
 

 รายนามคณะกรรมการ    
การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา  ครั้งที่ 5  ประจําป พ.ศ.2561 

  

 

 
ท่ีปรึกษา 

1. อาจารย ดร.ชนากานต ยืนยง มหาวิทยาลัยปทุมธานี 

2. รองศาสตราจารย ดร.วิภาส ทองสุทธิ์ วิทยาลัยนครราชสีมา 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไตรรัตน ยืนยง วิทยาลัยนอรทเทิรน 

4. รองศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ดา  ศิริภัทรโสภณ สมาคมนักวิจัยแหงประเทศไทย 

5. อาจารย ดร.เกษม บํารุงเวช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

6. Professor Li   Jin Sanda University of China 

7. Professor Zhou  Jiliu Chengdu University of T.C.M 

8. อาจารย ดร.เอกอนันต สมบัติสกุลกิจ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

9. อาจารย ดร.แดนนี่ อิวาน  แรนตุง มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟก 

10. อาจารยปราณี วงษชวลิตกุล มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล 

11. อาจารย ดร.วิลาวัลย ตันวัฒนะพงษ มหาวิทยาลัยราชธานี 
 

มีหนาท่ี 

ใหคําปรึกษาแนะนําแกคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการและสนับสนุนใหการจัดประชุม

วิชาการ ดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย 

 

คณะกรรมการอํานวยการ 

1. อธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา    ประธานกรรมการ 

2. รองอธิการบดีทุกฝาย     รองประธานกรรมการ 

3. ผูชวยอธิการบดีทุกฝาย     กรรมการ   

4. คณบดีทุกคณะ     กรรมการ 

5. ผูอํานวยการสํานักบัณฑิตศึกษา    กรรมการ 

6. ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร    กรรมการ 

7. ผูอํานวยการสํานักวิชาการ    กรรมการ 

8. ผูอํานวยการสํานักกิจการนักศึกษา   กรรมการ 

9. ผูอํานวยการสํานักอธิการบดี    กรรมการ 

10. หัวหนางานทะเบียน     กรรมการ 

 



11. ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา   กรรมการและเลขานุการ 

12. หัวหนางานสํานักวิจัยและพัฒนา   ผูชวยเลขานุการ 

13. เจาหนาท่ีสํานักวิจัยและพัฒนา    ผูชวยเลขานุการ 
 

มีหนาที่ กําหนดรูปแบบและกิจกรรมในการจัดประชุมทางวิชาการใหเปนไปตามวัตถุประสงค 

อํานวยการใหการจัดงานดําเนินไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ ควบคุมดูแลกิจกรรม การ

ดําเนินงานของประธานฝายตางๆ และเปนศูนยกลางในการติดตอส่ือสารระหวางคณะกรรมการและ

ผูสนับสนุนใหบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีกําหนดไว 

 

