การประชุมทางวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 (การนําเสนอผลงานการวิจัยแบบปากเปลา )
วันเสารที่ 27 และวันอาทิตยที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน (วัชรพล)
หองที่ 1 (Meeting 1) ชั้น 6 หลักสูตร บริหารธุรกิจ ** อาจารยผูวิพากษ ผูชวยศาสตราจารย ดร.จักรพันธ กิตตินรรัตน , รองศาสตราจารย ดร.กัญญามน กาญจนาทวีกูล
ลําดับที่

รหัส

ชื่อ - สกุล

ชื่อบทความ

1

OU BA. 004

นาย มกรา งอสุรเชษฐ

การใชวิธีการพยากรณระยะสั้นที่เหมาะสมสําหรับพยากรณเที่ยววิ่งรถของบริษัทขนสงแหงหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต

2

OU BA. 005

นางสาว ณัฐนันท เพ็งวงษ

การศึกษาปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจการเลือกใชบริการรถทัวรนครชัยแอร ในเขตนวนคร

3

OU BA. 006

นาย สหรัฐ อินทยุง

ความพึงพอใจและความคาดหวังของคนในชุมชนเอื้ออาทร (โครงการหนองจะบก) ตอการใหบริการของบริษัท T.A.B.จํากัด

4

OU BA. 007

นางสาว ศิริลกษณ บุญเชิด

ความพึงพอใจของผูใชบริการตอคุณภาพการใหบริการขนสงไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) กรณีศึกษา ที่ทําการไปรษณียคลองหลวง

5

OU BA. 008

นางสาว สุภาพร งามสมเกลา

การปรับปรุงกระบวนการจัดเก็บเพื่อลดการเพิ่มคาลวงหนาเวลาของพนักงาน

6

WUM BA. 020

นาย โชติ ตั้งอนุรัตน

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการหอพัก ในพื้นที่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร.

7

TOU BA. 001

นาย ชัยวิทย ถิระวณัฐพงศ

การศึกษาแนวทางการพัฒนากลุมประมงอินทรียพื้นบานในการยกระดับผลผลิตอินทรียสูการสรางเครือขายการคาเชิงพาณิชยในรูปแบบพาณิชยอิเล็คทรอนิคส

8

TOU BA. 002

นาย ณรงค อนุพันธ

การศึกษาหวงโซคุณคาประมงพื้นบานจันทบุรีและตราด เชื่อมโยงการสรางเครือขายตลาดเชิงพาณิชยเพื่อการแขงขันบนพื้นฐานการพึ่งพาตนเอง

9

OU SCA. 007

นาย ธนพล จันทรเรืองฤทธิ์

แนวทางการจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน กรณีศึกษา ชุมชนริมน้ําจันทบูร อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

หองที่ 2 (Meeting 2) ชั้น 6 หลักสูตร บริหารธุรกิจ ** อาจารยผูวิพากษ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤษฎา ตันเปาว , ผูชวยศาสตราจารย ดร.สูติเทพ ศิริพัฒนกุล

ลําดับที่

รหัส

ชื่อ - สกุล

ชื่อบทความ

1

TOU BA. 003

นาย ศักดิ์ดา อางวัฒนกิจ

การพัฒนาศักยภาพภูมิปญญาประมงอินทรียพื้นบานตอยอดในเชิงพาณิชยสูการเชื่อมโยงกับการทองเที่ยวโดยชุมชนจากการพึ่งพาตนเองในการการผลิตอาหารทะเลที่มีคุณภาพปลอดภัยเพื่อสรางมูลคาเพิ่มนําไปสู
การแขงขันเพื่อเตรียมความพรอมการกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

2

TOU BA. 004

นาย ปยะวิทย ทิพรส

ประสิทธิภาพเชิงเทคนิค ผลไดของการผลิต และดัชนีการคาขายในครัวเรือนเกษตรขาวอินทรียที่ไดรับการรับรอง

3

TOU BA. 005

ดร. ธีรวัฒน ธวัลรัตนโภคิน

การนําขอมูลตนทุนไปใชในการตัดสินใจของผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการ

4

TOU BA. 006

นาย ชินพันธ โรจนไพบูลย

การศึกษาความสามารถในการแขงขันเพื่อการสงออกของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย

