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ต่อสมบัตทิางกายภาพของเส้นด้ายปัa นมือ 

Effect of Ratio Between Sugarcane Leafs fiber and Cotton fiber 
to Physical Properties of Hand Spun Yarn 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั Lงนี Lมีวัตถุประสงค์เพืPอ 1) ศึกษาอัตราส่วนผสมของเส้นใยใบอ้อยและเส้น

ใยฝ้าย   ที PเหมาะสมสําหรับการปัPนเส้นด้ายด้วยมือ 2) ศ ึกษาสมบตั ิทางกายภาพของ
เส้นด้ายผสมเส้นใยใบอ้อยและเส้นใยฝ้าย ปัจจัยทีPศึกษา คือ อัตราส่วนผสมของเส้นใยใบ
อ้อยและเส้นใยฝ้าย โดยแปรเป็น  5 ระดบั  ค ือ  ร้อยละ 10:90 20:80 30:70 40:60 และ 
50:50 โดยการวางแผนการทดลองแบบสุ ่ม สม บ ูรณ ์         (Completely Randomized 
Design: CRD) ได้สิ Pงทดลองทั Lงหมด 5 สิ Pงทดลอง และศ ึกษาสมบตั ิทางกายภาพของ
เส้นด้ายผสมเส้นใยใบอ้อยและเส้นใยฝ้าย ผลการวิจ ัยพบว่า อ ัตราส่วนผสมของเส้นใย     
ใบอ้อยและเส้นใยฝ้ายทีPเหมาะสมสําหรับการปัPนเส้นด้ายด้วยมือ คือ เส้นด้ายอัตราส่วนร้อย
ละ10:90ผลการศึกษาสมบตัิทางกายภาพของเส้นด้าย พบว่า มีค่าความสมํPาเสมออยู่ใน
ระดบั Grade F    ความแข็งแรงต่อแรงดึงขาด คือ 142.71 นิวตนั การยืดตวัก่อนขาดร้อยละ 
139.55 เบอร์ของเส้นด้าย 4.44 Ne และจํานวนเกลียวของเส้นด้าย 9.60 เกลียวต่อนิ Lว 
คาํสาํคัญ: เส้นใยใบอ้อย, เส้นใยฝ้าย, เส้นด้าย, สมบตัิทางกายภาพ 
 

Abstract 
The objective of this research study is 1)  to study the mixture ratio of 

sugarcane leafs fiber and cotton fiber suitable for hand spun yarn. and 2)  to 
study the physical properties of blended yarn between sugarcane leafs fiber and 
cotton fiber. Factor is the mixture ratio of sugarcane leafs fiber and cotton fiber 
used a variance of five levels; 10:90, 20:80, 30:70, 40:60, and 50:50. The 
experimental used was Completely Randomized Design: CRD all treatments were 
5 treatments. and to study the physical properties of blended yarns of sugarcane 
leafs fiber with cotton fiber. Research results show that the mixture ratio of 
sugarcane leafs fiber and cotton fiber suitable for hand spun yarn is blended 
yarns of sugarcane leafs fiber with cotton fiber mixed, 10:90 percent. The results 
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of physical properties of yarns were the uniformity of Grade F, the tensile strength 
of 142.71 Newton, the elongation of 139.55%, the number of yarn of 4.44 Ne, and 
the number of strands of 9.60 tpi. 
Keyword: Sugarcane leafs fiber, Cotton fiber, Yarn, Physical properties 
 

บทนํา 
เส้นด้ายมีลกัษณะเป็นเส้นยาวตอ่เนืPอง ประกอบขึ Lนจากเส้นใยหลายเส้นรวมกนั กระบวนการ

ผลิตด้าย โดยการผลิตเส้นด้ายมีการใช้เทคนิคและภูมิปัญญาในการผลิต ซึPงสามารถผลิตได้หลากหลาย
วิธี  โดยในแต่ละวิธีนั Lนจําเป็นต้องศึกษาถึงปัจจัยทีP มีผลต่อเส้นด้าย คือ เบอร์ของเส้นด้าย              
เกลียวของเส้นด้าย อตัราส่วนในการผสมของเส้นใยและการพนักนัของเส้นใย (มณฑา จนัทร์เกตเุลี Lยด, 
2541) ทั Lงนี Lมีการพัฒนาเส้นด้ายชนิดใหม่ขึ Lนมา เพืPอมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมสิPงทอและ
เครืPองนุ่งห่ม รวมทั LงอตุสาหกรรมเคหะสิPงทอทีPมีการเติบโตอย่างตอ่เนืPอง ซึPงการผลิตเส้นด้ายจากเส้นใย
ธรรมชาติ ชนิดใหม ่เป็นการผลิตเพืPอมุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรตอ่สิPงแวดล้อม และ
มีความสอดคล้องกบัความต้องการของตลาดโลกทีPต้องการผลิตภณัฑ์ทีPมีคณุภาพ ความแปลกใหม่และ
ความแตกต่างให้กบัผลิตภัณฑ์ และยงัเป็นมิตรต่อสิPงแวดล้อม โดยการผลิตเส้นด้ายจากวสัดเุหลือใช้        
จากธรรมชาติหรือการเกษตร จะเป็นการสร้างมูลค่าเพิPม และเป็นการมุ่งสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยมี  
ทิศทางการผสมผสานบางเทคนิคภูมิปัญญาท้องถิPนเพืPอต่อยอดเป็นสินค้า ใช้เทคโนโลยีในการผลิต      
ทีPเหมาะสม เพืPอสร้างผลิตภณัฑ์ให้มีความโดดเดน่แตกตา่ง สอดคล้องกบัความต้องการของผู้บริโภค 

อ้อย เป็นพืชเศรษฐกิจทีPมีความสําคญัของประเทศไทย โดยอ้อยเป็นวตัถดุิบของอตุสาหกรรม
นํ LาตาลซึPงเป็นอุตสาหกรรมหลกั ประเทศไทยสามารถส่งออกอ้อยในรูปนํ Lาตาลและกากนํ Lาตาลได้เป็น
อันดบั 4 ของโลก รองจากข้าวสาลี ข้าวโพดและข้าวเหนียว (ละอองดาว แสงหล้า, ธวัชชัย ศุภดิษฐ์, 
2548) ด้วยเหตุนี Lจึงทําให้ราคาอ้อยมีแนวโน้มสูงขึ Lน ตลอดจนปริมาณนํ Lาฝนและสภาพภูมิอากาศ   
ของประเทศไทย นอกจากนี Lอ้อยเป็นพืชทีPปลูกง่าย และเมืPอปลูกครั Lงแรกแล้วสามารถเก็บเกีPยวได้  
หลายครั Lงอ้อยชอบอากาศร้อนและชุ่มชื Lน ประเทศทีPปลูกอ้อยมีประมาณ 70 ประเทศ อยู่ในแถบร้อน
และชุ่มชื Lนอยู่ในระหว่างเส้นรุ้งทีP 35 องศาเหนือและ 35 องศาใต้ ประเทศผู้ปลูกอ้อยทีPสําคัญ ได้แก่
ประเทศบราซิล คิวบา และอินเดีย (อสัวิทย์ ปัทมะเวณุ, 2484) ซึPงในประเทศไทยมีพื LนทีPปลูกอ้อยรวม
48 จังหวัด คิดเป็น 10,078,025 ไร่ พื LนทีPปลูกอ้อยส่งโรงงาน 9,234,253 ไร่ และพื LนทีPปลูกอ้อย
ขยายพนัธุ์ 843,772 ไร่ มีพื LนทีPเพิPมขึ Lนจากปีการผลิต พ.ศ. 2555-2556 จํานวน 590,705 ไร่ (สํานกังาน
คณะกรรมการอ้อยและนํ Lาตาลทราย, 2556) จากข้อมูลของสํานักงานคณะกรรมการอ้อยและนํ Lาตาล  
ทีPมีการเก็บรวบรวมได้ (อ้อย, 2559) ช่วงทีPชาวไร่ตดัอ้อยส่งโรงงานเพืPอการผลิตนํ Lาตาล คือช่วงเดือน
พฤศจิกายนถึงมีนาคม ซึPงทําให้มีใบอ้อยเป็นเศษวสัดเุหลือทิ Lงไว้ในไร่ ส่วนใหญ่ปล่อยทิ Lงไว้ให้แห้งและ
ทําการเผาส่วนตา่งๆ ของอ้อย โดยส่วนประกอบของอ้อยประกอบด้วย ลําต้นร้อยละ 60 ยอดร้อยละ 30
และใบอ้อยร้อยละ 10 ของผลผลิตทั Lงหมด (หลักการใช้ยอดอ้อยเลี Lยงโค-กระบือให้โตเร็ว, 2559)
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ดงันั Lนผู้ วิจยัจึงมีความสนใจทีPจะศกึษาอตัราส่วนผสมของเส้นใยใบอ้อยและเส้นใยฝ้าย         ทีPเหมาะสม
สําหรับการปัPนเส้นด้ายด้วยมือ เนืPองจากใบอ้อยเป็นเศษวสัดเุหลือทิ Lงจากการเกษตร ซึPงมีอยู่เป็นจํานวน
มาก โดยการวิจัยได้นําใบอ้อยหลังจากการเก็บเกีPยวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยวิธีการแยกเส้นใยด้วย
วิธีการทางเคมี และนําเส้นใยไปฟอกขาว จากนั Lนทําการผลิตเส้นด้ายจากเส้นใยใบอ้อยผสมกับเส้นใย
ฝ้าย และนําไปทดสอบสมบตัิทางกายภาพของเส้นด้ายใบอ้อยผสมเส้นใยฝ้ายผลงานวิจยัครั Lงนี Lเป็นการ
ใช้ทรัพยากรทีPเหลือทิ Lงจากการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพืPอเพิPมมูลค่า ให้ใบอ้อย และเพิPมรายได้
ให้แก่เกษตรกร อีกครั Lงเป็นแนวทางในการคิดค้นเส้นใยธรรมชาติชนิดใหม่ มาพฒันาเป็นเส้นด้าย เพืPอ
นําไปใช้ในอตุสาหกรรมสิPงทอและเครืPองนุง่หม่ตอ่ไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพืPอศกึษาอตัราส่วนผสมของเส้นใยใบอ้อยและเส้นใยฝ้ายทีPเหมาะสมสําหรับการปัPนเส้นด้าย
ด้วยมือ 
 2. เพืPอศกึษาสมบตัทิางกายภาพของเส้นด้ายผสมเส้นใยใบอ้อยและเส้นใยฝ้าย 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 

