
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน 
งานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2560 

 
ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม 

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์  สิกขาบัณฑติ  มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ  
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา    แสวงศักดิ ์  มหาวิทยาลยัปทุมธานี 
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ  พงษ์บริบูรณ ์  มหาวิทยาลยัภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ เศรษฐขจร  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุง    เพชรสุข   วิทยาลัยนครราชสมีา 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ ์ สังฆมานนท์  วิทยาลัยนครราชสมีา 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสวียน เจนเขว้า   มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ าเริญรัตน ์ จิตต์จริจรรย ์  มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ นาควิเชตร  มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรตุา ไชยสุวรรณ   มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์อรณิชชา ทศตา   วิทยาลัยนครราชสมีา 
๑๒. อาจารย์ ดร.นิยดา  เปี่ยมพืชนะ  มหาวิทยาลยัภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๑๓. อาจารย์ ดร.วิเชียร  รู้ยืนยง   มหาวิทยาลยัภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๑๔. อาจารย์ ดร.สาริศา    เจนเขว้า   วิทยาลัยนครราชสมีา 
๑๕. อาจารย์ ดร.วิรลัพัชร  วงศ์วัฒน์เกษม  วิทยาลัยนครราชสมีา 
๑๖. อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน ์  ไกรบ ารุง   วิทยาลัยนครราชสมีา 
๑๗. อาจารย์ ดร.สนั่น   ใจโชติ   วิทยาลัยนครราชสมีา 
๑๘. อาจารย์ ดร.จิรวัฒน ์  กิติพิเชษฐ์สรรค ์  วิทยาลัยนครราชสมีา 
๑๙. อาจารย์ ดร.จันทร ์  ติยะวงศ ์   วิทยาลัยนครราชสมีา 

 
ด้านบริหารธุรกิจ โลจิสติกส์ และการท่องเที่ยว 

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ธนาธารชูโชต ิ  มหาวิทยาลยัปทุมธานี  
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ บุญเจรญิ   วิทยาลัยนครราชสมีา 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ ์ ขันทอง   มหาวิทยาลยัปทุมธานี 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกอร บุญม ี   มหาวิทยาลยัภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสถียรณภสั    ศรีวะรมย ์  วิทยาลัยนครราชสมีา 
๖. อาจารย์ ดร. ณิชรตัน์    แสงทอง   วิทยาลัยนครราชสมีา 
๗. อาจารย์ ดร.ณฏัฐ์พงษ์  จันทรชโลบล    มหาวิทยาลยัรังสติ 
๘. อาจารย์ ดร.นันทิ   สุทธิการนฤนัย  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
๙. อาจารย์ ดร.ปรียาณัฐ   เอี๊ยบศิรเมธ ี  วิทยาลัยนครราชสมีา 
๑๐. อาจารย์ ดร.สุวรรณ   เดชน้อย    วิทยาลัยนครราชสมีา 



ด้านกฎหมาย การเมือง และการปกครอง 
๑. ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน  ดอกไธสง   มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา  ชินบุตร   มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ  สาคุณ   มหาวิทยาลยัปทุมธานี 
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.วภิาส   ทองสุทธ์ิ   วิทยาลัยนครราชสมีา 
๕. รองศาสตราจารย์ วิไลวัจส ์  กฤษณะภตู ิ  มหาวิทยาลยัภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๖. รองศาสตราจารย์ บัญชา    วิทยอนันต์  วิทยาลัยนครราชสมีา 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดลุย ์ ทานาราช   มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัฒน์ศิณ ส าเริงรัมย ์  วิทยาลัยนครราชสมีา 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุจินันท์    วาธีวัฒนารัตน ์  วิทยาลัยนครราชสีมา 
๑๐. อาจารย์ ดร.รชพล  ศรีขาวรส   วิทยาลัยนครราชสีมา 

 
ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑. รองศาสตราจารย์ น.อ. ดร.สัลยุทธ์ สว่างวรรณ  โรงเรียนนายเรืออากาศ 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.นติยา   เกิดประสพ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศริิกาญจนา พิลาบุตร   วิทยาลัยนครราชสมีา 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณชัย ช่ืนธวัช   มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา  
๕. อาจารย์ ดร.ธนาธร    ทะนานทอง  มหาวิทยาลยัรังสติ 
๖. อาจารย์ ดร.ประกรณ ์  พลรัตน์ศักดิ ์  มหาวิทยาลยัภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๗. อาจารย์ ดร.พลวัชร ์  จันทรรมงคล  มหาวิทยาลยัภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๘. อาจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ ์  ครพินิจ   มหาวิทยาลยัภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิพงษ ์ สัตยวงศ์ทิพย ์  มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนดิา    ผาติเสนะ   มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
๓. รองศาสตราจารย ์วชิระ      สิงหคะเชนทร์   วิทยาลัยนครราชสมีา 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญส่ง  ไข่เกษ   วิทยาลัยนครราชสมีา 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาฎศจ ี นวลแก้ว   มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
๖. อาจารย์ ร.อ. นายแพทย์ ศรัณย ์ อินทกุล   วิทยาลัยนครราชสมีา 
๗. อาจารย์ ดร.ชุภาศิร ิ    อภินันท์เดชา  วิทยาลัยนครราชสมีา 
๘. อาจารย์ ดร.พัชรวิภา  มณไีสย   มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
๙. อาจารย์ ดร.สราวุธ  บรรบผุา   มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

 
 
 
 



ด้านวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.นวลศร ี รักอริยะธรรม  มหาวิทยาลยัเนช่ัน 
๒. อาจารย์ ดร.รุ่งรตัน ์  ธรรมทอง   มหาวิทยาลยัภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๓. อาจารย์ ดร.สะแกวัลย ์  อุ่นใจจีน   มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
๔. อาจารย์ ดร.คงศักดิ ์    บุญยะประณัย  วิทยาลัยนครราชสมีา  
๕. อาจารย์ ดร.ปริวรรต  สาคร   วิทยาลัยนครราชสมีา 


