โครงการสัมมนาเรื่อง
“กาวสูมหาวิทยาลัยวิจัย 2554 (Towards Research University 2011)”
******************************************************************************
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีนโยบายใหมีการเชื่อมโยงงานวิจัยและงานวิชาการระหวางสถาบันวิทยาการขั้นสูง
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ จึงจัดใหมีการประชุม ซึ่งประกอบดวยการชี้แจงนโยบาย
และทิ ศ ทางการดํ า เนิ น งานเพื่ อ นํ า ไปสู ก ารเป น มหาวิ ท ยาลั ย วิ จั ย การบรรยายพิ เ ศษจากภาคเอกชน การนํ า เสนอ
ผลการดํ า เนิ น งาน ผลงานเด น และผลงานที่ ไ ด รับ การตี พิมพใ นวารสารทางวิ ช าการ ครุ ภัณ ฑที่ ใ ช ป ระกอบการทํ าวิจั ย
จํานวนนิสิตระดับปริญญาโทและเอกที่จะรับเขาศึกษาประจําป 2554 และการแถลงขาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูการเปน
มหาวิทยาลัยวิจัย โดยการสัมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเผยแพรความรูทางดานผลงานทางวิชาการและผลงานดานการวิจัยตางๆ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยที่ผลิตผลงานที่มีคุณภาพตอไป
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหทราบนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของโครงการกาวสูมหาวิทยาลัยวิจัย 2554
2. เพื่ อ เผยแพรค วามรู ท างวิ ช าการ ผลงานทางวิ ช าการและผลงานวิ จั ย ต า งๆ ของสถาบั น วิ ท ยาการขั้ น สูง แห ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ
3. เพื่อการพัฒนาและผลักดันใหเกิดผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสอดคลองกับโครงการฯ
3. กลุมเปาหมาย
อาจารยและผูชวยวิจัยจากวิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตกําแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
สกลนคร และผูบริหารที่เกี่ยวของทุกหนวยงาน
4. วิทยากร
รศ. วุฒิชัย กปลกาญจน
รศ.ดร. ศรปราชญ ธไนศวรรยางกูร
ศ.ดร. จํารัส ลิ้มตระกูล

รศ.ดร. วิจารณ วิชชุกิจ
ดร. จงรัก วัชรินทรรัตน
รศ.ดร. กองกิติ พูสวัสดิ์
รศ.ดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผูอํานวยการสถาบันวิทยาการขั้นสูง
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
ผูอํานวยการศูนยวทิ ยาการขัน้ สูงดานนาโนเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมเคมี
อาหารและการเกษตร
คณบดีคณะเกษตร ผูอํานวยการศูนยวิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร
ผูอํานวยการศูนยวทิ ยาการขัน้ สูงดานทรัพยากรธรรมชาติเขตรอน
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร
ผูอํานวยการศูนยวทิ ยาการขัน้ สูงดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร

ศ.ดร.อรอนงค นัยวิกุล
ผศ.ดร.ชูศักดิ์ จอมพุก
ผศ.ดร.ศิวลักษณ ปฐวีรัตน
รศ.ดร.วิทยา ปนสุวรรณ
รศ.ดร. สมยศ เชิญอักษร
รศ.ดร.อัศนีย กอตระกูล
ศ.ดร.ทิพยวดี อรรถธรรม
รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี
รศ.ดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ
ผศ.ดร. ชวลิต ฮงประยูร
รศ.ดร.นวลจันทร พารักษา
ผศ.ดร.ลพ ภวภูตานนท
รศ.ดร.น.สพ.ทวีศักดิ์ สงเสริม
ดร.สารสิน วีระผล

ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร วิทยาเขตกําแพงแสน
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร วิทยาเขตกําแพงแสน
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร วิทยาเขตกําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร วิทยาเขตกําแพงแสน
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร วิทยาเขตกําแพงแสน
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร
รองกรรมการผูจัดการใหญเครือเจริญโภคภัณฑ
วิทยากรพิเศษจากภาคเอกชน

