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ที่ ปอมท. 6061(1)/ ว 118                             ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
            ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
            ถนนศรีอยุธยา  เขตราชเทว ี กรุงเทพฯ 10400 
 

       29    สิงหาคม   2561 
 

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจ าป ีพ.ศ. 2561 
 

เรียน ประธานสภาคณาจารย์/ สภาอาจารย์/ สภาพนักงาน/ สภาข้าราชการ/ สภาคณาจารย์และพนักงาน  
 

ด้วยที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ซึ่งเป็นองค์กรที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันของ
สภาอาจารย์/สภาคณาจารย์/ สภาพนักงาน/ สภาข้าราชการ/ สภาคณาจารย์และพนักงาน สถาบันอุดมศึกษาของรัฐทั่วประเทศ  
จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อท าหน้าที่ในการปรึกษา หารือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็น รวมทั้งการเสนอแนะ แนวทางใน
การแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติต่อหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ในปีนี้ ปอมท. ได้มอบหมายให้สภา
คณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจ าปี พ.ศ. 2561  
เร่ือง “อุดมศึกษากับความท้าทาย ภายใต้การเปลี่ยนของกระแสโลก” และการประกาศเกียรติคุณ  ผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นอาจารย์
ดีเด่นแห่งชาติ 6 สาขา รวมทั้งการน าเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อ แบบสหสาขา “Interdisciplinary” ในวันที่ 21–22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
ณ หอดนตรีและศิลปะการแสดง อโศกมนตรี อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร กรุงเทพฯ 

ในการนี้ ปอมท. ขอเรียนเชิญท่านและโปรดแจ้งบุคลากรในหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ      
ปอมท.  ประจ าปี พ.ศ. 2561 ในวันเวลาดังกล่าวข้างต้นโดยมีอัตราค่าลงทะเบียน ดังนี้ 

1. กลุ่มบุคคลท่ัวไป 
- ส าหรับผู้เข้าร่วมงาน  ลงทะเบียนล่วงหน้า คนละ 3,000 บาท  

                          ลงทะเบียนหน้างาน คนละ 3,500 บาท   
โดยลงทะเบียน ผ่านทาง  http://www.cufst.org/2018  ภายใน วันที่ 31 ตุลาคม 2561  
พร้อมส่งส าเนาการช าระเงินค่าลงทะเบียน                  ภายใน วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561  

2. กลุ่มเครือข่ายบุคลากรส านักงานสภาอาจารย์ฯ / กลุ่มกรรมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. รอบแรก 
- ค่าลงทะเบียนล่วงหน้า คนละ 2,000 บาท (ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน) ส่งรายชื่อและหลักฐานการจ่ายเงนิมาที่ 

Email: rutjira@g.swu.ac.th 
3. กลุ่มอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ และผู้ติดตาม 1 คน/ กรรมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. รอบสัมภาษณ์  

- ไม่เสียค่าลงทะเบียน 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้ 
 

       ขอแสดงความนับถือ 

                                                                          
 

      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีระชน  พลโยธา) 
                                                   ประธานที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย 
           ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

ส านักงานเลขาธิการ ปอมท.  
สภาคณาจารย์และพนกังาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเคยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 
โทรศัทพ์/ โทรสาร 0 2258 5020 email: amparn@g.swu.ac.th /email :rutjira@g.swu.ac.th 



 
 
 
 
 
 
 

แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม 
การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจ าปี พ.ศ. 2561 

วันท่ี 21 – 22 พฤศจิกายน 2561 ณ หอดนตรีและศิลปการแสดงอโศกมนตรี  
อาคารนวัตกรรม: ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร 

 

1. การเข้าร่วมการประชุมฯ 
มหาวิทยาลัย……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

กลุ่มแครือข่ายบุคลากรสภาอาจารย์ฯ / กลุ่มกรรมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. รอบแรก 
ค่าลงทะเบียนล่วงหน้า คนละ 2,000 บาท (ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน) ส่งรายชื่อและหลักฐานการจ่ายเงินมาที่ 
email: rutjira@g.swu.ac.th 

 ชื่อ – สกุล (ต าแหนง่วิชาการ).................................................................................................................. 
โทรศัพท์....................................................................E-mail.......................................................................... 
 ชื่อ – สกุล (ต าแหนง่วิชาการ).................................................................................................................. 

 โทรศัพท์....................................................................E-mail.......................................................................... 
 ชื่อ – สกุล (ต าแหนง่วิชาการ).................................................................................................................. 

 โทรศัพท์....................................................................E-mail.......................................................................... 
 ชื่อ – สกุล (ต าแหนง่วิชาการ).................................................................................................................. 

