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โครงการ  การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 9 
เน่ืองในโอกาสครบปีที่ 25 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

หัวข้อ Research for Competitiveness and Contextual Innovation 
วันที่ 30-31 มีนาคม 2560 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

………………………………………………………………………… 
 
1. หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตระหนักถึงความส าคัญของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ทั้งการวิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรู้ใหม่ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยประยุกต์ การวิจัยสถาบัน รวมไปถึงการสนับสนุนงาน
วิชาการรับใช้สังคม  โดยส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยของคณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
เพื่อให้ผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อสังคม รวมทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่
ผลงานวิจัยที่มีประโยชน์สู่สาธารณะ เพื่อก่อให้เกิดการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งในเชิงนโยบาย       
เชิงวิชาการ เชิงสาธารณะ เชิงสร้างสรรค์ เชิงพื้นที่ และเชิงพาณิชย์ โดยมุ่งเน้นให้นักวิจัยสามารถคิดต่อยอดและเพิ่ม
มูลค่างานวิจัยได้ ขณะเดียวกันผลงานวิจัยต้องสามารถแข่งขันในเวทีวิชาการระดับชาติได้ด้วย จากความส าคัญ
ดังกล่าว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติ        
“วลัยลักษณ์วิจัย” ขึ้นอย่างต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปี 2547  โดยปี พ.ศ. 2560  ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครบ
ปีที่ 25 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จึงได้ก าหนดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติ วันที่ 30-31 
มีนาคม 2560 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในหัวข้อ Research 
for Competitiveness and Contextual Innovation เพื่อเป็นเวทีสาธารณะด้านการวิจัยและวิชาการให้กับ
คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษาได้แลกเปล่ียนความรู้ อันจะน าไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการ การพัฒนาต่อยอดงานวิจัย ตลอดจนพัฒนางานวิจัยไปสู่การสร้างนวัตกรรม เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา
งานวิจัยที่เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ตอบสนองความต้องการของสังคมอย่างแท้จริง 
 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อเป็นเวทีน าเสนอผลงานวิจัย  แลกเปล่ียนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ จากคณาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตลอดจนบุคคลทั่วไป 

2.2 เพื่อสร้างความร่วมมือในการขยายเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก 
2.3 เพื่อผลักดันและขับเคล่ือนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการพัฒนานักวิจัย

ให้กับสังคมไทย อันจะขับเคล่ือนงานวิจัยให้ตอบสนองต่อการพัฒนาของประเทศ 
2.4 เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาผลงานไปสู่การสร้างนวัตกรรมวิจัย ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม

ใหม่ ๆ  
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3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
3.1 คณาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษา  ได้น าเสนอผลการวิจัยแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์   น าไปสู่การ

เผยแพร่ผลงานการวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สู่สังคมและแวดวงวิชาการ  
3.2 คณาจารย์ นักวิจัย ได้เครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก 
3.3 เกิดการผลักดันและขับเคล่ือนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการพัฒนา

นักวิจัยให้กับสังคมไทย อันจะขับเคล่ือนงานวิจัยให้ตอบสนองต่อการพัฒนาของประเทศ 
3.4 คณาจารย์ นักวิจัย ได้พัฒนาผลงานไปสู่การสร้างนวัตกรรมการวิจัย ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้และ

นวัตกรรมใหม่ ๆ 
 
4. วันและสถานที่การจัดประชุม 
 วันที่ 30-31 มีนาคม 2560 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 
5. กิจกรรมการจัดประชุม 

5.1 การบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
5.2 การบรรยายพิเศษจากอาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
5.3 การน าเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) และ แบบโปสเตอร์ (Poster 

Presentation) 
5.4 การแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
5.5 กิจกรรมการประชุมและเสวนาโดยศูนย์วิจัยความเป็นเลิศและหน่วยวิจัย 
5.6 เวทีส าหรับการน าเสนอรายงานความก้าวหน้าผู้ที่ได้รับทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา 

 
6. กลุ่มสาขาของการประชุมวิชาการ   

6.1 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครอบคลุมถึง งานวิจัยทางด้านวัฒนธรรมศึกษา  ปรัชญาและศาสนา  
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา  ภูมิภาคศึกษา อาเซียนศึกษา  รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ นิติศาสตร์ การศึกษา การเมืองการปกครอง พัฒนาสังคม สังคมวิทยา จิตวิทยา และสาขา
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

6.2 กลุ่มสารสนเทศศาสตร์ ครอบคลุมถึง งานวิจัยทางด้านนิเทศศาสตร์ ระบบสารสนเทศ การจัดการ
สารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการ
สารสนเทศดิจิทัล วิศวกรรมซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ประยุกต์ วารสารศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์ 
ส่ือสารมวลชน และสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