5. ระยะเวลา / สถานที่จัด
วันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2554 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ หอง203 และหอง 204 (หองรวงขาว) อาคารวชิรานุสรณ
คณะเกษตร
6. วิธีดําเนินงาน
Panel discussion ในเวลา 20 นาที
และสรุป ตอบขอซักถามผูเขารวมสัมมนา
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 นักวิชาการและนักวิจยั สามารถดําเนินงานตามโครงการกาวสูมหาวิทยาลัยวิจัย ไดอยางมีประสิทธิภาพในทิศทาง
เดียวกัน
7.2 สงเสริมและกระตุนใหเกิดผลงานทางวิชาการที่มีคณ
ุ ภาพและผลงานวิจยั ตางๆ มากขึ้น

8. งบประมาณ
8.1 คาสถานที่
8.2 คาตกแตงสถานที่
8.3 คาอาหารกลางวันสําหรับผูเขารวมประชุม
8.4 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
8.5 คาเอกสารอบรม
8.6 คาของที่ระลึก
8.7 คาวัสดุสํานักงาน
8.8 อื่นๆ
8.9 ขอความอนุเคราะหยกเวนหองประชุมของคณะเกษตร

20,000
7,500
30,000
12,000
5,000
1,500
4,500
3,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รวมงบประมาณที่ตองใช รวมทั้งสิ้น 83,500 บาท (แปดหมื่นสามพันหารอยบาทถวน) ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
รศ.ดร. ศรปราชญ ธไนศวรรยางกูร
10. กําหนดการการสัมมนา

รองอธิการบดีฝายวิจยั
ผูอํานวยการสถาบันวิทยาการขั้นสูงแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

กําหนดการสัมมนาเรื่อง
“กาวสูมหาวิทยาลัยวิจัย 2554”
(Towards Research University 2011)
วันอังคาร ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2554
ณ หองประชุม หอง 203 และหอง 204 (หองรวงขาว) อาคารวชิรานุสรณ คณะเกษตร
******************************************************************************
กําหนดการ
8.30 – 8.50 น.
8.50 – 9.00 น.
9.00 – 9.30 น.

9.30 - 10.00 น.
9.30 - 10.15 น.
10.15 - 10.30 น.
10.30 - 10.50 น.

10.50 - 11.10 น.

11.10 - 11.30 น.

11.30 - 11.50 น.

11.50 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.

ลงทะเบียน
กลาวรายงาน
โดย รองศาสตราจารย ดร. ศรปราชญ ธไนศวรรยางกูร รองอธิการบดีฝายวิจยั
พิธีเปด
บรรยายพิเศษ นโยบายและทิศทางการดําเนินงานของสถาบันวิทยาการขัน้ สูงแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ
โดย รองศาสตราจารย วุฒิชยั กปลกาญจน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
แถลงขาวการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย (ณ หอง 203)
บรรยายพิเศษ การมีสวนรวมของภาคเอกชนในการวิจยั (ณ หองรวงขาว)
โดย ดร.สารสิน วีระผล รองกรรมการผูจัดการใหญเครือเจริญโภคภัณฑ
พักรับประทานอาหารวาง
การนําเสนอผลงานของศูนยวิทยาการขั้นสูงดานนาโนเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเคมี อาหารและ
การเกษตร
โดย ศาสตราจารย ดร. จํารัส ลิ้มตระกูล ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
ผูอํานวยการศูนยวทิ ยาการขัน้ สูงดานนาโนเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมเคมี อาหารและการเกษตร
การนําเสนอผลงานของศูนยวิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร
โดย รองศาสตราจารย ดร. วิจารณ วิชชุกิจ คณบดีคณะเกษตร
ผูอํานวยการศูนยวทิ ยาการขัน้ สูงเพื่อเกษตรและอาหาร
การนําเสนอผลงานของศูนยวิทยาการขั้นสูงดานทรัพยากรธรรมชาติเขตรอน
โดย ดร. จงรัก วัชรินทรรัตน ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร
ผูอํานวยการศูนยวทิ ยาการขัน้ สูงดานทรัพยากรธรรมชาติเขตรอน
การนําเสนอผลงานของศูนยวิทยาการขั้นสูงดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โดย รองศาสตราจารย ดร. กองกิติ พูสวัสดิ์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร
ผูอํานวยการศูนยวทิ ยาการขัน้ สูงดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การซักถามและแสดงความเห็นจากผูเขารวมสัมมนา
พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 13.15 น.

