(ราง)

กําหนดการ
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5”
5th Rajabhat University National and International
Research & Academic Conferences (RUNIRAC V)
สหวิทยาการกับการสรางสรรคนวัตกรรมเพือ่ พัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน
ตามศาสตรพระราชา
วันอาทิตย ที่ 2 – วันพุธ ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
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กําหนดการ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ ๕”
5th Rajabhat University National and International
Research & Academic Conferences (RUNIRAC V)
สหวิทยาการกับการสรางสรรคนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืนตามศาสตรพระราชา

การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ (ทปอ.มรภ.)
การประชุมผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
การศึกษาเสนทางทองเที่ยวและศึกษาดูงานโรงเรียนกองทุนพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๙
วันที่
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
สถานที่
วันอาทิตย ที่ ๑๓.๓๐–๑๗.๐๐ น. การประชุม การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัย
หองประชุมชั้น ๓
๒
ราชภัฏทั่วประเทศ
คณะพยาบาลศาสตร
ธันวาคม ๑๓.๓๐–๑๗.๐๐ น. การประชุม การประชุมผูอํานวยการสถาบันวิจัย
หองประชุม ชั้น ๑
๒๕๖๑
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่ว คณะวิทยาการจัดการ
ประเทศ
๑๐.๐๐–๑๗.๐๐ น. ศึกษาดูงาน Route ๑ : Sea Salt Route, Ban 1. เสนทางการ
ทองเที่ยวเกลือทะเล
Laem, Phetchaburi
Route ๒ : Local Schools Under อําเภอบานแหลม
จังหวัดเพชรบุรี
the King's Patronage and The
Royal Project on Sustainability- 2. เสนทางศึกษาดูงาน
Chang Hua Mun, Tha Yang,
โรงเรียน ตชด. โรงเรียน
Phetchaburi
กองทุนฯ และโครงการ
ชั่งหัวมันตาม
พระราชดําริ ใน
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว รัชกาลที่ ๙
๑๗.๓๐–๒๑.๐๐ น.
งานเลี้ยง งานเลี้ยงรับรอง (Gala Dinner)
พระราชวัง
รับรอง
- อธิการบดี รองอธิการบดี
รามราชนิเวศน
ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ
(พระราชวังบานปน)
สถาบันวิจัยและพัฒนาจาก
จังหวัดเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
- ผูทรงคุณวุฒิระดับชาติและ
นานาชาติ
- นักวิจัยและแขกรับเชิญ
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การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ ๕”
และมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธและการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ ๘
วันที่
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
สถานที่
วันจันทร ที่ ๐๗.๐๐–09.00 น.
ลงทะเบียน ลงทะเบียนและรับเอกสาร
หองประชุม
๓
วิทยาภิรมย ๑
/รับเอกสาร
ธันวาคม
อาคารวิทยาภิรมย
09.00–10.00 น. พิธีเปดการ พิธีเปดการบรรยายและเสวนา
๒๕๖๑
บรรยายและ - ชมวีดิทัศน
เสวนา
- กลาวรายงานโดยอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
- กลาวตอนรับโดยผูวาราชการ
จังหวัดเพชรบุรี
- กลาวเปดงาน และปาฐกถาพิเศษ
โดยนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี
10.00–10.40 น. การบรรยาย “การขับเคลื่อนศาสตรพระราชาสู
การพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน”
โดย
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
กรรมการและเลขาธิการ
มูลนิธิชัยพัฒนา
10.40-12.00 น. การเสวนา “นวัตกรรมเพื่อการแกปญหา
เศรษฐกิจฐานรากกับการจัด
การศึกษาในยุคไทยแลนด 4.0”
โดย
1. ตัวแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ทั้ง 5 ภูมิภาค
2. รัฐมนตรีวาการกระทรวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. ศ.นพ.สุทธิพันธ จิตพิมลมาศ
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.)
