
 
 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา 
การประชุมวิชาการประจ าปี 2558 

เรื่อง Trends in Research on Environmental Health 
วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน - วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2558 

ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร 

วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558 
08.30 - 09.00 น.   ลงทะเบียน  
09.00 - 09.30 น.  กล่าวรายงานการประชุม โดย ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงมธรุส รุจิรวัฒน์  

    ผู้อ านวยการศูนย์ความเปน็เลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพษิวิทยา  
กล่าวเปิดการประชุม โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยยุทธ ขันทปราบ 

      ผู้อ านวยการส านักพัฒนาบณัฑติศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
09.30 - 10.15 น.   การบรรยายพิเศษ (keynote lecture) เร่ือง Trends in Research on Environmental Health 

โดย  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ดร. พรชัย มาตังคสมบัติ  
     ที่ปรึกษาและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์ความเป็นเลิศดา้นอนามัยสิง่แวดล้อมและพิษวิทยา 

    ที่ปรึกษาคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
    อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

10.15 - 10.30 น.  พักรับประทานอาหารวา่ง 
10.30 - 11.30 น.   แนวทางการด าเนนิงานของหนว่ยวิชาการที่เป็นสมาชิกศูนย์ โดย 

    รองศาสตราจารย์ ดร. ประหยดั โภคฐิติยุกต์  
    ผู้แทน คณะวทิยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล 

    รองศาสตราจารย์ ดร. จุฑามาศ สัตยวิวัฒน์     
    ผู้แทน สถาบนัวิจัยจุฬาภรณ์/สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูมิพัฒน์ ภาชนะ  
    ผู้แทน คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยบูรพา 

    รองศาสตราจารย์ ดร. ประยูร ฟองสถิตย์กุล  
    ผู้แทน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
11.30 - 12.30 น.   การบรรยาย เร่ือง Design for Sustainability in 21st Century โดย 

ดร. วิไลพร เจตนจันทร์                                                                                        
ผู้อ านวยการส านักงานเทคโนโลยี บริษัท ปนูซิเมนตไ์ทย จ ากัด (มหาชน)  

12.30 - 13.30 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 - 14.00 น. การบรรยาย เร่ือง Newton UK-Thailand Research and Innovation Partnership Fund  
  โดย คุณพิจารณา สมัครการ สถานฑตูอังกฤษ  
   การบรรยาย เร่ือง Newton Fund โดย คุณชัญญา ทั้งสุข    บริติช เคานซิล  



 
 
วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558 (ต่อ) 
14.00 - 15.30 น.    แนวทางการวิจัยของศูนย์ฯ ในอนาคต (5 กลุ่มวิจัย)  

 ภาพรวมงานวิจัยของศูนย์ฯ ในอนาคต  
 Environmentally- related diseases: Etiology and prevention  

  (non-communicable diseases)  
 โดย ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงมธรุส รุจิรวัฒน์  ผู้แทนกลุ่มวิจัยที่ 1 

 Development of biologically active compounds for treatment and 
prevention of diseases   

โดย   รองศาสตราจารย์ ดร. จุฑามาศ  สัตยวิวัฒน์  ผู้แทนกลุ่มวิจัยที่ 2 
  ดร. พูนศักดิ์ พลอยประดิษฐ์   ผู้แทนกลุ่มวิจัยที่ 2 

       ดร. ประสาท กิตตะคุปต์        ผู้แทนกลุ่มวิจัยที่ 2 
 Development of methods for detection, quality assurance, safety and 

efficiency of food, chemicals and technology 
 โดย   ดร. นุชนาถ รังคดิลก    ผู้แทนกลุ่มวิจัยที่ 3 

 Development of technology for treatment, remediation and reuse of 
chemicals and wastes 

 โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ประยูร ฟองสถิตย์กุล  ผู้แทนกลุ่มวิจัยที่ 4 
 Assessment of health and environmental impacts of  environmental 

pollutants 
  โดย ดร.พนิดา นวสัมฤทธิ์   ผู้แทนกลุ่มวิจัยที่ 5 

15.30 - 16.30 น.  พักรับประทานอาหารวา่งและกจิกรรมกลุ่มย่อยนักศึกษา                                                                 
เร่ือง แนวทางการวิจัยของศูนยฯ์ ในอนาคต (5 กลุ่มวิจัย) 

16.30 - 17.30 น.        น าเสนอโปสเตอร์ 
17.30 - 18.30 น.  รับประทานอาหารเย็น 
18.30 - 20.30 น.       กิจกรรมสันทนาการ  
หมายเหตุ  *16.30 – 17.30 น. ช่วงเวลาผู้เสนอผลงานวิจัยอยูป่ระจ าโปสเตอร์ 
 
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2558 

08.30 - 09.00 น.  ลงทะเบียน  
09.00 - 11.00 น.  กิจกรรมกลุ่มย่อยนักศึกษา เร่ือง แนวทางการวิจัยของศูนย์ฯในอนาคต (5 กลุ่มวิจัย) 
11.00 - 12.30 น. การน าเสนอกิจกรรมกลุ่มย่อยนกัศึกษา                                                     
12.30 - 13.00 น.      พิธีมอบรางวัลการประกวดโปสเตอร์ผลงานวิจัย กิจกรรมกลุ่มย่อยนักศึกษา และ 
   พิธีปิดการประชุม โดย ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงมธุรส รุจิรวัฒน์ 
13.00 - 14.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั 

 
 


