
 
 
 
 
 
 
 

     ก าหนดการ 
     การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 51  

    (The 51th National Graduate Research E-Conference, 2020) 
    วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยใช้รูปแบบออนไลน์ 

------------------------------------------------------ 

เวลา กิจกรรม พิธีกร Link การเข้าร่วมกิจกรรม 
08.30-10.30 น. สภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทยพร้อมใน           

ที่ประชุม ณ. มหาวิทยาลัยรังสิต และออนไลน์   
ภาคภาษาอังกฤษ 
ดร.พิทยาธร แก้วคง 

      
 
 
 
 
        
               
 
 
 

https://thaksin.webex.com/thaksin/onstage/g.php?MT
ID=ed7a39ec62022a66870ff8dcce74a8243 

 

08.45 – 09.00 น.  พิธี เปิด โดย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิ เทศสัมพันธ์         
(รศ. เกษม อัศวตรีรัตนกุล) 
กล่าวรายงาน โดย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย      
(ดร. วัลลภา เชยบัวแก้ว) 
กล่าวต้อนรับโดยประธาน สคบท.  
(ผศ. ร.ต. หญิง ดร. วรรณี สุขสาตร) 
พิธีมอบธงประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
แห่งชาติ ครั้งที่ 52 โดยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ทักษิณ   
(ดร. วัลลภา เชยบัวแก้ว) ให้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา 
(รศ.ดร.นุจรี ไชยมงคล) 

09.00 – 09.30 น. การปาฐกถาพิเศษ  “Social Innovation for Prosperity, Stability 
and Sustainability”   
Prof.Dr. Kriengsak  Chareonwongsak   

09.30 – 10.00 น.  การปาฐกถาพิเศษ  
“COVID-19 : Challenges and Lasting Impact” 
Prof.Dr. Virasakdi  Chongsuvivatwong    

10.00 – 10.30 น.  การปาฐกถาพิเศษ  
“Issue and Trends in Graduate Research in Thailand”  
Prof.Dr. Surasakdi  Wongratanacheewin     

https://thaksin.webex.com/thaksin/onstage/g.php?MTID=ed7a39ec62022a66870ff8dcce74a8243
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เวลา กิจกรรม พิธีกร Link การเข้าร่วมกิจกรรม 
11.00 – 12.00 น.  การน าเสนอผลงานวิจัย ภาคภาษาไทย 

ผศ.ดร. ธีรพร ทองขะโชค 
อาจารย์ ธีรยุทธ์ เกณฑ์บุตร 

 

Session 1 : วิทยาศาสตร์สุขภาพ  
(Session 1 : Health Science) 
https://thaksin.webex.com/thaksin/onstage/g.php?MTID=e
4657cfb5a857f00853da1b28f45825e5 
 
Session 2 : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์  
(Session 2 : Science Technology & Engineering) 
https://thaksin.webex.com/thaksin/onstage/g.php?MTID=e
b6b0f3c6b629b4ba3e84dc83fff31d52 
 
Session 3 : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ    
(Session 3 : Economics & Business Administration) 
https://thaksin.webex.com/thaksin/onstage/g.php?MTID=e
06a71a0ee3832fdeb3628b13bbe99430 
 
Session 4 : มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และภาษาศาสตร์ 
(Session 4 : Humanities Social Science & Linguistic) 
https://thaksin.webex.com/thaksin/onstage/g.php?MTID=e
ac80cc552490496a16b39ac4f64d0f05 
 
Session 5 : ศึกษาศาสตร์ 
(Session 5 : Education) 
Room 5.1 
https://thaksin.webex.com/thaksin/onstage/g.php?MTID=e
a2edf5a557e4f0bdb9725e1bc73ce1f9 
Room 5.2 
https://thaksin.webex.com/thaksin/onstage/g.php?MTID=e
a3e183c0838cd8950362eeecb7cb7c16 
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*** ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 

 

 

 

เวลา กิจกรรม พิธีกร Link การเข้าร่วมกิจกรรม 
  ภาคภาษาไทย 

ผศ.ดร. ธีรพร ทองขะโชค 
อาจารย์ ธีรยุทธ์ เกณฑ์บุตร 
 

Session 6 : รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์   
(Session 6 : Political Science & Public Administration) 
https://thaksin.webex.com/thaksin/onstage/g.php?MTID=e
b3412a353fc63399bcbe8b2e7ed94075 
 
Session 7 : นิติศาสตร์  
(Session 7 : Laws) 
https://thaksin.webex.com/thaksin/onstage/g.php?MTID=e
f444adca1741e9a6ea91943703e867b0 
 

12.00 – 13.00 น.  พัก    
13.00 – 17.00 น.  การน าเสนอผลงานวิจัย (ต่อ)  แต่ละ Session ใช้ Link เดิม 

การน าเสนอ 3MT  กิจกรรม 3MT (Three Minutes – Thesis) 
https://thaksin.webex.com/thaksin/onstage/g.php?MTID=e
daf81dfd2c51beb8b80411f20dd4dc3e 
 

ประกาศรางวัลการน าเสนอผลงานวิจัย และการน าเสนอ 3MT   
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