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 คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ และคณะอนุกรรมการด าเนินการ  
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 22 

--------------------------------------------------------- 
 
1. คณะที่ปรึกษา 
 1.1 อธิการบดีมหาวิทยาลยัขอนแก่น    

 1.2 รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ    
 1.3 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบณัฑิตศึกษา 
 

2. คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ 
 2.1 ศาสตราจารย์สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น   เป็นประธานกรรมการ 

 2.2 ศาสตราจารยเ์อกชัย  แสงอินทร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่   เป็นกรรมการ 
 2.3 ศาสตราจารย์พัชรีย์  เลิศฤทธิ ์มหาวิทยาลัยมหิดล    เป็นกรรมการ 
 2.4 ศาสตราจารยไ์พศาล มุณสีว่าง  มหาวิทยาลัยนเรศวร    เป็นกรรมการ 
 2.5 ศาสตราจารยส์ุจินต์  บุรรีัตน ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น     เป็นกรรมการ 
 2.6 ศาสตราจารยส์มเดช  กนกเมธากุล  มหาวิทยาลยัขอนแก่น   เป็นกรรมการ 
 2.7 ศาสตราจารย์วราภรณ์  ภตูะลุน  มหาวิทยาลยัขอนแก่น   เป็นกรรมการ 

2.8 ศาสตราจารย์อลิศรา เรืองแสง   มหาวิทยาลัยขอนแก่น        เป็นกรรมการ 
 2.9 ศาสตราจารยร์ศนา  วงศ์รัตนชีวิน  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   เป็นกรรมการ 
 2.10 รองศาสตราจารย์สมหวัง  ขันตยานุวงศ์  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   เป็นกรรมการ 
 2.11 รองศาสตราจารย์พงศกร  พรรณรัตนศลิป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   เป็นกรรมการ 
 2.12 รองศาสตราจารย์ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   เป็นกรรมการ 
     2.13 รองศาสตราจารย์วนิดา  แกน่อากาศ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น    เป็นกรรมการ 
     2.14 รองศาสตราจารย์จารุณี ซามาตย์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   เป็นกรรมการ 
 2.15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรวิภา พูลผล  มหาวิทยาลยัขอนแก่น   เป็นกรรมการ  
 2.16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรชวัล ชายผา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   เป็นกรรมการ 
 2.17 นางพาณิภัค พระชัย       เป็นเลขานุการ 

2.18 นายอนุสรณ์ มั่นคง        เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 

3. คณะอนุกรรมการด าเนินการ 
3.1 คณะอนุกรรมการด าเนินการฝ่ายการจัดการ   

3.1.1 ศาสตราจารย์วราภรณ์  ภูตะลุน         เป็นประธานอนุกรรมการ            
3.1.2 รองศาสตราจารย์พงศกร  พรรณรัตนศิลป์   เป็นอนุกรรมการ  
3.1.3 รองศาสตราจารย์ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์      เป็นอนุกรรมการ 
3.1.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรชวัล  ชายผา   เป็นอนุกรรมการ 
3.1.5 นางแววตา วรรณค า     เป็นอนุกรรมการ 
3.1.6 นางหอมหวล  นาถ  าเพชร    เป็นอนุกรรมการ   
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3.1.7 นางสาวศิตธีรา  สโมสร    เป็นอนุกรรมการ             
3.1.8 นางพรนภา  ศรีวรกุล      เป็นอนุกรรมการ   
3.1.9 นางพัชลี  พวงคต     เป็นอนุกรรมการ                        
3.1.10 นายจิรพัฒน์  จันทะไพร    เป็นอนุกรรมการ 
3.1.11 นายสุพัฒน์  พิบูลย์     เป็นอนุกรรมการ 
3.1.12 นางสาวปัทมา  สมพงษ ์    เป็นอนุกรรมการ     
3.1.13 นางสาวนวพร  หนูเส็ง     เป็นอนุกรรมการ 
3.1.14 นายพัทธดนย์ ธนูเสริม     เป็นอนุกรรมการ   
3.1.15 นายอภิเชษฐ์  บุญจวง     เป็นอนุกรรมการ     
3.1.16 นางสาวพนัชกร  โชคลา    เป็นอนุกรรมการ  
3.1.17 นางเยาวลักษณ์  แหล่งหล้า    เป็นอนุกรรมการ 
3.1.18 นางสาวศิริพร  เบญจมาศ    เป็นอนุกรรมการ 
3.1.19 นางศิรินธร  สุวรรณทอง    เป็นอนุกรรมการ 
3.1.20 นางสาววรินภ์ธร  นันตะเวชกูล    เป็นอนุกรรมการ 
3.1.21 นางสาววิไลพร  นามหงษา    เป็นอนุกรรมการ 
3.1.22 นางสาวศรัณยา  แซ่จัง     เป็นอนุกรรมการ      
3.1.23 นางสาวธนิดา  แพงศรี     เป็นอนุกรรมการ    
3.1.24 นางสาวจิตติมา  ไกรศรีวรรธนะ    เป็นอนุกรรมการ    
3.1.25 นางสาววรรณิศา  สีเรือง    เป็นอนุกรรมการ    
3.1.26 นายภาสพงษ์  ฉัตรดอน    เป็นอนุกรรมการ    
3.1.27 นางพาณิภัค  พระชัย                                            เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 
3.1.28 นางดิลกรัตน์  โคตรสุมาตย์                                      เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

