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รายนามผู้ทรงคุณวฒิ 

ด้านศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร ์

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา   แสวงศกัดิ ์ มหาวิทยาลยัปทุมธาน ี (การบริหารการศึกษา) 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียาพร   วงศ์อนตุรโรจน ์ มหาวิทยาลยัปทุมธาน ี (สาขาจิตวิทยา) 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ทองหล่อ   วงษ์อินทร ์ มหาวิทยาลยัปทุมธาน ี (สาขาศกึษาศาสตร์) 
4. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ ์   บึ่งกุ่ม  มหาวิทยาลยัปทุมธาน ี (สาขาศกึษาศาสตร์) 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทว ี   วาจาสัตย ์ มหาวิทยาลยัปทุมธาน ี (สาขาศกึษาศาสตร์) 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชีพ   เบียดนอก   มหาวิทยาลยัปทุมธาน ี (สาขาศกึษาศาสตร์) 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย ์   พุ่มพูลสวัสดิ ์ มหาวิทยาลยัปทุมธาน ี (สาขาศกึษาศาสตร์) 
8. อาจารย์ ดร.รติรตัน ์   วรโชคเดชาวิวัฒน์ มหาวิทยาลยัปทุมธาน ี (สาขาศกึษาศาสตร์) 
9. รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์    สิกขาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ   (สาขาศึกษาศาสตร์) 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ าลอง   ชูโต มหาวิทยาลยัราชธาน ี(สาขาศึกษาศาสตร์) 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสวียน   เจนเขว้า มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร (สาขาศกึษาศาสตร์) 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ าเริญรัตน์   จิตต์จิรจรรย ์ มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลติกุล (หลกัสูตรและการสอน) 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวนพงศ ์  ชวนชม มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  (สาขาศกึษาศาสตร์) 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรุตา   ไชยสุวรรณ  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  (สาขาศกึษาศาสตร์) 
15. อาจารย์ ดร.ศรัญญา   แสงอ าพร มหาวิทยาลยัมหามงกุฎราชวทิยาลัย (สาขาศกึษาศาสตร์) 
16. อาจารย์ ดร.สุนทร ี   สิริอังกูร มหาวิทยาลยัราชภัฏนคราชสีมา (สาขาศึกษาศาสตร์) 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสุนีย์   เติมสินสุข มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา (สาขาศกึษาศาสตร์) 
18. อาจารย์ ดร.ศศิรดา   แพงไทย วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น (สาขาศกึษาศาสตร์) 
19. อาจารย์ ดร.เกษม    บ ารุงเวช มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (สาขาศึกษาศาสตร์) 
20. อาจารย์ ดร.ราชนั     บุญธิมา   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  (สาขาศึกษาศาสตร์) 
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรายุทธ   เศรษฐขจร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  (สาขาศึกษาศาสตร์) 
22. รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร   โคตรบรรเทา วิทยาลัยนครราชสีมา  (สาขาศึกษาศาสตร์) 
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุง   เพชรสขุ วิทยาลัยนครราชสีมา  (สาขาศึกษาศาสตร์) 
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ ์   สังฆมานนท ์ วิทยาลัยนครราชสีมา  (สาขาศึกษาศาสตร์) 
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมุข    กอปรสิริพัฒน์ วิทยาลัยนครราชสีมา (หลักสูตรและการสอน) 
26. อาจารย์ ดร.พีระพงษ ์   สิทธิอมร วิทยาลัยนครราชสีมา  (สาขาศึกษาศาสตร์) 
27. อาจารย์ ดร.สาริศา   เจนเขว้า วิทยาลัยนครราชสีมา  (สาขาศึกษาศาสตร์) 
28. ผู้ช่วยศาสตราจารยอ์รณิชชา   ทศตา วิทยาลัยนครราชสีมา  (สาขาศึกษาศาสตร์) 
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ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการบริการด้านสุขภาพ 

