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การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที ่6 ประจ าปี พ.ศ.2562   “สังคมผูสู้งวยั: โอกาสและความทา้ทายของอุดมศึกษา” 

 สารจากอธิการบดี วิทยาลยันครราชสีมา 
 

วิทยาลัยนครราชสีมา และภาคีเครือข่ายทาง
วิชาการ ได้ก าหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ 
วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 6 ประจ าปี พ.ศ.2562 หัวข้อ 
“สังคมผู้สูงวัย : โอกาสและความท้าทายของอุดมศึกษา” 
ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยถือเป็น
ภารกิจส าคัญในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาในการผลิต
และเผยแพร่ผลงานวิจัย ซึ่งจากการจัดประชุมฯ ครั้งที่ผ่าน
มา ได้รับความสนใจอย่างมากจากอาจารย์ นักวิชาการ 
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานเป็น
จ านวนมาก  

การประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้คณาจารย์ใน
สถาบันอุดมศึกษาตระหนักถึ งความส าคัญของการผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ                 
การบูรณาการองค์ความรู้จากงานวิจัย งานสร้างสรรค์ น าไปสู่การใช้ประโยชน์และเป็นองค์ความรู้สู่
สังคมที่ยั่งยืน  
 นอกจากการจัดประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัย
สู่สาธารณชน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ แล้ว  ยังมีการบรรยาย
พิเศษเรื่อง ทิศทางการศึกษาไทยในอนาคต โดย ดร.วิริยะ  ฤาชัยพาณิชย์  นักวิชาการอิสระ การ
น าเสนอผลงานวิจัยทั้งแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ ใน 6 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ ด้านการศึกษาและ
วัฒนธรรม ด้านบริหารธุรกิจ โลจิสติกส์ และการท่องเที่ยว  ด้านกฎหมาย การเมืองและการปกครอง  
ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ด้าน
วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ 
 ขอขอบคุณทุกท่าน ทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมและสนับสนุน ทั้งวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้น าเสนอ
ผลงาน ผู้เข้าร่วมงาน จนท าให้การจัดการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติในครั้งนี้ส าเร็จ
ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ ในนามวิทยาลัยนครราชสีมา ขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้                    
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนด้วยดีในโอกาสต่อไป 

 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาส  ทองสุทธิ์ 
อธิการบดี 



 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที ่6 ประจ าปี พ.ศ.2562   “สังคมผูสู้งวยั: โอกาสและความทา้ทายของอุดมศึกษา” 

 ประวติั วิทยากรพิเศษ 
  

นักวิชาการอิสระ นักพูด นักเขียน เป็นผู้น าเสนอแนวคิดด้านการเรียนรู้ และ
ผู้วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อวงการการศึกษาของประเทศ 
มากกว่า15 ปี ผลงานที่โดดเด่น ได้แก่ เรื่องความคิดสร้างสรรค์ท าให้ได้รับเชิญไปพูด
และฝึกอบรมหลักสูตร ปฏิบัติการ Creative Plus ให้องค์กรและหน่วยงานต่างๆ เช่น 
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ Thailand and Creative Design Center (TCDC), 
Roche Thailand, Abbott Thailand, Rightman Ltd., มหาวิทยาลัยต่างๆ ฯลฯ 
เป็นผู้ร่วมทางานวิจัย Creativity-Based Learning (CBL) ซึ่งเป็น แนวทางการสอน
เพื่อสร้างให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่21 และ พัฒนาระบบห้องเรียนแห่งอนาคต  

ได้อบรมปฏิบัติการการสอนแบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐานให้คณะอาจารย์และ ผู้บริหารสถานศึกษาทั่วประเทศ 
 

การศึกษา                                                                                                                        
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่                                                                       
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                                                                           
- ปริญญาเอกด้านการศึกษา RMU. USA. 

 

ผลงานด้านการศึกษาและสังคม 
- คณะท างานที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
- คณะกรรมการการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการ 
- คณะกรรมการส่งเสริมคุณภาพหลักสูตรสวนกุหลาบฯศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
- ผู้ก่อตั้ง www.eduzones.com เว็บไซต์การศึกษาอันดับหนึ่งของประเทศ 
- กรรมการตรวจสอบการท างานระบบแอดมิชชั่น กระทรวงศึกษาธิการ 
- วิทยากรพิเศษ สภาการศึกษาแห่งชาติ, กรรมาธิการฝ่ายการศึกษาสภาผู้แทนราษฎร , ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, ส านักประสานงานและ
บูรณาการการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ฯลฯ 
- ผู้เขียนบทความทางการศึกษาลงหนังสือพิมพ์และนิตยสารต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ 

หนังสือพิมพ์คมชัดลึก, นิตยสารการศึกษาวันนี้, Up Magazine, หนังสือพิมพ์ภูเก็ตโพสต์, ปาจารย
สาร, Top Universities ฯลฯ 