5

TOU BA. 008

นายปณณวุฒิ ปนสวาสดิ์

ศึกษาหวงโซอุปทานและพัฒนาผลิตภัณฑผาทอมือ ชุมชนจรเขเผือก อําเภอดานมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

6

TOU BA. 009

นางพฤกษา ปนสวาสดิ์

การศึกษาหวงโซอุปทานผลิตภัณฑกางปลานิลทอดกรอบ กรณีศึกษา ผูผลิตกางปลาทอดกรอบ บานดอนกลางอําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี

7

TOU BA. 010

นางสาวเยาวลักษณ เกิดปน

การศึกษากระบวนการไหลของสินคาเกษตร กรณีศึกษา การปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่บานปากเหมือง ตําบลดานแมแฉลบ อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

8

TOU BA. 011

นางสาวชนันทธิพัฒน พรหมสนธิ์

การศึกษาโลจิสติกสเชิงทองเที่ยวในพื้นที่ตําบลทาขนุน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

9

OU SCA. 006

นายจักรพันธ น้ําสุวรรณ

พัฒนาระบบสารสนเทศในรูปแบบ Web GIS เพื่อประกอบการตัดสินใจ ในการสรางสถานประกอบการและเลือกหอพัก

10

OU SCA. 008

นางเพ็ญศิริ กานตถิรกุล

การพัฒนาเกมสถานการณจําลองแบบปรับเหมาะบนโมบายเลิรนนิ่ง เรื่องขนมกระทงทอง

หองที่ 3 (Meeting 3) ชั้น 6 หลักสูตร วิศวกรรมศาสตร / นิติศาสตร / ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ** อาจารยผูวิพากษ รองศาสตราจารย ดร.เดชา พวงดาวเรือง , ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัฐชฎา ฤาแรง
ลําดับที่

รหัส

ชื่อ - สกุล

ชื่อบทความ

1

OU LL. 001

นาย สุรวัฒน ชลอสันติสกุล

ปญหากฎหมายเกี่ยวกับการฆาสัตวเพื่อจําหนายเนื้อสัตว ศึกษากรณีการจัดสวัสดิภาพสัตวในโรงฆาสัตว

2

TOU SCA. 001

นาง ชุติญาภัค วาฤทธิ์

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสําหรับสวนพฤษศาสตรโรงเรียน

3

OU SCA. 009

นาย ศรายุทธ วิริยะคุณานันท

จํานวนโดมิเนชันของกราฟหนังสือที่เกิดจากวัฏจักรระบุทิศทาง

4

OU SCA. 003

พญ. ณัฐณิชา ลอยชื่น

การศึกษาคาความหนาแนนเม็ดสีจอประสาทตาในคนที่เปนฝา

5

OU Eng. 001

นาย ศุภกฤต พริ้วไธสง

การจําลองสถานการณการใหบริการรถสองแถวในชวงเวลาตางๆเพื่อบริหารจัดการเดินรถใหมีประสิทธิภาพ

6

OU Eng. 002

นายนคร เพิ่มบุญ

การจําลองการไหลของปมหอยโขงที่ทํางานเปนกังหันน้ําดวยแบบจําลองคอมพิวเตอรเชิงระเบียบวิธีทางพลศาสตรของไหล

7

TOU Eng. 002

นาย สุวัจน หอธิวงศ

การพัฒนาเครื่องเจาะเพลทบล็อคพิมพ

8

TOU Eng. 003

นายสมนึก วันละ

การออกแบบและสรางเครื่องผลิตสับปะรดผง

9

TWU Eng. 001

นายวีระกร วันทอง

เครื่องคัดเเยกขนาดกลองพัสดุไปรษณียควบคุมดวย PLC

หองที่ 4 (บรรยาย 1) ชั้น 4 หลักสูตร สาธารณสุขศาสตร

** อาจารยผูวิพากษ รองศาสตราจารย ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย , รองศาสตราจารย ดร.สุรีย จันทรโมลี

ลําดับที่

รหัส

ชื่อ - สกุล

ชื่อบทความ

1

OU PH. 001

นาย วัชระวุฒิ แสนทวีสุข

การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร ในผูประกอบอาชีพหัตถกรรมสานกลองไมไผ อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