 
การดาํเนินการวิจัย 
 1. การศกึษาอตัราส่วนผสมของเส้นใยใบอ้อยและเส้นใยฝ้ายทีPเหมาะสมสําหรับการปัPนเส้นด้าย
ด้วยมือปัจจยัทีPทําการศกึษา คือ ปริมาณเส้นใยใบอ้อยทีPใช้ในการปัPนผสมกับเส้นใยฝ้าย โดยแปรเป็น 5 
ระดับคือ ร้อยละ 10:90 20:80 30:70 40:60 และ 50:50 ทําการวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ 
(Completely Randomized Design: CRD) จะได้สิPงทดลองทั Lงหมด 5 สิPงทดลอง 
 1.1 วสัดแุละอปุกรณ์ 
 1.1.1 หลอดด้ายสําหรับกรอด้าย 
 1.1.2 เทียนไข 
 1.1.3 หลาปัPนฝ้าย 
 1.1.4 กะเพดและคนัดีดด้าย 
 1.1.5 แป้นล้อฝ้ายและไม้ล้อฝ้าย 
 1.1.6 เครืPองเปียฝ้าย 
 1.1.7 เครืPองกวกัฝ้าย 
 1.1.8 แป้งมนัสําปะหลงั 

ผลของอตัราสว่นระหวา่งเส้นใยใบอ้อย 

และเส้นใยฝ้ายตอ่สมบตัิทางกายภาพ 

ของเส้นด้ายปัPนมือ 

การพฒันาเส้นด้ายปัPนมือแบบภมูิปัญญา
ท้องถิPนชาวบ้าน ด้วยการนําใบอ้อยทีPเป็น
เศษวสัดเุหลอืทิ Lงทางการเกษตรให้กลาย 

เป็นเส้นด้ายใบอ้อยผสมฝ้าย 
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1.2 วิธีดําเนินการวิจยั 
 1.2.1 นําเส้นใยใบอ้อยมาผสมกบัเส้นใยฝ้าย ตามอตัราส่วนทีPกําหนดไว้ 
 1.2.2 ดีดเส้นใยใบอ้อยและเส้นใยฝ้ายให้ฟ ูแล้วนํามาดีดผสมกนั 
 1.2.3 ล้อฝ้ายโดยใช้ฝ่ามือปัPนเบาๆ ให้ปยุฝ้ายพนักบัไม้ล้อ 
 1.2.4 เข็นฝ้ายจอ่ทีPเหล็กไนด้วยหลา 
 1.2.5 เปียเส้นด้ายออกจากเส้นเหล็กไน 
 1.2.6 แชนํ่ Lาให้เปียกทัPวๆ บดิให้แห้งพอหมาดๆ 
 1.2.7 ตกแตง่เพืPอความแข็งแรงของเส้นด้ายด้วยวิธีการต้มแป้งมนั 
 1.2.8 นําเส้นด้ายลงไปแช่โดยใช้มือกําให้ทัPวๆ กนั 
 1.2.9 นําเส้นด้ายไปตากให้แห้ง 
 2. การศึกษาสมบัติทางกายภาพของเส้นด้ายผสมเส้นใยใบอ้อยและเส้นใยฝ้าย โดยการนํา
เส้นด้าย   ใบอ้อยทีPได้มาทําการวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของเส้นด้ายใบอ้อยและเส้นใยฝ้าย มี
ดงัตอ่ไปนี L 
 2.1 การทดสอบความสมํPาเสมอของเส้นด้าย ตามมาตรฐานในการทดสอบของ ASTM D 
2255-02 (Standard Test Method for Grading Spun Yarns for Appearance) 
 2.2 การทดสอบความแข็งแรงต่อแรงดึงขาดของเส้นด้าย ด้วยเครืPอง Test Strength Tester
ตามมาตรฐานในการทดสอบของ ASTM D 2256-02 (Standard Test Method for Tensile Properties 
of Yarns by the Single-Strand Method) 
 2.3 การทดสอบการยื ดตัวก่ อนขาดของเส้ น ด้ าย ด้ วยเครืP อง Test Strength Tester             
ตามมาตรฐานในการทดสอบของ ASTM D 2256-02 (Standard Test Method for Tensile Properties 
of Yarns by the Single-Strand Method) 

2.4 การทดสอบเบอร์ของเส้นด้าย ด้วยเครืPองชัPงดิจิตอล 4 ตําแหน่ง ตามมาตรฐานในการ
ท ด ส อ บ ข อ ง  ASTM D 1059-2001 (Standard Test Method for Yarn Number Based on Short-
Length Specimens) 

2.5 การทดสอบจํานวนเกลียวของเส้นด้าย ด้วยเครืPอง Twist Tester ตามมาตรฐานในการ
ทดสอบของ ASTM D 1423-02 (Standard Test Method for Twist in Yarns by Direct-Counting) 
 

ผลการทดลอง 
1. ผลการศกึษาอตัราสว่นผสมของเส้นใยใบอ้อยและเส้นใยฝ้ายทีPเหมาะสมสําหรับการปัPนเส้นด้าย
ด้วยมือ มีดงัตอ่ไปนี L 
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                    (ก)                                           (ข)                                         (ค) 

 
                                                  (ง)                                                 (จ) 

ภาพทีa 1 ลกัษณะของเส้นด้ายผสมเส้นใยใบอ้อยและเส้นใยฝ้าย 
(ก) เส้นด้ายผสมเส้นใยใบอ้อยและเส้นใยฝ้ายอตัราสว่น 10:90 
(ข) เส้นด้ายผสมเส้นใยใบอ้อยและเส้นใยฝ้ายอตัราสว่น 20:80 
(ค) เส้นด้ายผสมเส้นใยใบอ้อยและเส้นใยฝ้ายอตัราสว่น 30:70 
(ง) เส้นด้ายผสมเส้นใยใบอ้อยและเส้นใยฝ้ายอตัราสว่น 40:60 
(จ) เส้นด้ายผสมเส้นใยใบอ้อยและเส้นใยฝ้ายอตัราสว่น 50:50 

 
,. ผลการศกึษาสมบตัิทางกายภาพของเส้นด้ายผสมเส้นใยใบอ้อยและเส้นใยฝ้าย มีดงัตอ่ไปนี L 

,.\ การทดสอบความสมํPาเสมอของเส้นด้าย 

    
(ก)                                                (ข)                                                 (ค) 

  
(ง)                                           (จ) 
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ภาพทีa 2 ความสมํPาเสมอของเส้นด้ายผสมเส้นใยใบอ้อยและเส้นใยฝ้าย 
(ก) เส้นด้ายผสมเส้นใยใบอ้อยและเส้นใยฝ้ายอตัราส่วน 10:90 
(ข) เส้นด้ายผสมเส้นใยใบอ้อยและเส้นใยฝ้ายอตัราส่วน 20:80 
(ค) เส้นด้ายผสมเส้นใยใบอ้อยและเส้นใยฝ้ายอตัราส่วน 30:70 
(ง) เส้นด้ายผสมเส้นใยใบอ้อยและเส้นใยฝ้ายอตัราสว่น 40:60 
(จ) เส้นด้ายผสมเส้นใยใบอ้อยและเส้นใยฝ้ายอตัราส่วน 50:50 

2.2 การทดสอบสมบตัทิางกายภาพของเส้นด้ายผสมเส้นใยใบอ้อยและเส้นใยฝ้าย 
 
ตารางทีa 1 สมบตัทิางกายภาพของเส้นด้ายผสมเส้นใยใบอ้อยและเส้นใยฝ้าย 

อัตราส่วน 
เส้นใยใบอ้อย 
และเส้นใยฝ้าย 

(ร้อยละ) 

ความแข็งแรง
ต่อแรงดงึขาด 

(นิวตัน) 

การยืดตัว
ก่อนขาด 
(ร้อยละ) 

เบอร์ของ
เส้นด้าย 

(Ne) 

เกลียวของ
เส้นด้ายns 

(เกลียวต่อนิว̂) 

10:90 142.71a 139.55a 4.44a 9.60 
20:80 116.85a 86.80ab 3.97b 9.40 

30:70 77.37b 68.40b 4.41a 9.30 

40:60 80.37b 62.40b 3.69b 9.00 
50:50 63.70b 93.60ab 3.82b 9.20 

 หมายเหตุ: ตัวอักษรทีPแตกต่างกันในแนวดิPง แสดงว่าค่าเฉลีPยมีความแตกต่างกันอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิต ิ(P≤0.05) 
 ตวัอกัษรทีPไม่แตกต่างกันในแนวดิPง แสดงว่าค่าเฉลีPยไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญั    ทาง
สถิต ิ(P≤0.05) 
 
อภปิรายผล 
1. ผลของอตัราสว่นผสมของเส้นใยใบอ้อยและเส้นใยฝ้ายทีPเหมาะสมสําหรับการปัPนเส้นด้ายด้วยมือ 

อัตราส่วนร้อยละ 10:90 เนืPองจากมีขนาดเบอร์ของเส้นด้ายเล็กทีPสุด 4.44 Ne มีค่าความ
แข็งแรงตอ่แรงดงึขาดสงูทีPสดุ 142.71 นิวตนั และมีคา่การยืดตวัก่อนขาดสงูทีPสดุร้อยละ 139.55 
2. ผลของสมบตัทิางกายภาพของเส้นด้ายผสมเส้นใยใบอ้อยและเส้นใยฝ้าย 

