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โครงการการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 13 (CRDC13)
วันที่ 13 พฤษภาคม 2564
ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร
จัดโดย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
และศูนย์บริการเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมไทย (TiTec) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
1.

ชื่อการประชุม
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2.

หลักการและเหตุผล
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี และศูนย์บริการเทคโนโลยี
เพื่ อ อุ ต สาหกรรมไทย (TiTec) มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ าธนบุ รี (มจธ.) และคณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี มหาวิท ยาลัย หอการค้าไทย และเครือข่ายความร่วมมือ 3 หน่ วยงาน คือ คณะวิท ยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อน
และกึ่งร้อน ครั้งที่ 13 ขึ้น ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการเรีย นรู้
เพิ่ ม พู น ความรู้ แ ละประสบการณ์ ด้ า นงานวิ จั ย ด้ า นพื ช เขตร้ อ นและกึ่ ง ร้ อ น และเปิ ด โอกาสในการแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ สร้างความร่วมมือ ในการพั ฒ นางานพื ชเขตร้อนและกึ่งร้อน และการผลิตอาหารปลอดภัยร่วมกัน
รวมทั้งขยายขอบเขตในการพัฒนางานวิจัยให้กว้างขวาง ในงานจะเปิดโอกาสให้มีการเสนอผลงานวิจัยอย่างหลากหลาย
มีการนางานวิจัยที่มีศักยภาพมาเผยแพร่เป็นจานวนมาก มีการบรรยายและอภิปรายจากวิทยากรรับเชิญที่มีชื่อเสียง
และยังมีการนาเสนอผลงานวิจัยทั้งแบบบรรยายและโปสเตอร์จากนักวิจัยรุ่นกลางและรุ่นใหม่ รวมถึงจากนิสิต นักศึกษา
ในรูปแบบใหม่แบบออนไลน์ของการนาเสนอผลงานวิชาการ
3. สถานที่ดาเนินการ ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร
4. ระยะเวลาดาเนินการ 1 วัน
วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
5. กาหนดการ

ส่งบทคัดย่อภาษาไทยและอังกฤษ 15 มีนาคม 2564
วันสุดท้ายในการชาระค่าลงทะเบียนอัตราพิเศษ 15 มีนาคม 2564
หมดเขตในการส่งเรื่องเต็ม 12 พฤษภาคม 2564
ประชุมวิชาการและเสนอผลงาน 13 พฤษภาคม 2564
ค่าลงทะเบียน

ก่อน 15 มีนาคม 2564
หลัง 15 มีนาคม 2564

อาจารย์ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป
2000
2500
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6. คณะกรรมการดาเนินการ
คณาจารย์คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่อยู่ 49 ถนนเทียน
ทะเล 25 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150 ดังนี้
มจธ.
รศ. ดร. อรพิน เกิดชูชื่น โทร/ โทรสาร 02-470-7781 มือถือ 089-110-9729 (orapin.ker@kmutt.ac.th)
ผศ. ดร. รัตนชัย ไพรินทร์ โทร 02-470-7756 (rattanachai.pai@kmutt.ac.th)
รศ. ดร. ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์ โทร 0-2470-7722 โทรสาร0-2470-7728 (pongphen.jit@kmutt.ac.th)
รศ. ดร. ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย โทร 0-2470-7723 โทรสาร 0-2470-7728 (songsin.pho@kmutt.ac.th)
รศ.ดร. เฉลิมชัย วงษ์อารี โทร 0-2470-7725 โทรสาร 0-2470-7728 (chalermchai.won@kmutt.ac.th)
ผศ. ดร. พนิดา บุญฤทธิ์ธงไชย โทร 0-2470-7732 โทรสาร 0-2470-7728 (panida.boo@kmutt.ac.th)
ดร. ปริปก พิศสุวรรณ โทร 0-2470-7768 (paripok.phi@kmutt.ac.th)
ดร. วรวิทย์ โกสลาทิพย์ โทร 0-2470-9299 โทรสาร 0-2470-9298 (ivorthip@kmutt.ac.th)
ผศ. ดร. ทัศวัลย์ คัมภีระพันธุ์ โทร 0-2470-9299 โทรสาร 0-2470-9298 (taszwalyar@gmail.com)
ที่ปรึกษา รศ. ดร. วาริช ศรีละออง โทร 0-2470-7726 โทรสาร 0-2470-7728 (varit.sri@kmutt.ac.th)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ผศ. ดร. สุรพงษ์ พินิจกลาง โทร 081-312-7007 โทรสาร 02-2777007 (surapong_pin@utcc.ac.th)
ผศ. ดร. เหมือนหมาย อภินทนาพงศ์ โทร 081-844-0799 โทรสาร 02-2777007 (mmeang@gmail.com)
ผศ. รัชนี ไสยประจง โทร 02-6976525 โทรสาร 02-2777007 (ratchanee_sai@yahoo.com)
ผศ. ดร. เสาวนีย์ เอี้ยวสกุลรัตน์ โทร 02-6976525 (souwanee_ieow@yahoo.com)
ผศ. อัญชัน ชุณหะหิรัณย์ โทร 081-750-4415 (anchan_cho@utcc.ac.th)
ผศ. กมลทิพย์ เอกธรรมสุทธิ์ โทร 083-079-8306 (kamontip_ekt@utcc.ac.th)
ผศ. สุภางค์ เรืองฉาย โทร 086-664-0839 (supang_rua@utcc.ac.th)
ผศ. สิรินาถ ตัณฑเกษม โทร 081-555-5195 (sirinard_tan@utcc.ac.th)
ผศ. อดิศักดิ์ เอกโสวรรณ โทร 098-614-9198 (adisak_ake@utcc.ac.th)
ผศ. อภิญญา เจริญกูล โทร 081-838-7382 (apinya_cha@utcc.ac.th)
ผศ. อุษามาส จริยวรานุกุล โทร 089-026-2369 (usamas_jar@utcc.ac.th)
ผศ. ดร.ทัศนีย์ วัฒนชัยยงค์ โทร 084-357-6963 (tasanee_wat@utcc.ac.th)
รศ. ดร.พิชญอร ไหมสุทธิสกุล โทร 081-807-2556 (pitchaon_mai@utcc.ac.th)
ผศ. วิชชุดา สังข์แก้ว โทร 086-565-2553 (witchuda_san@utcc.ac.th)
7.

