กําหนดการ
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5”
สหวิทยาการกับการสรางสรรคนวัตกรรมเพือ่ พัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน
ตามศาสตรพระราชา
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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 (Reception Party)
พระราชวัง
รับรอง
รามราชนิเวศน
- อธิการบดี รองอธิการบดี
(พระราชวังบานปน)
ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ
จังหวัดเพชรบุรี
สถาบันวิจัยและพัฒนาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
- ผูทรงคุณวุฒิระดับชาติและ
การแตงกาย :
นานาชาติ
- นักวิจัยและแขกรับเชิญ
ชุดผาไทยหรือชุดสุภาพ
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วันที่
วันจันทร ที่
๓
ธันวาคม
๒๕๖1

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ ๕”
และมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธและการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ ๘
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
สถานที่
08.00–08.30 น. ลงทะเบียน ลงทะเบียนและรับเอกสาร
หองประชุม
วิทยาภิรมย ๑
08.30–09.30 น. พิธีเปดการ พิธีเปดการบรรยายและเสวนา
อาคารวิทยาภิรมย
บรรยายและ - ชมวีดิทัศน
เสวนา
- ชมการแสดงพิธีเปด
- กลาวตอนรับโดยผูวาราชการ
จังหวัดเพชรบุรี
- กลาวรายงานโดยอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
- กลาวเปดงานโดย
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชยั พัฒนา
หองประชุม
09.30–10.30 น. ปาฐกถาพิเศษ “การขับเคลื่อนศาสตรพระราชา
วิทยาภิรมย ๑
สูการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน” โดย
อาคารวิทยาภิรมย
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
10.30-11.00 น. การบรรยาย “นวัตกรรมเพื่อการแกปญหา
หองประชุม
พิเศษ
เศรษฐกิจฐานรากกับการจัดการศึกษา
วิทยาภิรมย ๑
อาคารวิทยาภิรมย
ในยุคไทยแลนด 4.0” โดย
ดร.สุวิทย เมษินทรีย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
11.00-12.00 น. การเสวนา “นวัตกรรมเพื่อการแกปญหา
หองประชุม
เศรษฐกิจฐานรากกับการจัดการศึกษา
วิทยาภิรมย ๑
ในยุคไทยแลนด 4.0” โดย
อาคารวิทยาภิรมย
1. ศ.นพ.สุทธิพันธ จิตพิมลมาศ
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.)
2. รศ.ดร.พีรเดช ทองอําไพ
ผูอํานวยการสถาบันคลังสมองของชาติ
3. ศ.นพ.สิริฤกษ ทรงศิวิไล
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
หรือผูแทน
4. ดร.สุภัทร จําปาทอง เลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือผูแทน
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วันที่
วันจันทร ที่
๓
ธันวาคม
๒๕๖1

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ ๕”
และมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธและการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ ๘
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
สถานที่
12.00-12.30 น. การลงนาม การลงนามความรวมมือ (MOU)
หองประชุม
ความรวมมือ ระหวางสํานักงานกองทุนสนับสนุน
วิทยาภิรมย ๑
การวิจัย (สกว.) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อาคารวิทยาภิรมย
การบรรยาย “การพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวสู
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
พิเศษ
ชายแดน”
โดย ผูแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬา
14.00–14.45 น. การเสวนา “การพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวสู
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน กรณีศึกษา เสนทางการ
ทองเที่ยวไทยสิงขร-มะริด” โดย
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมะริด
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา
2. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ประเทศไทย
3. ผูวาราชการจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ประเทศไทย
14.45–16.๐๐ น. งานแสดง กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ศิลปการยกระดับมาตรฐาน
วัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ และ
นานาชาติ (National and
International Art & Cultural
Workshop & Exhibition)
13.30–14.00 น.

