
        
 

กำหนดการ 
The 4th BAs National Conference 2022 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 (ในความร่วมมือ 5 สถาบัน) 
ภายใต้หัวข้อ “ทักษะการเรียนรู้แห่งอนาคตในโลกธุรกิจ” 

ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 
การประชุมวิชาการในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid Conference) 

ณ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
----------------------------------------------------- 

 

08.30 – 09.30 น. ลงทะเบียน  
- สำหรับบุคลากรคณะบริหารธุรกิจเพ่ือสังคม 

ณ คณะบริหารธุรกิจเพ่ือสังคม ชั้น 16 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บวัศรี 
- สำหรับผู้นำเสนอผลงาน คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป 

           ทาง Website งานประชุมวิชาการ https://bas-swu.com/registration/ 
09.30 – 10.00 น.   พิธีเปิดโครงการ ในรูปแบบออนไลน์ (Online) ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings 

                     (Meeting ID: 921 2259 4028 และ  Passcode: bascon2022) 
                     ถ่ายทอดสด ณ ห้องสตูดิโอ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
                     ชั้น 1  อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
                     และทาง Facebook Live คณะบริหารธุรกิจเพ่ือสังคม (@basswu.pr) 
- กล่าวรายงานและแนะนำเครือข่ายความร่วมมือ 5 สถาบัน 

▪ คณะบริหารธุรกิจเพ่ือสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
▪ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
▪ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
▪ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
▪ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 

     โดย: รองศาสตราจารย์ผจงศักดิ์  หมวดสง 
            คณบดีคณะบริหารธุรกิจเพ่ือสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
- กล่าวต้อนรับ และเปิดงาน  
     โดย: รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ 
             รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพ่ือสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  



10.00 – 11.00 น. การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ทักษะการเรียนรู้แห่งอนาคตในโลกธุรกิจ”  
โดยวิทยากร (Keynote speaker) คุณเฑวิณฑร์ สมงาม 
                                         ผู้อำนวยการ สำนักงานการบุคคลกลาง 
                                         บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 
ผู้ดำเนินรายการ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลเชษฐ์ มงคล 

11.00 – 12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ คณะบริหารธุรกิจเพ่ือสังคม ชั้น 16 อาคารนวัตกรรม 
ศ.ดร.สาโรช บวัศรี  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

12.30 – 13.00 น. ผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานเข้าร่วมใน Link Session การประชุมตามห้องประชุมออนไลน์ 
ตามที่ได้รับแจ้งก่อนการนำเสนอล่วงหน้าอย่างน้อย 30 นาที ก่อนการนำเสนอ 

13.00 – 15.00 น.   การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในรูปแบบออนไลน์ (Online) 
ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ห้องนำเสนอผลงาน กลุ่มที่ 1: Meeting ID: 958 1816 1245 และ Passcode: room1 
ประธานในการประชุม (Session Chair):  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลเชษฐ์ มงคล 
                                                   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เจ้าหน้าที่ประจำห้อง (Staff): นางสาวปฤษณา ทิพย์สุวรรณ และนางสาวณันธภัท พรมดวง  
                             
ห้องนำเสนอผลงาน กลุ่มที่ 2: Meeting ID: 941 5601 0578 และ Passcode: room2 
ประธานในการประชุม (Session Chair): ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ 
                                                  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เจ้าหน้าที่ประจำห้อง (Staff): นางสาวศิรรัตน์ จิตรนพรัตน์ และนางสาวสุภาวดี หว่างเจริญศักดิ์     
                                 
ห้องนำเสนอผลงาน กลุ่มที่ 3: Meeting ID: 971 7933 3568 และ Passcode: room3 
ประธานในการประชุม (Session Chair): อาจารย์ ดร.อมรวรรณ รังกูล มหาวิทยาลัยขอนแก่น                                           
เจ้าหน้าที่ประจำห้อง (Staff):  นางสาวประภานิช ดวงเพ็ชร และนางสาวธนิษฐา คำนุชนารถ   
                                
ห้องนำเสนอผลงาน กลุ่มที่ 4: Meeting ID: 917 3637 7720 และ Passcode: room4 
ประธานในการประชุม (Session Chair):  อาจารย์ ดร.ปรเมษฐ์ ดำชู  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
เจ้าหน้าที่ประจำห้อง (Staff): นายปกป้อง คุ้มไทย และนางสาวกมลทิพย์ ประสิทธิ์นราพันธุ์    
                            
ห้องนำเสนอผลงาน กลุ่มที่ 5: Meeting ID: 940 5837 8302 และ Passcode: room5 
ประธานในการประชุม (Session Chair): อาจารย์ ดร.วสุ กีรติวุฒิเศรษฐ์ 
                                                  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
เจ้าหน้าที่ประจำห้อง (Staff):  นางสาววัชราภรณ์ อักษรแหลม และนางสาวอรญา ไทยบุญมี    
                              



ห้องนำเสนอผลงาน กลุ่มที่ 6: Meeting ID: 939 1733 3639 และ Passcode: room6 
ประธานในการประชุม (Session Chair):   อาจารย์ ดร.มณีรัตน์ รุมสำโรง 
                                     มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
เจ้าหน้าที่ประจำห้อง (Staff):  นางสาวธัญชนก บุญแปลง และนายอุเทน กางกรณ์                                  

15.00 น. ปิดโครงการ The 4th BAs National Conference 2022 
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 (ในความร่วมมือ 5 สถาบัน) 

 


