
  รายนามคณะกรรมการ    
การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา  ครั้งท่ี 5  ประจําป พ.ศ.2561 

  

 
 
ที่ปรึกษา 

1. อาจารย์ ดร.ชนากานต์ ยืนยง มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาส ทองสุทธ์ิ วิทยาลัยนครราชสีมา 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไตรรัตน์ ยืนยง วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ศักด์ิดา  ศิริภัทรโสภณ สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย 
5. อาจารย์ ดร.เกษม บํารุงเวช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
6. Professor Li   Jin Sanda University of China 
7. Professor Zhou  Jiliu Chengdu University of T.C.M 
8. อาจารย์ ดร.เอกอนันต์ สมบัติสกุลกิจ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
9. อาจารย์ ดร.แดนนี่ อิวาน  แรนตุง มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก 
10. อาจารย์ปราณี วงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
11. อาจารย์ ดร.วิลาวัลย์ ตันวัฒนะพงษ์ มหาวิทยาลัยราชธานี 
 

มีหน้าที่ 
ให้คําปรึกษาแนะนําแก่คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการและสนับสนุนให้การจัดประชุม

วิชาการ ดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
คณะกรรมการอํานวยการ 

1. อธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา    ประธานกรรมการ 
2. รองอธิการบดีทุกฝ่าย     รองประธานกรรมการ 
3. ผู้ช่วยอธิการบดีทุกฝ่าย     กรรมการ   
4. คณบดีทุกคณะ     กรรมการ 
5. ผู้อํานวยการสํานักบัณฑิตศึกษา    กรรมการ 
6. ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์    กรรมการ 
7. ผู้อํานวยการสํานักวิชาการ    กรรมการ 
8. ผู้อํานวยการสํานักกิจการนักศึกษา   กรรมการ 
9. ผู้อํานวยการสํานักอธิการบดี    กรรมการ 
10. หัวหน้างานทะเบียน     กรรมการ 

 



11. ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา   กรรมการและเลขานุการ 
12. หัวหน้างานสํานักวิจัยและพัฒนา   ผู้ช่วยเลขานุการ 
13. เจ้าหน้าที่สํานักวิจัยและพัฒนา    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าท่ี กําหนดรูปแบบและกิจกรรมในการจัดประชุมทางวิชาการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
อํานวยการให้การจัดงานดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ควบคุมดูแลกิจกรรม การ
ดําเนินงานของประธานฝ่ายต่างๆ และเป็นศูนย์กลางในการติดต่อส่ือสารระหว่างคณะกรรมการและ
ผู้สนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กําหนดไว้ 
 
คณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการและต้อนรับ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒน์ศิณ  สําเริงรัมย์ ประธานอนุกรรมการ 
2. อาจารย์ ดร.คงศักด์ิ  บุญยะประณัย รองประธานอนุกรรมการ 
3. อาจารย์ ดร.วรพรรณ ย่ิงศิวะพัฒน์ อนุกรรมการ 
4. อาจารย์สุธิดา พ้ืนแสน อนุกรรมการ 
5. อาจารย์ภัทราวรรณ รถเพ็ชร อนุกรรมการ 
6. อาจารย์ชญาภา สืบสําราญ อนุกรรมการ 
7. อาจารย์กัณฑิมา   สว่างวงษ์ อนุกรรมการ 
8. อาจารย์ฐิติมา   ปานยงค์ อนุกรรมการ 
9. นางสาวนิมิตร ยวดกระโทก อนุกรรมการ 
10. นางสาวศิริรัตนา สวัสด์ินกูลกิจ อนุกรรมการ 
11. นางสาวจีรนันท์ ถีระภาพร อนุกรรมการ 
12. อาจารย์รุ่งอรุณ เชยโพธ์ิ อนุกรรมการ 
13. นางสาวนิรมล อินทรเกษม อนุกรรมการ 
14. นางสาวเบ็ญจมาศ ดวงลูกแก้ว อนุกรรมการ 
15. นางสาวปนิดา สุทธิประภา อนุกรรมการ 
16. นางสาววิลาวัลย์   เพ่ือนสงคราม   อนุกรรมการ 
17. นางสาวรัชตวรรณ เอมโอช   อนุกรรมการ 
18. นางวิไลลักษณ์ เชาว์พลกรัง อนุกรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้าที่ 
รับผิดชอบกําหนดรูปแบบภาพรวมในพิธีการด้านต่างๆ ติดต่อเรียนเชิญประธาน วิทยากร

