
คณะกรรมการจัดสัมมนาวิชาการและจัดประชุมวิชาการ 

คณะกรรมการจัดสัมมนาวิชาการและจัดประชุมวิชาการ 

ที่ปรึกษา   รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน 
ประธานคณะกรรมการ  ผูชวยอธิการบดีฝายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ วิทยาเขตกําแพงแสน 
กรรมการและเลขานุการ ประธานคณะกรรมการฝายเลขานุการจัดประชุมวิชาการ 
 ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) 
กรรมการและผูชวยเลขานุการ นางลาวัลย  เกียรติกําจาย 
 นายสมเกียรต ิ ไทยปรีชา 
 นางสาวอัจฉรา  นามวงศ 
 นางสาวรุงนภา  เลาเปยม 
 นางสาวผจงจิต  มวงพารา 
กรรมการ รองผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 
 (รองศาสตราจารยวิชัย  โฆสิตรัตน) 
 ประธานคณะกรรมการฝายประกวดผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอร 
 (นายภาสกร  วิริยารัมภะ)  
 ประธานคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ 
    (รองศาสตราจารยสนธิชัย  จันทรเปรม) 
 ประธานคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ สาขาสัตวและสัตวแพทย 

(ผูอํานวยการสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศุสัตว 
และผลิตภัณฑสัตว) 

 ประธานคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ สาขาวิศวกรรมศาสตร 
    (อาจารยศิริศักดิ ์ เชิดเกียรติพล) 
 ประธานคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ สาขาศึกษาศาสตร 
       และพัฒนศาสตร   
 (รองศาสตราจารยบรรจบ  ภิรมยคํา) 
 ประธานคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ สาขามนุษยศาสตรและ  
       สังคมศาสตร 
 (อาจารยอนามัย  ดําเนตร) 

ประธานคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
      และกีฬา  

 (ผูชวยศาสตราจารยสิริพร  ศศิมณฑลกุล) 
 ประธานคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร  
       เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 
 (อาจารยวีรชัย  พุทธวงศ) 



 ประธานคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ สาขาสงเสริมการเกษตร 
 (รองศาสตราจารยศุภพร  ไทยภักด)ี 
 ประธานคณะกรรมการฝายจัดทําวิทยาสาร 
 (ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน) 
 
คณะอนุกรรรมการจัดการประชุมวิชาการ สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ 
ที่ปรึกษา นายวิชัย  โฆษิตรัตน 
ประธานคณะอนุกรรมการ นายสนธิชัย  จันทรเปรม 
รองประธานคณะอนุกรรมการ นางพิสสวรรณ  เจียมสมบัต ิ
อนุกรรมการและเลขานุการ นางสาวพัชรินทร  ตัญญะ 
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ      นางชุติกาญจน  ฤกษประทานชัย   
 นางสาวจิตาภา จิตรักษา  
อนุกรรมการ นางรัชน ี ฮงประยูร  
 นางจินตนา  อันอาตมงาม   
     นายปราโมทย  สฤษดิ์นิรันดร  
     นายธรรมศักดิ ์ ทองเกต ุ   
    นายอรรถศิษฐ  วงศมณีโรจน    
     นางรงรอง  หอมหวล   
     นางสาวเบญจวรรณ  ศิริเวชวิวัฒน   
     นายนันทศักดิ ์ ปนแกว   
     นางสาวมาลี  ศรีสดสุข   
     นางสาวมณี  ตันติรุงกิจ   
     นางเสริมศิร ิ จันทรเปรม   
     นางสาวนงลักษณ  เทียนเสร ี   
     นางสาวสุจินต  ภัทรภูวดล   
     นางธีรนุต  รมโพธิ์ภักดิ ์   
     นางสาวบุบผา  คงสมัย   
     นายเกรียงศักดิ์  ไทยพงษ   
     นายวีระพันธุ  สรีดอกจันทร   
     นางสาวจุฑามาศ  รมแกว   
     นางสาวจุฑาเทพ  วัชระไชยคุปต   
     นางสาวอรอุบล  ชมเดช   
 
 
 



คณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการ สาขาสัตวและสัตวแพทย 
ประธานคณะอนุกรรมการ รองศาสตราจารยอุทัย  คันโธ 
รองประธานคณะอนุกรรมการ รองศาสตราจารยทวีศักดิ ์ สงเสริม 
 หัวหนาสถานีวิจัยประมง กําแพงแสน 
อนุกรรมการและเลขานุการ ผูชวยศาสตราจารยเลอชาต ิ บุญเอก 
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ นางวิไลลักษณ  ชาวอุทัย 
     นางผุสด ี หมื่นราษฎร 
     นางสาววราพร  พิมพประไพ 
     นายสุรชัย  เปยมคลา  
 นางสาวปฏิมา  อูสูงเนิน 
 นางสรัสนันท  สุขพิมาย 
 นางสาวทัศนันทน  หงสะพัก 
อนุกรรมการ   หัวหนาภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กําแพงแสน  
     หัวหนาภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวเลี้ยง  
     หวัหนาภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขและบริการวินิจฉัย  
     หัวหนาภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวใหญและสัตวปา  
     หัวหนาภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว 
     หัวหนาศูนยคนควาและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว 
     ผูอํานวยการศูนยวิจัยและฝกอบรมการเลี้ยงสุกรแหงชาต ิ
     หัวหนาศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค 
     หัวหนาศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตนม 
     หัวหนาศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตสัตวเคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก 
     หัวหนาศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตสัตวปก 
     หัวหนาศูนยวิจัยและพัฒนาผลิตผลจากสัตว 
     หัวหนาสถานีวิจัยทับกวาง 
     รองศาสตราจารยนวลจันทร  พารักษา 
     ผูชวยศาสตราจารยสิรินทรพร  สินธุวณิชย 
     ผูชวยศาสตราจารยอรประพันธ  สงเสริม 
     ผูชวยศาสตราจารยศศิธร  นาคทอง 
     นายสุริยะ  สะวานนท  
 
