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คณะกรรมการจัดการประชุมเสนอผลงานวจัิยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ คร้ังที ่39 
1. คณะกรรมการอ านวยการ 
หนา้ท่ี ใหค้  าปรึกษา ก ากบัดูแลและอ านวยการความสะดวกแก่กรรมการฝ่ายต่าง ๆ 
ภราดา ดร. ประทีป ม. โกมลมาศ                          ท่ีปรึกษา 
ภราดา ดร. บญัชา แสงหิรัญ                ท่ีปรึกษา 
ดร. กิตติ โพธิกิตติ  ประธานกรรมการ 
ดร. กิติกร ดาวพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
ดร. วนิธยั โกกระกลู  กรรมการ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ชนินทร จิตตวิริยนุกุล  กรรมการ 
ดร. สุนทร พิบูลยเ์จริญสิทธ์ิ  กรรมการ 
ดร. อุรีย ์เจ่ียสกุล  กรรมการ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. นนัทพนัธ์ ชินล ้าประเสริฐ  กรรมการ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. จิรพนัธ์ แดงเดช  กรรมการ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ลินจง ฉ.โรจน์ประเสริฐ   กรรมการ 
ดร. วศิรุต ปริยประเสริฐ  กรรมการและเลขานุการ 
 
2. คณะกรรมการด าเนินงาน 
หนา้ท่ี 1. จดัล าดบัขั้นตอนการน าเสนอ 
 2. ท าหนา้ท่ีพิธีกรหอ้งประชุมใหญ่และหอ้งประชุมยอ่ย 
 3. ตอ้นรับอ านวยความสะดวกผูว้พิากษใ์นหอ้งประชุม 
 4. ดูแลความเรียบร้อยห้องประชุมยอ่ยแต่ละสาขา 
ดร. กิตติ โพธิกิตติ  ประธานกรรมการ 
ดร. กิติกร ดาวพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
ดร. วรพจน์ รักธรรม  กรรมการ 
ดร. วศิรุต ปริยประเสริฐ   กรรมการ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ศิริอร ใช่ภู่พิรัตน์   กรรมการ 
ดร. อภิชาต อินทรวศิิษฐ์  กรรมการ 
ดร. ทองดี กิจบุญชู   กรรมการ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. จิตติภา งามเกริกโชติ   กรรมการ 
Dr. Gloria S. Chavez   กรรมการ 
Dr. Seongdok Kim   กรรมการ 
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Dr. Marissa L. Fernando   กรรมการ 
ดร. ระวนิ วงศอุ์ไร   กรรมการ 
ดร. รพีพฒัน์ เตชะกิตติโรจน์   กรรมการ 
นายรังสรรค ์ไตรบุตร  กรรมการ 
นางสาวศนัสนีย ์อรัญยะนาค  กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวณิชญา จนัทร์อินทร์   ผูช่้วยกรรมการและเลขานุการ 
 
3. คณะกรรมการฝ่ายวชิาการ (Academic Committee) 
หนา้ท่ี    1. พิจารณาบทความวจิยั/วิทยานิพนธ์ 
 2. วพิากษบ์ทความวจิยั/วยิานิพนธ์ในการน าเสนอภาคบรรยาย 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ศิริอร ใช่ภู่พิรัตน์   ประธานกรรมการ 
ดร. อภิชาต  อินทรวศิิษฐ์  รองประธานกรรมการ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. วรยุทธ ศรีวรกุล   กรรมการ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. นนัทพนัธ์ ชินล ้าประเสริฐ   กรรมการ 
ดร. สงบ ลกัษณะ   กรรมการ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. จิรพนัธ์ แดงเดช   กรรมการ 
ดร. เชิดชยั เช่ียวธีรกุล   กรรมการ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ลินจง ฉ.โรจน์ประเสริฐ   กรรมการ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. จิตติภา งามเกริกโชติ   กรรมการ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. เกรียงสิน ประสงคสุ์กาญจน์   กรรมการ 
ดร. ทองดี กิจบุญชู   กรรมการ 
ดร. ชาญชยั อธิจิตสกุล   กรรมการ 
Dr. Marisa S. L. Fernando  กรรมการ 
Dr. Gloria Chavez  กรรมการ 
Dr. Perla Rizalina M. Tayko,  กรรมการ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ชนินทร จิตตวิริยานุกุล   กรรมการ 
Dr. Aaron Loh  กรรมการ 
ดร. รพีพฒัน์ เตชะกิตติโรจน์  กรรมการ 
ดร. รวนิ  วงศอุ์ไร  กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวณิชญา จนัทร์อินทร์   ผูช่้วยกรรมการและเลขานุการ 
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4. คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร 
หนา้ท่ี 1. จดัเตรียมเอกสาร 
 2. รับลงทะเบียนผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
นายรังสรรค ์ไตรบุตร   ประธานกรรมการ 
ดร. สัณฑิติ ตรีทิพยบุ์ตร  รองประธานกรรมการ  
Mr. Glan V. Chatelier  กรรมการ 
นายสมโภชน์ กุนเสน  กรรมการ 
Ms. XiaoLan Xu   กรรมการ 
Ms. Seinn Lei Phyu  กรรมการและเลขานุการ 
 
5. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
หนา้ท่ี 1. จดัเตรียมใบเสร็จ และเอกสารการช าระเงิน 
 2. รับเงินและเก็บรักษาเงินตามระเบียบการเงิน 
 3. เบิก-จ่ายเงินตามโครงการ 
นายรังสรรค ์ ไตรบุตร  ประธานกรรมการ 
นางสาวณฐัยามณฑ ์พยนตรั์กษ ์  รองประธานกรรมการ 
นางสาววรรณี เทพหสัดิน ณ อยธุยา  กรรมการ 
นางสาวนภสัชกร ณรัณเวโรจน์   กรรมการ 
นางสาวเมธินี นอ้ยเจริญ  กรรมการและเลขานุการ 
 
6. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
หนา้ท่ี 1.  ประชาสัมพนัธ์แนะน าสถานท่ีจดังานกบัผูเ้ขา้ร่วมสัมนา/จดัท าป้ายช่ือผูร่้วมงาน 
 2.  จดันิทรรศการน าเสนอผบงานวจิยั/วทิยานิพนธ์ในรูปแบบโปสเตอร์ 
 3.  จดัเตรียมอุปกรณ์ดา้นเทคโนโลยสี าหรับการจดังาน เช่น คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ เคร่ืองเสียง

และบนัทึกภาพกิจกรรม 
นายวชิยั เศรษฐโชตินนัท ์  ประธานกรรมการ 
นายสุธี โฆษิตารัตน์  รองประธานกรรมการ 
นางสาวเกศรินทร์ สิงห์แกว้  กรรมการ 
นายธีรวนิท ์แจ่มวยั  กรรมการ 
นายเอกราช พ่วงข า  กรรมการ 
นาย อุกฤต สุขสุผวิ  กรรมการ 
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นายเสกสรรค ์ขนัธ์ฤชยั  กรรมการ 
นายสมชาย บริสุทธ์ิ  กรรมการ 
นายกฤษณ์ เช้ือสุวรรณ  กรรมการ 
นางสาวลดารัตน์ ปาทาน   กรรมการ 
นายสันติ โสภาประดิษฐ์  กรรมการและเลขานุการ 
 
7. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพนัธ์ พธีิการ และต้อนรับ 
หนา้ท่ี 1.  ออกหนงัสือเชิญ/จดัเตรียมประวติัผูท้รงคุณวุฒิวพิาษง์านวจิยั 
 2.  จดัพิธีเปิดนิทรรศการ 
 3.  ตอ้นรับแขกท่ีเขา้ร่วมงาน 
 4.  ดูแล ตอ้นรับวทิยากร ผูท้รงคุณวฒิุพิพากษง์านวจิยั และผูเ้ขา้ร่วมสัมนา 
 5.  จดัเตรียมอาหารกลางวนั อาหารวา่ง น ้าด่ืม ส าหรับผูเ้ขา้ร่วมงาน 
ดร. อภิชาติ อินทรวศิิษฐ์  ประธานกรรมการ 
นายวรงค ์ชินวนัทนานนท ์  รองประธานกรรมการ 
นายค าเทือง ละอองค า  กรรมการ 
นางสาวพชัราพร จิตศรัทธาะรรม  กรรมการ 
นายนเรนทร์ กรีนชยั   กรรมการ 
นางสาวเมธีนี นอ้ยเจริญ   กรรมการ 
นางสาวนภสัชกร ณรัณเวโรจน์   กรรมการ 
นางสาวรตาพร คงวจิิตร   กรรมการ 
นางสาววนารีย ์พยนตเ์ลิศ   กรรมการ 
นายปิยะพงษ ์ ภคเลิศฤทธ์ิ   กรรมการ 
นางสาวศนัสนีย ์อรัญยะนาค  กรรมการและเลขานุการ 
 
8. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ และสวสัดิการ 
หนา้ท่ี 1. จดัเตรียมห้องประชุมใหญ่และหอ้งประชุมยอ่ยใหพ้ร้อมส าหรับการจดังาน 
 2. จดัสถานท่ีแสดงผลงานวจิยั 
นายค าเทือง ละอองค า  ประธานกรรมการ 
นายกวศิ สุระประพนัธ์  กรรมการ 
Ms. XiaoLan  Xu  กรรมการ 
นางสาวสิริพา นากลางดอน   กรรมการ 
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นางสาวเกศรินทร์ สิงห์แกว้    กรรมการ 
นายสมโภชน์ กุนเสน   กรรมการ 
นายสันติ โสภาประดิษฐ ์  กรรมการ 
นางสาวณิชยา จนัทร์อินทร์  กรรมการและเลขานุการ 
 
9. คณะกรรมการฝ่ายพาหนะ 
หนา้ท่ี  1.บริการรถ รับ-ส่ง วทิยากร ผูท้รงคุณวุฒิและบุคลากรในการจดังาน 
นายธนา กายพนัธ์ุเลิศ  ประธานกรรมการ 
นายพฤทธ์  สุขช่ืน  กรรมการและเลขานุการ 
 
10. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและสวสัดิการพยาบาล 
หนา้ท่ี 1. ดูแลความสงบเรียบร้อยในบริเวณงาน 
 2. จดัระบบจราจรและท่ีจอดรถแก่ผูร่่วมงาน 
 3. จดัเตรียมยาและอุปกรณ์ ปฐมพยาบาลและใหบ้ริการแก่ผรู่วมงาน 
นายสรณะ อรุณรัตน์  ประธานกรรมการ 
นางสาวอุไรวรรณ โหเจริญ  รองประธานกรรมการ 
นายลมา้ย เดชยา  กรรมการ 
นายทศพล สุขสมจิต   กรรมการและเลขานุการ 
 
11. คณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผล 
หนา้ท่ี    1. ติดตามและประเมินผลการจดัการประชุมสัมนาวชิาการ 
              2. รายงานผลใหผู้บ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้งทราบ 
นางสาวมาริสา จนัทรมาศ      ประธานกรรมการ 
Dr. Gloria Chavez          รองประธานกรรมการ 
Dr. Seongdok Kim        กรรมการ 
ดร. ปิยะ หิรัญวฒัน์        กรรมการ 
นายสันติ โสภาประดิษฐ์       กรรมการ 
นางสาวสิริพา นากลางดอน      กรรมการและเลขานุการ 
 


