
 
ก ำหนดกำรจัดกำรประชุมวิชำกำร กลุ่มหัวข้อพิเศษ : งำนวิชำกำรรับใช้สังคม  

งำนประชุมวิชำกำรระดับชำติ “วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10”   
วันพุธที่ 28 มีนำคม 2561  เวลำ 08.00-16.40 น. 

ณ ห้อง 310 อำคำรเรียนรวม  3 มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์   
จัดโดย มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย และเครือข่ำยสถำบันอุดมศึกษำภำคใต้  

 

เวลำ กิจกรรม 
08.00-08.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม กลุ่มหัวข้อพิเศษ : งานวิชาการรับใช้สังคม   
08.30-09.00 น. กล่ำวรำยงำนควำมเป็นมำของกำรจัดกำรประชุมวิชำกำร 

โดย ผศ.ดร.ยุวดี วิทยพันธ์  ผูอ้ านวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

กล่ำวต้อนรับผู้เข้ำร่วมประชุมและกล่ำวเปิดกำรประชุม กลุ่มหัวข้อพิเศษ : งำนวิชำกำรรับใช้สังคม 
โดย ศ.น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ชี้แจงกรอบกำรด ำเนินกำรประชุมและควำมคำดหวังจำกกำรประชุม 
โดย ผศ.ดร.อมรศักดิ์  สวัสดี  ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
แนวทำงงำนวิชำกำรรับใช้สังคมกับภำรกิจร่วมของเครือข่ำยวิจัยท้องถิ่นมหำวิทยำลัยภำคใต้ 
โดย ผศ.ดร.อภิรักษ์  สงรักษ์  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

09.00-09.40 น. บรรยำยพิเศษ หัวข้อ “กระบวนกำรสร้ำงผลงำนวิชำกำรวิชำกำรรับใช้สังคมที่มีคุณค่ำอย่ำงยั่งยืน ถอด
บทเรียน โครงกำร ดิน น้ ำ ป่ำ ปัญญำ อำชีพ” จำก แม่แจ่มโมเดล สู่พันธกิจสังคม มะเดื่อโมเดล  
โดย ผศ.ดร.อภินันท์ สุวรรณรกัษ์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

น ำเสนอผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคม ช่วงที่ 1 เวลำ 09.40-12.00 น. 
ประธาน Session :  ผศ.ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ 

เลขานุการ Session :  คุณปิ่นเพชร  ภักดีณรงค์,    ผู้ช่วยเลขานุการ Session : คุณกนตวรรณ  อ้ึงสกุล 
09.40-10.00 น. น ำเสนอผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคม เรื่องท่ี 1 (มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์) 

-การถ่ายโอนนวัตกรรมจากห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สู่การสร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชน 
โดย รศ.ดร.นฤมล  มาแทน   

10.00-10.20 น. น ำเสนอผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคม เรื่องท่ี 2 (วิทยำลัยรัตภูมิ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย) 
-วิถีข้าว วิถีไทย เชื่อมสายใยจากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน ต าบลควนรู อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา   
โดย  ผศ.ดร.อัมรินทร์ สันตินิยมภักดี 

10.20-10.40 น. น ำเสนอผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคม เรื่องท่ี 3 (มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตพัทลุง) 
-กระบวนการสร้างส านึกชาวนาอินทรีย์เพ่ือสร้างพลังในการขับเคลื่อนขบวนชาวนาอินทรีย์จังหวัดพัทลุง  
โดย  อ.เทพรัตน์  จันทพันธ์ 
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10.40-11.00 น. น ำเสนอผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคม เรื่องท่ี 4 (มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย สงขลำ) 
-การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบ้านโคกเมือง ต าบลบางเหรียง  
อ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา   
โดย อ.นภดล  โพชก าเนิด 