คณะอนุกรรรมการฝายสัมมนาวิชาการและจัดประชุมวิชาการ สาขาวิศวกรรมศาสตร 
ที่ปรึกษา   นายบัญชา  ขวัญยืน  
    นายเชาว  อินทรประสิทธิ ์  
    นายเสกสรร  สีหวงษ  



    นายวราวุธ  วุฒิวณิชย  
    นายประเทือง  อุษาบริสุทธิ ์ 
    นางสาวงายงาม  ประจวบวัน 
ประธานคณะอนุกรรมการ นายศิริศักดิ ์ เชิดเกียรติพล 
รองประธานคณะอนุกรรมการ นายหทัยเทพ  วงศสุวรรณ 
อนุกรรมการและเลขานุการ นางสาวชนาภา  อินจัน 
อนุกรรมการ นายวันรัฐ  อับดุลลากาซิม  
 นายวิษุวัฒก  แตสมบัต ิ

    นางสาวสิรัญญา  ทองชาต ิ 
    นายเสกสรร  มธุลาภรังสรรค 
    นางสาวสยุมพร  รัตนพันธ 
    นายสมบัต ิ ขาวประทีป   
    นายสุทธิพร  เนียมหอม  
    นางสาวภารด ี แซอึ้ง  

 
คณะอนุกรรรมการจัดประชุมวิชาการ สาขาศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
ที่ปรึกษา นายอุดร  รัตนภักดิ ์
ประธานคณะอนุกรรมการ คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
อนุกรรมการและเลขานุการ วาที่รอยตรีศิริชัย  ศรีพรหม 
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ นางจันทิมา  จํานงคนารถ  

นางสาวเมธาพร  ฮงกือ 
นางสาวจุฑาทิพย  ยอดด ี

อนุกรรมการ รองคณบดีฝายบริหาร 
 รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 
 รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
 รองคณบดีฝายกิจการนิสิต 
 หัวหนาภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนษุยและชุมชน 
     หัวหนาภาควิชาครุศึกษา   
     หัวหนาภาควิชาพลศึกษาและกีฬา  
     อาจารยใหญโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
       วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
     หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะ  
     นางสาวอัจฉรา  ปุราคม                      
     นางสาวสุภาภรณ  สงคประชา     
                      นางจิราภรณ  กาแกว 



คณะอนุกรรรมการจัดประชุมวิชาการ สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ประธานคณะอนุกรรมการ นายอนามัย  ดําเนตร 
รองประธานคณะอนุกรรมการ นางวล ี สงสุวงค 
อนุกรรมการและเลขานุการ นางจุฑามาศ  บุญมา 
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ นายทรงศักดิ ์ บุญสุวรรณ  
 นางสาวศลิษา  นอยทิม 
 นายเฉลิม  ทองงาม 
อนุกรรมการ นางสาวนันทนา  เลิศประสบสุข 
 นายจิรายุ  ทัพพุม  
 นายประสงค  กัลยาณธรรม 
 นางสุรางค  ณรงคศักดิ์สกุล 
 นางสาวโชติมา  แกวกอง 
     นางสาวพัชรา  จตุรโกมล  
     นางประไพศร ี วิเศษสุขพงศ   
     นางสาวชูศร ี บัณฑิตวิไล   
     นางสาวภัทรพร  จินตกานนท  
     นางสาวภัทรภร  รักเรียน 
     นางสาวสุภนิดา  พวงผกา  
     นางสาวปทมา  จันทรเจริญสุข 
     นางสาวปราณี  โชคขจิตสัมพันธ   
     นางสาวกาญจนา โรจนพานิช  
     นางสาวจุรีวรรณ จันพลา  
     นางสาวฉัตกฤต  รื่นจิตต 
     นายสมนึก  จงไพบูลยกิจ  
     นายพงศพันธ  ศรีเมือง 
     นางสาวบุศยรินทร  กองแกว 
     นายดํารงค  ถาวร  
     นางสาวอรประพิณ  กิตติเวช 
       