2

OU PH. 002

นางสาว เกวลี แสดงฤทธิ์

การศึกษาปริมาณกระดาษที่พิมพและถายเอกสารที่สงผลตอปริมาณอนุภาคแขวนลอยในอากาศและความเขมขนของคารบอนไดออกไซดในงานธุรการของโรงพยาบาลแหงหนึ่งของจังหวัดระยอง

3

OU PH. 003

นางสาว คีรีมาส อเต็นตา

การประเมินความจําและปจจัยเสี่ยงในคนงานที่รับสัมผัสสารตัวทําละลายอินทรียในโรงงานผลิตของเลนแหงหนึ่งจังหวัดปทุมธานี

4

OU PH. 004

นางสาว จุติพร ตะนอย

การประเมินความเสี่ยงตอมือของงานตัดแตงกิ่งลําไย ในสวนเกษตรแหงหนึ่ง จังหวัดจันทบุรี

5

OU PH. 005

นางสาว กาญจนา ศรีสุวรรณจิตต

การประเมินความเสี่ยงตอการบาดเจ็บหลังสวนลางของงานยกเคลื่อนยายผูปวยในโรงพยาบาลแหงหนึ่ง จังหวัดชลบุรี

6

OU PH. 006

นางสาว พัชรินทร คําหอม

การประเมินความสั่นสะเทือนที่สงผลกระทบแบบทั้งรางกายของพนักงานขับรถบรรทุกติดปนจั่นในบริษัทรับเหมาติดตั้งนั่งรานแหงหนึ่ง

7

OU PH. 007

นางสาว อัญชลี เตียวเจริญ

ความเครียดจากการทํางานและปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเกิดอุบัติการณทางรถยนตของผูแทนยาบริษัทยาแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร

8

OU PH. 008

นายขวัญประชา ปองปอม

ประสิทธิผลของการปรับปรุงระบบการกูภัยบนที่สูงที่มีตอความปลอดภัยในการทํางานของคนงานบริษัทรับเหมาติดตั้งนั่งรานแหงหนึ่งในจังหวัดระยอง

9

OU PH. 009

นางสาวอารียา นามนตพิมพ

การใชวัสดุโฟมโพลียูรีเทนเหลือใชเพื่อดูดซับเสียงเครื่องปมโลหะในโรงงานผลิตเฟอรนิเจอรเหล็กแหงหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ

10

OU PH. 010

นางสาวสุภาภรณ บุญสงค

ประสิทธิผลของการประยุกตใชโปรแกรมคูหูความปลอดภัยตอพฤติกรรมความปลอดภัยในการขับขี่และการลดอุบัติการณทางถนนของพนักงานขับรถพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดชลบุรี

11

OU PH. 011

นางสาวธัญญลักษณ ภูพูลเพียน

ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมความปลอดภัย ในคนงานกอสรางโรงไฟฟาของบริษัทผลิตกระแสไฟฟาแหงหนึ่ง ในจังหวัดระยอง

12

TOU PH. 001

ผูชวยศาสตราจารยศักดิ์สิทธิ์ กุลวงษ โปรแกรมการเพิ่มความรูในการปองกันตนเองจากความเสี่ยงการสัมผัสสารปราบศัตรูพืชในเกษตรกรชาวกัมพูชา ในสวนผลไมจังหวัดระยอง

13

WUD PH. 003

นางอัจฉรพรรณ คายาดี

การประยุกตและแนวคิดความรอบรูดานสุขภาพกับการดูแลผูปวยเบาหวานอวนลงพุง

14

WUD PH. 001

นาง อรพิชา เกตุพันธ

มหัศจรรยวัยสูงอายุ 4.0 กับการปองกันภาวะซึมเศรา

15

WUD PH. 002

นายอุกฤษฏ อําไพพันธุ

สถานการณและแนวทางการเลิกบุหรี่ของผูสูงอายุ

หองที่ 5 (บรรยาย 2) ชั้น 4 หลักสูตร ศึกษาศาสตร ** อาจารยผูวิพากษ รองศาสตราจารย ดร.ชุติมา มุสิกานนท , ดร.นิพิฐพนธ สนิทเหลือ

ลําดับที่

รหัส

ชื่อ - สกุล

ชื่อบทความ

1

OU ED.EA 001

นาย ธิติพงษ สุขดี

การพัฒนาตัวบงชี้ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของประธานบริหารหลักสูตร สาขาวิชาพลศึกษา ระดับปริญญาตรี