11.00-11.20 น. น ำเสนอผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคม เรื่องท่ี 5 (มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ) 
-การพัฒนายกระดับสถานประกอบการผลิตอาหารฮาลาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้   
โดย ผศ.จริยา สุขจันทรา 

เวลำ กิจกรรม 
11.20-12.00 น. สรุป แลกเปลี่ยน และข้อเสนอแนะ จำกผู้ทรงคุณวุฒิ 

-รศ.ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา   มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
-ดร.เลิศชาย ศิริชัย   ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จ.นครศรีธรรมราช  (สกว.) 
-รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
-ผศ.ดร.เจษฎา มิ่งฉาย   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

12.00-13.00  น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00-13.40 น. บรรยำยพิเศษ หัวข้อ “มหำวิทยำลัยกับกำรขับเคลื่อนงำนพันธกิจชุมชนสัมพันธ์ ถอดบทเรียน

มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์” 
โดย ผศ.ดร.เจษฎา มิ่งฉาย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

น ำเสนอผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคม ช่วงที่ 2  เวลำ 13.40-16.00 น. 
ประธาน Session :  ผศ.ดร.เจษฎา มิ่งฉาย 

เลขานุการ Session : คุณปิ่นเพชร  ภักดีณรงค์,    ผู้ช่วยเลขานุการ Session : คุณกนตวรรณ  อ้ึงสกุล 
13.40-14.00 น. น ำเสนอผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคม เรื่องท่ี 6 (มหำวิทยำลัยแม่โจ้-ชุมพร) 

-การเลี้ยงปลาบนพื้นที่สูงเพ่ือความมั่นคงด้านอาหารและการอนุรักษ์โดยไม่ต้องอนุรักษ์ 
ในอ าเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่   โดย  ผศ.ดร.อภนิันท์  สุวรรณรักษ์ 

14.00-14.20 น. น ำเสนอผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคม เรื่องท่ี 7 (มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ) 
-การพัฒนาระบบบัญชีเพ่ือยกระดับความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงนกกระทาบ้านบ่อเตี้ย  
ต าบลม่วงงาม อ าเภออสิงหนคร จังหวัดสงขลา   
โดย อ.ภัทริยา  สังข์น้อย 

14.20-14.40 น. น ำเสนอผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคม เรื่องท่ี 8 (มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช) 
-การพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายอุดมศึกษาพ่ีเลี้ยงด้วยกระบวนการ PLC และกระบวนการสร้างสุขด้วยสติ 
ในองค์กร  กรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   
โดย  ผศ.ดร.จุติพร  อัศวโสวรรณ 

14.40-15.20 น. สรุป แลกเปลี่ยน และข้อเสนอแนะ จำกผู้ทรงคุณวุฒิ  
-รศ.ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา    มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
-ดร.เลิศชาย ศิริชัย    ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จ.นครศรีธรรมราช  (สกว.) 
-รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
-ผศ.ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์    มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
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15.20-16.00 น. บทสรุป กำรประสำนควำมร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนงำนวิชำกำรรับใช้สังคม 
ของเครือข่ำยสถำบันอุดมศึกษำภำคใต้    
โดย  รศ.ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา   มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

16.00-16.20 น. -การมอบของที่ระลึกให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ 
-การมอบเกียรติบัตรให้ผู้ร่วมน าเสนอผลงานวิจัยวลัยลักษณ์วิจัย หัวข้อพิเศษ : วิชาการรับใช้สังคม 
-การประกาศผลการตัดสินการพิจารณารางวัลบทความวิชาการรับใช้สังคม 

16.20-16.40 น. กล่ำวปิดกำรประชุม กลุ่มหัวข้อพิเศษ : งำนวิชำกำรรับใช้สังคม 
โดย ศ.น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
หมายเหตุ   1. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มในห้องประชุม 

 2. พิธีกรประจ าวัน นางสาวนันทกาญจน์ บุญช่วย  โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
   นายประพันธ์ พัฒน์ทอง  ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 


