
กําหนดการประชุมวิชาการและนาํเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๗ 
“มหาวิทยาลยัเพื่อรบัใชส้ังคม.....พลังขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุค ๔.๐” 

The National Academic Research Conference 7th 
“University Social Engagement as a Driving Force for Thailand 4.0” 

โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
กับเครือขา่ยมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และภาคีเครือข่ายในพืน้ที่จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่ ๖-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐   
ณ ห้องประชมุวิทยาการจัดการ ๑  (๒๒.๑๔) (อาคาร ๒๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 

เวลา กิจกรรม 

วันที่ 6 กรกฎาคม 25๖๐ 
 08.๐0-0๘.๓0 น. ลงทะเบียน / รับเอกสาร และอาหารว่าง 
 ๐๘.๓๐-0๙.๐๐ น. แนะนําภาคีเครือข่ายการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ พร้อมมอบของท่ีระลึก และนักวิจัยดีเด่น 
09.๐0-10.๓๐ น. พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ  ณ ห้องประชุมวิทยาการจัดการ ๑ (๒๒.๑๔)  

กล่าวต้อนรับ  รศ.ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
กล่าวรายงาน  ดร.ยุทธกร ฤทธ์ิไธสง  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  
เปิดงาน โดย   ดร.สุภัทร จําปาทอง  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ปาฐกถาพิเศษ  “บทบาทของมหาวิทยาลัยไทย กับนโยบายประเทศไทยสู่ยุค ๔.๐” 
โดย  ดร.สุภัทร จําปาทอง  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 10.๓๐-12.00 น. 

เสวนา “กลไกในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเพ่ือรับใช้สังคมยุค ๔.๐” 
โดย  คุณกงกฤช หิรัญกิจ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
       คุณวัลลภา แวนวิลเลียนส์วาร์ด   กรรมการผู้จัดการ บริษัท สวนเงินมีมา จํากัด   
       ผศ.ดร.ปภากร พิทยชวาล   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ดําเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวี วัชระเกียรติศักด์ิ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร / ชมนิทรรศการ 
 13.00-15.00 น. นําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ทุกกลุ่ม บริเวณชั้น ๑ อาคาร ๒๒ คณะวิทยาการจัดการ 
 13.00-17.00 น. นําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย      แบ่งตามห้องย่อยดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ห้อง สถานท่ี 
รศ.ดร.สุธานันธ์ โพธ์ิชาธาร 
รศ.สุเมธ แก่นมณี 

ห้องวิทยาการจัดการ 1  
(ห้อง 22.14) 

อาคาร 22 ชั้น 1 

รศ.ดร.ปิยากร หวังมหาพร 
ผศ.ดร.บุษยา วงศ์ชวลิตกุล 

ห้องวิทยาการจัดการ 2 
(ห้อง 22.11) 

อาคาร 22 ชั้น 1 

รศ.ดร.จุรีพร จันทร์พาณิชย์ 
รศ.เนตรชนก คงทน 

ห้องประชุม ๒๒.๔๑ อาคาร 22 ชั้น ๔ 

รศ.ดร.อาลัย จันทร์พาณิชย์ 
ผศ.รัตนา รุจิรกุล 

ห้องประชุม ๒๒.๔๒ อาคาร 22 ชั้น ๔ 

รศ.ดร.ชคัตตรัย รยะสวัสด์ิ 
ผศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล 

ห้องประชุม ๒๒.๘๑ อาคาร 22 ชั้น ๘ 

รศ.ดร.สุวัฒนา ตุ้งสวัสด์ิ 
รศ.พรณีย์ ตะกรุดทอง 

ห้องวิทยาการจัดการ 5 
 

อาคาร ๑๓ ชั้น ๑ 

รศ. ดร.ธนิดา ผาติเสนะ 
ผศ.ศิริพร หงส์พันธ์ุ 

ห้องประชุม ๑๓.๑๑ อาคาร ๑๓ ชั้น ๑ 

รศ.ดร.รสริน พิมลบรรยงค์ 
ดร.อรอุมา ปราชญ์ปรีชา 

ห้องภาษาเกาหลี 
 

อาคาร ๑๓ ชั้น ๑ 



 
 

เวลา กิจกรรม 

วันที่ ๗ กรกฎาคม 25๖๐ 
 08.๓0-0๙.๐0 น. ลงทะเบียน / รับเอกสาร และอาหารว่าง

 0๙.๐0-0๙.๑๕ น. 

พิธีเปิดการประชุมเสวนาวิชาการ  ณ ห้องประชุมวิทยาการจัดการ ๑ (๒๒.๑๔)  
กล่าวรายงาน  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ประธาน  รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล  อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
พิธีกรดําเนินงาน นางสาวจิรัฐิพรรณษ์ วงศ์จร  
                     นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

0๙.๑๕-๐๙.๓0 น. 
แนะนํา  “หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุธานันธ์ โพธ์ิชาธาร  รองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

๐๙.๓0-12.00 น. 

เสวนา “โคราช 2040 : โอกาสและการปรับตัวเข้าสู่เมืองมหานครโคราช” 
โดย   คุณชัชวาล วงศ์จร  ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา 
       คุณวีรพล จงเจริญใจ  นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดนครราชสีมา  
       คุณประวัติ ดวงกันยา  ผู้อํานวยการท่าอากาศยานนครราชสีมา 
       รองศาสตราจารย์สุเมธ แก่นมณี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ผู้ดําเนินรายการ  เภสัชกรหญิงปารมิตา สุทธปรีดา  เจริญตา   
                     นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 0๙.๐0-1๒.๐0 น. นําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย      แบ่งตามห้องย่อยดังนี้  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1๐.00-1๒.00 น. นําเสนอผลงานวจิัยภาคโปสเตอรก์ลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อาคาร ๒๒ ชั้น ๑ คณะวิทยาการจดัการ 

 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร / ชมนิทรรศการ 
 13.00-1๗.00 น. นําเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาเอก  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วิพากษ์โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อํานาจ ธีระวนิช   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

17.00 พิธีปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ     
 

หมายเหตุ : กําหนดการอาจเปล่ียนแปลงได้  โปรดติดตามข้อมูลจาก http://www.fms.nrru.ac.th/ 
 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ห้อง สถานท่ี 
ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง 
ผศ.ดร.ประหยัด ภูมิโคกรักษ์ 

ห้องวิทยาการจัดการ 2 
(ห้อง 22.11) 

อาคาร 22 ชั้น 1 

ผศ.ดร.สมใจ บุญหม่ืนไวย 
ผศ.ดร.กรุณา  เชิดจิระพงษ์ 

ห้องประชุม ๑๓.๑๑ อาคาร ๑๓ ชั้น ๑ 

ผศ.ดร.พลานุช คงคา 
ดร.จิรศักด์ิ ศิริรัตนพล 

ห้องภาษาเกาหลี 
 

อาคาร 13 ชั้น 1 

ดร.สมเกียรติ ทานอก 
ดร.อลงกต  ยะไวทย์ 

ห้องวิทยาการจัดการ 5 
 

อาคาร 13 ชั้น 1 