2

OU ED.EA 003

นางสาวพิทยา คงอิ้ว

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเดวีสรวมกับการสอนแบบรวมมือที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการปฏิบัติงานไฟฟาเพื่อการเกษตรของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขา
เกษตรศาสตรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี(ภาคใต)

3

OU ED.CI 001

นาย ภูวภัทร อ่ําองอาจ

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรและทักษะการคิดคํานวณเรื่อง การบวกและการลบ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-2 แบบคละชั้นเรียน ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TGT

4

OU ED.CI 003

นางสาว นุรไอซา ดิง

ผลของการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น รวมกับการใชชุดกิจกรรมที่มีตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
1 โรงเรียนบานราษฎรประสานจิต อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี

5

OU ED.CI 025

นางกนกวรรณ นามวิจิตร

การจัดการเรียนรูโดยใชวิธี OK5R เพื่อพัฒนาความสามารถในการอานจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6

6

OU ED.CI 026

นางนราวรรณ นคราวงศ

การพัฒนาความสามารถการอานสะกดคํา โดยใชบทเรียนการตูนแอนิเมชั่น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 สํานักงานเขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร

7

OU ED.CI 027

พระมหาสมศักดิ์ กัลยา

การพัฒนาทักษะชีวิตและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4

8

OU ED.CI 032

นางสาวปานิศรา วาริสสอน

การใชสื่อการตูนแอนิเมชันฝกทักษะการถูบานของเด็กออทิสติกศูนยกระตุนและพัฒนาศักยภาพเด็ก Empowered Kids

9

OU ED.CI 033

วาที่ ร.ต.ระพี แกวมีแสง

ความตองการของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรวมในโรงเรียนเอกชน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

หองที่ 6 (บรรยาย 3) ชั้น 4 หลักสูตร ศึกษาศาสตร ** อาจารยผูวิพากษ รองศาสตราจารย ดร.ปรีชา วิหคโต , รองศาสตราจารย ดวงเดือน เทศวานิช
ลําดับที่

รหัส

ชื่อ - สกุล

ชื่อบทความ

1

WUD ED.EA 002 นายขรรคไชย วดีศิริศักดิ์

สภาพความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2

WUD ED.CI 001 นางสาวสายสวาท เสารทอง

กลยุทธการพัฒนาสมรรถนะครูที่สอดคลองกับการจัดการศึกษาเรียนรูตามนโยบายของไทยยุค 4.0

3

WUM ED.EA 001 นาง ยุพิน ชัยราชา

ปญหาการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม

4

WUM ED.EA 006 นางสุดา มงคลสิทธิ์

องคประกอบของการธํารงรักษาเครือขายความรวมมือเพื่อพัฒนาการศึกษา

5

TOU ED.CI 001 นาย วัฒนโชติ เพ็งพริ้ง

6

TOU ED.CI 003 นายสุนทร ภูรีปรีชาเลิศ

7

TOU ED.CI 009 นายนันทนธร บรรจงปรุ

การศึกษาไทยในเอเชีย วิสัยทัศน แนวทางการจัดการเรียนรู และแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

8

TOU ED.CI 010 นางสาวมณฑนา พิพัฒนเพ็ญ

การสรางความรูผานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนบนฐานกระบวนทัศนสรางสรรคสังคม

9

TOU ED.CI 004 นายสุนทร ภูรีปรีชาเลิศ

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดบูรณาการสะเต็มศึกษาเรื่องของแข็ง ของเหลว แกส ดวยการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐานเพื่อพัฒนามโนมติทางวิทยาศาสตรและความสามารถในการสราง
แบบจําลองทางวิทยาศาสตรของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเกมทางวิทยาศาสตรที่มีตอการรูสิ่งแวดลอมและคุณลักษณะใฝรูใฝเรียนในวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน 2 (ชีววิทยา)สําหรับนักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน
อักษรศาสตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
ผลการจัดการเรียนรูผานกูเกิ้ลคลาสรูมในรายวิชาวิทยาศาสตรสาระที่ 2 วิทยาศาสตรกายภาพ ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนอักษรศาสตร
โรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ

หองที่ 7 (บรรยาย 4) ชั้น 4 หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร ** อาจารยผูวิพากษ รองศาสตราจารย ดร.เพ็ญศรี ฉิรินัง , ผูชวยศาสตราจารย ดร.สืบพงศ สุขสม
ลําดับที่