13.15 - 13.30 น.

13.30 - 13.45 น.

13.45 - 14.00 น.

14.00 - 14.15 น.

14.15 - 14.30 น.

14.30 - 14.45 น.

14.45 - 15.00 น.

15.00 - 15.15 น.

15.15 - 15.30 น.

15.30 - 15.45 น.

15.45 - 15.55 น.

การนําเสนอผลงานของศูนยความเปนเลิศทางวิชาการดานยางพารา
โดย รองศาสตราจารย ดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร
การนําเสนอผลงานของศูนยความเปนเลิศแหงนวัตกรรมขาว
โดย ศาสตราจารย ดร.อรอนงค นัยวิกุล
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
การนําเสนอผลงานของศูนยความเปนเลิศทางวิชาการดานขาวโพด
โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชูศักดิ์ จอมพุก
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
การนําเสนอผลงานของศูนยความเปนเลิศทางวิชาการดานเครื่องจักรกลการเกษตรและอาหาร
โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิวลักษณ ปฐวีรัตน
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
การนําเสนอผลงานของศูนยความเปนเลิศทางวิชาการดานปาลมน้ํามัน
โดย รองศาสตราจารย ดร.วิทยา ปนสุวรรณ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
การนําเสนอผลงานของศูนยความเปนเลิศทางวิชาการดานโลจิสติกส
โดย รองศาสตราจารย ดร. สมยศ เชิญอักษร
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
การนําเสนอผลงานของศูนยความรูเฉพาะทางดานวิศวกรรมความรูและวิศวกรรมภาษา
โดย รองศาสตราจารย ดร.อัศนีย กอตระกูล
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร
การนําเสนอผลงานของศูนยความเปนเลิศทางวิชาการดานไหม
โดย ศาสตราจารย ดร.ทิพยวดี อรรถธรรม
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
การนําเสนอผลงานของศูนยนวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
โดย รองศาสตราจารย ดร.สิรี ชัยเสรี
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
การนําเสนอผลงานของศูนยความเปนเลิศทางวิชาการดานสบูดํา
โดย รองศาสตราจารย ดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร
การนําเสนอผลงานของศูนยความเปนเลิศทางวิชาการดานออย
โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชวลิต ฮงประยูร
ภาควิชาปฐพีวทิ ยา คณะเกษตร กําแพงแสน
การนําเสนอผลงานของศูนยวิจัยและพัฒนาการทดสอบผลิตภัณฑธรรมชาติเพื่อการผลิตสัตว
โดย รองศาสตราจารย ดร.นวลจันทร พารักษา

15.55 - 16.05 น.

16.05 - 16.15 น.

16.15 - 16.30 น.

ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กําแพงแสน
การนําเสนอผลงานของศูนยวิทยาการดานสมโอ
โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลพ ภวภูตานนท
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน
การนําเสนอผลงานของศูนยวิทยาการดานสุขภาพเปด
โดย รองศาสตาจารย ดร.น.สพ.ทวีศักดิ์ สงเสริม
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร
การซักถามและแสดงความเห็นจากผูเขารวมสัมมนา
พิธีปด โดย รองศาสตราจารย ดร. ศรปราชญ ธไนศวรรยางกูร
ผูอํานวยการสถาบันวิทยาการขั้นสูง

