง้แตปี่ 2560–2564 จํานวน 24 ชดุ พบวา่ บริษัทที่ออก Green bond สว่นใหญ่ดําเนิน

ธุรกิจในหมวดพลงังานและสาธารณูปโภค โดย Green bond ส่วนใหญ่มีอายเุฉล่ีย 6.54 ปี และมีอตัราผลตอบแทนเฉล่ีย 

2.79% จากนัน้เก็บรวบรวมข้อมลูทติุยภมิูที่สะท้อนโครงสร้างของบริษัทมาเพื่อศกึษาการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย์

ในช่วงก่อนและหลังการประกาศออก Green bond ด้วยวิธี Chow test พบว่า ราคาหลักทรัพย์ของบางบริษัทมีความ

แตกต่างกันระหว่างก่อนและหลังการประกาศออก Green bond และวิธี Event study ที่พบความผิดปกติของอัตรา

ผลตอบแทนของบางหลกัทรัพย์ในช่วงที่มีการประกาศออก Green bond เช่นกนั จากนัน้วิเคราะห์ผลกระทบของการออก 

Green bond ด้วยวิธี Fixed effect พบวา่การออก Green bond ไม่สง่ผลกระทบใดๆ ตอ่ราคาหลกัทรัพย์ของบริษัท ขณะที่

นกัลงทนุให้ความสําคญักบัข้อมลูที่สะท้อนพืน้ฐานและโครงสร้างของบริษัท ได้แก่ ขนาดกิจการ D/E ratio และอตัราส่วน

คา่เส่ือมราคาตอ่สินทรัพย์รวม 

คาํสาํคัญ: การทดสอบของ Chow, การวิเคราะห์ข้อมลูพาแนล, การศกึษาเหตกุารณ์, ตราสารหนีเ้พื่ออนรัุกษ์ส่ิงแวดล้อม 

 

Abstract 

 This study investigates the characteristics of 24 green bonds issued by Thai listed companies from 

2017-2021. We found that the most of green bond issuers are in the energy and utilities sector, the issued green 

bond have a term of 6.54 years, and a coupon rate of 2.79% on average. After compiling the green bond and 

financial datasets, we found that the stock prices of some Thai listed companies differentiated before and after 

the green bond announcement, based on the results of the Chow test and Event study. Then, using the fixed 

effect model to investigate the effects of issuing green bonds. These results suggest that green bond issuance 

had no effect on stock price while investors focused on financial data such as firm size, D/E ratio, and 

depreciation to total assets ratio. 

Keywords: chow test, event study, green bond, panel data analysis 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยในครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพื่อศึกษามูลค่าความเต็มใจที่จะจ่าย และปัจจัยที่มีผลต่อการกําหนดมูลค่า

ความเต็มใจที่จะจ่ายสําหรับการรับบริการการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ของผู้ ป่วยในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร โดย

ทําการสํารวจจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ ป่วยที่อาศัยอยู่ในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานครที่ไม่เคยพบแพทย์ผ่านบริการ 

Telemedicine มาก่อน จํานวน 458 ตวัอย่าง โดยใช้แบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) เป็นกรอบแนวคิดการวิจยั

ในส่วนการยอมรับเทคโนโลยี และใช้วิธี Double Bounded Close-Ended เพื่อประมาณมลูค่าความเต็มใจที่จะจ่าย โดย

ใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยที่ถูกเซนเซอร์ (Censored Regression Analysis) เพื่อหามูลค่าความเต็มใจที่จะจ่ายและ

ปัจจยักําหนดมลูค่าความเต็มใจที่จะจ่าย ผลการวิจยัพบว่า ค่าเฉล่ียของความเต็มใจที่จะจ่ายสงูสดุเท่ากบั 64.738 บาท

ต่อครัง้ สําหรับปัจจยัที่มีผลต่อความเต็มใจที่จะจ่ายอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ได้แก่ ระยะเวลาในการเดินทางไปและกลบั

สถานพยาบาล สิทธิการรักษาพยาบาล ทศันคติตอ่การใช้ และราคาเร่ิมต้นที่เสนอถาม 

คาํสาํคัญ: การแพทย์ทางไกล, ความเต็มใจที่จะจ่าย, ผู้ ป่วยในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 

 

Abstract 

 The purpose of this research is to study the value of willingness to pay and the factors affecting 

willingness to pay for Telemedicine services: a case study of patients in Bangkok. The data were collected from 

458 samples of patients in Bangkok who have never used Telemedicine before. This paper used the Technology 

Acceptance Model (TAM) which is an information systems theory that models how users accept and use 

technology and applied the double-bounded, closed-ended questioning methodology to measure WTP. 

Censored regression analysis was used to estimate mean highest WTP and factors determining WTP value. The 

results showed that estimated mean of WTP is 64.738 Bath/time. The results showed that factors statistically 

and significantly affecting willingness to pay for Telemedicine services were travel duration to the hospital, the 

right to healthcare, attitude toward using and starting bid price. 

Keywords: patients in Bangkok, telemedicine, willingness to pay 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจยันีศ้กึษาปัจจยัที่สง่ผลตอ่การตดัสินใจเลือกใช้บริการเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนที่ โดยใช้ข้อมลูปฐมภมิูจากการเก็บ

แบบสอบถามจากกลุม่ตวัอย่างผู้ใช้บริการเครือข่ายตา่ง  ๆในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล จํานวน 411 คน วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติ 

t-test, Chi-Square, Z-test และ Binary Model ผลการศกึษาพบวา่ อาย ุอาชีพ ระดบัรายได้ตอ่เดือน สิทธิพิเศษของเครือข่าย ช่วงเวลา

ที่ใช้บริการ ระดับค่าบริการต่อเดือน ความครอบคลุมของพืน้ที่ให้บริการ 5G ความหลากหลายของช่องทางจําหน่ายซิม ความ

ครอบคลุมของศูนย์บริการ จํานวนศูนย์บริการ การโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ การมีแบรนด์แอมบาสเดอร์โปรโมทเครือข่าย โปรโมชนั 

แพ็กเก็จเม่ือซือ้สมาร์ทโฟนเคร่ืองใหม่ ศนูย์บริการตัง้อยู่ในพืน้ที่ที่พบเห็นได้ง่ายและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี และภาพลกัษณ์ของ

เครือข่ายมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ โดยข้อเสนอแนะจากการศึกษา คือ ผู้ ให้บริการ

เครือข่าย NT ควรปรับกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดของเครือข่าย เช่น การเพิ่มพืน้ที่ให้บริการสัญญาณ 5G และการเพิ่ม

ศนูย์บริการ เป็นต้น เพื่อรักษาฐานลกูค้าเดิมและขยายกลุม่ลกูค้าใหม่ให้ตดัสินใจเลือกใช้บริการเครือข่าย NT มากย่ิงขึน้ 

คาํสาํคัญ: ตลาดผู้ขายน้อยราย, แบรนด์แอมบาสเดอร์, สญัญาณ 5G 

 

Abstract 

 The objective of this research was to study the factors affecting the selection of mobile network services. The 

primary data were collected questionnaire from a sample of 411 mobile phone network users in Bangkok and vicinity by 

using purposive sampling and convenience sampling. t-test, Chi-Square, Z-test, and Binary Model were used for analyzing 

information. The results indicate that age, occupations, income level, network privileges, time used, monthly service cost 

level, coverage of 5G mobile network, variety of SIM distribution channels, coverage of service centers, number of service 

centers, advertising through various media, having a brand ambassador to promote the mobile network, promotion of 

special price packages when buying a new smartphone, the service center is located in an easily visible area and a good 

environment and mobile network services image affect the selection of mobile network services. According to the findings, 

NT mobile network operators should strengthen their service strategies, such as expanding their 5G service area and 

adding more service centers, in order to keep their existing customers and convince new customers to choose NT mobile 

network services. 

Keywords: 5G, brand ambassador, oligopoly market 
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บทคัดย่อ  

 บทความวิชาการนีมุ้่งสํารวจองค์ความรู้เก่ียวกับประชานิยมในสังคมไทย จากการศึกษางานวิชาการที่มี 

การวิเคราะห์การเมืองไทยในช่วงเวลาที่ทกัษิณ ชินวัตร อยู่ในอํานาจ อันส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมทาง

การเมืองครัง้หนึ่งที่สําคญัในสงัคมไทย ทัง้ยงัทําให้เกิดความขดัแย้งทางการเมืองจนก่อให้เกิดความรุนแรงทางการเมือง

หลายครัง้ในทศวรรษ 2550 เป็นต้นมา นกัวิชาการทัง้ไทยและต่างประเทศที่ศึกษาการเมืองไทยหลายท่านอธิบายว่าการ

ขึน้สู่อํานาจและความนิยมในตวัทกัษิณ ชินวตัร เป็นผลมาจากแนวทางการเมืองแบบประชานิยม จากการสํารวจพบวา่แม้

นกัวิชาการที่สนใจศึกษาการเมืองไทยในช่วงเวลาดงักล่าวจะเห็นพ้องต้องกันในลกัษณะประชานิยมของรัฐบาลทักษิณ  

แต่มีความเห็นแตกต่างกันในส่วนสาเหตุของนโยบายประชานิยมที่เกิดจากความเหล่ือมลํา้ในด้านที่แตกต่างกัน  

โดยสามารถแบ่งแนวคิดออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่งมองว่าปัญหาความเหล่ือมลํา้ด้านเศรษฐกิจไม่ใช่ปัจจยัเพียงอย่างเดียว

ที่นําไปสู่การเมืองแบบประชานิยมแต่ก็นบัเป็นปัจจยัสําคญั ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งมองว่าประชานิยมในการเมืองไทยไม่ได้เกิด

จากความเหล่ือมลํา้ด้านเศรษฐกิจแตเ่ป็นผลมาจากความเหล่ือมลํา้ในมิติด้านการเมือง 

คาํสาํคัญ: ความเหล่ือมลํา้, ประชานิยม, ระบอบทกัษิณ 

 

Abstract  

 This academic article aims to survey the knowledge about populism in Thai society when Thaksin 

Shinawatra was the prime minister that affected the crucial changes in Thai political culture, and several political 

conflicts since 2007 C.E. The Scholars, both Thais and foreigners who study Thai political history, describe the 

rise of Thaksin's power and popularity is because of his populism policy. This survey shows that scholars agree 

on the populism characteristic of Thaksin’s policy but disagree about the causes why people favor him. Some 

scholars argue that economic inequality is not the only factor but the crucial one. Some scholars insist that 

political inequality is the most significant factor. 

