
(ราง) 
กาํหนดการประชมุสมัมนาวิชาการเมลด็พนัธุพชืแหงชาต ิครัง้ที ่11 

ระหวางวนัที ่20 – 23 พฤษภาคม 2557 
ณ โรงแรม แกรนด จอมเทียน พาเลซ เมอืงพทัยา จงัหวดัชลบรุ ี

โดย มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก และ สมาคมเมลด็พนัธุแหงประเทศไทย 

 

วนัองัคารที ่20 พฤษภาคม 2557  ณ หองประชมุ โรงแรม แกรนด จอมเทยีน พาเลซ เมอืงพทัยา จงัหวดัชลบรุ ี

07:30-08:30 น.  ลงทะเบยีน 

08:30-08:40 น.  ผูวาราชการจังหวัดชลบุรี / นายกเมืองพัทยา กลาวตอนรับ 

08:40-09:20 น.  นายกสมาคมเมล็ดพันธุแหงประเทศไทย กลาวรายงาน 

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกกลาวเปดงาน และมอบรางวัลผลงานวิจัย
ดเีดนทีน่าํเสนอในการประชุมทางวิชาการเมล็ดพนัธุแหงชาติ คร้ังที ่10 

09:20-10:00 น พิธีเปด และนําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร พรอมรบัประทานอาหารวาง 

10:00-11:00 น.  การบรรยายพเิศษ เรือ่งที ่1: ความกาวหนาของการผลักดนัประเทศไทยใหเปน Seed Hub 
โดย ดร.บญุญานาถ นาถวงษ กรรมการสมาคมการคาเมล็ดพันธุไทย และกรรมการสมาคมเมล็ด
พันธุแหงประเทศไทย 

11:00-12:00 น.  แลกเปล่ียนความคิดเห็นการเปน Seed Hub ของประเทศไทย 

12:00-13:00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13:00-14:00 น.  การบรรยายพเิศษ เรือ่งที ่2: การวจิยัและผลิตเมล็ดพนัธุขาว 
โดย ผูอํานวยการสํานักเมล็ดพนัธุขาว กรมการขาว 

14:00-15:00 น.  การนําเสนอผลงานวิจัย  

15:00-15:30 น.  พักรับประทานอาหารวาง 

15:30-16:30 น.  การนําเสนอผลงานวิจัย  

16:30-18:00 น. ประชมุใหญสามญัประจาํป 2556 

18:00-20:30 น.  รบัประทานอาหารเยน็ (งานเลีย้งรบัรอง) 

21:00 น. ปดรับการลงใหคะแนนนทิรรศการภาคโปสเตอรดีเดน 
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วนัพธุที ่21 พฤษภาคม 2557  ณ หองประชมุ โรงแรม แกรนด จอมเทยีน พาเลซ เมอืงพทัยา จงัหวัดชลบรุ ี

09:00-10:00น. การบรรยายพเิศษ เรือ่งที่ 3: การวิจยัและการผลติเมลด็พนัธุพชืตระกลูแตง 
โดย ผศ.ดร.จานุลักษณ ขนบด ีสถาบนัวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล ลานนา 

10:00-10:40 น. การนําเสนอผลงานวิจัย  

10:40-11:00 น. พักรับประทานอาหารวาง 

11:00-12:00 น. การนําเสนอผลงานวิจัย  

12:00-13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13:00–14:00 น. การบรรยายพเิศษ เรือ่งที่ 4: เทคโนโลยเีมลด็พนัธุสมยัใหม (Modern Seed Technology) 
โดย รศ.ดร.บญุมี ศิริ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

14:00-15:00 น. การนําเสนอผลงานวิจัย  

15:00-15:30 พักรับประทานอาหารวาง 

15:30-17:30 การเสวนาของนกัวิชาการเมลด็พนัธุรุนใหม: ทศิทางของงานวจิยัและการพฒันาวิชาการเมลด็
พันธุ 

 

วนัพฤหสับดทีี ่22 พฤษภาคม 2557 ณ หองประชมุ โรงแรม แกรนด จอมเทยีน พาเลซ เมอืงพทัยา จงัหวดัชลบรุ ี

09:00-10:00น.  การนําเสนอผลงานวิจัย  

10:00-10:30น.  การบรรยายเกีย่วกบัการเพาะขยายพนัธุ – ปรบัปรงุคดัเลือกสายพนัธุบวั  
โดย ผศ.ดร. ณ นพชัย ชาญศิลป 

10:30-11:00 น.  พักรับประทานอาหารวาง 

11:00-12:00 น.  - นําเสนอผลการเสวนาของนักวิชาการเมล็ดพันธุรุนใหม 
- สรุปการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุพืชแหงชาติ คร้ังที ่11 (ป 2557)  
- มอบประกาศโปสเตอรดีเดน 
- ปดการประชุม 

12:00-13:15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13:15 น. ผูเขารวมศกึษาดงูานพรอมกนับรเิวณหนาโรงแรมทีพ่กั 

13:30 น. ออกเดินทางจากโรงแรมที่พัก เมืองพัทยา เพ่ือไปวิหารเซียน 

14:30 น. เดินทางถึงวิหารเซียน เขาเย่ียมชมวิหารเซียน ใชเวลาประมาณ 45 นาที  

15:15 น. ออกเดินทางจากวิหารเซียน ผานเขาชีจรรย วัดญาณสงัวราราม เพ่ือเย่ียมชมไรองุน 

15:30 น. เดินทางถึงไรองุน เย่ียมชมไรองุน ใชเวลาประมาณ 45 นาท ี 

16:15 น. เดินทางออกจากไรองุน กลับโรงแรมที่พัก เมืองพทัยา 

17:15 น. เดินทางถึงทีพ่ักเมืองพัทยา  
(พักผอนชายหาดจอมเทียน รบัประทานอาหารเย็น และเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย) 
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วนัศุกรที ่23 พฤษภาคม 2557  ทศันศกึษาดงูาน  

07:15 น. ผูเขารวมศึกษาดงูานพรอมกันบริเวณหนาโรงแรมที่พัก (Check out ใหเรียบรอย) 

08:00 น. ออกเดินทางจากโรงแรมที่พักไปมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  

08:45 น. เดินทางถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขารับฟงการบรรยายสรุปเก่ียวกับการ
เพาะขยายพันธุ – ปรับปรุงคดัเลือกสายพันธุบัว พรอมชมสายพันธุบัวที่ไดรบัรางวัลชนะเลิศ
ระดบัโลก (ใชเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) 
โดย ผศ.ดร. ณ นพชัย ชาญศิลป   

09:45 น. ออกเดินทางจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มาสวนเสือศรีราชา 

10:45 น. เดินทางถึงสวนเสือศรีราชา เย่ียมชนสถานที่เพาะพันธุเสือโครงที่ใหญที่สุดในเอเชีย  
(ใชเวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง  

11:45 น. ออกเดินทางจากสวนเสือศรีราชา เย่ียมชมสะพานปลาอางศิลา  
(เพ่ือเลือกซื้อสินคาทะเล แหง/สด พรอมรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย) 

หมายเหต ุ: กําหนดการทัศนศึกษาอาจมีการเปล่ียนแปลงเวลาตามความเหมาะสม ขึน้กับสภาพการจราจร 

 

************************* 


