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ผู้รับทุนสนับสนุนโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
นพวรรณ รื่นแสง, วรวรรณ สโมสรสุข
องค์ประกอบที่ส่งผลต่อคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดภาคเหนือตอนบน
อภิรมย์ สีดาคา, ณรงค์ศักดิ์ จันทร์นวล
พฤติกรรมการบริโภคไอศกรีมและปัจจัยทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจเลือกร้านไอศกรีม
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
มนตรี ทองโคตร, ชื่นจิตร อังวราวงศ์ เปรมใจ, สัจจะอารีวัฒน์
ข้อวิพากษ์แนวการพัฒนาเสรีนิยมใหม่ตามกรอบแนวคิดของเจอร์เก็นต์
ฮาเบอร์มาส
ชัชพันธุ์ ยิมอ่อน, ปิยะ สงวนสิน, วรนุช สิปิยารักษ์, วรรณลดา กันต์โฉม,
นริศรา จริยพันธุ์
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ไพชยนต์ ศรีม่วง
การพัฒนากลยุทธ์การจัดการศึกษาเพื่อป้องกันปัญหาทะเลาะวิวาท
ของนักเรียนอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ
สมพร ชูทอง, ทวีศิลป์ กุลนภาดล, สุธี ประจงศักดิ์ ปรีชา, ดิลกวุฒิสิทธิ์
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การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทานาข้าวอินทรีย์ของชาวนา
ในภาคตะวันออกของประเทศไทย
อุดมศักดิ์ วงพิศาล, ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ, ปรีชา ดิลกวุฒิสิทธิ,์ สมใจ นกดี
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการนวดแผนไทย
ในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
สมพิศ กองอังกาบ
การพัฒนาทุนทางสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร
การจัดการห่วงโซ่อุปทานโดยวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวอินทรีย์ในเขตภาคกลางของ
ประเทศไทย
ธันยธร ติณภพ
เล่ะฮ์โหม่น : การรา พิธีกรรม จารีต ในจังหวัดปทุมธานี
ดุสิตธร งามยิ่ง
การศึกษาการพัฒนาทักษะด้านการร้องเพลงของศิลปินในค่ายโมโนมิวสิค
ศิวพร ห้วยหงษ์ทอง
ปัจจัยเหตุและผลของขีดความสามารถเชิงพลวัตของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ธุรกิจการขนส่ง ในประเทศไทย
อารยา อึงไพบูลย์กิจ
นโยบายการให้บริการจังหวัดอัจฉริยะของประเทศไทย
นันทวัน วงศ์ขจรกิตติ
ความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ในสาขาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร
ศรีน้อย ชุ่มคา, วิภาวรรณ วิจิตรจินดา, อัณนภา สุขลิม, วัฒนี บุญวิทยา,
นันท์ปภัทร์ ทองคา, ราชาวดี ยอดเศรณี, กรรณิกา อัมพุช
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
ประจาวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 11 ฉบับที่ 3
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รศ.ดร.จิณวัตร ปะโคทัง
รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม
รศ.อมรา กล่าเจริญ
ผศ.ดร.ประจักษ์ ไม้เจริญ
ผศ.ดร.เพชรสุดา ภูมิพันธ์
ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล
ผศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
ผศ.ดร.อุบล เลียววาริณ
ผศ.บุปผาชาติ อุปถัมภ์นรากร
ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย
ผศ.ชลลดา พึงราพรรณ
อ.ดร.กาญจนา นิธีจันทร์
อ.ดร.ณัฏภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ
อ.ดร.ธนภร นิลพยัคฆ์
อ.ดร.ผดุงชัย ภู่พัฒน์
อ.ดร.พัชรีวรรณ กิจมี
อ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร
อ.ดร.วิโรจน์ ผลแย้ม
อ.ดร.วิลาสินี ยนต์วิกัย
อ.ดร.สาธิต วงศ์อนันต์นนท์
อ.ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง
อ.ลัดดา อิ่มอกใจ

