
 
ก ำหนดกำรประชุมวชิำกำรระดบัชำต ิ“วลยัลกัษณ์วจิยั” คร้ังที ่6 
วนัพฤหัสบดทีี ่3 และ วนัศุกร์ที ่4 เดอืนกรกฎำคม พ.ศ. 2557 

ณ อำคำรปฏบิัตกิำรเทคโนโลยแีละพฒันำนวตักรรม มหำวทิยำลยัวลยัลกัษณ์ 
****************************** 

วนัพฤหัสบดทีี ่3 เดอืนกรกฎำคม พ.ศ. 2557 
08.00-09.00 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร 
09.00-09.20 น. พิธีเปิด    โดย รองศาสตราจารย ์ดร.กา้น จนัทร์พรหมมา  
     รองอธิการบดีฝ่ายวจิยัและเครือขา่ยสงัคม  มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
  กล่าวรายงาน โดย  รองศาสตราจารย ์ดร.ชิตณรงค ์ ศิริสถิตยก์ลุ 
     ผูอ้  านวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
  การแสดงชุด Balinese Dance  
  โดย นางสาวกณิศ ศรีเปารยะ นกัศึกษาหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาเอเชียศึกษา มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
09.20-10.20 น. บรรยายพิเศษ หวัขอ้ "Upcycling: a Move toward Green Society" 
 โดย ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สิงห์ อินทรชูโต 
 หวัหนา้ศูนยส์ร้างสรรคง์านออกแบบเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
10.20-10.30 น.  พกัรับประทานอาหารวา่งและชมนิทรรศการ/โปสเตอร์ 
10.30-11.00 น. บรรยายพิเศษ หวัขอ้ “Green products: Hydrogen and 5-aminolevulinic acid from palm oil mill residues” 
 โดย  รองศาสตราจารย ์ดร.วรรณา  ชูฤทธ์ิ 
11.00-11.20 น. บรรยายพิเศษ หวัขอ้  “Green living: How green is green?” 
 โดย ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วาริท  เจาะจิตต ์
11.20-11.40 น. บรรยายพิเศษ หวัขอ้ “Green road to green growth”  
 โดย ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นคร  กกแกว้ 
ด าเนินรายการโดย ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ภูวดล  บางรักษ ์อาจารยป์ระจ าส านกัวชิาวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
 อาจารย ์ดร.ชมพนุูท  นนัทเมธี อาจารยป์ระจ าส านกัวชิาวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
11.00-12.00 น. น าเสนอผลงานทางวชิาการตามสาขาประกอบดว้ย 
 กลุ่มท่ี 1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  
 กลุ่มท่ี 4 พยาบาลศาสตร์ และสาธารณสุขศาสตร์ 
 กลุ่มท่ี 6 วศิวกรรมศาสตร์ 
12.00-13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั และชมนิทรรศการ/โปสเตอร์ 
13.00-17.00 น. น าเสนอผลงานทางวชิาการตามสาขาประกอบดว้ย 
 กลุ่มท่ี 1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  
 กลุ่มท่ี 2 วทิยาศาสตร์ 
 กลุ่มท่ี 4 พยาบาลศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ 
 กลุ่มท่ี 6 วศิวกรรมศาสตร์ 
 
 
 



13.00-16.30 น. เสวนาชุมชนคนวจิยั 
13.00-16.00 น.  การประชุมวชิาการหวัขอ้พิเศษ การเรียนรู้เชิงรุก  
 ร่วมจดัโดย  ส่วนส่งเสริมวชิาการ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
 พิธีเปิด โดย รองศาสตราจารย ์ดร.อมรา  ชา้งทรัพย ์ 
    รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ  
 บรรยายพิเศษ หวัขอ้ “สอนอยา่งไรใหเ้ป็นผูเ้ป็นคน”  
  โดย  พระศากยวงศว์สุิทธ์ิ (ดร.อนิลมาน ธมฺมสากิโย) 
   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั 
11.00-16.30 น. การประชุมวชิาการหวัขอ้พิเศษ Special Session on Asian Studies 
 ร่วมจดัโดย ส านกัวชิาศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
---------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วนัศุกร์ที ่4 เดอืนกรกฎำคม พ.ศ. 2557 
การประชุมวชิาการ The 1st International Symposium on Sustainable Agriculture and  Agro-Industry 
ร่วมจดัโดย ส านกัวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
07.30-08.30 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร 
08.30-09.00 น.  การประชุมวชิาการ The 1st International Symposium on Sustainable Agriculture and  Agro-Industry 
  พิธีเปิด    โดย รองศาสตราจารย ์ดร. กา้น จนัทร์พรหมมา 
    รองอธิการบดีฝ่ายวจิยัและเครือขา่ยสงัคม มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
  กล่าวรายงาน โดย  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุวทิย ์ วฒิุสุทธิเมธาว ี
    คณบดีส านกัวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
09.00-09.45 น. บรรยายพิเศษ หวัขอ้ "Essential Tools for Next Generation Breeding" 
  โดย  รองศาสตราจารย ์ดร.อภิชาติ วรรณวจิิตร  
   ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์ขา้ว มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
09.45-10.00 น.  พกัรับประทานอาหารวา่ง 
10.00-10.45 น.  บรรยายพิเศษ หวัขอ้ “Innovation of Thai Rice Products” 
  โดย  ศาสตราจารย ์ดร.อรอนงค ์นยัวกิลุ 
   ผูอ้  านวยการศูนยค์วามเป็นเลิศแห่งนวตักรรมขา้ว มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
10.45-17.00 น.  น าเสนอผลงานทางวชิาการ 
ด าเนินรายการโดย   อาจารย ์ดร.ชมพนุูท  นนัทเมธี   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
08.00-08.30 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร 
09.00-12.00 น. น าเสนอผลงานทางวชิาการตามสาขา  ประกอบดว้ย 
  กลุ่มท่ี 1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
  บรรยายพิเศษ เร่ือง  "ทิศทางการศึกษาวจิยัคติชนไทย"  
  โดย ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ศิริพร ภกัดีผาสุข  
   จากชมรมผูรั้บพระราชทานทุนมลูนิธิอานนัทมหิดล 
  กลุ่มท่ี 2 วทิยาศาสตร์ 
  กลุ่มท่ี 5 สารสนเทศศาสตร์ 
  กลุ่มท่ี 6 วศิวกรรมศาสตร์ 
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00-16.30 น. น าเสนอผลงานทางวชิาการตามสาขา  ประกอบดว้ย 
  กลุ่มท่ี 1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
  กลุ่มท่ี 3 สหเวชศาสตร์ แพทยศาสตร์ และเภสชัศาสตร์ 
  กลุ่มท่ี 4 พยาบาลศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ 
  กลุ่มท่ี 5 สารสนเทศศาสตร์ 
  กลุ่มท่ี 7 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
  กลุ่มท่ี 8 สถาปัตยกรรมศาสตร์ การออกแบบ และศิลปกรรม 
09.00-12.00 น. กิจกรรมจุดประกายความคิดสร้างธุรกิจงานวจิยั (R2M)  
  ร่วมจดัโดย โครงการอุทยานวทิยาศาสตร์ภาคใต ้มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
17.00 น.  พิธีปิดการประชุมวชิาการ 
หมายเหต ุ ก าหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม รับประทานอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมในหอ้งประชุม 


