
รายนามคณะกรรมการจัดงาน 
งานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2560 

 
 

คณะที่ปรึกษา 
1. อาจารย์ ดร.ชนากานต์ ยืนยง มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาส ทองสุทธิ์ วิทยาลัยนครราชสีมา 
3. อาจารย์ ดร.ไตรรัตน์ ยืนยง วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
4. อาจารย์ ดร.เกษม บ ารุงเวช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
5. Prof. Li Jin Sanda University of chaina 
6. อาจารย์ ดร.แดนนี่ อิวาน  แรนตุง มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก 
7. อาจารย์ ดร.วิลาวัลย ์ ตันวัฒนะพงษ์ มหาวิทยาลัยราชธานี 
8. อาจารย์ ดร.เอกอนันต์ สมบัติสกุลกิจ หาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
9. อาจารย์ ปราณี วงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

มีหน้าที ่
ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการและสนับสนุนให้การจัดประชุมวิชาการ 

ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
คณะกรรมการอ านวยการ 

1. อธิการบดี ประธานกรรมการ 
2. รองอธิการบดีทุกฝ่าย รองประธานกรรมการ 
3. ผู้ช่วยอธิการบดีทุกฝ่าย รองประธานกรรมการ 
4. คณบดีทุกคณะ กรรมการ 
5. ผู้อ านวยการส านักอธิการบดี กรรมการ 
6. ผู้อ านวยการส านักกิจการนักศึกษา กรรมการ 
7. ผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ กรรมการ 
8. ผู้อ านวยการส านักวิชาการ กรรมการ 
9. ผู้อ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
10. หัวหน้างานการเงินและทรัพย์สิน กรรมการ 
11. หัวหน้างานส านักทรัพยากรบุคคล กรรมการ 
12. หัวหน้างานนโยบายและแผน กรรมการ 
13. หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล กรรมการ 



14. หัวหน้างานจัดซื้อและครุภัณฑ์ กรรมการ 
15. หัวหน้างานอาคารสถานที่ กรรมการ 
16. ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนา กรรมการและเลขานุการ 
17. เจ้าหน้าที่ส านักวิจัยและพัฒนา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่
ก าหนดรูปแบบและกิจกรรมในการจัดการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติให้

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อ านวยการให้การจัดงานด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
ประสานงานกับหน่วยงาน ผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา บุคลากรทั้งภายในและภายนอกเพ่ือให้มีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมของการประชุมวิชาการ  ควบคุมดูแลกิจกรรม การด าเนินงานของประธานฝ่ายต่างๆ 
และเป็นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างคณะกรรมการและผู้สนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่
ก าหนดไว้ 

 
คณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒน์ศิณ  ส าเริงรัมย์ ประธานอนุกรรมการ 
2. อาจารย์ ดร.คงศักดิ์ บุญยะประณัย รองประธานอนุกรรมการ 
3. นางสาวนิมิตร ยวดกระโทก อนุกรรมการ 
4. นางสาวศิริรัตนา สวัสดิ์นกูลกิจ อนุกรรมการ 
5. นางสาวจีรนันท์ ถีระภาพร อนุกรรมการ 
6. อาจารย์สุธิดา พ้ืนแสน อนุกรรมการ 
7. นางสาวปนิดา สุทธิประภา อนุกรรมการ 
8. อาจารย์รุ่งอรุณ เชยโพธิ์ อนุกรรมการ 
9. นางสาวจิฏติภักษ์ ศรีสุรธีกูล อนุกรรมการ 
10. นางวิไลลักษณ ์ เชาว์พลกรัง อนุกรรมการและเลขานุการ 
11. นางสาวสุดารัตน์   แสงโชติ ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่
รับผิดชอบจัดท าและขออนุมัติโครงการ ติดต่อประสานงานเพ่ือเรียนเชิญวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ 

และกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมน าเสนอ ประสานงานด้านการเตรียมการต้อนรับ ประสานข้อมูล การเดินทางของ
คณะผู้บริหาร หน่วยงาน/ภาคีร่วมจัด คณะวิทยากร แขกรับเชิญ สื่อมวลชน ผู้เข้าร่วมประชุม ก าหนดรูปแบบ
ภาพรวมในพิธีการด้านต่างๆ จัดเตรียมของที่ระลึก กระเช้าของขวัญ ส าหรับมอบเจ้าภาพร่วมและแขกผู้มี
เกียรติ และเกียรติบัตรส าหรับผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ   
 
