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การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และนานาชาต ิครั้งที่ 5 
 

๑ 

คณะกรรมการด าเนินงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ  
ครั้งที่ ๔๑ และนานาชาติ ครัง้ท่ี ๕ 

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

ด้วยที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในก ากับ
ของรัฐ และสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ได้มีข้อตกลงให้มีการประชุม
เสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ และนานาชาติ มาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเปิดโอกาสให้นิสิต 
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้เสนอผลงานวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และในการประชุมวิชาการ
เสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑ และนานาชาติ ครั้งที่ ๕ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม ระหว่างวันที่ 
๘-๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

เพ่ือให้การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑ และ
นานาชาติ ครั้งที่ ๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประชุม ดังนี้ 

 
๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
    รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์  ประธานกรรมการ 
    อาจารย์ ดร.สุพจน์   ทรายแก้ว รองประธานกรรมการ 
    รองศาสตราจารย์ศศินันท์  เศรษฐวัฒน์บดี รองประธานกรรมการ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ร้อยโทหญิงวิภาวี เกียรติศิร ิ รองประธานกรรมการ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์  ฉุยฉาย  รองประธานกรรมการ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา  ความคุ้นเคย รองประธานกรรมการ 
    รองศาสตราจารย์ ดร.กรินทร์   กาญทนานนท์ รองประธานกรรมการ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิตา   ทิศาดลดิลก กรรมการ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร   พิชญกุล  กรรมการ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิงอร   วงษ์ศรีรักษา กรรมการ  
    อาจารย์ ดร.สุนทรี    จีนธรรม  กรรมการ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา   คงทอง  กรรมการ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี กรรมการ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส  ถกลภักด ี กรรมการ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์   อนันตริยเวช กรรมการ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพลธนฤทธิ์ มฤครัฐอินแปลง กรรมการ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ ์ กรรมการ 
    อาจารย์ ดร.เรืองเดช   เร่งเพียร  กรรมการ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัญญา  ค าวชิระพิทักษ ์ กรรมการ 
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๒ 

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ละเอียด  ขจรภัย  กรรมการ 
    อาจารย์ ดร.ศศิธร    จันทมฤก กรรมการ 
    อาจารย์ไชย     มีหนองหว้า กรรมการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศศมล  ผาสุข  กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวารยี์  ศรีปูณะ  กรรมการ 
อาจารย์ ดร.พิทักษ์   นิลนพคุณ กรรมการ 
อาจารย์ ดร.ศักดา   สถาพรวจนา กรรมการ 
อาจารย์ ดร.ภัทรพล   ชุ่มมี  กรรมการ 
อาจารย์ ดร.คมกฤษณ์   แสงเงิน  กรรมการ 
อาจารย์ พลเอก ดร.เกษมชาติ  นเรศเสนีย์ กรรมการ 

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิมา   แป้นธัญญานนท์ กรรมการ 
อาจารย์ ดร.โรจนันท์    ทรงอยู่  กรรมการ 

    อาจารย์จิราภรณ์    ทองทวี  กรรมการ 
    นางสาวฉวีวรรณ    ศิละวรรณโณ กรรมการ 
    นางสาวกัลยทัศน์    พราหมณ์ส าราญ กรรมการ 
    นางนงลักษณ์    สมณะ  กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต ศรีทอง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
อาจารย์ ดร.ไอลดา อรุณศร ี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
อาจารย์ ดร.ดนุชา สลีวงศ ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
หน้าที่  ก าหนดให้มีการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้ง

ที่ ๔๑ และนานาชาติ ครั้งที่ ๕ และให้การสนับสนุนการจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาแห่งชาต ิครั้งที ่๔๑ และนานาชาติ ครั้งที่ ๕ ให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี   
 

๒. คณะกรรมการด าเนินการ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์  ที่ปรึกษา 
รองศาสตราจารย์ศศินันท์  เศรษฐวัฒน์บดี ที่ปรึกษา 
ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก   ปัทมสิริวัฒน์ ที่ปรึกษา 
รองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์  เกรุยานนท์ ที่ปรึกษา 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันทน์  พรหมสุวรรณ ที่ปรึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์  ฉุยฉาย  ที่ปรึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรธ์นกิษ์ ศิริโวหาร ประธานกรรมการ 
อาจารย์ ดร.ไอลดา   อรุณศรี  รองประธานกรรมการ 
อาจารย์ ดร.ดนุชา   สลีวงศ ์  รองประธานกรรมการ 
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๓ 

