
 
 

คณะท่ีปรึกษา คณะกรรมการจดัประชุมวชิาการ และคณะอนุกรรมการด าเนินการ การจดัประชุม
วชิาการเสนอผลงานวจิยับณัฑิตศึกษา ระดบัชาติและนานาชาติ 2560 

--------------------------------------------------------- 
 
1. คณะทีป่รึกษา 
 1.1 อธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น    

 1.2 รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและส่ือสารองคก์ร มหาวทิยาลยัขอนแก่น   
 1.3 รองอธิการบดีฝ่ายวจิยัและการถ่ายทอดเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 

2. คณะกรรมการจดัประชุมวชิาการ 
 2.1 รองศาสตราจารยสุ์รศกัด์ิ วงศรั์ตนชีวนิ มหาวทิยาลยัขอนแก่น  เป็นประธานกรรมการ 

 2.2 ศาสตราจารยพ์ชัรีย ์ เลิศฤทธ์ิ มหาวทิยาลยัมหิดล   เป็นกรรมการ 
 2.3 ศาสตราจารยสุ์จินต ์ บุรีรัตน์  มหาวทิยาลยัขอนแก่น    เป็นกรรมการ 
 2.4 ศาสตราจารยส์มเดช  กนกเมธากลุ  มหาวทิยาลยัขอนแก่น  เป็นกรรมการ 
 2.5 Associate Professor Achmad Nurmandi  
           Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia   เป็นกรรมการ 
 2.6 รองศาสตราจารยเ์กรียงศกัด์ิ  เม่งอ าพนั  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้  เป็นกรรมการ 
 2.7 รองศาสตราจารยส์มหวงั  ขนัตยานุวงศ ์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  เป็นกรรมการ 
 2.8 รองศาสตราจารยพ์งศกร  พรรณรัตนศิลป์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น  เป็นกรรมการ 
 2.9 รองศาสตราจารยช์าญวทิย ์ ลีลายวุฒัน์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น  เป็นกรรมการ 

 2.10 รองศาสตราจารยร์ศนา  วงศรั์ตนชีวนิ  มหาวทิยาลยัขอนแก่น  เป็นกรรมการ 
     2.11 รองศาสตราจารยว์นิดา  แก่นอากาศ  มหาวทิยาลยัขอนแก่น   เป็นกรรมการ 
     2.12 รองศาสตราจารยสุ์วรี  ฤกษจ์ารี  มหาวทิยาลยัขอนแก่น  เป็นกรรมการ 
 2.13 ผูช่้วยศาสตราจารยส์มภพ  อินทสุวรรณ  มหาวทิยาลยัทกัษิณ  เป็นกรรมการ 
 2.14 ผูช่้วยศาสตราจารยก์รวภิา  พลูผล มหาวทิยาลยัขอนแก่น  เป็นกรรมการ 
 2.15 ผูช่้วยศาสตราจารยธี์รชยั เนตรถนอมศกัด์ิ มหาวทิยาลยัขอนแก่น เป็นกรรมการ 
 2.16 ผูช่้วยศาสตราจารยอ์ญัชลี  ตตัตะวะศาสตร์  มหาวทิยาลยัขอนแก่น เป็นกรรมการ 

2.17 นางรัตติยากร  วมิลศิริ      เป็นเลขานุการ 
2.18 นางสาวนนัทิยา  ศิลาชยั      เป็นผูช่้วยเลขานุการ 

3. คณะอนุกรรมการด าเนินการ 
3.1.1 ผูช่้วยศาสตราจารยอ์ญัชลี  ตตัตะวะศาสตร์  เป็นประธานอนุกรรมการ  
3.1.2 รองศาสตราจารยพ์งศกร  พรรณรัตนศิลป์   เป็นอนุกรรมการ  
3.1.3 ผูช่้วยศาสตราจารยธี์รชยั เนตรถนอมศกัด์ิ      เป็นอนุกรรมการ 
3.1.4 นางสุจิตรา ทศันจินดา     เป็นอนุกรรมการ 
3.1.5 นายประสงค ์ ต่อโชติ     เป็นอนุกรรมการ 
3.1.6 นางแววตา  วรรณค า     เป็นอนุกรรมการ 