 



คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการเวทีและการแสดง 
1. รองศาสตราจารย์บัญชา วิทยอนันต์ ประธานอนุกรรมการ 
2. อาจารย์สุภาพร ชินสมพล รองประธานอนุกรรมการ 
3. อาจารย์เขมกัญญา กล่อมจอหอ อนุกรรมการ 
4. นายบุญลือ มีเงิน อนุกรรมการ 
5. นางสาวสุจิตรา ศุภหัตถ ี อนุกรรมการ 
6. นายชัยสิทธิ์ ทิศกระโทก อนุกรรมการ 
7. นายสุวรรณ วงษ์ญาติ อนุกรรมการ 
8. นายอภิชาติ อยู่วิวัฒน์ อนุกรรมการ 
9. นายบัณฑิต กองรักษา อนุกรรมการ 

 มีหน้าที ่
รับผิดชอบด าเนินการตกแต่งสถานที่พิธีเปิด – พิธีปิด 
 

คณะอนุกรรมการฝ่ายประสานงานและติดตามบทความ 
1. อาจารย์ ดร.คงศักดิ์ บุญยะประณัย ประธานอนุกรรมการ 
2. นายเรืองศักดิ์ มูลเกษร อนุกรรมการ 
3. นางสาวจิฏติภักษ์ ศรีสุรธีกูล อนุกรรมการ 
4. อาจารย์รุ่งอรุณ เชยโพธิ์ อนุกรรมการ 
5. นางสาวสุดารัตน์   แสงโชติ เลขานุการ 

มีหน้าที ่
รับผิดชอบประสานงานสถาบัน/หน่วยงานภายนอก และคณะวิชาที่ก ากับ ดูแล ในการส่ง

บทความเข้าร่วมน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ  ติดตามการจัดส่งบทความ ประสานงาน
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและพิจารณาคัดกรองบทความในเบื้องต้น 
 
คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการวารสาร 

1. ผู้ช่วยศาสตรจารย์อรณิชชา ทศตา ประธานอนุกรรมการ 
2. อาจารย์ ดร.คงศักดิ์ บุญยะประณัย รองประธานอนุกรรมการ 
3. นางสาวจิฏติภักษ์ ศรีสุรธีกูล อนุกรรมการ 
4. นายพิสุทธิ์ ไวยารัตนณุกรกิจ อนุกรรมการ 
5. นางสาวเบ็ญจมาศ ดวงลูกแก้ว อนุกรรมการ 
6. นายเรืองศักดิ์ มูลเกษร อนุกรรมการ 
7. นางสาวสุดารัตน์   แสงโชติ เลขานุการ 



มีหน้าที ่
 รับผิดชอบเตรียมเอกสารประกอบการประชุม ประสานงานระหว่างฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับผู้น าเสนอ

ทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ แจ้งและติดตามผลการพิจารณาบทความ ตลอดจนรวบรวมบทความจาก
การประชุมเพ่ือจัดท าเป็นรายงานสืบเนื่อง (Proceedings) รวบรวมบทความที่ผ่านการลงทะเบียนออนไลน์ส่ง
ฝ่ายเลขานุการเพ่ือด าเนินการตามระบบต่อไป ออกแบบรูปเล่ม หน้าปกรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) 
 
คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการห้องบรรยายและโปสเตอร์  

1. อาจารย์พิชชานาถ เงินดี ประธานอนุกรรมการ 
2. อาจารย์ ดร.วิรัลพัชร วงศ์วัฒน์เกษม อนุกรรมการ 
3. อาจารย์ ดร.สาริศา เจนเขว้า อนุกรรมการ 
4. อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ ไกรบ ารุง อนุกรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริกาญจนา พิลาบุตร อนุกรรมการ 
6. อาจารย์ ดร.ปรียาณัฐ เอ๊ียบศิริเมธี อนุกรรมการ 
7. อาจารย์ ดร.กรฐณธัช ปัญญาใส อนุกรรมการ 
8. อาจารย์ลักษณ์นารา นาอ้อม อนุกรรมการ 
9. อาจารย์วราพรรณ เพ็งแจ่ม อนุกรรมการ 
10. อาจารย์สนธยา เชิดไชย อนุกรรมการ 
11. อาจารย์สุธิดา พ้ืนแสน อนุกรรมการ 
12. อาจารย์อนุชา พิมายนอก อนุกรรมการ 
13. อาจารย์ณัทปภา สุริยะ อนุกรรมการ 
14. อาจารย์ขนิษฐา แก้วเอียด อนุกรรมการ 
15. นางสาวโยษิตา ศรีทองกูล อนุกรรมการ 
16. นางสาวกษิรา อนันท์ฐิกุล อนุกรรมการ 
17. นายสุวรรณ วงษ์ญาติ อนุกรรมการ 
18. อาจารย์ภัคธมล ศิรอรุณภัทร อนุกรรมการและเลขานุการ 
19. นางสาวกวินทรา วรทองหลาง ผู้ช่วยเลขานุการ 
20.นางสาวสุนิญา สอนจินดา ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่
รับผิดชอบการจัดการห้องน าเสนอผลงานภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ให้เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย ด าเนินการออกแบบและตกแต่งสถานที่ การติดตั้งโปสเตอร์ การประสานกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
พิธีกร และผู้น าเสนอผลงาน และรวบรวมผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ เพ่ือเสนอรายชื่อผู้ได้รับรางวัล 



คณะอนุกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและต้อนรับ   
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ บุญเจริญ ประธานอนุกรรมการ 
2. นางสุชญา    ส่องแสง รองประธานอนุกรรมการ 
3. อาจารย์ปิยาพร คงทรัพย์สินสิริ อนุกรรมการ 
4. อาจารย์ธีรภัทร วิชยพงศ์ อนุกรรมการ 
5. อาจารย์ศุภรดา โมขุนทด อนุกรรมการ 
6. อาจารย์วราพรรณ เพ็งแจ่ม อนุกรรมการ 
7. อาจารย์ปาลิดา เชษฐ์ขุนทด อนุกรรมการ 
8. อาจารย์อรนุช เขตสูงเนิน อนุกรรมการ 
9. อาจารย์นัตยา ศรีตะวัน อนุกรรมการ 
10. อาจารย์ศศิมาพร สร้อยกระโทก อนุกรรมการ 
11. อาจารย์สาคร แง้นกลางดอน อนุกรรมการ 
12. อาจารย์สุธาสินี สายวดี อนุกรรมการ 
13. อาจารย์จิราวรรณ มหาวันตัง อนุกรรมการ 
14. อาจารย์รุ่งฤดี สิงห์ดง อนุกรรมการ 
15. นางศิริพร ชินวงศ์ อนุกรรมการ 
16. นางสาวคุณัญญา หอมหวล อนุกรรมการ 
17. นางสาวปติญญา โหลานิตย์ อนุกรรมการ 
18. นายสุระสิทธิ์ เขียวเชย อนุกรรมการ 
19. นางสาวนิรมล อินทรเกษม อนุกรรมการ 
20. อาจารย์ลัคนา น้อยไพล อนุกรรมการ 
21. นางสาวเทพรัตน์ จงรักษ ์ อนุกรรมการ 
22. นางสาวนริศรา ทันสมัย อนุกรรมการ 
23. นายชัยนาจ สนสระน้อย อนุกรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่
รับผิดชอบจัดเตรียมป้ายชื่อผู้น าเสนอ เอกสารรับลงทะเบียน การเป๋าเอกสารและเอกสาร

ประกอบการประชุมวิชาการ วางแผน ตรวจสอบ และอ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนของแขกผู้มีเกียรติ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ร่วมน าเสนอผลงาน และผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 



