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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

กลุ่มสาขา วิทยาศาสตร์สุขภาพและการบริการด้านสุขภาพ 
 

1. ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย   ศุภประดิษฐ์    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิพงศ ์ สัตยวงศ์ทิพย ์  มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนดิา   ผาติเสนะ    มหาวิทยาลยัราชภฎันครราชสีมา 
4. รองศาสตราจารย์วชิระ   สิงหคะเชนทร์   วิทยาลัยนครราชสมีา   
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ) นพ.ส าเริง   แหยงกระโทก วิทยาลัยนครราชสมีา    
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน นุกูลกิจ  มหาวิทยาลยัปทุมธานี   
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญส่ง ไข่เกษ  วิทยาลัยนครราชสมีา 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกรณ์   ไทยานันท ์   วิทยาลัยนครราชสมีา 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารยร์ุจิรา  อุปวานิช  มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา  
10. อาจารย์ ร.อ. นพ.ศรัณย ์ อินทกุล  วิทยาลัยนครราชสมีา   
11. อาจารย์ พจ.โสรัจ นิโรธสมาบัต ิ  มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรต ิ   
12. อาจารย์ ดร.ชุภาศิร ิ อภินันท์เดชา  วิทยาลัยนครราชสมีา   

 

กลุ่มสาขา ศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา แสวงศักดิ์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี   
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี   
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ทองหล่อ วงษ์อินทร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี  
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ทักษิณา   คุณารักษ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์   สิกขาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิบูลย์ พุ่มพูลสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี  
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุง เพชรสุข วิทยาลัยนครราชสีมา  
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์ สังฆมานนท์ วิทยาลัยนครราชสีมา  
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ บุญเจริญ วิทยาลัยนครราชสีมา 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกูล   จินตรักษ์ วิทยาลัยนครราชสีมา 

 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์   ธรรมโชติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย   ศรีสกุลเตียว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อธิพงษ ์ เพชรสุทธ์ิ มหาวิทยาลัยปทุมธานี   
4. ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.ภาสพิรุฬห์ ศรีส าเริง มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
5. อาจารย์ ดร.ปริวรรต   สาคร วิทยาลัยนครราชสีมา 
6. อาจารย์ ดร.คงศักดิ์ บุญยะประณัย วิทยาลัยนครราชสีมา 
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กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และบริหารธุรกิจ 
 

1. ศาสตราจารย์ ดร.ติน ปรัชญพฤทธ์ิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2. ศาสตราจารย์ ดร.ทินพันธุ ์ นาคะตะ มหาวิทยาลยัปทุมธานี 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ สาคุณ มหาวิทยาลยัปทุมธานี 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ธนาธารชูโชต ิ มหาวิทยาลยัปทุมธานี 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.วันชนะ รัตนวงษ์ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
6. ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.เสถียรณภัส   ศรีวะรมย ์ วิทยาลัยนครราชสมีา 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาส   ทองสุทธ์ิ มหาวิทยาลยัปทุมธานี 
8. ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.วรรณณ ี ตรองพาณิชย ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
9. ผู้ช่วยศาสตาจารย์ บัญชา วิทยอนันต์ วิทยาลัยนครราชสมีา 
10. ผู้ช่วยศาสตาจารย์ พัฒน์ศิณ ส าเริงรัมย ์ วิทยาลัยนครราชสมีา 
11. ผู้ช่วยศาสตาจารย์ รุจินันท์ วาธีวัฒนารัตน ์ วิทยาลัยนครราชสมีา 
12. อาจารย์ ดร.คเณส   ฉมารักษ์กุล มหาวิทยาลยัปทุมธานี 
13. อาจารย์ ดร.ณิชรตัน ์  แสงทอง วิทยาลัยนครราชสมีา 
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รายนามคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ 
 

คณะที่ปรึกษา 
1. อาจารย์ ดร.ชนากานต์    ยืนยง     (มหาวิทยาลัยปทมุธานี) 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐบุรุษ   คุ้มทรัพย์    (วิทยาลัยนครราชสีมา) 
3. อาจารย์ ดร.ไตรรตัน์    ยืนยง     (วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น-เอเชีย) 
4. อาจารย์ ดร.เกษม    บ ารุงเวช  (มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรอียุธยา) 
5. Mrs. Wan     Han Chun    (Hainan Normal University) 