หองประชุม
วิทยาภิรมย ๑
อาคารวิทยาภิรมย
หองประชุม
วิทยาภิรมย ๑
อาคารวิทยาภิรมย

หองประชุม
วิทยาภิรมย ๑
อาคารวิทยาภิรมย
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วันที่
วันจันทร ที่
๓
ธันวาคม
๒๕๖1

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ ๕”
และมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธและการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ ๘
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
สถานที่
๑๕.๐๐ – 17.00 น. เตรียมการ เตรียมการรับพลเอกสุรยุทธ จุลานนท
หองประชุม
พะนอมแกวกําเนิด
รับผูแทน องคมนตรี ผูแทนพระองคในสมเด็จ
อาคารสุเมธตันติเวชกุล
พระองค พระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
ผูบริหาร ผูทรงคุณวุฒิ คณาจารย
การแตงกาย:
เครื่องแบบขาราชการ/
นักวิจัย นักศึกษา และประชาชน
พนักงานมหาวิทยาลัย
เฝารอรับพลเอกสุรยุทธ จุลานนท
แบบปกติขาว
ผูแทนพระองคในสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ
ผูแทนพระองคเดินทางโดยรถยนต
หลวงถึงอาคารสุเมธตันติเวชกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(รถยนตหลวงเทียบทางขวา)
ผูแทนพระองค ลงจากรถยนตหลวง
หองประชุม
พะนอมแกวกําเนิด
ยืน (วงดุริยางคบรรเลงเพลง
อาคารสุเมธตันติเวชกุล
สรรเสริญพระบารมี)
1. นายกอบชัย บุญอรณะ
ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี
2. นายนทดล กิติกัมรา
ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดเพชรบุรี
3. พล.ต.กัณฑชัย ประจวบอารีย
ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15
4. พ.ต.อ.เทียนชัย คามะปะโส
รักษาราชการแทน ผูบังคับการ
ตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี
5. ผศ.ดร.เรืองเดช วงศหลา
ประธานที่ประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
6. ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
พรอมขาราชการ รอรับผูแทน
พระองค
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วันที่
วันจันทร ที่
๓
ธันวาคม
๒๕๖1

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ ๕”
และมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธและการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ ๘
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
สถานที่
๑๕.๐๐ – 17.00 น.
ผศ.พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดี
หองประชุม
มอบ
พะนอมแกวกําเนิด
สูจิบัตร ฝายยุทธศาสตรความเขมแข็งชุมชน
อาคารสุเมธตันติเวชกุล
แกผูแทน มอบสูจิบัตร แกผูแทนพระองค
พระองค
ผูแทน
ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม
หองประชุม
พะนอมแกวกําเนิด
พระองค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อาคารสุเมธตันติเวชกุล
กลาวโอวาท กลาวรายงานวัตถุประสงคของการ
เปดการ จัดการประชุมวิชาการฯ และกราบ
ประชุม เรียนเชิญผูแทนพระองคกลาวโอวาท
เปดการประชุมวิชาการฯ
(เมื่อโอวาทจบ/ดนตรีบรรเลงเพลง
สรรเสริญบารมี)
ผูแทน
ผศ.ดร.เรืองเดช วงศหลา
หองประชุม
พระองคมอบ ประธานที่ประชุมอธิการบดี
พะนอมแกวกําเนิด
โลรางวัล มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
อาคารสุเมธตันติเวชกุล
นักวิจัยดีเดน กลาวเบิกนักวิจัยดีเดน
จํานวน ๓๘ ราย เขารับโลรางวัล
ผูแทนพระองคมอบโลรางวัลนักวิจัย
หองประชุม
พะนอมแกวกําเนิด
ดีเดนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั่วประเทศตามลําดับ
อาคารสุเมธตันติเวชกุล
ผูแทนพระองค ผูแทนพระองคถายภาพรวมกับ
หองประชุม
ถายภาพรวมกับ นักวิจัยดีเดนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พะนอมแกวกําเนิด
นักวิจัยดีเดน ทั่วประเทศ
อาคารสุเมธตันติเวชกุล
ผูแทนพระองค ผูแทนพระองค เยี่ยมชมนิทรรศการ
หองประชุม
เยี่ยมชม ภายในหองประชุมพะนอมแกวกําเนิด
พะนอมแกวกําเนิด
นิทรรศการ ประกอบดวย
อาคารสุเมธตันติเวชกุล
1. นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ
2. นิทรรศการตามบริบท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
3. นิทรรศการผลงานวิจยั ของนักวิจยั
คณาจารย นักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏทั่วประเทศและเครือขาย
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วันที่
วันจันทร ที่
๓
ธันวาคม
๒๕๖1