รหัส

ชื่อ - สกุล

ชื่อบทความ

1

OU PA. 002

นายวัชรินทร ศรีวิชา

ปจจัยแรงจูงใจที่มีอิทธิพลตอความคาดหวังในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม

2

WUD PA. 001

นาย ณรงควิทย เทียนสวัสดิ์

นโยบายการบริหารงานของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน BOI

3

WUD PA. 002

นายอนุชา ชางนอย

แนวทางการปองกันการทุจริตเงินงบประมาณวัดโดยพระธรรมวินัยและกฎหมายคณะสงฆ

4

WUM PA. 010

นาย ณัฐภัทร ทองคํา

นโยบายการสรางอาชีพผูตองขังกับปญหาการกระทําความผิดซ้ํา ในคดีคายาเสพติด เรือนจํากลางสมุทรสงคราม

5

WUM PA. 011

นางสาว จรรยา เอื้อละพันธ

ประสิทธิผลการจัดระเบียบวินัยการจราจรในสถานนชุมชนเมือง ศูนยการคา และจุดบริการสาธารณะในพื้นที่เทศบาลนครรังสิต

6

WUM PA. 014

นางสาว เครือวัลย พรมโคตร

ความรูความเขาใจในการชําระภาษีของประชาชนในเของคการบริหารสวนตําบลโนนหอม อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

7

TOU PA. 001

นางสาว พัชรีภรณ หรพรอม

ความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมของประชาชนกับการพัฒนาทองถิ่นตามยุทธศาสตร ในเขตเทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

8

TOU PA. 002

ดร.พัชราพร เพ็ชรนิล

การพัฒนาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลที่มีผลตอความพึงพอใจในการใหบริการสาธารณะของเทศบาลในจังหวัดชัยนาทอางทอง และสิงหบุรี

9

TOU PA. 004

ดร.วิเชียร พรามหนุช

วัฒนธรรมองคการที่มีผลตอประสิทธิผลการบริหารจัดการของเทศบาลในจังหวัดชัยนาท

10

TWU PA. 006

รศ.ดร.สมิหรา จิตตลดากร

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนาบุคคล คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง

การประชุมทางวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14
วันเสารที่ 27 และวันอาทิตยที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน (วัชรพล)
ลําดับ
อาคารนําเสนอ / หลักสูตร
อาจารยผูวิพากษ
1
2
3
4
5
6

7

หองที่ 1(Meeting1) ชั้น 6 หลักสูตร บริหารธุรกิจ
ผูดูแลหอง /

หองที่ 2 (Meeting2) ชั้น 6 หลักสูตร บริหารธุรกิจ
ผูดูแลหอง /

หองที 3 (Meeting3) ชัน 6 หลักสูตร วิศวกรรมศาสตร / นิติศาสตร /
ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
ผูดูแลหอง /

หองที่ 4 (บรรยาย1) ชั้น 4 หลักสูตร สาธารณสุขศาสตร
ผูดูแลหอง /

หองที่ 5 (บรรยาย 2) ชั้น 4 หลักสูตร ศึกษาศาสตร
ผูดูแลหอง /

หองที่ 6 (บรรยาย 3) ชั้น 4 หลักสูตร ศึกษาศาสตร
ผูดูแลหอง /

หองที่ 7 (บรรยาย 4) ชั้น 4 หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร
ผูดูแลหอง /

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จักรพันธ กิตตินรรัตน
รองศาสตราจารย ดร.กัญญามน กาญจนาทวีกูล
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤษฎา ตันเปาว
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สูติเทพ ศิริพัฒนกุล
รองศาสตราจารย ดร.เดชา พวงดาวเรือง
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัฐชฎา ฤาแรง
รองศาสตราจารย ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย
รองศาสตราจารย ดร.สุรีย จันทรโมลี
รองศาสตราจารย ดร.ชุติมา มุสิกานนท
ดร.นิพิฐพนธ สนิทเหลือ
รองศาสตราจารย ดร.ปรีชา วิหคโต
รองศาสตราจารย ดวงเดือน เทศวานิช
รองศาสตราจารย ดร.เพ็ญศรี ฉิรินัง
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สืบพงศ สุขสม