รองศาสตราจารย์สมศิริ    อรุโณทัย กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา   คงทอง  กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส  ถกลภักดี กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์  เมืองมีศรี กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์   อนันตริยเวช กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพันธ์พงษ์  ชิณพงษ์  กรรมการ 
อาจารย์ ดร.เรืองเดช    เร่งเพียร  กรรมการ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศศมล  ผาสุข  กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวารยี์  ศรีปูณะ  กรรมการ 
อาจารย์ ดร.พิทักษ์   นิลนพคุณ กรรมการ 
อาจารย์ ดร.ศักดา   สถาพรวจนา กรรมการ 
อาจารย์ ดร.ภัทรพล   ชุ่มมี  กรรมการ 
อาจารย์ ดร.ชญานันท์   เกิดพิทักษ์ กรรมการ 
อาจารย์ ดร.คมกฤษณ์   แสงเงิน  กรรมการ 
อาจารย์ พลเอก ดร.เกษมชาติ  นเรศเสนีย์ กรรมการ 
อาจารย์ ดร.ศศิธร    จันทมฤก กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต  ศรีทอง  กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวสมลักษณ์   เทินสระเกษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางรสกมล    เทศสลุด  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวนภาวรรณ   ค ามุงคุณ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาววิราวรรณ   สินแสง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
หน้าที่   รับผิดชอบการจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

ระดับชาติ ครั้งที่ ๔๑ และนานาชาติ ครั้งที่ ๕ ให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี ทั้งก่อนการจัดงาน ระหว่างการจัด
งาน และภายหลังเสร็จสิ้นงาน อาทิ  งานสถานที่ งานต้อนรับ พิธีการ งานประชาสัมพันธ์ งานรับ
ลงทะเบียน งานรับลงทะเบียน งานสวัสดิการ งานการเงิน งานโสตทัศนูปกรณ์ งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ งานเตรียมเอกสาร และงานอื่น ๆ   
 

๓. คณะกรรมการฝ่ายประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิ 
อาจารย์ ดร.ไอลดา   อรุณศรี  ประธานกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาครติ  ศรีทอง  รองประธานกรรมการ 
อาจารย์ ดร.ภิศักดิ์    กัลยาณมิตร กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนันท์  สายัณห์ปทุม กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจบ  ดีบุตร  กรรมการ 
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๔ 

อาจารย์ ดร.ดุสิตธร     งามยิ่ง  กรรมการ 
อาจารย์ ดร.หทัยรัตน์    อ่วมน้อย กรรมการ 
อาจารย์วราพร   อัศวโสภณชัย กรรมการ 
อาจารย์อรัญญา   มุดและ  กรรมการ 
อาจารย์อรวิกา   ศรีทอง  กรรมการ 
ดร.ชรินทร์    ศรีทับทิม กรรมการ 
อาจารย์ ดร.ดนุชา   สลีวงศ ์  กรรมการและเลขานุการ 
นางอัจฉรา    เฉลี่ยกลาง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวนภาวรรณ   ค ามุงคุณ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวขวัญฤดี   พงษ์เกิดลาภ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
หน้าที่  รับผิดชอบการประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านบทความวิจัย/วิชาการ การ

ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๔๑ และนานาชาติ ครั้งที่ ๕ ให้
ส าเร็จลุล่วงด้วยดี  
 

