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ประกาศที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ
ที่ 2 /2560 (ฉบับปรับปรุง)
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการประจาปี พ.ศ.2560
เรื่อง “การขับเคลื่อนการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลในยุคประเทศไทย 4.0”
*************************************
ที่ ป ระชุ ม คณบดี แ ละหั ว หน้ า สถาบั น การศึ ก ษาสาขาพยาบาลศาสตร์ ข องรั ฐ (ทคพย.) ร่ ว มกั บ
สถาบั น พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุ ข (สบช.) และที่ประชุมคณบดีสาขาพยาบาลศาสตร์ สมาคม
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนแห่ ง ประเทศไทย(สสอท.) ก าหนดจั ด ประชุ ม วิ ช าการ ประจ าปี พ.ศ. 2560
เรื่อง “การขับเคลื่อนการศึกษาพยาบาลเพื่ อผลิตพยาบาลในยุค ประเทศไทย 4.0” ระหว่างวันที่ 19-21
กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพ เพื่อให้การจัดประชุมวิชาการเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ ดังนี้
1. คณะกรรมการอานวยการ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี
รุจกรกานต์
ประธานกรรมการ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. อาจารย์ลัดดาวัลย์
ไวยสุระสิงห์ รองประธานกรรมการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรทิพา
ส่องศิริ
รองประธานกรรมการ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
4. ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา
คุณาวิกติกุล รองประธานกรรมการ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. ศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท
รุจิวิชชญ์
กรรมการ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ
สิทธิมงคล
กรรมการ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวมพร
คงกาเนิด
กรรมการ
คณบดีสานักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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8. นาวาอากาศเอกหญิงดลฤดี
โรจน์วิริยะ
กรรมการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
9. อาจารย์ ดร. พรพรรณ
วรสีหะ
กรรมการ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
10. รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข
หิงคานนท์
กรรมการ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนียา
วังสะจันทานนท์ กรรมการ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี
กรรมการ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13. รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา
เชาวลิต
กรรมการ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
14. อาจารย์ ดร.วรรณี
ตปนียากร
กรรมการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรนุช
ห้านิรัติศัย
กรรมการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
16. อาจารย์ ดร.จุรีวรรณ
มณีแสง
กรรมการ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
17. รองศาสตราจารย์สุปราณี
อัทธเสรี
กรรมการ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
18. รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์
ทองประทีป กรรมการ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมิทราธิราช
19. อาจารย์ปราณี
เทียมใจ
กรรมการ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
20. รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์
ละกาปั่น
กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
21. รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี
ไชยมงคล
กรรมการ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์
วุฒิโส
กรรมการ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
23. อาจารย์ ดร.เยาวดี
สุวรรณาคะ
กรรมการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
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24. อาจารย์วราพร
วันไชยธนวงศ์ กรรมการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
25. อาจารย์ ดร.นฤมล
เอนกวิทย์
กรรมการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
26. พลตรีหญิงเบญจมาศ
บุญรับพายัพ กรรมการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
27. นาวาเอกหญิงศรีศุภรณ์
รุธิรวัฒน์
กรรมการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร
ดอนแก้วบัว กรรมการ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
29. อาจารย์ ดร. จิราพร
วัฒนศรีสิน
กรรมการ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา
รอยกุลเจริญ กรรมการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
31. รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู
พุกบุญมี
กรรมการ
ผู้อานวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศิริ
ดารงภคภากร กรรมการและเลขานุการ
คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีสดุ า
วงศ์วิเศษกุล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หน้าที่
 กากับ ดูแล ให้คาแนะนาปรึกษาแก่คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ให้การดาเนินการ
ประชุมวิชาการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 ดาเนินการเชิญวิทยากร
 สรุปผลการประเมินการประชุมวิชาการเพื่อปรับปรุงในการประชุมครั้งต่อไปหรือ
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 ให้ความเห็นชอบประมวลผลการประชุมก่อนการเผยแพร่
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2. คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
1. ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา
คุณาวิกติกุล ประธานกรรมการ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. รองศาสตราจารย์ ดร.มาริสา
ไกรฤกษ์
รองประธานกรรมการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพยวรรณ
นิลทยา
กรรมการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
4. รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิไล
ศรีอาภรณ์
กรรมการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. อาจารย์ ดร.สุภารัตน์
วังศรีคูณ
กรรมการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6. อาจารย์ ดร.นงลักษณ์
เฉลิมสุข
กรรมการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7. อาจารย์ ดร.จันทร์ฉาย
โยธาใหญ่
กรรมการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทพร
แสนศิริพันธ์ กรรมการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีสดุ า
วงศ์วิเศษกุล กรรมการ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทพันธ์
ชินล้าประเสริฐ กรรมการ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี
โอภาสนันท์ กรรมการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
12. อาจารย์นภาดล
สีหพันธุ์
กรรมการ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราทิพย์
แก่นการ
กรรมการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
14. อาจารย์ ดร.ศักดา
ขาคม
กรรมการ
สานักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
15. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธุ์
ศิริพันธุ์
กรรมการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณภา
ไชยประสิทธิ์ กรรมการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
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17. อาจารย์อนงค์
ภิบาล
กรรมการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กรรมการ
18. อาจารย์จารัสลักษณ์
เจริญแสน
กรรมการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
19. อาจารย์ ดร.นิสากร
วิบูลชัย
กรรมการ
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
20. อาจารย์ ดร.ทัศนีย์
สุนทร
กรรมการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวน
ธานี
กรรมการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
22. อาจารย์ ดร.วารุณี
มีเจริญ
กรรมการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
23. อาจารย์ ดร.ทัศนีย์
สุนทร
กรรมการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์
กรรมการและเลขานุการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
25. อาจารย์ ดร. มัณทนาวดี
เมธาพัฒนะ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หน้าที่





