รายชื่อวิทยากรในการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “การพัฒนาวิชาการสายรับใช้สังคม”
วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2554 เวลา 8.30 น. – 17.00 น.
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ
 เวลา 08.45 – 09.00 น.
กล่าวต้อนรับ และชีแ้ จงวัตถุประสงค์
1. นายสุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการ สกอ.
 เวลา 09.00 – 10.00 น.
บรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาวิชาการสายรับใช้สังคม
ทิศทางการผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21
1. ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
พิธีกร : นายสุรพล ธรรมร่มดี
: นางสาวปิยาณี วิริยานนท์
 เวลา 13.00 – 16.00 น.
กลุ่มที่ 1 การบริหารจัดการระบบการศึกษาเพื่อสนับสนุน
ให้เกิดการจัดการเรียนการสอนเพื่อรับใช้ชุมชน/สังคม
1. ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล (มธ.)
2. ผศ.สุนันทา วิบูลย์จนั ทร์ (มหิดล)
3. รศ.อานาจ เย็นสบาย (มศว.)
4. ดร.ทศพล ทองเที่ยง (มจธ.)
5. รศ.ดร.สุภาวณี สัตยาภรณ์ (มรภ.อุตรดิตถ์)
6. ผศ.รัชนี เพ็ชรค้าง (มรภ.อุตรดิตถ์)
7. รศ.วีระ สัจกุล (อาศรมศิลป์)
8. รศ.ประภาภัทร นิยม (อาศรมศิลป์)
9. คุณธีรพล นิยม (อาศรมศิลป์)
10. อ.สุรพล ธรรมร่มดี (วิทยากรกระบวนการ)
11. อ.อภิษฎา ทองสะอาด (ผูบ้ ันทึกฟริปชาร์ท)

 เวลา 10.00 – 12.00 น.
การอภิปราย เรื่อง การพัฒนาวิชาการสายรับใช้สังคม
โดยมหาวิทยาลัยนาร่อง
1. ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล (มธ.)
2. ผศ.สุนันทา วิบูลย์จนั ทร์ (มหิดล)
3. รศ.ศักรินทร์ ภูมิรัตน (มจธ.)
4. รศ.อานาจ เย็นสบาย (มศว.)
5. รศ.ดร.ฉัตรนภา พรหมมา (มรภ.อุตรดิตถ์)
6. รศ.ประภาภัทร นิยม (อาศรมศิลป์)
7. อาจารย์สุรพล ธรรมร่มดี ผู้ดาเนินรายการ