       3.1.29    นายอนุสรณ์  มั่นคง  เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

     
3.2 คณะอนุกรรมการด าเนินการฝ่าย 

        3.2.1 นางพาณิภัค  พระชัย     เป็นประธานอนุกรรมการ    
        3.2.2 นางดิลกรัตน์  โคตรสุมาตย์     เป็นอนุกรรมการ    
        3.2.3 นางหอมหวล  นาถ  าเพชร     เป็นอนุกรรมการ    
        3.2.4 นางสาวศิตธีรา  สโมสร     เป็นอนุกรรมการ    
        3.2.5 นางพัชลี  พวงคต      เป็นอนุกรรมการ    
        3.2.6 นางสาวศรัณยา  แซ่จัง     เป็นอนุกรรมการ    
        3.2.7 นางสาวพนัชกร  โชคลา     เป็นอนุกรรมการ    
             3.2.8 นางสาวนวพร  หนูเส็ง           เป็นอนุกรรมการ    
        3.2.9 นายสุพัฒน์  พิบูลย์     เป็นอนุกรรมการ    
        3.2.10 นางสาววรินภ์ธร  นันตะเวชกูล    เป็นอนุกรรมการ    
        3.2.11 นางแววตา  วรรณค า     เป็นอนุกรรมการ    
        3.2.12 นายจิรพัฒน์  จันทะไพร     เป็นอนุกรรมการ    
        3.2.13 นางสาวศิริพร  เบญจมาศ     เป็นอนุกรรมการ    
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        3.2.14 นางสาววิไลพร  นามหงษา     เป็นอนุกรรมการ   
        3.2.15 นางเยาวลักษณ์  แหล่งหล้า    เป็นอนุกรรมการ   
        3.2.16 นางสาวธนิดา  แพงศรี     เป็นอนุกรรมการ   
        3.2.17 นางสาวสาวจิตติมา  ไกรศรีวรรธนะ    เป็นอนุกรรมการ    
        3.2.18 นางสาววรรณิศา  สีเรือง     เป็นอนุกรรมการ 
             3.2.19 นางศิรินธร  สุวรรณทอง     เป็นอนุกรรมการ    
        3.2.20 นายภาสพงษ์  ฉัตรดอน     เป็นอนุกรรมการ    
        3.2.21 นางสาวรุ่งนิภา คนล  า     เป็นอนุกรรมการ  
   3.2.22 นายอภิเชษฐ์ บุญจวง     เป็นอนุกรรมการ  
       3.2.23 นางสาวปัทมา  สมพงษ์     เป็นอนุกรรมการ 
       3.2.24 นายวุฒิพงษ์ จันทร์แก้ว     เป็นอนุกรรมการ 
        3.2.25 นางพรนภา  ศรีวรกุล     เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 
    3.2.26 นายอนุสรณ์  มั่นคง     เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
  3.2.27 นายพัทธดนย์ ธนูเสริม     เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
       3.2.28 นายอภิเชษฐ์  บุญจวง     เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
 
  3.3 คณะอนุกรรมการด าเนินการฝ่ายพิธีการ และประชาสัมพันธ์  

 3.3.1 นางดิลกรัตน ์โคตรสุมาตย์              เป็นประธานอนุกรรมการ  
  3.3.2 นางแววตา  วรรรณค า     เป็นอนุกรรมการ   
  3.3.3 นางพรนภา ศรีวรกุล               เป็นอนุกรรมการ  
  3.3.4 นางพัชลี  พวงคต            เป็นอนุกรรมการ   
  3.3.5 นางเยาวลักษณ์  แหล่งหล้า               เป็นอนุกรรมการ  
  3.3.6 นางสาวพนัชกร  โชคลา          เป็นอนุกรรมการ 
  3.3.7 นางสาวธนิดา  แพงศรี     เป็นอนุกรรมการ 
  3.3.8 นางสาวศิริพร  เบญจมาศ               เป็นอนุกรรมการ 
     3.3.9 นางสาวศรัณยา  แซ่จัง     เป็นอนุกรรมการ 

                  3.3.10 นางสาวจิตติมา  ไกรศรีวรรธนะ    เป็นอนุกรรมการ 
    3.3.11 นางสาววรรณิศา  สีเรือง     เป็นอนุกรรมการ 
  3.3.12 นางสาวนวพร  หนูเส็ง                                                     เป็นอนุกรรมการ 

  3.3.13 นายอนุสรณ์ มั่นคง                                        เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ         
  3.3.14 นางพาณิภัค พระชัย     เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   