 
 

3.1.7 นางหอมหวล  นาถ ้าเพชร    เป็นอนุกรรมการ   
3.1.8 นางสาวศิตธีรา  สโมสร    เป็นอนุกรรมการ             
3.1.9 นางสาวพรนภา  โยธาฤทธ์ิ      เป็นอนุกรรมการ   
3.1.10 นางสาวจิตติมา  ไกรศรีวรรธนะ    เป็นอนุกรรมการ                        
3.1.11 นายจิรพฒัน์  จนัทะไพร    เป็นอนุกรรมการ 
3.1.12 นายสุพฒัน์  พิบูลย ์     เป็นอนุกรรมการ 
3.1.13 นางพาณิภคั  พระชยั     เป็นอนุกรรมการ     
3.1.14 นางสาวศิริพร  เบญจมาศ    เป็นอนุกรรมการ 
3.1.15 นายอนุสรณ์  มัน่คง     เป็นอนุกรรมการ 
3.1.16 นายรัฐพล  สมบูรณ์     เป็นอนุกรรมการ   
3.1.17 นายอภิเชษฐ ์ บุญจวง     เป็นอนุกรรมการ     
3.1.18 นางสาวนวพร  หนูเส็ง     เป็นอนุกรรมการ  
3.1.19 นางเยาวลกัษณ์  แหล่งหลา้    เป็นอนุกรรมการ 
3.1.20 นางสาวพนชักร  โชคลา    เป็นอนุกรรมการ 
3.1.21 นางศิรินธร  สุวรรณทอง    เป็นอนุกรรมการ 
3.1.22 นางสาววรินภธ์ร  นนัตะเวชกลู    เป็นอนุกรรมการ 
3.1.23 นางสาววไิลพร  นามหงษา    เป็นอนุกรรมการ 
3.1.24 นางสาวนนัทิยา  ศิลาชยั      เป็นอนุกรรมการ       
3.1.25 นางพชัลี  พวงคต     เป็นอนุกรรมการ    
3.1.26 นางรัตติยากร  วมิลศิริ    เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 
3.1.27 นางดิลกรัตน์  โคตรสุมาตย ์         เป็นอนุกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

        3.1.28    นางสาวปัทมา  สมพงษ ์        เป็นอนุกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
    3.2 คณะอนุกรรมการด าเนนิการฝ่ายเอกสาร   

           3.2.1 นางรัตติยากร วมิลศิริ     เป็นประธานอนุกรรมการ   
           3.2.2 นายประสงค ์ ต่อโชติ     เป็นอนุกรรมการ    
           3.2.3 นางหอมหวล  นาถ ้าเพชร     เป็นอนุกรรมการ    
           3.2.4 นางเยาวลกัษณ์  แหล่งหลา้     เป็นอนุกรรมการ    
           3.2.5 นางพชัลี  พวงคต      เป็นอนุกรรมการ    
           3.2.6 นางสาวนนัทิยา  ศิลาชยั     เป็นอนุกรรมการ    
           3.2.7 นางสาวพนชักร  โชคลา     เป็นอนุกรรมการ    
                  3.2.8 นางสาววชัรินทร์  แพงศรี     เป็นอนุกรรมการ    
           3.2.9 นายภาสพงษ ์ ฉตัรดอน     เป็นอนุกรรมการ    
           3.2.10 นายสุพฒัน์  พิบูลย ์     เป็นอนุกรรมการ    
           3.2.11 นางสาวพรนภา  โยธาฤทธ์ิ    เป็นอนุกรรมการ    
           3.2.12 นางสาวจิตติมา  ไกรศรีวรรธนะ    เป็นอนุกรรมการ    
           3.2.13 นายรัฐพล  สมบูรณ์     เป็นอนุกรรมการ    



 
 