พิเศษ แขกผู้ทรงเกียรติ หน่วยงาน/ภาคีร่วม ประสานข้อมูลการเดินทาง จัดเตรียมการต้อนรับ จัดเตรียม
ของที่ระลึก กระเช้าของขวัญ สําหรับมอบเจ้าภาพร่วมและแขกผู้มีเกียรติ และเกียรติบัตรสําหรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ  



คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการเวทีและการแสดง 
1. รองศาสตราจารย์บัญชา วิทยอนันต์ ประธานอนุกรรมการ 
2. อาจารย์สุภาพร ชินสมพล รองประธานอนุกรรมการ 
3. อาจารย์เขมกัญญา กล่อมจอหอ อนุกรรมการ 
4. อาจารย์นิพาวรรณ์ แสงพรม อนุกรรมการ 
5. นางสาวมัตนา ทําสะอาด อนุกรรมการ 
6. นายบุญลือ มีเงิน อนุกรรมการ 
7. นางสาวสุจิตรา ศุภหัตถี อนุกรรมการ 
8. นายชัยสิทธ์ิ ทิศกระโทก อนุกรรมการ 
9. นายสุวรรณ วงษ์ญาติ อนุกรรมการ 
10. นายบัณฑิต กองรักษา อนุกรรมการ 
11. นายธวัชชัย การถาง อนุกรรมการ 
12. นางสาวสุจิตรา ศุภหัตถี อนุกรรมการและเลขานุการ 

  

 มีหน้าที่ 
รับผิดชอบกําหนดรูปแบบในพิธีเปิด ดําเนินการตกแต่งสถานที่และการแสดงในพิธีเปิด  

 
คณะอนุกรรมการฝ่ายติดตามบทความและจัดทําวารสาร 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สําราญ บุญเจริญ ประธานอนุกรรมการ 
2. อาจารย์ ดร.คงศักด์ิ บุญยะประณัย รองประธานอนุกรรมการ 
3. นางสาวจิฏติภักษ์ ศรีสุรธีกูล อนุกรรมการ 
4. อาจารย์รุ่งอรุณ เชยโพธ์ิ อนุกรรมการ 
5. นายเรืองศักด์ิ มูลเกษร อนุกรรมการ 
6. นายบัณฑิต กองรักษา อนุกรรมการ 
7. นางสาวสุดารัตน์   แสงโชติ เลขานุการ 
 

มีหน้าที่ 
รับผิดชอบประสานงานสถาบัน/หน่วยงานภายนอก และคณะวิชาที่กํากับ ดูแล ในการส่ง

บทความเข้าร่วมนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ ติดตามการจัดส่งบทความ 
ประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและพิจารณาคัดกรองบทความในเบ้ืองต้น ตลอดจนรวบรวมบทความ
จากการประชุมเพ่ือจัดทําเป็นรายงานสืบเน่ือง (Proceedings) 

 
 
 



คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการห้องนําเสนอผลงาน  
กลุ่มที่ 1 (506A) กลุ่มการศึกษา 

1. อาจารย์ ดร.วิรัลพัชร วงศ์วัฒน์เกษม ผู้ประสานงานประจําห้อง 
2. อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ กิติพิเชฐสรรค์ อนุกรรมการ 
3. อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ ไกรบํารุง อนุกรรมการ 
4. อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ ตู้จํานงค์ อนุกรรมการ 
5. อาจารย์ ดร.สาริศา เจนเขว้า อนุกรรมการ 
6. อาจารย์ธีรภัทร วิชยพงศ์ อนุกรรมการ 