จัดทาโครงการประชุมวิชาการเสนอต่อคณะกรรมการอานวยการ
วางแผนการดาเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
จัดทาแผนปฏิบัติงานและงบประมาณการดาเนินงานของฝ่ายวิชาการ
วางแผนการจัดกิจกรรมการนาเสนอผลงาน ได้แก่ การส่งผลงาน การตอบรับผลงาน
การเตรียมนาเสนอผลงาน
 ประสานงานกับวิทยากร และผู้นาเสนอผลงานในการเตรียมสื่อการนาเสนอ
 รับเอกสารประกอบการบรรยายของวิทยากรจากวิทยากรดาเนินการจัดทาเอกสาร
ประกอบการประชุม และจัดเอกสารต่าง ๆ เช่น โครงการสัมมนา หนังสือขออนุมัติ
โครงการและคะแนน CNEU เพื่อจัดเตรียมให้ผู้เข้าร่วมประชุม
 สั่งกระเป๋าเอกสารสาหรับบรรจุเอกสาร
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 จัดกระเป๋าและเอกสารมอบให้ฝ่ายรับสมัครและลงทะเบียนโดยมีการใส่รหัสเอกสาร
เพื่อความสะดวกในการมอบให้ผู้ร่วมประชุมรวมทั้งเตรียมเอกสารสาหรับวิทยากรและ
กรรมการด้วย
 จัดลาดับวิทยากรผู้นาเสนอผลงาน และจัดประธานและเลขานุการในห้องประชุมย่อย
 แบ่งกลุ่มย่อยในการประชุม
 สรุปผลการนาเสนอผลงานของห้องประชุมกลุ่มย่อย
 ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ
 ดาเนินงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 จัดทางบประมาณของฝ่ายเสนอฝ่ายการเงิน
 สรุปการใช้จ่ายงบประมาณพร้อมใบเสร็จต่อฝ่ายการเงิน
 สรุปผลการดาเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะ เสนอคณะกรรมการอานวยการ
3. คณะกรรมการพิจารณาบทคัดย่อ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ
สิทธิมงคล
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อทิตยา พรชัยเกต โอวยอง
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิดาภา
ผูกพันธ์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา
วงศ์พิริยโยธา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5. อาจารย์ ดร.วรรณวดี
ยมสกุล
สานักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
6. อาจารย์ ดร.ประดิษฐ์พร
พงศ์เตรียง
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนาภรณ์
คงคา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
8. อาจารย์ ดร.กมลรัตน์
เทอร์เนอร์
ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
9. อาจารย์ ดร.สุนิสา
ชินวุฒิ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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10. อาจารย์ ดร.พรฤดี
นิธิรัตน์
กรรมการ
วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
11. อาจารย์ ดร.ดวงเนตร
ธรรมกุล
กรรมการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญศรี
กิตติโชติพาณิชย์ กรรมการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พักตร์วิไล
ศรีแสง
กรรมการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14. นาวาโทหญิง ดร. อาทิตยา
ดวงมณี
กรรมการ
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
15. อาจารย์ ดร.เกศศิริ
วงษ์คงคา
กรรมการและเลขานุการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา จิติมา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หน้าที่
 พิจารณาคัดเลือกผลงานทางวิชาการ เพื่อนาเสนอในการประชุม ทั้ง Oral และ Poster
 ประสานงานกับฝ่ายวิชาการเพื่อจัดผลงาน เสนอในแต่ละห้องประชุม

4. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวมพร
คงกาเนิด
ประธานกรรมการ
คณบดีสานักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทิพา
ส่องศิริ
รองประธานกรรมการ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
3. อาจารย์ลัดดาวัลย์
ไวยสุระสิงห์ รองประธานกรรมการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
4. อาจารย์พิสุทธิ์
ปทุมาสูตร
กรรมการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โสรัตน์
วงศ์สุทธิธรรม กรรมการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6. อาจารย์นภาดล
สีหพันธุ์
กรรมการ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
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7. อาจารย์ ดร.นุช
ทิพย์แสนคา กรรมการ
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมิทราธิราช
8. อาจารย์ศิปภา
ภุมมารักษ์
กรรมการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
9. อาจารย์ปาริชาต
ญาตินิยม
กรรมการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
10. อาจารย์อณัญญา
ลาลุน
กรรมการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
11. อาจารย์พรภัทรา
แสนเหลา
กรรมการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
12. อาจารย์ยุวดี
สารบูรณ์
กรรมการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
13. อาจารย์ชลินดา
คาศรีพล
กรรมการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
14. พันโทหญิงพิชญากร
ศรีปะโค
กรรมการ
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัพณา
กิจรุ่งโจน์
กรรมการ
คณะพยาบาลศาสตร์….มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา
ชัชเวช
กรรมการ
คณะพยาบาลศาสตร์….มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
17. นาวาโทหญิง ดร.กิตติมา
สาธุวงษ์
กรรมการ
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
18. อาจารย์ ดร.ขวัญตา
บุญวาศ
กรรมการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
19. อาจารย์พรรณพิมล
สุขวงษ์
กรรมการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
20. อาจารย์ ดร.ธนกมณ
ลีศรี
กรรมการและเลขานุการ
สานักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
21. อาจารย์สิริลักษณ์
วรรธนะพงษ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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หน้าที่






ประชาสัมพันธ์โครงการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้ข้อมูลและอานวยความสะดวกแก่ผู้สนใจและเข้าร่วมประชุม
จัดทางบประมาณของฝ่ายเสนอฝ่ายการเงิน
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณพร้อมใบเสร็จต่อฝ่ายการเงินเมื่องานเสร็จสิ้น
สรุปผลการดาเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะ เสนอคณะกรรมการอานวยการ

5. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และอาหาร
1. นาวาอากาศเอกหญิงดลฤดี
โรจน์วิริยะ
ประธานกรรมการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
2. พันตรีหญิงสุวีณา
เบาะเปลี่ยน กรรมการ
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
3. ว่าที่นาวาเอกหญิงวิภาภร
ศิลสว่าง
กรรมการ
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
4. นาวาโทหญิง ดร.นวลลักษณ์
บุษบง
กรรมการ
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิดกมล
สังข์ทอง
กรรมการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6. นางสฤษดิ์
สามารถ กรรมการและเลขานุการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หน้าที่
 ติดต่อสถานที่จัดประชุม ทาป้ายเวที ป้ายวิทยากร สั่งอาหารว่าง อาหารกลางวัน
สาหรับผู้เข้าร่วมประชุมและวิทยากร
 ดูแลความเรียบร้อยห้องประชุมใหญ่และห้องประชุมย่อยให้พร้อมใช้งานตลอดการ
ประชุม ได้แก่ ข้อความหน้าเวที โต๊ะ เก้าอี้ สาหรับวิทยากร โพเดี่ยม ดอกไม้
ประดับ และอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์
 ดูแลอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ให้ใช้งานได้ตลอดการประชุม
 บันทึกภาพ และเสียงตลอดการประชุม
 ดูแลความเรียบร้อยของอาหาร เครื่องดื่มสาหรับวิทยากร และผู้เข้าร่วมประชุม
 ประสานงานกับฝ่ายรับสมัครและลงทะเบียน และรับรายชื่อผู้ร่วมประชุมกลุ่มย่อย
เพื่อดาเนินการจัดสถานที่ให้เหมาะสม
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 ประสานงาน แจ้งห้องประชุมกลุ่มย่อยให้ฝ่ายพิธีการและต้อนรับทราบ เพื่อแจ้งให้
ผู้เข้าร่วมปะชุมทราบ
 รับคูปองอาหารมาแจกให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ และดูแลความเรียบร้อยเกี่ยวกับ
เรื่องอาหารว่างและอาหารกลางวัน
 ประสานงานกับฝ่ายการเงิน เพื่อรับเงินค่าอาหาร สถานที่ไปจ่ายแล้วส่งหลักฐาน
คืนที่ฝ่ายการเงิน
 จัดทางบประมาณของฝ่ายเสนอฝ่ายการเงิน
 สรุปการใช้จ่ายงบประมาณพร้อมใบเสร็จต่อฝ่ายการเงิน
 สรุปผลการดาเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะเสนอต่อคณะกรรมการอานวยการ
6. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและต้อนรับ
1. อาจารย์ ดร. พรพรรณ
วรสีหะ
ประธานกรรมการ คนที่ 1
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2. รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข
หิงคานนท์ ประธานกรรมการร่วม
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3. อาจารย์กันยา
นภาพงศ์
กรรมการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
4. อาจารย์ ดร. มัณทนาวดี
เมธาพัฒนะ
กรรมการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
5. อาจารย์ ดร. อุดมพร
ยิ่งไพบูลย์สุข กรรมการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
6. อาจารย์แจ่มจันทร์
รีละชาติ
กรรมการ
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
7. อาจารย์ ดร.สุมิตตา
สว่างทุกข์
กรรมการ
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมิทราธิราช
8. อาจารย์พยอม
สินธุศิริ
กรรมการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
9. อาจารย์จรินทร
โคตรพรม
กรรมการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
10. พันเอกหญิงอังคณา
สุเมธสิทธิกุล กรรมการ
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
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11. อาจารย์อรทัย
พงษ์แก้ว
กรรมการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
12. อาจารย์เกษร
สายธนู
กรรมการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
13. อาจารย์ ดร.เปรมวดี
คฤหเดช
กรรมการและเลขานุการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
14. อาจารย์ ดร.สุจิตรา
อู่รัตนมณี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
หน้าที่
 จัดเตรียมพิธีกรประจาวัน ผู้ดาเนินการอภิปราย ตลอดการประชุมและดูแลความ
เรียบร้อย การดาเนินงานตลอดการประชุม ตั้งแต่พิธีเปิดระหว่างประชุมและพิธีปิด
การสัมมนา
 ต้อนรับและดูแลวิทยากรผู้เข้าร่วมประชุมตลอดการประชุม
 จัดทางบประมาณของฝ่ายเสนอฝ่ายการเงิน
 สรุปการใช้จ่ายงบประมาณพร้อมใบเสร็จรับเงินต่อฝ่ายการเงิน
 สรุปผลการดาเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะ เสนอคณะกรรมการอานวยการ
7. คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนียา
วังสะจันทานนท์
ประธานกรรมการ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. อาจารย์วัลยา
ตูพานิช
รองประธานกรรมการ
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา รัศมีพงศ์
กรรมการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฐรัมภาพร ธนะปิยวัฒน์
กรรมการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5. อาจารย์ ดร.วัชรี
