ประกาศที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท.
ประจาปี พ.ศ. 2561
---------------------เพื่อให้การดาเนินงานของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ดาเนินไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
อาศัยอานาจตามระเบียบที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ว่าด้วยการ
บริหารงานของที่ประชุม พ.ศ.2557 ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2557 จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ ในการ
ดาเนินการโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจาปี พ.ศ. 2561 ดังรายนามต่อไปนี้
คณะกรรมการอานวยการ
รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน
ศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระชน พลโยธา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ตุลย์ สิทธิสมวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพล แสงปัญญา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานาจ เอี่ยมสาอางค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลสวาท หิรัญสกลวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ อุไรไพรวัน
อาจารย์ ดร.โสภิดา สัมปัตติกร
อาจารย์ ดร.คุณัตว์ พิธพรชัยกุล
อาจารย์ภัทระ ลิมป์ศิระ
อาจารย์ธวัชชัย สิมมา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

อาจารย์ภานุวัฒน์ บุตรเรียง

กรรมการและเลขานุการ

นางกองเพ็ชร์ สุนทรภักดิ์
นางอาพัน เลี้ยงเจริญ
นางสาวรุจจิรา สุริยาวงศ์
นางสาวศิริพร ภัคโภไคย
นางสาวนลัทสิรินทร์ ทรัพย์โยธา

ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ศาสตราจารย์คลินิก พญ.วรรณา ศรีโรจนกุล
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กองบรรณาธิการจัดทารายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจาปี พ.ศ. 2561
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์ เปรมจิต
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล ชังชู
3. รองศาสตราจารย์ ดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร วงศ์จันทรา
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์กนิษฐ์ ขวัญพฤกษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีวิกรณ์ ดิษฐอุดมโพธิ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มะยูโซ๊ะ กูโน
3. อาจารย์ ดร.สุพัทธ แสนแจ่มใส
4. อาจารย์ ดร.เกริก ศักดิ์สุภาพ
คณะกรรมการพิจารณาผลงานการประชุมวิชาการ
สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ กนกศิลปธรรม
2. รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีวรรณ อุ่นแพทย์
3. รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ
4. รองศาสตราจารย์นฤมล เครือองอาจนุกูล
5. รองศาสตราจารย์ชาญชัย ศุภอรรถกร
6. ผู้ช่วยศาสาตราจารย์ ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล วรสิษฐ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ ชีวโศภิษฐ
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศตคุณ เดชพันธ์
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ มณีวัชระรังษี
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท สิทธิ
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ ศิริบวรรัตนกุล
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย จอมดวง
15. ผู้ชวยศาสตราจารย์กุลยศ สุวันทโรจน์
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาติหญิง กสิบาล
17. อาจารย์ ดร.เชิดชัย โพธิ์ศรี
18. อาจารย์ ดร.อรรชนีย์ บุญประกอบ
19. อาจารย์นิลมิต นิลาศ

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

3
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกร สุรพล นธการกิจกุล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ศิริจันทร์ เจียรพุฒิ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง ศิริวรรณ อธิคมกุลชัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี ปะการะสังข์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ส.พ.ดร.มนกานต์ อินทรกาแหง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพักตร์ ศรีไวย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.ดร.นฤมนัส คอวนิช
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภิส วรรณิสสร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง พรพรรณ เหล่าวชิระสุวรรณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง ศุจิมน ตันวิเชียร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ วงศาวาส
มหาวิทยาลัยมหิดล
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศร คันธรส
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
15. อาจารย์ ดร. เภสัชกร วิศษิ ฎ์ ตันหยง
มหาวิทยาลัยบูรพา
16. อาจารย์ ดร.กติกา สระมณีอินทร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สาขาสังคมศาสตร์
1. รองศาสตราจารย์ ดร.กตัญญู แก้วหานาม
2. รองศาสตราจารย์ระเบียบ สุภวิรี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี ชามาตย์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ปานจันทร์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ยศสุข
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ ธรรมโคร่ง
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิวัช แก้วจานงค์
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิธญ
ั ญา วัณโณ
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐา อุนะรัตน์
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญธรรม พรเจริญ
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุณยนุช ภู่ระหงษ์
13. อาจารย์ ดร.นวลละออง อรรถรังสรรค์
14. อาจารย์ ดร.ประพิน นุชเปี่ยม
15. อาจารย์ ดร.อรรถพล กาญจนพงษ์พร