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ ๕”
และมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธและการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ ๘
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
สถานที่
๑๕.๐๐ – 17.00 น.
4. นิทรรศการประวัติและผลงาน
หองประชุม
นักวิจัยดีเดนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พะนอมแกวกําเนิด
ทั่วประเทศ
อาคารสุเมธตันติเวชกุล
ผูแทนพระองค ผูแทนพระองค เยี่ยมชมนิทรรศการ
หองประชุม
เยี่ยมชม ภายในและภายนอกหองประชุม
เอกศักดิ์บุตรลับ
นิทรรศการ เอกศักดิ์บุตรลับ ประกอบดวย
อาคารสุเมธตันติเวชกุล
1. นิทรรศการศาสตรพระราชาเพื่อ
การพัฒนาทองถิ่น (ชุมชนตนแบบ)
2. นิทรรศการโรงเรียนกองทุน
การศึกษา และโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดน
3. นิทรรศการ 1 คณะ 1 นวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
4. นิทรรศการหนวยบมเพาะวิสาหกิจ
5. นิทรรศการตามแนวคิดเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน (ไทย สิงขร
มะริด)
ผูแทนพระองคออกจากบริเวณจัด
หองประชุม
ผูแทน
ปญญาการพานิช
พระองค นิทรรศการไปยังหองรับรอง
อาคารสุเมธตันติเวชกุล
พัก ณ
หองรับรอง
ผูแทนพระองคเขาสูหองรับรอง
หองประชุม
ลงนามในสมุดเยี่ยม
ปญญาการพานิช
อาคารสุเมธตันติเวชกุล
อาคารสุเมธตันติเวชกุล
17.00 น.
ผูแทนพระองค ผูแทนพระองคออกจากหองรับรอง
เดินทางออก ผูแ ทนพระองคไปยังรถยนตหลวง
จาก
ผูแทนพระองค ยืน ที่รถยนตหลวง
มหาวิทยาลัย (วงดุริยางคบรรเลงเพลงสรรเสริญ
ราชภัฏ พระบารมี)
เพชรบุรี
ผูแทนพระองค เดินทางโดย
รถยนตหลวง ออกจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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วันที่
วันจันทร ที่
๓
ธันวาคม
๒๕๖1

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
พระจอมเกลาเจาอยูหัว
การแตงกาย :
ชุดผาไทยหรือ
ชุดสุภาพ

