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-------------------------------------------- 

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 

เวลา 08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน 

 09.00 - 09.30 น. พิธีเปิด โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา  ศิริโชติ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

  กล่าวรายงาน โดย อาจารย์ ดร.รัชชพงษ์  ชัชวาลย์ 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 09.30 - 10.00 น. ประกาศผลบทความดีเด่น (Best Paper) 

 10.00 - 12.00 น. เสวนาวิชาการ หัวข้อ “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กับการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 

ในบริบท BCG” 

    โดย  1) รองศาสตราจารย์พัฒนา  ราชวงศ์  

นายกสมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย 

     2) ดร.ปกรณ ์ อาภาพันธ์ 

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ 

ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

     3) ดร.พิเศษ  เสนาวงษ์ 

ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและวางแผน บริษัท เทสโก้ จำกัด 

     4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดสันต์  สุทธิพิศาล  

ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการอุตสาหกรรมบริการฯ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการมรดกวัฒนธรรม 

     5) อาจารย์ ดร.โชติกา  รติชลิยกุล 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
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13.00 - 16.00 น. นำเสนอผลงานวิจัยตามกลุ่มงานวิจัยและวิพากษ์บทความ  

โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 กลุ่ม ดังนี้ 

  ห้อง A การบริหารจัดการ 

  โดย 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัณย ู กาญจนสุวรรณ 

   2) อาจารย์ ดร.นวิทย์ เอมเอก 

   3) อาจารย์บุณิกา จันทร์เกตุ 

  ห้อง B ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาและวรรณคดี และการสอน 

ภาษาต่างประเทศ 

  โดย 1) รองศาสตราจารย์ ดร.อัครพล เนื้อไม้หอม 

   2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิชาภัทรชย์ รวิชาติ 

   3) อาจารย์โสภิดา ขาวหนูนา 

  ห้อง C รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์และนิติศาสตร์ 

พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

  โดย 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆายนีย์ ช. บุญพันธ์ 

   2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูรณจิตร แก้วศรีมล 

   3) อาจารย์ ดร.วิศรุตา ทองแกมแก้ว 
 

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 

เวลา 08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน 

 09.00 - 12.00 น. นำเสนอผลงานวิจัยตามกลุ่มงานวิจัยและวิพากษ์บทความ  

โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 กลุ่ม ดังนี้ 

  ห้อง D สังคมศึกษาและภูมิศาสตร์ 

  โดย 1) รองศาสตราจารย์ ดร.ประมาณ เทพสงเคราะห์ 

   2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ พลีรักษ์ 

   3) อาจารย์ ดร.สุจิรา วิจิตร 

  ห้อง E การบริหารจัดการ 

   โดย 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ ปานรอด 

    2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมวิทย์ ศิริธร 

    3) อาจารย์ ดร.สุวิมล บัวทอง 
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  ห้อง F ประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยว และนันทนาการ  

การจัดการวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ 

  โดย 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมพร ธีระวิริยะกุล 

   2) อาจารย์ ดร.นัยนา โง้วศิริ 

   3) อาจารย์ว่าที่ ร.ต.หญิงสร้อยสุดา ไชยเหล็ก 

  ห้อง G ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาและวรรณคดี และการสอน

ภาษาไทย 

  โดย 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพงศ์ ไชยฤกษ์ 

   2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรัตน์ ทองสกุล 

   3) อาจารย์วรวรรณ สุขใส 

 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 13.00 - 14.00 น. ประชุมคณะกรรมการจัดทำ Proceeding 

 14.00 - 15.00 น. ประชุมคณะกรรมการทุกฝ่ายเพ่ือสรุปผลการจัดงานประชุมวิชาการครั้งที่ 4 

 15.00 - 15.30 น. พิธีปิด โดย  อาจารย์ ดร.รัชชพงษ์  ชัชวาลย์ 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

-------------------------------------------- 

หมายเหตุ : รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 - 10.45 น. และเวลา 14.30 - 14.45 น. 
 

คลิก / สแกน QR - Code 
พิธีเปิดงานประชุมวิชาการฯ ครั้งที่ 4 

 

 
เพ่ือเข้าร่วมพิธีเปิด ประกาศผลรางวัล และฟังการเสวนาพิเศษ 

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

ID 920 9681 2550 
Pass: 123202 

https://zoom.us/j/92096812550?pwd=VXFSUDg0WHRJdWVHckszLzZKLytsZz09