Keywords: inequality, populism, Thaksin Regime 
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บทคัดย่อ 

 การทําวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์ (1) เพื่อศกึษาปัจจยัที่มีผลตอ่การบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ของคณะ

เวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลยัมหิดล;และ (2) เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัที่มีผลตอ่การบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้

ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดลที่มีประสบการณ์และตําแหน่งหน้าที่ต่างกัน โดยกลุ่มตัวอย่างใน

การศึกษา ได้แก่ เจ้าหน้าที่ในคณะฯที่เก่ียวข้องกับกระบวนเบิกจ่ายเงินรายได้คณะฯ จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 77 คน  

ซึ่งเคร่ืองมือที่ใช้แบบสอบถามมีค่าความเช่ือมั่น .05 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวน ผลการวิจยัพบวา่ (1) ปัจจยัที่มีผลตอ่การบริหารงบประมาณรายจ่าย

เงินรายได้  ภาพรวมอยู่ ในระดับมาก เม่ือพิ จารณารายด้าน พบว่ า ด้ านการจัดทํ างบประมาณ ด้านการอนุมั ติ 

งบประมาณ ด้านการบริหารงบประมาณ และด้านการควบคุมงบประมาณอยู่ในระดบัมาก; และ (2) ผลการเปรียบเทียบฯ  

จําแนกตามประสบการณ์ ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และจําแนกตามตําแหน่งหน้าที่ ภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด แสดง 

ได้ว่า ประสบการณ์ทํางานต่างกัน และตําแหน่งหน้าที่ต่างกัน มีผลต่อการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ของ 

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลยัมหิดล  

คาํสาํคัญ: การบริหารงบประมาณ, คา่ใช้จ่ายจากเงินรายได้, งบประมาณเงินรายได้ 

 

Abstract 

The objectives of this research were: (1) to study the factors affecting the management of the budget, 

expenditure and income of the Faculty of Tropical Medicine. Mahidol University; and (2) to compare the factors affecting 

the management of the budget, expenditure and income of the Faculty of Tropical Medicine. Mahidol University with 

different experiences and positions. The sample group in the study including the staff in the Faculty involved in the process 

of disbursement of income from the Faculty Number of samples: 77 people The questionnaire-based instrument 

had a confidence value of .05. The statistics used in the data analysis were percentage, mean, standard deviation, and 

analysis of variance. The results showed that: (1) Factors affecting income budget management Overall, it is at a 

high level. When considering each aspect, it was found that budgeting budget approval budget management 

and budget control at a high level; and (2) Comparison results the overall experience was classified at a high level.  

and categorize different positions Overall, it's at the highest level. It shows that the work experience is different. 

and different positions It affects the management of the budget, expenditure and income of the Faculty of 

Tropical Medicine. Mahidol University 

Keywords: budget management, expenses from income, income budget 
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บทคัดย่อ 

การศึกษานีมี้วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการปรับตัวของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าสู่องค์กรดิจิทัล 

เปรียบเทียบการปรับตวัของพนกังาน จําแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล และความสมัพนัธ์ระหว่างทกัษะดิจิทลักบัการปรับตวั

ของพนักงาน กลุ่มตัวอย่างคือพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจํานวน 400 คน เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ  

พบว่าพนกังานมีทกัษะดิจิทลัและการปรับตวัในระดบัมาก หวัข้อที่มีระดบัการปรับตวัสงูที่สดุคือการยอมรับแนวคิดการ

ปรับเปล่ียน กฟภ.สู่ องค์กรดิจิทัล หัวข้อที่มีระดบัการปรับตัวต่ําที่สุดคือการมีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนความคิดเห็น

เก่ียวกบัการทํางานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ผลการทดสอบสมมติุฐานพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลด้านอายแุละประสบการณ์

ทํางานที่แตกต่างกนั พนกังานมีการปรับตวัเข้าสู่องค์กรดิจิทลัแตกต่างกนั และทกัษะดิจิทลัมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัการ

ปรับตวัของพนกังานเข้าสูอ่งค์กรดิจิทลั  

คาํสาํคัญ: การปรับตวัของพนกังาน, การปรับตวัเข้าสูอ่งค์กรดิจิทลั, ทกัษะดิจิทลั, องค์กรดิจิทลั 

 

Abstract  

The purposes of this study were to study the adaptation of Provincial Electricity Authority employees 

to a digital organization, to compare the adaptation of employees classified by personal factors, and to study 

the relationship between digital skills and the adaptation of employees. Samples consisted of 400 employees 

of Provincial Electricity Authority, using a quantitative data collection. The results indicated that the level of 

digital skills and the adaptation were at a high level. The highest-level topic of adaptation was accepting the 

idea of transforming the Provincial Electricity Authority into a digital organization whereas the lowest-level topic 

of adaptation was participation in digital work-related discussions. Hypothesis testing indicated that the different 

personal factors of age and levels of work experiences affected differently levels of adaptation to digital 

organizations. Also, digital skills were also positively correlated with employees’ adaptation to digital 

organizations. 

Keywords: adaptation of employees, adaptation to digital organizations, digital organizations, digital skills 
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Abstract 

 According to the statement, "powerful speakers start powerfully" (Leeds, 2003, p.105), it is important 

for public speakers to begin their speech with a strong introduction to capture their audience's attention and 

encourage them to listen. Opening strategies are one of the beneficial elements in an introduction. This study 

aimed to investigate the use of opening strategies in TED (Technology, Entertainment, and Design) talks and 

compare the use of opening strategies in terms of six topics: technology, entertainment, design, business, 

science, and global issues. It investigated the use of opening strategies in 180 selected TED talks, and 380 

opening strategies were used for the six topics. The results of the study showed that the most commonly used 

strategies were personal reference, followed by anecdote, humor, and questions. However, the least commonly 

used strategy was reference to occasion. The results of the study will be useful for a public speaking course 

and general public speakers especially in these selected fields. 

Keywords: introduction, opening strategies, TED talks 
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Abstract 

 This study focused on the meanings, degrees of formality, collocations, and grammatical patterns of 

five English synonyms: i.e. normal, regular, common, ordinary, and usual. The sources of data used in this study 

are: (1) Longman Advanced American Dictionary 3rd edition (2013); (2) Oxford Advanced Learner’s 

Dictionaries; and (3) The Corpus of Contemporary American English (COCA) of 500 sentences, using AntConc 

Program to analyze the frequencies. The five synonyms were identified to have the same fundamental meaning 

but differ in specific meanings, degrees of formality, collocations, and grammatical patterns. As a result, the 

five words cannot be employed interchangeably in every situation. Furthermore, it was discovered that the 

corpus contains information not presented in the two dictionaries. 

Keywords: corpus, dictionaries, synonyms 
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Abstract  

Metaphor translation is difficult to use when translating literature due to the cultural and linguistic 

differences between the source language (SL) and target language (TL). Metaphor translation strategies should 

be selected carefully to retain the author’s intention and proper meaning while preserving the story’s 

attractiveness. This study analyzes the metaphor translation strategies used in the English to Thai translation of 

The Great Gatsby. To achieve the study’s aim, English metaphors and their translations were collected and 

then analyzed based on the types of metaphor translation strategies proposed by Newmark (1988). The results 

revealed that ‘reproducing the same image in the TL’ was used most often, and two metaphor translation 

strategies that are not benchmarked by Newmark (1988; i.e. reproducing the same image in the TL plus gloss 

and deletion plus TL adjusting) were found in this analysis. The implications of each strategy employed to 

translate metaphors was then discussed. The findings in this study may assist translators and facilitate 

translation researchers and translation studies.  