National and International Arts & Cultural Workshop & Exhibition
5 Rajabhat University National and International Research & Academic Conferences
และมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธและการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ ๘
วันที่
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
สถานที่
วันอังคาร ที่ 08.00–09.00 น. ลงทะเบียน ลงทะเบียนและรับเอกสาร
หองประชุม
4
พะนอมแกวกําเนิด
๐๙.๐๐–๐๙.๓๐ น. พิธีเปดการ ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม
อาคารสุเมธตันติเวชกุล
ธันวาคม
เสวนาและ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
๒๕๖๑
นําเสนองาน เพชรบุรี กลาวตอนรับ
พิธีมอบโลขอบคุณแกตัวแทนจาก
๐๙.๓๐–๑๐.๓๐ น.
มอบโล
มหาวิทยาลัยตางประเทศที่รวม
เปนเจาภาพ (Co-host)
๑๐.๓๐–๑๑.00 น. การบรรยาย “University-Community
พิเศษ
Engagement: Lessons Learned
from Studied Cases in
Australia” โดย
Prof. Jim Nyland.
Associate Vice-Chancellor
(Queensland) Australian Catholic
University
11.00–๑2.00 น. การบรรยาย The Power of Narrative and its
หองประชุม
พิเศษ
Multiple Applications in
พะนอมแกวกําเนิด
Teacher Education
อาคารสุเมธตันติเวชกุล
Prof.Dr.Ted Yuchung Liu
National Pingtung University,
Taiwan
th
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และมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธและการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ ๘
วันที่
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
สถานที่
วันอังคาร ที่ 13.30–15.00 น. การเสวนา การเสวนาวัฒนธรรม “เพชรบุรีมี
หองประชุม
4
วัฒนธรรม พราหมณรามราช” และเปดตัว
พะนอมแกวกําเนิด
ธันวาคม
หนังสือ “พราหมณสมอพลือ”
อาคารสุเมธตันติเวชกุล
๒๕๖๑
โดย เกตุทัตศาสตราภิชาน
ดร.ลอม เพ็งแกว
นายทวีโรจน กล่ํากลอมจิตต
ทายาทตระกูลพราหมณสมอพลือ
อาจารยจตุพร บุญประเสริฐ
15.00–16.30 น. การบรรยาย Japanese Health Promotion
หองประชุม
พิเศษ
for Old Population
พะนอมแกวกําเนิด
Kei Kamide MD, Ph.D. and
อาคารสุเมธตันติเวชกุล
Mai Kabayama PHN, Ph.D.
Osaka University Graduate
School of Medicine
หองประชุมนอมบุญดิเรก
๑๓.๓๐–๑๕.๓๐ น.
กิจกรรม กิจกรรม “การถอดบทเรียน
อาคารสุเมธตันติเวชกุล
การถอด กระบวนการทํางานของสถาบัน
บทเรียน วิชาการกับการหนุนเสริมองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเพื่อการสราง
ชุมชนทองถิ่นนาอยู” (สสส.)
โดย ประธานที่ประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หองประชุมโกวิทตอวงษ
๑๓.๓๐–๑๕.๓๐ น.
กิจกรรม นวัตกรรมการผลิตและพัฒนาครู
การถอด โดยใชแนวคิดการเรียนรูโดยใชการ อาคารสุเมธตันติเวชกุล
บทเรียน วิจัยเปนฐาน และการโคช (CCR )
ภายใตความรวมมือ มรภ.-สกว.
โดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.)
th
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และมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธและการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ ๘
วันที่
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
สถานที่
วันอังคาร ที่ ๑๓.๓๐–16.๐๐ น. การนําเสนอ การนําเสนอผลงานวิจัยระดับ
อาคารคณะเทคโนโลยี
ผลงานวิจัย นานาชาติ (ภาคบรรยาย)
4
สารสนเทศ
๑. ดานวิทยาศาสตร และ
ธันวาคม
วิทยาศาสตรสุขภาพ (Science
๒๕๖๑
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)
๑๓.๓๐–16.๐๐ น. การนําเสนอ การนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ อาคารคณะมนุษยศาสตร
ผลงานวิจัย (ภาคบรรยาย)
และสังคมศาสตร
๑. ดานวิทยาศาสตร และ
และคณะวิทยาการ
วิทยาศาสตรสุขภาพ (Science
จัดการ
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)
th
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และมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธและการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ ๘
วันที่
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
สถานที่
วันอังคาร ที่ ๑๓.0๐–๑๔.๓๐ น. การนําเสนอ การนําเสนอผลงานวิจัยภาค
หองโถง ชั้น ๑
ผลงานวิจัย โปสเตอรระดับชาติและนานาชาติ อาคารคณะมนุษยศาสตร
4
๑. ดานวิทยาศาสตร และ
ธันวาคม
และสังคมศาสตร
วิทยาศาสตรสุขภาพ (Science
๒๕๖๑
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)
๐๙.๓๐–16.๐๐ น. งานแสดง กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
อาคารเรียนรวม 33
ศิลปการยกระดับมาตรฐาน
คณะมนุษยศาสตรและ
วัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ และ
สังคมศาสตร
นานาชาติ (National and
International Art & Cultural
Workshop & Exhibition)
๑. ทัศนศิลป (Visual Arts)
๒. ศิลปะการแสดง (Performing
Arts) วรรณกรรม (Literary
Arts)
th