คณะอนุกรรรมการจัดประชุมวิชาการ สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพและการกีฬา 
ที่ปรึกษา    นางสุพิตร  สมาหิโต  
     นางวัลลีย  ภัทโรภาส  
     นางสาวสิริพร  ศศิมณฑลกุล  
ประธานคณะอนุกรรมการ คณบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
อนุกรรมการและเลขานุการ นางสาวอาภัสรา  อัครพันธุ 



อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ นางมณฑน ี อุบลสิงห  
อนุกรรมการ นายอภิลักษณ  เทียนทอง  
     นางสาวอําพร  ศรียาภัย 
     นายไพฑูรย  วงศอนุการ 
     นายจักรพงษ  ขาวถิ่น 
     นายธเนศ  คันตวนิชชัย 
     นางสาวนันทวัน  เทียนแกว 
     นางสาวสุพัชรินทร  ปานอุทัย 
     นายสาววิมลมาศ  ประชากุล 
     นายอิษฏี  กุฏอินทร  
     นายอภิวัฒน  จําเติม 
     นายอาริสร  กาญจนศิลานนท 
     นางสาวไพลิน  เผือกประคอง 
       
คณะอนุกรรรมการจัดประชุมวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 
ประธานคณะอนุกรรมการ นายวีรชัย  พุทธวงศ 
อนุกรรมการและเลขานุการ นายพิเชษฐ  อนุรักษอุดม 
อนุกรรมการ   นางสาวประภา  โซะสลาม 
    นายอารม  อันอาตมงาม 
    นางสาววันเพ็ญ  เหลาศรีไพบูลย 

นายรัชพล พะวงศรัตน  
นายสุทธิเดช  ปรีชารัมย  
นางสุทธิชา  ณ ระนอง ธรรมสิทธิรงค  
นางสาวกมลทิพย  ขัตติยะวงศ  

 
คณะอนุกรรรมการจัดประชุมวิชาการ สาขาสงเสริมการเกษตร 
ประธานคณะอนุกรรมการ นางสาวศุภพร  ไทยภักด ี
รองประธานคณะอนุกรรมการ นายชัชชัย  แกวสนธ ิ
 นางทิพวัลย   สีจันทร 
 นางเอมอร  อังสุรัตน 
อนุกรรมการและเลขานุการ นางสาวณัฐชนา  พวงทอง 
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ นายสุเมธ  ชัยไธสง 
 นางสาวกมลวันท  หวยหงษทอง 
อนุกรรมการ นางชัชร ี นฤทุม    

นางสาวนริศรา  อินทะสิร ิ   



นายเชิดพงษ  ขีระจิตต   
นางสาวมณฑา   ล้ําเลิศ    
นายไพบูลย  ชั้นเจริญศร ี   

 

คณะอนุกรรมการฝายประกวดผลงานทางวิชาการ ภาคโปสเตอร 
ประธานคณะอนุกรรมการ นายภาสกร  วิริยารัมภะ 
รองประธานคณะอนุกรรมการ นางอัมพร  รัตนภักดิ ์
อนุกรรมการและเลขานุการ นางสาคร  ชินวงค 
อนุกรรมการ นางชัชร ี นฤทุม 
 นายอดุลย  อภินันทร 
 นายปริทรรศน  นฤทุม 
 นางสาวกันยารัตน  เชี่ยวเวช 
 

คณะอนุกรรมการฝายจัดทําวิทยาสาร 
ประธานคณะอนุกรรมการ นางรุงนภา  กอประดิษฐสกุล 
รองประธานคณะอนุกรรมการ นางธีรนุต  รมโพธิ์ภักดิ ์
อนุกรรมการและเลขานุการ นางนวลวรรณ  ฟารุงสาง 
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ นางสาวพรลภัส  สุขสมรูป 
 นางสาวสุณ ี พูสุวรรณ 
อนุกรรมการ นางมณฑา  วงศมณีโรจน 
 นางอัญชล ี รวีโรจนวิบูลย 
 นางกนิษฐา สังคะหะ 
 นางรงรอง  หอมหวล 
 นางสาวสมนึก  พรมแดง 
 นางสาวลักขณา  เบ็ญจวรรณ 
 นางสาวศิริพร  วิหคโต 
 นายอิศรา  เชาระกํา 
 นายวัชรพล  ชยประเสริฐ 
 นายวิชัย  สรพงษไพศาล 
 นางจรีรัตน  สุดสุข 
 นายพิษณุ  บุญศิร ิ
 นายวินัย  จอมแกว  
 นายภานุวัฒน  ปญจเมธ ี
 

คณะอนุกรรมการฝายเลขานุการ 
ประธานคณะอนุกรรมการ ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) 



อนุกรรมการและเลขานุการ หัวหนางานบริการการศึกษา 
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ นายสมเกียรต ิ ไทยปรีชา   
      นางพร  จันทรคลองใหม   
      นางศรินทร  คําคอนสาร   
      นางสาวรุงนภา  เลาเปยม   
 นางสาวผจงจิต  มวงพารา 
อนุกรรมการ เลขานุการคณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการ สาขาพืชและ  
 เทคโนโลยีชีวภาพ 
 เลขานุการคณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการ สาขาสัตวและสัตวแพทย  
 เลขานุการคณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการ สาขาวิศวกรรมศาสตร 
 เลขานุการคณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการ สาขาศึกษาศาสตร  
 และพัฒนศาสตร 
 เลขานุการคณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการ สาขามนุษยศาสตร  
 และสังคมศาสตร 

