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เรื่อง แต่งตั้งกองบรรณำธิกำรกำรตีพิมพ์รำยงำนสืบเนื่องกำรประชุมวิชำกำร (Proceedings)  

โครงกำรประชุมวิชำกำรเสนอผลงำนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษำแห่งชำติ ครั้งที่ ๕๔ 
(The 54th National Graduate Research Conference) 

------------------------------------------- 
 ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะผู้บริหาร
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ (ทคบร.) ให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ
น าเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๔ (The 54th National Graduate Research 
Conference) ในวันที่  ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก และรูปแบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ 
ที่เกิดจากการวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชน จากทั่วประเทศและ
ต่างประเทศ เป็นเวทีให้นิสิตได้น าเสนอผลงานการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นการเปิด
โอกาสให้มีการเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับผลการวิจัย ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และ
นักวิชาการ ซึ่งถือเป็นการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงเป็นการ ส่งเสริม 
สนับสนุน ความร่วมมือทางวิชาการในสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ทั้งใน และ
ต่างประเทศ 
 เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าว เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อาศัย
อ านาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓  
จึงแต่งตั้งกองบรรณาธิการการตีพิมพ์รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ (Proceedings) โครงการประชุม
วิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๔ (The 54th National Graduate Research 
Conference) ดังนี้ 
 

กองบรรณำธิกำร 
๑.  มหำวิทยำลัยนเรศวร    
 ๑.๑  รองศาสตราจารย์ ดร.กรองกาญจน์  ชูทิพย์  ที่ปรึกษา 
 ๑.๒  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร  ล้ าเลิศธน บรรณาธิการ 
 ๑.๓  ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล  มุณีสว่าง กองบรรณาธิการ 
 ๑.๔  รองศาสตราจารย์ ดร.กรกนก  อิงคนินันท์ กองบรรณาธิการ 
 ๑.๕  รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พันธ์ กิจสนาโยธิน กองบรรณาธิการ  
 ๑.๖  รองศาสตราจารย์ ดร.อนามัย  นาอุดม กองบรรณาธิการ  
 ๑.๗  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา  พัดเกตุ กองบรรณาธิการ 
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๒.  มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉัตรชัย  เอกปัญญาสกุล กองบรรณาธิการ 
๓.  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ    
  ศาสตราจารย์ ดร.สุทธิศักดิ์  พงศ์ธนาพาณิช  กองบรรณาธิการ 
๔.  มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี    
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดา  โสภาคะยัง  กองบรรณาธิการ 
๕.  มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์    
  รองศาสตราจารย์ ดร.สงวน  ลือเกียรติบัณฑิต  กองบรรณาธิการ  
๖.  มหำวิทยำลัยศิลปำกร    
  ดร.อธิกมาส  มากจุ้ย  กองบรรณาธิการ 
๗.  สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง   
  รองศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ  เพชรภา กองบรรณาธิการ 
๘.  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี   
 ๘.๑ ศาสตราจารย์ ดร.ภูม ิ ค าเอม กองบรรณาธิการ 
 ๘.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตุลา  จูฑะรสก กองบรรณาธิการ 
 ๘.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ ์ เทพสุริวงศ์ กองบรรณาธิการ 
๙.  สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์    
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญชัย  เอกมาไพศาล  กองบรรณาธิการ 
๑๐.  มหำวิทยำลัยมหิดล    
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ วิชิต  สุธรรมารักษ ์ กองบรรณาธิการ 
๑๑.  มหำวิทยำลัยบูรพำ    
  ๑๑.๑  รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี  ไชยมงคล  กองบรรณาธิการ   
  ๑๑.๒  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสรัตน์  วงศ์สุทธิธรรม กองบรรณาธิการ 
  ๑๑.๓  ดร.สุภรัติ  สุขวิสุทธิ์  กองบรรณาธิการ 
๑๒.  มหำวิทยำลัยเชียงใหม่  
 รองศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย  ภูวนาถวิจิตร กองบรรณาธิการ 
๑๓.  มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม    
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา  ไทรชมภู  กองบรรณาธิการ 
๑๔.  มหำวิทยำลัยพะเยำ    
  รองศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์  จันทร์แดง  กองบรรณาธิการ 
๑๕.  มหำวิทยำลัยขอนแก่น    
  ศาสตราจารย์สุรศักดิ์  วงศ์รัตนชีวิน  กองบรรณาธิการ 
๑๖.  มหำวิทยำลัยทักษิณ    
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ  ปักเข็ม กองบรรณาธิการ 
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๑๗.  มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์    
  ๑๗.๑  รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา  เจริญลาภนพรัตน์  กองบรรณาธิการ 
  ๑๗.๒  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์  เอโกบล  กองบรรณาธิการ 
๑๘.  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย    
  ๑๘.๑  รองศาสตราจารย์ ดร.ธิติ  บวรรัตนารักษ์ กองบรรณาธิการ 
 ๑๘.๒  ศาสตราจารย์ พญ.จุไรพร  สมบุญวงค์ กองบรรณาธิการ 
  ๑๘.๓  ศาสตราจารย์ ดร.เนาวนิตย์  สงคราม กองบรรณาธิการ 
๑๙.  มหำวิทยำลัยแม่โจ้  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ จูมวงษ์ กองบรรณาธิการ 
๒๐.  มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช    
 ๒๐.๑  พันต ารวจโทหญิง ดร.สุขอรุณ  วงษ์ทิม กองบรรณาธิการ 
  ๒๐.๒  รองศาสตราจารย์ ดร.วัลภา  สบายยิ่ง กองบรรณาธิการ 
 ๒๐.๓  รองศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข  เวชวิฐาน กองบรรณาธิการ   
 ๒๐.๔  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนศักดิ์  สายจ าปา กองบรรณาธิการ   
 ๒๐.๕  รองศาสตราจารย์ ดร.พิศาล  มุกดารัศมี กองบรรณาธิการ 
 ๒๐.๖  รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพร  อิสรชัย กองบรรณาธิการ 
 ๒๐.๗  รองศาสตราจารย์ ดร.วรารัก  เฉลิมพันธุศักดิ ์ กองบรรณาธิการ  
 ๒๐.๘  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวลญัช์  โรจนพล  กองบรรณาธิการ   
 ๒๐.๙  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติเศรษฐ์  หมวดทองอ่อน  กองบรรณาธิการ  
 ๒๐.๑๐  รองศาสตราจารย์ ดร.สินีนุช  ครุฑเมือง แสนเสริม  กองบรรณาธิการ   
 ๒๐.๑๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณฑริกา  นันทา  กองบรรณาธิการ   
 ๒๐.๑๒  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริชาติ  ดิษฐกิจ  กองบรรณาธิการ  
  ๒๐.๑๓  ดร.ปธานิน  แสงอรุณ  กองบรรณาธิการ  
๒๑.  มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง    
  รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  ศุภผล  กองบรรณาธิการ  
๒๒.  มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์    
  รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิชิต  จันทร์นุ้ย  กองบรรณาธิการ 
๒๓.  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี    
  รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณลดา  ติตตะบุตร  กองบรรณาธิการ  
๒๔.  มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง    
  ๒๔.๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ  นิวัฒน์  กองบรรณาธิการ   
  ๒๔.๒  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลวฒั  ประพัฒน์ทอง  กองบรรณาธิการ   
 ๒๔.๓  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัครวรรธน์  สิทธิประภาพร  กองบรรณาธิการ   
 