คณะอนุกรรมการฝายพิธีการและตอนรับ 

1. ผูชวยศาสตราจารยพัฒนศิณ  สําเริงรัมย ประธานอนุกรรมการ 

2. อาจารย ดร.คงศักดิ์  บุญยะประณัย รองประธานอนุกรรมการ 

3. อาจารย ดร.วรพรรณ ยิ่งศิวะพัฒน อนุกรรมการ 

4. อาจารยสุธิดา พ้ืนแสน อนุกรรมการ 

5. อาจารยภัทราวรรณ รถเพ็ชร อนุกรรมการ 

6. อาจารยชญาภา สืบสําราญ อนุกรรมการ 

7. อาจารยกัณฑิมา   สวางวงษ อนุกรรมการ 

8. อาจารยฐิติมา   ปานยงค อนุกรรมการ 

9. นางสาวนิมิตร ยวดกระโทก อนุกรรมการ 

10. นางสาวศิริรัตนา สวัสดิ์นกูลกิจ อนุกรรมการ 

11. นางสาวจีรนันท ถีระภาพร อนุกรรมการ 

12. อาจารยรุงอรุณ เชยโพธิ์ อนุกรรมการ 

13. นางสาวนิรมล อินทรเกษม อนุกรรมการ 

14. นางสาวเบ็ญจมาศ ดวงลูกแกว อนุกรรมการ 

15. นางสาวปนิดา สุทธิประภา อนุกรรมการ 

16. นางสาววิลาวัลย   เพ่ือนสงคราม   อนุกรรมการ 

17. นางสาวรัชตวรรณ เอมโอช   อนุกรรมการ 

18. นางวิไลลักษณ เชาวพลกรัง อนุกรรมการและเลขานุการ 
 

มีหนาท่ี 

รับผิดชอบกําหนดรูปแบบภาพรวมในพิธีการดานตางๆ ติดตอเรียนเชิญประธาน วิทยากร

พิเศษ แขกผูทรงเกียรติ หนวยงาน/ภาคีรวม ประสานขอมูลการเดินทาง จัดเตรียมการตอนรับ จัดเตรียม

ของท่ีระลึก กระเชาของขวัญ สําหรับมอบเจาภาพรวมและแขกผูมีเกียรติ และเกียรติบัตรสําหรับ

ผูเขารวมการประชุมวิชาการ  



คณะอนุกรรมการฝายจัดการเวทีและการแสดง 

1. รองศาสตราจารยบัญชา วิทยอนันต ประธานอนุกรรมการ 

2. อาจารยสุภาพร ชินสมพล รองประธานอนุกรรมการ 

3. อาจารยเขมกัญญา กลอมจอหอ อนุกรรมการ 

4. อาจารยนิพาวรรณ แสงพรม อนุกรรมการ 

5. นางสาวมัตนา ทําสะอาด อนุกรรมการ 

6. นายบุญลือ มีเงิน อนุกรรมการ 

7. นางสาวสุจิตรา ศุภหัตถี อนุกรรมการ 

8. นายชัยสิทธิ์ ทิศกระโทก อนุกรรมการ 

9. นายสุวรรณ วงษญาติ อนุกรรมการ 

10.นายบัณฑิต กองรกัษา อนุกรรมการ 

11.นายธวัชชัย การถาง อนุกรรมการ 

12.นางสาวสุจิตรา ศุภหัตถี อนุกรรมการและเลขานุการ 
  

 มีหนาท่ี 

รับผิดชอบกําหนดรูปแบบในพิธีเปด ดําเนินการตกแตงสถานท่ีและการแสดงในพิธีเปด  

 

คณะอนุกรรมการฝายติดตามบทความและจัดทําวารสาร 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สําราญ บุญเจริญ ประธานอนุกรรมการ 

2. อาจารย ดร.คงศักดิ์ บุญยะประณัย รองประธานอนุกรรมการ 

3. นางสาวจิฏติภักษ ศรีสุรธีกูล อนุกรรมการ 

4. อาจารยรุงอรุณ เชยโพธิ์ อนุกรรมการ 

5. นายเรืองศักดิ์ มูลเกษร อนุกรรมการ 

6. นายบัณฑิต กองรกัษา อนุกรรมการ 

7. นางสาวสุดารัตน   แสงโชติ เลขานุการ 
 

มีหนาท่ี 

รับผิดชอบประสานงานสถาบัน/หนวยงานภายนอก และคณะวิชาท่ีกํากับ ดูแล ในการสง

บทความเขารวมนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ ติดตามการจัดสงบทความ 

ประสานงานผูทรงคุณวุฒิภายนอกและพิจารณาคัดกรองบทความในเบื้องตน ตลอดจนรวบรวมบทความ

จากการประชุมเพ่ือจัดทําเปนรายงานสืบเนื่อง (Proceedings) 

 

 

 