13.00-13.20 น. การลงนาม การลงนามความรวมมือ (MOU)
ความ
ระหวางสํานักงานกองทุนสนับสนุน
รวมมือ การวิจัย (สกว.) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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วันที่
วันจันทร ที่
๓
ธันวาคม
๒๕๖๑

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ ๕”
และมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธและการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ ๘
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
สถานที่
13.20–14.00 น. การบรรยาย “การพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวสู
หองประชุม
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
วิทยาภิรมย ๑
ชายแดน”
อาคารวิทยาภิรมย
โดย รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬา ประเทศไทย
14.00–14.45 น. การเสวนา “การพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวสู
หองประชุม
วิทยาภิรมย ๑
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
อาคารวิทยาภิรมย
ชายแดน กรณีศึกษา เสนทางการ
ทองเที่ยวไทยสิงขร-มะริด”
โดย
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมะริด
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา
2. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ประเทศไทย
3. ผูวาราชการจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ประเทศไทย
๑๒.๐๐–๑๕.๐๐ น. เตรียมการ เตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จ
หองประชุม
รับเสด็จฯ พระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ
๒,๐๐๐ ที่นั่ง
อาคารสุเมธตันติเวชกุล
บดินทรเทพยวรางกูร
๑๖.๐๐ น.
พิธีเปด ผูบริหาร ผูทรงคุณวุฒิ คณาจารย
งานประชุม นักวิจัย นักศึกษา และประชาชน
วิชาการ เฝารอรับเสด็จฯ
พระราชทาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระราโชวาท เพชรบุรี กลาวรายงานวัตถุประสงค
เปดการประชุม ของการจัดโครงการประชุมวิชาการ
วิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏ
วิจัย ครั้งที่ ๕”
และกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จ
พระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทาน
พระราโชวาทเปดการประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ
“ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ ๕”
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วันที่
วันจันทร ที่
๓
ธันวาคม
๒๕๖๑

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ ๕”
และมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธและการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ ๘
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
สถานที่
๑๖.๐๐ น.
รับ
ประธานที่ประชุมอธิการบดี
หองประชุม
พระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
๒,๐๐๐ ที่นั่ง
โลรางวัล เบิกนักวิจัยดีเดน จํานวน ๓๘ ราย
อาคารสุเมธตันติเวชกุล
เขาเฝาฯ รับพระราชทานโลรางวัล
กราบบังคมทูล กราบบังคมทูลเชิญ
เชิญเสด็จฯ สมเด็จพระเจาอยูหัว
ทอดพระเนตร มหาวชิราลงกรณ
นิทรรศการ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จฯ
ทอดพระเนตรนิทรรศการฯ
ประกอบดวย
1. การพัฒนาทองถิ่น
- เปาหมายดานเศรษฐกิจ
- เปาหมายดานสังคม
ศิลปวัฒนธรรม
- เปาหมายดานสิ่งแวดลอม
- เปาหมายดานการจัดการ
ทรัพยากร
- เปาหมายดานการพัฒนา
เครือขายองคกรชุมชน
โครงการตามบริบทมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ไดแก
1.1 เศรษฐกิจสรางสรรค
1.2 นวัตกรรมไทยแลนด ๔.๐
1.3 เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
1.4 วิทยาศาสตรสุขภาพและ
ความงาม
1.5 การขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและเครือขาย
2. การผลิตและพัฒนาครูและ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
- เปาหมายผลิตครูระบบเปด/ปด
- เปาหมายการพัฒนาศักยภาพครู
- เปาหมายการพัฒนานวัตกรรม
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การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ ๕”
และมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธและการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ ๘
วันที่
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
สถานที่
วันจันทร ที่
๑๖.๐๐ น.
