กำหนดกำรมหกรรมวิชำกำร “20 ปี แม่ฟ้ำหลวงวิชำกำร”
ระหว่ำงวันที่ 26-27 กันยำยน 2561
ณ อำคำรพลตำรวจเอกเภำ สำรสิน (C5) มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง
กำหนดกำร วันที่ 26 กันยำยน 2561
สถำนที่: ห้อง C5-301 (ภำคบรรยำย)
เวลำ

หัวข้อเรื่อง

ผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยำกร

09.00-09.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงานและการแข่งขันทางวิชาการ
09.30-10.30 น. เสวนาเรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติกับการสนับสนุนงานวิจัย”

1. ดร.วิภำรัตน์ ดีอ่อง
รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ผู้ดาเนินรายการ : รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ
2. ศ.ดร.สมปอง คล้ำยหนองสรวง
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ สานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.)
3. นำงสำวกุลวรำ โชติพันธุ์โสภณ
รองผู้อานวยการ สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(องค์การมหาชน) (สวก.)
4. ดร.เอกอนงค์ จำงบัว
ผู้ช่วยเลขาธิการ สานักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
10.30-11.30 น. เสวนาเรื่อง “Digital Transformation”
คุณธนำ เธียรอัจฉริยะ
รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief Marketing Officer
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
11.30-12.15 น. พิธีเปิดงาน “มหกรรม 20 ปี แม่ฟ้าหลวงวิชาการ” และ พิธีเปิดโดย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ
เยี่ยมชมบูธนิทรรศการ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
12.15-13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00 น. เสวนาเรื่อง “การชะลอวัยในศตวรรษที่ 21”

14.00–15.00 น. เสวนาเรื่อง “ทิศทางเครื่องสาอางไทยกับการเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่”

15.00-17.00 น. การแข่งขันทางวิชาการ MFU Cosmetic Rising Star
Contest 2018

1. คุณชลิดา เถาว์ชาลี
2. แพทย์หญิงอัจจิมา สุวรรณจินดา
3. แพทย์หญิงสุนิสา ไทยจินดา
1. ผู้แทนบริษัท คอสเมเฮลท์
2. ผู้แทนบริษัท ทรอปิคานา ออยล์
3. ผู้แทนบริษัท ครีมบิลดิ้ง
4. คณบดีสานักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
คณะกรรมการตัดสิน
คณบดี / คณาจารย์ / กรรมการภายนอก 3 ท่าน

สถำนที่: ห้อง C5-318
เวลำ
หัวข้อเรื่อง
09.00-16.30 น. นิทรรศการภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ
(International Languages and Cultures Exhibition)

ผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยำกร
สานักวิชาศิลปศาสตร์

สถำนที่: ห้อง C5-319
เวลำ
หัวข้อเรื่อง
09.00-16.30 น. การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(Thai and English Speech Competition)

ผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยำกร
สานักวิชาศิลปศาสตร์

สถำนที่: ห้อง C5-320
เวลำ
หัวข้อเรื่อง
09.00-16.30 น. ห้องเรียนจาลองในยุคดิจิตอล (เยีย่ มชมได้ตลอดวัน)
กิจกรรมกำรบรรยำยพิเศษ
13.00-16.00 น. หัวข้อ “ห้องเรียนจาลองในยุคดิจติ อล”
ผู้เข้าร่วมอบรม จะได้สมั ผัสกับประสบการณ์จริงของ
ห้องเรียนที่มีการบูรณาการการใช้เทคโนโลยีต่างๆ รวมถึง
AR ( Augmented Reality) เพื่อการจัดการเรียนรู้ช่วย
เสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้ผู้เรียน ซึ่งการอบรมครั้งนี้
ทีมงานจะมีการเตรียมอุปกรณ์ให้ผู้เข้าอบรม ได้ทดลอง
ปฏิบัติจริง ในกิจกรรมต่างๆ ตลอดการอบรม

ผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยำกร
Apple Professional Learning Partner
คุณณจารุณี สินชัยโรจน์กลุ
Apple Professional Learning Consultant

สถำนที่: ห้อง C5-321 และ C5-322
เวลำ
หัวข้อเรื่อง
13.30-16.30 น. การแข่งขันสุนทรพจน์ทางกฎหมาย ในวาระ 20 ปี
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยำกร
สานักวิชานิติศาสตร์

สถำนที่: ห้อง C5-302 (ห้องนิทรรศกำร)
เวลำ
กิจกรรมหลักในห้องนิทรรศกำร
09.00-16.30 น. 1. “เปิดคลินิกวิจัย” โดยหน่วยงานสนับสนุนงานวิจัยภาครัฐ
2. นิทรรศการ “Digital University and Digital Transformation” โดยธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ จากัด (Cisco) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และ Apple Authorize Reseller
3. นิทรรศการ Research to Market โดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และการนาเสนอผลงานวิจัยและวิชาการของ
14 สานักวิชา ร่วมกับส่วนบริการงานวิจัย สานักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม พร้อมทั้ง
การจาหน่ายผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยร่วมกับผู้ประกอบการ

กำหนดกำรมหกรรมวิชำกำร “20 ปี แม่ฟ้ำหลวงวิชำกำร”
ระหว่ำงวันที่ 26-27 กันยำยน 2561
ณ อำคำรพลตำรวจเอกเภำ สำรสิน (C5) มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง
กำหนดกำร วันที่ 27 กันยำยน 2561
สถำนที่: ห้อง C5-301 (ภำคบรรยำย)
เวลำ

หัวข้อเรื่อง

ผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยำกร

09.00-09.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงานและการแข่งขันทางวิชาการ
09.30-10.30 น. เสวนาเรื่อง “เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับการพัฒนา
ประเทศไทย”

1. ดร.พันธุ์อำจ ชัยรัตน์
ผู้อานวยการ สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
2. ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลกำรพิมพ์
ผู้ดาเนินรายการ : รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ
รองผู้อานวยการสานักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง แห่งชาติ (สวทช.)
3. ผู้แทนสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย

10.30-11.00 น. เสวนาเรื่อง "บนเส้นทางสู่ความสาเร็จ from Classroom
to Market"

1. คุณอภิพันธ์ ภู่ภักดี
บริษัท ชวี่ เฉวียน ฟูดส์ จากัด
2. อ.ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล
3. บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
สานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

11.00-11.30 น. เสวนาเรื่อง "การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนและ
แก้ปัญหาในชุมชนตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0"
1. การพัฒนาระบบ Digital Administration เพื่อ
ยกระดับการบริหารโรงเรียนตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0
2. ระบบควบคุมเครื่องสูบน้าอนุกรมพลังแสงอาทิตย์ไร้
แบตเตอรี่แบบประสานพลังงาน
11.30-12.00 น. เสวนาเรื่อง "Deep Play in Design : จากงานวิจัยทาง
มนุษยศาสตร์สู่งานนวัตกรรม"
12.00-13.00 น.

1. ผศ.น.อ. ดร.ธงชัย อยู่ญาติวงศ์
สานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ผศ.ดร.รังสรรค์ ชัยศรีเจริญ
สานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง
2. นายกฤตดนัย สมบัติใหม่ ผู้แทนกลุ่ม KAI TUA DEE
สานักวิชาศิลปศาสตร์
รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-13.30 น. เสวนาเรื่อง "จับคู่ธุรกิจสมุนไพรงานวิจัยไม่ขึ้นหิ้ง"

1. คุณสุนทร เกียรติธนากร
บริษัท อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จากัด
2. คุณชัชวาลย์ พริ้งพวงแก้ว บริษัท ชาดอยช้าง จากัด
3. อาจารย์กลุ่มสานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เวลำ

หัวข้อเรื่อง

13.30–14.00 น การเสวนาเรื่อง "ZAP! Science"