คณะอนุกรรมการฝายจัดการหองนําเสนอผลงาน  

กลุมท่ี 1 (506A) กลุมการศึกษา 

1. อาจารย ดร.วิรัลพัชร วงศวัฒนเกษม ผูประสานงานประจําหอง 

2. อาจารย ดร.จิรวัฒน กิติพิเชฐสรรค อนุกรรมการ 

3. อาจารย ดร.ศิริกาญจน ไกรบํารุง อนุกรรมการ 

4. อาจารย ดร.วิวัฒน ตูจํานงค อนุกรรมการ 

5. อาจารย ดร.สาริศา เจนเขวา อนุกรรมการ 

6. อาจารยธีรภัทร วิชยพงศ อนุกรรมการ 

กลุมท่ี 2 (507A) ดานบริหารธุรกิจ โลจิสติกส และการทองเท่ียว 

7. อาจารยเทพรัตน เอ้ือธรรมถาวร ผูประสานงานประจําหอง 

8. อาจารยประภากร อุนอินทร อนุกรรมการ 

9. อาจารยปาลิดา เชษฐขุนทด อนุกรรมการ 

10. นายสุระสิทธิ์ เขียวเชย อนุกรรมการ 

กลุมท่ี 3 (506A) ดานกฎหมาย การเมือง และการปกครอง 

11. อาจารยอนุชา พิมายนอก ผูประสานงานประจําหอง 

12. อาจารยปรัชญา ศิลปะ อนุกรรมการ 

13. อาจารยนิธิกานต สนสระนอย อนุกรรมการ 

14. อาจารยศศิมาพร สรอยกระโทก อนุกรรมการ 

15. อาจารยลัคนา นอยไพล อนุกรรมการ 

กลุมท่ี 4 (510A) ดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 

16. อาจารยสุปราณี ทัพมงคล ผูประสานงานประจําหอง 

17. อาจารยกิติพงศ รัตนวงกต อนุกรรมการ 

18. อาจารยคุณัญญา หอมหวล อนุกรรมการ 

19. นายอภิชาติ อยูวิวัฒน อนุกรรมการ 

20. นางสาวปติญญา โหลานิตย อนุกรรมการ 

กลุมท่ี 5 (503A) ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ การสาธารณสุข และส่ิงแวดลอม 

21. อาจารย ดร.สุภาภรณ ตันตินันทตระกูล ผูประสานงานประจําหอง 

22. อาจารยลักษณนารา นาออม อนุกรรมการ 

23. อาจารยวราพรรณ เพ็งแจม อนุกรรมการ 

24. อาจารยสนธยา เชิดไชย อนุกรรมการ 

25. อาจารยฐิติพร กลั่นแกว อนุกรรมการ 

26. อาจารยศุภรดา โมขุนทด อนุกรรมการ 

 



กลุมท่ี 6 (503A) ดานวิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ 

27. อาจารยนารีลักษณ ตั้งศรีศักดา ผูประสานงานประจําหอง 

28. อาจารยอรนุช เขตสูงเนิน อนุกรรมการ 

29. อาจารยปญจมาภรณ จันทเสนา อนุกรรมการ 

30. อาจารยสุภาวดี เกิดธูป อนุกรรมการ 

31. อาจารยกัมปนาท คําสุข อนุกรรมการ 

กลุมท่ี 7 (หองประชุมโชคชัย) หองจัดแสดงโปสเตอร 

32. อาจารย ดร.ภควรรณ ลุนสําโรง ผูประสานงานประจําหอง 

33. ผูชวยศาสตราจารย ดร.คงศักดิ์ สังฆมานนท อนุกรรมการ 

34. อาจารย ดร.สนั่น ใจโชต ิ อนุกรรมการ 

35. อาจารยภัคธมล ศิรอรุณภัทร อนุกรรมการ 

36. นางสาวโยษิตา ศรีทองกูล อนุกรรมการ 

37. นางสาวกษิรา อนันทฐิกุล อนุกรรมการ 

38. นายสุวรรณ วงษญาติ อนุกรรมการ 

39. นางสาวกวินทรา วรทองหลาง อนุกรรมการ 

40.  นางสาวสุนิญา สอนจันดา อนุกรรมการ 

41.  นายชาลี เจิมขุนทด อนุกรรมการ 
 

มีหนาท่ี 

รับผิดชอบการจัดการหองนําเสนอผลงานภาคบรรยายและภาคโปสเตอรใหเปนไปดวย

ความเรียบรอย ดําเนินการออกแบบและตกแตงสถานท่ี การติดตั้งโปสเตอร การประสานกับ

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ พิธีกร และผูนําเสนอผลงาน และรวบรวมผลการพิจารณาของคณะ

กรรมการฯ เพ่ือเสนอรายชื่อผูไดรับรางวัล 

 

คณะอนุกรรมการฝายลงทะเบียน   

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สําราญ บุญเจริญ ประธานอนุกรรมการ 