กราบบังคมทูล การผลิตและพัฒนาครู
หองประชุม
- เปาหมายยกระดับความ
๓
๒,๐๐๐ ที่นั่ง
เชิญเสด็จฯ
ธันวาคม
อาคารสุเมธตันติเวชกุล
ทอดพระเนตร เปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
- เปาหมายพัฒนาอาจารย
๒๕๖๑
นิทรรศการ
- เปาหมายคุณภาพบัณฑิต
โครงการตามบริบทมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
2.1 การพัฒนาความรู และทักษะ
สําหรับนักศึกษาในศตวรรษ ที่ ๒๑
2.2 ครูและการศึกษาทุกชวงวัย
กราบบังคมทูล 3. ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนา
โถงตอนรับ ชั้น ๒
เชิญเสด็จฯ ทองถิ่น (ชุมชนตนแบบ)
อาคารสุเมธตันติเวชกุล
ทอดพระเนตร - เปาหมายดานเศรษฐกิจ
นิทรรศการ
- เปาหมายดานสังคม
- เปาหมายดานสิ่งแวดลอม
- เปาหมายดานศิลปวัฒนธรรม
โครงการตามบริบทมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
3.1 โครงการพระราชดําริ และ
อนุรักษพันธุกรรมพืช
3.2 ศาสตรพระราชา
(ชุมชนตนแบบ)
เสด็จ
สมเด็จพระเจาอยูหัว
หองประทับรับรอง
ประทับพัก มหาวชิราลงกรณ
สวนพระองค
ณ
บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จฯ
อาคารสุเมธตันติเวชกุล
หองรับรอง ออกจากบริเวณจัดนิทรรศการ
ประทับพัก ณ หองรับรอง
16.45–17.00 น. เสด็จฯ ฉาย เสด็จฯ ฉายพระฉายาลักษณรวม
หองประชุม
พระฉายา กับผูจัดนิทรรศการ
๒,๐๐๐ ที่นั่ง
ลักษณ
อาคารสุเมธตันติเวชกุล
๑๗.๐๐ น.

เสด็จฯ กลับ สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จฯ พระราชดําเนินกลับ
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วันที่
วันจันทร ที่
๓
ธันวาคม
๒๕๖๑

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ ๕”
และมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธและการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ ๘
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
สถานที่
๑๘.๐๐–๒๒.๐๐ น. งานแสดง พิธีเปด
ลานอุทยาน
ศิลปมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียน
เฉลิมพระเกียรติ
วัฒนธรรม สัมพันธและการแสดงนานาชาติ
พระบาทสมเด็จ
ครั้งที่ ๘
พระจอมเกลา
เจาอยูหัว

National and International Arts & Cultural Workshop & Exhibition
5th Rajabhat University National and International
Research & Academic Conferences (RUNIRAC V)
และมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธและการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ ๘
วันที่
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
สถานที่
วันอังคาร ที่ ๐๗.๐๐–๐๙.๐๐น. ลงทะเบียน / ลงทะเบียนและรับเอกสาร
หองประชุม ๒,๐๐๐
รับเอกสาร
4
ที่นั่ง
ธันวาคม ๐๙.๐๐–๐๙.๓๐ น. พิธีเปดการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อาคารสุเมธตันติเวชกุล
๒๕๖๑
เสวนาและ เพชรบุรี กลาวตอนรับ
นําเสนองาน
๐๙.๓๐–๑๐.๓๐ น.
