
 
ร่าง-ก าหนดการ 

การประชุมวิชาการ ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งท่ี 10 
ณ อาคารเรียนรวม 6 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ระหว่างวันที ่20-22 กันยายน 2565 
******************************* 

วันอังคารที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 ณ อาคารเรียนรวม 6 
 

พิธีกร: ศูนย์แม่ข่ายฯ/ศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ.: ภาคใต้ 
พิธีเปิดประชุม ณ ห้องศรีธรรมราช ชัน้ 3 อาคารปฏบิัติการทางสถาปัตยกรรมเเละการออกแบบ 
08:00-08:20 น. ลงทะเบียน 
08:20-08:30 น. ชมวีดิทัศน์ 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
08:30-09:00 น. กล่าวเปิดการประชุม  

โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์  
กล่าวรายงาน 
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธวชัชัย ศุภดิษฐ์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

09:00-09:30 น. บรรยายพิเศษ เร่ือง ทรัพยากรไทย : 30 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์
โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลยัลักษณ ์

09:30-10:00 น. บรรยายพิเศษ เร่ือง ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
โดย นายพรชัย จฑุามาศ  รองผูอ้ านวยการ อพ.สธ. 

10:00-10:30 น. บรรยายพิเศษ เร่ือง บทบาทของศูนย์แม่ข่ายฯ และศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. 
โดย ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ อพ.สธ. และ เลขานุการฯ อพ.สธ. 

10:30-11:00 น. รับประทานอาหารวา่งและเครื่องดื่ม / ชมผลงานโปสเตอร์ ณ ชัน้ 2 อาคารเรียนรวม 6 
11:00-12:00 น. Chairperson ดร.ปิยรัษฎ์ ปรญิญาพงษ์ เจริญทรัพย์ ผู้ช่วยผูอ้ านวยการ อพ.สธ. และ เลขานุการฯ อพ.สธ. 

Co-Chairperson รศ.ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
น าเสนอผลงานทางวชิาการตามสาขา (4 ผลงาน) / ชมผลงานโปสเตอร์ 
(สาขาพนัธุศาสตร์/เทคโนโลยชีวีภาพ/เกษตรศาสตร์) 

12:00-13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ โถงชั้น 1 อาคารเรียนรวม 6 
13:00-16:00 น. Chairperson ดร.ปิยรัษฎ์ ปรญิญาพงษ์ เจริญทรัพย์ ผู้ช่วยผูอ้ านวยการ อพ.สธ. และ เลขานุการฯ อพ.สธ. 

Co-Chairperson ผศ.ดร.อภิชาต อธิไภริน ส านักวชิาเภสชัศาสตร์ 
น าเสนอผลงานทางวิชาการตามสาขา (13 ผลงาน) / ชมผลงานโปสเตอร์ 
(สาขาพันธุศาสตร์/เทคโนโลยีชีวภาพ/เกษตรศาสตร์) 
(สาขาความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืช/นิเวศวิทยาป่าไม้) 
(สาขาเภสัชวิทยา/เคมีวิเคราะห์) 

16:00-16:30 น. มอบของที่ระลึกให้กับประธาน รองประธาน  
มอบเกียรติบัตร ประกาศผลรางวัลการน าเสนอผลงานดีเด่น ภาคบรรยาย 
โดย  ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ อพ.สธ. และ เลขานุการฯ อพ.สธ. 

 

หมายเหตุ  
- Video Conference ณ อาคารเรียนรวม 6 ห้อง ST201, ST202 (จากห้องศรีธรรมราช ช้ัน 3 อาคารปฏิบัติการทางสถาปตัยกรรมฯ) 
- น าเสนอผลงานทางวิชาการ ณ อาคารเรยีนรวม 6 ช้ัน 2 ห้อง ST201 
- ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2565 



 
ร่าง-ก าหนดการ 

การประชุมวิชาการ ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งท่ี 10 
ณ อาคารเรียนรวม 6 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ระหว่างวันที ่20-22 กันยายน 2565 
******************************* 

วันพุธที่ 21 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 ณ อาคารเรียนรวม 6 

พิธีกรโดย  นางวิลาวัณย์ วิชัยดิษฐ  ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา 

08:00-08:30 น. ลงทะเบียน 
08:30-10:30 น. เสวนาพิเศษ หัวข้อ “บทบาทของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนางาน อพ.สธ.” 