6.3 กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ ส่ิงแวดล้อม และทรัพยากร ครอบคลุมถึง งานวิจัยทางด้าน เทคโนโลยีการจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรม
เคมีและกระบวนการ  วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 
วิศวกรรมขนส่ง วิศวกรรมปิโตรเคมี และสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

http://202.28.69.99/registrar/program_info_1.asp?f_cmd=2&levelid=1&programid=49220101&facultyid=22&programname=%B9%D4%E0%B7%C8%C8%D2%CA%B5%C3%EC&facultyname=%CA%D2%C3%CA%B9%E0%B7%C8%C8%D2%CA%B5%C3%EC&levelname=%BB%C3%D4%AD%AD%D2%B5%C3%D5
http://202.28.69.99/registrar/program_info_1.asp?f_cmd=2&levelid=1&programid=49220201&facultyid=22&programname=%C3%D0%BA%BA%CA%D2%C3%CA%B9%E0%B7%C8%E0%BE%D7%E8%CD%A1%D2%C3%A8%D1%B4%A1%D2%C3&facultyname=%CA%D2%C3%CA%B9%E0%B7%C8%C8%D2%CA%B5%C3%EC&levelname=%BB%C3%D4%AD%AD%D2%B5%C3%D5
http://202.28.69.99/registrar/program_info_1.asp?f_cmd=2&levelid=1&programid=49220301&facultyid=22&programname=%A1%D2%C3%A8%D1%B4%A1%D2%C3%CA%D2%C3%CA%B9%E0%B7%C8&facultyname=%CA%D2%C3%CA%B9%E0%B7%C8%C8%D2%CA%B5%C3%EC&levelname=%BB%C3%D4%AD%AD%D2%B5%C3%D5
http://202.28.69.99/registrar/program_info_1.asp?f_cmd=2&levelid=1&programid=49220301&facultyid=22&programname=%A1%D2%C3%A8%D1%B4%A1%D2%C3%CA%D2%C3%CA%B9%E0%B7%C8&facultyname=%CA%D2%C3%CA%B9%E0%B7%C8%C8%D2%CA%B5%C3%EC&levelname=%BB%C3%D4%AD%AD%D2%B5%C3%D5
http://202.28.69.99/registrar/program_info_1.asp?f_cmd=2&levelid=1&programid=49220401&facultyid=22&programname=%C7%D4%B7%C2%D2%A1%D2%C3%A4%CD%C1%BE%D4%C7%E0%B5%CD%C3%EC&facultyname=%CA%D2%C3%CA%B9%E0%B7%C8%C8%D2%CA%B5%C3%EC&levelname=%BB%C3%D4%AD%AD%D2%B5%C3%D5
http://202.28.69.99/registrar/program_info_1.asp?f_cmd=2&levelid=1&programid=50220501&facultyid=22&programname=%E0%B7%A4%E2%B9%E2%C5%C2%D5%C1%D1%C5%B5%D4%C1%D5%E0%B4%D5%C2%E1%C5%D0%E1%CD%B9%D4%E0%C1%AA%D1%B9&facultyname=%CA%D2%C3%CA%B9%E0%B7%C8%C8%D2%CA%B5%C3%EC&levelname=%BB%C3%D4%AD%AD%D2%B5%C3%D5
http://202.28.69.99/registrar/program_info_1.asp?f_cmd=2&levelid=1&programid=50220601&facultyid=22&programname=%E0%B7%A4%E2%B9%E2%C5%C2%D5%CA%D2%C3%CA%B9%E0%B7%C8&facultyname=%CA%D2%C3%CA%B9%E0%B7%C8%C8%D2%CA%B5%C3%EC&levelname=%BB%C3%D4%AD%AD%D2%B5%C3%D5
http://202.28.69.99/registrar/program_info_1.asp?f_cmd=2&levelid=1&programid=55220300&facultyid=22&programname=%C7%D4%B7%C2%D2%C8%D2%CA%B5%C3%BA%D1%B3%B1%D4%B5+%CA%D2%A2%D2%A1%D2%C3%A8%D1%B4%A1%D2%C3%CA%D2%C3%CA%B9%E0%B7%C8%B4%D4%A8%D4%B7%D1%C5&facultyname=%CA%D2%C3%CA%B9%E0%B7%C8%C8%D2%CA%B5%C3%EC&levelname=%BB%C3%D4%AD%AD%D2%B5%C3%D5
http://202.28.69.99/registrar/program_info_1.asp?f_cmd=2&levelid=1&programid=55220300&facultyid=22&programname=%C7%D4%B7%C2%D2%C8%D2%CA%B5%C3%BA%D1%B3%B1%D4%B5+%CA%D2%A2%D2%A1%D2%C3%A8%D1%B4%A1%D2%C3%CA%D2%C3%CA%B9%E0%B7%C8%B4%D4%A8%D4%B7%D1%C5&facultyname=%CA%D2%C3%CA%B9%E0%B7%C8%C8%D2%CA%B5%C3%EC&levelname=%BB%C3%D4%AD%AD%D2%B5%C3%D5
http://202.28.69.99/registrar/program_info_1.asp?f_cmd=2&levelid=1&programid=55220700&facultyid=22&programname=%C7%D4%B7%C2%D2%C8%D2%CA%B5%C3%BA%D1%B3%B1%D4%B5+%CA%D2%A2%D2%C7%D4%C8%C7%A1%C3%C3%C1%AB%CD%BF%B5%EC%E1%C7%C3%EC&facultyname=%CA%D2%C3%CA%B9%E0%B7%C8%C8%D2%CA%B5%C3%EC&levelname=%BB%C3%D4%AD%AD%D2%B5%C3%D5
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6.4 กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครอบคลุมถึง งานวิจัยทางด้านเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา ชีวเคมี คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์เชิงค านวณ สถิติ นิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ วิทยาศาสตร์ศึกษา  
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

