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วันที่ 2 สิงหาคม 2561    
สถานที่ : ห'องประชุมพิชัยราชภฏั (FMS 102) 
08.00 – 08.45  ลงทะเบียน 
09.00 – 09.30     พิธีเป+ด การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏอุตรดิตถ�วิจั
09.30 – 10.00     อธิการบดี มอบรางวัล นักวิจัยดเีด�น และงานวิจยัดีเด�น /
10.00 – 10.20  การแสดงพิธีเป+ด  
10.30 – 11.00 บรรยายพิเศษ (ภาษาอังกฤษ) โดย รองศาสตราจารย� ดร
11.00 – 11.30  บรรยายพิเศษ (ภาษาอังกฤษ) โดย Professor.Dr. M.Ilhan Cagirgan
11.30 – 12.30 รับประทานอาหารกลางวัน และลงทะเบียนในแต�ละกิจกรรม

1st Floor, 
ICIT Building 

ห'องประชุม 
สิริราชภัฏ 

ห'องประชุม 
พิชัยราชภัฏ 

13.00 – 15.00 
URU-ICST 2018  
Poster  Session  
15.30 – 16.00 
Cultural Tour 

13.00 – 14.00 
การลงนามความร�วมมือ
สภาคณบดี  
คณะมุษยศาสตร�ฯ 
มหาวิทยาลยัราชภฏั 38 
แห�ง 
14.00- 17.00 
การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ “ระบบและ
กลไกการบริหารจัดการ
งานพันธกิจสัมพันธ�กับ
สังคมศาสตร�พระราชา 
สู�การพัฒนาท�องถิ่น
อย�างยั่งยืน” และ 
กระบวนการถอด
บทเรียนเชิงพื้นที่พันธ
กิจสัมพันธ�กับสังคมกับ
การเรยีนการสอน 

13.00 – 17.00  
สัมมนาเชิงวิชาการ 
เรื่อง การจัดการเรยีน
การสอนในศตวรรษที่ 
21 (Learning 
Management in 
21st Century)   

ห'องประชุม 
พิชัยรณยุทธ 

14.00 – 16.00 
การประชุมสภา
คณบด ี
คณะมุษยศาสตร�ฯ 
มหาวิทยาลยัราชภฏั 
38 แห�ง 
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การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏอุตรดิตถ�วิจยั 2561 
/ นักวิจัยที่ยื่นขอการจดสทิธิบัตรสูงสดุ /รางวัล Startup Thailand Leauge  

รองศาสตราจารย� ดร.พินิติ รตะนานุกูล 
Professor.Dr. M.Ilhan Cagirgan  

และลงทะเบียนในแต�ละกิจกรรม 

ภาคบFาย 
ห'องประชุม 
พิชัยสัมมนา 

ห'องประชุม 
FMS 103 

ห'องประชุม 
FMS 104 

เรื่อง การจัดการเรยีน
การสอนในศตวรรษที่ 

13.00 – 17.00  
กิจกรรมบรรยายพิเศษ 
หัวข�อ “อุตรดิตถ�
โมเดล กับพันธกิจ
สัมพันธ�มหาวิทยาลัย
กับสังคม”  

13.00 – 17.00  
การประชุม และเสวนา  
ห�องรวม Innovative 
Inspiration 4.0 (Talent 
Mobility) 

13.00 – 17.00  
ภาคบรรยาย  
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 
การพัฒนาท�องถิ่นด�วย
กระบวนการการศึกษา 
สังคม และวัฒนธรรม 
(ห�อง 1) 

13.00 
ภาคบรรยาย 
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
การพัฒนา
ท�องถิ่นด�วยกระบวนการ
การศึกษา สังคม และ
วัฒนธรรม

ห'องเรียนรวม 
ชั้น 2 อาคาร FMS 

14.00 – 17.00 
การประชุม และเสวนา  
ห�องย�อย Innovative 
Inspiration 4.0  

ห'องประชุม 
พิชัยสงคราม 

ชั้น 1  
อาคารภูมิราชภัฏ 

ลานหน'าหอประชมุ 
พิชัยดาบหัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏั 

14.00 – 16.00 
การประชุมสภา 
คณบด ี
คณะวิทยาศาสตร�ฯ 
มหาวิทยาลยัราชภฏั 
38 แห�ง 

14.00 – 17.00 
นิทรรศการหัวข�อ“การ
พัฒนาและยกระดับ 25 
OTOP ด�วย วทน. 

