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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความและวิพากษ์บทความวิจัย 
การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 

เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ คร้ังที่ 18  
และล าปางวิจัย คร้ังที่ 4 

“บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” 
 

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์บทความวิจัยแบบบรรยาย (Oral presentaion) มีหน้าที่ 
ให้ข้อเสนอแนะ ซักถามผู้น าเสนอผลงานวิจัย 

1. ศาสตราจารย์จ าเนียร นันทดิลก 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.นันทะ บุตรน้อย 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพร  ริมชลการ 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาศ พุ่มพิมล 
7. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์ วงศ์วัฒนา 
8. รองศาสตราจารย์สนิท สัตโยภาส 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล กนกหงษ์ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรภัทร วงศ์สิริสถาพร 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ าเนียร มีส าลี 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวิศ จิตรวิจารณ์ 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ดนัย ประเทืองบริบูรณ์ 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงจันทร์ เดี่ยววิไล 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถิรนันท์ สอนแก้ว 
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร สิริสุคันธา 
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวิทย์ บุตรอุดม 
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ 



 
  

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทินา ด ารงวัฒนกูล 
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์  พรหมขันธ์ 
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา โกวิทยางกูร 
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิญชาน์  ต่อกิตติกุล 
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ 
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล ริ้วธงชัย 
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล ศัยยกุล 
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน์วิโรฒน์ เนติศักดิ์ 
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา จ าลองราษฏร์ 
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา เหล่มตระกูล 
33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรุณสิริ ใจมา 
34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร เสริตานนท์ 
35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ เวชกามา 
36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมาน ฟูแสง 
37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขเกษม ลางคุลเสน 
38. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล 
39. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ 
40. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ อุปสอด 
41. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ปรีชาวรพันธ์ 
42. อาจารย์ ดร.ประจักษ์ กึกก้อง 
43. อาจารย์ ดร.พัฒนา นาคทอง 
44. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สอนทน 
45. อาจารย์ ว่าที่ ร.อ. ดร.ขจร ตรีโสภณากร 
46. อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.โอฬาร เชี่ยวชาญ 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์บทความวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster presentaion)  
มีหน้าที่ ให้ข้อเสนอแนะ ซักถามผู้น าเสนอผลงานวิจัย 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธุ์ วงษ์บูรณาวาทย์ 
2. รองศาสตราจารย์ศรีวิไล พลมณี 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนิษฐ์กานต์  ปันแก้ว 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุติมา เมทนีธร 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย สุขจิตต์ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเหลือ  ใจมโน 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรอนันต์ บุญก่อน 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรธดิา วัฒนาพรรณกิตติ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รพิพรรณ จันทร์มะณี 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระ เลิศสมพร 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ ทองค า 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุจน์ มะโนธรรม 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโนดาษ์ รัชเวทย์ 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมเรศ เนตาสิทธิ์ 
16. อาจารย์ ดร.เครือวัลย์ วงษ์ไพบูลย์ 
17. อาจารย์ ดร.จันทร์ทิลา ศรีกระจ่าง 
18. อาจารย์ ดร.เชาวฤทธิ์ จั่นจีน 
19. อาจารย์ ดร.ณัฐกฤษฏ์  ธรรมกวินวงศ์ 
20. อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ พรหมติงการ 
21. อาจารย์ ดร.บัณฑิตา อินสมบัติ 
22. อาจารย์ ดร.ปมณฑ์ ภูมาศ 
23. อาจารย์ ดร.ปริยนุช  ปัญญา 
24. อาจารย์ ดร.พัชราวลัย มีทรัพย์ 
25. อาจารย์ ดร.วิภานุช ใบศล 
26. อาจารย์ ดร.สุดาพร สืบสุติน 
27. อาจารย์ ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส 
28. อาจารย์ ดร.เสาวภา ปัญจอริยะกุล 

 



 
  

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ(ภายนอก) มีหน้าที่ ในการตรวจสอบตามถูกต้อง 
สมบูรณ์ตามหลักวิชาการและพิจารณาบทความวิจัย ก่อนน าเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการ
น าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๘ และ
ล าปางวิจัย ครั้งที่ ๔ ประกอบด้วย 

1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ภูรีพงศ์ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐพร ไชยญาติ 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพร ริมชลการ 
7. รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร 
8. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ์ เล็กวิไล 
9. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์ วงศ์วัฒนา 
10. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์ วงศ์วัฒนา  
11. รองศาสตราจารย์ ดร.อุบลรัตน์ หวังรักษ์ดีสกุล 
12. รองศาสตราจารย์นราวัลย์ พูลพิพฒน์ 
13. รองศาสตราจารย์สนิท สัตโยภาส 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล กนกหงษ์ 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญฐณา  ดิษฐ์แก้ว 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลวด ีปิ่นวัฒนะ 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวิศ จิตรวิจารณ์ 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล 
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล บุญคุ้มพรภัทร 
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยนนัท์ ปัญญาศิริ 
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาลิสาร์ ต้นสอน 
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ 
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย 
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกรณ์ เลิศสุวรรณไพศาล 
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานฉัตร อาการักษ์ 
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี 



 
  

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุฒินันท์  แพทย์พิทักย์ 
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตน์ชนก พราหมณ์ศิริ 
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรขา  อรัญวงศ์ 
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรุณสริิ ใจมา 
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร เสริตานนท์ 
33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมาน ฟูแสง 
34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญชยั ลั้งแท้กุล 
35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล 
36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย ชัยอาภร 
37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ปรีชาวรพันธ์ 
38. อาจารย์ ดร.กมล อยู่สุข 
39. อาจารย์ ดร.กัญญารัตน์ เดือนหงาย 
40. อาจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ 
41. อาจารย์ ดร.เกรียงไกร ทิมศร 
42. อาจารย์ ดร.จันทร์ธิลา ศรีกระจ่าง 
43. อาจารย์ ดร.ฉลาด ยืนยาว 
44. อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ พรหมติงการ 
45. อาจารย์ ดร.นันทรักษ์ รอดเกตุ 
46. อาจารย์ ดร.ประจักษ์ กึกก้อง 
47. อาจารย์ ดร.พัชราวลัย มีทรัพย์ 
48. อาจารย์ ดร.พัฒนา นาคทอง 
49. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สอนทน 
50. อาจารย์ ดร.ภาณุพัฒน์ ชัยวร 
51. อาจารย์ ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ 
52. อาจารย์ ดร.วัชรี เหล่มตระกูล 
53. อาจารย์ ดร.ศศิกานต์ ปานปราณีเจริญ 
54. อาจารย์ ดร.สมบูรณ์ ค าเตจา 
55. อาจารย์ ดร.สุดาภรณ์ สืบสุติน 
56. อาจารย์ ดร.เสาวภา ปัญจอริยะกุล 
57. อาจารย์ ดร.หทัยทิพย์ สินธุยา 

