
The 3rd NIRC, 45th National and 8th International Graduate Research Conference 
“Driving Research Through Innovative Wisdom” 

 
ก ำหนดกำรประชุมวิชำกำรและกำรน ำเสนอผลงำนวิจัยระดับชำติและนำนำชำติ 

“ขับเคลื่อนงำนวิจัยโดยนวัตกรรมจำกภูมิปัญญำ” 
ระหว่ำงวันที่  2-3  ธันวำคม  2560 

ณ  อำคำรยุพรำชเบญจมงคล (อำคำร 31) มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ 
 

วันเสำร์ที่  2  ธันวำคม  2560  
 ภำคเช้ำ 

 
 08.00-09.00  น. ลงทะเบียน  ณ  ห้องประชุมสุวัจน์  ลิปตพัลลภ  2  ชั้น  3 
  ผู้เข้าร่วมงาน ผู้น าเสนอผลงานวิจัยในแบบบรรยายและโปสเตอร์ 
  (ผู้น ำเสนอผลงำนแบบโปสเตอร์  ติดโปสเตอร์  ณ  จุดแสดง  ก่อนเวลำ 09.00 น.) 
 09.00-09.30  น. พิธีเปิด  และการแสดงพิธีเปิด 
  กล่ำวต้อนรับโดย รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิเชียร  ฝอยพิกุล 
     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
  กล่ำวรำยงำนโดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อดิศร  เนำวนนท์  
     คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
     นครราชสีมา 
 09.30-10.00  น. กล่าวเปิดการประชุมและปาฐกถา 
   เรื่อง “กำรขับเคลื่อนท้องถิ่นสู่สำกลด้วยนวัตกรรมภูมิปัญญำไทย” 
   โดย นำยสุวัจน์  ลิปตพัลลภ 
    นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
   (นำยกสภำมหำวิทยำลัย มอบของท่ีระลึกแก่ประธำนสภำผู้บริหำรบัณฑิตศึกษำ 
   แห่งประเทศไทย (สคบท.)  และผู้ร่วมจัดงำน) 

 10.00-10.15  น. พิธีมอบธงเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการครั้งถัดไป   
   โดย รองศำสตรำจำรย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์   
    ประธาน สคบท.  กล่าวแสดงวัตถุประสงค์การจัดการประชุมวิชาการ 
    ระดับบัณฑิตศึกษา  และมอบธงแก่ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
    เจ้าภาพการประชุมครั้งต่อไป 



 ภำคเช้ำ 
 
 10.15-11.15  น. บรรยายเรื่อง  “แนวโน้มกำรวิจัยระดับบัณฑิตศึกษำ” 
   โดย ศำสตรำจำรย์ ดร.สุชัชวีร์  สุวรรณสวัสดิ์ 
    อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 
    ลาดกระบัง 
 11.15-12.30  น. บรรยายเรื่อง  “Innovative Research: The Power of Thinking  
  outside the Square” 
   โดย Dr. Jonathan  Moss 
    UNE Business School, University of New England,  
    Australia 
 

 ภำคบ่ำย 
 
 12.30-13.30  น. พักรับประทานอาหารกลางวันส าหรับผู้เข้าร่วมงาน   
  ณ  ห้องประชุมสุวัจน์  ลิปตพัลลภ 3  ชั้น  8  อาคาร  31 (เฉพาะผู้ที่มีคูปอง) 
 
 13.30-16.00  น. น าเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์  (Poster Presentation) 
   กลุ่มท่ี 1-5 ณ  ลานจัดแสดงผลงานหน้าห้องประชุมสุวัจน์  2  
    ชั้น  3 
 
 13.30-15.15  น. น าเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายตามกลุ่มสาขาวิชา (Oral Presentation  
  Session A) 
   กลุ่มท่ี  1 กลุ่มสาขาวิชาการศึกษา  ณ  ห้อง  31.04.06 
   กลุ่มท่ี  2 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
     ณ  ห้อง 31.04.07 
   กลุ่มท่ี  5 ผลงานวิจัยแบบนานาชาติ  ณ  ห้อง  31.05.06 
   กลุ่มท่ี  1 กลุ่มสาขาวิชาการศึกษา  ณ  ห้อง  31.06.06 
   กลุ่มท่ี  4 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     และวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ณ  ห้อง  31.07.06 
 
