
ก ำหนดกำร 
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล คร้ังท่ี 6 (6th RMUTNC) 

 และกำรประชุมวชิำกำรระดับนำนำชำติมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล คร้ังท่ี 5 (5th RMUTIC) 
  “เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่อำเซียน”  

“Technology and Innovation towards  ASEAN” 
ระหว่ำงวันที่ 23 - 25 กรกฎำคม 2557 

ณ อำคำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์หันตรำ   
อ ำเภอพระนครศรีอยุธยำ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

วันพุธที่ 23 กรกฎำคม 2557 
ภำคเช้ำ กิจกรรม  ชั้น 

08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน 2 

09.00 - 09.15 น. กล่าวต้อนรับ โดย นายวิทยา  ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 10 
09.15 - 09.30 น. พิธีเปิด 

ประธานพิธีเปิด โดย นายมีชัย ฤชุพันธุ์  นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลสุวรรณภมู ิ
กล่าวรายงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารยไ์พศาล  บุรินทร์วัฒนา   
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ 

10 

09.30-10.30 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “กำรวิจัยและพัฒนำของมหำวิทยำลัยเพ่ือสังคม”   
โดย นายมีชัย ฤชุพันธุ์ นายกสภามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ   

10 

10.30 - 12.00 น. การเสวนา เรื่อง “Technology and Innovation towards  ASEAN” 
โดย 1.  Assoc. Prof. Dr. Ing. Ir. Widodo Brontowiyono 
  Director of Research and Community Service, 
  Islamic University of Indonesia 
 2.  Dr. Felomino V. Mamuad  
  OIC Executive Director of Philippine Carabao Center (PCC) 
 3.  Prof. Dr. Henry Ho-Hsien Chen  
           Dean of the Office of International Affairs, 
            National Pingtung University of Science and Technology,    
            Taiwan 
       4. Assoc. Prof. Dr. Selomoney Palaniandy  
           Dean of Faculty of Business and Accounting,  
           Infrastructure University Kuala Lumpur (IUKL), Malaysia 

10 

 ผู้ด าเนินการเสวนา อาจารย์ผ่องพรรณ  สาคะรังค ์  

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 8 
 

 

 

 

 

 

 



ภำคบ่ำย กิจกรรม ชั้น 
13.00 - 15.30 น. การเสวนา เรื่อง “วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมฐำนพัฒนำสู่อำเซียน” 

ประเด็นการเสวนา 
1.  นโยบายดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทยสู่อาเซียน     
     โดย นายสมชาย เทียมบุญประเสรฐิ   รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ   
     เทคโนโลย ี
2.  บทบาทของสถาบันการศึกษาหนนุเสรมิภาคอตุสาหกรรมสู่อาเซียน  
     โดย ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร  อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
     พระจอมเกล้าธนบุร ี
3.   การค้าระหว่างอาเซียน  โดย  นายมนตรี  คงตระกลูเทียน  
     รองประธานกรรมการ กลุ่มธรุกิจพืชครบวงจร  เครือเจริญโภคภณัฑ์   
ผู้ด าเนินการเสวนา ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร   

10 

15.30 – 17.00 น. น าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์* 2 
09.30 - 16.00 น. กิจกรรมคู่ขนาน 

1.  นิทรรศการวิจยั สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง  
 
2 

2.  นิทรรศการผลงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 1 
3.  การอบรมเชิงปฏิบัติการ  

17.00 - 21.00 น. งานเลี้ยงรับรอง ณ โรงแรมกรุงศรรีิเวอร์  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
* นักวิจัยต้องอยู่ประจ าโปสเตอร์ ระหว่างเวลา 15.30-17.00 น. เพื่อรอรับการประเมินจากคณะกรรมการ 
 

วันพฤหัสบดีท่ี 24 กรกฎำคม 2557 
ภำคเช้ำ กิจกรรม     ชั้น 

08.30 – 12.00 น. น าเสนอผลงานภาคบรรยาย 3,4,5,6,9 
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 8 

ภำคบ่ำย กิจกรรม  
13.00 - 17.15 น. น าเสนอผลงานภาคบรรยาย (ต่อ) 3,4,5,6,9 
09.00 - 16.00 น. กิจกรรมคู่ขนาน 

1.  นิทรรศการวิจยั สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
     ราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง  

 
2 

2.  นิทรรศการผลงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
     ราชมงคลสุวรรณภมู ิ

1 

3.  การอบรมเชิงปฏิบัติการ  
17.15 - 18.00 น. มอบรางวัลการน าเสนอผลงานและพิธีปิดการประชุม 10 

 
 

วันศุกร์ที่ 25 กรกฎำคม 2557 
ภำคเช้ำ กิจกรรม 

08.00 - 12.00 น. ทัศนศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

ภำคบ่ำย กิจกรรม 
13.00 - 16.30 น. ทัศนศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ต่อ) 

 

หมำยเหตุ ก าหนดการอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
             พักรับประทานอาหารวา่ง เวลา 10.30 – 10.45 และ 14.30 – 14.45 น. 