ด่านกุล
กรรมการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6. อาจารย์วันเพ็ญ
รักษ์ปวงชน
กรรมการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7. นางสาวฐานิศรา
ปัญญาภา
กรรมการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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8. นางสาวทัศวรรณ
ภมรนาค
กรรมการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. นางสาวนวมลลิ์
ประดิษฐ์วงษ์
กรรมการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุรีรัตน์
กอเจริญยศ
กรรมการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
11. อาจารย์ปาริชาติ
เมืองขาวง
กรรมการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์ กรรมการและเลขานุการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
13. นางสาวนันธิยา
รักซ้อน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หน้าที่
 รับสมัครและลงทะเบียนผู้ร่วมประชุมล่วงหน้า ส่งที่คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 จัดทาป้ายชื่อผู้ร่วมประชุมและมอบให้ผู้ร่วมประชุมพร้อมเอกสาร
 รับกระเป๋าเอกสารจากฝ่ายวิชาการ นาแจกให้ผู้เข้าร่วมประชุม จัดทาใบ
ประกาศนียบัตร สาหรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุม
 จัดทาป้ายชื่อให้ฝ่ายสถานที่นาไปดาเนินการติดหน้าห้องและมอบให้ฝ่ายพิธีการ
และต้อนรับนาไปแจ้งผู้เข้าร่วมประชุม
 บันทึกคะแนน CNEU ให้วิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุม
 จัดทางบประมาณของฝ่ายลงทะเบียนแจ้งกรรมการ
 สรุปผลการดาเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะ เสนอคณะกรรมการอานวยการ
8. คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการประชุม
1. อาจารย์ ดร.วรรณี
ตปนียากร
ประธานกรรมการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
2. อาจารย์วราพร
วันไชยธนวงศ์ รองประธานกรรมการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
3. อาจารย์ ดร. จิราพร
วรวงศ์
กรรมการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
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4. อาจารย์ ดร.ชรริน
ขัวญเนตร
กรรมการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
5. อาจารย์ ดร.ปลื้มจิตร
โชติกะ
กรรมการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
6. อาจารย์แพรวระพี
เรืองเดช
กรรมการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
7. อาจารย์ ดร.ดวงพร
หุ่นตระกูล
กรรมการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
8. อาจารย์ ดร.สุนทรี
คาเพ็ง
กรรมการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
9. อาจารย์ ดร.ศิริกุล
การุญเจริญพานิช กรรมการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
10. อาจารย์ ดร.นิจวรรณ
วีรวัฒนโนดม กรรมการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
11. อาจารย์ ดร.สุภาวดี
นพรุจจินดา กรรมการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
12. อาจารย์ ดร.อัญชนา
จุลศิริ
กรรมการ
วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี
13. อาจารย์ ดร.นุสรา
ประเสิฐศรี
กรรมการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
14. อาจารย์ ดร. อภิรดี
เจริญนุกูล
กรรมการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
15. อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ
ชูกาเนิด
กรรมการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
16. อาจารย์ ดร.ดวงใจ
เปลี่ยนบารุง กรรมการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
17. อาจารย์ ดร.วิริยา
โพธิ์ขวาง
กรรมการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
18. อาจารย์ ดร.ชุติมา
รักษ์บางแหลม กรรมการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี นครศรีธรรมราช
19. อาจารย์ ดร.วราณี
สัมฤทธิ์
กรรมการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
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20. อาจารย์อรพิน
สว่างวัฒนเศรษฐ
กรรมการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
21. อาจารย์ ดร.อรัญญา
รักหาบ
กรรมการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
22. อาจารย์ ดร.ประชุมพร
บัวคลี่
กรรมการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
23. อาจารย์ ดร.นาพิชญ์
ธรรมหิเวศน์
กรรมการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
24. อาจารย์ ดร.นิตยา
ศรีสุข
กรรมการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
25. อาจารย์ ดร.พนารัตน์
วิศวเทพนิมิต กรรมการและเลขานุการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
26. อาจารย์เพ็ญวรรณ
เข้มขัน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
หน้าที่