 
คณะกรรมการอ านวยการ 

1. อธิการบด ี     ประธานกรรมการ 
2. รองอธิการบดีทุกฝ่าย    กรรมการ 
3. ผู้ช่วยอธิการบดีทุกฝา่ย    กรรมการ 
4. คณบดีทุกคณะ    กรรมการ 
5. ผู้อ านวยการส านักบณัฑิตศึกษา   กรรมการ 
6. ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป   กรรมการ 
7. ผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร ์   กรรมการ 
8. ผู้อ านวยการส านักวิชาการ   กรรมการ 
9. ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายส่งเสริมการศกึษา  กรรมการและเลขานุการ 
10. ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
11. ผู้อ านวยการส านักอธิการบด ี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที ่ก าหนดรูปแบบและกิจกรรมในการจัดประชุมทางวิชาการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อ านวยการให้
การจัดงานด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสทิธิภาพ ควบคุมดูแลกิจกรรม การด าเนินงานของประธานฝ่ายต่างๆ 
และเป็นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างคณะกรรมการและผู้สนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ 

 
คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและจัดการประชมุ   

1. ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายส่งเสริมการศกึษา  ประธานกรรมการ 
2. คณบดีคณะนติิศาสตร ์    กรรมการ 
3. คณบดีคณะบริหารธุรกิจ   กรรมการ 
4. คณบดีคณะสารสนเทศศาสตร ์   กรรมการ 
5. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ กรรมการ 
6. คณบดีคณะการแพทย์แผนจีน   กรรมการ 
7. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  กรรมการ 
8. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และศลิปศาสตร์  กรรมการ 
9. ผู้อ านวยการส านักบณัฑิตศึกษา   กรรมการ 
10. ผู้อ านวยการส านักวิชาการ   กรรมการ 
11. ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธแ์ละรับสมัคร กรรมการ 
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12. หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์   กรรมการ 
13. ผู้อ านวยการส านักอธิการบด ี   กรรมการและเลขานุการ 
14. ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนา   กรรมการและเลขานุการ 
15. นางสาวกุลฉัตร    โหลนอก  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที ่จัดท าและขออนุมัติโครงการ ติดต่อประสานงานเพื่อเรียนเชิญวิทยากรในกิจกรรมต่างๆ ออกหนังสือ
เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ออกหนังสือเชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมน าเสนอทั้งภาคบรรยาย/โปสเตอร์ ตลอดจนตอบข้อซักถาม
ทั่วไป 
 
คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและติดตามบทความ (ในประเทศ) 

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐบุรุษ   คุ้มทรัพย ์ ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสถียรณภัส ศรีวะรมย ์ กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ บุญเจรญิ  กรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บญัชา วิทยอนันต์ กรรมการ 
๕. อาจารย์ ดร.คงศักดิ ์  บุญยะประณัย กรรมการ 
๖. อาจารย์จรีวัฒน์  เรืองรอง  กรรมการ 
๗. อาจารย์ปรยีาณัฐ  เอี๊ยบศิริเมธ ี กรรมการ 
๘. อาจารย์ศริิวัฒน์  โทศิริกุล  กรรมการ 
๙. อาจารย์พิชชานาถ  เงินดี  กรรมการ 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒน์ศณิ  ส าเริงรัมย ์ กรรมการและเลขานุการ 
๑๑. นางสาวจิฏตภิักษ์  ศรีสรุธีกูล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๒. นางสาวกุลฉัตร    โหลนอก  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที่ ประสานงานสถาบัน/หน่วยงานภายนอกและคณะวิชาที่ก ากับ ดูแล ในการส่งบทความเข้าร่วม
น าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ ติดตามการจัดส่งบทความ ประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  และ
พิจารณาคัดกรองบทความจากในประเทศในเบื้องต้น 
 
คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและติดตามบทความ (ต่างประเทศ) 

