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กำหนดการ 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 14 

(The 14th Science Research Conference) 
วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2566 

ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) และอาคารเรียนรวม (หลังใหม่) 
 
วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566   : การเดินทางและงานเลี้ยงต้อนรับคณะผู้บริหารเครือเทา-งาม 
   รถรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ไป
ส่งยังโรงแรมในตัวเมืองจังหวัดพะเยา (ผู้ประสานฝ่ายต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพงษ์ สืบแสน หมายเลข
โทรศัพท์ 086-1928043 และผู้ประสานงานฝ่ายงานเลี้ยงรับรอง นางสาวสุดารัตน์ แซ่จ๋าว ตำแหน่ง รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักงานคณะฯ โทรศัพท์ 08 2896 7927) หรือ http://www.science.up.ac.th/src14/index.php) 
 

เวลา 10.00 น. – 16.00 น.   รถบริการรับ-ส่ง คณะผู้บริหารเครือเทา-งาม  
เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป   งานเลี้ยงต้อนรับคณะผู้บริหารเครือเทา-งาม ณ ร้านแสงจันทร์ 
         อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
 
วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566   : ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมฯ (ล่วงหน้า) 
เวลา 13.00 น. – 17.00 น.   ลงทะเบียน/รับเอกสารประกอบการประชุมฯ/ติดตั้งโปสเตอร์  
 
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566    : พิธีเปิดและการเสวนา ณ ห้องประชุม UB 003 อาคาร 99 ปี  
            พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา 
เวลา 08.00 น. - 09.00 น.   ลงทะเบียน/รับเอกสารประกอบการประชุมฯ 
เวลา 09.00 น. - 09.15 น.   พิธีกรกล่าวแนะนำและชี้แจงกำหนดการการประชุมฯ 
เวลา 09.15 น. - 09.30 น.   วีดิทัศน์แนะนำจังหวัดพะเยา/มหาวิทยาลัยพะเยา/ความเป็นมาการ 
         ประชุมวิชาการ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 1-13 
เวลา 09.30 น. – 09.35 น.   กล่าวต้อนรับ โดย ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร  
         ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  
เวลา 09.35 น. – 09.55 น.    กล่าวเปิดงาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์  
         อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
         กล่าวรายงาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์  
         คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
เวลา 09.55 น. – 10.00 น.   อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา มอบของที่ระลึกแก่วิทยากรบรรยาย
         พิเศษ (Keynote Speakers) และถ่ายภาพร่วมกัน 

http://www.science.up.ac.th/src14/index.php
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เวลา 10.00 น. – 11.00 น.   ปาฐกถาและบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Glass Battery and  
        Advanced Characterization for High Impact Publications 

      โดย ดร.พินิจ กิจขุนทด 
      สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) 
      กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  

เวลา 11.00 น. – 12.00 น.   ปาฐกถาและบรรยายพิเศษ  
        ในหัวข้อ การสร้าง AI ของไทยในการพัฒนาประเทศ   
        โดย คุณเฉลิมพล ปุณโณทก 

      ประธานกรรมการบริหาร CT Asia, CT Asia Robotics 
เวลา 12.00 น. – 13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน     
 
         : นำเสนอผลงานวิชาการ (Oral Presentation)  
                  ณ อาคารเรียนรวม (หลังใหม่) CE 04-05  
เวลา 13.00 น. – 13.30 น.    ผู้นำเสนอผลงาน Upload file  
เวลา 13.30 น. – 14.00 น.    วิทยากรแต่ละกลุ่มบรรยายพิเศษ (Invited Speaker) 
เวลา 14.00 น. – 17.00 น.    นำเสนอผลงานวิชาการ  
          : นำเสนอผลงานวิชาการ (Poster Presentation)  
           ณ ลานชั้น 2 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์  
           (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา  
เวลา 13.00 น. – 13.30 น.    ผู้นำเสนอผลงานติดตั้งโปสเตอร์ 
เวลา 13.30 น. – 17.00 น.    นำเสนอผลงานวิชาการ 
เวลา 17.00 น. – 17.30 น.    เดินทางไปยังหอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา 
                                                   เพ่ือเข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ 
 
         : งานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ ณ หอประชุมพญางำเมือง 
           มหาวิทยาลัยพะเยา 
เวลา 17.30 น. – 18.30 น.    ผู้เข้าร่วมงานนั่งโต๊ะอาหารและรับฟังเพลง 

    จากสาขาดนตรีและนาฏศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ 
    ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

         **เวลา 18.10 น. เริ่มบริการอาหาร**  
เวลา 18.30 น. – 18.45 น.    พิธีกร แนะนำตัวเอง กล่าวต้อนรับสู่กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์  
         แจ้งกำหนดการ  
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เวลา 18.45 น. – 19.10 น.   กล่าวต้อนรับ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ 
         อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
เวลา 18.55 น. – 19.10 น.    ชมการแสดงชุด “แสงประทีปพลังแห่งจักราศี” 
เวลา 19.10 น. – 19.25 น.    มอบรางวัลบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม และ 
        ถ่ายภาพร่วมกัน 
เวลา 19.25 น. – 19.30 น.    พิธีมอบมงธงให้เจ้าภาพในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ 
        วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 15  
เวลา 19.30 น. – 19.50 น.    ท่านคณบดีมหาวิทยาลัยพะเยากล่าวขอบคุณและมหาวิทยาลัยบูรพา 
        กล่าวต้อนรับและรับชมวีดีทัศน์เจ้าภาพครั้งถัดไป    
เวลา 19.50 น. – 21.00 น.    กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ (ดนตรีและคาราโอเกะ) 
 
วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566  : นำเสนอผลงานวิชาการ (Oral Presentation) 
เวลา 08.00 น. - 09.00 น.   ลงทะเบียน/รับเอกสารประกอบการประชุมฯ 
เวลา 09.00 น. – 09.30 น.    ผู้นำเสนอแบบบรรยาย Upload file 
เวลา 09.30 น. – 12.00 น.    นำเสนอผลงานวิชาการ 
เวลา 12.00 น. – 13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน   
 
         : พิธีปิดและมอบรางวัล ณ ห้องประชุม UB 003 อาคาร 99 ปี  
            พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา 
เวลา 13.00 น. – 13.10 น.   พิธีกรแจ้งกำหนดการกิจกรรมพิธีปิด 
เวลา 13.10 น. – 13.20 น.   รับชมประมวลภาพกิจกรรมในงานประชุมฯ 
เวลา 13.20 น. – 14.20 น.   ประกาศและมอบรางวัลการนำเสนอผลงาน 
เวลา 14.20 น. – 14.40 น.   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวแนะนำจังหวัด 
        และเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ “วิทยาศาสตร์วิจัย”  
        ครั้งที่ 15 และรับชมวีดีทัศน์แนะนำเจ้าภาพงาน “วิทยาศาสตร์วิจัย”
        ครั้งที่ 15 (มหาวิทยาลัยบูรพา) 
เวลา 14.40 น. – 15.00 น.   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวปิดการประชุม 
เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป   ออกเดินทางจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
        ไปยังโรงแรมที่พัก หรือกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ 
 

หมายเหตุ -    รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา  08.30 น. เป็นต้นไป และ เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป 
- กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  