 



 
  

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ(ภายใน) มีหน้าที่ ในการตรวจสอบตามถูกต้อง 
สมบูรณ์ตามหลักวิชาการและพิจารณาบทความวิจัย ก่อนน าเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการ
น าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๘ และ
ล าปางวิจัย ครั้งที่ ๔ ประกอบด้วย 

1. ศาสตราจารย์จ าเนียร นันทดิลก 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.นันทะ บุตรน้อย 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ปองปรารถน์ สุนทรเภสัช 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.พรชนก  ทองลาด 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน 
7. รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาศ พุ่มพิมล 
8. รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู 
9. รองศาสตราจารย์วันทนา สุวรรณอัตถ์ 
10. รองศาสตราจารย์สมเกียรติ ชัยพรเจริญศรี 
11. รองศาสตราจารย์สุรกานต์ พยัคฆบุตร 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.Truong Thi Hang 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนิษฐ์กานต์ ปันแก้ว 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา ใจมโน 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรภทัร วงศ์สิริสถาพร 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ าเนยีร มีส าลี 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุติมา เมทนีธร 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติกานต์ รักธรรม 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐด์นัย   ประเทืองบริบูรณ์ 
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนนัท์ ฐิติยาปราโมทย์ 
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงจนัทร์ เดี่ยววิไล 
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถิรนันท์ สอนแก้ว 
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร สิริสุคันธา 
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวิทย์   บุตรอุดม 
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์ 
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทินา ด ารงวัฒนกูล 
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเหลือ ใจมโน 
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28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ พรหมขันธ์ 
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา  โกวิทยางกูร 
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิญชาน์ ต่อกิตติกุล 
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรอนันต์ บุญก่อน 
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พอใจ สิงหเนตร 
33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมผกา โพธิลังกา 
34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ 
35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟิสิกส์ ฌอน บัวกนก 
36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรธดิา วัฒนาพรรณกิตติ 
37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวภิา ยงประยูร 
38. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน์วโิรฒน์ เนติศักดิ์ 
39. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิพัฒน์ หมั่นการ 
40. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยะดา เหล่มตระกูล 
41. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์ 
42. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขเกษม ลางคุลเสน 
43. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ 
44. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ อุปสอด 
45. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุจน์ มะโนธรรม 
46. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน 
47. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ ชัยเสนา 
48. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมเรศ เนตาสิทธิ์ 
49. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา คุมา 
50. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักกฤษณ์ ฮั่นยะลา 
51. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ ลิมป์ไพบูรณ์ 
52. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย สุขจิตต์ 
53. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นราธิป วงษ์ปัน 
54. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวรรค์ มณีทอง 
55. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพจิตร สุขสมบูรณ์ 
56. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพา อภิโกมลกร 
57. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ยิ้มละมัย 
58. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรชัย เต็งรัตน์ล้อม 
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59. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมฤทธิ์ จันขันธ์ 
60. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา 
61. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนีย์ เอ่ียมอดุลย์ 
62. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี จนัทร์ตา 
63. อาจารย์ ดร.เกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์ 
64. อาจารย์ ดร.จีราภรณ์ พงศ์พันธุ์พัฒนะ 
65. อาจารย์ ดร.เจือจันทร์ วงศ์พลกานันท์ 
66. อาจารย์ ดร.ชัดนารี มีสุขโข 
67. อาจารย์ ดร.ณัฏฐ์ รัตนศิรินิชกุล 
68. อาจารย์ ดร.ณัฐกฤษฏ์   ธรรมกวินวงศ์ 
69. อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ปัญญา 
70. อาจารย์ ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์ 
71. อาจารย์ ดร.ดวงพร อุ่นจิตต์ 
72. อาจารย์ ดร.ดุษฎี สีตลวรางค์ 
73. อาจารย์ ดร.ทิพรัตน์ ตีฆะปัญญา 
74. อาจารย์ ดร.ธนพร หมูค า 
75. อาจารย์ ดร.นิศากร สุวรรณ 
76. อาจารย์ ดร.ปณตนนท์ เถียรประภากุล 
77. อาจารย์ ดร.ปริญญภาษ สีทอง 
78. อาจารย์ ดร.ปริยนุช ปัญญา 
79. อาจารย์ ดร.ฤๅชุตา เนตรจัด 
80. อาจารย์ ดร.วิภานุช   ใบศล 
81. อาจารย์ ดร.ศรัญญา วัฒนานนท์ 
82. อาจารย์ ดร.ศิรญา จนาศักดิ์ 
83. อาจารย์ ดร.ศิวัช ตั้งประเสริฐ 
84. อาจารย์ ดร.สมชาย บุญศิริเภสัช 
85. อาจารย์ ดร.สุเทพ ทองค า 
86. อาจารย์ ดร.สุธิษณา โตธนายานนท์ 
87. อาจารย์ ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง 
88. อาจารย์ ดร.อดุลย์   ปัญญา 
89. อาจารย์ ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ 
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90. อาจารย์ ดร.อาชวิน ใจแก้ว 
91. อาจารย์ ดร.อารยา อริยา 

 
คณะกรรมการกลั่นกรอง มีหน้าที่ กลั่นกรองผลงานวิจัย และบทความวิจัย ในการประชุมสัมมนา

วิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 
๑๘ และล าปางวิจัย ครั้งที่ ๔ ประกอบด้วย 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.พรชนก  ทองลาด  
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดาพร  หวลอารมณ์ 
3. อาจารย์ ดร.สมชาย  บุญศิริเภสัช 
4. อาจารย์ ดร.ณัฎฐ์  รัตนศิริวณิชกุล 
5. อาจารย์ ดร.ดวงพร  อุ่นจิตต์ 
6. อาจารย์ ดร.ปณตนนท์  เถียรประภากุล 
7. อาจารย์ ดร.ฤาชุตา  เนตรจัด 
8. อาจารย์ ดร.เกษทิพย์  ศิริชัยศิลป์ 
9. อาจารย์ ดร.สุจิตรา  ปันดี 
10. อาจารย์ ดร.ปริญญภาษ  สีทอง 
11. อาจารย์ ดร.ดุษฎี  สีตลวรางค์ 
12. อาจารย์ ดร.เยาวทิวา  นามคุณ 
13. อาจารย์ ดร.สุวรัฐ  แลสันกลาง 
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คณะกรรมการด าเนินงาน 
โครงการประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 

เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๘  
และ ล าปางวิจัย คร้ังที่ ๔ “บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” 

 
 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ได้ก าหนดจัดงานประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 

เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๘ และล าปางวิจัย ครั้งที่ ๔ “บูรณาการงานวิจัยสู่

การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” ในวันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล าปาง เพื่อให้การด าเนินการจัดประชุมวิชาการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุผล   สม

ความมุ่งหมาย จึงแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นคณะกรรมการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 

ดังต่อไปนี้ 
 

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย 
๑.๑ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ ์
๑.๒ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม ่
๑.๓ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค ์
๑.๔ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดติถ ์
๑.๕ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย 
๑.๖ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
๑.๗ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 
๑.๘ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง 
มีหน้าที ่  ให้ค าปรึกษาด้านนโยบาย และแนวทางในการจดัการประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย 
 

๒. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 
๒.๑ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง     ประธานกรรมการ 
๒.๒ รองอธิการบดีฝา่ยวิจัยและบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง  รองประธานกรรมการ 
๒.๓ รองอธิการบดีฝา่ยบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง    กรรมการ 
๒.๔ รองอธิการบดีฝา่ยวางแผนและพัฒนาระบบกายภาพ     กรรมการ 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง       
๒.๕ รองอธิการบดีฝา่ยกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลยั   กรรมการ 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง       
๒.๖ รองอธิการบดีฝา่ยวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง    กรรมการ 
๒.๗ ผู้ช่วยอธิการบดดี้านบริหารทัว่ไป มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง   กรรมการ 
๒.๘ ผู้ช่วยอธิการบดดี้านสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง   กรรมการ 
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๒.๙ ผู้ช่วยอธิการบดดี้านประกันคณุภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  กรรมการ 
๒.๑๐ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวเิทศสมัพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง  กรรมการ 
๒.๑๑ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริการวิชาการและกิจการพิเศษ   กรรมการ 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
๒.๑๒ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านอาคารสถานท่ี    กรรมการ 
๒.๑๓ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง  กรรมการ 
๒.๑๔ หัวหน้างานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ์  กรรมการ 
๒.๑๕ คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่  กรรมการ 
๒.๑๖ คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์  กรรมการ 
๒.๑๗ คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดติถ์   กรรมการ 
๒.๑๘ คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   กรรมการ 
๒.๑๙ คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  กรรมการ 
๒.๒๐ คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  กรรมการ 
๒.๒๑ หัวหน้าส านักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่   ให้ค าแนะน าและอ านวยการ แก่คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้ด าเนินการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ 
 

๓. คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
๓.๑ รองอธิการบดีฝา่ยวิจัยและบณัฑิตศึกษา    ประธานกรรมการ 
๓.๒ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    รองประธานกรรมการ 
๓.๓ คณบดคีณะครุศาสตร ์      กรรมการ 
๓.๔ คณบดคีณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์    กรรมการ 
๓.๕ คณบดคีณะวิทยาศาสตร ์     กรรมการ 
๓.๖ คณบดคีณะวิทยาการจดัการ     กรรมการ 
๓.๗ คณบดคีณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม    กรรมการ 
๓.๘ คณบดคีณะเทคโนโลยีการเกษตร     กรรมการ 
๓.๙ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบด ี     กรรมการ 
๓.๑๐ ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม    กรรมการ 
๓.๑๑ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  กรรมการ 
๓.๑๒ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    กรรมการ 
๓.๑๓ ประธานหลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการ  กรรมการ 
๓.๑๔ ประธานหลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย  กรรมการ 
๓.๑๕ ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสตูรและการสอน กรรมการ 
๓.๑๖ ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา กรรมการ 
๓.๑๗ ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต     กรรมการ 



 
  

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

        สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา     
๓.๑๘ ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต   กรรมการ 

 สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท   
๓.๑๙ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ กรรมการ 
๓.๒๐ ประธานหลักสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ  กรรมการ 
๓.๒๑ ประธานหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต    กรรมการ 
๓.๒๒ ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรบณัฑิตวิชาชีพคร ู   กรรมการ 
๓.๒๓ อาจารย์ณรงค์  คชภักด ี     กรรมการและเลขานุการ 
๓.๒๔ หัวหน้าส านักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่  ก าหนดนโยบายการด าเนินงานการตรวจสอบ ติดตามการด าเนินงานตามนโยบาย และก าหนด

แนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 
 

๔. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีเปิดและพิธีปิด ประกอบด้วย 
๔.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภริกัษ์  ชัยเสนา    ประธานกรรมการ 
๔.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร  สิรสิุคันธา    รองประธานกรรมการ 
๔.๓ นางสาวหอมนวล  ศรีร ิ      กรรมการ 
๔.๔ นายนเรศ  บัวลวย      กรรมการ 
๔.๕ นายวิทยา  รักษ์อภิวันท์      กรรมการ 
๔.๖ นางสาวบงกช  สมรอบรู ้     กรรมการ 
๔.๗ นางสาวอัญชลี  สามงามม ี     กรรมการ 
๔.๘ นางสาวสุพรรษา  พลแก้ว     กรรมการ 
๔.๙ นางสาวเจนจริา  ขุนเทา      กรรมการ 
๔.๑๐ นางสาวพัชรี  ทิพย์ชมพู     กรรมการ 