6.5 กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์ การออกแบบและศิลปกรรม ครอบคลุมถึง สถาปัตยกรรมศาสตร์ การออกแบบ
อุตสาหกรรม ศิลปกรรม เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม และสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

6.6 หัวข้อพิเศษ : ภาษาและการใช้ภาษา ครอบคลุมถึง งานวิจัยทางด้านภาษาไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส  
สเปน เยอรมัน ภาษาต่างประเทศ ภาษาอาเซียน ภาษาและวรรณกรรม และสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

6.7 หัวข้อพิเศษ : เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครอบคลุมถึง งานวิจัยทางด้านการจัดการชุมชน การท่องเที่ยว มรดก
ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา และความหลากหลายทางชีวภาพ  เอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรม งาน
ช่างฝีมือและหัตถกรรม อุตสาหกรรมส่ือบันเทิง และซอฟต์แวร์ การออกแบบและพัฒนาสินค้าเชิง
สร้างสรรค์ การขับเคล่ือนและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และสาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

6.8 การประชุมวิชาการเวชศาสตร์เขตร้อน  
6.8.1 กลุ่มสหเวชศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครอบคลุมถึง  เทคนิคการแพทย์ 

อนามัยส่ิงแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย กายภาพบ าบัด กายวิภาคศาสตร์ ชีวเวช
ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม เภสัชวิทยา สรีรวิทยา วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
แพทยศาสตร์ และสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง   

6.8.2 กลุ่มพยาบาลศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ครอบคลุมถึง พยาบาลศาสตร์ การพยาบาลเวชปฏิบัติ
ชุมชน การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ การพยาบาลอนามัยชุมชน การพยาบาลเด็กและ
วัยรุ่น การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  สาธารณสุขศาสตร์ 
และสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 
การส่งบทคัดย่อ และการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 

ผู้สนใจเสนอผลงานวิจัย สามารถส่งผลงานในรูปแบบของบทคัดย่อ ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษอย่างใด
อย่างหน่ึง ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 เพื่อน าเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation) หรือภาคโปสเตอร์ 
(Poster Presentation) และยังไม่ได้มีการเผยแพร่ที่ประชุมวิชาการอ่ืนมาก่อน โดยผู้น าเสนอผลงานต้องจัดท า
รูปแบบเอกสาร ซึ่ง download แบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ :  http://research.wu.ac.th ใช้เวลาในการน าเสนอ    
15 นาที และกรุณาระบุช่ือผู้น าเสนอให้ชัดเจน 

การพิจารณาบทคัดย่อ ผลงานที่ส่งเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 9       
จะได้รับการพิจารณากล่ันกรองและประเมินคุณภาพทางวิชาการ (Peer Reviews) จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวนไม่ต่ ากว่า 2 ท่าน/บทความ การจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มประกอบการประชุมจะจัดพิมพ์เฉพาะบทคัดย่อเท่าน้ัน 
บทคัดย่อที่ผ่านการพิจารณาจากงานประชุมผู้เขียนสามารถน าไปเขียนเป็นบทความฉบับเต็ม (Full paper) เพื่อส่ง
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการต่อไปได้ 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://research.wu.ac.th/
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7. ปฏิทินการด าเนินงาน 
รายละเอียดกิจกรรม ช่วงเวลา 

1. เปิดรับบทคัดย่อ (Abstract) ทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์ ตั้งแต่บัดน้ี จนถึงวันที่  15 ธันวาคม 2559 
2. คณะกรรมการพิจารณาผลงานวิจัยและแจ้งผลให้เจ้าของ

ผลงานวิจัยปรับแก้ไข 
17 ธันวาคม 2559-30 มกราคม 2560 

3. เจ้าของผลงานส่งผลงานวิจัยที่ปรับแก้ไข ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 
4. ประกาศผลการพิจารณาบทคัดย่อพร้อมช าระเงิน
ค่าลงทะเบียน 