 โทรศัพท์....................................................................E-mail.......................................................................... 
 ชื่อ – สกุล (ต าแหนง่วิชาการ).................................................................................................................. 

 โทรศัพท์....................................................................E-mail.......................................................................... 
 ชื่อ – สกุล (ต าแหนง่วิชาการ).................................................................................................................. 

 โทรศัพท์....................................................................E-mail.......................................................................... 
2. การเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรอง (วันพุธท่ี 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.00 น.) 
   เข้าร่วมได้ จ านวน ......................คน 
  อาหารไทย ...............  คน   อาหารมุสลิม ................. คน 
   ไม่เข้าร่วม จ านวน ......................คน 
3. จองห้องพัก กรุณาแจ้งการจองห้องพักโดยตรงไปท่ีโรงแรม (ห้องพักมีจ านวนจ ากัด เนื่องจากติดเทศกาลลอยกระทง) 
 1. โรงแรม SWUTEL ติดต่อคุณอนุนารถ โทรศัพท์ 0 2169 1000 มือถือ 08 7700 2501 

- ห้อง Superior เตียงเดี่ยว/คู่ ราคา 1,800 บาท/คืน รวมอาหารเช้า (โรงแรมอยู่ภาย มศว ประสานมิตร)  
 2. โรงแรมไทปัน ติดต่อคุณอ้อม โทรศัพท์ 08 1327 6934  
  - ห้อง Superior เตียงเดี่ยว/คู่ ราคา 1,600 บาท/คืน รวมอาหารเช้า  
  - ห้อง Deluxe เตียงใหญ่ ราคา 1,900 บาท/คืน รวมอาหารเชา้ 
  (โรงแรมอยู่ ซ.สุขุมวิท 23 สามารถเดินมา มศว ประสานมิตรได้ ระยะทางประมาณ 200 เมตร) 
 3. โรงแรม ซิทาดนีส์ สุขุมวิท 23 ติดต่อคุณอโณชา 08 0459 2666 email: Anochar.p@the-ascott.com 
  - ราคาห้องพัก 1,600 บาท/คืน รวมอาหารเช้า 

(โรงแรมอยู่ ซ.สุขุมวิท 23 สามารถเดินมา มศว ประสานมิตรได้ ระยะทางประมาณ 200 เมตร) 
 
 

กรุณาส่งแบบตอบรับมาท่ี   สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โทรศัพท์/โทรสาร 0 2258 5020  
email: rutjira@g.swu.ac.th 

mailto:rutjira@g.swu.ac.th
mailto:rutjira@g.swu.ac.th


 
 

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2561 
เรื่อง “อุดมศึกษากับความท้าทาย ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก” 

การประกาศเกียรติคุณผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ 
ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ร่วมกับ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ 

วันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
ณ หอดนตรีและศิลปะการแสดงอโศกมนตรี อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร 
 
หลักการและเหตุผล 

ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยมีความพยายามในการพัฒนาและปรับตัว เพ่ือรองรับกับ
การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก อาทิเช่น การเผชิญกับสังคมสูงอายุ (Aging Society) การอยู่ในโลกยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้า
มามีอิทธิพลต่อวิถีชีวิต การแข่งขันทางการศึกษาที่รุนแรง กระแสโลกาภิวัฒน์ (Globalization) และอ่ืน ๆ ทุกอย่างที่กล่าวมา
ล้วนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเป็นไปอย่างก้าวกระโดด ส่งผลต่อการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในปัจจุ บันทั้ง
ภาพรวมของประเทศและรายสถาบัน ท่ามกลางการพัฒนาที่เป็นไปตามความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกดังกล่าว 
สถาบันอุดมศึกษายังต้องปรับตัวอีกหลายประการ อาทิ การเปลี่ยนสถานะจากมหาวิทยาลัยของรัฐสู่การเป็นมหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐ เพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารจัดการ แต่การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษา
ไทยต้องแสวงหารายได้เพ่ือพ่ึงพาตัวเองมากขึ้น ท าให้อาจกลายเป็นธุรกิจการศึกษา การที่มหาวิทยาลัยไทยมีที่ส าหรับนิสิต
นักศึกษาระดับปริญญาตรีถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นที่นั่ง แต่มีนักเรียนเข้ามาเรียนเพียงแปดหมื่นคน รวมทั้ง จ านวนนักศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาก็ลดลงเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ การที่สถาบันอุดมศึกษาแข่งขันกันเปิดหลักสูตรเป็นจ านวนมาก ทั้งหลักสูตรภาค
ปกติ ภาคสมทบ ภาคพิเศษ ภาคอินเตอร์ ทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก บางหลักสูตรผลิตบัณฑิตปริมาณมากแต่มีคุณภาพ
ไม่เพียงพอ ไม่ตรงกับความต้องการของประเทศ ท าให้พบว่ามีบัณฑิตระดับปริญญาตรีไปท างานต่ ากว่าคุณวุฒิ บัณฑิตสาย
สังคมศาสตร์ ผลิตออกมามากมาย ขณะที่บางสาขา เช่น วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี แพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ มีความขาด
แคลนอย่างมาก ผลิตได้ไม่เพียงพอกับความต้องการของประเทศ ซึ่งจะท าให้เกิดปัญหาต่อไปในอนาคต ปัญหาของ
สถาบันอุดมศึกษาท าให้หน่วยงานก ากับดูแลมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ต้องประเมินคุณภาพการศึกษาอย่างเข้มข้น แต่อาจ
ส่งผลท าให้คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาต้องเพ่ิมภาระงานด้านเอกสารเพ่ือรองรับการตรวจประเมิน จนท าให้การ
เรียนการสอนหย่อนประสิทธิภาพลงไป ส่วนในด้านการจัดการเรียนการสอนต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับโลกยุคสมัยใหม่ 
ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาต้องตื่นตัวในการน าเทคโนโลยีและสารสนเทศที่มากมายมาประยุกต์ใช้กับผู้เรียนมากขึ้น แต่คณาจารย์
ต้องพัฒนาตนเองให้ทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นกัน นอกจากนี้ การก าหนดนโยบายที่เน้นผลิตบัณฑิตสาขาที่ขาดแคลนและ
เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน จึงต้องมีการพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษา โดยให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือองค์กรจะได้
บุคลากรตรงตามท่ีต้องการ 