 ๔.๑๑ นางสาวธนญัญา  ขัดผาบ     กรรมการ 
๔.๑๒ นายธีระพงษ์  หงษ์สาม     กรรมการ 
๔.๑๓ นางสาวเวณุกรรณ  พุฒใจกา     กรรมการ 
๔.๑๔ นางสาวเพชรรัตน์  กิติค า     กรรมการ 
๔.๑๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ  เลาลลติ    กรรมการและเลขานุการ 
๔.๑๖ นางสาวศศธร  เครือนันตา     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่ ๑) ด าเนินการดูแลความเรียบร้อยและประสานงานตลอดรายการ 
 ๒) จัดท าค ากล่าวต้อนรับ ค ากล่าวรายงาน และค ากล่าวเปิดและค ากล่าวปิด 
 ๓) จัดท าวีดีทัศน์แนะน ามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เพื่อใช้เปิดในวันจัดการประชุมสัมมนา

วิชาการฯ 
 ๔) จัดเตรียมพิธีกร 
 ๕) ออกแบบพิธีเปิด 
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 ๖) ดูแลพิธีมอบเกียรติบัตรผู้น าเสนอดีเด่นภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ เตรียมของและมอบ
ของ  ที่ระลึกส าหรับมหาวิทยาลัยเครือข่ายและผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์งานวิจัย และพิธีมอบธงเครือข่ายมหาวิทยาลัยราช
ภัฏภาคเหนือส าหรับเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนาวิชาการฯ ครั้งท่ี ๑๙ 

 

๕. คณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและการแสดง ประกอบด้วย 
๕.๑ อาจารย์ปริตต์  สายส ี      ประธานกรรมการ 
๕.๒ อาจารย์ปิยะ  วัตถพาณิชย ์     รองประธานกรรมการ  
๕.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒริัตน์  พัฒพิบูลย์    รองประธานกรรมการ 
๕.๔ อาจารย์วาทิต  ธรรมเชื้อ      รองประธานกรรมการ 
๕.๕ อาจารย์ธิดารัตน์  ผมงาม     กรรมการ 
๕.๖ อาจารยส์ุทธิมั่น  ปิยะโกศล     กรรมการ 
๕.๗ นางณัฐชญา  ขอบรูป      กรรมการ 
๕.๘ นางปัญนบ  อินนันชัย      กรรมการ 
๕.๙ นางสาวพักตร์ชนก  ริยาค า     กรรมการ 
๕.๑๐ นายวีรศักดิ์  ของเดิม      กรรมการ 
๕.๑๑ นางสาวศิริพร  สุทะปา      กรรมการ 
๕.๑๒ นายสิทธิพงษ์  แสงเก่ง      กรรมการ 
๕.๑๓ นางโสมลักษณ์  กูลพรม     กรรมการ 
๕.๑๔ นายอาทิตย์  สุปินะ      กรรมการ 
๕.๑๕ นางพรพิศ  รินดวงด ี      กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่  จัดเตรียมและด าเนินการฝึกซ้อมการแสดงในพิธีเปิด 
 

๖. คณะกรรมการฝ่ายจัดประชุมวิชาการและติดตามผล ประกอบด้วย 
๖.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภริกัษ์  ชัยเสนา    ประธานกรรมการ 
๖.๒ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    รองประธานกรรมการ 
๖.๓ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  กรรมการและเลขานุการ 
๖.๔ ประธานหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการ  รองประธานกรรมการ 
๖.๕ ประธานหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย  รองประธานกรรมการ 
๖.๖ ประธานหลักสตูรครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กรรมการ 
๖.๗ ประธานหลักสตูรครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา กรรมการ 
๖.๘ ประธานหลักสตูรครุศาสตรมหาบัณฑติ     กรรมการ 
      สาขาวิชาการวิจัยและประเมนิผลการศึกษา     
๖.๙ ประธานหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ   กรรมการ 
      สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท   
๖.๑๐ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ กรรมการ 
๖.๑๑ ประธานหลักสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ  กรรมการ 
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๖.๑๒ ประธานหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต    กรรมการ 
๖.๑๓ รองศาสตราจารย ์ดร.ปองปรารถน์  สุนทรเภสัช   กรรมการ 
๖.๑๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิติมา  คุณยศยิ่ง    กรรมการ 
๖.๑๕ อาจารย์ณรงค์  คชภักด ี     กรรมการ 
๖.๑๖ อาจารย์ณิชา  นภาพร  จงกะสิกิจ    กรรมการ  
๖.๑๗ นายจตุพร  จันทรมา      กรรมการ 
๖.๑๘ นางสาวฉันทาพัฒน์  สมปาน     กรรมการ 
๖.๑๙ นางกัลยา  เขื่อนแก้ว      กรรมการ 
๖.๒๐ นางอภัสนันท์  วัฒนศิริศักดิ์     กรรมการ 
๖.๒๑ นางสาวสุภัค  โนกลุ      กรรมการ 
๖.๒๒ นางสาวรวีพรรณ  แนบสนทิธรรม    กรรมการ 
๖.๒๓ นายวิทยา  รักษ์อภิวันท์     กรรมการ 
๖.๒๔ หัวหน้าส านักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา    กรรมการและเลขานุการ 
๖.๒๕ นายลิขิต  ศิร ิ      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๖.๒๖ นางสาวบงกช  สมรอบรู ้     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่ ๑) จัดท ารูปแบบการจัดเตรียมต้นฉบับบทความวิจัยฉบับเต็ม 
 ๒) จ าแนกกลุ่มสาขาบทความวิจัย และพิจารณากลั่นกรองผลงานวิจัยเบื้องต้นเพื่อเสนอ

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา 
 ๓) จัดตารางการน าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ 
 ๔) ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ให้การจัดประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๘ และล าปางวิจัย ครั้งที่ ๔ 
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