9.

ประมวลเนื้อหาการประชุมทุกหัวข้อของการประชุม และจัดทาเป็นรูปเล่ม
จัดให้แต่ละคณะหรือสถาบัน สั่งจองประมวลการประชุม
จัดทางบประมาณของฝ่ายเสนอฝ่ายการเงิน
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณพร้อมใบเสร็จต่อฝ่ายการเงิน
สรุปผลการดาเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะ เสนอคณะกรรมการอานวยการ

คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรนุช ห้านิรัติศัย
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ
ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พวงผกา คงวัฒนานนท์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. อาจารย์ ดร. สารรัตน์
วุฒิอาภา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5. อาจารย์ ดร.อัจฉรา
มีนาสันติรักษ์
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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6. อาจารย์ ดร.วิยะดา
รัตนสุวรรณ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ อรรถารส
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวิดา
พุทธิขันธ์
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
9. อาจารย์เครือวัลย์
ศรียารัตน์
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
10. อาจารย์สุชาดา
เตชวาทกุล
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
11. อาจารย์ ดร.นาพิชญ์
ธรรมหิเวช
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญา
แร่ทอง
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
13. อาจารย์เกสร
มุ้ยจีน
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
14. อาจารย์ ดร.นิตยา
ศรีสุข
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่
 จัดทาแบบประเมินผลการประชุมทุกหัวข้อ และภาพรวมของการสัมมนา
 แจกแบบประเมินผลและประเมินผลการประชุมทุกหัวข้อและภาพรวม สรุปผลการ
ประเมิน
 วิเคราะห์ผลการประเมินการประชุมทุกหัวข้อและภาพรวมให้กับฝ่ายประมวลผล
การประชุม เพื่อจัดทารูปเล่มสรุปการประชุม
 จัดทางบประมาณของฝ่ายเสนอฝ่ายการเงิน
 สรุปการใช้จ่ายงบประมาณพร้อมใบเสร็จต่อฝ่ายการเงิน
 สรุปผลการดาเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะ เสนอคณะกรรมการอานวยการ
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10. คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการผลงานและนวัตกรรม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรทิพา
ส่องศิริ
ประธานกรรมการ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
2. ผศ.ดร.เสาวมาศ คุณล้าน
เถื่อนนาดี
รองประธานกรรมการ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. อาจารย์ ดร.จุรีวรรณ
มณีแสง
กรรมการ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
4. อาจารย์ ดร.มัณฑนา
เหมชะญาติ
กรรมการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
5. อาจารย์ ดร.สุรชาติ
สิทธิปกรณ์
กรรมการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6. อาจารย์ ดร.ฤทัยรัตน์
ชิดมงคล
กรรมการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลวิวฒ
ั น์ แสนโสม
กรรมการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8. รองศาสตราจารย์ ดร. จินตนา ตั้งวรพงศ์ชัย
กรรมการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตภินนั ท์ ศรีจักรโคตร
กรรมการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี
ชีวเกษมสุข
กรรมการ
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11. อาจารย์ ดร. ฤทัยรัตน์
ชิดมงคล
กรรมการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุช
โสภาจารีย์
กรรมการ
สานักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
13. รองศาสตราจารย์อาไพ
จารุวัชรพาณิชกุล
กรรมการ
สานักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิลาวรรณ
ฉันทปรีดา
กรรมการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15. นาวาตรีหญิง ดร. สุปราณี
พลธนะ กรรมการและเลขานุการ
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกจันทร์ เขม้นการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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หน้าที่
 เตรียมการจัดแสดงนิทรรศการ ผลงานและนวัตกรรม
 คัดเลือกผลงานดีเด่น เพื่อจัดทานิทรรศการ
 จัดเตรียมรางวัลเชิดชูเกียรติ รางวัลดีเด่นและรางวัลอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
 ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ดาเนินงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 จัดทางบประมาณของฝ่ายเสนอฝ่ายการเงิน
 สรุปการใช้จ่ายงบประมาณพร้อมใบเสร็จต่อฝ่ายการเงิน
 สรุปผลการดาเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะ เสนอคณะกรรมการอานวยการ
11. คณะกรรมการฝ่ายพิจารณาคัดเลือกอาจารย์พยาบาลดีเด่น
1. รองศาสตราจารย์สุปราณี
อัทธเสรี
ประธานกรรมการ
คณบดีสานักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2. รองศาสตราจารย์ ดร. เรณู
พุกบุญมี
รองประธานกรรมการ
ผู้อานวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
3. รองศาสตราจารย์ ดร. ศศิมา กุสุมา ณ อยุธยา
รองประธานกรรมการ
รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ
พุทธาพิทักษ์ผล
กรรมการ
ประธานกรรมการประจาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