๔.  คณะกรรมการฝ่ายเตรียมเอกสาร 
 อาจารย์ ดร.ไอลดา                      อรุณศร ี ประธานกรรมการ 
 อาจารย์ ดร.ดนุชา    สลีวงศ ์  รองประธานกรรมการ 
 อาจารย์ ดร.อรวรรณ   ภัสสรศิริ  กรรมการ 
 อาจารย์ศุภมล   คงทน  กรรมการ 
 อาจารย์ ดร.ณัตตยา   เอ่ียมคง  กรรมการ 
 อาจารย์ชลียา   ยางงาม  กรรมการ 
 นางสาววิราวรรณ   สินแสง  กรรมการ 
 นางสาวนภาวรรณ   ค ามุงคุณ กรรมการ 
 นางอัจฉรา    เฉลี่ยกลาง กรรมการ 
 นางสาวขวัญฤดี   พงษ์เกิดลาภ กรรมการ 
 นางสาวสมลักษณ์   เทินสระเกษ กรรมการและเลขานุการ 
 นางรสกมล เทศสลุด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 นางสาวนันท์นภัส รุ่งอรุณ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 หน้าที่   

๑. จัดท าก าหนดการ ตารางการน าเสนอผลงาน รายชื่อผู้เสนอผลงาน จัดท าป้าย เกียรติ
บัตรและอ่ืน ๆ  

๒. จัดท าเอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ จัดพิมพ์บทคัดย่อในรูปเอกสารเย็บเล่ม และการ
บันทึกข้อมูลงานวิจัย (Full Text) ลงใน Flash Drive 
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๕ 

 
๕.  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และโสตทัศนูปกรณ์  
     อาจารย์ ดร.ดนุชา    สลีวงศ ์  ประธานกรรมการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต ศรีทอง  รองประธานกรรมการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัย   ยะร ี  กรรมการ 
     นายอุดมศักดิ์   รักษาวงศ ์ กรรมการ 
     นางสาวกมลรัตน์   ยอดหาญ กรรมการ 
 นายทวีศักดิ์    ปานเทวัญ กรรมการ 
     นายสายัญ    เทียบแสน กรรมการ 
     นายพุฒธินันท์   โสมรุษ  กรรมการ 
     นางสาวศศิธร   ชื่นขาว  กรรมการ 
     นางสาวสุวิมล   พิชัยกมล กรรมการ 
     นางสาวมณี    บุญผาย  กรรมการ 
     นายสาโรจน์    โพธิ์ศรี  กรรมการ 
 นายชัชพงศ์    มาเมือง  กรรมการและเลขานุการ 
 นางสาวสมลักษณ์   เทินสระเกษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     นางสาวขวัญฤดี   พงษ์เกิดลาภ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  

หน้าที่  
๑. ประชาสัมพันธ์ จัดท าเว็บไซต์ จัดท าป้ายต่าง ๆ และรูปแบบการประชาสัมพันธ์ทั้ง

ภายในภายนอกมหาวิทยาลัย 
๒. รับผิดชอบสื่อมวลชน อุปกรณ์โสต ถ่ายภาพ และบันทึกเสียง 

 
๖.  คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และต้อนรับ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร ประธานกรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต  ศรีทอง  รองประธานกรรมการ 
     อาจารย์ ดร.ไอลดา               อรุณศร ี  กรรมการ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวุารีย์  ศรีปูณะ  กรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ศศมล  ผาสุข  กรรมการ 
 อาจารย์ ดร.พิทักษ์   นิลนพคุณ กรรมการ 
 อาจารย์ ดร.ศักดา   สถาพรวจนา กรรมการ 
 อาจารย์ ดร.ภัทรพล   ชุ่มมี  กรรมการ 
 อาจารย์ ดร.คมกฤษณ์  แสงเงิน  กรรมการ 
 อาจารย์ พลเอก ดร.เกษมชาติ  นเรศเสนีย์ กรรมการ 
 อาจารย์ ดร.โรจนันท์    ทรงอยู่  กรรมการ 
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๖ 

 อาจารย์ปรัชญพัชร     วันอุทา  กรรมการ 
     อาจารย์ ดร.ดนุชา    สลีวงศ ์  กรรมการและเลขานุการ 
     นางสาวนันท์นภัส   รุ่งอรุณ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

นางรสกมล    เทศสลุด  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางอัจฉรา    เฉลี่ยกลาง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที่  
๑. รับผิดชอบหน้างาน บนเวที ค ากล่าว เปิด-ปิดการประชุม จัดหาของที่ระลึก 
๒. อ านวยความสะดวกด้านต่าง ๆ พิธีเปิด-ปิด และพิธีมอบเกียรติบัตร 
๓. ต้อนรับวิทยากร ผู้บริหารมหาวิทยาลัยต่าง ๆ แขกผู้มีเกียรติ 