 ๕) จัดท าเว็บไซต์ของงานประชุมสัมมนาวิชาการ และโปรแกรมลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 
 ๖) ติดตามผลการพิจารณาบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ๗) ติดตามบทความวิจัยฉบับแก้ไขจากเจ้าของผลงานเพื่อลงพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องการ
ประชุม (Proceedings) 
 ๘) ตรวจสอบความถูกต้องของบทความวิจัยฉบับแก้ไขก่อนจัดพิมพ์เอกสารประกอบการ
ประชุม/  รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) 
 ๙) รวบรวมเอกสาร บทความฉบับแก้ไข และจัดพิมพ์เอกสารประกอบการประชุม/รายงาน
สืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) และเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์และเขียนลง CD ให้ผู้เข้าร่วมประชุมและจัดพิมพ์
ให้กับเครือข่าย 
 ๑๐) ติดต่อและประสานงานโรงพิมพ์เพื่อจัดพิมพ์เอกสารประกอบการประชุม/รายงานสืบ
เนื่องจากการประชุม (Proceedings) 
 ๑๑) ประกาศผลการพิจารณาบทความวิจัย 

 
 



 
  

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

๗. คณะกรรมการฝ่ายจัดพิมพ์เอกสารประกอบการประชุมวิชาการฯ ประกอบด้วย 
๗.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภริักษ์  ชัยเสนา    ประธานกรรมการ 
๗.๒ ผู้อ านวยการกองบริการการศกึษา     รองประธานกรรมการ 
๗.๓ อาจารยณ์รงค์  คชภักด ี      กรรมการ 
๗.๔ อาจารย์ ดร.สุวรัฐ  แลสันกลาง     กรรมการ 
๗.๕ อาจารยณ์ิชา  นภาพร  จงกะสิกิจ     กรรมการ 
๗.๖ นายลิขิต  ศริ ิ       กรรมการ 
๗.๗ นางอสิสรยิภรณ์  วานิชพิพัฒน์     กรรมการ 
๗.๘ นายวิทยา  รักษ์อภิวันท์      กรรมการ 
๗.๙ นางสาวบงกช  สมรอบรู ้     กรรมการ 
๗.๑๐ นางสาวอัญชลี  สามงามม ี     กรรมการ 
๗.๑๑ นางสาวสุพรรษา  พลแก้ว     กรรมการ 
๗.๑๒ นางสาวเจนจิรา  ขุนเทา     กรรมการ 
๗.๑๓ นางสาวพัชรี  ทิพย์ชมพ ู     กรรมการ 
๗.๑๔ นางสาวธนญัญา  ขัดผาบ     กรรมการ 
๗.๑๕ นายธีระพงษ์  หงษ์สาม     กรรมการ 
๗.๑๖ นางสาวเวณุกรรณ  พุฒใจกา     กรรมการ 
๗.๑๗ นางสาวเพชรรัตน์  กิติค า     กรรมการ 
๗.๑๘ นายนเรศ  บัวลวย      กรรมการ 
๗.๑๙ หัวหน้าส านักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ ๑) จัดท าป้ายชื่อตั้งโต๊ะส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิประจ าห้องวิพากษ์การน าเสนอผลงานวิจัยภาค

บรรยาย 
 ๒) ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายจัดประชุมวิชาการเพื่อจัดเตรียมเอกสารประกอบการ

ประชุมและเกียรติบัตร 
 ๓) รับผิดชอบดูแลงานธุรการ 
   
๘. คณะกรรมการประจ าห้องวิพากษ์การน าเสนอผลงานวจิัยภาคบรรยาย ประกอบด้วย 

๘.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ  วิงวอน    ประธานกรรมการ 
๘.๒ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑรูย ์ อินต๊ะขัน    รองประธานกรรมการ 
๘.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาวรรณ  เนตรประดิษฐ์   กรรมการ 
๘.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร  สิรสิุคันธา    กรรมการ 
๘.๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา  คุมา     กรรมการ 
๘.๖ อาจารย์ ดร.อาชวิน  ใจแก้ว     กรรมการ 
๘.๗ อาจารย์ ดร.ศิรญา  จนาศักดิ ์     กรรมการ 
๘.๘ นักศึกษาคณะวิทยาการจดัการ     กรรมการ 



 
  

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

๘.๙ อาจารย์ ดร.จีราภรณ์  พงศ์พันธุ์พัฒนะ    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ ๑) ก ากับดูแลความเรียบร้อยและควบคุมการน าเสนอผลงานวิจัยภายในห้องวิพากษ์การ

น าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายแต่ละห้อง 
 ๒) น าป้ายช่ือตั้งโต๊ะส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิประจ าห้องวิพากษ์การน าเสนอผลงานวิจัยภาค

บรรยาย 
 ๓) ประสานกับคณะกรรมการฝ่ายจัดประชุมวิชาการเพื่อเตรียมเอกสารประกอบการประชุม

และเกียรติบัตร 
 ๔) รวบรวมแบบประเมินผลการน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายแต่ละห้อง 
 ๕) สรุปผลคะแนนบทความดีเด่นประจ าห้องให้กับคณะกรรมการฝ่ายจัดประชุมฯ 
 

๙. คณะกรรมการประจ าการน าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ ประกอบด้วย 
๙.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนนัท์  ฐิติยาปราโมทย์   ประธานกรรมการ 
๙.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิรภพ  จันทร์แสนตอ   รองประธานกรรมการ 
๙.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรธิดา  วัฒนาพรรณกติติ   กรรมการ 
๙.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา  รัตนธีรวิเชียร    กรรมการ 
๙.๕ อาจารย์ ดร.อารยา  อริยา     กรรมการ 
๙.๖ อาจารย์ ดร.กรรณิการ์  สายเทพ     กรรมการ 
๙.๗ อาจารย์ ดร.อัจฉรา  เมฆสุวรรณ     กรรมการ 
๙.๘ นักศึกษาคณะวิทยาการจดัการ     กรรมการ 
๙.๙ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร ์     กรรมการ 
๙.๑๐ อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ  ปัญญา     กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ ๑) ก ากับดูแลความเรียบร้อยและควบคุมการน าเสนอผลงานวิจัยในการน าเสนอผลงานวิจัย