มอบโล
พิธีมอบโลขอบคุณแกตัวแทนจาก
มหาวิทยาลัยตางประเทศที่รวม
เปนเจาภาพ (Co-host) จัด
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ
“ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ ๕”
๑๐.๓๐–๑๑.๓๐ น. การบรรยาย “การขับเคลื่อนไทยแลนด ๔.๐
ดวยศาสตรพระราชาสูการพัฒนา
ทองถิ่นอยางยั่งยืน”
โดย นายวิวัฒน ศัลยกําธร รัฐมนตรี
ชวยวาการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ
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และมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธและการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ ๘
วันที่
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
สถานที่
วันอังคาร ที่ ๐๙.๓๐–16.๐๐ น. งานแสดง กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ หองประชุม ๕๐๐ และ
การยกระดับมาตรฐาน
4
ศิลป๒,๐๐๐ ที่นั่ง
ธันวาคม
วัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ และ
และโถงตอนรับ
นานาชาติ (National and
๒๕๖๑
ชั้น ๒
International Art & Cultural อาคารสุเมธตันติเวชกุล
Workshop & Exhibition)
๑. ทัศนศิลป (Visual Arts)
๒. ศิลปะการแสดง (Performing
Arts) มหกรรมศิลปวัฒนธรรม
อาเซียนสัมพันธและการแสดง
นานาชาติ ครั้งที่ ๘
๓. วรรณกรรม (Literary Arts)
๔. สหศาสตรศิลป
(Multidisciplinary Artistic
Works)
๑๓.0๐–๑๔.๓๐ น. การนําเสนอ การนําเสนอผลงานวิจัยภาค
หองโถง ชั้น ๑
ผลงานวิจัย
อาคารคณะมนุษยศาสตร
โปสเตอรระดับชาติและ
และสังคมศาสตร
นานาชาติ
๑. ดานวิทยาศาสตร และ
วิทยาศาสตรสุขภาพ (Science
and Health Science)
๒. ดานวิศวกรรมและเทคโนโลยี
(Engineering and Technology)
๓. ดานมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร (Humanities
and Social Sciences)
๔. ดานการศึกษา (Education)
๕. ดานเศรษฐกิจ และธุรกิจ
(Economics and Business)
๖. ดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (Other
Related Fields)
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และมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธและการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ ๘
วันที่
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
สถานที่
วันอังคาร ที่ ๑๓.๓๐–๑๕.๓๐ น.
กิจกรรม กิจกรรม “การถอดบทเรียน
หองประชุม ๒๐๐ ที่นั่ง
4
การถอด กระบวนการทํางานของสถาบัน
อาคารสุเมธตันติเวชกุล
ธันวาคม
บทเรียน วิชาการกับการหนุนเสริมองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเพื่อการสราง
๒๕๖๑
ชุมชนทองถิ่นนาอยู” (สสส.)
โดย ประธานที่ประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
๑๓.๓๐–16.๐๐ น. การนําเสนอ การนําเสนอผลงานวิจัยระดับ
หองเรียน ชั้น ๓-๔
ผลงานวิจัย นานาชาติ (ภาคบรรยาย)
อาคารคณะมนุษยศาสตร
๑. ดานวิทยาศาสตร และ
วิทยาศาสตรสุขภาพ (Science
and Health Science)
๒. ดานวิศวกรรมและเทคโนโลยี
(Engineering and
Technology)
๓. ดานมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร (Humanities
and Social Sciences)
๔. ดานการศึกษา (Education)
๕. ดานเศรษฐกิจ และธุรกิจ
(Economics and Business)
๖. ดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
(Other Related Fields)
การนําเสนอ การนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
หองเรียน
ผลงานวิจัย (ภาคบรรยาย)
ชั้น ๕-๖
๑. ดานวิทยาศาสตร และ
อาคารคณะมนุษยศาสตร
วิทยาศาสตรสุขภาพ (Science
และสังคมศาสตร
and Health Science)
๒. ดานวิศวกรรมและเทคโนโลยี
(Engineering and
Technology)
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และมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธและการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ ๘
วันที่
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
สถานที่
วันอังคาร ที่ ๑๓.๓๐–16.๐๐ น. การนําเสนอ ๓. ดานมนุษยศาสตรและ
หองเรียน
ผลงานวิจัย
สังคมศาสตร (Humanities
4
ชั้น ๕-๖
and Social Sciences)
ธันวาคม
อาคารคณะมนุษยศาสตร
๔. ดานการศึกษา (Education)
๒๕๖๑
และสังคมศาสตร
๕. ดานเศรษฐกิจ และธุรกิจ
(Economics and Business)
๖. ดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
(Other Related Fields)
๑๘.๐๐–๒๒.๐๐ น.