Keywords: metaphor, metaphor translation strategies, The Great Gatsby, translation 
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บทคัดย่อ 

กระบวนการผลิตส่ือแอนิเมชันเร่ือง IN LOVE ชายแดนใต้ เป็นงานออกแบบส่ือประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ

แอนิเมชนัเก่ียวกับ 3 จงัหวดัชายแดนใต้โดยผ่านเร่ืองราวต่างๆ ที่จะนําเสนอ ซึ่งมีความยาวไม่เกิน 1 นาที โดยประมาณ 

เป็นจํานวน 10 ตอน ในแตล่ะตอนก็จะมีคอนเซป (Concept) ตา่งๆ ยกตวัอย่าง เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การท่องเที่ยว

เชิงประวติัศาสตร์เมืองโบราณ เป็นต้น ซึ่งงานชิน้นีไ้ด้ทําร่วมกบัศนูย์อํานวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) 

เพื่อที่จะนําเสนอมมุมองตา่งๆ ของชายแดนใต้ผ่านวิธีการใหม่ๆ โดยใช้เทคนิค แอนิเมชนั 3 มิติ ผสมผสานกบัการซ้อนภาพ 

2 มิติ ซึ่งจะเกิดเป็นเทคนิคใหม่ที่น่าสนใจมากขึน้ โดยจะมีตวัละคร (Character) ในการดําเนินเนือ้เร่ืองไม่ต่ํากว่า 3 ตวั

ละคร และบทความนีจ้ะเป็นการอธิบายกระบวนการสร้างส่ือแอนิเมชัน เร่ือง IN LOVE ชายแดนใต้ โดยจะอธิบาย

ขบวนการและเทคนิค วิธีการต่างๆ ที่ใช้ในงานชิน้นี ้โดยมีผลการประเมินหลงัรับชมในเกณฑ์ที่ดีมาก สามารถก่อให้เกิด

ความรู้สกึหลงัรับชมที่ อยากมาเที่ยว 3 จงัหวดัชายแดนใต้ 

คาํสาํคัญ: 2 มิติ, 3 มิติ, การซ้อนภาพ, แอนิเมชนั 

 

Abstract 

The making of IN LOVE Chaai–Daen–Tai is an animated media for public relations purposes–designed 

and produced to illustrate the quintessential images of Chaai–Daen–Tai or the three southern border provinces 

of Thailand through storytelling presented in a series of 10 episodes of a not–more–than 1–minute animated 

video. Each episode was conceptualized individually based on scenarios, such as ecotourism, heritage 

tourism, and ancient city tour. In close collaboration with the Southern Border Provinces Administrative Centre 

(SBPAC), this project aims to stipulate the images of three southern border provinces from different points of 

view. Through innovative delivery methods combining techniques used in 3D animation together with 

compositions of 2D images, a new and more intriguing technique was created allowing up to more than 3 

characters to proceed with the stories. This article is a descriptive walkthrough explaining processes and 

methodologies used in the making of the animation, IN LOVE Chaai–Daen–Tai. The evaluation result after 

watching was incredible feedback Which could impact and touching the viewer and traveler to traveling to the 

3 southern border provinces of Thailand. 

Keywords: 2D, 3D, animation, composition 
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บทคัดย่อ 

 บทความนีมุ้่งศกึษาปมอิดิปัสในงานเขียนเร่ือง Voix ของลินดา เล ผ่านแนวคิดของ ฌากส์ ลากอง ผลการศกึษา 

เบือ้งต้นพบว่าผู้ เล่าจงใจตดัตวัละครแม่ออกจากเร่ืองเพื่อแสดงความรักต่อพ่ออย่างเต็มที่ เม่ือพิจารณาบริบทการเป็นคน

พลดัถ่ินในประเทศฝร่ังเศสเพิ่มเติม พบวา่ความรักตอ่พ่อและความเป็นเวียดนามกลายเป็นจินตภาพของแม่ที่ผู้ เลา่ต้องการ

รักษาไว้ ในขณะเดียวกนั ผู้ เล่าก็ถกูเรียกร้องให้ปรับตวัเข้ากบัสงัคมฝร่ังเศส นามของพ่อจึงสร้างจินตภาพของพ่อผ่านตวั

ละครชดุหนึง่เพื่อยํา้เตือนและสอดสอ่งพฤติกรรมของผู้ เลา่ ในตอนจบ ผู้ เลา่ปฏิเสธที่จะปรับตวัเข้ากบัสงัคมฝร่ังเศสและยึด

ติดกบัจินตภาพของแม่ตอ่ไป 

คาํสาํคัญ: คนเวียดนามพลดัถ่ิน, ปมอิดิปัส, ลินดา เล 

 

Abstract 

 This article aims to study Oedipus complex in Linda Le’s Voix through Jacques Lacan’s concept. The 

results are as follows. First, the narrator intentionally omits her mother from the story so that she can fully show 

her love toward her father. Considering her background as a displaced person in France, her love for her father 

and Vietnameseness becomes the image of mother which the narrator desires to keep with herself. In the same 

time, the narrator is asked to adapt herself to French society. Thus, the “name of the father” creates the image 

of father through a set of characters to remind and surveil the narrator’s behavior. In the end, the narrator refuses 

to adapt herself to French society and continues to be obsessed with the image of mother. 

Keywords: displaced Vietnamese, Linda Lê, Oedipus complex 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพื่อสํารวจ รวบรวมและคดัสรรภมิูปัญญาท้องถ่ินอําเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท ที่โดด

เด่นและมีศกัยภาพเหมาะสมต่อการพฒันาสํารับอาหารและนําภมิูปัญญาท้องถ่ินที่ได้มาพฒันาต่อยอด สร้างมลูค่าเพิ่ม

เพื่อให้ได้อาหารต้นแบบ “สํารับหนัคา” ผลการวิจยั พบว่า มีภมิูปัญญาท้องถ่ินคดัสรร 1 ชนิด คือ (1) ไข่เค็มพอกดินภเูขา

สารพดัดี; (2) ผลิตภณัฑ์แปรรูปจากถัว่ดาวอินคา; (3) ผกัสลดัอินทรีย์และข้าวอินทรีย์; (4) ขนมจีนแป้งหมกัและกระยาสารท; 

(5) เห็ดนางฟ้าภฏูาน; และ (6) หน่อไม้ และหน่อไม้ดอง หลงัจากนัน้คดัเลือกอาหารท้องถ่ินที่มีเอกลกัษณ์ด้านรสชาติ และ

แสดงอัตลักษณ์ของอําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท พัฒนาสูตรร่วมกับผู้ เช่ียวชาญด้านการพัฒนาอาหาร ทําให้ได้อาหาร

ต้นแบบ “สํารับหนัคา” ที่สร้างสรรค์ใหม่ 3 รายการ คือ (1) แกงกะหร่ีหน่อไม้เขาราวเทียน จากภมิูปัญญาการทําหน่อไม้ป่า

ชุมชนเขาราวเทียน; (2) บวัลอยไข่เค็มสายรุ้ง จากภูมิปัญญาการทําไข่เค็มพอกดินภูเขาสารพดัดี; และ (3) เคร่ืองปรุงรส

ซีอิ๊วที่ได้จากสว่นเหลือทิง้ของเห็ดนางฟ้าภฏูาน จากภมิูปัญญาการเพาะเห็ดนางฟ้าภฏูานบ้านเดน่ใหญ่ 

คาํสาํคัญ: การพฒันาอาหารท้องถ่ิน, ภมิูปัญญาท้องถ่ินอําเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท, อาหารท้องถ่ิน   

 

Abstract 

This research aims to explore Traditional Wisdom in Amphoe Hankha, Changwat Chai Nat for the 

development of potential food set menus to further create added value to get a prototype food "Samrub Hanka. 

The results of the research revealed that there were 6 types of Traditional Wisdom selected, namely (1) Salted 

Eggs covered with soil from Sarphad-dee Mountain; (2) Processed products from Sacha Inchi; (3) Organic Lettuce 

and Organic Rice; (4) Fermented Rice Vermicelli (Kanom-jeen) and Krayasart; (5)Bhutan Mushrooms (Oyster 

Mushrooms); and (6) Bamboo Shoots and Pickled Bamboo Shoots. Traditional dishes that are unique in taste 

were selected, showing the identity of Amphoe Hankha, Changwat Chai Nat. Recipes were developed with food 

development experts. This resulted in creation of “Samrub Hankha” 3 new food prototypes, namely: (1) 

Fermented Bamboo curry, created from the wisdom of making wild Bamboo Shoots, Khao Rao Thian Community 

Forest; (2) Rainbow Thai Glutinous Rice Balls (Bua Loi) with Salted Egg, derived from the wisdom of Salted Egg 

covered in soil from Sarphad-dee Mountain; and (3) Seasonings, Bhutan Mushrooms Byproduct soy sauce, 

from wisdom cultivation based on traditional methods used in Ban Den Yai. 

Keywords: Changwat Chai Nat, traditional food, traditional food development, traditional wisdom in Amphor Hankha,  
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัเชิงปริมาณนีมี้วตัถปุระสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของการรับรู้ความคุ้มค่าและการรับรู้วฒันธรรมไทยส่งผล

ต่อการกลบัมาท่องเที่ยวซํา้ในประเทศไทยของนกัท่องเที่ยวชาวจีนหลงัสถานการณ์โควิด-19 การวิจยันีไ้ด้มีการเก็บรวบรวม

ข้อมลูโดยการแจกแบบสอบถามให้กับนกัท่องเที่ยวชาวจีนที่เคยเดินมาท่องเที่ยวในประเทศไทยก่อนสถานการณ์โควิด-19 

ผ่านช่องทางเว็บไซต์แบบสอบถามจํานวน 414 ตัวอย่างสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยโดยประมวลผลผ่านโปรแกรม SPSS เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของการรับรู้ความ

คุ้มค่าและการรับรู้วฒันธรรมของไทยต่อความตัง้ใจเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยของนกัท่องเที่ยวชาวจีน ผลการวิจยั 

พบวา่ การรับรู้ความคุ้มคา่และการรับรู้วฒันธรรมไทยสง่ผลตอ่การกลบัมาท่องเที่ยวซํา้ในประเทศไทยของนกัท่องเที่ยวชาวจีน

หลงัสถานการณ์โควิด-19 อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05  

คาํสาํคัญ: การรับรู้ความคุ้มคา่, การรับรู้วฒันธรรมไทยง, ความตัง้ใจ, นกัท่องเที่ยวชาวจีน, สถานการณ์โควิด-19 

 

Abstract 

The objectives of the research were to study the impact of trip value perception and the perception of 

Thailand’s culture on Chinese tourists’ intention to revisit Thailand after COVID-19. The data were collected by 

distributing questionnaires to Chinese tourists traveling to Thailand before the COVID-19 outbreak through the 

questionnaire website and 414 samples were used in this research. Statistical analyses comprising percentage, 

mean, standard deviation, and regression analysis was conducted by using the SPSS program to analyze the impact 

of trip value perception and perception of Thailand’s culture on Chinese tourists’ intention to revisit Thailand after the 

COVID-19 pandemic. Lastly, the results showed that the trip value perception and perception of Thailand’s culture 

affected the intention of Chinese tourists to revisit Thailand after COVID-19 (p < .05). 