ภาคโปสเตอร์ 
 ๒) รวบรวมแบบประเมินผลการน าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์แต่ละกลุ่มสาขา 
 ๓) สรุปผลคะแนนบทความดีเด่นประจ ากลุ่มให้กับคณะกรรมการฝ่ายจัดประชุมฯ 
 

๑๐. คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน สวัสดิการและประสานงานทั่วไป ประกอบด้วย 
๑๐.๑ ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา    ประธานกรรมการ 
๑๐.๒ นางสาวกฤติมา  สมุทรจักร     กรรมการ 
๑๐.๓ นายอาเขต  รัตนวงค ์      กรรมการ 
๑๐.๔ นางสาวนิตยา  ไชยปัญญา     กรรมการ 
๑๐.๕ นางสาวศิริพร  ควรคดิ      กรรมการ 
๑๐.๖ นายปรัชญา  วัฒนธรรม     กรรมการ 
๑๐.๗ นางสาวนงเยาว์  ตะนะวงค ์     กรรมการ 
๑๐.๘ นางดวงทิพย์  รัตนชมภู     กรรมการ 
๑๐.๙ นางสาวอ าพร  แก้วหนองยาง     กรรมการ 



 
  

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

๑๐.๑๐ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์     กรรมการ 
๑๐.๑๑ นางอิสสริยภรณ์  วานิชพิพัฒน์      กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ ๑) จัดเตรียมรายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา ผู้น าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและภาค

โปสเตอร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และแขกผู้มีเกียรติ โดยจ าแนกบุคคลภายนอก บุคคลภายในมหาวิทยาลัย 
 ๒) จัดท าป้ายชื่อผู้น าเสนอผลงานวิจัย และผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์        

เพื่อน าส่งคณะกรรมการประจ าห้องวิพากษ์การน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย และคณะกรรมการประจ า
นิทรรศการการน าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ 

 ๓) จัดท าป้ายชื่อทีมงาน และป้ายจับเวลาส าหรับควบคุมเวลาในการวิพากษ์บทความ 
 ๔) ประสานงานกับฝ่ายสวัสดิการและการเงิน เพื่อแจกใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนของผู้

น าเสนอผลงานวิจัยและผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการฯ 
 ๕) รับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานท่ีที่ก าหนดจัดประชุม 
 ๖) จัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่ม ห้องประชุม 
 ๗) ประสานรถ รับ – ส่ง ผู้ทรงคณุวุฒิ โดยประสานกับคณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ 
 ๘) ประสานการจองที่พักส าหรับวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๙) ประสานและจัดเตรียมงานเลี้ยงต้อนรับส าหรับวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

๑๑. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ประกอบด้วย 
๑๑.๑ อาจารย์ ดร.ดวงใจ  พุทธวงศ์     ประธานกรรมการ 
๑๑.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดาพร  หวลอารมณ์    รองประธานกรรมการ 
๑๑.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขเกษม  ลางคุลเสน   รองประธานกรรมการ 
๑๑.๔ นางนุชจรี  นวลจันทร์      กรรมการ 
๑๑.๕ นางสาวนุชรี  ธิจินะ      กรรมการ 
๑๑.๖ นางสาวเอมวิกา  ยะสืบ     กรรมการ 
๑๑.๗ นางสาวกนกพร  หมอกใหม่     กรรมการ 
๑๑.๘ นางสาวนริศรา  เทพศิร ิ     กรรมการ 
๑๑.๙ นางสาวปาริชาติ  ชัยยะ     กรรมการ 
๑๑.๑๐ นายจารุพงษ์  ค้ าจุน      กรรมการ 
๑๑.๑๑ นางสาวอชิรญาณ์  รัตนชัย     กรรมการ 
๑๑.๑๒ นางสาวชญาภา  เปลี่ยนพานิช     กรรมการ 
๑๑.๑๓ นายกฤตนัย  อินนันชัย     กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ ๑) ประสานงานให้การต้อนรับประธาน วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ แขกผู้มีเกียรติ และผู้เข้าร่วม
ประชุม 
 

๑๒. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชน ประกอบด้วย 
๑๒.๑ ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร ์  ประธานกรรมการ 
๑๒.๒ รองศาสตราจารย์ ดร.ปองปรารถน์  สุนทรเภสัช   กรรมการ 



 
  

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

๑๒.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ  เลาลลติ    กรรมการ 
๑๒.๔ อาจารย์ชุตินิษฐ์  ปานค า     กรรมการ 
๑๒.๕ อาจารย์กนกพร  เอกกะสินสกุล     กรรมการ 
๑๒.๖ อาจารย์กิติวัฒน์  กิติบุตร     กรรมการ 
๑๒.๗ นายภาสกร  สีเหลือง      กรรมการ 
๑๒.๘ นายศรายุทธ  แรกข้าว      กรรมการ 
๑๒.๙ นายเครือณรงค์  หน่อค า     กรรมการ 
๑๒.๑๐ นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑติ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ทุกช้ันปี กรรมการ 
๑๒.๑๑ นายนเรศ  บัวลอย      กรรมการ 
๑๒.๑๒ นายสิทธิเดช  สุวรรณผ่อง     กรรมการ 
๑๒.๑๓ นายจุลทรรศน์  เยาวสกลุมาศ     กรรมการ 
๑๒.๑๔ นางสาวศศธร  เครือนันตา     กรรมการและเลขานุการ 
๑๒.๑๕ นางสาวหอมนวล  ศรีร ิ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่ ๑) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 ๒) ถ่ายทอดเสียงตามสาย วิทยุกระจายเสียง และประกาศในสื่อสิ่งพิมพ์และทางเว็บไซต์ 
 ๓) เชิญสื่อมวลชนเพื่อร่วมพิธีเปิดและท าข่าว 
 ๔) ถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวในวันจัดการประชุมฯ ทั้งภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์         

ตลอดงานการประชุมฯ   
 ๕) อ านวยความสะดวกด้านการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเสียง โสตทัศนูปกรณ์ให้กับ

ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์พิเศษและผู้น าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ 
 