 
๗.  คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน และการเงิน 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต  ศรีทอง  ประธานกรรมการ 
     นางสาวแก้วตา      แสนรักษ์ รองประธานกรรมการ 
     นายอัษฐพล     ประดับเพชร กรรมการ 
     นางมลิวัลย์      พลเยี่ยม  กรรมการ 
     นางสาววิลาสินี     ชูหวาน  กรรมการ 
     นางรัตนาภรณ์     หล้าสมบรูณ์ กรรมการ 

นางสาววิราวรรณ   สินแสง  กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวรสกมล   โพธิ์ถาวร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  
นางสาวนันท์นภัส   รุ่งอรุณ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
  
หน้าที่  
๑. รับผิดชอบการลงทะเบียน 
๒. รับเงินค่าลงทะเบียน การเบิกจ่ายเงินประเภทต่าง ๆ การออกใบเสร็จรับเงิน การ

สรุปยอดเงินทางบัญชี  
 

๘.  คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์  ฉุยฉาย  ที่ปรึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร ประธานกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต  ศรีทอง  รองประธานกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนันท์ สายัณห์ปทุม กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจบ  ดีบุตร  กรรมการ 
อาจารย์อรวิกา   ศรีทอง  กรรมการ 
นายสมหมาย    แสงศิโรรัตน์ กรรมการ 
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๗ 

นายพงศ์เนตร   โลกสุวรรณ กรรมการ 
นายสุธน      บุญพยา  กรรมการ 
นายธรรมรัฐ     สุกรีขันธ์  กรรมการ 
นางสุดาพร      หงอกสิมา กรรมการ 
นายปราโมทย์   บุญมี  กรรมการ 
นายสาโรจน์    โพธิ์ศรี  กรรมการ 
นายสุทธิพร    อ่อนเปล่ง กรรมการ 
นายธีระยุทธ    เหมาะทอง กรรมการ 
นายมานพ    สุขสุเดช  กรรมการ 
นายนพพล      แย้มเชี่ยวยน กรรมการ 
นายศุภชัย    พาพวง  กรรมการ 
นายเดชา    โนนทะเสน กรรมการ 
นายบรรเจิด    ปานสอน กรรมการ  
นายชัชพงศ์    มาเมือง  กรรมการและเลขานุการ 
นางอัจฉรา    เฉลี่ยกลาง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวสมลักษณ์   เทินสระเกษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวนภาวรรณ   ค ามุงคุณ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
หน้าที่    
๑. รับผิดชอบเรื่องยานพาหนะ รวมถึงการบริการที่จอดรถ 
๒. รับผิดชอบการจัดเตรียมและตกแต่งห้องประชุม ห้องเสนอผลงานแบบบรรยาย และ

ห้องเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ 
 

๙.  คณะกรรมการฝ่ายอาหาร 
  อาจารย์ ดร.ดนุชา    สลีวงศ ์  ประธานกรรมการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต ศรีทอง  รองประธานกรรมการ 
  อาจารย์เกียรติสุดา   กลิ่นจันทร์ กรรมการ 
  อาจารย์ภัทราพร   ทิพย์มงคล กรรมการ 
  นางสาวหนึ่งฤทัย   ชนะบุญ  กรรมการ 
  นายภาณุพงษ์   ภาคอินทรีย์ กรรมการ 
  นางรสกมล    เทศสลุด  กรรมการและเลขานุการ 
  นางอัจฉรา    เฉลี่ยกลาง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  นางสาวนันท์นภัส   รุ่งอรุณ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   นางสาวขวัญฤดี   พงษ์เกิดลาภ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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๘ 

 หน้าที่    
๑. รับผิดชอบอาหารว่าง อาหารกลางวัน อาหารเลี้ยงรับรองผู้บริหารและบุคลากร 
๒. ก ากับดูแลการบริการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

