
คณะอนุกรรมการสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
โครงการ การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 11 “Professional management in a disruptive world” 

ณ ห้องสัมมนา ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 12) มหาวิทยาลัยสยาม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 

หลักการและเหตุผล 
ด้วยกระแสการเปลี่ยนแปลงในภาวะเศรษฐกิจ สังคมปัจจุบัน เป็นผลให้เกิดการพัฒนา เปลี่ยนแปลงของทุกภาค

ส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการจัดการ การลงทุน เศรษฐกิจ สังคม การปกครอง วัฒนธรรม ความรู้ การเปิดเสรี
ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ด้วยเหตุนี้ การจะพัฒนาการบริหารงานและเศรษฐกิจในปัจจุบัน เพื่อตอบรับสถานการณ์
ปัจจุบันนั้น การจัดการองค์ความรู้และความเข้าใจในศาสตร์ด้านการบริหารธุรกิจเป็นสิ่งจ าเป็น โดยเฉพาะองค์ความรู้ที่ได้
จากงานวิจัยและงานวิชาการ สามารถเป็นแรงขับเคลื่อน และน ามาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ ต่อทั้ง
องค์กร บุคคล และสังคม 

ดังนั้นการจัดงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเป็นกลไกหนึ่งในการที่จะผลักดันคุณภาพ
งานวิจัยเพื่อตอบสนองประโยชน์ข้างต้นนั้น อีกท้ังยังสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวทาง
คณะอนุกรรมการสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา สมาคม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงได้
จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2562 ครั้งที่ 1 หัวข้อ “Professional management in a disruptive 
world” เพื่อสร้างเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านวิชาการความคิดเห็น ประสบการณ์ ความช านาญ และการบริหาร  

วัตถุประสงค ์
- เพื่อสร้างเวทีในการน าเสนอผลงานวิจัย ถ่ายทอดและน าผลงานเผยแพร่สู่สาธารณชน 
- เพื่อพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน และ ศักยภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
- เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา และสังคมส่วนรวม 

ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ / กลุ่มเป้าหมายจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 100 คน 
- นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนท้ังในและต่างประเทศ 
- คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และประชาชนท่ัวไปที่สนใจ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผลงานวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระระดับบัณฑิตศึกษาของนิสิต นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั้ง

ของรัฐและเอกชน จะได้รับการสนับสนุนให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบที่เป็นเอกสารทางวิชาการ เป็นที่
ยอมรับ 

2. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ และผู้ที่เข้าร่วมประชุมเสนอผลงาน ได้แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน 
ได้รับประสบการณ์ในการน าเสนอผลงานต่อที่ประชุมสัมมนาและผู้เสนอผลงานได้รับการพัฒนาทักษะการ
น าเสนอและพัฒนาคุณภาพงานด้านวิชาการและวิจัย 

3. ได้องค์ความรู้ที่เกิดจากงานวิจัยเพื่อน าไปต่อยอดพัฒนา องค์กร บุคคล และสังคมส่วนรวม 

 



 

คณะกรรมการจัดงาน 
- คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยสยาม และ คณะอนุกรรมการสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ

และประกันคุณภาพการศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
คณะกรรมการด าเนินงาน 

1. รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวณิช     ที่ปรึกษา 
2. ผศ.ดร.ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล    ประธาน 
3. ดร.พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก    รองประธาน 
4. ผศ.ดร.อ าพล นววงศ์เสถียร    รองประธาน 
5. อาจารย์ประทานพร โสภาจิติ์วัฒนะ   รองประธาน 
6. ผศ.ดร.โอม หุวะนันทร์    กรรมการ 
7. ผศ.ดร.พัฒน์ พิสิษฐเกษม    กรรมการ 
8. ผศ.ดร.บุษยา วงษ์ชวลิตกุล    กรรมการ 
9. ดร.สรุิย์วิภา ไชยพันธุ ์    กรรมการ 
10. ดร.ณกมล จันทร์สม     กรรมการ 
11. ดร. ธนกร ลิม้ศรณัย ์    กรรมการ 
12. ดร. กานต์จริา ลมิศิริธง    กรรมการ 
13. ดร. พิจิตร เอี่ยมโสภณา    กรรมการ 
14. ดร. ธีติมา ปยิะศริิศิลป์     กรรมการ 
15. อาจารย์นีรนุช เนื่องวัง    กรรมการ 
16. นางสาวธิรินทร์ญดา ธนาภาฐิติวัฒน ์    ผู้ประสานงานโครงการ 
17. นางสาวจิรภัทร์ สวัสดีวงค์    ผู้ประสานงานโครงการ 
18. นางสาวณัฐกุล อินทรชิต    ผู้ประสานงานโครงการ 
19. นางสาวพรรณราย เที่ยงสมพงษ์   ผู้ประสานงานโครงการ 

  



 

 

 

 



 

ก าหนดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 11 มหาวิทยาลัยสยาม ประจ าปี 2562 
เรื่อง Professional management in a disruptive world 

วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 
ณ ห้องสัมมนา ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 12) มหาวิทยาลัยสยาม 

 

เวลา กิจกรรม สถานท่ี 
8.30 – 9.00 น.  ลงทะเบียนรับเอกสาร  อาคาร 19 ชั้น 19  

9.00 – 9.10 น.  กล่าวรายงานโดย คณะบัณฑิตวิทยาลัย สาขา
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม  

 

9.10 – 9.30 น.  กล่าวตอนรับและเปิดงานโดย  
ดร.พรชัย มงคลวนิช  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม  

 

9.30 – 10.15 น.  บรรยายพิเศษหัวข้อ “ Professional 
management in a disruptive world”  
โดย คุณอาทิตย์ ศรีอัมพร  
Senior Vice President Commercial 
Banking at Siam Commercial Bank  

 

10.15 – 10.30 น.  รับประทานอาหารว่าง   

10.30 – 10.45 น.  ผู้น าเสนอเตรียมความพร้อมในการน าเสนอ
บทความ  

อาคาร 19 ชั้น 3  

10.45 – 12.00 น.  น าเสนอบทความและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้   

12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน   

13.00 – 16.30 น.  น าเสนอบทความและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ 
(ต่อ)  

 

14.45 – 15.00 น.  รับประทานอาหารว่าง   

15.30 – 16.30 น.  น าเสนอบทความและแลกเปลี่ยนการเรียนรู ้(ต่อ)   

 