๑๓. คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย 
๑๓.๑ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  ประธานกรรมการ 
๑๓.๒ อาจารย์ศักดิ์ชัย  ศรมีากรณ ์      รองประธานกรรมการ 
๑๓.๓ อาจารย์ชลาพันธ์  อุปกิจ     รองประธานกรรมการ 
๑๓.๔ อาจารย์จิระประภา  ค าราช     รองประธานกรรมการ 
๑๓.๕ นายภาสกร  สีเหลือง      กรรมการ 
๑๓.๖ นางสาวภัทรกาญจน์  เอ่งฉ้วน     กรรมการ 
๑๓.๗ นายประวิทย์  ย่านเจริญกจิ     กรรมการ 
๑๓.๘ นายปริญญา  ปันสิน      กรรมการ 
๑๓.๙ นายสมานมติร  เมฆโปธ ิ     กรรมการ 
๑๓.๑๐ นายปฏญิญา  อินทราวุธ     กรรมการ 
๑๓.๑๑ นายจ าเนยีร  หัตถา      กรรมการ 
๑๓.๑๒ นายรวีพันธ์  หน่องาม     กรรมการ 
๑๓.๑๓ นางสาวนิศารตัน์  วัจนสนุทร     กรรมการ 



 
  

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

๑๓.๑๔ นางสาวปรยีสุพัศ  ตายัน     กรรมการ 
๑๓.๑๕ ว่าท่ีร้อยตรีวชิระ  นันต ี     กรรมการ 
๑๓.๑๖ ว่าท่ีร้อยตรีปิยะพันธ์  มูลเสน     กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ ๑) ก ากับดูแลการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตลอดการประชุมฯ 
 ๒) จัดท า ช่ือผู้ ใ ช้ และรหัสผ่าน ในการใช้ระบบอิ นเตอร์ เน็ตให้ผู้ เข้าร่วมประชุม

ประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 
๑๘ และล าปางวิจัย ครั้งท่ี ๔ ใช้ช่ัวคราวตลอดการประชุมฯ 

 ๓) จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ส าหรับการบรรยายพิเศษ และห้องวิพากษ์บทความ 
 

๑๔. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และรักษาความปลอดภัย ประกอบด้วย 
๑๔.๑ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารทั่วไป     ประธานกรรมการ 
๑๔.๒ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบด ี    รองประธานกรรมการ 
๑๔.๓ นายสิทธิเดช  สุวรรณผ่อง     กรรมการ 
๑๔.๔ นายพัฒนศักดิ์  ไชยยาสืบ     กรรมการ 
๑๔.๕ นายผลติเดช  แก้วบุญเรือง     กรรมการ 
๑๔.๖ นายสุทธิพงษ์  พุธมา      กรรมการ 
๑๔.๗ นายณัฐพล  ทิไชยวงค ์      กรรมการ 
๑๔.๘ เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยทุกคน    กรรมการ 
๑๔.๙ เจ้าหน้าท่ีงานสนามทุกคน     กรรมการ 
๑๔.๑๐ นางศรีสุนันท์  ยี่ดวง      กรรมการ 
๑๔.๑๑ นางสาวลินลดา  พืชพัน     กรรมการ 
๑๔.๑๒ ผู้อ านวยการกองกลาง     กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ ๑) อ านวยความสะดวกด้านการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเสียง โสตทัศนูปกรณ์ให้กับ

วิทยากร   และผู้น าเสนอผลงานวิจัย 
 ๒) จัดเตรียม ท าความสะอาด และตกแต่งสถานที่ในการจัดการประชุมประชุมสัมมนา

วิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๘ และล าปาง
วิจัย ครั้งท่ี ๔ เพื่อให้เกิดความสวยงามและอ านวยความสะดวกแก่ผู้ร่วมงาน 

 ๓) ดูแลระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 ๔) ดูแลความสะอาดของห้องประชุม ห้องน้ า และสถานท่ีบริเวณงาน 
 ๕) ดูแลความปลอดภัยในบริเวณสถานท่ีจัดงานและผู้ร่วมงาน 
 ๖) จัดการจราจรและบริเวณจอดรถ 
 ๗) ขนย้ายและติดตั้งอุปกรณ์ส าหรับการน าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ 
 

๑๕. คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ ประกอบด้วย 
๑๕.๑ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารทั่วไป     ประธานกรรมการ 
๑๕.๒ นายสงวน  หมื่นแสงค า      กรรมการ 



 
  

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

๑๕.๓ นายวิโรจน์  ไชยแก้วโห ้     กรรมการ 
๑๕.๔ นายอนุดิษฐ์  ปลอกปลูก     กรรมการ 
๑๕.๕ นายปฐม  บุญยรักษ์      กรรมการ 
๑๕.๖ นายปรีชา  ตาเมืองปลูก     กรรมการ 
๑๕.๗ นายบุญยิ่ง  พลไตร      กรรมการ 
๑๕.๘ นายสุรศักดิ์  ต๊ะวิโล      กรรมการ 
๑๕.๙ นายอรรณพ  ค าวัง      กรรมการ 
๑๕.๑๐ นายสายันต์  ก๋าทอง      กรรมการ 
๑๕.๑๑ นายสมาน  ขนม      กรรมการ 
๑๕.๑๒ นายสมพงศ์  จันทร์ต๊ะวงค์     กรรมการ 
๑๕.๑๓ นายชนะนันท์  จันทร์ม ี     กรรมการ 
๑๕.๑๔ นายบุญหลง  ฝั้นค าอ้าย     กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่  จัดเตรียมรถให้พร้อมใช้งานส าหรับรับ – ส่งวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เข้าร่วมประชุมตลอด