 



 ภำคบ่ำย 
 
 15.15-17.00  น. น าเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายตามกลุ่มสาขาวิชา (Oral Presentation  
  Session B) 
   กลุ่มท่ี  1 กลุ่มสาขาวิชาการศึกษา  ณ  ห้อง  31.04.06 
   กลุ่มท่ี  3 กลุ่มสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ และนิเทศศาสตร์ 
     ณ  ห้อง  31.04.07 
   กลุ่มท่ี  5 ผลงานวิจัยแบบนานาชาติ  ณ  ห้อง  31.05.06 
   กลุ่มท่ี  1 กลุ่มสาขาวิชาการศึกษา  ณ  ห้อง  31.06.06 
   กลุ่มท่ี  4 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     และวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ณ  ห้อง  31.07.06 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ก ำหนดกำรของคณะผู้บริหำรบัณฑิตศึกษำแห่งประเทศไทย (สคบท) 
วันเสำร์ที่  2  ธันวำคม  2560 

 
 14.30-16.30  น. ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 4/2560 
  ณ  ห้องประชุมสุวัจน์  ลิปตพัลลภ  1  ชั้น  3  อาคาร  31 
 16.30-17.30  น. เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองโคราช  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 18.00-21.00  น. “กิ๋นเข่ำค่ ำ”  เลี้ยงต้อนรับผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย 

  ณ  เรือนโคราช  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 



วันอำทิตยท์ี่  3  ธันวำคม  2560 
 ภำคเช้ำ 
 08.00-09.00  น. ลงทะเบียน  ณ  ห้องประชุมสุวัจน์  ลิปตพัลลภ  2  ชั้น  3 
  (ผู้เข้าร่วมงาน  ผู้น าเสนอผลงานวิจัยในแบบบรรยายและโปสเตอร์) 
 09.00-10.30  น. น าเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์  (Poster Presentation) 
   กลุ่มท่ี  1-5 ณ  ลานจัดแสดงผลงานหน้าห้องประชุมสุวัจน์ 2 
    ชั้น  3  (มอบเกียรติบัตรส าหรับผู้น าเสนอแบบโปสเตอร์) 
 09.00-10.30  น. น าเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายตามกลุ่มสาขาวิชา (Oral Presentation  
  Session C) 
   กลุ่มท่ี  1 กลุ่มสาขาวิชาการศึกษา  ณ  ห้อง  31.04.06 
   กลุ่มท่ี  4 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
     และวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ณ  ห้อง  31.04.07 
   กลุ่มท่ี  5 ผลงานวิจัยแบบนานาชาติ  ณ  ห้อง  31.05.06 
   กลุ่มท่ี  3 กลุ่มสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ และนิเทศศาสตร์ 
     ณ  ห้อง  31.06.07 
 10.30-12.30  น. น าเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายตามกลุ่มสาขาวิชา (Oral Presentation  
  Session D) 
   กลุ่มท่ี  1 กลุ่มสาขาวิชาการศึกษา  ณ  ห้อง  31.04.06 
   กลุ่มท่ี  4 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
     และวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ณ  ห้อง  31.04.07 
   กลุ่มท่ี  5 ผลงานวิจัยแบบนานาชาติ  ณ  ห้อง  31.05.06 
หมำยเหตุ 1. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
  2. รับอาหารว่างภาคบ่ายที่ชั้นน าเสนอแต่ละชั้น  (เฉพาะผู้มีคูปอง) 
  3. ผู้น าเสนอผลงานวิชาการแบบบรรยายและโปสเตอร์จะต้องลงทะเบียนทั้ง 2 วัน 
 

 

ก ำหนดกำรของคณะผู้บริหำรบัณฑิตศึกษำแห่งประเทศไทย (สคบท) 
วันอำทิตย์ที่  3  ธันวำคม  2560 

 08.00-12.00  น. คณะผู้บริหาร สคบท. ทัศนศึกษาจิมทอมสันฟาร์ม  อ าเภอปักธงชัย 
  จังหวัดนครราชสีมา 
 12.00-13.00  น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ร้านอาหารก้ามทอง  อ าเภอปักธงชัย 
  จังหวัดนครราชสีมา 
 13.30  น. เดินทางกลับถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 