 
๑๐.  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 

  อาจารย์ ดร.ดนุชา    สลีวงศ ์  ประธานกรรมการ 
  อาจารย์ ดร.ไอลดา   อรุณศร ี  รองประธานกรรมการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล กรรมการ 
  นางสาววิราวรรณ   สินแสง  กรรมการ 
  นางสาวรสกมล   โพธิ์ถาวร กรรมการ 
  นางอัจฉรา    เฉลี่ยกลาง กรรมการ  
  นางสาวขวัญฤดี   พงษ์เกิดลาภ กรรมการ 
  นายชัชพงศ์    มาเมือง  กรรมการ 
  นางสาวนภาวรรณ   ค ามุงคุณ กรรมการและเลขานุการ 
  นางสาวสมลักษณ์   เทินสระเกษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  นางรสกมล    เทศสลุด  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
หน้าที่    
๑. จัดท าแบบประเมิน ด าเนินการแจกแบบประเมิน 
๒. สรุปผลการประเมิน และรายงานผลการประเมิน 
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ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลการเสนอผลงานวิจัย 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฏางค์   ศุกระมูล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ฤทัย  คลังพหล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อเพชร  เบ้าเงิน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชยั  วงศ์สิรสวัสดิ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล   ปทุมมาเกษร  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทิดศักดิ์   อินทโชติ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา   พักตร์วิไล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร  บุญใช้ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส   ถกลภักดี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนันท์  สายัณห์ปทุม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมจิตร  ขจรภัย ลาร์เซ่น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรขา  อรัญวงศ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวฒัน์   คลังวิจิตร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสนิี   นิลแสง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา  จุ้ยทอง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา  โชติสุกานต์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระญา  ปราบปราม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจบ   ดีบุตร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนิดา   ชาตยาภา 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชจริยา  ใบลี 
รองศาสตราจารย์ ดร.วัชระ  เพ่ิมชาติ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศศมล   ผาสุข 
รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา  จรูญธรรม 
รองศาสตราจารย์จิราภรณ์   เบญจประกายรัตน์ 
อาจารย์ ดร.กฤตยชญ์   ค าม่ิง 
อาจารย์ ดร.กัมลาศ   เยาวะนิจ 
อาจารย์ ดร.คมกฤษณ์   แสงเงิน 
อาจารย์ ดร.เจด็จ   คชฤทธิ์ 
อาจารย์ ดร.ฐพงษ์    ธีระวัฒนานนท์ 
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อาจารย์ ดร.ณัฐพงค์   จันจุฬา 
อาจารย์ ดร.ณัตตยา   เอ่ียมคง 
อาจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์   ตติยะลาภะ 
อาจารย์ ดร.ดุสิตธร   งามยิ่ง 
อาจารย์ ดร.นพรัตน์    ไวโรจนะ 
อาจารย์ ดร.ประพรรธน์   พละชีวะ 
อาจารย์ ดร.ปรามญชุ์    พักตร์วิไล 
อาจารย์ ดร.ภิศักดิ์   กัลยาณมิตร 
อาจารย์ ดร.มนสิชา   อนุกุล 
อาจารย์ ดร.รัตนา   สีดี 
อาจารย์ ดร.เรืองเดช   เร่งเพียร 
อาจารย์ ดร.เลอลักษณ์   โอทกานนท์ 
อาจารย์ ดร.วรีรัตน์   สัมพัทธ์พงศ์ 
อาจารย์ ดร.วิภาพร   ตัณฑสวัสดิ์ 
อาจารย์ ดร.ศศิธร   จันทมฤก 
อาจารย์ ดร.ศักดิ์    สุวรรณฉาย 
อาจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย   นาคนก 
อาจารย์ ดร.สุนทรี   จีนธรรม 
อาจารย์ ดร.หทัยรัตน์   อ่วมน้อย 
อาจารย์ พลโท ดร.ประสารโชค  ธุระนุติ 
อาจารย์ พลเอก ดร.เกษมชาติ  นเรศเสนีย์ 
อาจารย์ฐิติกานต์    ชูประดิษฐ์ 
อาจารย์ ดร.นลินอร   นุ้ยปลอด 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์  แสงประดิษฐ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรินทร์   เจรด ารงค์ปรีชา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีรัตน์   อินทร์หม้อ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี   ลาภวงศ์ราษฎร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ   ทูลพานิชย์กิจ 
อาจารย์ ดร.ณชญาภัส    รอดประยูร 
อาจารย์ ดร.ธนะรัตน์    ธนากิจเจริญสุข 
อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์      กุลณัฐรวงศ์ 
อาจารย์ ดร.นฤมล    เทพนวล 