คณะอนุกรรมการฝ่ายสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจินันท์ วาธีวัฒนารัตน์ ประธานอนุกรรมการ 
2. นายปริวัฒน์   สีลาเสร็จ รองประธานอนุกรรมการ 
3. นายอภิชาติ อยู่วิวัฒน์ อนุกรรมการ 
4. นายพิสุทธิ์ ไวยารัตนณุกรกิจ อนุกรรมการ 
5. นายเรืองศักดิ์ มูลเกษร อนุกรรมการ 
6. นายบัณฑิต กองรักษา อนุกรรมการ 
7. นางสาวเบ็ญจมาศ ดวงลูกแก้ว อนุกรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่
รับผิดชอบการจัดเตรียมอุปกรณ์ อ านวยความสะดวกและโสตทัศนูปกรณ์ จัดท าวีดีทัศน์แนะน า

วิทยาลัย บันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว บรรยากาศในระหว่างการจัดการประชุมวิชาการ และถ่ายทอดสด
ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ตลอดจนจัดให้มีฝ่ายเทคนิคประจ าห้องน าเสนอผลงานเพ่ือควบคุมดูแ ล
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในห้องน าเสนอผลงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

1. อาจารย์กฤษฎา   วัฒนศักดิ ์ ประธานอนุกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริกาญจนา พิลาบุตร รองประธานอนุกรรมการ 
3. อาจารย์สุปราณี ทัพมงคล อนุกรรมการ 
4. อาจารย์ณัทปภา สุริยะ อนุกรรมการ 
5. อาจารย์ศลิษา เจริญสุข อนุกรรมการ 
6. นายพิสุทธิ์ ไวยารัตนณุกรกิจ อนุกรรมการ 
7. นายเรืองศักดิ์ มูลเกษร อนุกรรมการ 
8. นายวิรุจน์ ยศม้าว เลขานุการ 
9. นายปภังกร ดวงมณี ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่
รับผิดชอบประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอก 

อาทิ website สื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งก่อนและหลังการจัดประชุมวิชาการ  จัดท าเอกสาร
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายต้อนรับภายในวิทยาลัยรวมทั้งป้ายนอกสถานที่จัดประชุม 
 
 
 
 



คณะอนุกรรมการฝ่ายประมวลผลการพิจารณารางวัลการน าเสนอบทความ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรณิชชา ทศตา ประธานอนุกรรมการ 
2. นางวิไลลักษณ ์ เชาว์พลกรัง อนุกรรมการ 
3. นางสาวปนิดา สุทธิประภา อนุกรรมการ 
4. อาจารย์รุ่งอรุณ เชยโพธิ์ อนุกรรมการ 
5. นางสาวนิมิตร ยวดกระโทก อนุกรรมการ 
6. นางสาวศิริรัตนา สวัสดิ์นกูลกิจ อนุกรรมการ 
7. อาจารย์สุกัญญา ใจอดทน เลขานุการ 
8. นางสาวจุฬาลักษณ์ สิริวิศิษฏ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่
รับผิดชอบก าหนดรูปแบบเกณฑ์การประเมินผลการพิจารณารางวัลการน าเสนอบทความ 

จัดเตรียมเอกสารและแฟ้มกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัลแต่ละประเภท รวบรวมสรุปคะแนนการพิจารณา
รางวัลการน าเสนอผลงานแต่ละประเภท ส าหรับจัดท าเกียรติบัตรมอบในพิธีปิด และประสานผู้ได้รับรางวัลใน
แต่ละประเภทเข้ารับมอบรางวัลในงานพิธีปิด 
 
คณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคม 

1. อาจารย์ ดร.ณิชรัตน์ แสงทอง ประธานกรรมการ 
2. นางสาวยุพด ี แก่นกุล รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวกรรณิการ์    ยศกระโทก อนุกรรมการ 
4. นางณัฐปวริสร อินธิชวินทร์ อนุกรรมการ 
5. นางสาวปริศนา แสนทวีสุข อนุกรรมการ 
6. นางสาวอรสา วงศ์จันทร์ อนุกรรมการ 
7. นางสาววิลาวัลย์ เพ่ือนสงคราม อนุกรรมการ 
8. นายอนุชา พรมสิทธิ์ อนุกรรมการ 
9. นางสาวอุบลรัตน์ จันทร์พิทักษ ์ อนุกรรมการ 
10. นางสาวเกศรินทร์ น้อยค าแก้ว อนุกรรมการ 
11. นางปทิตา มุ่งเพียร อนุกรรมการ 
12. นางสาวรุ่งนภา ญาณ ี อนุกรรมการ 
13. นางสาวสุกานดา โพธิ์ค า อนุกรรมการ 
14. นางสาวเบญจมาศ น้อยต าแย อนุกรรมการ 
15. นางสาวพรพรรณ บุญเพ็ง อนุกรรมการและเลขานุการ 