กลุ่มที่ 2 (507A) ด้านบริหารธุรกิจ โลจิสติกส์ และการท่องเท่ียว 
7. อาจารย์เทพรัตน์ เอ้ือธรรมถาวร ผู้ประสานงานประจําห้อง 
8. อาจารย์ประภากร อุ่นอินทร์ อนุกรรมการ 
9. อาจารย์ปาลิดา เชษฐ์ขุนทด อนุกรรมการ 
10. นายสุระสิทธ์ิ เขียวเชย อนุกรรมการ 

กลุ่มที่ 3 (506A) ด้านกฎหมาย การเมือง และการปกครอง 
11. อาจารย์อนุชา พิมายนอก ผู้ประสานงานประจําห้อง 
12. อาจารย์ปรัชญา ศิลปะ อนุกรรมการ 
13. อาจารย์นิธิกานต์ สนสระน้อย อนุกรรมการ 
14. อาจารย์ศศิมาพร สร้อยกระโทก อนุกรรมการ 
15. อาจารย์ลัคนา น้อยไพล อนุกรรมการ 

กลุ่มที่ 4 (510A) ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
16. อาจารย์สุปราณี ทัพมงคล ผู้ประสานงานประจําห้อง 
17. อาจารย์กิติพงศ์ รัตนวงกต อนุกรรมการ 
18. อาจารย์คุณัญญา หอมหวล อนุกรรมการ 
19. นายอภิชาติ อยู่วิวัฒน์ อนุกรรมการ 
20. นางสาวปติญญา โหลานิตย์ อนุกรรมการ 

กลุ่มที่ 5 (503A) ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ การสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 
21. อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ตันตินันทตระกูล ผู้ประสานงานประจําห้อง 
22. อาจารย์ลักษณ์นารา นาอ้อม อนุกรรมการ 
23. อาจารย์วราพรรณ เพ็งแจ่ม อนุกรรมการ 
24. อาจารย์สนธยา เชิดไชย อนุกรรมการ 
25. อาจารย์ฐิติพร กลั่นแก้ว อนุกรรมการ 
26. อาจารย์ศุภรดา โมขุนทด อนุกรรมการ 
 



กลุ่มที่ 6 (503A) ด้านวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ 
27. อาจารย์นารีลักษณ์ ต้ังศรีศักดา ผู้ประสานงานประจําห้อง 
28. อาจารย์อรนุช เขตสูงเนิน อนุกรรมการ 
29. อาจารย์ปัญจมาภรณ์ จันทเสนา อนุกรรมการ 
30. อาจารย์สุภาวดี เกิดธูป อนุกรรมการ 
31. อาจารย์กัมปนาท คําสุข อนุกรรมการ 

กลุ่มที่ 7 (ห้องประชุมโชคชัย) ห้องจัดแสดงโปสเตอร์ 
32. อาจารย์ ดร.ภควรรณ ลุนสําโรง ผู้ประสานงานประจําห้อง 
33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงศักด์ิ สังฆมานนท์ อนุกรรมการ 
34. อาจารย์ ดร.สน่ัน ใจโชติ อนุกรรมการ 
35. อาจารย์ภัคธมล ศิรอรุณภัทร อนุกรรมการ 
36. นางสาวโยษิตา ศรีทองกูล อนุกรรมการ 
37. นางสาวกษิรา อนันท์ฐิกุล อนุกรรมการ 
38. นายสุวรรณ วงษ์ญาติ อนุกรรมการ 
39. นางสาวกวินทรา วรทองหลาง อนุกรรมการ 
40.   นางสาวสุนิญา สอนจันดา อนุกรรมการ 
41.   นายชาลี เจิมขุนทด อนุกรรมการ 
 

มีหน้าที่ 
รับผิดชอบการจัดการห้องนําเสนอผลงานภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ให้เป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย ดําเนินการออกแบบและตกแต่งสถานที่ การติดต้ังโปสเตอร์ การประสานกับ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พิธีกร และผู้นําเสนอผลงาน และรวบรวมผลการพิจารณาของคณะ
กรรมการฯ เพ่ือเสนอรายช่ือผู้ได้รับรางวัล 