๑๘.๐๐–๒๒.๐๐ น.

งานแสดง
ศิลปวัฒนธรรม

มหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียน
สัมพันธและการแสดงนานาชาติ
ครั้งที่ ๘

ลานอุทยานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูหัว
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5th Rajabhat University National and International Research & Academic Conferences
และมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธและการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ ๘
วันที่
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
สถานที่
วันพุธ ที่ ๕ ๐๘.๓๐–๐๙.๓๐ น. ลงทะเบียน/รับ ชมวีดีทัศนประมวลภาพกิจกรรมใน
หองประชุม
เอกสาร
งานตั้งแตวันแรก
พะนอมแกวกําเนิด
ธันวาคม
๒๕๖๑
อาคารสุเมธตันติเวชกุล
๐๙.๓๐–๑๑.๓๐ น. พิธีมอบรางวัล - พิธีมอบโลแกอธิการบดี
และธง
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
เจาภาพ
และหนวยงานที่เปนเจาภาพรวม
จัดงาน
- พิธีมอบรางวัลดีเดนในการจัด
นิทรรศการ
- พิธีมอบรางวัลดีเดนในการ
นําเสนอผลงานวิจัย
- พิธีมอบธงเจาภาพ ครั้งที่ ๖
แกมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
- พิธีปด โดยประธานที่ประชุม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่ว
ประเทศ
๑๘.๐๐–๒๒.๐๐ น. งานแสดงศิลป- มหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียน
ลานอุทยาน
วัฒนธรรม สัมพันธและการแสดงนานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ
ครั้งที่ ๘
พระบาทสมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูหัว
Singkhorn-Myiek Route (Thailand-Myanmar)
วันที่
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
วันพฤหัสบดี
04.30 น.
ออกเดินทาง ออกเดินทางจากจังหวัดเพชรบุรี ถึง
ที่ 29
จากจังหวัด ดานสิงขรจังหวัดประจวบคีรีขันธ
พฤศจิกายน
เพชรบุรี
2561
10.00–18.00 น.
ศึกษา
ศึกษาดูงานเสนทางประวัติศาสตร
ดูงาน
1) เมืองตะนาวศรี
2) หมูบานสิงขร
3) เจดียเต็งดอจี้

สถานที่
จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ
เมืองตะนาวศรี
และเมืองมะริด
สาธารณรัฐ
แหงสหภาพเมียนมา
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Singkhorn-Myiek Route (Thailand-Myanmar)
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
08.00-18.00 น.
ศึกษา
ศึกษาดูงานเสนทางถนนสายวัฒนธรรม
ดูงาน
1) ถนนสายวัฒนธรรม
2) หมูเกาะมะริด

วันที่
วันศุกร ที่
30
พฤศจิกายน
2561
วันเสาร ที่ 08.00–12.00 น.
1
ธันวาคม
๒๕๖๑
หมายเหตุ

ศึกษา
ดูงาน

สถานที่
เมืองมะริด
สาธารณรัฐ
แหงสหภาพเมียนมา

ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยคูความรวมมือ
เมืองมะริด
1. Myeik University
สาธารณรัฐ
2. University of Computer Studies แหงสหภาพเมียนมา
Myeik
3. Technological University Myeik

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.

