
จ ำนวนงำนแสดงทำงวิชำกำรที่เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและควำมยั่งยืน เช่น กำรประชุม 
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ชื่อเรื่อง ชื่องำน/กำรประชุม/สถำนที่ด ำเนินงำน
ประชุม 

วัน/เดือน/ปี 

จัดนิทรรศการ เรื่องเส้นทางนก
เงือก ในโครงการเส้นทางสาย
วิทยาศาสตร์ ของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ที่สวนป่า 
คณะวิทยาศาสตร์ มหิดล 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 10 มกราคม 2554 
 

Hornbills in Asia: prospect 
for future research and 
conservation 

7th International Meeting on “Cryo-
pheonix Project”, Phuket, Thailand 

17-20 January 2011 

กิจกรรมทางวิชาการ “13 
กุมภา วันรักษ์นกเงือก” 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยามหิดล กุมภาพันธ์ 2554 
 

เรื่อง Research and 
conservation of hornbills 
in Thailand: nest adoption 
and Budo Hornbill 
Conservation and 
Education Center, 
Thailand 

Partners for Wildlife Summit and The 
Zoos and Aquarium Committing to 
Conservations (ZACC), Seattle, USA 

4-11 March 2011 

งานประชุมวิชาการสาหร่าย
และแพลงก์ตอนแห่งชาติ  
ครั้งที่ 5   

โรงแรมบีพี สมิหรา บีช รีสอร์ท จังหวัดสงขลา 16-18 มีนาคม 2554   

เรื่อง Research and 
conservation of hornbills 
in Thailand 

งานประชุมเชิงปฏิบัติการ Conservation and 
study of hornbills in China, Kadorie 
Farm & Botanic Garden Cooperation, 
Guangxi, China 

20-25 March 2011 

 

 

 

 



กิจกรรม ชมสวนทุเรียน 
รับฟังปัญหา และช่วยกันหา
วิธีการแก้ปัญญา ในค่าย
วิทยาศาสตร์ พสวท.  
ภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 25 

จ. นนทบุรี 22-26 มีค. 2554 

SEA Future education 
expo 2011  

รอยัล พารากอน ฮอลล์  
ห้างสรรพสินค้าพารากอน กรุงเทพฯ 

5-6 เมษายน 2554 

เรื่องนกเงือกกับนักปลูกป่า ค่ายวิทยาศาสตร์ฤดูร้อน ให้แก่นักเรียน 
ทุน พสวท ระดับมัธยมศึกษา 

25 เมษายน 2554 

เรื่องนกเงือกกับความยั่งยืนใน
ระบบนิเวศ 

งานปาฐกถาชุดสิรินธร ครั้งที่ 26 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2 พฤษภาคม 2554 

งานทุเรียนนนท์ 
(เป็นวิทยากรในการเสวนา  
ให้ความรู้เรื่อง งานวิจัยทุเรียน
นนทบุรี) 

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์  
จ. นนทบุรี 

5-15 พค. 2554 

จัดกิจกรรมพิเศษ Science 
Café  
1.เรื่อง “วิทยาศาสตร์แห่ง
อนาคต เพ่ือสิ่งแวดล้อม... 
ที่ดีกว่า” ในหัวข้อ  
“Bio-Plastic และ Nano 
devices for Environment”   

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

25 พ.ค. 2554 

เรื่อง “วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ 
เพ่ือพลังงานสะอาดและ
พลังงานทางเลือก”  

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

22 มิ.ย. 2554 

โครงการ ศึกษาดูงานด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมส าหรับนักศึกษา
ปริญญาโท  

 25-26 มิย. 2554  

เรื่องนกเงือกกับการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 16 สิงหาคม 2554 
 

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์  
Open house ครั้งที่ 19  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  17 สิงหาคม 2554 



 

งานมหิดลวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  19-20 สิงหาคม 2554 

งานประชุมวิชาการ 
Environmental Health and 
Toxicology Research 
Conference 

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ 21 สิงหาคม 2554 

กิจกรรมปลูกป่าชายเลน กับ
กองทัพเรือ จังหวัดสัตหีบ  

 27-28 สค. 2554 

กิจกรรมเดิน Rally  
นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์  
ครั้งที่ 8 

รร. สาธิตเกษตร ร่วมกับภาควิชาพฤกษศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

3 กย. 2554 

เรื่อง Research and 
conservation of hornbills 
in Thailand 

มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย แปซิฟิก 8 กันยายน 2554 

 Implementation of basic 
research in hornbill  
conservation: management  
of nest cavities 

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย 

10-12 ตุลาคม 2554 

เรื่อง Research and 
conservation of hornbills 
in Thailand 

Sarawak bird race, Sarawak, Malaysia 29-30 October 2011 

เรื่อง Research and 
conservation of hornbills 
in Thailand 

University of Malaysia Sarawak, Malaysia 29-30 October 2011 

เรื่อง Research and 
conservation of hornbills 
in Thailand 

Permai Rainforest Resort, Malaysia 29-30 October 2011 

เรื่อง Research and 
conservation of hornbills 
in Thailand 

Sarawak Forestry Corporation, Malaysia 29-30 October 2011 

 