14.00-14.30 น. การเสวนาเรื่อง "ชุมชนปลอดบุหรี"่

14.30-15.30 น. การเสวนาเรื่อง "การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจพื้นที่
ชายแดน"

15.30–16.00 น. การเสวนาเรื่อง "พฤติกรรมการท่องเที่ยวของชาวจีน"
และงานเปิดตัว Application ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

ผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยำกร
1. รศ.ดร.สุรตั น์ ละภูเขียว
2. ผศ.ดร.ณัฐกานต์ สร้อยกาบแก้ว
3. อ.ดร.อมร โอวาทวรกิจ
4. Dr. Eleni Gentekaki
สานักวิชาวิทยาศาสตร์
1. รศ.ดร.ชมนาด พจนามาตย์
2. ผศ.ดร.รัชนี มิตกิตติ
3. อ.มัลลิกา มาตระกูล
สานักวิชาพยาบาลศาสตร์
1. ผศ.ดร.ณัฐพรพรรณ อุตมา
2. ผศ.ดร. ดร.บุษบา สิทธิการ
3. อ.ดร.ภูมิพัฒณ์ มิ่งมาลัยรักษ์
4. อ.ณรัฐ หัสชู
5. อ.พรวศิน ศิริสวัสดิ์
6. อ.มัลลิกา จันต๊ะคาด
7. อ.ณัฐพล รังสฤษฎ์วรการ
สานักวิชาการจัดการ / OBELS
1. คุณขวัญฤดี สังเขป บริษัท เอาท์ซอร์สซิฟาย จากัด
2. อ.ศุภกร คนคล่อง
3. อ. Ling Jin
สานักวิชาจีนวิทยา

สถำนที่: ห้อง C5-318
เวลำ
หัวข้อเรื่อง
09.00-16.30 น. นิทรรศการภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ
(International Languages and Cultures Exhibition)

ผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยำกร
สานักวิชาศิลปศาสตร์

สถำนที่: ห้อง C5-319
เวลำ
หัวข้อเรื่อง
12.00-13.00 น. Lunch Talk
กิจกรรม “โลกใหม่ในการเรียนรู้ ด้วยการเชื่อมโยงแบบ
ไร้พรมแดน”
(Cisco – Into The New World by Collaboration)

ผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยำกร
บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ จากัด (Cisco)

สถำนที่: ห้อง C5-320
เวลำ
หัวข้อเรื่อง
09.00-16.30 น. ห้องเรียนจาลองในยุคดิจิตอล (เยีย่ มชมได้ตลอดวัน)
กิจกรรมกำรบรรยำยพิเศษ
13.00-16.00 น. หัวข้อ “ชีวิตอิสระ กับการจัดการเทคโนโลยี”
(A Day in my life)
ผู้เข้าอบรมจะได้สัมผัสกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
อานวยความสะดวกในชีวิตประจาวัน การช่วยเตือนภาระ
งานของคุณครู (iCal) การใช้งานการอ่านให้ฟัง
(Dictations) การทางานเอกสาร แบบหลายหน้าจอ
รวมถึงเทคนิคพิเศษในการจัดการงานในชีวิตประจาวัน

ผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยำกร
Apple Professional Learning Partner
คุณชวพงศธร ไวสาริกรรม
Technology Specialist

สถำนที่: ห้อง C5-302 (ห้องนิทรรศกำร)
เวลำ
กิจกรรมหลักในห้องนิทรรศกำร
09.00-16.30 น. 1. “เปิดคลินิกวิจัย” โดยหน่วยงานสนับสนุนงานวิจัยภาครัฐ
2. นิทรรศการ “Digital University and Digital Transformation” โดยธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ จากัด (Cisco) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และ Apple Authorize Reseller
3. นิทรรศการ Research to Market โดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และการนาเสนอผลงานวิจัยและวิ ชาการของ
14 สานักวิชา ร่วมกับส่วนบริการงานวิจัย สานักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม พร้อมทั้ง
การจาหน่ายผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยร่วมกับผู้ประกอบการ