2.1 การทดสอบความสมํPาเสมอของเส้นด้าย 
 ความสมํPาเสมอของเส้นด้าย ดงัแสดงในภาพทีP 2 (ก) เส้นด้ายผสมเส้นใยใบอ้อยและ   เส้นใย
ฝ้ายอตัราส่วน10:90 มีลกัษณะการเรียงตวัและความหยิกงอของเส้นใยใบอ้อยและฝ้ายได้มากทีPสดุ (ข) 
เส้นด้ายผสมเส้นใยใบอ้อยและเส้นใยฝ้ายอตัราส่วน 20:80 มีลกัษณะการเรียงตวัและความหยิกงอของ
เส้นใยใบอ้อยและฝ้ายได้ดี(ค) เส้นด้ายผสมเส้นใยใบอ้อยและเส้นใยฝ้ายอตัราส่วน 30:70  มีลกัษณะ
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การเรียงตวัและความหยิกงอของเส้นใยใบอ้อยและเส้นใยฝ้ายได้เล็กน้อย (ง) เส้นด้ายผสมเส้นใยใบ
อ้อยและเส้นใยฝ้ายอตัราส่วน 40:60 มีลกัษณะการเรียงตวัและความหยิกงอของเส้นใย      ใบอ้อยและ
เส้นใยฝ้ายได้น้อย (จ) เส้นด้ายผสมเส้นใยใบอ้อยและเส้นใยฝ้ายอตัราส่วน 50:50             มีลกัษณะ
การเรียงตวัและความหยิกงอของเส้นใยใบอ้อยและเส้นใยฝ้ายได้น้อยทีPสุด เป็นเส้นด้าย      มีลกัษณะ
หยาบกระด้าง ไม่สมํPาเสมอ มีปุ่ มปม เนืPองจากเป็นเส้นด้ายปัPนมือแบบภูมิปัญญาท้องถิPนชาวบ้าน ซึPง
สอดคล้องกบัสชุาดา อชุชิน, รังสิมา ชลคปุ, และวนิดา ผาสกุดี, (2549) ได้กลา่วว่า สําหรับสมบตัิความ
สมํPาเสมอในการปัPนเส้นด้ายด้วยมือจากเส้นใยสบัปะรด พบว่า การทีPมีเส้นใยสบัปะรดผสมมากขึ Lนทํา
ให้เส้นด้ายมีความไมส่มํPาเสมอ พื LนทีPหนา บาง ปม และขึ LนขนเพิPมขึ LนสาเหตทีุPทําให้เส้นด้าย มีคณุสมบตัิ
ลดลง เพราะว่าเส้นใยสบัปะรดเป็นเส้นใยธรรมชาติ ซึPงเส้นใยมีขนาดใหญ่และเป็นเส้นตรง ไม่มีความหยิกงอ 
ทําให้การเกาะเกีPยวกบัเส้นใยอืPนทําได้น้อย ดงันั Lน ความแข็งแรงจะมีคา่ลดลงตามไปด้วย และการทีPเส้นใย
ใหญ่เมืPอนํามาเข้าเกลียวทําให้เส้นใยมีการแตกตวั กระจายตวัในเส้นด้ายทีPปัPนรวมกนัและโผลอ่อกจาก
เส้นทําให้ความสมํPาเสมอลดลง 
 2.2 การทดสอบความแข็งแรงตอ่แรงดงึขาดของเส้นด้ายและการทดสอบการยืดตวัก่อนขาด
ของเส้นด้าย 
 อัตราส่วนผสมของเส้นใยใบอ้อยและเส้นใยฝ้าย 10:90 มีความแข็งแรงต่อแรงดึงขาด  ของ
เส้นด้ายสูงทีPสุด คือ 142.71 นิวตัน และอัตราส่วนผสมของเส้นใยใบอ้อยและเส้นใยฝ้าย 50:50    มี
ความแข็งแรงตอ่แรงดงึขาดของเส้นด้ายน้อยทีPสดุ คือ 63.70 นิวตนั มีความแตกต่างกันอย่าง           มี
นยัสําคญัทางสถิติ (P≤0.05) และการยืดตวัก่อนขาดของเส้นด้ายมากทีPสดุ คือ ร้อยละ 139.55  อตัรา
ส่วนผสมของเส้นใยใบอ้อยและเส้นใยฝ้าย 40:60 การยืดตวัก่อนขาดของเส้นด้ายน้อยทีPสุด คือร้อยละ 
62.40 มีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (P≤0.05) ซึPงสอดคล้องกบัอชัชา หยัยานนท์, บษุยา 
สร้อยระย้า และประพาฬ ธีรมงคล,(2556).ได้กล่าวว่า ผลการทดสอบความแข็งแรงต่อแรงดึงก่อนขาด
ของเส้นด้าย มีผลมาจากอตัราสว่นปริมาณเส้นใยฝ้าย ซึPงเมืPอมีการผสมเส้นใยฝ้ายในปริมาณทีPมาก จะ
ทําให้เส้นด้ายมีความแข็งแรงตอ่แรงดึงก่อนขาดมาก เนืPองจากฝ้ายมีคณุสมบตัิเหนียว     และยืดหยุ่น
ได้ดี และผลการทดสอบพบว่า เส้นด้ายพิเศษจากเศษวสัดเุหลือทิ LงจากสิPงทอเศษเส้นด้ายไหมผสมฝ้าย
สามารถทนตอ่แรงดงึสงูสดุมากกว่าถึง 8.0 นิวตนั แสดงให้เห็นว่าเส้นด้ายทั Lงสองชนิดนี Lมีความแข็งแรง
ของเส้นด้ายอยู่ในระดบัดี และเส้นด้ายพิเศษจากเศษวสัดสุิPงทอเหลือทิ Lงจากเศษเส้นด้ายไหมผสมฝ้าย 
มีการยึดตัวขณะขาดของเส้นด้ายมากกว่าถึงร้อยละ 1.25 แสดงให้เห็นว่าเส้นด้ายทั Lงสองชนิดนี L มี
ความแข็งแรงสามารถการยืดตวัขณะขาดได้ในระดบัปานกลาง 

2.3 การทดสอบเบอร์ของเส้นด้าย 
 อัตราส่วนผสมของเส้นใยใบอ้อยและเส้นใยฝ้าย 10:90 มีขนาดเบอร์ด้ายเล็กทีPสุด คือ 4.44 
Ne และอัตราส่วนผสมของเส้นใยใบอ้อยและเส้นใยฝ้าย 40:60 มีขนาดเบอร์เส้นด้ายใหญ่ทีPสุดคือ 
3.69 Ne มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) ซึPงสอดคล้องกับสุชาดา อุชชิน, 
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รังสิมา ชลคปุ, วิบลูย์ น้อยใจบญุ, สงคราม เสนากลุ, พรชยั ตลุพิจิตร, วนิดา ผาสกุดี, จนัทรา สวสัดิบุตร
และวิชัย หฤทันธนาสันติ� , (2549) ได้กล่าวว่า เส้นใยสั Lน 40 มิลลิ เมตร เพืPอนํามาผสมกับฝ้าย              
ทีP อัตราส่ วนต่ างๆ คื อ 0:100 25:75 35:65 50:50 สํ าหรับเบอร์ของเส้ นด้ าย 4-8 Ne ในระดับ           
หตัถอตุสาหกรรมและสําหรับเบอร์ของเส้นด้าย 5 10 14 และ 22 Ne ในระดบัอตุสาหกรรมเพืPอการผลิต
เส้นด้ายและผ้าทอ 

2.4 การทดสอบจํานวนเกลียวของเส้นด้าย 
 อัตราส่วนผสมของเส้นใยใบอ้อยและเส้นใยฝ้าย มีจํานวนเกลียวของเส้นด้าย ไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (P≥0.05) ทิศทางการเข้าเกลียวแบบ Z-turn ซึPงสอดคล้องกับ
พิศุทธิ�  จันทร์คํา (2554) ได้กล่าวว่า เส้นด้ายไหมทั Lงสองประเภทมีจํานวนเกลียวต่อนิ Lวใกล้เคียงกัน 
เนืPองจากการปรับตั Lงความเร็วและระยะห่างของลูกกลิ LงของเครืPองปัPนด้ายแบบวงแหวนเท่านั Lน ซึPง
สอดคล้องกับอรวิภา ไชยรัตนตรัย, (2551) ได้กล่าวว่า จํานวนเกลียวเพิPมขึ Lน ความสามารถในการคืน
ตวัของเส้นด้ายจะสงูขึ Lน โดยจํานวนเกลียวทีPเทา่กนัเส้นด้ายตีเกลียว Z on Z จะแข็งแรงมากกวา่ S on Z 
 ผลการทดสอบสมบัติทางกายภาพของเส้นด้ายผสมเส้นใยใบอ้อยและเส้นใยฝ้าย ทําให้
ทราบถึงความสมํPาเสมอของเส้นด้าย ความแข็งแรงต่อแรงดึงขาดของเส้นด้าย การยืดตัวก่อนขาด  
ของเส้นด้าย เบอร์ของเส้นด้าย จํานวนเกลียวของเส้นด้าย ทีPได้จากการทดลองซึPงจากตวัเลขทีPได้แสดง
ถึงสมบตัทีิPดี มีความแข็งแรงเพียงพอทีPจะนําไปทําเป็นผลิตภณัฑ์สิPงทอได้ในขั Lนตอนไป 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง̂นี ̂
การต้มเส้นใยใบอ้อยทีPมีขนาดของเส้นใยสั Lนเกินไปจะส่งผลกระทบต่อวิธีการปัPนเส้นด้าย 

เนืPองจากขนาดเส้นใยเล็กทําให้การร่วมตวัของเส้นใยใบอ้อยและเส้นใยฝ้าย เกิดการแยกตวัของขนเส้น
ใยใบอ้อยทีPเป็นเส้นใยสั Lนและเกิดปมตลอดแนวของเส้นด้าย 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง̂ต่อไป 

งานวิจยัครั Lงตอ่ไปควรมีการศกึษากรรมวิธีการผลิตเส้นด้ายผสมเส้นใยใบอ้อยและเส้นใยฝ้าย
ในทางอตุสาหกรรม เพืPอพฒันาเป็นการผลิตเครืPองนุง่ห่มและเคหะสิPงทอตอ่ไป 
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 Pc.  อาจารยพิ์ชิต กาลจกัร   คณบดีคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี กรรมการ 

PQ.  อาจารยนิ์วฒัน์ ชูทวน   คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์   กรรมการ 
Ph.  รองศาสตราจารย ์ดร.ประไพศรี  โหล้าํยอง ผูอ้าํนวยการสถาบนัภาษาต่างประเทศ  กรรมการ 
LM.  อาจารย ์ดร.เสาวนีย ์สมนัตต์รีพร  ผูอ้าํนวยการสาํนกัวจิยั   กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
หน้าที�และความรับผดิชอบ 

 P. ใหก้ารสนบัสนุนการดาํเนินงานและประสานงาน ติดตามคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  
L. กําหนดรูปแบบวิธีการจัดงาน ระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี หน่วยงานภาคีร่วมจัดงานประชุม ตลอดจนการเชิญ

คณะกรรมการจดังานประชุม เพื$อสรุปความกา้วหนา้การดาํเนินงานตลอดช่วงการจดัเตรียมการจดัการประชุม 
'. ใหก้ารเสนอแนะระบบการจดัประชุมวชิาการเสนอผลงานวจิยั 
a. เสนอกรอบแนวคิดในการประชุมวชิาการ 
O. เสนอแนะการจดัตั#งคณะกรรมการชุดต่างๆ  คณะกรรมการดาํเนินงาน  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลงาน 
%. เสนอแนะแนวทางการประชาสมัพนัธ์งานการประชุม 
c. วางแผนและเตรียมการจดังานการประชุมใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์
Q. ติดตามผลและประเมินการดาํเนินงาน  
  
 
 
 
 



 
 

.. คณะกรรมการจดัการประชุม 

..�. คณะกรรมการดาํเนนิงาน ประสานงานและพธีิการ 
P.รองศาสตราจารย ์ดร.ประไพศรี โหล้าํยอง                 ผูอ้าํนวยการสถาบนัภาษาต่างประเทศ        ประธาน 
L.อาจารย ์ดร. เสาวนีย ์ สมนัตต์รีพร   ผูอ้าํนวยการสาํนกัวจิยั   รองประธาน 
'.อาจารยก์ฤติญา กวจีารุกรณ์    ผูอ้าํนวยการสถานีโทรทศัน ์   กรรมการ 
a.นายอาลี  เส็มเภอ     เจา้หนา้ที$ประจาํสาํนกัวจิยั   กรรมการ 
O.นางสาวกนัตินนัท ์ จิตระออน   เจา้หนา้ที$ประจาํสาํนกัวจิยั   กรรมการ 
%.นายรชต  ศรีสกลุ           เจา้หนา้ที$ประจาํสาํนกัวจิยั       กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 

