
กองบรรณาธิการและคณะกรรมการวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  

ที่ปรึกษา 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  ถาวรจักร์ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย  ม่วงปฐม         รักษาราชการแทนอธิการบดี 
 ดร.วิบูล  เป็นสุข   รองอธิการบดี 
 ดร.มณีญา  สุราช รองอธิการบดี 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนาภรณ์  ชัยประเสริฐ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพงศ์  เปรื่องค้า      คณบดีคณะเทคโนโลยี 
 ดร.เอกราช  ดีนาง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

บรรณาธิการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ฤทธิชัย  พิลาไชย 
 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิราวรรณ  กุนัน 
 ดร.ปิยวด ี ยาบุษดี  
 
กองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ 

Prof. Dr. Munehiro  Tanaka  Saga University, Japan 
Prof. Dr. Jeffrey C. Nash มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธาน ี
ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด  แทนออมทอง มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ปิ่นลออ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง  วชิราภากร มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา  มีศุข มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
รองศาสตราจารย ์ดร.มนตรี  ศิริปรัชญานันท์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ 
รองศาสตราจารย ์ดร.สิงห์ทอง  พัฒนเศรษฐานนท์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชภาคย์  จิตต์อาร ี มหาวิทยาลยัมหิดล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.คณิต  วิชิตพันธ์ุ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตโิรจน ์ หวันตาหลา มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ค าสิงห ์ นนเลาพล มหาวิทยาลยัขอนแก่น 



ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.นิสติ  ค าหล้า มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.นิวัตร์  อังควิศิษฐพันธ ์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.อ าไพศักดิ ์ ทีบุญมา มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  วงษ์สวัสดิ ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต  ศรภีูธร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

 อีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.บณัฑิต  กฤตาคม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร  กิจโกศล มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธาน ี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติยาภรณ์  โชคสวัสดิ์ภญิโญ  มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี  
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ระว ี พรหมหลวงศร ี มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธาน ี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรยีา  แก้วนารี มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธาน ี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพียว  ผาใต้ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธาน ี
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สุนทร  สทุธิบาก มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธาน ี

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราจิต  พยอม      มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธาน ี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถศาสตร ์ วิเศียรศาสตร ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธาน ี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ  ประกอบวงษ ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธาน ี

            ดร.อรรจนา  ด้วงแพง มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธาน ี
ดร.วลยัลักษณ ์ แก้ววงษา          มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธาน ี
ดร.น.สพ.ยศวริศ  เสมามิ่ง มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธาน ี

 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ฤทธิชัย  พิลาไชย ประธานกรรมการ 
ดร.ปิยวด ี ยาบุษด ี รองประธานกรรมการ 
ดร.ชาลี  เกตุแก้ว กรรมการ 
ดร.น.สพ.ยศวริศ  เสมามิ่ง กรรมการ 
นางสาวพรทิพย ์ ค าหล้า กรรมการ 
นางสาวสุวรรณี  พันธุ์โอภาส กรรมการ 
นางกาญจนา  มูลอาจ กรรมการ 
นายไกรทอง  โสมศร ี กรรมการ 
นายธราดล  ปราบภยั กรรมการ  
นางพิมลพรรณ  ศรีภูธร กรรมการ  
นายนนทวิทย์  ภูมิสะอาด กรรมการ 



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิราวรรณ  กุนัน กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวณิชา  พันธุ์ควณิชย ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) 
 รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลมิ  เรืองวิริยะชัย มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 รองศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ทอง  พัฒนเศรษฐานนท์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.เกรียงไกร  อัศวมาศบันลือ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สภุาภรณ์  สุดหนองบัว มหาวิทยาลยันเรศวร 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ศรายุทธ  วัยวุฒิ วิทยาลัยพลังงานทดแทน 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.อ าไพศักดิ ์ ทีบุญมา มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.นิพนธ ์ กสิพร้อง มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.จรญั  แสนราช มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
  พระนครเหนือ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.จิรพันธุ์  ศรีสมพันธ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
  พระนครเหนือ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ปรรัตน์  ศุภมิตรโยธิน มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.กาญจนา  วงษ์สวัสดิ ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สุวิทย์  นามมหาจักร มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธาน ี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.กิตติยาภรณ์  โชคสวัสดิ์ภญิโญ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธาน ี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ปรยีา  แก้วนารี มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธาน ี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.กริช  สมกันธา มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธาน ี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.เพียว  ผาใต้ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธาน ี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.วราจิต  พยอม มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธาน ี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ทรงกฎ  อุตรา มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธาน ี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.คณิศร  จี้กระโทก มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธาน ี
 ดร.น.สพ.ยศวริศ  เสมามิ่ง มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธาน ี
 


