
    
ก ำหนดกำร 

กำรประชุมวิชำกำรเสนอผลงำนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษำแห่งชำติ ครั้งที่ 41 และนำนำชำติ ครั้งที่ 5 
ระหว่ำงวันที่ 8-9 ธันวำคม 2559  

ณ ห้องประชุมรำชนครินทร์ ชั้น 5 อำคำร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
 

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวำคม 2559 
07.00 – 08.30 น. ลงทะเบียนรบัเอกสาร/รับอาหารว่าง ณ ห้องประชุมราชนครนิทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี  
08.30 – 09.00 น. ชมวีดิทัศน์แนะน ามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
09.00 – 09.10 น. กล่าวรายงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ฯ 
09.10 – 09.20 น. กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประชุม   

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์ 
ประธานสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย  
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

09.20 – 09.30 น. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ 
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ฯ 

09.30 – 09.40 น. พิธีเปิด และกล่าวเปิด โดย นายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์  
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  

09.40 – 09.50 น. พิธีมอบธงเจ้าภาพครั้งต่อไป โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรี์ธนิกษ์ ศิริโวหาร 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ฯ 

09.50 – 10.40 น. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การวิจัยเพ่ือขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0”   
โดย นายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ รฐัมนตรีช่วยวา่การกระทรวงศึกษาธิการ 

10.40 – 10.50 น. รับประทานอาหารว่าง 
10.50 – 11.40 น. การบรรยาย เรื่อง “Research Driven Globalization”  

โดย Dr. Gatot Hari Priowirjanto, Director of SEAMEO Secretariat 
11.40 – 12.15 น. พิธีเปิด การน าเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)  
12.15 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ อาคาร 80 ปี วไลยอลงกรณ์ 
13.30 -  15.30 น. กำรน ำเสนอผลงำนวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)  

ชั้น 5 อำคำร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
15.30 – 16.30 น. มอบเกียรติบัตรแก่ผู้น าเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
13.30 – 17.30 น. กำรน ำเสนอผลงำนวิจัยแบบบรรยำย (Oral Presentation)   

กลุ่มที่ 1 วิทยำศำสตร์สุขภำพ ชั้น 6 อำคำร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
กลุ่มที่ 2 วิทยำศำสตร์ เกษตร สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี ชัน้ 6 อำคำร 100 ปี สมเดจ็พระศรีนครนิทร์ 
กลุ่มที่ 3 มนุษยศำสตร์ สังคมศำสตร์ บริหำรธุรกิจ ชั้น 7 และชั้น 8 อำคำร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครนิทร ์
กลุ่มที่ 4 ศึกษำศำสตร์ หรือครุศำสตร์ ชั้น 6 อำคำร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
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หมำยเหตุ 
วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวำคม 2559 
13.30 - 16.30 น.  การประชุมคู่ขนาน การประชุมสามัญ คณะกรรมการสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย 

(สคบท.) ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
18.30 – 21.30 น. งานเลี้ยงรับรอง คณะกรรมการสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) 
 
 
 
วันศุกร์ที่ 9 ธันวำคม 2559  
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน ณ ชั้น 6 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
09.00 – 16.30 น. การน าเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation)   

กลุ่มที่ 3 มนุษยศาสตร ์สังคมศาสตร ์บริหารธรุกิจ ชัน้ 6 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครนิทร์ 
กลุ่มที่ 4 ศึกษาศาสตร์ หรือครุศาสตร์ ชั้น 6 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 

 
 
 
 
 