เลขานุการคณะอนุกรรมการจัดประชุมวชิาการ สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ
และการกีฬา 
เลขานุการคณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 

 เลขานุการคณะอนกุรรมการจัดประชุมวิชาการ สาขาสงเสริมการเกษตร 
 เลขานุการคณะอนุกรรมการฝายประกวดผลงานภาคโปสเตอร 
 เลขานุการคณะอนุกรรมการฝายจัดทําวิทยาสาร 
 นางวรรณา  อุไรรงค 
 นางสาววรรณนา  วองไววุฒ ิ
 นางกรรณิการ สระทองมา 
  

ผูทรงคุณวุฒิ สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ 
   ผูทรงคุณวุฒิภายใน 

  รองศาสตราจารยจิตราภรณ  ธวัชพันธุ 
 ผูชวยศาสตราจารยกนกวรรณ  ถนอมจิตร 
 รองศาสตราจารย ดร.ธงชัย  มาลา 
 ดร.สุคันธรส  ธาดากิตติสาร 
 ดร.มณี   ตันติรุงกิจ 
 รองศาสตราจารย ดร.ประภาพร  ตั้งกิจโชต ิ
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลพ  ภวภูตานนท 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปราโมทย  สฤษดิ์นิรันดร 



 อาจารย ดร.ศุภชัย  อําคา 
 อาจารย ดร.ปยะณัฎฐ  ผกามาศ 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธรรมศักดิ ์ ทองเกต ุ

รองศาสตราจารยพงศศักดิ ์ ชลธนสวัสดิ ์
อาจารย ดร.วิทิตร  ใจอารีย 
อาจารย ดร.วีระพันธุ  สรีดอกจันทร 
อาจารย ดร.นันทศกัดิ ์ ปนแกว 
ผูชวยศาสตราจารยอุไรวรรณ  นิลเพ็ชร 
อาจารย ดร.นงลักษณ   เทียนเสรี 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสริมศิร ิ จันทรเปรม 
อาจารย ดร.วชิรญา  อิ่มสบาย 
ดร.อภิตา  บุญศิร ิ
ดร.พีระพงษ  แสงวนางคกูล 
ดร.ธีรนุต  รมโพธิภักดิ ์
รองศาสตราจารย ดร.สนธิชัย  จันทรเปรม 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศิธร  นาคทอง 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนตทิพย  ช่ําชอง 
ผูชวยศาสตราจารยอรรถศิษฐ  วงศมณีโรจน 
อาจารย ดร.บุบผา  คงสมัย 
อาจารย ดร.พรศิร ิ หลีวานิช 
รองศาสตราจารย ดร.จวงจันทร  ดวงพัตรา 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชูศักดิ ์ จอมพุก 
รองศาสตราจารย ดร.กุมุท  สังขศิลา 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาลี  ศรีสดสุข 
อาจารย ดร.พัชรินทร  ตัญญะ 
รองศาสตราจารย ดร.เรวัต  เลิศฤทัยโยธิน 
รองศาสตราจารย ดร.นวรัตน  อุดมประเสริฐ 

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
รองศาสตราจารย ดร.งามชื่น  รัตนดิลก  
ดร.จิรวัฒน  สนิทชน   
รองศาสตราจารย ดร.ยงยุทธ  โอสถสภา  
รองศาสตราจารย ดร.ประสิทธิ  ใจศิล  
ดร.กุลนาถ  อบสุวรรณ  
รองศาสตราจารยสุรเดช  จินตกานนท  
รองศาสตราจารย ดร.ศุภจิตรา  ชัชวาล  