5. อาจารย์นภาดล
สีหพันธุ์
กรรมการ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภารัตน์
จันทร์แสงรัตน์
กรรมการ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
7. รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์
ละกาปั่น
กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

8. อาจารย์ ดร.เยาวดี
สุวรรณนาคะ
ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
9. พันเอกหญิง สุพัตรา
วัชรเกตุ
10. พันโทหญิงศรันยา
กิจพาณิชย์
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สตรีรตั น์

ธาดากานต์
กรรมการและเลขานุการ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
12. รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด พจนามาตร์
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
รองคณบดีสานักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หน้าที่
 ประสานงานแต่ละสถาบันที่อยูใ่ นเครือข่าย คสพท. เพื่อเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่น ที่มีคุณสมบัต
ตามเกณฑ์
 พิจารณาบทความ
 พิจารณาจัดทาเกณฑ์คัดเลือกอาจารย์ดีเด่น ด้านคุณธรรมจริยธรรม
 พิจารณาคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น เสนอต่อที่ประชุม คสพท. ให้ความเห็นชอบ
 จัดเตรียมรางวัลเพื่อมอบให้กับอาจารย์ดีเด่น จัดทางบประมาณของฝ่ายเสนอฝ่ายการเงิน
 สรุปการใช้จ่ายงบประมาณพร้อมใบเสร็จต่อฝ่ายการเงิน
 สรุปผลการดาเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะ เสนอคณะกรรมการอานวยการ

12. คณะกรรมการฝ่ายเชิดชูเกียรตินักศึกษาผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์
ทองประทีป
ประธานกรรมการ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมิทราธิราช
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีพร
ธนศิลป์
รองประธานกรรมการ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา
เชาวลิต
กรรมการ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4. อาจารย์ ดร.อุไร
จเรประพาฬ
กรรมการ
สานักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5. อาจารย์นิมัศตูรา
แว
กรรมการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
6. รองศาสตราจารย์ ดร.อาภรพร
เผ่าวัฒนา
กรรมการ
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
7. อาจารย์อรเพ็ญ
สุขะวัลลิ
กรรมการ
สานักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8. ผู้ช่วยศาสตร์ ดร.สุทธีพร
มูลศาสตร์
กรรมการ
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วารีรตั น์ ถาน้อย
กรรมการ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
10. พันโทหญิงศรันยา
กิจพาณิชย์
กรรมการ
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกร
อุปเสน
กรรมการ
12. อาจารย์ ดร.นุช
ทิพย์แสนคา กรรมการและเลขานุการ
13. อาจารย์อุษา
น่วมเพชร กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ
สานักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หน้าที่
 ประสานงานแต่ละสถาบันที่อยู่ในเครือข่าย คสพท. เพื่อเสนอชื่อนักศึกษาพยาบาลดีเด่นที่มีคณ
ุ สมบัติ
ตามเกณฑ์








พิจารณาจัดทาเกณฑ์คัดเลือกนักศึกษาพยาบาลดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม
พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาพยาบาลดีเด่น เสนอต่อที่ประชุม คสพท. ให้ความเห็นชอบ
จัดเตรียมรางวัลเพื่อมอบให้กับนักศึกษาพยาบาลดีเด่น
จัดทางบประมาณของฝ่ายเสนอฝ่ายการเงิน
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณพร้อมใบเสร็จต่อฝ่ายการเงิน
สรุปผลการดาเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะ เสนอคณะกรรมการอานวยการ

13. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี
รุจกรกานต์
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิดาภา ผูกพันธ์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกจันทร์ เขม้นการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4. อาจารย์กัญจน์ณิชา
เยียดไธสง
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5. นางสฤษดิ์
สามารถ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6. อาจารย์ทองมี
ผลาผล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7. อาจารย์รรฤณ
แสงแก้ว
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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หน้าที่






รับเงินค่าลงทะเบียน และออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้ร่วมประชุม
จัดเตรียมค่าใช้จ่ายสาหรับวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
จัดทางบประมาณของฝ่ายต่าง ๆ
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณพร้อมใบเสร็จต่อกรรมการอานวยการ
สรุปผลการดาเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะ เสนอคณะกรรมการอานวยการ

ทั้งนี้ ขอยกเลิกประกาศที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ
ที่ 1/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการประจาปี พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2560
ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560

(รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์)
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประธานที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ

