กำหนดกำรประชุมวิชำกำร และ ประชุมใหญ่ สำมัญประจำปี 2560
สมำคมวิทยำศำสตร์ กำรกีฬำแห่ งประเทศไทย
“SPORTS SCIENCE 4.0”
วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้ องประชุมชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (25 ชั้น) การกีฬาแห่ งประเทศไทย
………………………………
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
08.00 – 08.30 น.
ลงทะเบียน
08.30 – 08.45 น.
กล่าวรายงาน โดย นายกสมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย
08.45 – 09.00 น.
พิธีเปิ ด โดย ผูว้ า่ การการกีฬาแห่งประเทศไทย
09.00 – 09.30 น.
ปาฐกถาเกียรติยศ “ศ.นพ.อวย เกตุสิงห์” เรื่ อง สถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย
กับการพัฒนากีฬาชาติ
โดย ผูว้ า่ การการกีฬาแห่งประเทศไทย
09.30 – 09.45 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
09.45 – 10.45 น.
การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Performance assessments for the elite wheelchair athlete”
วิทยากร
Prof. Dr. James Laskin
10.45 – 11.45 น.
การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “CPET in Sports Science”
วิทยากร
ผศ.สิ ทธา พงษ์พิบูลย์
11.45 – 12.30 น.
ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2560 และเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดใหม่
12.30 – 13.30 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 14.30 น.
Workshops
- CPET in Sports Science / ผศ.สิ ทธา พงษ์พิบูลย์
14.30 - 14.45 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 -16.00 น.
Workshops
- Strength & Conditioning / ดร.ชลชัย อานามนารถ

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 10.30 น.

10.30 – 10.45 น.
10.45 – 12.00 น

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.15 น.

14.15-14.30 น.
14.30-15.30 น.

ลงทะเบียน
การเสวนาในหัวข้อ “Road map of sports science to Tokyo 2020 and beyond”
วิทยากร
ผศ.ดร. สื บสาย บุญวีรบุตร
ผูเ้ ชี่ยวชาญสาขาจิตวิทยาการกีฬา
สมาคมจิตวิทยาการกีฬา
ผศ.ดร. นิลมณี ศรี บุญ
ผูเ้ ชี่ยวชาญสาขาการจัดการทางการกีฬา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณณัฐวุฒิ เรื องเวส
รองผูว้ า่ การฯ ฝ่ ายกีฬาเป็ นเลิศและ
วิทยาศาสตร์การกีฬา
การกีฬาแห่งประเทศไทย
ผูด้ าเนินการอภิปราย ศ.นพ.อรรถ นานา
พักรับประทานอาหารว่าง
การเสวนาในหัวข้อ “Long Term Athletic Development: Taller, Stronger and Mentally Tough”
วิทยากร
นพ.กรกฤษณ์ ชัยเจนกิจ
ผูเ้ ชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์การกีฬา
มหาวิทยาลัย มหิ ดล
ดร.อลิสา นานา
ผูเ้ ชี่ยวชาญสาขาโภชนาการการกีฬา
มหาวิทยาลัย มหิ ดล
ผศ.ดร. นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร
ผูเ้ ชี่ยวชาญสาขาจิตวิทยาทางการกีฬา
มหาวิทยาลัย บูรพา
ผูด้ าเนินการอภิปราย โดย ผศ.นพ.โอภาส สิ นเพิม่ สุขสกุล
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Innovation and Translation in Sports Science Research”
วิทยากร
ผศ.ดร. ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ผศ.ดร.วีรวัฒน์ ลิ้มรุ่ งเรื องรัตน์
มหาวิทยาลัย มหิ ดล
พักรับประทานอาหารว่าง
การเสาวนาวิทยาศาสตร์การกีฬา “Sports Science Highlight 2017”
วิทยากร
ผศ.ดร.ราตรี เรื องไทย
ผูเ้ ชี่ยวชาญสาขาสรี รวิทยาการกีฬา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ.ดร.ชนินทร์ชยั อินทิราภรณ์
ผูเ้ ชี่ยวชาญสาขาการฝึ กสอนกีฬา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผูด้ าเนินการอภิปราย โดย รศ.ดร.ดรุ ณวรรณ สุขสม

หมายเหตุ* กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