Keywords: Chinese tourists, COVID-19 situation, intention, perception of Thailand’s culture, value perception 

 

 

 





  
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการจดัการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 60 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

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

  ดวยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรรวมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม    
กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  กระทรวงดิจิทัล              
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรม  สำนักงานการวิจัยแหงชาติ  
และมหาวิทยาลัยกลุมเครือขายวิจัยประชาชื่น  จัดใหมีการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 60 ในปพุทธศักราช 2565   
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนความรูความคิดเห็น ประสบการณ และเผยแพรผลงานวิจัย                  
สาขาตาง ๆ สูสาธารณชน 
 

เพื ่อใหการประชุมทางวิชาการครั ้งท ี ่  60 ดำเนินไปดวยความเร ียบรอยและบรรลุผลสำเร็จ 

ตามวัตถุประสงคที่วางไว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 60                 

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ดังตอไปน้ี 

คณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมทางวิชาการ 

1. นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร     ที่ปรึกษา 
2. ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  ที่ปรึกษา 
3. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ      ที่ปรึกษา 
4. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ      ที่ปรึกษา 
5. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม    ที่ปรึกษา 
6. ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม    ที่ปรึกษา 
7. ผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสรมิวิทยาศาสตรวิจัย  ที่ปรึกษา  

และนวัตกรรม 
8. ผูอำนวยการสำนักงานการวิจัยแหงชาติ     ที่ปรึกษา 
9. ประธานกลุมมหาวิทยาลัยเครือขายวิจัยประชาช่ืน    ที่ปรึกษา 
10.  อธิบดีกรมการขาว       ที่ปรึกษา 
11.  อธิบดีกรมชลประทาน       ที่ปรึกษา 
12.  อธิบดีกรมประมง       ที่ปรึกษา 
13.  อธิบดีกรมปศุสัตว   ที่ปรึกษา 
14.  อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน       ที่ปรึกษา 
15.  อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร      ที่ปรึกษา 
16.  อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ      ที่ปรึกษา 
17.  ผูทรงคุณวุฒิดานการผลิตพืช กรมวิชาการเกษตร    ที่ปรึกษา 
18. อธิบดีกรมปาไม        ที่ปรึกษา 
19.  อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ       ที่ปรึกษา 
20.  อธิบดีกรมทรพัยากรธรณี       ที่ปรึกษา 
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21.  อธิบดีกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝง     ที่ปรึกษา 
22.  ผูอำนวยการศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม    ที่ปรึกษา 

 กรมสงเสรมิคณุภาพสิ่งแวดลอม 
23.  อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช    ที่ปรึกษา 
24.  นายกสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร    ที่ปรึกษา 

 ในพระบรมราชูปถัมภ  
25.  นายกสมาคมเศรษฐศาสตรแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   ที่ปรึกษา 
26.  นายกสมาคมเศรษฐศาสตรเกษตรแหงประเทศไทย    ที่ปรึกษา 

 ในพระบรมราชูปถัมภ 
27.  นายกสมาคมสัตวบาลแหงประเทศไทย     ที่ปรึกษา 
28.  นายกสมาคมอารักขาพืชไทย      ที่ปรึกษา 
29.  ผูอำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  ที่ปรึกษา 
30.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร     ประธานกรรมการ  
31.  รองอธิการบดีฝายวิจัยและสรางสรรค     รองประธานกรรมการ 
32.  รองอธิการบดีฝายวิชาการ      รองประธานกรรมการ 
33.  รองอธิการบดีฝายบริหาร       กรรมการ  
34.  รองอธิการบดีฝายเทคโนโลยีดิจิทัล     กรรมการ  
35.  รองอธิการบดีฝายนวัตกรรมและกิจการเพ่ือสังคม    กรรมการ  
36.  รองอธิการบดีฝายกิจการนิสติและพัฒนาอยางย่ังยืน    กรรมการ  
37.  รองอธิการบดีฝายพัฒนาคุณภาพ      กรรมการ  
38.  รองอธิการบดีฝายการเงินและทรัพยสิน     กรรมการ  
39.  รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ      กรรมการ 
40.  รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัยและพัฒนา   กรรมการ 

 ทรัพยากรมนุษย 
41.  รองอธิการบดีฝายพัฒนาบัณฑิตขั้นสูงและโครงการจัดต้ัง   กรรมการ 

 วิทยาเขตสุพรรณบุรี      
42.  รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน     กรรมการ  
43.  รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา      กรรมการ  
44.  รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร   กรรมการ  
45.  คณบดีคณะเกษตร       กรรมการ  
46.  คณบดีคณะประมง       กรรมการ  
47.  คณบดีคณะสตัวแพทยศาสตร      กรรมการ  
48.  คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย      กรรมการ  
49.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร       กรรมการ  
50.  คณบดีคณะสิง่แวดลอม       กรรมการ 
51.  คณบดีคณะวนศาสตร       กรรมการ  
52.  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร   กรรมการ 
53.  คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร      กรรมการ  
54.  คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร      กรรมการ  
55.  คณบดีคณะเศรษฐศาสตร      กรรมการ  
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56.  คณบดีคณะบริหารธุรกิจ       กรรมการ  
57.  คณบดีคณะศกึษาศาสตร       กรรมการ  
58.  คณบดีคณะสงัคมศาสตร       กรรมการ   
59.  คณบดีคณะมนุษยศาสตร       กรรมการ  
60.  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย       กรรมการ  
61.  ผูอำนวยการสำนักหอสมุด      กรรมการ 
62.  ผูอำนวยการสำนักสงเสริมและฝกอบรม     กรรมการ 
63.  ผูอำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร     กรรมการ 
64.  ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  กรรมการและเลขานุการ    
65.  รองผูอำนวยการฝายบริหาร  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
66.  หัวหนาสำนักงานเลขานุการ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
67.  นางสาวพิชชาอรฐ  สิริชีวเกษร      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

โดยใหคณะกรรมการชุดน้ีมีหนาที่ ใหขอคิดเห็นและอำนวยการใหการจัดการประชุมทางวิชาการ  

ครั้งที่ 60 ดำเนินไปดวยความเรียบรอย 

คณะกรรมการฝายวิชาการ 
1. รองอธิการบดีฝายวิจัยและสรางสรรค  ที่ปรึกษา 
2. รองอธิการบดีฝายวิชาการ   ที่ปรึกษา 
3. ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ที่ปรึกษา   
4. รองผูอำนวยการฝายบริหาร  ประธานกรรมการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
5. รองผูอำนวยการฝายประสานงานวิจัย  รองประธานกรรมการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
6. นางสาวพิชชาอรฐ  สิริชีวเกษร  กรรมการและเลขานุการ 
7. นางสาวกัญญารัตน  สุวรรณทีป  ผูชวยเลขานุการ 
8. นางสาวรติกร  สมิตไมตร ี  ผูชวยเลขานุการ 
9. กรรมการหมวดวิชาการเกษตรศาสตร 