  

 

 

 

หน้าที�และความรับผดิชอบ 
1. สรรหาผูบ้รรยายต่างๆ อาทิ  ผูบ้รรยายนาํ  และผูบ้รรยายรับเชิญ      
2. จดัโปรแกรมการขึ#นบรรยาย 
3. วางแผนและเตรียมการประชุมใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์
4. จดัทาํกาํหนดการ  พิธีการของงานประชุม 
5. เสนอขออนุมัติโครงการ ติดต่อประสานงานเพื$อเรียนเชิญวิทยากร  วิทยากรบรรยายพิเศษ  วิทยากรแสดงปาฐกถาพิเศษ 

ผูท้รงคุณวฒิุในการพิจารณาบทความวชิาการ    
6. ออกหนังสือเชิญกลุ่มเป้าหมายเขา้ร่วมนําเสนอทั# งภาคบรรยาย โปสเตอร์ตลอดจนตอบขอ้ซักถามทั$วไป   และตอบรับการ

พิจารณาบทความ 
7. จดัหาของที$ระลึกใหว้ทิยากรบรรยายพิเศษ และประธานที$มาเปิดงาน  
8. จดัหาของที$ระลึกใหผู้ร่้วมงาน (กระเป๋าผา้) 
9. จดัทาํวฒิุบตัรผูน้าํเสนอผลงานทุกคน   จดัลาํดบัผูเ้ขา้รับวฒิุบตัร 
PM.ทาํหนงัสือเชิญอธิการบดีกล่าวรายงานและปิดงาน 
PP.ประสานงานฝ่ายต่างๆ 
PL.ติดตามทวงถามบทความจากผูน้าํเสนอบทความ  
P'.สรุปผลโครงการเสนอต่อที$ประชุมกองบรรณาธิการและคณะกรรมการจดัประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

..�.  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพนัธ์และเวบ็ไซต์ 
 P. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พนม  วรรณศิริ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์    ประธาน 
 L. ดร.ศิรชญาน์ การะเวก   ผูอ้าํนวยการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ  กรรมการ 

'. อาจารยว์รินธร แจง้โรจน ์   อาจารยป์ระจาํคณะนิเทศศาสตร์   กรรมการ 
a. อาจารยส์ยาม เจริญอินทร์พรหม  อาจารยป์ระจาํคณะนิเทศศาสตร์   กรรมการ 
O. อาจารยส์าคร อ่าวสาคร   อาจารยป์ระจาํคณะนิเทศศาสตร์   กรรมการ 
%.อาจารยก์ฤติญา กวจีารุกรณ์   ผูอ้าํนวยการสถานีโทรทศัน ์             กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

หน้าที�และความรับผดิชอบ 
 P. ออกแบบโปสเตอร์และป้ายไวดนิ์ล เพื$อประชาสมัพนัธ์ 
 L. ประชาสมัพนัธ์โครงการผา่นสื$อต่าง ๆ ทั#งเวบ็ไซต ์ วทิยโุทรทศัน์  วทิยกุระจายเสียงคลื$นต่าง ๆ   

'. จดัทาํเวบ็ไซตเ์พื$อเผยแพร่การประชุม  และจดัทาํระบบลงทะเบียนเขา้ร่วมส่งผลงานออนไลน ์
a.บนัทึกภาพและวดีิโอการจดัประชุมวชิาการ 

 O. ทาํหนงัสือเชิญผูสื้$อข่าวมาทาํขา่วการจดังานประชุมวชิาการ 
 %. ดูแลตอ้นรับสื$อมวลชนในการประชุม 
 c. จดัทาํเอกสารเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์แก่สื$อมวลชนวนัประชุม (Press Release) 
 Q. ส่งภาพข่าวพิธีเปิดการประชุมเผยแพร่แก่สื$อมวลชนแขนงต่าง ๆ 
 h. จดัเตรียมของที$ระลึกแก่สื$อมวลชน   
 PM. งานอื$นๆ ที$ไดรั้บมอบหมาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

... คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ 
 P. อาจารยนิ์วฒัน์ ชูทวน   คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์    ประธาน 
 L. อาจารยน์พอนนัต ์บาลิสี   อาจารยป์ระจาํคณะศิลปกรรมศาสตร์   กรรมการ 
 '. อาจารยน์บชนก แสงฉาย   อาจารยป์ระจาํสถาบนัภาษาต่างประเทศ  กรรมการ 
 a. อาจารยรั์ฏฐชญาพร โอสถ   อาจารยป์ระจาํสถาบนัภาษาต่างประเทศ  กรรมการ 
 5.อาจารยชู์ชีพ สุขหมืน   อาจารยป์ระจาํสถาบนัภาษาต่างประเทศ  กรรมการ 
 %. อาจารยชุ์ติมา งามพิพฒัน์   อาจารยป์ระจาํคณะศิลปกรรมศาสตร์           กรรมการและเลขานุการ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้าที�และความรับผดิชอบ 
 P.  ออกแบบและตกแต่งฉากบนเวที 
 L. ติดตั#งบอร์ดสาํหรับติดโปสเตอร์ 
 '. ติดโปสเตอร์ผลงานของผูน้าํเสนอผลงาน 
 a. ดูแลการจดัวางและตกแต่งสถานที$ 
 O. ออกแบบปก Proceeding และ ปก CD Proceeding 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

..V คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที�และรักษาความปลอดภัย 
 P.อาจารยส์มภพ ศรีสมัพนัธ์ุ   ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาคารสถานที$   ประธาน 
 L.นายภาณุ  มาลาทอง   หวัหนา้เจา้หนา้ที$รักษาความปลอดภยั   กรรมการ 
 '.นายเอก  แซ่กงั    เจา้หนา้ที$สาํนกักิจการนกัศึกษา   กรรมการ 

a.นายพิชยั สนัโดษ    เจา้หนา้ที$รักษาความปลอดภยั   กรรมการ 
O.นางสาวนุจนา  อาํมาลี   เจา้หนา้ที$สาํนกัประธาน            กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 

 
 
 

หน้าที�และความรับผดิชอบ 
 P. ทาํป้ายบอกทางไปหอ้งประชุม 
 L. ติดโปสเตอร์ประชาสมัพนัธ์งานประชุม บริเวณอาคารภายในมหาวทิยาลยั  หนา้มหาวทิยาลยั ถนนทววีฒันา 
 '. จดัตกแต่งหอ้งประชุมใหญ่  และหอ้งประชุมเลก็ และดูแลความพร้อมของสถานที$ตลอดงาน 
 a. ติดตั#ง ทดสอบระบบเครื$องเสียงบริเวณภายในงาน เพื$อใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 

O. จดัโตะ๊รับลงทะเบียน  ติดตั#งผา้ประดบัเวที 
 %. กาํกบั ดูแล ความสะอาดของหอ้งนํ# าตลอดการประชุม 
 7. จดัทาํแผนดา้นรักษาความปลอดภยัและงานจราจร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

..�.คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร 
 P.อาจารยพ์ลศิต เสวนันา    ผูอ้าํนวยการสาํนกัพฒันาตาํราและสื$อทางวชิาการ  ประธาน 
 L.นายอาลี  เส็มเภอ    เจา้หนา้ที$ประจาํสาํนกัวจิยั      กรรมการ  
 '.นายรชต  ศรีสกลุ    เจา้หนา้ที$ประจาํสาํนกัวจิยั      กรรมการ 
 4.นางสาวกนัตินนัท ์ จิตระออน  เจา้หนา้ที$ประจาํสาํนกัวจิยั   กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 
  
 

หน้าที�และความรับผดิชอบ 
P. จดัทาํ Proceeding เผยแพร่บทความวชิาการ ทั#งภาคบรรยายและโปสเตอร์ 
L. ออกแบบและจดัทาํสูติบตัร รวมทั#งเอกสารประกอบการประชุมต่างๆตามที$ไดรั้บมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

..� คณะกรรมการฝ่ายบริการด้านการปฐมพยาบาล 
P.อาจารย ์ดร.สุวมิล จอดพิมาย   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์    ประธาน 

 L.รองศาสตราจารย.์ดร.สุลี  ทองวเิชียร อาจารยป์ระจาํคณะพยาบาลศาสตร์   กรรมการ 
 '.ดร.สุวมิล  แสนเวยีงจนัทร์ อาจารยป์ระจาํคณะพยาบาลศาสตร์          กรรมการและเลขานุการ 
  
 
 
 
 
  

หน้าที�และความรับผดิชอบ 
1. มีหนา้ที$จดัเตรียมบุคลากร อุปกรณ์เครื$องใชแ้ละยาสาํหรับการปฐมพยาบาล  
2. กาํหนดสถานที$ตั#งหน่วยปฐมพยาบาลใหเ้หมาะสม สะดวกรวดเร็วต่อการใหบ้ริการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3.7 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมต้อนรับ และจดัเตรียมอาหาร 
 P.รองศาสตราจารย ์ดร.ประไพศรี โหล้าํยอง ผูอ้าํนวยการสถาบนัภาษาต่างประเทศ   ประธาน 

L. อาจารย ์ดร.สุธาสินี วยิาภรณ์  หวัหนา้สาขาการท่องเที$ยว คณะศิลปศาสตร์  กรรมการ 
 '.อาจารยว์ชิสุดา ร้อยพิลา   หวัหนา้สาขาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์  กรรมการ   
 a. อาจารยกิ์ตติคุณ เกริงกาํจรกิจ  อาจารยป์ระจาํคณะศิลปศาสตร์   กรรมการ 
 O. อาจารยนิ์พนธ์ องัศุธีรกลุ   อาจารยป์ระจาํคณะศิลปศาสตร์   กรรมการ 
 %. อาจารยน์บชนก แสงฉาย   อาจารยป์ระจาํสถาบนัภาษาต่างประเทศ  กรรมการ 
 c. อาจารยรั์ฏฐชญาพร โอสถ   อาจารยป์ระจาํสถาบนัภาษาต่างประเทศ  กรรมการ 

Q. อาจารยณ์ฐักร เดชา   อาจารยป์ระจาํสถาบนัภาษาต่างประเทศ  กรรมการ 
h. นางสาวฮายาตี สาหะ   เจา้หนา้ที$สถาบนัภาษาต่างประเทศ            กรรมการและเลขานุการ 
 

 

 

 

 

 

หน้าที�และความรับผดิชอบ 
 P. ตอ้นรับ ดูแลวทิยากร ผูน้าํเสนอผลงาน และผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาเขา้ที$ประชุม 
 L. รับลงทะเบียนและแจกเอกสารการประชุม 