        3.2.14 นายจิรพฒัน์  จนัทะไพร     เป็นอนุกรรมการ    
        3.2.15 นางสาวนวพร  หนูเส็ง           เป็นอนุกรรมการ    
        3.2.16 นางสาวศิริพร  เบญจมาศ     เป็นอนุกรรมการ    
        3.2.17 นายอนุสรณ์  มัน่คง     เป็นกรรมการ    
        3.2.18 นายไพศาล  แสงสุวรรณ     เป็นอนุกรรมการ    
        3.2.19 นางหนูแดง  ตาบา้นดู่     เป็นอนุกรรมการ    
        3.2.20 นางพาณิภคั  พระชยั     เป็นอนุกรรมการ    
        3.2.21 นางสาวศิตธีรา  สโมสร     เป็นอนุกรรมการ    
        3.2.22 นางดิลกรัตน์  โคตรสุมาตย ์    เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 
        3.2.23 นางสาวปัทมา  สมพงษ ์    เป็นอนุกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
        3.2.24 นายอภิเชษฐ ์ บุญจวง    เป็นอนุกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 3.3 คณะอนุกรรมการด าเนินการฝ่ายพธีิการ ต้อนรับ และประชาสัมพนัธ์    

 3.3.1 นางสุจิตรา   ทศันจินดา              เป็นประธานอนุกรรมการ  
  3.3.2 นายประสงค ์ ต่อโชติ     เป็นอนุกรรมการ   
  3.3.3 นางดิลกรัตน์  โคตรสุมาตย ์               เป็นอนุกรรมการ  
  3.3.4 นางรัตติยากร  วมิลศิริ     เป็นอนุกรรมการ  
  3.3.5 นางพชัลี  พวงคต            เป็นอนุกรรมการ   
  3.3.6 นางเยาวลกัษณ์  แหล่งหลา้               เป็นอนุกรรมการ   
  3.3.7 นางสาววชัรินทร์  แพงศรี     เป็นอนุกรรมการ 
  3.3.8 นางสาวศิริพร  เบญจมาศ               เป็นอนุกรรมการ 
     3.3.9 นางสาวนนัทิยา  ศิลาชยั     เป็นอนุกรรมการ 
     3.3.10 นางสาวจิตติมา  ไกรศรีวรรธนะ    เป็นอนุกรรมการ 
     3.3.11 นางสาวศิตธีรา  สโมสร    เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ   

                      3.3.12 นางสาวนวพร  หนูเส็ง    เป็นอนุกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ  
3.4. อนุกรรมการด าเนินการฝ่ายลงทะเบียนและการน าเสนอผลงานวจิยั  
     3.4.1 นางดิลกรัตน์  โคตรสุมาตย ์     เป็นประธานอนุกรรมการ   
     3.4.2 นางศิรินธร  สุวรรณทอง      เป็นอนุกรรมการ   
     3.4.3 นางสาววรินภธ์ร  นนัตะเวชกลู    เป็นอนุกรรมการ   

                    3.4.4 นางสาววไิลพร  นามหงษา     เป็นอนุกรรมการ   
                    3.4.5 นางสาววชัรินทร์  แพงศรี     เป็นอนุกรรมการ   
                    3.4.6 นางสาวนนัทิยา  ศิลาชยั     เป็นอนุกรรมการ   
                    3.4.7 นายอนุสรณ์  มัน่คง      เป็นอนุกรรมการ   
                    3.4.8 นางหอมหวล  นาถ ้าเพชร     เป็นอนุกรรมการ  
                    3.4.9 นางเยาวลกัษณ์  แหล่งหลา้     เป็นอนุกรรมการ   
                    3.4.10 นางสาวพนชักร  โชคลา     เป็นอนุกรรมการ   
                    3.4.11 นางสาวนวพร  หนูเส็ง     เป็นอนุกรรมการ 



 
 

                  3.4.12 นางสาวศิริพร  เบญจมาศ     เป็นอนุกรรมการ 
          3.4.13 นางแววตา  วรรณค า      เป็นอนุกรรมการ 
          3.4.14 นางรัตติยากร วมิลศิริ                   เป็นอนุกรรมการ 
          3.4.15 นางสาวจิตติมา  ไกรศรีวรรธนะ เป็นอนุกรรมการ  
          3.4.16 นางพชัลี  พวงคต      เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 
          3.4.17 นางสาวปัทมา  สมพงษ ์    เป็นอนุกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
          3.4.18 นางสาวพรนภา  โยธาฤทธ์ิ     เป็นอนุกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
          3.4.19 นางพาณิภคั พระชยั     เป็นอนุกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