2. นางสุชญา    สองแสง รองประธานอนุกรรมการ 

3. อาจารย ดร.ชาลินี ปลัดพรม อนุกรรมการ 

4. อาจารยนันทิวา สิงหทอง อนุกรรมการ 

5. อาจารยนันทภัค สุหงษา อนุกรรมการ 

6. อาจารยพรทิพย แกวชิณ อนุกรรมการ 

7. อาจารย พจ.สาคร แงนกลางดอน อนุกรรมการ 

8. อาจารย พจ.สุธาสินี สายวดี อนุกรรมการ 



9. อาจารย พจ.วิไรรัตน อนันตกลิ่น อนุกรรมการ 

10. อาจารยลัดดาวัลย พะวร อนุกรรมการ 

11. อาจารย ดร.ปาริชาติ อนองอาจ อนุกรรมการ 

12. อาจารย ดร.อาริยา ทรัพยมาก อนุกรรมการ 

13. อาจารยรุงฤดี สิงหดง อนุกรรมการ 

14. อาจารยฉัตรรวินทร ภูธนัชบุญญานนท  อนุกรรมการ 

15. นางสาวเทพรัตน จงรักษ อนุกรรมการ 

16. นางสาวนริศรา ทันสมัย อนุกรรมการ 

17. นายชัยนาจ สนสระนอย อนุกรรมการและเลขานุการ 
 

มีหนาท่ี 

รับผิดชอบจัดเตรียมปายชื่อผูนําเสนอ เอกสารรับลงทะเบียน กระเปาเอกสารและเอกสาร

ประกอบการประชุมวิชาการ วางแผน ตรวจสอบ และอํานวยความสะดวกในการลงทะเบียนของแขกผูมี

เกียรติ ผูทรงคุณวุฒิ ผูรวมนําเสนอผลงาน และผูเขารวมประชุมวิชาการ ใหเปนไปดวยความเรียบรอย

และมีประสิทธิภาพ 

 

คณะอนุกรรมการฝายสารสนเทศและบันทึกภาพ 

1. ผูชวยศาสตราจารยศิริกาญจนา  พิลาบุตร ประธานอนุกรรมการ 

2. อาจารยพรณรงค อินทรเกษม อนุกรรมการ 

3. นายอนุชา พรมสิทธิ ์ อนุกรรมการ 

4. นายบัณฑิต กองรกัษา อนุกรรมการ 

5. นายอภิชาติ อยูวิวัฒน อนุกรรมการ 

6. นายสามชัย ญาติสันเทียะ อนุกรรมการ 

7. อาจารยวันฉัตร   โสฬส อนุกรรมการ 

8. นายเรืองศักดิ์ มูลเกษร อนุกรรมการและเลขานุการ 
 

มีหนาท่ี 

รับผิดชอบการจัดเตรียมอุปกรณ อํานวยความสะดวกและโสตทัศนูปกรณ จัดทําวีดีทัศน

แนะนําวิทยาลัย บันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว บรรยากาศในระหวางการจัดการประชุมวิชาการ และ

ถายทอดสดผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต  

 

คณะอนุกรรมการฝายประชาสัมพันธ 

1. รองศาสตราจารย(พิเศษ) ดร.กฤษฎา วัฒนศักดิ์ ประธานอนุกรรมการ 

2. ผูชวยศาสตราจารยศิริกาญจนา   พิลาบุตร รองประธานกรรมการ 



3. ผูชวยศาสตราจารยรุจินันท วาธีวัฒนารัตน อนุกรรมการ 

4. อาจารย ดร.ดิเรก แสสนธิ์ อนุกรรมการ 

5. อาจารยณัทปภา สุริยะ อนุกรรมการ 

6. อาจารยขนิษฐา แกวเอียด อนุกรรมการ 

7. อาจารยศลิษา เจริญสุข อนุกรรมการ 

8. นายบัณฑิต กองรกัษา อนุกรรมการ 

9. นางสาวดวงใจ กลั่นภู อนุกรรมการ 

10. นายวิรุจน ยศมาว อนุกรรมการและเลขานุการ 
 

มีหนาท่ี 

รับผิดชอบประชาสัมพันธการจัดประชุมวิชาการผานสื่อประชาสัมพันธท้ังภายในและ

ภายนอก จัดทําเอกสารแผนพับประชาสัมพันธ ปายประชาสัมพันธ ปายตอนรับภายในวิทยาลัยรวมท้ัง