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อาจารย์ ดร.มหาชาติ      อินทรโชติ 
อาจารย์ ดร.รังสรรค์    สุวรรณหงส์ 
อาจารย์ ดร.ศุกันยา   ห้วยผัด 
อาจารย์ ดร.ไอลดา    สุขนาค 
อาจารย์ ดร.กัลยาณี     เจริญช่าง นุชมี  
อาจารย์ ดร.ณัฐพงษ์    โตมั่น 
อาจารย์ ดร.นฤมล      เทพนวล 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
อาจารย์ ดร.อัญชนา    สุขสมจิตร 
อาจารย์ ดร.เกศสิรี     ปั้นธุระ 
อาจารย์ ดร.อัญชนา    สุขสมจิตร 
อาจารย์ ดร.ชนมภัทร    โตระสะ 
 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ   วันโน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิพัฒน์  สายทอง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา    ทรงรัมย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา   ทองรัมย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนวีรรณ   ตั้งภักดี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาทิพย์   อินทร์ชื่น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี   ปิระเต 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาล ี  ชูก าแพง 
รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรวงศ์   เหล่าสุวรรณ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริมงคล   นาฎยกุล 
อาจารย์ ดร.คชากฤษ       เหลี่ยมไธสง 
อาจารย์ ดร.ญาณวุฒิ    อุทรักษ์ 
อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ    อ่าวสกุล 
อาจารย์ ดร.นฤเศรษฐ์    ประเสริฐศรี 
อาจารย์ ดร.นาฎยา    พิลางาม 
อาจารย์ ดร.นุชนาภ    บัวศรี 
อาจารย์ ดร.ปฏิวัติ    ฤทธิเดช 
อาจารย์ ดร.พิมพ์ยุพา       ประพันธ์ 
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อาจารย์ ดร.สาธิต    แสงประดิษฐ์ 
อาจารย์ ดร.โสภี     ยุ่นทะยา 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวรีินทร์  วรรัฐสุนทร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยรตัน์   เกตมณีชัยรัตน์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ   ธรรธนารักษ์ 
อาจารย์ ดร.จุมพล    บ ารุงวงศ์ 
อาจารย์ ดร.ณัฐสุดา    สุมณศิริ 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์   นิยมางกูร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรทิพย์   วัชรปัญญาวงศ์ เตชะเมธีกุล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลฤดี   ใจสุทธิ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รติยา   ธุวพาณิชยานันท์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสมันต์   จงเจริญ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิตต์   สายสุนทร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธิดา   อัครชนียากร 
อาจารย์ ดร.เฉลิมขวัญ    สิงห์วี 
อาจารย์ ดร.ธานินทร์    คงศิลา 
อาจารย์ ดร.เบญจคุณ    ทองแสงพราว 
อาจารย์ ดร.รัตนะ    พูลประเสริฐ 
อาจารย์ ดร.สุจิตรา    เรืองรัศมี 
อาจารย์ ดร.อุไรลักษณ์    พงษ์เกษ 
อาจารย์ พันต ารวจโท ดร.วัชรพงษ์   นพิตธ ารง 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์   จันตะนี 
อาจารย์ ดร.กิติมา    ทามาลี 
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มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันทน์   พรหมสุวรรณ 
อาจารย์ ดร.คุณานันท์     สุขพาสน์เจริญ 
อาจารย์ ดร.วิลาสินี     ยนต์วิกัย 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์    รินนาศักดิ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวตัิ   เลิศจันทรางกูร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์   พงษ์ศรีทัศน์ 
อาจารย์บุศรินทร์    เดชด ารงปรีชา 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
อาจารย์ ดร.ธนกร    สุวรรณพฤติ 
อาจารย์ ดร.ปัทมา    วัฒนพานิช 
อาจารย์ ดร.เยาวลักษณ์     พิพัฒน์จ าเริญกุล 
อาจารย์ ดร.ธนกร      สุวรรณพฤฒิ 
 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส   เกาไศยาภรณ์ 
อาจารย์ ดร.มัสดี    แวดราแม 
อาจารย์ ดร.รวี     รัตนาคม 
อาจารย์ ดร.อภิรดี    สรวิสูตร 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน    เสกขุนทด 
อาจารย์ ดร.ทวีศิลป์      กุลนภาดล 
อาจารย์ ดร.จรรยา    สิงห์ค า 
 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
รองศาสตราจารย์ ดร.นิรัตน์   อิมามี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา   บุญตานนท์ 
อาจารย์ ดร.สุมาลี    ไวยโรจน์ 
อาจารย์ ดร.เจนจิรา    เจนจิตรวาณิช 
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อาจารย์ ดร.เดชรัตน์    สัมฤทธิ์ 
อาจารย์ ดร.รมณีย์    ทองดารา 
อาจารย์ ดร.รัตนะ    บุลประเสริฐ 