นอกจากนี้ ในปัจจุบันรัฐบาลภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 ยังมีความต้องการให้สถาบันอุดมศึกษาร่วมมือกับ
ภาคเอกชน มุ่งผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือขับเคลื่อนไปสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก 
(World Class University) ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างรายได้เข้าสู่มหาวิทยาลัย การท างานวิจัยที่น าไปสู่การสร้าง
นวัตกรรมและสู่เชิงพาณิชย์ ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ  

 
 
 
 



 
การเปลี่ยนแปลงที่กล่าวมา จึงเป็นสิ่งที่ท้าทายศักยภาพของมหาวิทยาลัย ว่าจะสามารถปรับตัวเพื่อความอยู่รอด  

และพัฒนาตนเองอย่างรู้เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
(ปอมท.) ในฐานะที่เป็นองค์กรเครือข่ายหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
จึงเห็นสมควรมอบหมายให้สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมทาง
วิชาการประจ าปี พ.ศ. 2561 เรื่อง “อุดมศึกษากับความท้าทายภายใต้ความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก” เพ่ือให้บุคลากร
ทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยนและวิเคราะห์ ปรับเปลี่ยนความคิดหรือมุมมองต่อปัญหาการอุดมศึกษาใหม่ น าไปสู่การเตรียม
ความพร้อมและสามารถปรับตัวเพ่ือรับมือกับปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยจัดให้มีการบรรยาย
พิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การเสวนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ การน าเสนอผลงานการวิจัยของ ครู อาจารย์ บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ และบุคลากรทั่วไปในรูปแบบของการน าเสนอด้วยวาจาและโปสเตอร์ พร้อมกันนี้ ปอมท. ได้จัดให้มีพิธี
มอบรางวัล “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ” ประจ าปี 2561 จ านวน 6 สาขา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ สาขาสังคมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ สาขาศิลปกรรมศาสตร์  และสาขารับใช้สังคม เพื่อเชิดชูเกียรติอาจารย์ที่
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่มีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการ มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ มีคุณธรรม
จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ และอุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ให้เป็นตัวอย่างแก่บุคลากรทางการศึกษา และเพ่ือผดุง
เกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ระดมความความคิดเห็นในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาไทยภายใต้กระทรวง
อุดมศึกษา รวมถึงทิศทางในอนาคตของอุดมศึกษาไทยตามแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ 

2. เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานด้านการวิจัยของคณาจารย์ และนิสิตนักศึกษา รวมทั้งเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดระหว่าง
นักวิจัยรุ่นใหม่กับนักวิจัยอาวุโส แหล่งทุน และผู้ใช้ผลงานวิจัย 

3. เพื่อเป็นการประกาศรางวัลผลงานด้านการวิจัย 
4. เพ่ือเชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัล “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ” ประจ าปี พ.ศ. 2561 ของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์

มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้เข้าร่วมประชุมได้เข้าใจถึงทิศทางในอนาคตของอุดมศึกษาไทย ตระหนักและเตรียมความพร้อมในทุกด้านเพ่ือ
รองรับปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

2. คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนิสิตนักศึกษาได้เผยแพร่ผลงานวิจัยในเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ . การ
เชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัล “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ” จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาได้ยึดมั่นและ
ปฏิบัติตาม 

4. การน าเสนอผลสรุปจากการประชุมต่อผู้บริหารประเทศ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   เพ่ือผลักดันให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไปในทิศทางท่ีดีขึ้น 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 1. ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) 
 2. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

ก าหนดการและสถานที่ 
 วันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน พ.ศ 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร 
 

 
 



ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 300 คน ประกอบด้วย 

1. รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ 
2. ผู้บริหารส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ 
3. นายกสภามหาวิทยาลัยกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
4. ประธานและกรรมการสภาคณาจารย์สภาอาจารย์ สภาพนักงาน สภาข้าราชการ และสภาคณาจารย์และ

พนักงาน ของสถาบันอุดมศึกษา 
5. คณาจารย์และบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา 
6. ผู้บริหารและบุคลากรในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน  
7. ผู้สนใจทั่วไปและสื่อมวลชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก ำหนดกำร 
โครงกำรประชุมวิชำกำรระดบัชำติประจ ำปี พ.ศ. 2561 

เรื่อง “อุดมศึกษำกับควำมท้ำทำย ภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก” 
ณ หอดนตรีและศิลปะกำรแสดงอโศกมนตรี อำคำรนวัตกรรม : ศำสตรำจำรย์ ดร.สำโรช บัวศรี มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
วันพุธที่ 21 พฤศจิกำยน 2561  ณ หอดนตรีและศิลปะกำรแสดงอโศกมนตรี   ชั้น 4 
08.30-09.00 น.   ลงทะเบียน 
09.00-09.30 น.     ประธาน ปอมท. กล่าวรายงานต่อ ประธานในพิธี 
     ศาสตราจารย์ คลินิก นพ.อุดม  คชินทร  รัฐมนตรชี่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
                  พิธีเปิดการประชุมวิชาการ ปอมท.  
09.30-10.30 น.     พิธีมอบโล่รางวัล "อาจารย์ดเีด่นแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2561" 
10.30 –10.45 น.    พักรับประทานอาหารวา่งเชา้   
10.45- 12.00 น.     ปาฐกถาพิเศษ เร่ือง อุดมศึกษากับความท้าทาย ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก 
     โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานชิย์ 
     ประธานสถาบันวจิัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย มูลนิธิสถาบนัวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) 
12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.30 น.      บรรยายพิเศษ เรื่อง โลกเปลีย่น สังคมเปลี่ยน อุดมศึกษาเปลี่ยนหรือยัง? 
                           โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.เฉลิมชยั บุญยะลีพรรณ  
       สมาชิกสภานิตบิัญญัติแห่งชาติ และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
14.30 – 14.45 น.    พักรับประทานอาหารว่างบ่าย 
14.45-   16.30 น.    บรรยายพิเศษ เร่ือง สถาบันอุดมศึกษากบัการเป็น Smart University 
  โดย  ศาสตราจารย์ ดร.สชุัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ ์ 
      อธิการบดี สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
      ประธานที่ประชุมอธิการบดแีห่งประเทศไทย (ทปอ.) 
16.30-17.20 น.       พักผ่อนตามอัธยาศัย 
17.20-22.00 น.     งานเลี้ยงรับรองและพิธีแสดงความยินดีแด่อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ 
 
วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกำยน 2561  
08.30-09.00 น.      ลงทะเบียน  ณ หอดนตรีและศิลปะกำรแสดงอโศกมนตรี ฯ ชั้น 4  
09.00-10.30 น.      บรรยายพเิศษ เร่ือง มหาวิทยาลัย 4.0 กับการเรียนรู้ของคนยุคดิจิทัล 
                         โดย รองศาสตราจารย์ยืน ภูว่รวรรณ 
     ผู้ทรงคุณวุฒิดา้นเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 
     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
09.00 -12.00 น    กำรน ำเสนอผลงำนวิจัย  ณ หอดนตรีและศิลปะกำรแสดงอโศกมนตรี 
   - น าเสนอด้วยวาจา (Oral Presentation) ชั้น 11, 12, 14 และ 19 -20 
   - น าเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster Presentation) ชั้น 3 
    พิธีมอบรางวัลการน าเสนอผลงานวิจัยดีเด่น 

    ประธาน ปอมท. กล่าวปิดการประชุมวิชาการ ปอมท.  
12.00 – 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวนั 
 
(พักรับประทานอาหารวา่งเชา้  เวลา 10.30 -10.45 น.) 
หมำยเหตุ : ก ำหนดกำรอำจมกีำรเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม 



 