ดร.เพ็ชรัตน  จันทรทิณ 
ดร.จินดา  จันทรออน 
 

ผูทรงคุณวุฒิ สาขาสัตวและสัตวแพทย 
ผูทรงคุณวุฒิภายใน  

รองศาสตราจารยอุทัย  คันโธ 
รองศาสตราจารย ดร.นวลจันทร  พารักษา 
รองศาสตราจารยศรีสุวรรณ  ชมชัย 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เลอชาต ิ บุญเอก 
ผูชวยศาสตราจารย น.สพ.ดร.สุเจตน  ชื่นชม 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรประพันธ  สงเสริม 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุริยะ  สะวานนท 
รองศาสตราจารย ดร.ยุวเรศ  เรืองพานิช 
รองศาสตราจารย ดร.อรพินท  จินตสถาพร 
นายกําจัด  รื่นเริงด ี
รองศาสตราจารย น.สพ.ดร.ทวีศักดิ ์ สงเสริม 
รองศาสตราจารย น.สพ.ดร.ธีระ  รักความสุข 
รองศาสตราจารย สพ.ญ.ดร.สุณ ี คุณากรสวัสดิ ์
ผูชวยศาสตราจารย น.สพ.ดร.นรินทร  อุประกรินทร 
ผูชวยศาสตราจารย น.สพ.ดร.พิพัฒน  อรุณวิภาส 
ผูชวยศาสตราจารย น.สพ.ดร.สมชัย   สัจจาพิทักษ 
รองศาสตราจารย น.สพ.ดร.ณรงค  จึงสมานญาต ิ
รองศาสตราจารย น.สพ.ประพฤกษ  ตั้งมั่นคง 
ผูชวยศาสตราจารย น.สพ.ดร.ไชยยันต  เกสรดอกบัว 
รองศาสตราจารย สพ.ญ.ดร.เฉลียว  ศาลากิจ 
ผูชวยศาสตราจารย น.สพ.ดร.ปริวรรต  พูลเพิ่ม 
ผูชวยศาสตราจารย น.สพ.ธเนศร  ทิพยรักษ 
ผูชวยศาสตราจารย น.สพ.ณัฐวุฒ ิ รัตนวณิชยโรจน 
อาจารย ดร.ปรีดา   เลิศวัชระสารกุล 
อาจารย สพ.ญ.ดร.ประภา  ทรงจินดา 
รองศาสตราจารย น.สพ.ดร.ธีระพล  ศิรินฤมิตร 
รองศาสตราจารย สพ.ญ.ดร.พรทิพภา  เล็กเจริญสุข 
ผูชวยศาสตราจารย สพ.ญ.สุวิชา  เกษมสุวรรณ 
อาจารย สพ.ญ.ดร.วราพร  พิมพประไพ 
รองศาสตราจารย ดร.ศรเทพ  ธัมวาศร 



ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิรินทรพร  สินธุวณิชย 
รองศาสตราจารย ดร.สมิต ยิ้มมงคล 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศิธร  นาคทอง 
อาจารย ดร.วนิดา  สืบสายพรหม 
นายสมโภชน   ทับเจริญ 
อาจารย น.สพ.ดร.พิษณุ  ตุลยกุล 
รองศาสตราจารย ดร.วรวิทย  สิริพลวัฒน 
สพ.ญ.ดร.จันทรจิรา  ภวภูตานนท 
ผูชวยศาสตราจารย น.สพ.ดร.วิศณุ  บุญญาวิวัฒน 

 
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

รองศาสตราจารย ดร.จุฑารัตน  เศรษฐกุล 
รองศาสตราจารย ดร.ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ 
รองศาสตราจารย ดร.สัญชัย  จตุรสิทธา 
รองศาสตราจารย ดร.เทวินทร  วงษพระลับ 
รองศาสตราจารย ดร.รณชัย  สิทธิไกรพงษ 
อาจารย ดร.วิทธวัช  โมฬ ี
อาจารย ดร.อมรรัตน  โมฬ ี
นางจินตนา  อินทรมงคล 
นายสกนธ  แสงประดับ 
สพ.ญ.มนยา  เอกทัตย 
สพ.ญ.ดร.สุจีรา  ปราจริยานนท 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.คมแข  พิลาสมบัติ 
อาจารย ดร.จตุพร บัณฑิต 
นางสุนีย  ตะปนตา 
นายกิตติวงษ  สมบูรณธรรม 
สพ.ญ.ลัดดา  ตรงวงศา 

 
ผูทรงคุณวุฒิ สาขาวิศวกรรมศาสตร 

 ผูทรงคุณวุฒิภายใน  
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร 

รองศาสตราจารย ดร.ธัญญา  นิยมาภา 
รองศาสตราจารย ดร.สมยศ  เชิญอักษร 

รองศาสตราจารย ดร.ประเทือง  อุษาบริสุทธิ ์
รองศาสตราจารยวิชา  หมั่นทําการ 



 รองศาสตราจารย ดร.รัตนา  ตั้งวงศกิจ 
 รองศาสตราจารยพงศศักดิ ์ ชลธนสวัสดิ์ 
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.พจนา  สีมันตร 

ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน 
อาจารยวิษุวัฒก  แตสมบัต ิ
รองศาสตราจารย ดร.วราวุธ  วุฒิวณิชย 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกสิทธิ์  โฆสิตสกุลชัย 
รองศาสตราจารย ดร.บัญชา  ขวัญยืน 

 ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนตทิพย  ช่ําชอง 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชาว  อินทรประสิทธิ ์
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รณฤทธิ ์ ฤทธิรณ 

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
อาจารย ดร.ณัฐดนัย  ตัณวิรุฬห 
อาจารย ดร.หทัยเทพ  วงศสุวรรณ 
อาจารยสวัสดิ ์ ภูมิสวัสดิ ์
ดร.สุทธิพร  เนียมหอม 

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
รองศาสตราจารย ดร.วิชัย  กิจวัทวรเวทย 
อาจารย ดร.ปนัดดา  กสิกิจวิวัฒน 
อาจารย ดร.สมชาย  ประยงคพันธ 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร 
อาจารย ดร.ฐิติพงษ  สถิรเมธีกุล 
อาจารย ดร.อมรฤทธิ ์ พุทธิพิพัฒนขจร 
อาจารย ดร.กายรัฐ  เจริญราษฎร 