'. จดัเตรียมอาหารและเครื$องดื$มสาํหรับผูน้าํเสนอผลงาน  
 a. งานอื$น ๆ ที$ไดรั้บมอบหมาย(ตามความเหมาะสม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

V. กองบรรณาธิการ 
 P. ศาสตราจารย ์ดร.ชยัยงค ์พรหมวงศ ์   รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ   ประธาน 
 L. รองศาสตราจารย ์ดร.สถิตย ์ นิยมญาติ  รองอธิการบดีฝ่ายวจิยัและบริการวชิาการ รองประธาน 
 '. ศาสตราจารย ์ดร จงจิตร์ หิรัญลาภ   คณบดีคณะเทคโนโลยแีละนวตักรรม  กรรมการ 
 a. รองศาสตราจารย ์ดร.พีรพงศ ์ทิพนาค  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์   กรรมการ 
 O. รองศาสตราจารย ์ดร.ปัญญา รุงเรือง   คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์   กรรมการ 

%.  รองศาสตราจารย ์ระววิรรณ แสงฉาย  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์  กรรมการ 
c. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.บุรพร  กาํบุญ   คณบดีคณะบริหารธุรกิจ   กรรมการ 
Q. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พนม  วรรณศิริ  คณบดีคณะนิเทศศาสตร์   กรรมการ 
h. ผูช่้วยศาสตราจารย ์อุทยั  อึeงเจริญ   คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์   กรรมการ 
PM. ผูช่้วยศาสตราจารย ์วทิยา เบญ็จาธิกลุ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
       รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร์  กรรมการ 
PP. อาจารย ์ดร.ดวงฤทธิ_  เบ็ญจาธิกลุชยัรุ่งเรือง  คณบดีคณะรัฐศาสตร์   กรรมการ 
PL. อาจารย ์ดร.สุวมิล จอดพิมาย   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์   กรรมการ 
P'. อาจารย ์ดร.ธวชัชยั  กาญจนะทวกีลุ   คณบดีวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา กรรมการ  
Pa. อาจารย ์ดร.สุพตัรา จนัทนะศิริ   คณบดีคณะบญัชี    กรรมการ 
PO. อาจารย ์ดร.สมพงษ ์สุเมธกชกร            คณบดีคณะศิลปศาสตร์   กรรมการ 
P%. อาจารย ์พิชิต กาลจกัร             คณบดีคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี กรรมการ 
Pc. อาจารยนิ์วฒัน์ ชูทวน    คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์   กรรมการ 
PQ. อาจารย ์ดร.เสาวนีย ์สมนัตต์รีพร   ผูอ้าํนวยการสาํนกัวจิยั              กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 

 หน้าที�และความรับผดิชอบ 
1. กาํหนดรูปแบบ  วธีิการรับลงทะเบียน 
2. จดัทาํหลกัเกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือกผลงานวจิยัทั#งภาคบรรยาย  และภาคโปสเตอร์ 
3. คดัเลือกผูท้รงคุณวฒิุในการประเมินผลงานวจิยั 
4. ติดตามผลและประเมินการดาํเนินงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
V.�  คณะอนุกรรมการพจิารณาผลงาน 

V.�.�  คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒพิจิารณาผลงาน  กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 

  ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 
   P. ศาสตราจารย ์ดร.ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์                      รองอธิการฝ่ายวชิาการ                 ประธาน 
 L. รองศาสตราจารย ์ดร.สถิตย ์ นิยมญาติ รองอธิการบดีฝ่ายวจิยัและบริการวชิาการ  รองประธาน 

'. ผูช่้วยศาสตราจารย ์วทิยา  เบ็ญจาธิกลุ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อนุกรรมการ 
a. รองศาสตราจารย ์ดร.พีรพงศ ์ทิพนาค คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  อนุกรรมการ 

 O. รองศาสตราจารย ์ดร.ปัญญา  รุ่งเรือง คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์  อนุกรรมการ 
   %. ผูช่้วยศาสตราจารย ์เสงี$ยม  บุษบาบาน คณบดีคณะนิติศาสตร์   อนุกรรมการ 
 c. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พนม วรรณศิริ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์  อนุกรรมการ 
 Q. รองศาสตราจารย ์ดร.ประไพศรี โหล้าํยอง ผูอ้าํนวยการสถาบนัภาษาต่างประเทศ อนุกรรมการ 
  h. รองศาสตราจารย ์ดร.กมลพร  กลัยาณมิตร อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
 PM. รองศาสตราจารย ์ดร.ประณต มีสอน อาจารยป์ระจาํคณะดุริยางคศาสตร์ อนุกรรมการ 
 PP. รองศาสตราจารย ์ดร.นพพร ด่านสกลุ อาจารยป์ระจาํคณะดุริยางคศาสตร์ อนุกรรมการ 
  PL. รองศาสตราจารย ์ดร.พรพิพฒัน์  เพิ$มผล อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์  อนุกรรมการ 
 P'. รองศาสตราจารย ์ดร.สุเทพ  อ่วมเจริญ อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์  อนุกรรมการ 
 Pa. รองศาสตราจารย ์ดร.ชวนชม  ชินะตงักรู อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์  อนุกรรมการ 
 PO. รองศาสตราจารย ์ดร.สมเกียรติ  ศรีจกัรวาฬ อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์  อนุกรรมการ 
 P%. รองศาสตราจารย ์ดร.สมหญิง  จนัทรุไทย อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์  อนุกรรมการ 
 Pc. รองศาสตราจารย ์ววิฒัน์ เอี$ยมไพรวนั อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
 18. รองศาสตราจารย ์อรวรรณ บรรจงศิลปะ อาจารยป์ระจาํคณะดุริยางคศาสตร์ อนุกรรมการ 
 Ph. รองศาสตราจารย ์สธน โรจนตระกลู อาจารยป์ระจาํคณะดุริยางคศาสตร์ อนุกรรมการ 
 LM. รองศาสตราจารย ์ศิริพร สจัจานนท ์ อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ  อนุกรรมการ 
 LP. รองศาสตราจารย ์ดารา ทีปะปาล อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ  อนุกรรมการ 
 L'. รองศาสตราจารย ์ดิเรก ทองอร่าม อาจารยป์ระจาํคณะเทคโนโลยแีละนวตักรรม อนุกรรมการ 
 La. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เฉลิมพล งามสุทธิ อาจารยป์ระจาํคณะดุริยางคศาสตร์ อนุกรรมการ 
 LO. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุทิน นพเกต ุ อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
 L%. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เจริญ  แสนภกัดี อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์  อนุกรรมการ 
 Lc. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วไิลลกัษณ์ เสรีตระกลู อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์  อนุกรรมการ 
 LQ. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นิตยา  ศรีมกฏุพนัธ์ อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์  อนุกรรมการ 
 Lh. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ขนิษฐา  ศรีตะวนั อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์  อนุกรรมการ 
 'M. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เกศสุดา  รัชฎาวศิิษฐกลุ อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์  อนุกรรมการ 
 'P. อาจารย ์ดร.จุฑาศิริ ยอดวเิศษ อาจารยป์ระจาํคณะดุริยางคศาสตร์ อนุกรรมการ 
 'L. อาจารย ์ดร.ทรงพล สุขมุวาท อาจารยป์ระจาํคณะดุริยางคศาสตร์ อนุกรรมการ 
 ''. อาจารย ์ดร.ณรงคศ์กัดิ_  ศรีบรรดาศกัดิ_ วชัราภรณ์ อาจารยป์ระจาํคณะดุริยางคศาสตร์ อนุกรรมการ 
 'a. อาจารย ์ดร.นิวฒัน์ วรรณธรรม อาจารยป์ระจาํคณะดุริยางคศาสตร์ อนุกรรมการ 
 'O. อาจารย ์ดร.จุฑารัตน์  นิรันดร อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์  อนุกรรมการ 
 '%. อาจารย ์ดร.สมใจ  เดชบาํรุง อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์  อนุกรรมการ 



 
 

 'c. อาจารย ์ดร.เพช็รรัตน์  ฮีมินกลู อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์  อนุกรรมการ 
 'Q. อาจารย ์ดร.อารมณ์  จินดาพนัธ์ อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์  อนุกรรมการ 
 'h. อาจารย ์ดร.โอฬาร  กาญจนากาศ อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์  อนุกรรมการ 
 aM. อาจารย ์ดร.ประพฒัน์พงศ ์ เสนาฤทธิ_  อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์  อนุกรรมการ 
 aP. อาจารย ์ดร.ลดัดาวลัย ์ คงสมบูรณ์ อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์  อนุกรรมการ 
 aL. อาจารย ์ดร.กมลมาลย ์ ไชยศิริธธญัญา อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์  อนุกรรมการ 
 a'. อาจารย ์ดร.ประพนธ์ นอ้ยเภา อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
 aa. อาจารย ์ดร.บรรจง  โซ๊ะมณี อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
 aO. อาจารย ์ดร.อุไรวรรณ  พงษสุ์ภากลุ อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
 a%. อาจารย ์ดร.เกียรติศกัดิ_   กลัยาสิริวฒัน์ อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
 ac. อาจารย ์ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
 aQ. อาจารย ์ดร.ชนะ  รัตนภกัดี อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
 49. อาจารย ์ดร.เถลิงศกัดิ_   เสนาคาํ อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
 OM. อาจารย ์ด.ร.อดุลย ์ เลาหพล อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
 OP. อาจารย ์ดร.นพคุณ  ทอดสนิท อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
 OL. อาจารย ์ดร.ยทุธนา  หาระบุตร อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
 O'. อาจารย ์ดร.สุภาพ  ปูรานิธี อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
 Oa. อาจารย ์ดร.ภาสกร  วฒัาย ุ อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
 OO. อาจารย ์ดร.บุญช่วย  แจง้เวชฉาย อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
 O%. อาจารย ์ดร.บุษรา  มุย้อิ#ง อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
 Oc. อาจารย ์ดร.อนนัต ์ โพธิกลุ อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
 OQ. อาจารย ์ดร.กญัญาณฐั  ใฝคาํ อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
 Oh. อาจารย ์ดร.ญาติมา  นุชแดง อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
 %M. อาจารย ์ดร.จรินทร์  สวนแกว้ อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
 %P. อาจารย ์ดร.ธวชัชยั แสวงทรัพย ์ อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
 %L. อาจารย ์ดร.บุญเลิศ  ไพรินทร์ อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
 %'. อาจารย ์ดร. พีระ  อินทรทูต อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
 %a. อาจารย ์ดร..ศิริพร  วณิชธนานนัต ์ อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
 %O. อาจารย ์ดร.ปรียาพร   เหตระกลู อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
 66. อาจารย ์ดร.ประถมาภรณ์  รัตนภกัดี อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
 %c. อาจารย ์ดร.ฉตัรชยั  วณิชธนานนัต ์ อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
 %Q. อาจารย ์ดร.อาริยา  จิรพงศานานุรักษ ์ อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
 %h. พ.ต.อ.ดร. ดร .ขิง  แขวงวเิศษชยัชาญ อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
 70. พล.อ.อ. ดร.คาํรบ  ลียะวณิช อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
 cP. พ.ต.ท.ดร. จิตต ์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ ์ อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
 cL. อาจารย ์ดร.สมบติั  อรรถพิมล อาจารยป์ระจาํคณะนิติศาสตร์  อนุกรรมการ 
 c'. อาจารย ์ดร.รัสรินทร์  พงษลี์# รัตน ์ อาจารยป์ระจาํคณะนิติศาสตร์  อนุกรรมการ 

ca. อาจารย ์ดร.สามารถ  ปรมานิติวิ_  อาจารยป์ระจาํคณะนิติศาสตร์  อนุกรรมการ 
cO. อาจารย ์ดร.ศิรชญาน์  การะเวก อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ  อนุกรรมการ 
c%. อาจารย ์ดร.กญัญาณฐั ไฝคาํ อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ  อนุกรรมการ 