 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์   แสง-ชูโต 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดชา   ท าดี 
อาจารย์ ดร.ชูชาติ    สันธทรัพย์ 
อาจารย์ ดร.อรยา    พรเอี่ยมมงคล 
 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
อาจารย์ ดร.บุญชู     บุญลิขิตศิริ 
อาจารย์ ดร.ปสุตา    ปัญญาทิพย์ 
อาจารย์ ดร.วรรณภา    ลือกิตินันท์ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
อาจารย์ ดร.ชวนพบ    เอ่ียวสานุรักษ์ 
อาจารย์ ดร.ภูวดล    บังบางพลู 
อาจารย์ ดร.ปภินวิชตฎ์    โพธิ์กาศ 
อาจารย์ ดร.ธีรังกูล    วรบ ารุงกุล 
 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรประภา   ภุมมะกาญจนะ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกราช   เจริญนิตย์ 
อาจารย์ ดร.มนัสนันท์    น้ าสมบูรณ์ 
อาจารย์ ดร.สุวัฒน์    ทาสุคนธ์ 
อาจารย์ ดร.วิสูตร    โพธ์เงิน 
อาจารย์ ดร.อนัน    ปั้นอินทร์ 
อาจารย์ ดร.พรพิมล      รอดเคราะห์ 
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
อาจารย์ ดร.อิทธิพัทธ์      สุวทันพรกูล 
อาจารย์ ดร.วัยวุฑฒ์       อยู่ในศิล 
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อาจารย์ ดร.อรอุมา      เจริญสุข 
อาจารย์ ดร.มนตา    ตุลย์เมธาการ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา    แสวงศักดิ์ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ   พะยอม 
อาจารย์ ดร.ขจรศักดิ์    สงวนสัตย์ 
 

มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
รองศาสตราจารย์ ดร.ทองหล่อ    วงษ์อินทร์ 
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
อาจารย์ ดร.ฉัตรวรณ์    ลัญฉวรรธนะกร 
อาจารย์ ดร.กีรติ     คุวสานนท์ 
อาจารย์ ดร.ฉัตรวรรณ์    ลัญฉวรรธนะกร 
อาจารย์ ดร.กีรติ     คุวสานนท์ 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน   ดอกไธสง 
 
 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
อาจารย์ ดร.นพรัตน์    พฤกษ์ทวีศักดิ์ 
อาจารย์ ดร.บุรพล    สิงห์นา 
 
 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
รองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์   เกยุรานนท์ 
รองศาตราจารย์ ดร.ลัดดา   วัจนะสาริกากุล 

 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

รองศาสตราจารย์ ดร.กีรติ   ชยะกุลศิริ 
อาจารย์ ดร.มีแสน     แก่นชูวงศ์ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี   โรจน์ไพศาลกิจ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธ   ไกยวรรณ์ 
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล   สุยะพรหม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณชัย   ชาแท่น 
อาจารย์ ดร.ไวฑูรย์    โภคาชัยพัฒน์ 
 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
อาจารย์ ดร.วรัญญา    ติโลกะวิชัย 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
อาจารย์ ดร.มิ่งกมล    หงษาวงศ์ 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
อาจารย์ ดร.พรชัย    นฤดมกุล 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิตินันธุ์    ชาญโกศล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณเทียร   รัตนศิริวงศ์วุฒิ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศิริ    นิลด า 
อาจารย์ ดร.พิรภานุวัตณ์    ชื่นวงศ์ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร    วชิรปัญญาพงศ์ 
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มหาวิทยาลัยพายัพ 
อาจารย์ ดร.ฐิติ      ฐิติจ าเริญพร 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
อาจารย์ ดร.นพวรรณ     วิเศษสินธุ์ 
 