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร 

อาจารย ดร.รัตนา   การุญบุญญานันท 
อาจารย ดร.เทวรัตน  ทิพยวิมล 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จาตุพงษ  วาฤทธิ ์
อาจารย ดร.พยุงศักดิ ์ จุลยุเสน 
อาจารย ดร.บัณฑิต  สุขสวัสดิ ์

ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน 
นายวิชญ  ศรีวงษา 

 



ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร 
รองศาสตราจารย ดร.อัมพวัน  ตั๊นสกุล 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมพเพ็ญ  พรเฉลิมพงศ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จาตุพงศ  วาฤทธิ ์
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนัน  ปานสาคร 
อาจารย ดร.พรทิพย  ศิริสุนทราลักษณ 

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
ผูชวยศาสตราจารยทศนพ  กําเนิดทอง 
รองศาสตราจารยสมเกียรต ิ จงประสิทธิ์พร 
ดร.ปาษาณ  กุลวานิช 
ดร.ปณรส ี ฤทธิประวัต ิ

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธนาดล  คงสมบูรณ 
ดร.กิตต ิทรัพยประสม 
ดร.ทวิช พูลเงิน 
อาจารย ดร.นท ี สุริยานนท 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพดล  อุชายภิชาต ิ
ดร.วัสรา  รอดเหตุภัย 
ดร.รังสรรค  ชัยศรีเจริญ 
ดร.สุพจน  เฮงพระพรหม 
ดร.นงลักษณ  สุวรรณจํารัส 

ผูทรงคุณวุฒิ สาขาศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
ผูทรงคุณวุฒิภายใน 
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน 

รองศาสตราจารย ดร.ประสงค  ตันพิชัย 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สันต ิ ศรีสวนแตง 
ผูชวยศาสตราจารย นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร  สุวรรณ 
อาจารย ดร.สุภาภรณ   สงคประชา 
อาจารย ดร.วิภาวรรณ  ตินนังวัฒนะ 
อาจารย ดร.สิรีรัตน  เชษฐสุมน 

ภาควิชาครุศึกษา 
อาจารย ดร.สุริน  ชุมสาย  ณ อยุธยา 
อาจารย ดร.พรพิมล  หรรษาภิรมยโชค 
อาจารย ดร.นันทรัตน  เครืออินทร 



อาจารย ดร.กุลธิดา  นุกูลธรรม 
อาจารย ดร.ทัศตริน  เครือทอง 

ภาคพลศึกษา และกีฬา 
รองศาสตราจารยบรรจบ  ภิรมยคํา 
ผูชวยศาสตราจารยศิริชัย  ศรีพรหม 
ผูชวยศาสตราจารยวินัย  พูลศร ี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.มยุร ี ถนอมสุข 
อาจารย ดร.อัจฉรา  ปุราคม 
อาจารย ดร.สมบุญ   ศิลปรุงธรรม 

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก  
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน 

รองศาสตราจารย ดร.อาชัญญา  รัตนอุบล 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.คีรีบูน  จงวุฒิเวศย 
อาจารย ดร.พิสมัย  รัตนโรจนสกุล 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุทัยทิพย  เจี่ยวิวรรธนกุล 
รองศาสตราจารย ดร.ผองพรรณ  ตรัยมงคลกูล  

ภาควิชาครุศึกษา 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัชรา  เลาเรียนดี 
ดร.เกรียงศักดิ ์ สังขชัย 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรพิณ  ศิริสัมพันธ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พูนสุข  อุดม 
รองศาสตราจารย ดร.อรจรีย  ณ ตะกั่วทุง 

ภาคพลศึกษา และกีฬา 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกษม  นครเขตต 
รองศาสตราจารย ดร.คณิต  เขียววิชัย 
ผูชวยศาสตราจารยเพิ่มศักดิ ์ สุริยะจันทร 
รองศาสตราจารยไพวัลย  ตัณลาพุฒ 
รองศาสตราจารยอุดร  รัตนภักดิ ์
รองศาสตราจารย ดร.เอมอัชฌา  วัฒนบุรานนท 

 
ผูทรงคุณวุฒิ สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ผูทรงคุณวุฒิภายใน 

สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต  

  ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกรียงไกร  แกวตระกูลพงษ 
 



สาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร  

รองศาสตราจารยทองฟ ู ศิริวงษ 
รองศาสตราจารย ดร.สันติยา  เอกอัคร 
รองศาสตราจารย ดร.ชูชพี  พิพัฒนศิถี 
อาจารย ดร.วิโรจน  เดชนําบัญชาชัย 
อาจารย ดร.บุศยรินทร  กองแกว 
อาจารย ดร.พงศพันธ  ศรีเมือง 