 
 

cc. อาจารย ์ดร.ทิพยล์าวลัย ์แกว้นิล อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ  อนุกรรมการ 
cQ. อาจารย ์ดร.ณฐัวชัร์ เผา่ภู่ อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ  อนุกรรมการ 
ch. อาจารย ์ดร.ชุชาติ ปรักทยานนท ์ อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ  อนุกรรมการ 
QM. อาจารย ์กฤษฎาภรณ์ รุจิธาํรงกลุ อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ  อนุกรรมการ 
QP. อาจารย ์ดร.นภทัร จนัทรารมย ์ อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ  อนุกรรมการ 
QL. อาจารย ์ดร.ประพฒัสอน เปียกสอน อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ  อนุกรรมการ 
Q'. อาจารย ์ดร.ณฐัภูอิสร์ ศรีเพชร อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ  อนุกรรมการ 
Qa. อาจารย ์ดร.ณชัชา กริ$มใจ อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ  อนุกรรมการ 
QO. อาจารย ์ดร.ชนนัชิดา กิจประเสริฐ อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ  อนุกรรมการ 
Q%. อาจารย ์ดร.ธนวฒัน์ ทีปะปาล อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ  อนุกรรมการ 
Qc. อาจารย ์ดร.ศิวะกลุ ธงชยัสุริยา อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ  อนุกรรมการ 
QQ. อาจารย ์ณฐัวฒิุ พลศรี อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ  อนุกรรมการ 
Qh. อาจารย ์ดร.กว ีบุญเลิศวณิชย ์ อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ  อนุกรรมการ 
hM. อาจารย ์ดร.พิบูล ทีปะปาล อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ  อนุกรรมการ 
hP. อาจารย ์ดร.ลาวลัย ์ตน้สกลุรุ่งเรือง อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ  อนุกรรมการ 
hL. อาจารย ์ดร.พงษเ์ทพ ศรีโสภาจิต อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ  อนุกรรมการ 
h'. อาจารย ์ดร.ราวดี สุริสระพนัธ์ุ อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ  อนุกรรมการ 
ha. อาจารย ์ดร.พีรวฒัน์ ชูเกียรติ อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ  อนุกรรมการ 
hO. อาจารย ์ดร.ธีระพงศ ์ธนเจริญรัตน ์ อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ  อนุกรรมการ 
h%. อาจารย ์ดร.จรูญ ชาํนาญไพร อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ  อนุกรรมการ 
hc. อาจารย ์ดร.จุฬาลกัษณ์ ฟรููโนะ อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ  อนุกรรมการ 
hQ. อาจารย ์ดร.สุภาสินีย ์ปริญญาพิพนธ์ อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ  อนุกรรมการ 
hh. ร้อยตรี ดร.บุญช่วย แจง้เวชฉาย อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ  อนุกรรมการ 
PMM. อาจารย ์อุไรรัตน์ สิงหนาท อาจารยป์ระจาํคณะสาธารณสุขศาสตร์ อนุกรรมการ 
 

    ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
  P. ศาสตราจารย ์ดร.สาํเรียง เมฆเกรียงไกร  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  อนุกรรมการ 
 2. Professor Dr. Terry Miller  Kent State University   อนุกรรมการ 
 '. รองศาสตราจารย ์ดร.ชนิดา ม่วงแกว้  ขา้ราชการบาํนาญ   อนุกรรมการ 
 a. รองศาสตราจารย ์ดร.ประยงค ์กลั$นฤทธิ_   ขา้ราชการบาํนาญ   อนุกรรมการ 
 O. รองศาสตราจารย ์ดร.บาหยนั อิ$มสาํราญ  ขา้ราชการบาํนาญ   อนุกรรมการ 
 %. รองศาสตราจารย ์ดร.มลัลิกา  พินิจจนัทร์  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง  อนุกรรมการ 
 c. รองศาสตราจารย ์ดร.ยศศกัดิ_   โกไศยกานนท ์  มหาวทิยาลยัศรีปทุม   อนุกรรมการ 
 Q. รองศาสตราจารย ์ดร.สาโรช  โศภีรักข ์  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กาํแพงแสน อนุกรรมการ 
 h. รองศาสตราจารย ์ดร.สุวรรณา  นาควบูิลยว์งศ ์  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กาํแพงแสน อนุกรรมการ 
 PM. รองศาสตราจารย ์ดร.วรัทยา  ธรรมกิตติภพ  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กาํแพงแสน อนุกรรมการ 
 PP. รองศาสตราจารย ์ดร.สนัติ  ศรีสวนแตง  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กาํแพงแสน อนุกรรมการ 
 PL. รองศาสตราจารย ์ดร.ปริยาภรณ์  ตั#งคุณานนัท ์  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 
   เจา้คุณทหารลาดกระบงั  อนุกรรมการ 
 P'. รองศาสตราจารย ์ดร.โกวทิย ์ขนัธศิริ  มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต  อนุกรรมการ 



 
 

 14. Associate Professor Dr.Andrew Shariary  Kent State University   อนุกรรมการ 
 PO. รองศาสตราจารย ์ดร.มานพ วสุิทธิแพทย ์  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  อนุกรรมการ 
 P%. รองศาสตราจารย ์ดร.ดาํริ บรรณวทิยกิจ  มหาวทิยาลยัศิลปกร   อนุกรรมการ 
 Pc. รองศาสตราจารย ์ดร.จิรัฐ ชวนชม  มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต  อนุกรรมการ 
 PQ. รองศาสตราจารย ์ดร.ภคพล อนุฤทธิ_   มหาวทิยาลยัสยาม   อนุกรรมการ 
 Ph. รองศาสตราจารย ์ดร.เชาว ์โรจนแสง  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  อนุกรรมการ 
 LM. รองศาสตราจารย ์ดร.พิชาภพ พนัธ์ุแพ  มหาวทิยาลยัราชมงคลลา้นนา  อนุกรรมการ 
 LP. รองศาสตราจารย ์ดร.สุทธินนัทน์ พรหมสุวรรณ  มหาวทิยาลยักรุงเทพ   อนุกรรมการ 
 LL. รองศาสตราจารย ์ดร.นนัทิยา นอ้ยจนัทร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา  อนุกรรมการ 
 L'. รองศาสตราจารย ์ธโสธร  ตูท้องคาํ  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  อนุกรรมการ 
 La. รองศาสตราจารย ์จงกล  แก่นเพิ$ม  ขา้ราชการเกษียน   อนุกรรมการ 
 LO. รองศาสตราจารย ์บุญฑวรรณ วงิวนิ  มหาวทิยาลยัราชภฏัลาํปาง  อนุกรรมการ 
 L%. รองศาสตราจารย ์ไพรัช พนัธ์ุชาตรี  มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม  อนุกรรมการ 
 Lc. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กณัฑธิ์มา  นิลทองคาํ  มหาวทิยาลยัราชภฎันครปฐม  อนุกรรมการ 
 LQ. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุวฒัน์ ฉิมะสงัคนนัท ์  มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม  อนุกรรมการ 
 Lh. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุรเสกย ์พงษห์าญยทุธ  มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม  อนุกรรมการ 
 'M. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธงชยั พงศศิ์ทธิกาญจนา  มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม  อนุกรรมการ 
 31. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุพจน ์ยคุลธรวงศ ์  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  อนุกรรมการ 
 32. ผูช่้วยศาสตราจารย ์นต.ดร.สญัชยั  พฒันสิทธิ_   มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  อนุกรรมการ 
 ''. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ฐานะวฒันา สุขวงศ ์  มหาวทิยาลยัสวนดุสิต   อนุกรรมการ 
 'a. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศศิพร ต่ายคาํ  มหาวทิยาลยัสวนดุสิต   อนุกรรมการ 
 'O. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ขนิษฐา ปาลโมกข ์  มหาวทิยาลยัสวนดุสิต   อนุกรรมการ 
 '%. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วชิิต  บุญสนอง   มหาวทิยาลยัราชพฤกษ ์  อนุกรรมการ 
 'c. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชุมพล  รอดแจ่ม  มหาวทิยาลยัราชพฤกษ ์  อนุกรรมการ 
 'Q. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รัตนา วงครั์ศมีเดือน  มหาวทิยาลยัสวนดุสิต   อนุกรรมการ 
 'h. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ญาลิสา ตน้สอน  มหาวทิยาลยัสวนดุสิต   อนุกรรมการ 
 aM. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธนากร ปักษา  มหาวทิยาลยัสวนดุสิต   อนุกรรมการ 
 aP. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุรพงษ ์นิ$มสมบุญ  มหาวทิยาลยัสวนดุสิต   อนุกรรมการ 
 aL. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.บุศรินทร์  ชื$นศิลป์  มหาวทิยาลยัสวนดุสิต   อนุกรรมการ 
 a'. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กฤษณ์ รักชาติสุวรรณ  มหาวทิยาลยัมหิดล   อนุกรรมการ 
 aa. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ทนพ กิตติพงศ ์พลูชอบ  มหาวทิยาลยัมหิดล   อนุกรรมการ 
 aO. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พราม อินพรม  มหาวทิยาลยัมหิดล   อนุกรรมการ 
 a%. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พิชิต  รัชตพิบุลภพ  มหาวทิยาลยัราชพฤกษ ์  อนุกรรมการ 
 ac. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เสาวนารถ  เลก็ลอสินธ์ุ  มหาวทิยาลยัราชพฤกษ ์  อนุกรรมการ 
 aQ. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อาํพร  ปัญญา  มหาวทิยาลยัราชพฤกษ ์  อนุกรรมการ 
 ah. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธีระศกัดิ_   บึงมุม  มหาวทิยาลยัปทุมธานี   อนุกรรมการ 
 OM. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไพฑูรย ์ เริงกมล  ขา้ราชการบาํนาญ   อนุกรรมการ 
 51. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อจัฉรา  ศรีพนัธ์  มหาวทิยาลยันเรศวร   อนุกรรมการ 
 OL. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ขนิษฐา  สุขสวสัดิ_   มหาวทิยาลยัรัตนบณัฑิต  อนุกรรมการ 
 O'. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จนัทรานุช  มหากาญจนะ  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ อนุกรรมการ 