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐบุรุษ   คุ้มทรัพย ์ ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ บุญเจรญิ  กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสถียรณภัส ศรีวะรมย ์ กรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์ สังฆมานนท์ กรรมการ 
๕. อาจารย์ ดร.ณิชรตัน ์  แสงทอง  กรรมการ 
๖. อาจารย์พิชชานาถ   เงินดี  กรรมการ 
๗. อาจารย์ขนิษฐา  แก้วเอียด  กรรมการ 
๘. อาจารย์น้อม   รานอก  กรรมการ 
๙. อาจารยK์ristine  A.Gempesala กรรมการ 
๑๐. อาจารยI์melda  B.Soriano กรรมการ 
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๑๑. อาจารย์อภัทรลิน  พลยิ่ง  กรรมการ 
๑๒. อาจารย์กฤษฎา  วัฒนศักดิ์  กรรมการ 
๑๓. นางสาวจิฏตภิักษ ์  ศรีสรุธีกูล  กรรมการและเลขานุการ 
๑๔. นางสาวณิชชารีย ์  ประสิทธ์ิธนนท ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๕. นางสาวกุลฉัตร    โหลนอก  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที่ ประสานงานสถาบัน/หน่วยงานภายนอกและคณะวิชาที่ก ากับ ดูแล ในการส่งบทความเข้าร่วม
น าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ ติดตามการจัดส่งบทความ ประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  และ
พิจารณาคัดกรองบทความจากต่างประเทศในเบื้องต้น 
 
คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 

1. นายปริวัฒน ์   ลีลาเสร็จ  ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์กฤษฎา  วัฒนศักดิ์  กรรมการ 
3. นางกนิษฐา   ดวงสูงเนิน กรรมการ 
4. อาจารยส์ุภาพร  ชินสมพล  กรรมการ 
5. อาจารย์ภควรรณ  ลนุส าโรง  กรรมการ 
6. นางสาวคุณญัญา  หอมหวล  กรรมการ 
7. อาจารย์ศลิษา   เจริญสุข  กรรมการ 
8. อาจารย์เรืองศักดิ ์  มูลเกษร  กรรมการ 
9. อาจารย์เบญ็จมาศ  ดวงลูกแก้ว กรรมการ 
10. นายอภิชาติ    อยู่วิวัฒน์  กรรมการ 
11. นายพิสุทธ์ิ   บุระ  กรรมการ 
12. นายธนวัฒน์   บุญส าโรง  กรรมการ 
13. นายนพฤทธ์ิ   คล้ายแก้ว  กรรมการ 
14. นายบัณฑติ   กองรักษา  กรรมการ 
15. นางสาวรสกมล   จูเทศ  กรรมการ 
16. นายปภังกร   ดวงมณ ี  กรรมการ 
17. นางสาวเตือนใจ  วงษ์สา  กรรมการ 
18. นางสาวมัตนา   ท าสะอาด กรรมการ 
19. นางสาวจิฏตภิักษ ์  ศรีสรุธีกูล  กรรมการและเลขานุการ 
20. นางสาวกุลฉัตร  โหลนอก  เลขานุการ 
 