ปายนอกสถานท่ีจัดประชุม ติดตอประสานงานและอํานวยความสะดวกแกสื่อมวลชนในการทําขาว 

 

คณะอนุกรรมการฝายประมวลผลการพิจารณารางวัลการนําเสนอบทความ 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรุดา ชัยสุวรรณ ประธานอนุกรรมการ 

2. อาจารย ดร.ชุติมา พรหมผุย รองประธานกรรมการ 

3. อาจารยชาลิดา กันหาลิลา อนุกรรมการ 

4. นางสาวกรรณิการ อินทรชาธร อนุกรรมการ 

5. นางณัฐปวริสร อิทธิชวินทร อนุกรรมการ 

6. นางสาวจุฬาลักษณ สิริวิศิษฏ อนุกรรมการและเลขานุการ 
 

มีหนาท่ี 

รับผิดชอบกําหนดรูปแบบเกณฑการประเมินผลการพิจารณารางวัลการนําเสนอบทความ 

จัดเตรียมเอกสารและแฟมกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัลแตละประเภท รวบรวมสรุปคะแนนการ

พิจารณารางวัลการนําเสนอผลงานแตละประเภท สําหรับจัดทําเกียรติบัตรมอบในพิธีปด และประสานผู

ไดรับรางวัลในแตละประเภทเขารับมอบรางวัลในงานพิธีปด 

 

คณะอนุกรรมการฝายปฏิคม 

1. ผูชวยศาสตราจารยอรณิชชา ทศตา ประธานกรรมการ 

2. อาจารยปยาพร คงทรัพยสินสิริ รองประธานกรรมการ 

3. อาจารยสุกัญญา ใจอดทน อนุกรรมการ 

4. นางสาวพรพรรณ บุญเพ็ง อนุกรรมการ 

5. นางสาวเกศรินทร นอยคําแกว อนุกรรมการ 



6. นางสาวกรรณิการ    อินทรชาธร อนุกรรมการ 

7. นางสาวอุบลรัตน จันทรพิทักษ อนุกรรมการ 

8. นางปทิตตา มุงเพียร อนุกรรมการ 

9. นางสาวรุงนภา ญาณี อนุกรรมการ 

10. นางสาวสุกานดา โพธิ์คํา อนุกรรมการ 

11. นางสาวเบญจมาศ นอยตําแย อนุกรรมการ 

12. นายวิทยา อินทกูล อนุกรรมการ 

13. นายสามชัย ญาติสันเทียะ อนุกรรมการ 

14. นายปภังกร ดวงมณี อนุกรรมการ 

15. นางสาวนิรมล อินทรเกษม อนุกรรมการ 

16. นางสาวพูนพิศมัย กุจนา อนุกรรมการ 

17. นางสาววรรณกมลพรรณ แกวประเสริฐ อนุกรรมการ 

18. นางสาวยุพดี แกนกุล อนุกรรมการและเลขานุการ 
 

มีหนาท่ี 

รับผิดชอบประสานงานกับฝายตางๆ ในการจัดหาทรัพยากรท่ีจําเปนในการจัดประชุม

วิชาการ และจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มสําหรับผูมารวมงานท้ังหมด  

 

คณะอนุกรรมการฝายการเงินและทรัพยสิน 

1. รองศาสตราจารย ดร.ณิชรัตน แสงทอง ประธานกรรมการ 

2. อาจารยณณิชากร กลองแกว รองประธานกรรมการ 

3. นางสาวนันธิชา ปจจัยโย อนุกรรมการ  

4. นางสาวสุภาพร พละศักดิ์ อนุกรรมการ 

5. นางสาวปริศนา แสนทวีสุข อนุกรรมการ 

6. นางสาวอรสา วงศจันทร อนุกรรมการ 

7. นางสาวรัตนาภรณ ภูจาก อนุกรรมการและเลขานุการ 
 

มีหนาท่ี 

รับผิดชอบประสานงานดานการเงินและทรัพยสิน เพ่ือใหการประชุมวิชาการฯ เปนไปดวย

ความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ การเตรียมเอกสารเพ่ือเบิกจายตามหลักฐานการเบิกจายท้ังระหวาง

ดําเนินงานและภายหลังเสร็จสิ้นการดําเนินงาน จัดทําสรุปรายงานการใชจายงบประมาณเสนอผูบริหาร  