9.1  สาขาพชื 
1. คณบดีคณะเกษตร       ที่ปรึกษา 
2. รองศาสตราจารยพัชรียา  บุญกอแกว     ประธานกรรมการ 
3. ผูชวยศาสตราจารยพิจิตรา  แกวสอน     รองประธานกรรมการ 
4. รองศาสตราจารยเฉลิมพล  ภูมิไชย     กรรมการ 
5. รองศาสตราจารยชูศักด์ิ  จอมพุก      กรรมการ 
6. รองศาสตราจารยธิดา  เดชฮวบ      กรรมการ 
7. รองศาสตราจารยวรชาติ  วิศวพิพัฒน     กรรมการ 
8. รองศาสตราจารยเสาวนุช  ถาวรพฤกษ     กรรมการ 
9. รองศาสตราจารยอรอุมา  เพียซาย     กรรมการ 
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10. ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาศ  รมแกว     กรรมการ 
11. ผูชวยศาสตราจารยเจนจิรา  ชุมภูคำ     กรรมการ 
12. ผูชวยศาสตราจารยเฌอมาลย  วงศชาวจันท    กรรมการ 
13. ผูชวยศาสตราจารยดำรงวุฒิ  ออนวิมล     กรรมการ 
14. ผูชวยศาสตราจารยทรงยศ  โชติชุติมา     กรรมการ 
15. ผูชวยศาสตราจารยทัศไนย  จารุวัฒนพันธ     กรรมการ 
16. ผูชวยศาสตราจารยธนพล  ไชยแสน     กรรมการ 
17. ผูชวยศาสตราจารยเนตรนภิส  เขียวขำ     กรรมการ 
18. ผูชวยศาสตราจารยเบญญา  มะโนชัย     กรรมการ 
19. ผูชวยศาสตราจารยปริยานุช  จุลกะ     กรรมการ 
20. ผูชวยศาสตราจารยปาริชาติ  พรมโชติ     กรรมการ 
21. ผูชวยศาสตราจารยปติพงษ  โตบันลือภพ     กรรมการ 
22. ผูชวยศาสตราจารยปยะ  กิตติภาดากุล     กรรมการ 
23. ผูชวยศาสตราจารยเพชรดา  ปนใจ     กรรมการ 
24. ผูชวยศาสตราจารยภัศจี  คงศีล      กรรมการ 
25. ผูชวยศาสตราจารยรักศักด์ิ  เสริมศักด์ิ     กรรมการ 
26. ผูชวยศาสตราจารยรัชฎาวรรณ  เงินกลั่น     กรรมการ 
27. ผูชวยศาสตราจารยสมชัย  อนุสนธ์ิพรเพ่ิม     กรรมการ 
28. ผูชวยศาสตราจารยสราวุธ  รุงเมฆารัตน     กรรมการ 
29. ผูชวยศาสตราจารยสุขุมาลย  เลิศมงคล     กรรมการ 
30. ผูชวยศาสตราจารยสุจินต  เจนวีรวัฒน     กรรมการ 
31. ผูชวยศาสตราจารยสุพจน  กาเซ็ม      กรรมการ 
32. ผูชวยศาสตราจารยอนงคนุช  สาสนรักกิจ     กรรมการ 
33. ผูชวยศาสตราจารยอัณณชญาน  มงคลชัยพฤกษ    กรรมการ 
34. ผูชวยศาสตราจารยอัศเลข  รัตนวรรณี     กรรมการ 
35. นางสาวกาญจนา  บุญเรือง      กรรมการ 
36. นางสาวจรีรัตน  ฉันทวุฒิพร       กรรมการ 
37. นางสาวจุติภรณ  ทสัสกุลพนิช      กรรมการ 
38. นางสาวนิตยา  ชูเกาะ       กรรมการ 
39. นางสาววรรณสิริ  วรรณรัตน      กรรมการ 
40. นางสาวอรุณี  วงษแกว       กรรมการ 
41. นายเฉลิมชาติ  วงศลี้เจริญ      กรรมการ 
42. นายวีรชัย  มัธยัสถถาวร       กรรมการ 
43. นางสาวสรัญญา  จันทรวิวัฒน      กรรมการและเลขานุการ 
44. นางสมจิตต  สองบาง       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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9.2  สาขาสัตว 
1. คณบดีคณะเกษตร       ที่ปรึกษา 
2. นายกสมาคมสตัวบาลแหงประเทศไทย     ที่ปรึกษา 
3. รองศาสตราจารยพรรณวดี  โสพรรณรัตน     ประธานกรรมการ 
4. ผูชวยศาสตราจารยธนาทิพย  สุวรรณโสภี     รองประธานกรรมการ 
5. ศาสตราจารยชัยภูมิ  บัญชาศักด์ิ      กรรมการ 
6. รองศาสตราจารยศกร  คุณวุฒิฤทธิรณ     กรรมการ 
7. รองศาสตราจารยจำเริญ  เทีย่งธรรม     กรรมการ 
8. รองศาสตราจารยวิริยา  ลุงใหญ      กรรมการ 
9. ผูชวยศาสตราจารยธีรวิทย  เปยคำภา     กรรมการ 
10. ผูชวยศาสตราจารยอัจฉรา  ขยัน      กรรมการ 
11. ผูชวยศาสตราจารยกนกพร  พวงพงษ     กรรมการ 
12. ผูชวยศาสตราจารยเชาววิทย  ระฆังทอง     กรรมการ 
13. ผูชวยศาสตราจารยชาญวิทย  แกวตาป     กรรมการ 
14. นายดนัย  จัตวา        กรรมการ 
15. นางสาวพนัดดา  บึงศรีสวัสด์ิ      กรรมการ 
16. นางสาว ก. ทีปลักษณ  ระงับเหตุ      กรรมการ 
17. นายสมบัติ  ประสงคสุข       กรรมการ 
18. นางสาวอัญชลี  บวดขุนทด      กรรมการ 
19. นางสาวสุภาพร  ยอนโคกสูง      กรรมการ 
20. นางสาวนิภารัตน  โคตะนนท      กรรมการ 
21. นางสาวพิจิตรา  เปยธัญญา      กรรมการ 
22. นางสาวทิพยมนต  ใยเกษ      กรรมการ 
23. นายพัลลภ  ต้ังตระกูลทรัพย      กรรมการ 
24. นายพีรยุทธ  นิลช่ืน       กรรมการ 
25. ผูชวยศาสตราจารย นายสัตวแพทย สโรช  แกวมณ ี   กรรมการและเลขานุการ 
26. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร  คงมั่น      กรรมการและเลขานุการ 
27. นางสาววัชราภรณ  ศรีพลนอย      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

9.3  สาขาประมง 
1. คณบดีคณะประมง       ที่ปรึกษา 
2. ศาสตราจารยอุทัยรัตน  ณ นคร      ที่ปรึกษา 
3. ศาสตราจารยสุภาวดี  พุมพวง      ที่ปรึกษา 
4. ศาสตราจารยเชษฐพงษ  เมฆสัมพันธ     ที่ปรึกษา 
5. รองศาสตราจารยวันชัย  วรวัฒนเมธีกุล     ประธานกรรมการ 
6. หัวหนาศูนยบริหารงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ    กรรมการ 
7. รองศาสตราจารยอรพินท  จนิตสถาพร     กรรมการ 
8. รองศาสตราจารยวราห  เทพาหุดี      กรรมการ 
9. ผูชวยศาสตราจารยเมธี  แกวเนิน      กรรมการ 
10. ผูชวยศาสตราจารยจิราภรณ  ไตรศักด์ิ     กรรมการ 
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11. ผูชวยศาสตราจารยปรัชญา  มุสิกสินธร     กรรมการ 
12. ผูชวยศาสตราจารยประพันธศักด์ิ  ศีรษะภูมิ    กรรมการ 
13. ผูชวยศาสตราจารยสาทิต  ฉตัรชัยพันธ     กรรมการ 
14. ผูชวยศาสตราจารยกังสดาลย  บุญปราบ     กรรมการ 
15. ผูชวยศาสตราจารยอนุกรณ  บุตรสันต์ิ     กรรมการ 
16. ผูชวยศาสตราจารยสุชาย  วรชนะนันท     กรรมการ 
17. ผูชวยศาสตราจารยธีระพงศ  ดวงดี     กรรมการ 
18. ผูชวยศาสตราจารยธนัสพงษ  โภควนิช     กรรมการและเลขานุการ 
19. นายถิรวัฒน  รายรัตน       กรรมการ 
20. นายวชิระ  ใจงาม       กรรมการ 
21. นางสาวกาญจนา  ทองเครือ      ผูชวยเลขานุการ 
22. นางสาวสุมิตตรา  สุพรรณนอก       ผูชวยเลขานุการ 

 

9.4  สาขาสัตวแพทยศาสตร 
1. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร      ที่ปรึกษา 
2. รองคณบดีฝายวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร     ที่ปรึกษา 
3. ผูชวยศาสตราจารย นายสัตวแพทย กญัจน  แกวมงคล   ประธานกรรมการ 
4. ผูชวยศาสตราจารย นายสัตวแพทย อลงกต  บุญสูงเนิน   รองประธานกรรมการ 
5. ผูชวยศาสตราจารย นายสัตวแพทย เกรียงไกร  วิฑูรเสถียร   กรรมการ 
6. ผูชวยศาสตราจารย สัตวแพทยหญิง ขนิษฐา  เพชรอุดมสินสุข  กรรมการ 
7. ผูชวยศาสตราจารย สัตวแพทยหญิง ปจฉิมา  สิทธิสาร   กรรมการ 
8. สัตวแพทยหญงิ ปริญทิพย  วงศไทย     กรรมการ 
9. นางสาวญาดา  หาญปญญาพิชิต      กรรมการและเลขานุการ 
10. นางสาววริศรา  มารยาท       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
11. วาที่รอยตรีหญิง จรัสพิมพ  ทรงประเสริฐ      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

9.5  สาขาสงเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร 
1. คณบดีคณะเกษตร       ที่ปรึกษา 
2. หัวหนาภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร    ที่ปรึกษา 
3. รองศาสตราจารยสาวิตรี  รังสิภัทร     ที่ปรึกษา 
4. รองศาสตราจารยจำนงรักษ  อุดมเศรษฐ     ที่ปรึกษา 
5. รองศาสตราจารยพัฒนา  สุขประเสริฐ     ที่ปรึกษา 
6. รองศาสตราจารยทัศนีย  ลิ้มสุวรรณ     ที่ปรึกษา 
7. รองศาสตราจารยสิริพันธุ  จลุกรังคะ     ที่ปรึกษา 
8. ผูชวยศาสตราจารยอัญชนีย  อุทัยพัฒนาชีพ    ที่ปรึกษา 
9. ผูชวยศาสตราจารยขจีจรัส  ภิรมยธรรมศิร ิ    ที่ปรึกษา 
10. นางสาวศรันยา  เผือกผอง      ที่ปรึกษา 
11. ผูชวยศาสตราจารยศิริพร  เรยีบรอย  คิม     ประธานกรรมการ 
12. ผูชวยศาสตราจารยนองนุช  ศิริวงศ     รองประธานกรรมการ 
13. นางสาวนริศรา  อินทะสิร ิ      รองประธานกรรมการ 

 