- ผู้เขียนพ็อคเก็ตบุค Future Career, Future Education สาขาแห่งอาชีพอนาคต, บกพร่องทาง
เกรด กS็uccess ได้,กด Like ให้อาเซียน 

- แขกรับเชิญประจ าในรายการTV คิดต่างสร้างปัญญา Nation Channel 
- ผู้ก่อตั้งและด าเนินรายการ สถานีวิทยุออนไลน์เพื่อการศึกษาแห่งแรกในประเทศ Channel E 
- ผู้ท างานวิจัยและเผยแพร่ ผลงานด้านการศึกษาในด้านสาขาอาชีพแห่งอนาคต 
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โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครัง้ท่ี 6 ประจ าปี พ.ศ.2562 

ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
 

 

หลักการและเหตุผล 
การผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ถือเป็นภารกิจส าคัญของสถาบันอุดมศึกษา 

เพื่อช่วยให้อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ได้มีโอกาสเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการด าเนินการ
วิจัยของตนเอง เปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัยและ
นักวิชาการอื่นๆ รวมทั้งนักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ นอกจากนี้ ยังนับเป็นโอกาสที่จะเผยแพร่
ผลงานวิจัยให้แก่องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจได้น าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่าง
กว้างขวาง ซึ่งถือเป็นกลไกที่สนับสนุนให้มีการใช้องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ในการ
พัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างสูงสุด 

วิทยาลัยนครราชสีมา มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ จึงได้จัดการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติขึ้นทุกปี ซึ่งในปีนี้ พ.ศ.2562 น้ี
นับเป็นครั้งที่ 6 โดยก าหนดจัดในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2562 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา เพื่อให้เกิดเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานทางวิชาการระดับชาติที่รวบรวมผลงานด้านการวิจัยอัน
ทรงคุณค่า และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากงานวิจัยในวงกว้าง และเป็นการบูรณาการองค์
ความรู้ทางวิชาการและการวิจัย องค์ความรู้ที่มีคุณค่าจากการแลกเปลี่ยนทัศนะและประสบการณ์ 
เพื่อให้เกิดการน าไปใช้ประโยชน์อันเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมโดยรวบรวม ทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่าย
ความเข้มแข็งทางวิชาการและการวิจัย เพื่อตอบโจทย์ให้กับการแก้ไขปัญหาในสังคมต่างๆ โดยให้
มหาวิทยาลัยเป็นที่พึ่งพาของสังคมอย่างยั่งยืน และเป็นฐานในการคิดอย่างสร้างสรรค์ในการพัฒนา
ประเทศให้เจริญก้าวหน้าตอ่ไป 
      

วัตถุประสงค์   
เพื่อเป็นเวทีการน าเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

อาจารย์และผู้ที่สนใจ ของวิทยาลัยและหน่วยงานที่เป็นสถาบันร่วมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ 
เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการกับหน่วยงานภายนอก 

 

การพิจารณาผลงานเพื่อตีพิมพ์ 
พิจารณาผลงานโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  (Peer Review) ที่มีประสบการณ์ มีความ

เชี่ยวชาญตรงตามสาขาของบทความ และพิจารณาคัดเลือกผลงานที่จะน าเสนอในการประชุม                         
และรวบรวมเป็นบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 
ฉบับเต็ม (Full paper) 
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ก าหนดการ 
การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 6 ประจ าป ีพ.ศ.2562  

“สังคมผู้สูงวัย : โอกาสและความท้าทายของอุดมศึกษา” 
วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2562  ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

 
 

 

เวลา         
   

08.00–09.00 น. ลงทะเบียน  
   ณ ห้องประชุมล าตะคอง ช้ัน 1 

 

09.00–09.10 น. กล่าวต้อนรับและรายงานการจัดโครงการ   
     โดย รองศาสตราจารย ์ดร.วิภาส ทองสุทธิ์   อธิการบดี  
 

09.10–09.30 น. พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6   
     โดย นางปิยฉัตร อินสว่าง   รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 
 

09.30–11.00 น. การบรรยายพิเศษ “ทิศทางการศึกษาไทยในอนาคต” 
     โดย อาจารย์ ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์   วิทยากรพิเศษ 
  

 11.00–12.20 น. น าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย Session 1 
   

12.20–13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
 13.00–14.20 น. น าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร ์และ  
   น าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย Session 2 
 

 14.20–16.00 น. น าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย Session 3 
 

 16.00–16.30 น. มอบเกียรติบัตร และ มอบรางวัลแก่ผู้น าเสนอผลงาน  
 
 
 



 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที ่6 ประจ าปี พ.ศ.2562   “สังคมผูสู้งวยั: โอกาสและความทา้ทายของอุดมศึกษา” 

 