 

 

 



คณะอนุกรรมการฝายอาคาร สถานท่ี 

1. รองศาสตราจารยบัญชา   วิทยอนันต ประธานอนุกรรมการ 

2. อาจารยปราโมทย อินทกูล อนุกรรมการ 

3. อาจารยชวฤทธิ์ โยศรีคุณ อนุกรรมการ 

4. อาจารยสมมาตร แปะโคกสูง อนุกรรมการ 

5. อาจารยรัฐชาติ สําฤทธิ์นอก อนุกรรมการ 

6. อาจารยเอกอํานาจ เรืองศรี อนุกรรมการ 

7. อาจารย พจ.ณรงคศักดิ์ หอยสังข อนุกรรมการ 

8. อาจารยยศภัทร ยศสูงเนิน อนุกรรมการ 

9. อาจารยจักรพงษ งามหมู อนุกรรมการ 

10. นายณัฐวุฒิ ยาวไธสง อนุกรรมการ 

11. นายชาลี  เจิมขุนทด อนุกรรมการ 

12. นายสุวรรณ วงษญาติ อนุกรรมการและเลขานุการ 
 

มีหนาท่ี 

รับผิดชอบการวางแผน ควบคุม การประสานงานดานการจัดเตรียมความพรอมดาน

สถานท่ีจัดการประชุมวิชาการฯ สถานท่ีเลี้ยงรับรอง สถานท่ีจัดนิทรรศการใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

กํากับควบคุมการจัดเตรียมยานพาหนะเพ่ือรับสงคณะวิทยากร แขกรับเชิญผูเขารวมประชุมตลอดจน

ความพรอมดานยานพาหนะตลอดชวงการจัดประชุมวิชาการ ประสานเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยให

ดูแลการจราจรและความเรียบรอยภายในสถานท่ีการจัดการประชุมวิชาการฯ  

 

คณะอนุกรรมการฝายติดตามประเมินผล 

1. อาจารย ดร.ชุติมา พรหมผุย ประธานอนุกรรมการ 

2. อาจารยสุกัญญา ใจอดทน รองประธานอนุกรรมการ 

3. อาจารย ดร.คงศักดิ์ บุญยะประณัย อนุกรรมการ 

4. นางสาวจิฏติภักษ ศรีสุรธีกูล อนุกรรมการ 

5. นางสาววรรณกมลพรรณ แกวประเสริฐ อนุกรรมการ 

6. นางสาวพูนพิศมัย กุจนา อนุกรรมการ 

7. นางสาวจุฬาลักษณ สิริวิศิษฏ อนุกรรมการและเลขานุการ 

8. นางสาวสุดารัตน แสงโชติ ผูชวยเลขานุการ 
 

มีหนาท่ี 

รับผิดชอบจัดทําแบบประเมิน รวบรวมและสรุปประเมินผลการจัดประชุม วิเคราะหปญหา 

อุปสรรค เพ่ือนํามาพัฒนาและปรับปรุง ในการวางแผนการทํางานในครั้งตอไป 



 

 รายนามผูทรงคุณวุฒิ    
การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา  ครั้งที่ 5  ประจําป พ.ศ.2561 

  

 

 
ดานการศึกษาและวัฒนธรรม 

 

1. รองศาสตราจารย ดร.เสาวณีย   สิกขาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ   

2. รองศาสตราจารย ดร.ทัศนา   แสวงศักดิ์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี   

3. รองศาสตราจารย ดร.ยาใจ   พงษบริบูรณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สรายทุธ   เศรษฐขจร มหาวิทยาลัยปทุมธานี   

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผดุง   เพชรสุข วิทยาลัยนครราชสีมา   

6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชวลิต   เกตุกระทุม มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล 

7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.คงศักดิ์   สังฆมานนท วิทยาลัยนครราชสีมา   

8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรุดา   ไชยสุวรรณ  วิทยาลัยนครราชสีมา   

9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรองทิพย   นาควิเชตร มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล   

10. ผูชวยศาสตราจารยอรณิชชา   ทศตา วิทยาลัยนครราชสีมา   

11. อาจารย ดร.จันทร   ติยะวงศ วิทยาลัยนครราชสีมา   

12. อาจารย ดร.ศศิรดา   แพงไทย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   