 7 

14. รองศาสตราจารยพิชัย  ทองดีเลิศ      กรรมการ 
15. รองศาสตราจารยสุธีลักษณ  ไกรสุวรรณ     กรรมการ 
16. ผูชวยศาสตราจารยพนามาศ  ตรีวรรณกุล     กรรมการ 
17. ผูชวยศาสตราจารยสุพัตรา  ศรีสุวรรณ     กรรมการ 
18. ผูชวยศาสตราจารยธานินทร  คงศิลา     กรรมการ 
19. ผูชวยศาสตราจารยพัชราวดี  ศรีบุญเรือง     กรรมการ 
20. ผูชวยศาสตราจารยปาริสุทธ์ิ  เฉลิมชัยวัฒน     กรรมการ 
21. ผูชวยศาสตราจารยสุจิตตา  เรืองรัศมี     กรรมการ 
22. ผูชวยศาสตราจารยอำพร  แจมผล     กรรมการ 
23. ผูชวยศาสตราจารยกานตสุดา  วันจันทึก     กรรมการ 
24. ผูชวยศาสตราจารยทวีศักด์ิ  เตชะเกรียงไกร    กรรมการ 
25. ผูชวยศาสตราจารยรุงทิพย  ลุยเลา     กรรมการ 
26. ผูชวยศาสตราจารยชุติมา  ชวลิตมณเฑียร     กรรมการ 
27. ผูชวยศาสตราจารยวัลภา  แตมทอง     กรรมการ 
28. ผูชวยศาสตราจารยพีรานุช  เลิศวัฒนารักษ    กรรมการ 
29. ผูชวยศาสตราจารยศศิประภา  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต       กรรมการ 
30. ผูชวยศาสตราจารยทิพวรรณ  ดวงปญญา     กรรมการ 
31. ผูชวยศาสตราจารยฤทัย  เรอืงธรรมสิงห      กรรมการ 
32. ผูชวยศาสตราจารยสาวิตรี  พังงา       กรรมการ 
33. นางสาวชลาธร  จูเจรญิ       กรรมการ 
34. นางสาวเมตตา  เรงขวนขวาย      กรรมการ 
35. นางปพิชญา  จินตพิทักษสกลุ      กรรมการ 
36. นายปรีดา  สามงามยา       กรรมการ 
37. นางทิพากร  มวงถึก       กรรมการ 
38. นางกรกฎ  แพทยหลักฟา      กรรมการ 
39. นายวิภูษณะ  ศุภนคร       กรรมการ 
40. นางสาววสพร  นิชรัตน       กรรมการ 
41. นางสุขกมล  ปญญาจันทร       กรรมการ 
42. นางศรัญญา  ศรีโยธิน       กรรมการ 
43. นางสาวทิวาพร  มณรีัตนศุภร       กรรมการและเลขานุการ 
44. นางภิญญาพัชญ  โทนหงสษา      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
45. นางสาวจุฬาลักษณ  บุตรฟองดา      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
46. นายศตพล  ศริิบำรุงชาติ       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
47. นายเสถียร  แสงแถวทิม       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
48. นางสาวมณินทร  เดชแหว      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
49. นางสาวกรรณิกา  พุมสาหราย      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
50. นายภคิษฐคมณ  แสงตรีเพชรกลา      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
51. นางสาวสวรรญา  แยมวันเพ็ง      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
52. นายสหภาพ  ศรีโท       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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10. กรรมการหมวดวิชาการวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 
10.1  สาขาวิทยาศาสตร 

1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร       ที่ปรึกษา 
2. รองศาสตราจารยอรินทิพย  ธรรมชัยพิเนต     ประธานกรรมการ 
3. ผูชวยศาสตราจารยไพบูลย  เงินมีศรี     รองประธานกรรมการ 
4. รองศาสตราจารยอิงอร  กิมกง      กรรมการ 
5. รองศาสตราจารยสุดสวาสด์ิ  ดวงศรีไสย     กรรมการ 
6. รองศาสตราจารยปยะดา  จันทวงศ     กรรมการ 
7. รองศาสตราจารยศิริกาญจนา  ทองม ี     กรรมการ 
8. ผูชวยศาสตราจารยณัฐสมน  เพชรแสง     กรรมการ 
9. ผูชวยศาสตราจารยพันทิพย  โตแกว     กรรมการ 
10. ผูชวยศาสตราจารยธันวาวรรณ  ดวงทองอยู    กรรมการ 
11. ผูชวยศาสตราจารยโชติกา  หยกทองวัฒนา    กรรมการ 
12. ผูชวยศาสตราจารยฤทธี  มสีตัย      กรรมการ 
13. ผูชวยศาสตราจารยลัดดา  แตงวัฒนานุกูล     กรรมการ 
14. ผูชวยศาสตราจารยมีนา  เลา      กรรมการ 
15. ผูชวยศาสตราจารยวชิรญาณ  ธงอาสา     กรรมการ 
16. ผูชวยศาสตราจารยพงศเทพ  ประจงทัศน     กรรมการ 
17. นางสาวสุนทรี  คุมไพโรจน      กรรมการ 
18. นายรัฐพันธ  ตรงวิวัฒน       กรรมการ 
19. นางสาวพรทิพย  บุญมหามงคล      กรรมการและเลขานุการ 
20. นายสาธิต  ประเสริฐมานะกิจ      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
21. นายวรพงศ  สิงหชาติ       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

10.2  สาขาวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร 
1. ศาสตราจารยวันชัย  ยอดสุดใจ      ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารยนวลวรรณ  ทวยเจริญ      รองประธานกรรมการ 
3. ศาสตราจารยเมตตา  เจริญพานิช      กรรมการ 
4. ศาสตราจารยนุชนารถ  ศรีวงศิตานนท     กรรมการ 
5. รองศาสตราจารยวีรชัย  ชัยวรพฤกษ     กรรมการ 
6. รองศาสตราจารยกฤษณะ  ไวยมัย     กรรมการ 
7. รองศาสตราจารยวรดร  วัฒนพานิช     กรรมการ 
8. รองศาสตราจารยอภินิติ  โชติสังกาศ     กรรมการ 
9. รองศาสตราจารยอรทัย  จงประทีป     กรรมการ 
10. รองศาสตราจารยพงศศักด์ิ  หนูพันธ     กรรมการ 
11. รองศาสตราจารยจันทรศิร ิ สงิหเถื่อน     กรรมการ 
12. ผูชวยศาสตราจารยจิตรทัศน  ฝกเจรญิผล      กรรมการ 
13. นายพสิษฐ  สบืสุวงศ       กรรมการ 
14. นางสาวสุทัตตา  พาหุมันโต      กรรมการและเลขานุการ 
15. นางสาวขวัญกมล  บุญโปรง       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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16. นางดารณี  ยงยืน       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
17. นางสาวพัชรียา  บุบผาชาติ      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
10.3  สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 

1. ผูชวยศาสตราจารยอุลัยวรรณ  วิทยเกียรติ     ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารยรังรอง  ยกสาน      รองประธานกรรมการ 
3. ผูชวยศาสตราจารยขนิษฐา  วัชราภรณ     รองประธานกรรมการ 
4. รองศาสตราจารยกิติญา  วงษคำจันทร  โอราน    กรรมการ 
5. รองศาสตราจารยเสาวณีย  เลิศวรสิริกุล     กรรมการ 
6. รองศาสตราจารยปรารถนา  ปรารถนาดี     กรรมการ 
7. รองศาสตราจารยสุดสาย  ตรวีานิช     กรรมการ 
8. ผูชวยศาสตราจารยทานตะวัน  พิรักษ     กรรมการ 
9. ผูชวยศาสตราจารยสุวิมล  เจริญสทิธ์ิ     กรรมการ 
10. นางสาวณัฐทินี  บำบัดสรรพโรค      กรรมการ 
11. นางสาวพรรณภัทร  พรหมเพ็ญ      กรรมการ 
12. นายนันธวุฒิ  ลีอมรสิร ิ       กรรมการ 
13. นายนิพัฒน  ลิม้สงวน       กรรมการ 
14. นายประมวล  ทรายทอง       กรรมการ 
15. นางสาวสุพนิดา  วินิจฉัย       กรรมการ 
16. นางสาวอุดมลักษณ  สุขอัตตะ      กรรมการ 
17. รองศาสตราจารยประกิต  สุขใย      กรรมการและเลขานุการ 
18. นางดวงสมร  นามกระโทก      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
19. นางสาวอัญชนา  ชมภูแกว      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
10.4  สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

1. ผูชวยศาสตราจารยกอบศักด์ิ  วันธงไชย     ที่ปรึกษา 
2. ผูชวยศาสตราจารยสุรัตน  บัวเลิศ      ที่ปรึกษา 
3. ผูชวยศาสตราจารยสาพิศ  ดิลกสัมพันธ     ประธานกรรมการ 
4. นายณัฐวัฒน  คลังทรัพย       รองประธานกรรมการ 
5. รองศาสตราจารยฐิติมา  รุงรตันาอุบล     กรรมการ 
6. รองศาสตราจารยวัฒนชัย  ตาเสน      กรรมการ 
7. ผูชวยศาสตราจารยธนิศร  ปทมพิฑูร     กรรมการ 
8. ผูชวยศาสตราจารยนิตยา  เมี้ยนมิตร     กรรมการ 
9. ผูชวยศาสตราจารยนฤมล  แกวจำปา     กรรมการ 
10. ผูชวยศาสตราจารยประไพพิศ  ชัยรัตนมโนกร    กรรมการ 
11. ผูชวยศาสตราจารยพรเทพ  เหมือนพงษ     กรรมการ 
12. ผูชวยศาสตราจารยภาสิณี  วรชนะนันท     กรรมการ 
13. ผูชวยศาสตราจารยวาทินี  สวนผกา     กรรมการ 
14. ผูชวยศาสตราจารยสาวิตรี  พิสุทธ์ิพิเชฎฐ     กรรมการ 
15. ผูชวยศาสตราจารยอรอนงค  ผิวนิล     กรรมการ 
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16. นางสาวแอน  กำภู ณ อยุธยา      กรรมการ 
17. นายกฤษฎาพันธุ  ผลากิจ      กรรมการ 
18. นายปวีร  คลองเวสสะ       กรรมการ 
19. นายวรงค  สุขเสวต       กรรมการ 
20. นายสุธี  จรรยาสุทธิวงศ       กรรมการ 
21. นางสาวมณีกาญจน  อยูเอ่ียม      กรรมการ 
22. นายปยวัตน  ดิลกสัมพันธ      กรรมการ 
23. นายขรรคชัย  ประสานัย       กรรมการ 
24. นางสาวละอองดาว  เถาวพิมาย      กรรมการและเลขานุการ 
25. นางวราภรณ  ลำใย       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
26. นางสาวจินตลา  กลิ่นหวล      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
27. นางสาวศิรภัสสร  ชมเชย       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