โดย  1. ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์
       2. ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส  อธิการบดีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
       3. ผศ.ดร.ด ารงศ์พันธ์ ใจห้าววีระพงศ์  รองอธิการบดีฝา่ยการพัฒนาท้องถิ่นและสื่อสารองค์การ และ 
           ผู้อ านวยการศูนย์สบืสานงานพระราชด าริและการพฒันาท้องถิ่น (ศพท.) 
มหาวิทยาลยัราชภัฏนครศรีธรรมราช 
 

ด าเนินรายการโดย  ดร.ปิยรัษฎ ์ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์  ผูช้่วยผู้อ านวยการ อพ.สธ. และ เลขานุการฯ อพ.สธ. 
10:30-11:00 น. น าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ / กรรมการตรวจประเมินโปสเตอร์ ณ ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 6 
10:30-11:00 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม / ชมผลงานโปสเตอร์ ณ ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 6 
11:00-12:00 น. Chairperson ผศ.ดร.พูลสิทธิ ์หิรัญสาย  ผู้อ านวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน  

น าเสนอผลงานทางวิชาการตามสาขา (5 ผลงาน) / ชมผลงานโปสเตอร์ 
(สาขาความหลากหลายทางชีวภาพด้านสัตว์) 

12:00-13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ โถงชั้น 1 อาคารเรียนรวม 6 
13:00-16:00 น. Chairperson อาจารย์ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง ส านักวิชาศิลปศาสตร์ 

น าเสนอผลงานทางวิชาการตามสาขา (9 ผลงาน) / ชมผลงานโปสเตอร์ 
(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ภูมิปัญญาท้องถิ่น) 

16:00-16:30 น. มอบของที่ระลึกให้กับประธาน รองประธาน  
มอบเกียรติบัตร ประกาศผลรางวัลการน าเสนอผลงานดีเด่น ภาคบรรยาย/ภาคโปสเตอร์ 
โดย  ผศ.ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย  ผู้อ านวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน 
      รศ.ดร.พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

หมายเหตุ  
- กรรมการตรวจประเมินโปสเตอร์ ประกอบด้วย  
   1) ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ ์เจริญทรัพย์  2) ผศ.ดร.พูลสิทธ์ิ หิรญัสาย  3) รศ.ดร.พงษ์พิชิต จันทรน์ุ้ย 
- น าเสนอผลงานทางวิชาการ ณ อาคารเรยีนรวม 6 ช้ัน 2 ห้อง ST201 
- ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
 



 
ร่าง-ก าหนดการ 

การประชุมวิชาการ ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งท่ี 10 
ณ อาคารเรียนรวม 6 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ระหว่างวันที ่20-22 กันยายน 2565 
******************************* 

 
วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 ณ อาคารเรียนรวม 6 

พิธีกรโดย  นางวิลาวัณย์ วิชัยดิษฐ  ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา 

08:00-08:30 น. ลงทะเบียน 
08:30-10:30 น. เสวนาพิเศษ หัวข้อ “ผลงานวิจัยเด่นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ” 

โดย  1) ศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์  
          คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
       2) รองศาสตราจารย์ ดร.วาริน อินทนา  
           ส านักวิชาเทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
       3) ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร เกษแก้ว  
           รองผู้อ านวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

ด าเนินรายการโดย  ผศ.ดร.วชัรพงษ์ มิตสุวรรณ  วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี 
10:30-11:00 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม / ชมผลงานโปสเตอร์ ณ ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 6 
11:00-12:00 น. Chairperson ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ 

Co-Chairperson ผศ.จันทิรา รัตนรัตน์ ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 
น าเสนอผลงานทางวิชาการตามสาขา (4 ผลงาน) / ชมผลงานโปสเตอร์ 
(สาขาประมง)  
(สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล) 

12:00-13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ โถงชั้น 1 อาคารเรียนรวม 6 
13:00-16:00 น. Chairperson รศ.ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล ส านักวิชาสหเวชศาสตร์ 

น าเสนอผลงานทางวิชาการตามสาขา (8 ผลงาน) / ชมผลงานโปสเตอร์ 
(สาขากีฏวิทยา) 
(สาขาจุลชีววิทยา) 

16:00-16:30 น. มอบของที่ระลึกให้กับประธาน รองประธาน  
มอบเกียรติบัตร ประกาศผลรางวัลการน าเสนอผลงานดีเด่น ภาคบรรยาย / พิธีปิดการประชุมวิชาการ 
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
หมายเหตุ  

- น าเสนอผลงานทางวิชาการ ณ อาคารเรยีนรวม 6 ช้ัน 2 ห้อง ST201 
- ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 


