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1. หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง “การขยายพันธุ์ขมิ้นชัน (Curcuma longa Linn.) ในสภาพ
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การยับยั้งเชื้อราของสารสกัดสมุนไพรไทยประเภทเหง้าต่อเชื้อเกลื้อน (Malassezia 
species). การประชุมวิชาการพะเยาวิจัย 2558. 683-691. 

14. กิตติศักดิ์  โชติกเดชาณรงค์ . 2558. ผลของเทคนิคการนึ่ ง และไมโครเวฟต่อการฆ่า
เชื้ อ จุ ลิ น ท รี ย์ ใน อาห าร เพ าะ เลี้ ย ง เนื้ อ เยื่ อ พื ช . ก ารป ระชุ ม วิ ช าก าร  ค รั้ งที่  53 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: Smart Agriculture “The Future of Thailand”. 305-312. 
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15. กนกวรรณ เกิดกูน กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์ และเฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี. 2558. ผลของ
อาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชจากสารละลายสําหรับปลูกพืชไมใชดินตอการงอก และการ
พัฒนาของเมล็ดกลวยไมเอ้ืองกุหลาบกระเปาเปด. การประชุมวิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “ก้าวสู่การ
วิจัยระดับโลก” 43-53. 

16. วรรธนา จะนู กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์ ดาราลักษณ์ เยาวภาคย์โสภณ และศรีสุลักษณ์ ธี
รานุพัฒนา. 2558. อาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชตนทุนตํ่าเพ่ือการขยายพันธุหญาหวาน. การ
ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา “ก้าวสู่การวิจัยระดับโลก” 401-411.  

17. กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์. 2561. ผลของเทคนิคการฟอกฆ่าเชื้อต่อการเพาะเลี้ยงหนามแน่
แดงในสภาพปลอดเชื้อ. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56 “ศาสตร์
เกษตรสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์” 193-198. 

18. กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์. 2561. การใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่ายเพ่ือ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่นในโรงเรียนป่าซาง จังหวัดลำพูน. การประชุม
วิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน” เล่มที่ 2 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: 202-208. 

19. กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์ . 2562. ผลของโคลชิซินต่อลักษณะทางสัญฐานวิทยาของ
เบญจมาศ. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57 “ชุมชนโลกาภิวัตน์    
สู่สังคมไทยยุคดิจิทัล” 57-62. 

 

รางวัลทีไ่ด้รับ 

1. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ประจำปี  2556 

2. รางวัลระดับรองอันดับหนึ่ง รางวัลผลงานการวิจัยและการสร้างสรรค์ระดับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2558  

3. รางวัลพระพิฆเนศวรทองคำ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่นสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ประจำปี 2561 

ประสบการณ์การเป็นวิทยากร 

1. เรื่อง “เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้น” วันที่ 6-7 สิงหาคม 2555 ณ อาคารศูนย์
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
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2. เรื่อง “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่าย การสกัดสารทุติยภูมิจากพืช และการวิเคราะห์สาร
สกัดโดยเทคนิค โครมาโตกราฟี” วันที่ 8-9 กันยายน 2555 ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

3. เรื่อง “การผลิตสื่อการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ”  วันที่  30 เมษายน-1 
พฤษภาคม 2555 ณ ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาชีววิทยา อาคาร 13 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม่ 

4. เรื่อง “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพ่ือการอนุรักษ์ ครั้งที่ 1” วันที่ 28-30 มีนาคม 2550 ณ 
ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

5. เรื่อง “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพ่ือการอนุรักษ์ ครั้งที่ 2” วันที่ 30 มีนาคม- 1 เมษายน 
2551 ณ  ห้ องปฏิบั ติ การเพาะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ พื ช  อาคาร 40 ปี  คณ ะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

6. เรื่อง “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพ่ือการอนุรักษ์ ครั้งที่ 3” วันที่ 30 มีนาคม- 1 เมษายน 
2552 ณ  ห้ องปฏิบั ติ การเพาะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ พื ช  อาคาร 40 ปี  คณ ะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

7. เรื่อง “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพ่ือการอนุรักษ์ ครั้งที่ 4” วันที่ 31 มีนาคม- 2 เมษายน 
2553 ณ  ห้ องปฏิบั ติ การเพาะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ พื ช  อาคาร 40 ปี  คณ ะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

8. เรื่อง “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพ่ือการอนุรักษ์ ครั้งที่ 5” วันที่ 31 มีนาคม- 1 เมษายน 
2554 ณ  ห้ องปฏิบั ติ การเพาะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ พื ช  อาคาร 40 ปี  คณ ะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

9. เรื่อง “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพ่ือการอนุรักษ์ ครั้งที่  6” วันที่  7 กันยายน 2555 ณ 
ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

10. เรื่อง “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพ่ือการอนุรักษ์ ครั้งที่ 7” วันที่ 31 มีนาคม- 1 เมษายน 
2556 ณ  ห้ องปฏิบั ติ การเพาะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ พื ช  อาคาร 40 ปี  คณ ะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

11. เรื่อง “เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้น” วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2556 ณ อาคาร
ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

12. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสู่การจัดทำแผนเชิงปฏิบัติการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตาม
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 12 ปี วันที่ 31 ตุลาตม – 1 พฤศจิกายน 
2556 ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร 
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13. เรื่อง “เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่าย” วันที่ 14 ธันวาคม 2556 ณ อาคารศูนย์
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

14. เรื่อง “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพ่ือการอนุรักษ์  ครั้งที่ 9” วันที่ 18 มิถุนายน 2558 ณ 
ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

15. เรื่อง “เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่าย” วันที่ 20-21 มิถุนายน 2558 ณ อาคาร
ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

16. อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการห้องเรียน Smart YRC โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง 
“เทคนิคการเพาะเลี้ ยงเนื้ อ เยือพืชอย่ างง่าย รุ่นที่  1” วันที่  17 มกราคม 2559 ณ 
ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

17. อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการห้องเรียน Smart YRC โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง 
“เทคนิคการเพาะเลี้ ยงเนื้ อ เยือพืชอย่ างง่าย รุ่นที่  2” วันที่  24 มกราคม 2559 ณ 
ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

18. อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการห้องเรียน Smart YRC โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง 
“เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือพืชเบื้องต้น” วันที่ 31 มกราคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

19. อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการห้องเรียน Smart YRC โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง 
“เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือพืชเบื้องต้น” วันที่ 31 มกราคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

20. อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบริการวิชาการทางชีววิทยาเพ่ือท้องถิ่น เรื่อง “เทคนิคการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่าย” วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืช อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

21. อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนกลุ่มการเรียนรู้ Gifted เคมี ชีวเคมี 
และฟิสิกส์ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เรื่อง “เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่าง
ง่าย” วันที่ 5 มีนาคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

22. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช รุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการ
พัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน วันที่ 29-30 
กรกฎาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

23. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช รุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการ
พัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน วันที่ 26-27 
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สิงหาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ ยงเนื้ อเยื่อพืช อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

24. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  รุ่นที่ 3 ภายใต้โครงการ
พัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน วันที่ 23-24 
กันยายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อพืช อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่

25. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามแนวทางสะเต็มศึกษา. ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2559 
ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  

26. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้านวิชาการและ
วิชาชีพครูของนักศึกษาสายครู รุ่นที่ 1. ระหว่างวันที่ 18-19 กุมพาพันธ์ 2560 ณ อาคาร 90 
ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

27. โครงการอบรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาและการออกแบบกิจกรรมสะเต็ม
ศึกษาสำหรับครูประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 -10 กันยายน 
2560 ณ โรงแรมเมอร์เคียว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

28. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่ายสำหรับบุคคลทั่วไป 
รุ่นที่ 1 วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช อาคารศูนย์
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 

ประสบการณ์อื่นๆ 

1. นักวิทยาศาสตร์พ่ีเลี้ยงให้กับนักเรียนในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสำหรับเยาวชน 

2. ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง “การขยายพันธุ์หอมแดงโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ” 
ของนักเรียนโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ต. บ้านโฮ่ง อ. บ้านโฮ่ง จ. ลำพูน ได้รับรางวัลเชิดชู
เกียรติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทชีวภาพ ในการประกวดแข่งขันโครงงาน
วิทยาศาสตร์งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี  2556 จัดโดยคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2556 และได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ 
กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม. 4-ม. 6 งาน
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ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 
19 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา จังหวัดลำพูน 

3. ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหญ้าหวาน” ของนักเรียน
โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ต. บ้านโฮ่ง อ. บ้านโฮ่ง จ. ลำพูน 

4. ที่ปรึกษาโครงการฝึกทักษะอาชีพ เรื่อง “การขยายพันธุ์หญ้าหวาน (Stevia rebaudiana 
bertoni) โดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ” ของนักเรียนโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม อ. สะเมิง         
จ. เชียงใหม่ 

5. ผู้เชี่ยวชาญใน “โครงการเสริมสร้างความพร้อมสู่สถานประกอบการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มาตรฐานระดับนานาชาติ” ของศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

6. อาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ เรื่อง การขยายพันธุ์หญ้าหวาน (Stevia rebaudiana 
Bertoni.) ในสภาพปลอดเชื้อ ของ นางทิพย์สุคนธ์ ทังสุนันท์ หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

7. อาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ เรื่อง การผลิตเมล็ดเทียมของหญ้าหวานเพ่ือการอนุรักษ์
พันธุกรรม ของ นายเจนณรงค์ วงศ์แสนศรี หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

8. อาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ เรื่อง ผลของอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชจากสารละลาย
สำหรับปลูกพืชไม่ใช้ดินต่อการงอกและการเจริญเติบโตของเมล็ดกล้วยไม้ชนิดต่างๆ ของ 
นางสาวกนกวรรณ เกิดกูล หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

9. อาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ เรื่อง อาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชต้นทุนต่ำเพ่ือการ
ขยายพันธุ์หญ้าหวาน ของ นายวรรธนา จะนู หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

10. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม เรื่อง ประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อราของสารสกัดหยาบ
จากเหง้าสมุนไพรไทยต่อเชื้อเกลื่อน ของ นางสุปราณี  คันธา หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

11. ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความวิชาการในงานประชุม “URU International Conference 
on Science and Technology 2016”  1-2 ตุ ล าคม 2559 ณ  มหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ
อุตรดิตถ์   

12. ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนน้ำดิบวิทยารางวัลเหรียญเงินจากการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง "ผลการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในท้องถิ่น ในขวดแก้วและขวด
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พลาสติก โดยใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออย่างง่าย" จากงานศิลปหัตถกรรมภาค เหนือ
ครั้งที่ 66 ประจำปี 2559 

13. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม เรื่อง การชักนำให้เกิดยอดและการออกดอกของกุหลาบ
หนูในหลอดทดลอง ของ นางสาว อัมพิกา ติ๊บกวาง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
ชีววิทยาศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 

14. ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความวิชาการในงานประชุม การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 1 วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภายใต้หัวข้อ “การสร้างสรรค์
และนวัตกรรม ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0”  

15. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัยของวารสาร “NU. International Journal of Science” 
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