ผู้เข้าร่วมการประชุม (เช่น อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ภาคเอกชน บุคคลทั่วไป เป็นต้น)
อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ทั้งจากสถาบันของรัฐและเอกชน ภาคเอกชน บุคคลทั่วไป
จานวน 160 คน
แบ่งเป็น
 ชาวไทย
150 คน
 ชาวต่างชาติ 10
คน

8.

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ. ดร. ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์
รศ. ดร. อภิรดี อุทัยรัตนกิจ
รศ. ดร. สรัญญา วัชโรทัย
ผศ. ดร. สุรพงษ์ พินิจกลาง
รศ. ดร. เบญจวรรณ ธรรมธนารักษ์
รศ. ดร. กนก รัตนะกนกชัย
ดร. อมรา ชินภูติ
รศ. ดร. ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย
รศ. ดร. วาริช ศรีละออง
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ผศ. ดร. พร้อมลักษณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล
ผศ. ดร. สุภัทร ไชยกุล
ผศ.ดร. เหมือนหมาย อภินทนาพงศ์
ผศ.ดร. พิชญ์อร ไหมสุทธิสกุล
ผศ. ดร. อินทิรา ลิจันทร์พร
ผศ. ดร. กุลนาถ อบสุวรรณ
รศ. ดร. เฉลิมชัย วงษ์อารี
ผศ. ดร. พนิดา บุญฤทธิ์ธงไชย
ผศ. ดร. มัณฑนา บัวหนอง
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รศ. ดร. ชัยณรงค์ รัตกรีฑากุล
ผศ. ดร. ประกายดาว ยิง่ สง่า
รศ. ดร. นิตยา จันกา
ผศ. ดร. เสาวนีย์ เอี้ยวสกุลรัตน์
ผศ. กมลทิพย์ เอกธรรมสุทธิ์
ผศ. สิรินาถ ตัณฑเกษม
ผศ. อภิญญา เจริญกูล
ผศ. ดร. ทัศนีย์ วัฒนชัยยงค์
ผศ. วิชชุดา สังข์แก้ว
9.

รศ. ดร. รัติยา พงษ์พิสุทธา
ดร. กัลยา ศรีพงษ์
ผศ. รัชนี ไสยประจง
ผศ. อัญชัน ชุณหะหิรัณย์
ผศ. สุภางค์ เรืองฉาย
ผศ. อดิศักดิ์ เอกโสวรรณ
ผศ. อุษามาส จริยวรานุกุล
รศ. ดร.พิชญอร ไหมสุทธิสกุล

งบประมาณ
9.1 ประมาณการรายรับ*

รายรับ
จานวนเงิน (บาท)
- ค่าลงทะเบียนจากบุคคลภายนอก 150 คนๆ ละ 1,500 บาท**
225,000
- ค่าลงทะเบียนจากนักศึกษา นักวิจัยและคณาจารย์ มจธ. 20 คน*
30,000
(ขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก มจธ.)
- บริษัทเอกชนอื่นๆ*
200,000
รวมรายรับ
455,000
หมายเหตุ * งบประมาณที่อยู่ในระหว่างการเสนอขอ ** งบประมาณส่วนนี้ ดาเนินการโดย ม. หอการค้าไทย
9.2 ประมาณการรายจ่าย