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

4
สาขามนุษยศาสตร์
1. รองศาสตราจารย์ ดร.กิติมา อินทรัมพรรย์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ปัญญาเมธีกุล
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพล ฐิโนทัย
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงศ์ อุดมศิลป์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เพียยุระ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาชว์ภูริชญ์ น้อมเนียน
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุลักษณ์ งามลักษณ์
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเชิด หนูอิ่ม
10. อาจารย์ ดร.มยุรี ถาวรพัฒน์
11. อาจารย์ ดร.พนัส โพธิบัติ
12. อาจารย์ ดร.รัชฎาพร ฤทธิจันทร์
13. อาจารย์ ดร.หลี่ เหรินเหลียง
14. อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ บุตรสาคร
15. อาจารย์ ดร.พิสุทธิ์พงศ์ เอ็นดู

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

สาขาศิลปกรรมศาสตร์
1. รองศาสตราจารย์อานาจ เย็นสบาย
2. รองศาสตราจารย์พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เนสุสินธุ์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ พัฒนานุโรจน์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนัย เรียบสกุล
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย สมานชาติ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัฏฐพล คงพัฒน์
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูมินทร์ ฮงมา
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานาจ คงวารี
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหวัฒน์ ปลื้มปรีชา
11. อาจารย์ ดร.ปรารถนา คงสาราญ
12. อาจารย์กิตติ อัตถาผล
13. อาจารย์รุ่งวิทย์ ลัคนทิน
14. อาจารย์นภกมล ชะนะ
15. อาจารย์มนตรี นุชดอนไผ่
16. อาจารย์พลัฏฐ์ ยิม้ ประเสริฐ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยทักษิณ

5
สาขารับใช้สังคม
1.
2.
3.
4.

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิชยั ยังสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วณิชยา เมฆประสาท

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร แสงสุโพธิ์
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดสายชล หอมทอง
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรุณ โกฏิมนัสวนิชย์
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธราธิป ภู่ระหงษ์
12. อาจารย์ ดร.สุเทพ เยี่ยมชัยภูมิ
13. อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล
14. อาจารย์ ดร.วินัย หอมสมบัติ
15. อาจารย์ ดร.อารมณ์ เพิ่มงาม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

สาขาการศึกษา
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สาราญ มีแจ้ง
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.องอาจ นัยพัฒน์
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ฤกษ์กลาง
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ นพวงศ์ ณ อยุธยา
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริยา คูหา
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระพร ชะโน
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา ศิริพัฒนกุลขจร
10. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ พวงยอด
11. อาจารย์ ดร.กัมปนาท บริบูรณ์
12. อาจารย์ ดร.จิดาภา สุวรรณฤกษ์
13. อาจารย์ ดร.อมร มะลาศรี
14. อาจารย์ ดร.ลาไย สีหามาตย์
15. อาจารย์ ดร.ผกามาศ ชูสิทธิ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

6
สาขาการวิจัยจากงานประจาของบุคลากร
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

3. รองศาสตราจารย์สุรพล ศรีบุญทรง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัติ ปานศิลา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม

มหาวิทยาลัยบูรพา

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ จันทรัตน์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ชัย แนมจันทร์
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชจรินทร์ เหลืองสะอาด
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิริยะ ศิริชานนท์
10. อาจารย์ ดร.รสิตา สังข์บุญนาค
11. อาจารย์ ดร.คุณัตว์ พิธพรชัยกุล
12. อาจารย์ ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา
13. อาจารย์ ดร.รัฐสาน์ เลาหสุรโยธิน
14. เภสัชกรหญิงสุชีรา ลีโทชวลิต
15. ดร.เกษทิพย์ ปลื้มวงษ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีระชน พลโยธา)
ประธานที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