11. กรรมการหมวดวิชาการมนษุยศาสตร สงัคมศาสตร และศึกษาศาสตร 
11.1  สาขาเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ 

1. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร      ที่ปรึกษา 
2. คณบดีคณะบริหารธุรกิจ       ที่ปรึกษา  
3. ผูชวยศาสตราจารยธนาภรณ  อธิปญญากุล    ประธานกรรมการ 
4. ผูชวยศาสตราจารยพลวัฒน  เลิศกุลวัฒน     รองประธานกรรมการ 
5. รองศาสตราจารยดุษณี  เกศวยุธ      กรรมการ 
6. รองศาสตราจารยวุฒิไกร  งามศิริจิตต     กรรมการ 
7. ผูชวยศาสตราจารยรวิสสาข  สุชาโต     กรรมการ 
8. ผูชวยศาสตราจารยอารียา  โอบิเดียกวู     กรรมการ 
9. ผูชวยศาสตราจารยณัฐวุฒิ  คูวัฒนเธียรชัย     กรรมการ 
10. ผูชวยศาสตราจารยวรัญพงศ  บุญศริิธรรมชัย    กรรมการ 
11. ผูชวยศาสตราจารยธงชัย  ศรีวรรธนะ     กรรมการ 
12. นายพัฒน  พิสษิฐเกษม       กรรมการ 
13. นางสาวณิธิชา  ธรรมธนากูล      กรรมการ 
14. นางสาวณัฏฐณิชา  ฉายรัศมี      กรรมการ 
15. นางสาวยุวลักษณ  เศรษฐบุญสราง     กรรมการ 
16. นายพรชัย  ศุภวิทิตพัฒนา      กรรมการ 
17. นางสาวลลิตา  จันทรวงศไพศาล  หงุยตระกูล    กรรมการ 
18. นางสาวจุมทิพย  เสนียรัตนประยูร     กรรมการ 
19. นางสาวกรรณิกา  มิตรปลอง      กรรมการ 
20. นายภคพงศ  พวงศรี       กรรมการและเลขานุการ 
21. นางสาวภีรตา  รัตนสิงหกุล      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
22. นางสาวรัตติยา  สาระโท       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
23. นางขวัญเมือง  สุจริต       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
24. นางเบญจมาศ  แยมพลอย      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
25. นางสาวรุจาภา  แวนแกว      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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26. นางสาวสมพิศ  ทิมเทศ       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
27. นางสาวจินตนา  บุญสุวรรณ      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
28. นางสาววรรณนิภา  ชาวนา      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
29. นายสมชาย  ตามบุญ       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
30. นายสัญชัย  ทองขาว       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
31. นางสาวสุวรีย  ทรงธรรม       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
32. นางสาววรรณพร  ฉัตรทอง      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
33. นายสุทธิศักด์ิ  อินทรพงษ      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
34. นางสาวธิติพันธ  ละอองเทพ      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
35. นางสาวพรสุดา  แตงจาด      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
36. นายปติศักด์ิ  อุปสุข       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
37. นางสาวรัชนี  งามดี       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
38. นางสาวณัฐวดี  รูปสงค       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
39. นางสาวปรารถนา  ประสงคสนิ      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
40. นายฉัตรชัย  พวงพลับ       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
41. นายทองปาน  ขันตีกรม       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
42. นางสาวอรการณ  วีระชยาภรณ       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

11.2  สาขาศึกษาศาสตร 
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร       ที่ปรึกษา 
2. คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร     ที่ปรึกษา 
3. รองคณบดีฝายวิชาการ       ที่ปรึกษา 
4. ผูชวยศาสตราจารยพิกุล  เอกวรางกูร     ประธานกรรมการ 
5. นายธีรศักด์ิ  สรอยคีรี       รองประธานกรรมการ 
6. รองศาสตราจารยวรรณดี  สทุธินรากร     รองประธานกรรมการ 
7. รองศาสตราจารยชาตรี  ฝายคำตา     รองประธานกรรมการ 
8. รองศาสตราจารยจิตตินันท  บุญสถิรกลุ      กรรมการ 
9. รองศาสตราจารยศศิเทพ  ปติพรเทพิน     กรรมการ 
10. รองศาสตราจารยพงศประพันธ  พงษโสภณ     กรรมการ 
11. รองศาสตราจารยจีระวรรณ  เกษสิงห     กรรมการ 
12. รองศาสตราจารยสูติเทพ  ศิรพิิพัฒนกุล     กรรมการ 
13. รองศาสตราจารยกรกฎา  นักคิ้ม      กรรมการ 
14. รองศาสตราจายอังคณา  ขันตรีจิตรานนท     กรรมการ 
15. รองศาสตราจารยวรัทยา  ธรรมกิตติภพ     กรรมการ 
16. รองศาสตราจารยภัทรวรรธน  จีรพัฒนธนธร    กรรมการ 
17. รองศาสตราจารยอรพรรณ  บุตรกตัญ ู     กรรมการ 
18. ผูชวยศาสตราจารยชนิศวรา  เลิศอมรพงษ     กรรมการ 
19. ผูชวยศาสตราจารยวารุณี  ลภันโชคดี     กรรมการ 
20. ผูชวยศาสตราจารยฉัตรศิริ  ปยะพิมลสิทธ์ิ     กรรมการ 
21. ผูชวยศาสตราจารยวัตสาตรี  ดิถียนต     กรรมการ 
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22. ผูชวยศาสตราจารยบุญเลิศ  อุทยานิก     กรรมการ 
23. ผูชวยศาสตราจารยณัฐิกา  เพ็งล ี      กรรมการ 
24. ผูชวยศาสตราจารยภูเบศร  นภัทรพิทยาธร    กรรมการ 
25. ผูชวยศาสตราจารยชูศักด์ิ  เอ้ืองโชคชัย     กรรมการ 
26. ผูชวยศาสตราจารยทรงชัย  อักษรคิด     กรรมการ 
27. ผูชวยศาสตราจารยสิทธิกร  สุมาล ี     กรรมการ 
28. ผูชวยศาสตราจารยสุรเดช  ศรีทา      กรรมการ 
29. นางสาวภัทรา  วยาจุต       กรรมการ 
30. นางสาวธนนันท  ธนารัชตะภูมิ      กรรมการ 
31. นางสาวสรียา  โชติธรรม       กรรมการ 
32. นางสาวอุษณี  ลลิตผสาน      กรรมการ 
33. นายวีรภัทร  สขุศิร ิ       กรรมการ 
34. นางสาวฐาปณีย  แสงสวาง      กรรมการ 
35. นางสาวสุวรรณา  ปรมาพจน      กรรมการและเลขานุการ 
36. นายณรงคศักด์ิ  หวังรัตนปราณี      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
37. นายธีระภัณฑ  ศิริสุวรรณ      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
38. นายฐิติพงศ  ศภุวัฒนภิญโญ      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
39. นางสาวธันยพร  อินทรอุทก      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
40. นางสาวปยพร  แกวภิรมย           กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

11.3  สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
1. คณบดีคณะสังคมศาสตร       ที่ปรึกษา 
2. คณบดีคณะมนุษยศาสตร      ที่ปรึกษา 
3. ผูชวยศาสตราจารยเฉลิมขวัญ  สิงหวี     ประธานกรรมการ 
4. รองศาสตราจารยนัทธนัย  ประสานนาม     รองประธานกรรมการ 
5. ผูชวยศาสตราจารยจตุวิทย  แกวสุวรรณ     รองประธานกรรมการ 
6. รองศาสตราจารยกังสดาล  เชาววัฒนกุล     กรรมการ 
7. ผูชวยศาสตราจารยณัฐวีณ  บุนนาค     กรรมการ 
8. ผูชวยศาสตราจารยไพลิน  กติติเสรีชัย     กรรมการ 
9. ผูชวยศาสตราจารยเปรมฤดี  เพ็ชรกูล     กรรมการ 
10. ผูชวยศาสตราจารยปาณิภา  สุขสม     กรรมการ 
11. ผูชวยศาสตราจารยพูนศักด์ิ  ไมโภคทรัพย     กรรมการ 
12. ผูชวยศาสตราจารยกิตตินาถ  เรขาลลิิต     กรรมการ 
13. นางสาวเกวลิน  ศีลพิพัฒน      กรรมการ 
14. นางสาวเอ้ืออนุช  ถนอมวงษ      กรรมการ 
15. นางสาวอภิชา  ชุติพงศพิสิฏฐ      กรรมการ 
16. นางสาวพรทิพย  ลิม้ฬหะพันธ      กรรมการ 
17. นางสาวมนัธญา  นิลพันธ      กรรมการ 
18. นางสาวพรพรรณ  เหมะพันธุ      กรรมการ 
19. นางสาวพรรณรัตน  ดิษฐเจรญิ      กรรมการ 
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20. นางสาวธีรพร  ช่ืนพี       กรรมการ 
21. นายชัยรัตน  วงศกิจรุงเรือง      กรรมการ 
22. นายวรพจน  สบืประเสริฐกุล      กรรมการ 
23. นางสาวสุชาดา  สกลกิจรุงเรือง      กรรมการ 
24. นางสาวปรีหปราง  ถนอมศักด์ิชัย      กรรมการ 
25. นายเอกลักษณ  ไชยภูมี       กรรมการ 
26. นางสาวนิภาพร  อินคะเณย      กรรมการ 
27. นางสาวอำไพพงษ  ทวีธัญลกัษณ      กรรมการ 
28. นางสาวปยะรัตน  คลายแยม      กรรมการ 
29. นางสาวอมรรัตน  หวังแกว      กรรมการ 
30. นางสาวสาวิตรี  ศรีประพัติ      กรรมการ 
31. นายสรศักด์ิ  มงคลสมบูรณ      กรรมการ 
32. นายภานุพงศ  ปยาพันธ       กรรมการ 
33. นายสุรพันธ  แสนเลิศ       กรรมการ 
34. นางสาวนันทิยา  อาภานันท      กรรมการ 
35. นายธวัชพงศ  หาเรือนโภค      กรรมการ 
36. นางสาวนภัสสร  รักวรนิต      กรรมการ 
37. นางสาวอัญชนา  ตอมแสง      กรรมการ 
38. นางสาวเกวริน  ยุทธโกศา      กรรมการ 
39. นายวรรณโชค  เทียนคำ       กรรมการ 
40. วาที่รอยตรี เกษม  พุฒซอน        กรรมการ 
41. นายชิษณุพงศ  ตันบัวคลี่       กรรมการ 
42. นางสาวจริยา  สุพรรณ       กรรมการ 
43. นางสาวดารารัตน  ซิม้พัฒนวงษ      กรรมการ 
44. นางสาวนันทนุช  อุดมละมุล      กรรมการ 
45. นางสาวผาณิตา  ชัยดิเรก      กรรมการ 
46. นางสาววิภาดา  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต     กรรมการ 
47. นางสาวสายทิพย  เหลาทองมีสกุล     กรรมการและเลขานุการ 
48. นางสาวพิทชญา  สารภิรมย      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
49. นางสาววิศนี  พวงประเสริฐ      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
50. นางสาวแกวตา  ตอมแสง      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
51. นางสาวรสิตา  กลางประพันธ      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
52. นางสาวศรีวรรณ  บุญประเสริฐ      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