งานแสดง มหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียน
ลานอุทยานเฉลิมพระ
ศิลปสัมพันธและการแสดงนานาชาติ
เกียรติพระบาทสมเด็จ
วัฒนธรรม ครั้งที่ ๘
พระจอมเกลาเจาอยูหัว
5th Rajabhat University National and International
Research & Academic Conferences (RUNIRAC V)
มหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธและการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ ๘
วันที่
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
สถานที่
วันพุธ ที่ ๕ ๐๘.๓๐–๐๙.๓๐ น. ลงทะเบียน/ ชมวีดีทัศนประมวลภาพกิจกรรมในงาน
หองประชุม
ธันวาคม
รับเอกสาร ตั้งแตวันแรก
๒,๐๐๐ ที่นั่ง
๒๕๖๑ ๐๙.๓๐–๑๑.๓๐ น. พิธีมอบรางวัล - พิธีมอบโลแกอธิการบดีมหาวิทยาลัย อาคารสุเมธตันติเวชกุล
และธง
ราชภัฏทั่วประเทศ และหนวยงานที่
เจาภาพ
เปนเจาภาพรวมจัดงาน
- พิธีมอบรางวัลดีเดนในการ
จัดบูธนิทรรศการ
- พิธีมอบรางวัลดีเดนในการนําเสนอ
ผลงานวิจัยแบบบรรยายและแบบ
โปสเตอร
- พิธีมอบธงเจาภาพงานราชภัฏวิจัย ครั้ง
ที่ ๖ แก มหาวิทยาลัยเจาภาพครั้งตอไป
- พิธีปด โดยประธานที่ประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
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มหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธและการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ ๘
วันที่
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
สถานที่
ลานอุทยาน
วันพุธ ที่ ๕ ๑๘.๐๐–๒๒.๐๐ น. งานแสดงศิลป- มหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ
ธันวาคม
วัฒนธรรม และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ ๘
เฉลิมพระเกียรติ
๒๕๖๑
พระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลาเจาอยูหัว
Singkhorn-Myiek Route (Thailand-Myanmar)
Route ๓ : เสนทางการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรเพื่อยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาการคาชายแดน
และพัฒนาเมืองเศรษฐกิจชายแดนในการเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบาน
วันที่
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
สถานที่
วันพฤหัสบดี
04.30 น.
ออกเดินทาง ออกเดินทางจากจังหวัดเพชรบุรี ถึง
จังหวัด
ที่ 29
จากจังหวัด ดานสิงขรจังหวัดประจวบคีรีขันธ
ประจวบคีรีขันธ
พฤศจิกายน
เพชรบุรี
2561
10.00–18.00 น.
ศึกษา ศึกษาดูงานเสนทางประวัติศาสตร
เมืองตะนาวศรี
ดูงาน
1) เมืองตะนาวศรี
และเมืองมะริด
2) หมูบานสิงขร
สาธารณรัฐ
3) เจดียเต็งดอจี้
แหงสหภาพเมียนมา
วันศุกร ที่ 08.00-18.00 น.
ศึกษา ศึกษาดูงานเสนทางถนนสายวัฒนธรรม
เมืองมะริด
30
ดูงาน
1) ถนนสายวัฒนธรรม
สาธารณรัฐ
พฤศจิกายน
2) หมูเกาะมะริด
แหงสหภาพเมียนมา
2561
ศึกษา ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยคูความรวมมือ
วันเสาร ที่1 08.00–12.00 น.
เมืองมะริด
ธันวาคม
ดูงาน
1. Myeik University
สาธารณรัฐ
๒๕๖๑
2. University of Computer Studies แหงสหภาพเมียนมา
Myeik
3. Technological University Myeik
หมายเหตุ

1. กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2. รับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น.
3. รับประทานอาหารวาง เวลา 10.30 – 10.45 น. และ เวลา 14.30 – 14.45 น.