 เวลา 13.00 – 16.00 น.
กลุ่มที่ 2 อาจารย์ผู้สอนกับบทบาทของผู้สนับสนุนการ
เรียนรู้จากโจทย์ชุมชน/สังคม
1. ดร.ชัยวัฒน์ บุนนาค (มธ.)
2. อ.นันทินี มาลานนท์ (มธ.)
3. รศ.รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์ (มหิดล)
4. ผศ.สิงหนาท น้อมเนียน (มหิดล)
5. คุณสุเมธ ท่านเจริญ (มจธ.)
6. ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ (มจธ.)
7. อ.สิทธิธรรม โรหิตะสุข (มศว.)
8. อ.ประภัสสร ยอดสง่า (มศว.)
9. อ.ศิริวรรณ วิบูลย์ษา (มศว.)
10. อ.สุวิดา แสงสิหนาท (มศว.)
11. อ.ประพัน แจ้งเอี่ยม (มรภ.อุตรดิตถ์)
12. อ.รัชดา คาจริง (มรภ.อุตรดิตถ์)
13. อ.ธิป ศรีสกุลไชยรัก (อาศรมศิลป์)
14. อ.ประยงค์ โพธิ์ศรีประเสริฐ (อาศรมศิลป์)
15. อ.ชูวิทย์ สุจฉายา (อาศรมศิลป์)
16. รศ.ดร.วรรณา ประยุกต์วงศ์ (วิทยากรกระบวนการ)
17. อ.เปรมปรีติ หาญทนงค์ (ผู้บนั ทึกฟริปชาร์ท)
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 เวลา 13.00 – 16.00 น.
กลุ่มที่ 3 นักศึกษากับการเรียนรู้ในชุมชน
1. นางสาวกานต์พิชญา เกพเกษตรกุล (มธ.)
2. นางสาวชุติมา คีรีรัฐพิศาล (มธ.)
3. นางสาวจุฑาธิป บูรเทพ (มธ.)
4. นายไพโรจน์ คุณานุป
5. นางสาวบุษรา มุกดาสกุลภิบาล (มหิดล)
6. นายสถาพร ชนันไทย (มหิดล)
7. นางสาวสุวารี ชาญกิจมั่นคง (มจธ.)
8. นายนริษชา ต่อสุดกนก (มจธ.)
9. นายอภิชิต มุ่งก่ายกลาง (มศว.)
10. นางสาวรัตธิดา ธงชัย (มศว.)
11. นายอาพล อุ่นเรือน (มศว.)
12. นางสาวนงลักษณ์ คชรักซ์ (มศว.)
13. นางสาวชุติมา ณ ชน (มรภ.อุตรดิตถ์)
14. นายพรเทพ กันทอน (มรภ.อุตรดิตถ์)
15. นางสาวแพรวพร สุขัษเฐียร (อาศรมศิลป์)
16. นางสาวอิสริยา ทองชิว (อาศรมศิลป์)
17. นางสาวสุริศรา บัวนิล (อาศรมศิลป์)
18. นางสาวอรพินท์ กุศลรุ่งรัตน์ (อาศรมศิลป์)
19. อ.วีรวัฒน์ วรายน (วิทยากรกระบวนการ)
20. นางสาวรัตนิน สุพฤฒิพานิชย์ (ผู้บันทึกฟริปชาร์ท)
21. นายภคชาติ เตชะอานวยวิทย์ (ผู้บันทึกฟริปชาร์ท)

 เวลา 13.00 – 16.00 น.
กลุ่มที่ 4 ชาวบ้านคิดอย่างไรเมื่อมหาวิทยาลัยเข้ามามี
ส่วนร่วมพัฒนาชุมชน/สังคม
1. นายสมหมาย นัยโมกข์ (มธ.: ผอ.รร.จารุศรบารุง)
2. นายธรรมพล ศรีสุวรรณ (มธ.)
3. นางวลีพร ตัณฑพานิช (มธ.)
4. นายปัญญา ช่างเจริญ (มจธ.: ผูแ้ ทนชุมชน)
5. นายประเสริฐ เรืองกล้า (มศว.: ปราชญ์ชาวบ้าน)
6. นางลาณี ทองชิง (มศว.: ปราชญ์ชาวบ้าน)
7. นายฟื้น โชวันดี (มรภ.อุตรดิตถ์: ผู้นาชุมชน)
8. นายพงษ์เทพ ชัยอ่อน (มรภ.อุตรดิตถ์: นายก อบต.)
9. อ.ประภาพรรณ ฉัตรมาลัย (อาศรมศิลป์)
10. นายสมจอง รองแก้ว (อาศรมศิลป์)
11. นายนภัทร ศุภเอม (อาศรมศิลป์)
12. อ.ศิรินพร พุ่มมณี (วิทยากรกระบวนการ)
13. อ.ผ่อง เซ่งกิ่ง (วิทยากรกระบวนการ)
14. นายยิ่งยง ปุณโณปถัมภ์ (ผู้บนั ทึกฟริปชาร์ท)

 เวลา 16.00 – 16.45 น.
สรุปบทเรียนจากห้องสัมมนาย่อยทั้ง 4 ห้อง
- ผู้แทนจาก 4 ห้องย่อย

 เวลา 16.45 – 17.00 น.
กล่าวปิดสัมมนา
1. ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช
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