20 กุมภาพันธ์ 2560 

5. ประกาศโปรแกรมการน าเสนอ 1 มีนาคม 2560 
6. ลงทะเบียนส าหรับผู้สนใจทั่วไป ตั้งแต่บัดน้ีจนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2560 
7. จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 9 30-31 มีนาคม 2560 

 
8. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

8.1 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
8.2 เครือข่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสู่ชุมชนฐานราก สกอ.ภาคใต้ตอนบน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
8.3 โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ ระหว่าง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ ส านักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย 
8.4 ส านักวิชา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบด้วย ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สหเวชศาสตร์และ

สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ การจัดการ วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร 
เทคโนโลยีการเกษตร เภสัชศาสตร์ แพทยศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ   

 
9. กลุ่มเป้าหมาย/ค่าลงทะเบียน 

9.1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี/โท/เอก จากทั่วประเทศ   100 คน 
9.2 อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย จากทั่วประเทศ    100 คน 
9.3 ชุมชน องค์กรภาครัฐ เอกชน บุคคลทั่วไป    100 คน 
9.4 ค่าลงทะเบียน (อัตราค่าลงทะเบียนน้ีรวมเอกสารการประชุม ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 

จ านวน 2 วัน) 
- นักศึกษา       1,500 บาท / บทความ 
- อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป        2,000 บาท / บทความ 
- ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการบรรยายโดยไม่เสนอผลงานช าระเงิน  1,500 บาท  
   (ได้รับเอกสาร (Abstract Book) อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม) 
- ลงทะเบียนเข้าร่วมงานไม่รับเอกสารและไม่รับอาหาร ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน 
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10. วิธีการช าระเงิน   
10.1 โอนเงินผ่านธนาคาร ช่ือบัญชี  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   เลขที่บัญชี 828-0-56622-8 ธนาคารกรุงไทย    

สาขาท่าศาลา ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ (โปรดระบุว่า “งานประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 9”) 
10.2 หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้วโปรดกรอกแบบฟอร์มรายละเอียดในการออกใบเสร็จให้ชัดเจนพร้อมส่งหลักฐาน  

การช าระเงินได้ที่ เว็บไซต์ http://research.wu.ac.th 
10.3 เงื่อนไขการยกเลิก ผู้ลงทะเบียนและช าระเงินเรียบร้อยแล้วทางผู้จัดขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน  

แต่สามารถส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมได้ 
10.4 ผู้เข้าร่วมประชุมมีสิทธ์ิเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่าย

ในการฝึกอบรม จัดงาน และประชุมของทางราชการ  
 
11. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

คุณลัดดาวัลย์ มนต์แก้ว หรือ คุณโกสินธ์ุ ศิริรักษ์  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์           
อาคารวิจัย ช้ัน 2 เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 โทรศัพท์  0-7567-3566,     
0-7567-3565, 0-7567-3567 โทรสาร 0-7567-3553  e-mail: wuird.walailak@gmail.com  สามารถ
ติดตามข่าวสารการประชุมและก าหนดการประชุมพร้อมลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์  http://research.wu.ac.th 
ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2559 
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(ร่าง) 

ก าหนดการประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 9 
เน่ืองในโอกาสครบปีที่ 25 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

หัวข้อ Research for Competitiveness and Contextual Innovation 
วันที่ 30-31 มีนาคม 2560 ณ  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

****************************** 
วันพฤหัสบดีที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 
 07.30-08.30 น. ลงทะเบียน   
 08.30-09.00 น. พิธีเปิด โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 09.00-11.00 น. บรรยายพิเศษ  
  โดย  ดร.ปิยรัษฏ ์ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์  
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ 

โดย  ผศ.ดร.บัณฑิต อินณวงศ์  
  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 11.00-12.00 น. บรรยายพิเศษ  
  โดย รศ.ดร.นฤมล  มาแทน 
   ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 10.15-12.00 น. น าเสนอผลงานตามสาขา/ชมผลงานโปสเตอร์/นิทรรศการ 
 12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน และชมนิทรรศการ 
 13.00-17.00 น. น าเสนอผลงานทางวิชาการตามสาขา/ชมผลงานโปสเตอร์/นิทรรศการ 
วันศุกร์ที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 
 08.00-08.30 น. ลงทะเบียน 
 08.30-12.00 น. น าเสนอผลงานทางวิชาการตามสาขา/ชมผลงานโปสเตอร์/นิทรรศการ 
 12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานทางวิชาการตามสาขา/ชมผลงานโปสเตอร์/นิทรรศการ 
 16.30 น. พิธีปิดการประชุมวิชาการ 
 
หมายเหตุ  ก าหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 