 
คณะอนุกรรมการฝ่ายลงทะเบียน   

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สําราญ บุญเจริญ ประธานอนุกรรมการ 
2. นางสุชญา    ส่องแสง รองประธานอนุกรรมการ 
3. อาจารย์ ดร.ชาลินี ปลัดพรม อนุกรรมการ 
4. อาจารย์นันทิวา สิงห์ทอง อนุกรรมการ 
5. อาจารย์นันทภัค สุหงษา อนุกรรมการ 
6. อาจารย์พรทิพย์ แก้วชิณ อนุกรรมการ 
7. อาจารย์ พจ.สาคร แง้นกลางดอน อนุกรรมการ 
8. อาจารย์ พจ.สุธาสินี สายวดี อนุกรรมการ 



9. อาจารย์ พจ.วิไรรัตน์ อนันตกลิ่น อนุกรรมการ 
10. อาจารย์ลัดดาวัลย์ พะวร อนุกรรมการ 
11. อาจารย์ ดร.ปาริชาติ อ้นองอาจ อนุกรรมการ 
12. อาจารย์ ดร.อาริยา ทรัพย์มาก อนุกรรมการ 
13. อาจารย์รุ่งฤดี สิงห์ดง อนุกรรมการ 
14. อาจารย์ฉัตรรวินทร์ ภูธนัชบุญญานนท์  อนุกรรมการ 
15. นางสาวเทพรัตน์ จงรักษ์ อนุกรรมการ 
16. นางสาวนริศรา ทันสมัย อนุกรรมการ 
17. นายชัยนาจ สนสระน้อย อนุกรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่ 
รับผิดชอบจัดเตรียมป้ายช่ือผู้นําเสนอ เอกสารรับลงทะเบียน กระเป๋าเอกสารและเอกสาร

ประกอบการประชุมวิชาการ วางแผน ตรวจสอบ และอํานวยความสะดวกในการลงทะเบียนของแขกผู้มี
เกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ร่วมนําเสนอผลงาน และผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ 

 
คณะอนุกรรมการฝ่ายสารสนเทศและบันทึกภาพ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริกาญจนา  พิลาบุตร ประธานอนุกรรมการ 
2. อาจารย์พรณรงค์ อินทรเกษม อนุกรรมการ 
3. นายอนุชา พรมสิทธ์ิ อนุกรรมการ 
4. นายบัณฑิต กองรักษา อนุกรรมการ 
5. นายอภิชาติ อยู่วิวัฒน์ อนุกรรมการ 
6. นายสามชัย ญาติสันเทียะ อนุกรรมการ 
7. อาจารย์วันฉัตร   โสฬส อนุกรรมการ 
8. นายเรืองศักด์ิ มูลเกษร อนุกรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่ 
รับผิดชอบการจัดเตรียมอุปกรณ์ อํานวยความสะดวกและโสตทัศนูปกรณ์ จัดทําวีดีทัศน์

แนะนําวิทยาลัย บันทึกภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว บรรยากาศในระหว่างการจัดการประชุมวิชาการ และ
ถ่ายทอดสดผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  
 
คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

1. รองศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.กฤษฎา วัฒนศักด์ิ ประธานอนุกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริกาญจนา   พิลาบุตร รองประธานกรรมการ 



3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจินันท์ วาธีวัฒนารัตน์ อนุกรรมการ 
4. อาจารย์ ดร.ดิเรก แสสนธ์ิ อนุกรรมการ 
5. อาจารย์ณัทปภา สุริยะ อนุกรรมการ 
6. อาจารย์ขนิษฐา แก้วเอียด อนุกรรมการ 
7. อาจารย์ศลิษา เจริญสุข อนุกรรมการ 
8. นายบัณฑิต กองรักษา อนุกรรมการ 
9. นางสาวดวงใจ กลั่นภู อนุกรรมการ 
10. นายวิรุจน์ ยศม้าว อนุกรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่ 
รับผิดชอบประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและ

ภายนอก จัดทําเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายต้อนรับภายในวิทยาลัยรวมทั้ง
ป้ายนอกสถานที่จัดประชุม ติดต่อประสานงานและอํานวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนในการทําข่าว 
 
คณะอนุกรรมการฝ่ายประมวลผลการพิจารณารางวัลการนําเสนอบทความ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรุดา ชัยสุวรรณ ประธานอนุกรรมการ 
2. อาจารย์ ดร.ชุติมา พรหมผุย รองประธานกรรมการ 
3. อาจารย์ชาลิดา กันหาลิลา อนุกรรมการ 
4. นางสาวกรรณิการ์ อินทรชาธร อนุกรรมการ 
5. นางณัฐปวริสร อิทธิชวินทร์ อนุกรรมการ 
6. นางสาวจุฬาลักษณ์ สิริวิศิษฏ์ อนุกรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่ 
รับผิดชอบกําหนดรูปแบบเกณฑ์การประเมินผลการพิจารณารางวัลการนําเสนอบทความ 

จัดเตรียมเอกสารและแฟ้มกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัลแต่ละประเภท รวบรวมสรุปคะแนนการ
พิจารณารางวัลการนําเสนอผลงานแต่ละประเภท สําหรับจัดทําเกียรติบัตรมอบในพิธีปิด และประสานผู้
ได้รับรางวัลในแต่ละประเภทเข้ารับมอบรางวัลในงานพิธีปิด 
 
คณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรณิชชา ทศตา ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์ปิยาพร คงทรัพย์สินสิริ รองประธานกรรมการ 
3. อาจารย์สุกัญญา ใจอดทน อนุกรรมการ 
4. นางสาวพรพรรณ บุญเพ็ง อนุกรรมการ 
5. นางสาวเกศรินทร์ น้อยคําแก้ว อนุกรรมการ 



6. นางสาวกรรณิการ์    อินทรชาธร อนุกรรมการ 
7. นางสาวอุบลรัตน์ จันทร์พิทักษ์ อนุกรรมการ 
8. นางปทิตตา มุ่งเพียร อนุกรรมการ 
9. นางสาวรุ่งนภา ญาณี อนุกรรมการ 
10. นางสาวสุกานดา โพธ์ิคํา อนุกรรมการ 
11. นางสาวเบญจมาศ น้อยตําแย อนุกรรมการ 
12. นายวิทยา อินทกูล อนุกรรมการ 
13. นายสามชัย ญาติสันเทียะ อนุกรรมการ 
14. นายปภังกร ดวงมณี อนุกรรมการ 
15. นางสาวนิรมล อินทรเกษม อนุกรรมการ 
16. นางสาวพูนพิศมัย กุจนา อนุกรรมการ 
17. นางสาววรรณกมลพรรณ แก้วประเสริฐ อนุกรรมการ 
18. นางสาวยุพดี แก่นกุล อนุกรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่ 
รับผิดชอบประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในการจัดหาทรัพยากรท่ีจําเป็นในการจัดประชุม

วิชาการ และจัดเตรียมอาหารและเครื่องด่ืมสําหรับผู้มาร่วมงานทั้งหมด  
 
คณะอนุกรรมการฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณิชรัตน์ แสงทอง ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์ณณิชากร กล้องแก้ว รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวนันธิชา ปัจจัยโย อนุกรรมการ  
4. นางสาวสุภาพร พละศักด์ิ อนุกรรมการ 
5. นางสาวปริศนา แสนทวีสุข อนุกรรมการ 
6. นางสาวอรสา วงศ์จันทร์ อนุกรรมการ 
7. นางสาวรัตนาภรณ์ ภูจาก อนุกรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่ 
รับผิดชอบประสานงานด้านการเงินและทรัพย์สิน เพ่ือให้การประชุมวิชาการฯ เป็นไปด้วย

ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ การเตรียมเอกสารเพ่ือเบิกจ่ายตามหลักฐานการเบิกจ่ายทั้งระหว่าง
ดําเนินงานและภายหลังเสร็จสิ้นการดําเนินงาน จัดทําสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณเสนอผู้บริหาร  
 
 
 



คณะอนุกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ 
1. รองศาสตราจารย์บัญชา   วิทยอนันต์ ประธานอนุกรรมการ 
2. อาจารย์ปราโมทย์ อินทกูล อนุกรรมการ 
3. อาจารย์ชวฤทธ์ิ โยศรีคุณ อนุกรรมการ 
4. อาจารย์สมมาตร แป๊ะโคกสูง อนุกรรมการ 
5. อาจารย์รัฐชาติ สําฤทธ์ินอก อนุกรรมการ 
6. อาจารย์เอกอํานาจ เรืองศรี อนุกรรมการ 
7. อาจารย์ พจ.ณรงค์ศักด์ิ หอยสังข์ อนุกรรมการ 
8. อาจารย์ยศภัทร ยศสูงเนิน อนุกรรมการ 
9. อาจารย์จักรพงษ์ งามหมู่ อนุกรรมการ 
10. นายณัฐวุฒิ ยาวไธสง อนุกรรมการ 
11. นายชาลี  เจิมขุนทด อนุกรรมการ 
12. นายสุวรรณ วงษ์ญาติ อนุกรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่ 
รับผิดชอบการวางแผน ควบคุม การประสานงานด้านการจัดเตรียมความพร้อมด้าน

สถานที่จัดการประชุมวิชาการฯ สถานที่เลี้ยงรับรอง สถานที่จัดนิทรรศการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
กํากับควบคุมการจัดเตรียมยานพาหนะเพ่ือรับส่งคณะวิทยากร แขกรับเชิญผู้เข้าร่วมประชุมตลอดจน
ความพร้อมด้านยานพาหนะตลอดช่วงการจัดประชุมวิชาการ ประสานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้
ดูแลการจราจรและความเรียบร้อยภายในสถานที่การจัดการประชุมวิชาการฯ  

 
คณะอนุกรรมการฝ่ายติดตามประเมินผล 

1. อาจารย์ ดร.ชุติมา พรหมผุย ประธานอนุกรรมการ 
2. อาจารย์สุกัญญา ใจอดทน รองประธานอนุกรรมการ 
3. อาจารย์ ดร.คงศักด์ิ บุญยะประณัย อนุกรรมการ 
4. นางสาวจิฏติภักษ์ ศรีสุรธีกูล อนุกรรมการ 
5. นางสาววรรณกมลพรรณ แก้วประเสริฐ อนุกรรมการ 
6. นางสาวพูนพิศมัย กุจนา อนุกรรมการ 
7. นางสาวจุฬาลักษณ์ สิริวิศิษฏ์ อนุกรรมการและเลขานุการ 
8. นางสาวสุดารัตน์ แสงโชติ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที่ 
รับผิดชอบจัดทําแบบประเมิน รวบรวมและสรุปประเมินผลการจัดประชุม วิเคราะห์ปัญหา 

อุปสรรค เพ่ือนํามาพัฒนาและปรับปรุง ในการวางแผนการทํางานในคร้ังต่อไป 



 รายนามผูทรงคุณวุฒิ   
การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา  ครั้งท่ี 5  ประจําป พ.ศ.2561 

  

 
 

ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม 
 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์   สิกขาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ   
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา   แสวงศักด์ิ มหาวิทยาลัยปทุมธานี   
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ   พงษ์บริบูรณ์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ์   เศรษฐขจร มหาวิทยาลัยปทุมธานี   
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุง   เพชรสุข วิทยาลัยนครราชสีมา   
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต   เกตุกระทุ่ม มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงศักด์ิ   สังฆมานนท ์ วิทยาลัยนครราชสีมา   
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรุดา   ไชยสุวรรณ  วิทยาลัยนครราชสีมา   
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์   นาควิเชตร มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล   
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรณิชชา   ทศตา วิทยาลัยนครราชสีมา   
11. อาจารย์ ดร.จันทร์   ติยะวงศ์ วิทยาลัยนครราชสีมา   
12. อาจารย์ ดร.ศศิรดา   แพงไทย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
13. อาจารย์ ดร.สน่ัน   ใจโชติ วิทยาลัยนครราชสีมา 
 