สาขาภาษาอังกฤษและภาษาตะวันตก 

รองศาสตราจารย ดร.สมถวิล  ธนะโสภณ 
อาจารย ดร.นพวรรณ  ฉิมรอยลาภ 
อาจารย ดร.จารุพร  พงษศิริเวทย 
อาจารย ดร.จิรายุ  ทัพพุม 
อาจารย ดร.อนามัย  ดําเนตร 

สาขาภาษาศาสตรและภาษาศาสตรประยุกต 

อาจารย ดร.อนามัย  ดําเนตร 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชไมภัค  เตชัสอนันต 

สาขาวรรณคดีไทยและวรรณคดีตะวันตก 

อาจารย ดร.ธงรบ  รื่นบรรเทิง 
สาขาสังคมวิทยา รัฐศาสตร บริหารรัฐกิจ ประวัติศาสตร และอารยะธรรม 

รองศาสตราจารยนันทนา   เลิศประสบสุข 
รองศาสตราจารยพวงเพชร  สุรัตนกวีกุล 
รองศาสตราจารย ดร.มนฤตยพล  อุรบุญนวลชาต ิ
รองศาสตราจารยสุภัทรา  น. วรรณพิณ 
รองศาสตราจารยจตุพร  บานชื่น 
อาจารย ดร.ประสงค  กัลยาณะธรรม 
อาจารย ดร.สุรางค  ณรงคศักดิ์สกุล 
อาจารย ดร.โชติมา  แกวกอง 

สาขาภาษาไทยและภาษาตะวันออก 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปราณี  โชคขจิตสัมพันธ 
รองศาสตราจารยอธิเกียรต ิ ทองเพิ่ม 



  พิสูจนอักษรภาษาอังกฤษ 

Mr. Matthew  Thomas Shirk 
Mr. Jonathan Laurance  Mathisen 
Mr. Wilhelm  Josef Holzehuh 
Mr. Luke Matin Scheschel 

รายชื่อผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต  

ดร.สุทิต ิ  ขัตติยะ 
ดร.พรสิน  สุภวาลย 

สาขาการโรงแรมและการทองเที่ยว 

ดร.วรพงศ  ภูมิบอพลับ 
ดร.เทิดชาย  ชวยบํารุง 

สาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร  

ดร.ภัทรณัชชา  โชติคุณากิตต ิ
ดร.พงษพัฒน  รักอารมณ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญญรวี  อนันตอัครกุล 
รองศาสตราจารยวิจิตรา  พูลเพิ่มทรัพย 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤตพา  แสนชัยธร 
ดร.พิชัย  ลัทธศักดิ์ศิร ิ

สาขาภาษาอังกฤษและภาษาตะวันตก 

ศาสตราจารยเกียรติคุณ สุไร  พงษทองเจริญ 
รองศาสตราจารยศรีภูม ิ อัครมาส 
รองศาสตราจารยอรุณ ี วิริยะจิตรา 
ดร.อรุณธด ี ตรุงอําไพ 
ดร.ประพนธ  จุนทวิเทศ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุษา  นอยทิม 
รองศาสตราจารยเฉลียวศร ี พิบูลชล 
ดร.อรพรรณ  วีระวงศ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กมลพรรณ บุญกิจ 
ดร.แสงจันทร  เหมเชื้อ 



รองศาสตราจารย ดร.บุษบา  กนกศิลปธรรม 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุบล  สรรพัชญพงษ 
ดร.กาญจนา  ชาตตระกูล 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประกาศิต  สิทธิ์ธิติกุล 
รองศาสตราจารย ดร.ทิพา  เทพอัครพงศ 
ดร.วไลพร  ฉายา 
รองศาสตราจารยอัญชล ี เสริมสงสวัสดิ ์
ดร.สิงหนาท  นอมเนียน 
รองศาสตราจารยสนธิดา  เกยูรวงศ 
รองศาสตราจารยนพพร  สโรบล 
ดร.อภิศักดิ ์ ภูพิพัฒน 

สาขาวรรณคดีไทยและวรรณคดีตะวันตก 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.มณีปน  พรหมสุทธิรักษ 
ดร.สุภาภรณ  ยิ้มวิลัย 
สาขาสังคมวิทยา รัฐศาสตร บริหารรัฐกิจ ประวัติศาสตร และอารยะธรรม 

รองศาสตราจารย ดร.สมบูรณ  ศิริสรรหิรัญ 
รองศาสตราจารย ดร.วิชัย  ศรีคํา 

สาขาภาษาไทยและภาษาตะวันออก 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.มณีปน  พรหมสุทธิรักษ 
ดร.ดวงเดน  บุญปก 

 
ผูทรงคุณวุฒิ สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพและการกีฬา 

 ผูทรงคุณวุฒิภายใน 
รองศาสตราจารย ดร.สุพิตร  สมาหิโต 
รองศาสตราจารยวัลลีย   ภัทโรภาส 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิริพร  ศศิมณฑลกุล 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ราตร ี เรืองไทย 
อาจารย ดร.อาภัสรา  อัครพันธุ 
 อาจารย ดร.จักรพงษ   ขาวถิ่น 
อาจารย ดร.สุพัชรินทร   ปานอุทัย 
อาจารย ดร.วิมลมาศ  ประชากุล 
อาจารย ดร.อิษฎี   กุฏอินทร 



