การประชุมวิชาการสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 42 ประจําปี 2556
เรื่อง “แนวโน้มการสอนและการวิจัยทางสรีรวิทยา
เพื่อมุ่งสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
หลักการและเหตุผล
การพัฒนาของสังคมและการเติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน รวมทั้ง
การเปิดการค้าเสรีในสมาคมประชาชาติแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN)
นํา ไปสู่ ก ารสื่ อ สารที่ ไร้ ขี ด จํา กั ด ทํา ให้ เกิ ด การส่ งต่ อ ระบบความก้า วหน้า ทาง
เทคโนโลยี การศึกษา และวิทยาการทางการแพทย์ที่ทันสมัย จึงจําเป็นต้อ ง
เตรียมพร้อมในการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ทั้งในด้านการศึกษาและการวิจัยใน
หลายสาขาวิขา สรีรวิทยาเป็นศาสตร์ทางการแพทย์สาขาหนึ่งที่จําเป็นต้องมี
การศึกษา วิจัย และพัฒนาให้ก้าวหน้า เพื่อรองรับและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพที่
อาจจะเพิ่มขึ้นในอนาคตหลังจากการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังนั้น
ความร่วมมือทางการศึกษา และการวิจัยกับสถาบันต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียนจึง
เป็ น สิ่ ง สํ า คั ญ ที่ จ ะนํ า ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า มาสู่ สั ง คม เพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมาย
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาประเทศอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและสามารถแข่ ง ขั น กั บ
ประเทศอื่นๆ ในประชาคมอาเซียนได้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อถ่ายทอดความรู้ถึงแนวทางการพัฒนาการศึกษาและการวิจัยใน
สาขาสรีรวิทยาเมื่อประเทศไทยก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการศึกษาและการวิจัยในสาขาสรีรวิทยา
หรือสาขาที่ใกล้เคียงจากมุมมองของนักวิชาการจากประเทศในอาเซียน
3. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนและ
การวิจัยระหว่างวิทยากร นักวิชาการและผู้เข้าร่วมประชุม อันจะนาไปสู่ความ
ร่วมมือระหว่างสถาบันต่างๆ
4. เพื่อเผยแพร่ความรู้และพัฒนาการทางการศึกษาและวิจัยสาขา
สรีรวิทยาที่ก้าวหน้าทันสมัยแก่ผู้เข้าร่วมประชุม
5. เพื่อส่งเสริมให้มีความร่วมมือทางด้านการศึกษาและการวิจัยสาขา
สรีรวิทยากับสถาบันต่างๆทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
6. เพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกและผู้สนใจ เพื่อความสมานฉันท์
ของประเทศชาติ ในระดับนักวิชาการจากทุกสถาบันทั่วประเทศ

กิจกรรม
การประชุม 3 วัน ประกอบด้วยการบรรยาย การสัมมนา การนําเสนอผลงาน
ทางวิ ช าการ ในรู ป แบบการนํ า เสนอแบบปากเปล่ า โปสเตอร์ การออกร้ า นแสดง
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการสอน การวิจัยทางสรีรวิทยา รวมทั้งมีการจัดงาน
มุฑิตาจิตแด่อาจารย์สรีรวิทยาอาวุโสด้วย

วิธีการสมัคร
วิธีที่ 1 สมัครลงทะเบียนแบบ online ที่ http://ps42conf.medicine.swu.ac.th
วิธีที่ 2 สมัครลงทะเบียนโดยการส่งทางโทรสาร ดาวน์โหลด ใบสมัครได้ที่
http://ps42conf.medicine.swu.ac.th

Trends in Physiological
Teaching and
Research towards
AEC

กรอกใบสมัครในแบบฟอร์มการลงทะเบียนแล้วส่งใบสมัครทางโทรสาร
02-2601533
หลั ง จากลงทะเบี ย นวธี ที่ 1 หรื อ 2 แล้ ว กรุ ณ าโอนเงิ น เข้ า บั ญ ชี อ อมทรั พ ย์
ธนาคารกรุงไทย สาขา มศว ประสานมิตร เลขที่บัญชี 981-1-45779-4 ชื่อบัญชี
“การประชุมสรีรวิทยา ครั้งที่ 42” (กรุณาระบุชื่อ-นามสกุล ผู้ลงทะเบียนใน slip
ใบโอนเงินด้วย) และ
- scan slip ใบโอนเงินแล้ว attach file ส่งมาที่ ps42conf@gmail.com หรือ
- ส่งทางโทรสาร 02-2601533 หรือ
- ส่งทางไปรษณีย์ ถึง อ.ดร.ปิยะนุช ปัทมสถาน ภาควิชาสรีรวิทยา คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ผู้เข้าร่วมประชุม
อาจารย์ผู้สอนสรีรวิทยา นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา สมาชิก
สรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย และนักวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องที่มีความสนใจ
จํานวนประมาณ 100 คน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-6495376 หรือ
ps42conf@gmail.com

การประชุมวิชาการสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42
ประจําปี 2556
วันที่ 24 – 26 เมษายน พ.ศ.2556
ณ โรงแรมโนโวเทล ชะอํา จ.เพชรบุรี

ค่าลงทะเบียน
(รวมค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเอกสาร ตลอดการประชุม 3 วัน)
ก่อน 28 ก.พ. 56
หลัง 28 ก.พ. 56
สมาชิกสรีรวิทยาสมาคมฯ
3,000 บาท
3,500 บาท
บุคคลทั่วไป
3,500 บาท
3,500 บาท
นิสิต นักศึกษา ปริญญาโท – เอก
2,000 บาท
2,500 บาท

กําหนดการประชุม
วันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ.2556

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ.2556

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ.2556

11.00-13.00 น.
13.00-13.15 น.

09.00-10.30 น.

บรรยายปาฐกถาดิถี จึงเจริญ
เรื่อง Herbal Medicine Research towards AEC
โดย Prof. Ibrahim Jantan, Kebangsaan University,
Malaysia

09.00-10.30 น.

10.30-10.45 น.
10.45-12.15 น.

รับประทานอาหารว่าง
อภิปรายกลุ่ม
เรื่อง Physiological Research Collaborations
โดย Prof. Ibrahim Jantan
Dr. Andrew Moorhouse
School of Medical Science, University of New South
Wales, Australia
ศ.ดร.นทีทิพย์ กฤษณามระ
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อภิปรายกลุ่ม
เรื่อง ผลกระทบของรูปแบบการจัดการสอนต่อวิชาสรีรวิทยา
โดย รศ.ดร.ศิริพันธ์ หิรัญญะชาติธาดา
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ.นพ.โชติ วีระวงษ์
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

10.30-10.45 น.

รับประทานอาหารว่าง

10.45-11.45 น.

นําเสนอผลงานวิชาการแบบปากเปล่า

11.45-12.00 น.

พิธีส่งมอบธงเจ้าภาพ และพิธีมอบรางวัล
ผู้นําเสนอผลงานดีเด่น

13.15-13.30 น.

ลงทะเบียน
กล่าวต้อนรับ โดย รศ.พญ.ดวงพร วีระวัฒกานนท์
นายกสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย
พิธีเปิดการประชุม โดย ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ
อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

13.30-14.30 น.

บรรยายปาฐกถาอวย เกตุสิงห์
เรื่อง แนวทางความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา
เพื่อการพัฒนาสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
โดย ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ

14.30-14.45 น.
14.45-15.45 น.

รับประทานอาหารว่าง
บรรยายพิเศษ เรื่อง Research Policy towards AEC
โดย รศ.ดร.สุรพจน์ วงศ์ใหญ่
คณะการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต

18.00 น.
18.30 น.

งานมุทิตาจิตนักสรีรวิทยาอาวุโส
รับประทานอาหารเย็น ร่วมงานเลี้ยง
และชมการแสดงจากสถาบันต่าง ๆ

12.15-12.45 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

12.45-13.30 น.

นําเสนอผลงานวิชาการแบบโปสเตอร์

13.30-15.00 น.

นําเสนอผลงานวิชาการแบบปากเปล่า

12.00-14.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

15.00-15.15 น.

รับประทานอาหารว่าง

14.00-16.00 น.

เดินทางกลับกรุงเทพฯ

15.15-16.30 น.

นําเสนอผลงานวิชาการแบบปากเปล่า

16.30-17.30 น.

ประชุมสามัญประจําปีสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็น

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อนําเสนอในการประชุม
รูปแบบปากเปล่า หรือโปสเตอร์
ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556
ดูรายละเอียดที่ http://ps42conf.medicine.swu.ac.th