13. อาจารย ดร.สนั่น   ใจโชต ิ วิทยาลัยนครราชสีมา 

 

ดานบริหารธุรกิจ โลจิสติกส และการทองเท่ียว 
 

1. รองศาสตราจารย ดร.ธนากร   ธนาธารชูโชติ มหาวิทยาลัยปทุมธานี   

2. รองศาสตราจารย ดร.วันชัย   รัตนวงษ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย    

3. รองศาสตราจารย ดร.ณิชรัตน   แสงทอง วิทยาลัยนครราชสีมา   

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สําราญ   บุญเจริญ วิทยาลัยนครราชสีมา  

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกอร   บุญมี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสถียรภัส   ศรีวะรมย วิทยาลัยนครราชสีมา 

7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรรณณี   ตรองพานิชย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

8. อาจารย ดร.ณัฏฐพงษ   จันทชโลบล   มหาวิทยาลัยรังสิต  

9. อาจารย ดร.นันทิ   สุทธิการนฤนัย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  

10. อาจารย ดร.ปรียาณัฐ   เอ๊ียบศิรเมธี วิทยาลัยนครราชสีมา  

11. อาจารย ดร.สุวรรณ   เดชนอย วิทยาลัยนครราชสีมา 



ดานกฎหมาย การเมือง และการปกครอง 
 

1. รองศาสตราจารย ดร.วิชาญ   สาคุณ มหาวิทยาลัยปทุมธานี 

2. รองศาสตราจารยวิไลวัจส   กฤษณะภูติ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

3. รองศาสตราจารยบัญชา   วิทยอนันต วิทยาลัยนครราชสีมา 

4. ผูชวยศาสตราจารยพัฒนศิณ   สําเริงรัมย วิทยาลัยนครราชสีมา   

5. ผูชวยศาสตราจารยรุจินันท   วาธีวัฒนารัตน วิทยาลัยนครราชสีมา 

6. อาจารย ดร.รชพล   ศรีขาวรส วิทยาลัยนครราชสีมา 

 

ดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

1. รองศาสตราจารย ดร.นิตยา   เกิดประสพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   

2. ผูชวยศาสตราจารยศิริกาญจนา   พิลาบุตร วิทยาลัยนครราชสีมา   

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รณชยั   ชื่นธวัช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   

4. อาจารย ดร.ธนาธร   ทะนานทอง มหาวิทยาลัยรังสิต    

5. อาจารยรัตนา   สุมขุนทด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน  

 

ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ สาธารณสุข และส่ิงแวดลอม 
 

1. รองศาสตราจารย ดร.พุฒิพงษ   สัตยวงศทิพย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   

2. รองศาสตราจารย ดร.ธนิดา   ผาติเสนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญสง   ไขเกษ วิทยาลัยนครราชสีมา   

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรเทพ   ราชนาวี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   

5. ผูชวยศาสตราจารยพรนิภา   บริบูรณสุขศรี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย   

6. อาจารย ดร.ชุภาศิริ   อภินันทเดชา วิทยาลัยนครราชสีมา   

7. อาจารย ดร.กรฐณธัช   ปญญาใส วิทยาลัยนครราชสีมา   

 

ดานวิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ 
 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมชาย   เจียจิตตสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร   

2. ผูชวยศาสตราจารย พันเอกหญิงสุดาลักษณ  ธัญญาหาร วิทยาลัยนครราชสีมา   

3. อาจารย ดร.ชุภาศิริ   อภินันทเดชา วิทยาลัยนครราชสีมา 

4. อาจารย ดร.สะแกวัลย   อุนใจจีน มหาวิทยาลัยเชียงใหม   

5. อาจารย ดร.กรฐณธัช   ปญญาใส วิทยาลัยนครราชสีมา 

6. อาจารย ดร.สราวุธ   สายจันมา วิทยาลัยนครราชสีมา 



7. อาจารย ดร.อรอุมา   จันทรเสถียร วิทยาลัยนครราชสีมา   

8. อาจารย ดร.สิริญญา   ทายะ วิทยาลัยนครราชสีมา 

9. อาจารย ดร.ชาลินี   ปลัดพรม วิทยาลัยนครราชสีมา 
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