โดยใหคณะกรรมการชุดนี้มีหนาที่ จัดการเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการ กำหนดหนาที่
รับผิดชอบและแนวทางการคัดเลือกผลงานที่นำมาเสนอ ประสานงานกับคณะกรรมการหมวดวิชาการ และรับนโยบาย
จากคณะกรรมการอำนวยการ มาปฏิบัติใหบรรลุตามวัตถุประสงค 
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คณะกรรมการฝายบริการจัดการประชุมทางวิชาการ 

1. รองอธิการบดีฝายวิจัยและสรางสรรค     ที่ปรึกษา 
2. ผูอำนวยการสำนักบริหารการศึกษา     ที่ปรึกษา 
3. ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ประธานกรรมการ 
4. ผูอำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร     ประธานกรรมการรวม 
5. ผูอำนวยการสำนักสงเสริมและฝกอบรม     ประธานกรรมการรวม 
6. รองผูอำนวยการฝายบริหาร      รองประธานกรรมการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
7. ประธานฝายเลขานุการ       กรรมการ 

(นางอัจฉราวรรณ  คลองชาง) 
8. ประธานฝายสารสนเทศ       กรรมการ 

(ผูอำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร) 
9. ประธานฝายสถานที่       กรรมการ 

(ผูอำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร) 
10. ประธานฝายประชาสัมพันธ      กรรมการ 

(นางผกามาศ  ธนพัฒนพงศ) 
11.  ประธานฝายโสตทัศนูปกรณ      กรรมการ 

 (นายวีระพันธ  สังขมาลย)  
12.  ประธานฝายจัดการจราจรและรักษาความปลอดภัย    กรรมการ 

 (นายต๋ัน  นิลมาติ)      
13.  ประธานฝายผลิตสื่อวิชาการ      กรรมการ 

 (รักษาการแทนรองผูอำนวยการฝายเผยแพรงานวิจัย  
 สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

14.  ประธานฝายการเงิน       กรรมการ 
 (นางสมพิศ  ชยันโต) 

15.  รองประธานฝายการเงิน       กรรมการ 
 (นางนวรัตน  สุวรรณเลิศ)    

16.  ประธานฝายประเมินผล       กรรมการ 
 (รองผูอำนวยการฝายประสานงานวิจัยและประเมินผล 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

17.  ประธานฝายพิธีการ       กรรมการ 
 (นางสาวพิชชาอรฐ  สริิชีวเกษร) 

18.  รองศาสตราจารยเมธิณี วงศวานิช  รัมภกาภรณ    กรรมการ 
19.  นายปฏิภักด์ิ  ปญญาพูนตระกูล      กรรมการและเลขานุการ 
20.  นางสาวชนิกานต  ศักดาพิทักษ      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
21.  นายอนุชิต  วรปญญา       ผูชวยเลขานุการ 
22.  นายพลากร  คำแกว       ผูชวยเลขานุการ 
23.  นายชโนดม  ชูมก       ผูชวยเลขานุการ 
24.  นายกิตติศักด์ิ  แสงอรุณ       ผูชวยเลขานุการ 
25.  นางสาวสุภิดา  เชากระจาง      ผูชวยเลขานุการ 
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โดยใหคณะกรรมการชุดนี้มีหนาที่ ประสานงาน ดำเนินการ และอำนวยความสะดวกการจัดประชุม              
ทางวิชาการ ครั้งที่ 60 เพื่อใหการดำเนินงานสำเร็จลุลวงและเปนไปดวยความเรียบรอย  โดยประธานแตละฝายน้ัน
สามารถพิจารณาคัดเลือก และแตงตั้งกรรมการภายในฝายไดเอง หากตองการจัดทำเปนคำสั่งเพิ่มเติม ใหแตงต้ัง 
โดยสวนงานในสังกัด   

ทั้งน้ี  ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไปโดยมีวาระ 1 ป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  3  ธันวาคม  พ.ศ. 2564 
 
 
 

(นายจงรัก วัชรินทรรัตน) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 



   

 

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
เรื่อง   แตงต้ังคณะทำงานฝายผลิตสื่อวิชาการ การจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 60  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

  เพ่ือใหการจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่  60 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดำเนินไป                 
ดวยความเรียบรอยและบรรลุตามวัตถุประสงค สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึงใหแตงต้ัง
คณะทำงานฝายผลิตสื่อวิชาการ ดังรายนามตอไปน้ี  

1. ผูรักษาการแทนรองผูอำนวยการฝายเผยแพรงานวิจัย  ประธานคณะทำงาน 
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

๒.   ผูชวยศาสตราจารยศรัณยธร ศศิธนากรแกว  คณะทำงาน 
๓.   ผูชวยศาสตราจารยกิตตินาถ เรขาลิลิต   คณะทำงาน 
๔.   นางสาวทกัษยา วัชรสารทรัพย   คณะทำงาน 
๕.   นายภานนท คุมสุภา     คณะทำงาน 
๖.   นายศุภพงศ ตันเงิน     คณะทำงาน 
๗.   นางสาวทสิยา ทิศเสถียร    คณะทำงาน 
๘.   นางสาวรติกร สมิตไมตรี     คณะทำงาน 
๙.   นางสาววนิดา รัตตมณ ี    คณะทำงาน 
๑๐. นายวิทวัส ยุทธโกศา     คณะทำงาน 
๑1. นายวิโรตม เอ๊ียะตะกูล    คณะทำงาน 
๑2. นายสิงหอำพล จันทรวิเศษ    คณะทำงาน 
13.  นางสาวมณฑา ปานทมิ    คณะทำงาน 
๑๔. นางสาวพิชชาอรฐ  สิริชีวเกษร   คณะทำงานและเลขานุการ 
๑๕. นางสาวกัญญารัตน  สุวรรณทีป   คณะทำงานและผูชวยเลขานุการ 
๑๖. นางสาวพัชราภา  รัตนวิญูภิรมย   คณะทำงานและผูชวยเลขานุการ 

โดยใหคณะทำงานชุดน้ี มีหนาที่ ดำเนินการผลิตสื่อวิชาการ อาทิ สื่อประชาสัมพันธงานประชุมวิชาการ 
สื่อขอกำหนดตางๆ จัดทำกำหนดการ หนังสือสูจิบัตร หนังสือรวบรวมบทคัดยอ (Book of Abstracts) หนังสือตีพิมพ
ผลงานวิจัยเรื่องเต็ม (E-Proceedings) การประสานงานตีพิมพในวารสารวิชาการ รวมไปถึงการผลิตสื่อมัลติมีเดียและ             
การถายทอดสดงานประชุม โดยประสานงานกับฝายวิชาการและฝายตางๆ ใหดำเนินงานไปดวยความเรียบรอย                        
และมีประสิทธิภาพ  ทั้งน้ี ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 

    
 

 

 

 

  

ประกาศ ณ วันที่   13  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 
(ผูชวยศาสตราจารยวราภา มหากาญจนกุล) 

ผอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 





มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ร่วมกับ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ
เครือข่ายวิจัยประชาช่ืน

จัดโดย

ฝา่ยเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการจัดการประชุมทางวิชาการ คร้ังท่ี 60
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

kuannualconf@gmail.com
http://annualconference.ku.ac.th       http://www.rdi.ku.ac.th

ปรัชญา
เปน็สถาบันท่ีมีปณิธานมุ่งม่ันในการส่ังสมเสาะแสวงหา และพัฒนาความรู้

ให้เกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปญัญาท่ีเพียบพร้อมด้วย
วิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม ตลอดจนเป็นผู้ช้ีนําทิศทางสืบทอด

เจตนารมณ์ท่ีดีของสังคมเพ่ือความคงอยู่ ความเจริญ
และความเป็นอารยะของชาติ

à¤Ã×Í¢‹ÒÂÇÔ¨ÑÂ»ÃÐªÒª×è¹
Prachachuen Research Network
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