                  3.3.15 นางสาวศิตธีรา  สโมสร เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
 

3.4 คณะอนุกรรมการด าเนินการฝ่ายลงทะเบียนและการน าเสนอผลงานวิจัย  
      3.4.1 นางดิลกรัตน์  โคตรสุมาตย์     เป็นประธานอนุกรรมการ   
      3.4.2 นางศิรินธร  สุวรรณทอง      เป็นอนุกรรมการ   
      3.4.3 นางสาววรินภ์ธร  นันตะเวชกูล    เป็นอนุกรรมการ   

                  3.4.4 นางสาววิไลพร  นามหงษา     เป็นอนุกรรมการ   
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                  3.4.5 นางสาวธนิดา  แพงศรี     เป็นอนุกรรมการ   
                  3.4.6 นางสาวศรัณยา  แซ่จัง     เป็นอนุกรรมการ   
                  3.4.7 นางสาวปัทมา สมพงษ์     เป็นอนุกรรมการ   
                 3.4.8 นางหอมหวล  นาถ  าเพชร     เป็นอนุกรรมการ  
                 3.4.9 นางเยาวลักษณ์  แหล่งหล้า     เป็นอนุกรรมการ   
                 3.4.10 นางสาวพนัชกร  โชคลา     เป็นอนุกรรมการ   
                 3.4.11 นางสาวนวพร  หนูเส็ง     เป็นอนุกรรมการ 
                 3.4.12 นางสาวศิริพร  เบญจมาศ     เป็นอนุกรรมการ 

           3.4.13 นางแววตา  วรรณค า     เป็นอนุกรรมการ 
           3.4.14 นางสาวจิตติมา  ไกรศรีวรรธนะ เป็นอนุกรรมการ  
 3.4.15 นางสาววรรณิศา  สีเรือง เป็นอนุกรรมการ  
          3.4.16 นางพรนภา  ศรีวรกุล                                                   เป็นอนุกรรมการ 
           3.4.17 นางพาณิภัค พระชัย    เป็นอนกุรรมการและเลขานกุาร 

  3.4.18 นางพัชลี  พวงคต    เป็นอนกุรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
  3.4.19 นายอนุสรณ์  มั่นคง     เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    

            3.5 คณะอนุกรรมการด าเนินการฝ่ายการเงินและพัสด ุ   
3.5.1 นางศิรินธร  สุวรรณทอง     เป็นประธานอนุกรรมการ 
3.5.2 นางแววตา  วรรณค า     เป็นอนกุรรมการ   
 3.5.3 นางเยาวลักษณ์  แหล่งหล้า     เป็นอนกุรรมการ  
3.5.4 นายภาสพงษ์  ฉัตรดอน     เป็นอนกุรรมการ 

            3.5.5 นางสาววรินภ์ธร นันตะเวชกูล    เป็นอนุกรรมการ  
       3.5.6 นางสาววิไลพร  นามหงษา เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 

 
         3.6 คณะอนุกรรมการด าเนินการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ       

     3.6.1 นายจิรพัฒน์  จันทะไพร     เป็นประธานอนุกรรมการ   
                3.6.2 นางสาวศิตธีรา  สโมสร     เป็นอนุกรรมการ   

    3.6.3 นายภาสพงษ์  ฉัตรดอน     เป็นอนุกรรมการ 
    3.6.4 นายอนุสรณ์  มั่นคง      เป็นอนุกรรมการ    
    3.6.5 นางสาวนวพร  หนูเส็ง                                                      เป็นอนุกรรมการ 
    3.6.6 นางสาวศรัณยา  แซ่จัง                                                 เป็นอนุกรรมการ 
    3.6.7 นายวุฒิพงษ์  จันทร์แก้ว     เป็นอนกุรรมการ   

     3.6.8 นายอภิเชษฐ์  บุญจวง เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ     
     3.6.9 นายสุพัฒน์  พิบูลย์                                                 เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 

    3.6.10 นายพัทธดนย์ ธนูเสริม         เป็นอนกุรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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3.7 คณะอนุกรรมการด าเนินการฝ่ายอาหาร เคร่ืองด่ืมและสวัสดิการ    
              3.7.1 นางสาววรินภ์ธร  นันตะเวชกูล                                              เป็นประธานอนุกรรมการ   

  3.7.2 นายจิรพัฒน์  จันทะไพร     เป็นอนกุรรมการ   
              3.7.3 นางศิรินธร  สุวรรณทอง เป็นอนุกรรมการ                 
              3.7.4 นางแววตา  วรรณค า เป็นอนุกรรมการ   
              3.7.5 นางสาวศิริพร  เบญจมาศ เป็นอนุกรรมการ 
 3.7.6 นางสาววรรณิศา  สีเรือง เป็นอนุกรรมการ 
         3.7.7 นางสาววิไลพร  นามหงษา                                                   เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 

 
 

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


