กาหนดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และนานาชาติ ครั้งที่ 2
“บทบาทของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนสังคมแห่งนวัตกรรมและพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง”
“Roles of the university as the driver for changes and Innovation-based society”
วันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
กิจกรรม
วันที่ 13 ก.พ. 63
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 09.45 น.
10.00 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.
12.30 – 12.55 น.
12.00 – 15.00 น.
13.00 – 16.00 น.
13.00 – 15.00 น.

ลงทะเบียนร่วมงาน ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี
พิธีเปิดการประชุมวิชาการ
แนะนาภาคีเครือข่ายการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ พร้อมมอบของที่ระลึก
(ขอความร่วมมือผู้ร่วมงานแต่งกายด้วยผ้าไทย/ชุดไทย)
บรรยายพิเศษ บทบาทของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนสังคมแห่งนวัตกรรม
และพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง
Dr. William P. Wall
Assistant President, Asoke Campus Learning Center, Postgraduate
Studies Stamford International University, Bangkok, Thailand
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ลงทะเบียนการนาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและโปสเตอร์ระดับชาติ
- การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
ห้องประชุม ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 22)
นาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย
ห้องนาเสนอ 24/201, 24/202, 24/203, 24/204
ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี
นาเสนอผลงานวิจัยประจาโปสเตอร์ บริเวณโถงทางเดิน ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และนานาชาติ ครั้งที่ 2 วันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2563
“บทบาทของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนสังคมแห่งนวัตกรรมและพลังแห่งการเปลีย่ นแปลง
“Roles of the university as the driver for changes and Innovation-based society
ณ อาคารรัตนเทพสตรี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วันที่ 13 ก.พ. 63
08.00 – 08.30 น.
09.00 – 10.30 น.
10.30 – 10.45 น.
10.45 – 16.00 น.
16.00 – 16.30 น.
16.30 น.
วันที่ 14 ก.พ. 63
08.00 – 09.00 น.
09.00 – 12.30 น.

09.00 – 10.00 น.
วันที่ 14 ก.พ. 63
08.00 – 09.00 น.
09.00 – 09.30 น.
09.45 – 11.30 น.
11.30 – 12.00 น.
13.00 น.

กิจกรรม
ลงทะเบียน การประกวดแผนธุรกิจ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 6 :
“ผู้ประกอบการรุ่นใหม่กับการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจทางการเกษตร”
ณ ห้องประชุมพระเพทราชา ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี
การนาเสนอแผนธุรกิจ
พิธีเปิด
การนาเสนอแผนธุรกิจ (ต่อ)
คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะ
ประกาศผลการประกวดแผนธุรกิจ
กิจกรรม
ลงทะเบียน
นาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายระดับชาติ
ห้องนาเสนอ 24/201, 24/202,24/203 ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี
นาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายระดับนานาชาติ
ห้องนาเสนอ 24/204, 24/207 ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี
นาเสนอผลงานวิจัยประจาโปสเตอร์ บริเวณโถงทางเดิน ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี
กิจกรรม
ลงทะเบียน พร้อมจับฉลากลาดับการประกวดมารยาทไทย ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 7
(ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี)
พิธีเปิด
การประกวดมารยาทไทย ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 7
คณะกรรมการประชุมสรุปผลการประกวด
ประกาศผลการประกวดมารยาทไทย

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และนานาชาติ ครั้งที่ 2 วันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2563
“บทบาทของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนสังคมแห่งนวัตกรรมและพลังแห่งการเปลีย่ นแปลง
“Roles of the university as the driver for changes and Innovation-based society
ณ อาคารรัตนเทพสตรี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