มีหน้าที่ ในการประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอก อาทิ 
website สื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวมบทความที่ผ่านการลงทะเบียนออนไลน์ ประสานงานส่ง
จดหมายเชิญสถาบันเจ้าภาพร่วมและจัดประชุมตัวแทนสถาบัน ออกแบบรูปเล่ม หน้าปกรายงานสืบเนื่องการ
ประชุมวิชาการ (Proceedings) จัดท าวีดิทัศน์แนะน าวิทยาลัย บันทึกภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว และบรรยากาศ
ในระหว่างการจัดการประชุมวิชาการ ตลอดจนความเรียบร้อยของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ในการจัดประชุมในห้อง
ประชุม และห้องประชุมกลุ่มย่อย   
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คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน การเงินและพัสดุ 
1. นางรุ่งทิพย์   จันทรศาลา ประธานกรรมการ 
2. นายปริวัฒน ์   ลีลาเสร็จ  กรรมการ 
3. นางสาวจิฏตภิักษ ์  ศรีสรุธีกูล  กรรมการ 
4. นางสาวจีรนันท์  ถีระภาพร  กรรมการ 
5. นางสาวยุพด ี   แก่นกุล  กรรมการ 
6. นางสาวคุณญัญา  หอมหวล  กรรมการ 
7. นางสาวณิชชารีย ์  ประสิทธ์ิธนนท ์ กรรมการ 
8. นางสาวนริศรา  ทันสมัย  กรรมการ 
9. นายสุระสิทธ์ิ   เขียวเชย  กรรมการ 
10. นางสาวลัคนา   น้อยไพล  กรรมการ 
11. นางสาวสุกานดา  โพธิค์ า  กรรมการ 
12. นางสาวจิตรลดา  นามพงษ ์ กรรมการ 
13. นางสาวโยษิตา  ศรีทองกูล กรรมการ 
14. นายนภัสรพ ี   ธนะสูตร  กรรมการ 
15. อาจารย์นันธิชา    ขอแช่มกลาง กรรมการ 
16. นางสาวรัตนาภรณ ์  ภูจาก  กรรมการ 
17. นางสาวสุภาพร  พละศักดิ ์ กรรมการ 
18. นางสาวกุลฉัตร  โหลนอก  กรรมการและเลขานุการ 
19. นางสาวพรพรรณ    บุญเพ็ง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที่ ในการรับลงทะเบียน จัดเก็บค่าลงทะเบียนและสรุปจ านวนผู้น าเสนอผลงานและผู้เข้าร่วมประชุม 
ควบคุม ก ากับ การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการจัดประชุม การเตรียมเอกสารเพื่อเบิกจ่ายตามหลักฐานการ
เบิกจ่ายทั้งระหว่างด าเนินงานและภายหลังเสร็จสิ้นการด าเนินงานตามงบประมาณของโครงการ ตลอดจนประสานกับ
หน่วยงานต่างๆ เพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดการประชุม 
 
คณะกรรมการฝ่ายเอกสารประกอบการประชุมและรายงานสืบเนือ่ง 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒน์ศณิ  ส าเริงรัมย ์ ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์กมลภัทร  เสียรขุนทด กรรมการ 
3. อาจารย์ภควรรณ  ลุนส าโรง  กรรมการ 
4. นางสาวคุณญัญา  หอมหวล  กรรมการ 
5. นางสาวยุพด ี   แก่นกุล  กรรมการ 
6. นางสาวโยษิตา  ศรีทองกูล กรรมการ 
7. นางสาวกวินทรา  วรทองหลาง กรรมการ 
8. นางสาวกษิรา   อนันท์ฐิกุล กรรมการ 
9. นางสาวสุนิญา  สีผลสมอ  กรรมการ 
10. นางสาวจิฏตภิักษ ์  ศรีสรุธีกูล  กรรมการและเลขานุการ 
11. นางสาวกุลฉัตร  โหลนอก  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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มีหน้าที่ ในการก าหนดรูปแบบ ตรวจสอบ จัดท าและเตรียมเอกสารประกอบการประชุม ประสานงาน
ระหว่างฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับผู้น าเสนอทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ แจ้งและติดตามผลการพิจารณาบทความ 
ตลอดจนรวบรวมบทความจากการประชุมเพื่อจัดท าเป็นรายงานสืบเนื่อง (Proceedings)  
 
คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒน์ศณิ  ส าเริงรัมย ์ ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์พิชชานาถ  เงินดี  กรรมการ 
3. อาจารย์กฤษฎา   วัฒนศักดิ์  กรรมการ 
4. อาจารย์กนิษฐา  ดวงสูงเนิน กรรมการ 
5. อาจารยส์ุภาพร  ชินสมพล  กรรมการ 
6. อาจารย์ภควรรณ  ลุนส าโรง  กรรมการ 
7. อาจารย์คณุัญญา  หอมหวล  กรรมการ 
8. อาจารยส์ุกัญญา  ใจอดทน  กรรมการ 
9. อาจารย์จันทรจ์ิรา  ใจอดทน  กรรมการ 
10. นางสุชญา     ส่องแสง  กรรมการ 
11. นางวิไลลักษณ ์  เชาว์พลกรัง กรรมการ 
12. นางสาวนิมิตร   ยวดกระโทก กรรมการ 
13. นางสาวศิริรตันา  สวัสดิ์นกลูกิจ กรรมการ 
14. นางสาวเทพรัตน ์  จงรักษ์  กรรมการ 
15. นายปภังกร   ดวงมณ ี  กรรมการ 
16. นางสาวเตือนใจ  วงษ์สา  กรรมการ 
17. นางสาวมัตนา   ท าสะอาด กรรมการ 
18. นางสาวรสกมล  จูเทศ  กรรมการ 
19. นายนภัสรพ ี   ธนะสูตร   กรรมการ 
20. อาจารย์รุ่งอรณุ  เชยโพธิ ์  กรรมการและเลขานุการ 
21. อาจารย์ปนิดา   สุทธิประภา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที่ ในการประสานงานด้านการเตรียมการต้อนรับ ประสานข้อมูล การเดินทางของคณะผู้บริหาร 
หน่วยงาน/ภาคีร่วมจัด คณะวิทยากร แขกรับเชิญ สื่อมวลชน ผู้เข้าร่วมประชุม ก าหนดรูปแบบภาพรวมในพิธีการด้าน
ต่างๆ ทั้งก่อนการประชุม ระหว่างการประชุม และหลังเสร็จสิ้นการประชุมก าหนดผู้รับผิดชอบให้การด าเนินงานจัด
ประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  
 
คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญชา วิทยอนันต์ ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์สุภาพร  ชินสมพล  กรรมการ 
3. นายชาลี   เจิมขุนทด กรรมการ 
4. นายสุวรรณ   วงษ์ญาติ  กรรมการ 
5. นายปภังกร   ดวงมณี  กรรมการ 
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6. นางสาวมัตนา   ท าสะอาด กรรมการ 
7. นางสาวเตือนใจ  วงษ์สา  กรรมการ 
8. นางสาวณิชชารีย์  ประสิทธ์ิธนนท์ กรรมการ 
9. นางสาวนริศรา  ทันสมัย  กรรมการ 
10. นายสุระสิทธ์ิ   เขียวเชย  กรรมการ 
11. นางสาวลัคนา   น้อยไพล  กรรมการ 
12. นางสาวสุกานดา  โพธิ์ค า  กรรมการ 
13. นางสาวจิตรลดา  นามพงษ ์ กรรมการ 
14. นางสาวนิมิตร   ยวดกระโทก กรรมการและเลขานุการ 
15. นางสาวศิริรัตนา  สวัสดิ์นกูลกิจ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
16. นางสาวเทพรัตน์  จงรักษ์  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที่ ในการวางแผน ควบคุม การประสานงานด้านการจัดเตรียมความพร้อมด้านสถานที่จัดการประชุม 
สถานท่ีเลี้ยงรับรอง สถานท่ีจัดนิทรรศการ ตามความเหมาะสม ก ากับควบคุมการจัดเตรียมยานพาหนะเพื่อรับส่งคณะ
วิทยากร แขกรับเชิญผู้เข้าร่วมประชุม ตลอดจนความพร้อมด้านยานพาหนะตลอดช่วงการจัดประชุมวิชาการ   
 
คณะกรรมการฝ่ายติดตามประเมินผล 

1. อาจารย์อรณิชชา  ทศตา  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวจิฏตภิักษ ์  ศรีสรุธีกูล  กรรมการ 
3. อาจารยส์ุกัญญา  ใจอดทน  กรรมการ 
4. นางสาวเกศรินทร ์  น้อยค าแก้ว กรรมการ 
5. นางสาวกุลฉัตร  โหลนอก  กรรมการ  
6. นางสาวอุบลรตัน ์  จันทร์พิทักษ ์ กรรมการ 
7. นางปนิตตา   มุ่งเพียร  กรรมการ 
8. นายวิทยา   อินทกูล  กรรมการ 
9. นางสาววรรณกมลพรรณ แก้วประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ 
10. อาจารย์จันทรจ์ิรา  ใจอดทน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที่ ในการจัดท าแบบประเมิน รวบรวมและสรุปประเมินผลการจัดประชุม วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค 
เพื่อน ามาพัฒนาและปรับปรุง ในการวางแผนการท างานในครั้งต่อไป   
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