อาจารยอําพร  ศรยีาภัย 
อาจารยสมภิยา  สมถวิล 
ผูชวยศาสตราจารยอภิลักษณ   เทียนทอง 
อาจารยไพฑูรย  วงศอนุการ 

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
ดร.ทศพร  ยิ้มลมัย 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงษจันทร อยูแพทย   
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพ.ภาสกร วัธนธาดา 
รองศาสตราจารย ดร.รุงทิวา  วัจฉละฐิต ิ
ผูชวยศาสตราจารย ดร. นฤพนธ  วงศจตุรภัทร 
ดร.สมชาย  ประเสริฐศิริพันธ 
ดร.คุณัตว  พิธพรชัยกุล 
ดร.พิชิต  เมืองนาโพธิ ์
ผูชวยศาสตราจารยเพิ่มศักดิ ์ สุริยจันทร 
ดร.อรอุมา  บุญยารมย 
รองศาสตราจารย ดร.ไถออน  ชินธเนศ 
ดร.พงษศักดิ ์ สวัสดิเกียรต ิ
ดร.วิชากร  เฮงษฎีกุล 
ดร.ดรุณวรรณ  สุขสม 
ดร.มาลี   กิตติกัมปนาท 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรรธนะ  ชลายนเดชะ 
ดร.วิชิต  คะนึงสุขเกษม 
 

ผูทรงคุณวุฒิ สาขาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 
ผูทรงคุณวุฒิภายใน  

รองศาสตราจารย ดร. วีรชัย  พุทธวงศ 
อาจารย ดร. ประภา  โซะสลาม  
อาจารย ดร. อารม  อันอาตมงาม 
อาจารย ดร. วันเพ็ญ  เหลาศรีไพบูลย   
อาจารย ดร. รัชพล  พะวงศรัตน  
อาจารย ดร. สุทธิเดช  ปรีชารัมย   
อาจารย ดร. สุทธิชา  ณ ระนอง ธรรมสิทธิรงค  
อาจารย ดร. กมลทิพย  ขัตติยะวงศ  
อาจารย ดร. พิเชษฐ   อนุรักษอุดม  
อาจารย ดร. วิเนตร  แสนหาญ 



อาจารย ดร.จุฑา  มุกดาสนิท   
รองศาสตราจารย ดร.นิพนธ  ตังคณานุรักษ  
รองศาสตราจารย ดร.มังกร  โรจนประภากร  
รองศาสตราจารย ดร.สุนันทา  รัตนาโภ  
รองศาสตราจารย ดร.อุษณีย   ลีรวัฒน  
รองศาสตราจารย ดร. สมหวัง  ขันตยานุวงศ  
รองศาสตราจารย ดร.พีรยุทธ  ชาญเศรษฐิกุล   

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
 รองศาสตราจารย ดร.มนัส  แซดาน 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วยา  พุทธวงศ   
อาจารย ดร.ศิริรัตน  ชูสกุลเกรียง 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรนาถ  สุนทรวัฒน 
อาจารย ดร.นันทนิตย  วานิชาชีวะ 
ศาสตราจารย อํานวย  ขนันไทย 
ศาสตราจารย ดร.สุเทพ  สวนใต 
ศาสตราจารย ดร.สมพงษ  ธรรมพงษา 
รองศาสตราจารย ดร.สุคนธ  พานิชพันธ 
อาจารย ดร.นาวี  กังวาลย 
ผูชวยศาสตราจารย  ดร.ปยรัตน  นิมมานพิภักดิ ์
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมชัย  ลาภอนันตนพคุณ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วินิตา  บุณโยดม 
รองศาสตราจารย ดร.อภินภัส  รุจิวัตร 
ดร.พลยุทธ  ศุขสมิต ิ
ดร.สมบุญ  สหสิทธิวัฒน 
รองศาสตราจารย ดร.ดวง  พุธศุกร 
ศาสตราจารย ดร.สันทัด  ศิริอนันตไพบูลย 

 
ผูทรงคุณวุฒิ สาขาสงเสริมการเกษตร 

 ผูทรงคุณวุฒิภายใน  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทิพวัลย  สีจันทร 
รองศาสตราจารย ดร.เอมอร  อังสุรัตน 
รองศาสตราจารย ดร.ศุภพร  ไทยภักด ี
รองศาสตราจารย ดร.ณรงค  สมพงษ 
อาจารย ดร.ณัฐชนา  พวงทอง 
อาจารย ดร.ศักรธร  บุญทวียุวัฒน 



ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นาถ  พันธุมนาวิน 
รองศาสตราจารย ดร.สมยศ  ทุงหวา 
รองศาสตราจารย ดร.อาวรณ  โอภาสพัฒนกิจ 
รองศาสตราจารยบําเพ็ญ   เขียวหวาน 
ศาสตราจารย ดร.ดิเรก  ฤกษหราย 
รองศาสตราจารย ดร.ชัชร ี  นฤทุม 

 