 
            3.5 คณะอนุกรรมการด าเนินการฝ่ายการเงนิและพสัดุ  

3.5.1 นางศิรินธร  สุวรรณทอง     เป็นอนุประธานกรรมการ 
   3.5.2 นางสาวพนชักร  โชคลา     เป็นอนุกรรมการ 
   3.5.2 นางแววตา  วรรณค า      เป็นอนุกรรมการ   

    3.5.4 นางเยาวลกัษณ์  แหล่งหลา้     เป็นอนุกรรมการ  
    3.5.4 นายภาสพงษ ์ ฉตัรดอน     เป็นอนุกรรมการ 

          3.5.5 นางสาววรินภธ์ร นนัตะเวชกลู     เป็นอนุกรรมการ  
   3.5.6 นางสาววไิลพร  นามหงษา    เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 

 
         3.6 คณะอนุกรรมการด าเนินการฝ่ายโสตทศันูปกรณ์และเทคโนโลยสีารสนเทศ และสถานที ่ 

    3.6.1 นายจิรพฒัน์  จนัทะไพร     เป็นประธานอนุกรรมการ   
   3.6.2 นายประสงค ์ ต่อโชติ      เป็นอนุกรรมการ 

                   3.6.3 นายไพศาล  แสงสุวรรณ     เป็นอนุกรรมการ   
    3.6.4 นายอนุวรรตน์  ศรีสวสัด์ิ     เป็นอนุกรรมการ   
    3.6.5 นายภาสพงษ ์ ฉตัรดอน     เป็นอนุกรรมการ 
    3.6.6 นายอนุสรณ์  มัน่คง      เป็นอนุกรรมการ   
    3.6.7 นายธีรพล  มะลิดา      เป็นอนุกรรมการ   

     3.6.8 นางสาวศิตธีรา  สโมสร                    เป็นอนุกรรมการ 
     3.6.9 นายจกัรินทร์ ศิลารัตน์     เป็นอนุกรรมการ   
     3.6.10 นายเขษมศกัด์ิ เบญจศิล     เป็นอนุกรรมการ   
     3.6.12 ส.อ.ธีรเดช ฤาไชย      เป็นอนุกรรมการ   
     3.6.13 นางมุนีพร สุไชยะ เป็นอนุกรรมการ   
     3.6.14 นายณฐัพล  แกว้มาตย ์     เป็นอนุกรรมการ   
     3.6.15 นายอภิเชษฐ ์ บุญจวง เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ     
     3.6.16 นายสุพฒัน์  พิบูลย ์                                               เป็นอนุกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
     3.6.17 นายรัฐพล  สมบูรณ์         เป็นอนุกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

 



 
 

        3.7 คณะอนุกรรมการด าเนินการฝ่ายอาหาร เคร่ืองด่ืมและสวสัดกิาร   
                   3.7.1 นางสาววรินภธ์ร  นนัตะเวชกลู                                               เป็นประธานอนุกรรมการ   

   3.7.2 นางสุจิตรา  ทศันจินดา     เป็นอนุกรรมการ   
              3.7.3 นางศิรินธร  สุวรรณทอง เป็นอนุกรรมการ                 
              3.7.4 นางแววตา  วรรณค า เป็นอนุกรรมการ   
              3.7.5 นางสาวศิตธีรา  สโมสร   เป็นอนุกรรมการ   
                 3.7.6 นางสาวพนชักร  โชคลา เป็นอนุกรรมการ   
              3.7.7 นางสาวศิริพร  เบญจมาศ เป็นอนุกรรมการ 
 3.7.8 นางกลัยา  อารยางกรู เป็นอนุกรรมการ 
              3.7.9 นางสาวสุจิตรา ชยัแกว้ เป็นอนุกรรมการ 
         3.7.10 นางสาววไิลพร  นามหงษา                                                   เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 

------------------------- 