ด้านบริหารธุรกิจ โลจิสติกส ์และการท่องเที่ยว 
 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนากร   ธนาธารชูโชติ มหาวิทยาลัยปทุมธานี   
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย   รัตนวงษ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย    
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ณิชรัตน์   แสงทอง วิทยาลัยนครราชสีมา   
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สําราญ   บุญเจริญ วิทยาลัยนครราชสีมา  
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกอร   บุญม ี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสถียรภัส   ศรีวะรมย์ วิทยาลัยนครราชสีมา 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณณี   ตรองพานิชย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
8. อาจารย์ ดร.ณัฏฐ์พงษ์   จันทชโลบล   มหาวิทยาลัยรงัสิต  
9. อาจารย์ ดร.นันทิ   สุทธิการนฤนัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
10. อาจารย์ ดร.ปรียาณัฐ   เอ๊ียบศิรเมธี วิทยาลัยนครราชสีมา  
11. อาจารย์ ดร.สุวรรณ   เดชน้อย วิทยาลัยนครราชสีมา 



ด้านกฎหมาย การเมือง และการปกครอง 
 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ   สาคุณ มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
2. รองศาสตราจารย์วิไลวัจส์   กฤษณะภูติ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
3. รองศาสตราจารย์บัญชา   วิทยอนันต์ วิทยาลัยนครราชสีมา 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒน์ศิณ   สําเริงรัมย์ วิทยาลัยนครราชสีมา   
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจินันท์   วาธีวัฒนารัตน์ วิทยาลัยนครราชสีมา 
6. อาจารย์ ดร.รชพล   ศรีขาวรส วิทยาลัยนครราชสีมา 
 

ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา   เกิดประสพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริกาญจนา   พิลาบุตร วิทยาลัยนครราชสีมา   
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณชัย   ช่ืนธวัช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   
4. อาจารย์ ดร.ธนาธร   ทะนานทอง มหาวิทยาลัยรงัสิต    
5. อาจารย์รัตนา   สุมขุนทด มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
 

ด้านวิทยาศาสตร์สขุภาพ สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 
 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิพงษ์   สัตยวงศ์ทิพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิดา   ผาติเสนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสง่   ไข่เกษ วิทยาลัยนครราชสีมา   
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ   ราชนาวี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรนิภา   บริบูรณ์สุขศร ี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์   
6. อาจารย์ ดร.ชุภาศิริ   อภินันท์เดชา วิทยาลัยนครราชสีมา   
7. อาจารย์ ดร.กรฐณธัช   ปัญญาใส วิทยาลัยนครราชสีมา   
 

ด้านวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ 
 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย   เจียจิตต์สวัสด์ิ มหาวิทยาลัยนเรศวร   
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันเอกหญงิสุดาลักษณ์  ธัญญาหาร วิทยาลัยนครราชสีมา   
3. อาจารย์ ดร.ชุภาศิริ   อภินันท์เดชา วิทยาลัยนครราชสีมา 
4. อาจารย์ ดร.สะแกวัลย์   อุ่นใจจีน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
5. อาจารย์ ดร.กรฐณธัช   ปัญญาใส วิทยาลัยนครราชสีมา 
6. อาจารย์ ดร.สราวุธ   สายจันมา วิทยาลัยนครราชสีมา 



7. อาจารย์ ดร.อรอุมา   จันทรเสถียร วิทยาลัยนครราชสีมา   
8. อาจารย์ ดร.สิริญญา   ทายะ วิทยาลัยนครราชสีมา 
9. อาจารย์ ดร.ชาลินี   ปลัดพรม วิทยาลัยนครราชสีมา 
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