มหาวิทยาลัยรังสิต 
อาจารย์ ดร.นพปฎล     สุวรรณทรัพย์ 
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
อาจารย์ ดร.มีแสน    แก่นชูวงศ์ 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเทคนิคกรุงเทพ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุญาณี   เดชทองพงศ์ 
 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์    จินดานุรักษ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร   จารุรังสี 
 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ดร.เภสัชกรหญิง ศีลจิต    อินทรพงษ์ 
 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
อาจารย์ ดร.กษิพณ    อภิมุขคุณานนท์ 
อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์    เชื่อมชัยตระกูล 
 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 
อาจารย์ ดร.สิริวรรณ    รวมแก้ว 
 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
อาจารย์ ดร.อาทร    จิตสุนทรชัยกุล 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
อาจารย์ ดร.ธนาวรรณ    สิทธิไทย 
 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
อาจารย์ ดร.กรวรรณ    ฎีกาวงค์ 
 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
รองศาสตราจารย์ดวงตา    สราญรมย์ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธ   ไกยวรรณ์ 
 

มหาวิทยาลัยราภัฏนครปฐม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โยธิน    ศรีโสภา 
 

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าลาดกระบัง 
อาจารย์ ดร.ผดุงชัย    ภู่พัฒน์ 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
อาจารย์ ดร.กัลยาณี    จิตต์การุณย์ 
 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
อาจารย์ ดร.ภิรดี       วัชรสินธุ ์
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
อาจารย์ ดร.หริพล    ธรรมนารักษ์ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
อาจารย์ ดร.สุวัฒน์    มณีวรรณ 
 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
อาจารย์ ดร.ปรมะ     แขวงเมือง 
 



The 41st National and 5th International Graduate Research Conference                                                                                                  

         
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และนานาชาต ิครั้งที่ 5 
 

มหาวิทยาลัยนครพนม 
อาจารย์ ดร.วัชรี     แซงบุญเรือง 
 

มหาวิทยาลัยธัญบุรี 
อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์    กุลณัฐรวงศ์ 
อาจารย์ ดร.ไวยวุฒิ     วุฒิอรรถสาร 
 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 
อาจารย์ ดร.รวี     รัตนาคม 
อาจารย์ ดร.สิริวรรณ    รวมแก้ว 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน 
อาจารย์ ดร.รัตนจิรา    รัตนระเสริฐ 
 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
อาจารย์ ดร.อาทร    จิตสุนทรชัยกุล 
 

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์    อรรถแสง 
 

โรงพยาบาลทหารผ่านศึก 
ดร.เภสัชกรหญิง ศีลจิต    อินทรพงษ์ 
 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
อาจารย์ ดร.ธเนส    เตชะเสน 
 

โรงพยาบาลสมิตเวช 
ดร.นายแพทย์พิชัย    รัตนโรจน์สกุล 
อาจารย์ ดร.รุ่งอรุณ    เกศวหงส์ 
 

บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 
ดร.สมิช     บัตรเจริญ 
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ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ 
ดร.สิทธิชัย     แดงประเสริฐ 
 

สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 
อาจารย์ ดร.อภิชัย    ศรีเมือง 
 

สถาบันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
อาจารย์ ดร.พิเชฎษ์    จับจิตร 
 

โรงเรียนอุดมศาสตรพัฒนา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ ารูญ    พริกบุญจันทร์ 
 

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
อาจารย์ ดร.ประจักษ์    เฉิดโฉม 
 

ที่ปรึกษาศาลจังหวัดมหาสารคาม 
อาจารย์ ดร.วินัย    วงศ์รัตนะ 
 

นักวิชาการอิสระ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพจิตร    สดวกการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เติมศักดิ์   คทวิณช 
อาจารย์ ดร.แสน      สมนึก 
ดร.คมเอก     กวินอัครฐิติ 
 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 
อาจารย์ ดร.ธเนส    เตชะเสน 
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