15.00 -17.00 
นิทรรศการ ตลาดนัด 
Idea Market 

14.30 
ภาคโปสเตอร� 
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
ด�วยกระบวนการการศึกษา 
สังคม และวัฒนธรรม

ห'องประชุม 
FMS 105 

ห'องประชุม 
FMS 106 

13.00 – 17.00 
ภาคบรรยาย  
การประชุมวิชาการ 
ระดับชาติ  
การพัฒนา 
ท�องถิ่นด�วยกระบวนการ
การศึกษา สังคม และ
วัฒนธรรม (ห�อง 2)  

13.00 – 17.00  
ภาคบรรยาย  
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ  
ทรัพยากรหลายหลาก : 
ท�องถิ่นไทยได�ประโยชน� 

ลานหน'าห'องประชมุ 
FMS 105 

ลานหน'าห'องประชมุ 
FMS 106 

14.30 – 15.00 
ภาคโปสเตอร�  
การประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิการพัฒนาท�องถิ่น
ด�วยกระบวนการการศึกษา 
สังคม และวัฒนธรรม 

14.30 – 15.00 
ภาคโปสเตอร�  
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ  
ทรัพยากรหลายหลาก : 
ท�องถิ่นไทยได�ประโยชน� 
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วันที่ 3 สิงหาคม 2561 

Pichai Natee Conference Room 
ICIT Building 

Seminar Rooms
3rd Floor

09.00 – 09.30 
URU-ICST 2018  
Oral Session Regestration 
09.45 – 10.30 
Key note speaker:  
Plenary Assist. Prof.Dr. Musumari Patou 

10.45 – 12.00 
URU-ICST 2018 
Oral Session 
12.00 – 13.00 
Lunch 
13.00 – 16.00 
URU-ICST 2018 
Oral Session 

ลานกจิกรรม คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร FMS 

09.00 – 16.30 
กิจกรรมการจัดนิทรรศการหัวข�อ“FMS พันธกิจ
สัมพันธ� สร�างสรรค�เพื่อสังคม” แนวคิด “ธุรกิจ
สร�างสรรค�บนเศรษฐกิจฐานราก”  
 

09.00 – 15.00  
กิจกรรมการศึกษาดูงาน 
Engagement”ณ 
ตําบลบ�านด�านนาขาม
โดย คณะวิทยาการจัดการ
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Seminar Rooms 
Floor, ICIT Building 

ห'องประชุม สิริราชภัฏ 
ชั้น 9 อาคารภูมิราชภัฏ 

ICST 2018  

ICST 2018  

08.30 - 11.00 
ประชุมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“ระบบและ
กลไกการบริหารจัดการงานพันธกิจสัมพันธ�กับ
สังคมศาสตร�พระราชา สู�การพัฒนาท�องถิ่นอย�าง
ยั่งยืน” (กลุ�มรองคณบด,ีประธานสาขา,บุคลากร) 
กรณีศึกษา ผลสัมฤทธิ์เชิงพื้นที่พันธกิจสัมพันธ�กับ
สังคมในการพัฒนาท�องถิ่นต.คอรมุ อ.พิชัย 
11.00 - 12.00 
กลยุทธ�การบริหารจัดการงานพันธกิจ
สัมพันธ�กับสังคม แนวคิดจากคณะ
วิทยาศาสตร�  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
และคณะวิทยาการจัดการ 

การประชุมสัมมนาในพื้นที่พันธกิจสัมพันธ� 

 
ศึกษาดูงาน หัวข�อ “FMS 

ณ แหล�งเรียนรู� 
ตําบลบ�านด�านนาขาม 
โดย คณะวิทยาการจัดการ    

13.00 – 15.00  
ศึกษาศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตเมืองลับแล แหล�ง
เรียนรู�ชุมชนท�องถิ่น 
โดย คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 

ห'องประชุม วิทยาลัยนานาชาติ 
อาคาร ICIT 

 

วิทยาศาสตร�  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

13.30 – 16.00 
การเสวนาหลักสูตรนานาชาติ หัวข�อ “การพัฒนา
หลักสตูรนานาชาตสิู�รปูแบบการจัดการศึกษาเชิง
บูรณาการกับการทํางาน (WIL)” 

โถงชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร FMS 

09.00 – 16.30 
นิทรรศการ Startup Demo day  
โดยอุทยานวิทยาศาสตร�ภาคเหนือ  
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ� 