รายการ
- ค่าจ้างเลขานุการ วุฒิ ป. ตรี 1 คน จานวน 4 เดือนๆละ 15000 บาท
- ค่าจัดทา book of abstract
- ค่าจัดทาวารสาร e-proceeding (ประมาณ 800 หน้า)*
- ค่าอาหาร และอาหารว่าง วันละ 350 บาท จานวน 60 คน 1 วัน
- ค่าเช่าสถานที่
- ค่าเครื่องเขียน
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวม
*หมายเหตุ รายจ่าย (ตามจริง) อาจปรับลดตามงบประมาณที่ได้รับ

จานวนเงิน (บาท)
60,000
80,000
60,000
21,000
5,000
50,000
65,000
341,000

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ระบุจานวนผลงาน เช่นบทความวิจัยที่จะเป็นผลงานร่วมกันในอนาคต จานวนบุคคลากรที่จะ
ได้รับประโยชน์ เช่น การส่งนิสิต/ นักศึกษา และคณาจารย์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต)
10.1 เครือข่ายระหว่าง มจธ. กับหน่วยงานอื่น ๆ อย่างน้อย 3 เครือข่าย (เช่น เครือข่ายวิจัยพืชผักและผลไม้ที่มีคุณค่า
ทางอาหารสูง/ เครือข่ายวิจัยเรื่องข้าว/ เครือข่ายวิจัยพืชอินทรีย์ และระหว่างหน่วยงานอื่นกับหน่วยงานอื่นที่ทางานวิจัย
คล้ายคลึงกันอย่างน้อย 2 เครือข่าย)
10.2 บทความวิจัยที่จะเป็นผลงานร่วมกันในอนาคตจานวน 170 บทความ (จากผู้เข้าร่วมประชุมนาเสนอในการประชุม
และจากเครือข่ายต่าง ๆ)
10.3 บุคคลากรจากภาครัฐที่จะได้รับประโยชน์ เช่น นิสิต/ นักศึกษา และคณาจารย์จานวนไม่ต่ากว่า 150 คน
10.4 บุคคลากรจากภาคเอกชนได้รับประโยชน์ เช่น เจ้าหน้าที่บริษัทเอกชน และเกษตรกรจานวนไม่ต่ากว่า 40 คน
10.5 ได้แนวทางในการจัดประชุมวิชาการแนวทางใหม่ ด้านพืชเขตร้อนและกึ่งร้อนของหน่วยงานในประเทศไทย
11.

โปรแกรมการอบรม / รายละเอียดของการประชุม
พิธีเปิด จัดในห้องประชุมรวมทั้งการบรรยาพิเศษ แต่มีการถ่ายทอดสัญญาณผ่านออนไลน์
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การนาเสนอผลงานภาคบรรยาย จัดพร้อมกัน 5-6 ห้อง นาเสนอทางออนไลน์ นาเสนอ 15 นาทีและซักถาม 5 นาที
ประธานในการนาเสนอดาเนินการและควบคุมเวลา
การนาเสนอภาค brief presentation หรือภาคโปสเตอร์เดิม ทางออนไลน์ ส่งผลงานในรูป pdf และนาเสนอโดย
ใช้ไฟล์ powerpoint จานวน 3 สไลด์ ใช้เวลาไม่เกิน 2 นาที และซักถาม 1 นาที ประธานในแต่ละกลุ่ม (อาจมี 20 กลุ่มๆละ
20 ผลงาน หรือปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม) เป็นผู้ดาเนินการและควบคุมเวลา
กาหนดการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 13
ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถนนวิภาวดี รังสิต กรุงเทพมหานคร
วันที่ 13 พฤษภาคม 2564
8.30 -9.30 น.
ลงทะเบียน
9.30– 9.50 น.
พิธีเปิด โดยอธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
9.50–10.20 น.
บรรยายพิเศษ เรื่องที่ 1
10.20–11.00 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
11.00 -12.00 น.
บรรยายพิเศษ เรื่องที่ 2
12.00–13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30-13.50 น.
เสนอผลงานภาคบรรยาย 6 ห้อง (ออนไลน์)
14.50-15.30 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
15.30-17.00 น.
เสนอผลงานภาคบรรยาย 6 ห้อง (ออนไลน์
ภาค brief presentation
13.30- 15.00 น.
เสนอผลงานภาคบรรยาย 15-20 กลุ่ม ออนไลน์

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
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