1. ศาสตราจารย(์พิเศษ) นายแพทย์ส าเริง  แหยงกระโทก วิทยาลัยนครราชสีมา  (สาขาสาธารณสขุศาสตร์)  
2. ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย    ศุภประดิษฐ์   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนยี ์   เสาวนะ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี (สาขาวทิยาศาสตร์) 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนูศกัดิ์       ตาต ุ มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่(สาขาเทคนิคการแพทย)์ 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒพิงศ์   สัตยวงศ์ทพิย ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  (สาขาสาธารณสขุศาสตร์) 
6. รองศาสตราจารย์วชริะ     สิงหคะเชนทร์  วิทยาลัยนครราชสีมา  (สาขาสาธารณสขุศาสตร์) 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนยี ์   ศิลาวรรณ มหาวิทยาลยัมหิดล  (สาขาสาธารณสุขศาสตร์) 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน   นุกูลกิจ มหาวิทยาลยัปทุมธาน ี (สาขาการพยาบาล) 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสง่   ไข่เกษ วิทยาลัยนครราชสีมา  (สาขาสาธารณสขุศาสตร์) 
10. อาจารย์ ร.อ. นายแพทย์ศรัณย ์   อนิทกุล วิทยาลัยนครราชสีมา  (สาขาแพทย์แผนจีน) 
11. อาจารย์ แพทย์จีนโสรัจ   นิโรธสมาบัต ิ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  (สาขาแพทยแ์ผนจีน) 
12. อาจารย์ ดร.คงศกัดิ ์   บุญยะประณยั วิทยาลัยนครราชสีมา  (สาขาวทิยาศาสตร์สขุภาพ) 
13. อาจารย์ ดร.ชุภาศิริ   อภินันท์เดชา วิทยาลัยนครราชสีมา  (สาขาสาธารณสขุศาสตร์) 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาต ิ   ปัญจัยสีห ์ มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่(สาขาเทคนิคการแพทย)์ 
15. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนดิา   ผาติเสนะ มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา  (สาขาสาธารณสุขศาสตร์) 
16. รองศาสตราจารย์ ดร.นวลศร ี   รักอริยะธรรม มหาวิทยาลยัเนชัน่ (สาขาวทิยาศาสตร)์ 
17. รองศาสตราจารย์นารา   ผริตโภค ี มหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา (สาขาเทคนิคการแพทย)์ 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บษุบา   มาตระกูล วิทยาลัยนครราชสีมา (สาขาเทคนคิการแพทย)์ 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกรณ ์   ไทนานันท ์ วิทยาลัยนครราชสีมา (สาขาเทคนคิการแพทย)์ 
20. พันเอก(หญิง) ผศ.สุดาลักษณ ์   ธญัญาหาญ วิทยาลัยแพทยพ์ระมงกุฎเกล้า (สาขาเทคนิคการแพทย)์ 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาพร    เสวกวิ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี (สาขาสถิติวิเคราะห์) 
2. รองศาสตราจารย์ น.อ. ดร.สัลยทุธ์   สว่างวรรณ โรงเรียนนายเรืออากาศ  (สาขาคอมพวิเตอร์) 
3. รองศาสตราจารย์ ดร นชุรี    เปรมชัยสวัสดิ์   มหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิต  (สาขาคอมพิวเตอร)์ 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.วเิชียร    เปรมชัยสวัสดิ์  มหาวิทยาลยัสยาม  (สาขาคอมพิวเตอร)์ 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.คณติ     ไข่มุกด ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี (สาขาคอมพิวเตอร)์  
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิพงษ ์   เพชรสทุธิ ์ มหาวิทยาลยัปทุมธาน ี (สาขาสถิติประยกุต์) 
7. รองศาสตราจารย์เดือน   สินธุพันธ์ประทุม  ผู้เชี่ยวชาญ (สาขาคอมพิวเตอร)์ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรกิาญจนา   พิลาบตุร วิทยาลัยนครราชสีมา (สาขาคอมพิวเตอร)์ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารยร์ณชัย   ชื่นธวัช มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา (สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ) 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารยร์ุจิรา    อุปวานชิ มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา  (สาขาวทิยาศาสตร์)   
11. รองศาสตราจารย์ ดร.กติติศกัดิ ์   เกิดประสพ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี(สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร)์ 
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12. รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา   เกิดประสพ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี(สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร)์ 
13. อาจารย์ ดร.ธนาธร   ทะนานทอง มหาวิทยาลยัรังสติ (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร ์และบริหารธุรกิจ 

๑. ศาสตราจารย ์ดร.ทินพันธุ ์   นาคะตะ มหาวิทยาลยัปทุมธาน ี (สาขารัฐประศาสนศาสตร์) 
๒. ศาสตราจารย ์ดร.ติน   ปรัชญพฤทธิ ์ มหาวิทยาลยัปทุมธาน ี (สาขารัฐประศาสนศาสตร์) 
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐบุรุษ    คุ้มทรัพย ์ วิทยาลัยนครราชสีมา  (สาขารัฐประศาสนศาสตร์) 
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ   สาคุณ มหาวิทยาลยัปทุมธาน ี (สาขานติิศาสตร์) 
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.นิเทศ   ตินะกุล มหาวิทยาลยัปทุมธาน ี (สาขารัฐประศาสนศาสตร์) 
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.สวงศ ์   เศวตวัฒนา มหาวิทยาลยัปทุมธาน ี (สาขาบริหารธรุกิจ) 
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.อารมณ ์   นาวากาญจน ์ มหาวิทยาลยัปทุมธาน ี (สาขาบริหารทรัพยากรบคุคล) 
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนากร   ธนาธารชูโชต ิ มหาวิทยาลยัปทุมธาน ี (สาขาบริหารธรุกิจ) 
๙. รองศาสตราจารย์ ดร.วันชยั   รัตนวงษ ์  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย (สาขาการจัดการโลจสิติกส์) 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริาภรณ ์   ขันทอง มหาวิทยาลยัปทุมธาน ี (สาขาบริหารธรุกิจ) 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาส     ทองสทุธิ ์ มหาวิทยาลยัปทุมธาน ี (สาขารัฐประศาสนศาสตร์) 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณณ ี   ตรองพาณิชย ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน นม. (สาขาการตลาด) 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสถียรณภสั   ศรีวะรมย ์ วิทยาลัยนครราชสีมา (สาขาบริหารธรุกิจ) 
๑๔. รองศาสตราจารย์บัญชา   วทิยอนันต ์ วิทยาลัยนครราชสีมา (สาขานิติศาสตร์) 
๑๕. อาจารย์ ดร.ปรัชญ์   บุญแซม  มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา (สาขาการจัดการโลจิสติกส์) 
๑๖. อาจารย์ ดร.ณัฏฐ์พงษ ์   จันทรชโลบล   มหาวิทยาลยัรังสติ (สาขาการจัดการโลจิสติกส์) 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ   บุญเจริญ วิทยาลัยนครราชสีมา (สาขาบริหารธรุกิจ) 
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จติใส   คล่องพยาบาล  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน สร. (สาขาบริหารธรุกิจ) 
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารยร์ุจินันท ์   วาธีวัฒนารัตน ์ วิทยาลัยนครราชสีมา (สาขานิติศาสตร์) 
๒๐. อาจารย์ ดร.บุญมา   อิ่มวิเศษ วิทยาลัยนครราชสีมา (สาขาบริหารธรุกิจ) 

 

 