 



มีหน้าที ่
รับผิดชอบประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในการจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นในการจัดประชุมวิชาการ 

และจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มส าหรับผู้มาร่วมงานทั้งหมด  
 
คณะอนุกรรมการฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน 

1. อาจารย์ ดร.ณิชรัตน์ แสงทอง ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์ณณิชากร กล้องแก้ว รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวนันธิชา ปัจจัยโย อนุกรรมการ  
4. นางสาวสุภาพร พละศักดิ ์ อนุกรรมการ 
5. นางสาวจิฏติภักษ์ ศรีสุรธีกูล อนุกรรมการ 
6. นางสาวรัตนาภรณ์ ภูจาก เลขานุการ 

มีหน้าที ่
รับผิดชอบประสานงานด้านการเงินและทรัพย์สิน เพ่ือให้การประชุมวิชาการฯ เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ การเตรียมเอกสารเพ่ือเบิกจ่ายตามหลักฐานการเบิกจ่ายทั้งระหว่างด าเนินงาน
และภายหลังเสร็จสิ้นการด าเนินงาน จัดท าสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณเสนอผู้บริหาร  
 
คณะอนุกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ 

1. รองศาสตราจารย์บัญชา   วิทยอนันต์ ประธานอนุกรรมการ 
2. อาจารย์ปราโมทย์ อินทกูล อนุกรรมการ 
3. อาจารย์ชวฤทธิ์ โยศรีคุณ อนุกรรมการ 
4. อาจารย์สมมาตร แป๊ะโคกสูง อนุกรรมการ 
5. อาจารย์สุทรรศน์ สุค าภา อนุกรรมการ 
6. อาจารย์เอกอ านาจ เรืองศรี อนุกรรมการ 
7. อาจารย์ยศภัทร ยศสูงเนิน อนุกรรมการ 
8. อาจารย์จักรพงษ์ งามหมู ่ อนุกรรมการ 
9. นายชาลี  เจิมขุนทด อนุกรรมการ 
10. นายสุวรรณ วงษ์ญาติ อนุกรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่
รับผิดชอบการวางแผน ควบคุม การประสานงานด้านการจัดเตรียมความพร้อมด้านสถานที่

จัดการประชุมวิชาการฯ สถานที่เลี้ยงรับรอง สถานที่จัดนิทรรศการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ก ากับควบคุม
การจัดเตรียมยานพาหนะเพ่ือรับส่งคณะวิทยากร แขกรับเชิญผู้เข้าร่วมประชุมตลอดจนความพร้อมด้าน



ยานพาหนะตลอดช่วงการจัดประชุมวิชาการ ประสานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ดูแลการจราจรและ
ความเรียบร้อยภายในสถานที่การจัดการประชุมวิชาการฯ  
 
คณะอนุกรรมการฝ่ายติดตามประเมินผล 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรณิชชา ทศตา ประธานอนุกรรมการ 
2. อาจารย์ ดร.คงศักดิ์ บุญยะประณัย อนุกรรมการ 
3. นางสาวจิฏติภักษ์ ศรีสุรธีกูล อนุกรรมการ 
4. นางสาวสุดารัตน์ แสงโชติ อนุกรรมการ 
5. นางสาววรรณกมลพรรณ แก้วประเสริฐ อนุกรรมการ 
6. อาจารย์สุกัญญา ใจอดทน อนุกรรมการและเลขานุการ 
7. นางสาวจุฬาลักษณ์ สิริวิศิษฏ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่
รับผิดชอบจัดท าแบบประเมิน รวบรวมและสรุปประเมินผลการจัดประชุม วิเคราะห์ปัญหา 

อุปสรรค เพ่ือน ามาพัฒนาและปรับปรุง ในการวางแผนการท างานในครั้งต่อไป 
 