การจัดประชุม 
 

๑๖. คณะกรรมการฝ่ายพัสดแุละการเงิน ประกอบด้วย 
๑๖.๑ รองอธิการบดฝี่ายวิจยัและบัณฑิตศึกษา    ประธานกรรมการ 
๑๖.๒ นายวรากร  เนือยทอง      รองประธานกรรมการ 
๑๖.๓ นางสาวสมพร  ตะนะวงค ์     กรรมการ 
๑๖.๔ นางสาวศริิขวัญ  วาวแวว     กรรมการ 
๑๖.๕ นางศิริมา  แย้มช ู      กรรมการ 
๑๖.๖ นางอรพิน  ยาวิลัย      กรรมการ 
๑๖.๗ นางสาวจีรวรรณ  เกตุแก้ว     กรรมการ 
๑๖.๘ นางสาวอรพรรณ  เสริมกลิน่     กรรมการ 
๑๖.๙ นางสาววรรณนิกา  ข่ายสุวรรณ     กรรมการ 
๑๖.๑๐ นางสาวศิวพร  ใจหงอก     กรรมการ 
๑๖.๑๑ นางสาวธิดาพร  วงศ์กันทะ     กรรมการ 
๑๖.๑๒ นางสาวทัศนีย์  เสยีงดัง     กรรมการ 
๑๖.๑๓ นางมนฤดี  มาปลูก      กรรมการ 
๑๖.๑๔ นางสาวรตันศิริ  ยืนยัง     กรรมการ 
๑๖.๑๕ นางสาวนิตยา  ไชยปัญญา     กรรมการ 
๑๖.๑๖ นางสาวกฤติมา  สมุทรจกัร     กรรมการ 
๑๖.๑๗ นางสาวฉันทาพัฒน์  สมปาน     กรรมการและเลขานุการ 
๑๖.๑๘ หัวหน้าส านักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



 
  

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

มีหน้าที ่ ๑) จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ จัดจ้าง ยืมเงินทดรองจ่าย เตรียมเอกสารและด าเนินการเบิก
จ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
 ๒) ด าเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย และจัดส่งให้เมื่อ
กระบวนการพิจารณาสิ้นสุด 

 ๓) ออกใบเสร็จค่าลงทะเบียนส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 
 

๑๗. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ประกอบด้วย 
๑๗.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.ปองปรารถน์  สุนทรเภสัช   ประธานกรรมการ 
๑๗.๒ อาจารย์ณรงค์  คชภักด ี     รองประธานกรรมการ 
๑๗.๓ นางสาวฉันทาพัฒน์  สมปาน     กรรมการ 
๑๗.๔ นางกัลยา  เขื่อนแก้ว      กรรมการ 
๑๗.๕ นางอภัสนันท์  วัฒนศิริศักดิ์     กรรมการ 
๑๗.๖ นางสาวนติยา  ไชยปัญญา     กรรมการ 
๑๗.๗ นางสาวศิริพร  ควรคดิ      กรรมการ 
๑๗.๘ นางสาวอ าพร  แก้วหนองยาง     กรรมการ 
๑๗.๙ นางสาวนงเยาว์  ตะนะวงค ์     กรรมการ 
๑๗.๑๐ นางสาวสภุัค  โนกุล      กรรมการและเลขานุการ 
๑๗.๑๑ นางสาวรวีพรรณ  แนบสนิทธรรม    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่ ๑) จัดท าแบบประเมินผล 
 ๒) แจกและเก็บรวบรวมแบบประเมินผล 
 ๓) ประมวลผลการประเมิน 
 ๔) สรุปผลและรายงานผลการประเมนิ 

 

๑๘. คณะกรรมการประสานงาน ประกอบด้วย 
๑๘.๑ อาจารย์ ดร.ดวงใจ  พุทธวงศ์   เบอร์โทร ๐๘-๖๑๑๖-๘๘๕๕ ประธานกรรมการ 
๑๘.๒ อาจารย์ณรงค์  คชภักดี    เบอร์โทร ๐๘-๖๘๙๗-๗๖๒๔  รองประธานกรรมการ 
๑๘.๓ อาจารย์ ดร.สุวรัฐ  แลสันกลาง   เบอร์โทร ๐๘-๓๒๐๑-๙๑๑๒ รองประธานกรรมการ 
๑๘.๔ อาจารย์ณิชา  นภาพร  จงกะสิกิจ  เบอร์โทร ๐๘-๙๕๖๗-๓๓๙๔ กรรมการ 
๑๘.๕ นายจตุพร  จันทรมา    เบอร์โทร ๐๘-๕๘๖๕-๑๗๘๐ กรรมการ 
๑๘.๖ นายลิขิต  ศิร ิ    เบอร์โทร ๐๙-๗๙๒๔-๑๘๘๖ กรรมการ 
๑๘.๗ นายวิทยา  รักษ์อภิวันท์   เบอร์โทร ๐๙-๕๖๙๑-๙๓๓๓ กรรมการ 
๑๘.๘ นางสาวชญาภา  เปลีย่นพานิช   เบอร์โทร ๐๘-๖๑๑๔-๕๖๖๗  กรรมการ 
๑๘.๙ นางสาวอชิรญาณ์  รตันชัย   เบอร์โทร ๐๘-๓๔๗๗-๘๑๑๑  กรรมการ 
๑๘.๑๐ นายกฤตนัย  อินนันชัย   เบอร์โทร ๐๘-๗๗๒๕-๖๑๐๓  กรรมการ 
๑๘.๑๑ ผู้ช่วยศาสตราจารยร์ัชดาพร  หวลอารมณ ์ เบอร์โทร ๐๙-๑๐๖๙-๑๙๙๘  กรรมการ 
๑๘.๑๒ รองศาสตราจารย์ ดร.พรชนก  ทองลาด  เบอร์โทร ๐๙-๗๙๕๙-๘๑๐๓ กรรมการและเลขานุการ 



 
  

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

๑๘.๑๓ นางสาวบงกช  สมรอบรู ้  เบอร์โทร ๐๘-๑๗๐๖-๔๐๔๔ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่ ๑)  ประสานงานผู้ทรงคณุวุฒิและวิพากษ์  
 ๒)  ประสานงานตลอดระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 ๓) ให้บริการข้อมูลแก่ผู้สอบถามทางโทรศัพท์ 
 ๔) ศูนย์กลางในการช่วยเหลือ ให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วง 

 
 

ทัศนะ  แนวคิด และรูปแบบการน าเสนอบทความวิจยัในเอกสารเลม่นี้ เป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความ 
การน าบทความหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของบทความไปเผยแพร่ ให้อ้างอิงที่มาเกี่ยวกับผู้เขียนบทความและเจ้าของสิ่งตีพิมพ ์
 


