
(ร่าง)  
ก าหนดการ งาน สวทช. – วิทย์ สัญจร ประจ าปี 2561 

“วิจัยเข้มแข็ง เสริมแกร่งภูมิภาค” 
วันศุกร์ที่ 15 มถิุนายน 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น. 

ณ ห้องประชุมทับทมิสยาม 1 สุนีย์แกรนด์โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดอุบลราชธานี 
ก าหนดการ 

08.30 - 09.30 น. 
 
09.30 – 09.45 น. 
 
 
 
09.45 – 10.00 น. 
 
 
 
10.00 – 10.20 น. 
 
 
 
10.20 – 10.35 น. 
 
 
 
10.35 – 11.20 น. 
 
 
 
11.20 – 11.40 น. 
 
11.40 – 12.00 น. 
 
12.00 - 13.00 น. 

ลงทะเบียน รับเอกสาร อาหารว่าง 
 
พิธีเปิดงานและกล่าวต้อนรับ  
โดย นายสฤษดิ์ วิฑูรย ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี 
 
กล่าวรายงาน  
โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกลุ  
ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
 
กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษนโยบายของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
พิธีมอบโล่รางวัล “วิทย์แปงบ้านอีสานแปงเมือง” 
โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
บรรยายพิเศษ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมพลังขับเคลื่อนอีสาน 
โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกลุ  
ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
 
พิธีลงนามความร่วมมือการใช้ วทน. ในการส่งเสริมเศรษฐกิจในภูมิภาค (รอยืนยนั)  
 
ชมนิทรรศการ 
 
รับประทานอาหารกลางวัน 

ห้องวิทย์เพ่ือชุมชน 
13.30-14.00 น. บรรยายพิเศษ “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือชุมชน”  

โดย คณุวิราภรณ์  มงคลไชยสิทธ์ิ  รองผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
และ ผู้อ านวยการสถาบันการจดัการเทคโนโลยีและนวตักรรมเกษตร 

14.00-16.00 น. เสวนา “เกษตรกรรุ่นใหม่ ก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” 



• การท าเกษตรอินทรีย์ ด้วยนวัตกรรม 
โดย นายปิยะทัศน์ ทัศนิยม ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านหนองมัง 

• จากมหาบัณฑิตสู่เกษตรกรผู้ปลูกพริกแปลงใหญ่ 
โดย นางสาวสุจิตรา  จันทะศลิา ประธานวิสาหกิจชุมชนผูผ้ลิตพริกแห้งปลอดภัยเพื่อการแปรรูปและส่งออก 
บ้านโนนติ้ว 

• เกษตรกรรุ่นใหม่หัวใจวิทยาศาสตร์ 
โดย นายพงพัฒน์ แก้วพะเนาว์ ประธานแก้วพะเนาว์ออร์แกนิคฟารม์ 

ด าเนินรายการโดย คณุวิลาวณัย์ เอื้อวงศ์กูล นักวิชาการอิสระ 

ห้องวิทย์เพื่อพัฒนาคน 
13.30-14.00 น. บรรยายพิเศษ “สวทช. กับการพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ 

Thailand 4.0” 
โดย ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกลุ รองผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

14.00-16.00 น. ห้องที่ 1 
Workshop “การบูรณาการ STEM Education สู่การ
ปฏิบัติจริง”  
โดย ดร.บัญชา แสนทวี ผูจ้ัดการ งานวิทยาศาสตร์ใน
โรงเรียนชนบท ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และทีมนักวิชาการ 

ห้องที่ 2 
สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ 
และ (Workshop) กจิกรรมเรียนรู้การสื่อสารระหว่างคน
กับเคร่ืองจักรกลแบบง่าย 
“Bridging the Gap between Man and Machine” 
โดย ดร. ธีรวิทย์ วิไลประสิทธ์ิพร อาจารย์ประจ า School of 
Information Science and Technology, 
Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology 
(VISTE ศิษย์เก่าทุนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสี าหรบัเด็กและเยาวชน (Junior 
Science Talent Project: JSTP) 

ห้องวิทย์เพ่ือธุรกิจ 
13:30-13:45 น.     กล่าวเปิดการเสวนา “วิทย์เพ่ือธุรกิจ” 

โดย รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร ผู้อ านวยการโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ส านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ (สวทช.) 

13:45–14:30 น. บรรยายพิเศษ “SME ไทยเข้มแข็งด้วยบริการจากภาครัฐ” 
โดย ดร.ทรงพล มั่นคงสุจรติ ที่ปรกึษาอาวุโสโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP)  
และ คณุชัยวุฒิ สีทา วิศวกรผูเ้ชี่ยวชาญข้อมูล NQI ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) 

14.30-16.00 น. เสวนา “เทคนิคสู้ชีวิต ท าธุรกิจให้ติดปีก” 
โดย รศ.ดร. อนสุรณ์ ชินสุวรรณ  ผู้เชี่ยวชาญจาก มหาวิทยาลยัขอนแก่น, ดร.อัศวิน  อมรสิน  ผู้เชี่ยวชาญจาก
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, คณุสรุฉัตร  ยอดเพชร ผู้เชี่ยวชาญอิสระ, คุณจริง  ดินเชิดชู หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.พลังเทวดา, 
คุณบรรจง  แสนยะมูล หุ้นส่วนผู้จดัการ หจก.ไร่แสนด ี

 