 
 

 Oa. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธิติวฒิุ  หมั$นมี  มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั อนุกรรมการ 
 OO. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธเนศ  ภิรมยก์าร  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 
   เจา้คุณทหารลาดกระบงั  อนุกรรมการ 
 O%. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมัพนัธ์ จนัทร์ดี  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ อนุกรรมการ 
 Oc. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ภาคภูมิ ฤขระเมธ  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  อนุกรรมการ 
 OQ. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประยงค ์มีใจซื$อ  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง  อนุกรรมการ 
 Oh. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ประสงค ์อุทยั  มหาวทิยาลยัธนบุรี   อนุกรรมการ 
 %M. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ทศัวลัย ์คมัภีระพนัธ์ุ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี อนุกรรมการ 
 %P. อาจารย ์ดร.วฒิุ วชัโรดมประเสริฐ  มหาวทิยาลยัธนบุรี   อนุกรรมการ 
 %L. อาจารย ์ดร.ธีรนุช  ทองชิว      กระทรวงการคลงั    อนุกรรมการ 
 %'. อาจารย ์ดร.รุจิภาส ภูธนญัพิภทัทร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา อนุกรรมการ 
 %a. อาจารย ์ดร.อภิชาติ  พานสุวรรณ  มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา อนุกรรมการ 
 %O. อาจารย ์ดร.ประพนัธ์ศกัดิ_  พุม่อินทร์  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  อนุกรรมการ 
 %%. อาจารย ์ดร.อาทิตย ์โพธิ_ ศรีทอง  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  อนุกรรมการ 
 %c. อาจารย ์ดร.กลุธิดา  นาคะเสถียร  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  อนุกรรมการ 
 %Q. อาจารย ์ดร.พภสัสรณ์  วรภทัร์ถิระกลุ  มหาวทิยาลยัเวสเทิร์น   อนุกรรมการ 
 %h. อาจารย ์ดร.นภาภรณ์  ธญัญา  มหาวทิยาลยัเวสเทิร์น   อนุกรรมการ 
 cM. อาจารย ์ดร.พภสัสรณ์ วรภทัร์ถิระกลุ มหาวทิยาลยัเวสเทิร์น   อนุกรรมการ 

 cP. อาจารย ์ดร.มยษิรดา ทองเก็ด มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ อนุกรรมการ 

 cL. อาจารย ์ดร.วาสุกาญจน์ งามโฉม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ อนุกรรมการ 
 c'. อาจารย ์ดร.ฐิติมนต ์ธนกิติเอื#อองักรู มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ อนุกรรมการ 
 ca. อาจารย ์ดร.มาลยั กมลสกลุชยั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ อนุกรรมการ 
 cO. อาจารย ์ดร.ดารารัตน์ สุขแกว้ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ อนุกรรมการ 
 c%. อาจารย ์ดร.ชยัวฒัน์ ประสงคส์ร้าง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ อนุกรรมการ 

 cc. อาจารย ์ดร.ชื$นอารมณ์ จนัทิมาชยัอมร มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา  อนุกรรมการ 

 cQ. อาจารย ์ดร.ชยัฤทธิ_  ทองรอด มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา  อนุกรรมการ 

 ch. อาจารย ์ดร.รักเกียรติ จาริก มหาวทิยาลยัรามคาํแหง  อนุกรรมการ 

 QM. อาจารย ์ดร.แกว้ตา ผูพ้ฒันพงษ ์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง  อนุกรรมการ 

 QP. อาจารย ์ดร.สรรชยั กิติยานนท ์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง  อนุกรรมการ 

 QL. อาจารย ์ดร.ศิริรัตน์  ทองมีศรี  มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร  อนุกรรมการ 
 Q'. อาจารย ์ดร.วศิิษฐ ์ฤทธิบุญไชย  มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม  อนุกรรมการ 
 Qa. อาจารย ์ดร.ธนธสั ทพัมงคล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร อนุกรรมการ 

 QO. อาจารย ์ดร.ชยัเสฎฐ ์พรหมศรี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร อนุกรรมการ 

 Q%. อาจารย ์ดร.ธนกร ลิ#มศรัณย ์ มหาวทิยาลยัสยาม   อนุกรรมการ 

 87. พลเรือโท ดร.นิทศัน์  เพช็ร์นอ้ย มหาวทิยาลยัสยาม   อนุกรรมการ 

 QQ. อาจารย ์ดร.กาญจนา  รอดแกว้ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  อนุกรรมการ 
 Qh. อาจารย ์ดร.เกียรติศกัดิ_   แสงอรุณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อนุกรรมการ 
 hM. อาจารย ์ดร.ไตรมาศ  พลูผล  วทิยาลยันอร์ทเทิร์น   อนุกรรมการ 
 hP. อาจารย ์ดร.ปราโมทย ์ด่านประดิษฐ ์  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม  อนุกรรมการ 
 hL. อาจารย ์ดร.ประยทุธ์ สวสัดิเรียวกลุ  มหาวทิยาลยัชินวตัร   อนุกรรมการ 



 
 

  h'. อาจารย ์ดร.วภิพ  ทีมสุวรรณ  The University of Tsukuba,Japan อนุกรรมการ 
  ha. อาจารย ์ดร.ปุริม  ดชัมุกข ์  มหาวทิยาลยันเรศวร   อนุกรรมการ 
  hO. อาจารย ์ดร.สุเทพ  คชดี  มหาวทิยาลยัปทุมธานี   อนุกรรมการ 
  h%. อาจารย ์ดร.อนุวตั  กระสงัข ์  มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั อนุกรรมการ 
  hc. อาจารย ์ดร.ปฐมบุตร แกว้สมนึก  มหาวทิยาลยัราชภฎัอยธุยา  อนุกรรมการ 
 hQ. อาจารย ์ดร.ฐิติมา  โหล้าํยอง  มหาวทิยาลยัราชพฤกษ ์  อนุกรรมการ 
 hh. อาจารย ์ดร.จามจุรี จาํเมือง  โรงเรียนวดัมงคลวราราม กรุงเทพมหานคร อนุกรรมการ 
 PMM. อาจารย ์ดร.เฉลิมชยั  ศุขไพบูลย ์ มหาวทิยาลยัราชภฎัธนบุรี  อนุกรรมการ 
 PMP. อาจารย ์ดร.เสรี  ปรีดาศกัดิ_  กระทรวงศึกษาธิการ   อนุกรรมการ 
 PML. อาจารย ์ดร.เศรษฐชยั ชยัสนิท มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี อนุกรรมการ 

 PM'. อาจารย ์ดร.ธงชยั เหมทานนท ์ วทิยาลยัเทคโนโลยสียาม  อนุกรรมการ 

 PMa. อาจารย ์ดร.ธเนศ อุ่นปรีชาวณิชย ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม อนุกรรมการ 

 PMO. อาจารย ์ดร.สายสุนีย ์ทบัทิมเทศ คณะแพทยศ์าสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี อนุกรรมการ 

 PM%. อาจารย ์ดร.ณีรนุช กล่อมดี กองทพัอากาศ   อนุกรรมการ 

 PMc. พ.อ.อ.ดร.พนัธ์ุศกัดิ_  ไทยสิทธิ มหาวทิยาลยัรังสิต   อนุกรรมการ 
 PMQ. อาจารย ์ดร.ประเวศน์ มหารัตน์สกลุ นกัวชิาการอิสระ   อนุกรรมการ 

 PMh. อาจารย ์ดร.อมรวรรณ กลั$นแกว้ นกัวชิาการอิสระ   อนุกรรมการ 

  PPM. อาจารย ์ดร.พษิต แกว้ศรีงาม  นกัวชิาการอิสระ   อนุกรรมการ 
 
 
V.�.�. คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒพิจิารณาผลงาน  กลุ่มวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 

 P. รองศาสตราจารย ์ดร.สุลี ทองวเิชียร  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ อนุกรรมการ 
 L. อาจารย ์ดร.ธวชัชยั กาญจนะทวกีลุ  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา อนุกรรมการ 
 '. รองศาสตราจารย ์ดร.สพ.ญ.พกัตร์พิมล มหรรณพ อาจารยป์ระจาํคณะสาธารณสุขศาสตร์ อนุกรรมการ 
 a. รองศาสตราจารย ์ดร.ทศันีย ์นนทะสร  อาจารยป์ระจาํคณะพยาบาลศาสตร์ อนุกรรมการ 
 O. รองศาสตราจารย ์ดร.รุ่งโรจน์ พุม่ริ#ว  อาจารยป์ระจาํคณะสาธารณสุขศาสตร์ อนุกรรมการ 
 %. รองศาสตราจารย ์ดร.สุเทพ ศิลปานนัทกลุ  อาจารยป์ระจาํคณะสาธารณสุขศาสตร์ อนุกรรมการ 
 c. รองศาสตราจารย ์ดร.เฉลิม ตนัสกลุ  อาจารยป์ระจาํคณะสาธารณสุขศาสตร์ อนุกรรมการ 
 Q. รองศาสตราจารย ์เพียงจนัทร์ โรตจนวภิาต  อาจารยป์ระจาํคณะสาธารณสุขศาสตร์ อนุกรรมการ 
 h. อาจารย ์ดร.เจือจนัทร์ วฒักีเจริญ  อาจารยป์ระจาํคณะพยาบาลศาสตร์ อนุกรรมการ 
 PM. อาจารย ์ดร.สุวมิล แสนเวยีงจนัทร์  อาจารยป์ระจาํคณะพยาบาลศาสตร์ อนุกรรมการ 
  

 

  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

 P. ศาสตราจารย ์ดร.สมจิตน์  สุพรรณทศั มหาวทิยาลยัวไลยอลงกรณ์  อนุกรรมการ 
 L. ศาสตราจารย ์ดร.ลีลา  กิตติกลุ มหาวทิยาลยัมหิดล   อนุกรรมการ 
 '. รองศาสตราจารย ์ดร.พญ.อรพินท ์ สิงหเดช มหาวทิยาลยัมหิดล   อนุกรรมการ 
 a. รองศาสตราจารย ์ดร.วนัเพญ็ แกว้ปาน มหาวทิยาลยัมหิดล   อนุกรรมการ 
 O. รองศาสตราจารย ์ดร.อาภาพร  เหล่าวฒันา มหาวทิยาลยัมหิดล   อนุกรรมการ 



 
 

 %. รองศาสตราจารย ์ดร.เฉลิมชยั  ชยักิตติกรณ์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์   อนุกรรมการ 
 c. รองศาสตราจารย ์ดร.อรพรรณ ลือบุญวชัชยั วทิยาลยัเซ็นหลุยส์   อนุกรรมการ 
 Q. รองศาสตราจารย ์ดร.รัชนี  สรรเสริญ มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง   อนุกรรมการ 
 h. รองศาสตราจารย ์ดร.สุวรรณา จนัทร์ประเสริฐ มหาวทิยาลยับูรพา   อนุกรรมการ 
 PM. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุทธีพร มูลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  อนุกรรมการ 
 PP. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กรรณิการ์  สุวรรณโคตร มหาวทิยาลยัราชภฎัธญัญบุรี  อนุกรรมการ 
 PL. ผูช่้วยศาสตราจารย.์ดรสุพชัริน เขมรัตน ์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์   อนุกรรมการ 
 P'. อาจารย ์ดร.สมพร  ส่งตระกลู มหาวทิยาลยับูรพา   อนุกรรมการ 
 Pa. อาจารย ์ดร.อนุสรณ์  มนตรี มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  อนุกรรมการ 
 PO. อาจารย ์ดร.ประทีป ปุณวฒันา นกัวชิาการอิสระ   อนุกรรมการ 
  P%. อาจารย ์สุรศกัดิ_  กอ้งเกียรติกลุ กระทรวงสาธารณสุข   อนุกรรมการ 
 

 

V.�..  คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒพิจิารณาผลงาน  กลุ่มวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 
  P. ศาสตราจารย ์ดร.จงจิตร์  หิรัญลาภ  คณะบดีคณะเทคโนโลยแีละนวตักรรม อนุกรรมการ 
  L. ผูช่้วยศาสตราจารย ์อุทยั อึeงเจริญ  คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์ อนุกรรมการ 
  '. อาจารยพิ์ชิต  กาลจกัร  คณบดีคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี อนุกรรมการ 
  a. รองศาสตราจารยบุ์ญชู  เรืองพงศรีสุข  อาจารยป์ระจาํคณะเทคโนโลยแีละนวตักรรม อนุกรรมการ 
  O. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ประกอบ  มณีเนตร  อาจารยป์ระจาํคณะวศิวกรรมศาสตร์ อนุกรรมการ 
  %. อาจารย ์ดร.พทุธิพงษ ์ จรูญสิริพนัธ์  อาจารยป์ระจาํคณะวศิวกรรมศาสตร์ อนุกรรมการ 
  c. อาจารย ์ดร.ศิริพงษ ์ เชยพนัธ์ุ  อาจารยป์ระจาํคณะวศิวกรรมศาสตร์ อนุกรรมการ 
  Q. อาจารย ์ดร.กฤษดา  เสือเอี$ยม  อาจารยป์ระจาํคณะวศิวกรรมศาสตร์ อนุกรรมการ 
  h. อาจารย ์ดร.อิสระ  เสรีวฒันวฒิุ  อาจารยป์ระจาํคณะวศิวกรรมศาสตร์ อนุกรรมการ 
  PM. อาจารย ์ดร.ขตัติยะ  สามี  อาจารยป์ระจาํคณะวศิวกรรมศาสตร์ อนุกรรมการ 
  PP. อาจารย ์ดร.ลาภยศ  ประเสริฐโศภิน อาจารยป์ระจาํคณะวศิวกรรมศาสตร์ อนุกรรมการ 
  12. อาจารย ์ดร.ธชัพรรณ  หนูเนียม  อาจารยป์ระจาํคณะเทคโนโลยแีละนวตักรรม อนุกรรมการ 
  P'. อาจารย ์ดร.สุนทร  แสงเพช็ร  อาจารยป์ระจาํคณะเทคโนโลยแีละนวตักรรม อนุกรรมการ 
  Pa. อาจารย ์ดร.ธเนศ  กิติศรีวรพนัธ์ุ  อาจารยป์ระจาํคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี อนุกรรมการ 

 PO. อาจารยอิ์ริยา  ผอ่งพิทยา  อาจารยป์ระจาํคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี อนุกรรมการ 
  P%. อาจารยพ์งษเ์ทพ ผลประเสริฐ  อาจารยป์ระจาํคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี อนุกรรมการ 
  Pc. อาจารยก์ลา้  ธานีโต  อาจารยป์ระจาํคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี อนุกรรมการ 
  PQ. อาจารยเ์อกชยั  ศิริเลิศพรรณา  อาจารยป์ระจาํคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี อนุกรรมการ 
  Ph. อาจารยภ์คัวลญัชญ์ ผาณิตพิเชษวงศ ์ อาจารยป์ระจาํคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี อนุกรรมการ 
  LM. อาจารยณ์ชัชา  วชิยั  อาจารยป์ระจาํคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี อนุกรรมการ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
  รองศาสตราจารย ์ดร.ปรุงศกัดิ_   อฒัพฒุ   มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา อนุกรรมการ 
  รองศาสตราจารย ์ดร.สมบติั  ทีฆทรัพย ์ มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย อนุกรรมการ 



 
 

  1. รองศาสตราจารย ์ดร.จอมภพ  แววศกัดิ_    มหาวทิยาลยัทกัษิณ อนุกรรมการ 
  L. รองศาสตราจารย ์ดร.แหลมทอง  เหล่าคงถาวร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 
   เจา้คุณทหารลาดกระบงั    อนุกรรมการ 
  '. รองศาสตราจารย ์สุรเชษฐ ์ ชุติมา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี อนุกรรมการ 
  a. รองศาสตราจารย ์ดร.ปรีดา  จนัทวงษ ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ อนุกรรมการ 
  O. รองศาสตราจารย ์วชิาญ  วมิานจนัทร์   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ อนุกรรมการ 
  6. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธนา  อนนัตร์าชา   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ อนุกรรมการ 
  c. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปัญญา  อรุณจรัสธรรม มหาวทิยาลยัมหิดล อนุกรรมการ 
  Q. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชลิดา อู่ตะเภา สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 
    เจา้คุณทหารลาดกระบงั อนุกรรมการ 
  9. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วรานนท ์คงสง มหาวทิยาลยัรามคาํแหง อนุกรรมการ 
  10. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปิติศานต ์กรํ# ามาตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี อนุกรรมการ 
  PP. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ณฏัฐ ์ มากลุ  มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร อนุกรรมการ 
  PL. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไพบูลย ์ ศรีอรุโณทยั สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาติสิรินธร 
   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์   อนุกรรมการ 
  13. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ทศัวลัย ์ คมัภีรพนัธ์    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี อนุกรรมการ 
  Pa. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ณฐัวฒิุ  ดุษฎี มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ อนุกรรมการ 
  PO. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สโรชา  เจริญวยั   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี อนุกรรมการ 
  P%. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สงัวาล  บกสุวรรณ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 
    เจา้คุณทหารลาดกระบงั อนุกรรมการ 
  Pc. อาจารย ์ดร.ดีบุญ  เมธากลุชาติ  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ อนุกรรมการ 
  PQ. อาจารย ์ดร.ณรงค ์ วชัรเสถียร  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ 
  Ph. อาจารย ์ดร.ตอ้งชนะ  ทองทิพย ์  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ อนุกรรมการ 
  LM. อาจารย ์ดร.คุณากร  คิดดี  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 
    เจา้คุณทหารลาดกระบงั อนุกรรมการ 
  LP. อาจารย ์ดร.ภาณุพล  โขลนกระโทก สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 
    เจา้คุณทหารลาดกระบงั อนุกรรมการ 
  LL. อาจารย ์ดร.สนัติ  พฒันะวชิยั  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี อนุกรรมการ 
 L'. อาจารย ์ดร.นุชนาพร  พิจารณ์ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี   อนุกรรมการ  
 La. อาจารย ์ดร.บุญธิดา  ชุนงาม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ  อนุกรรมการ 
 LO. อาจารย ์ดร.ปิยะนนัท ์ พนากานต ์ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี   อนุกรรมการ 
 L%. อาจารย ์ดร.วรวทิย ์ โกสลาทิพย ์  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี อนุกรรมการ 
 Lc. อาจารย ์ดร.โสภา  วศิิษฎศ์กัดิ_     มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  อนุกรรมการ 
 LQ. อาจารย ์ดร.นพนนัท ์ นานคงแนบ    มหาวทิยาลยัมหิดล   อนุกรรมการ 
 Lh. อาจารย ์ดร.รัฐศกัดิ_   พรหมมาศ    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ อนุกรรมการ 
 'M. อาจารย ์ดร.อรวลี  อมรลีตระกลุ    มหาวิทยาลยัราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยน์นทบุรี อนุกรรมการ 
 'P. อาจารย ์ดร.นภนต ์ เกื#อนอ้ย   วทิยาลยัเทคนิคสมุทรปราการ  อนุกรรมการ 
 'L. อาจารย ์ดร.ฐกฤต  ปานขลิบ   วทิยาลยัเทคโนโลยสียาม   อนุกรรมการ 

 

 



 
 

 หน้าที�และความรับผดิชอบ 
 P. พิจารณาผลงานจากผูน้าํเสนอบทความเพื$อนาํเสนอแบบบรรยาย  หรือ  โปสเตอร์   
 L. ทาํรายงานสรุปผลเสนอต่อที$ประชุมกองบรรณาธิการและคณะกรรมการจดัประชุม 

 
 

�. คณะกรรมการฝ่ายการเงนิ 
 P.  รองศาสตราจารย ์ดร.ประไพศรี โหล้าํยอง ผูอ้าํนวยการสถาบนัภาษาต่างประเทศ   ประธาน 
 L. อาจารย ์ดร.เบญจภทัร วฒันกลุ  ผูอ้าํนวยการสาํนกังบประมาณและการเงิน  กรรมการ  
 3. อาจารย ์ดร.เสาวนีย ์สมนัตต์รีพร                     ผูอ้าํนวยการสาํนกัวจิยั    กรรมการ  

a. อาจารยป์ราณี  ทองศรีสุข   ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบ                      กรรมการและเลขานุการ 
 O.นายรชต  ศรีสกลุ    เจา้หนา้ที$ประจาํสาํนกัวจิยั    ผูช่้วยเลขานุการ 
  
 
 
 
 
 

 หน้าที�และความรับผดิชอบ 
 P. รับเงินลงทะเบียนผลงาน 
 L. สรุปยอดเงินลงทะเบียน 
 '. ตรวจสอบและจดัทาํค่าใชจ่้าย 
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