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(ร่าง) ก าหนดการงานประชุมวิชาการ  
“โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม คร้ังที่ 1” 

 

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2558 เวลา 08.00 – 17.00 น. 
ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร 

.................................................................................................................................................................. 

ภาคเช้า สถานที่: ห้องประชุมใหญ่ 

เวลา   รายละเอียด 

08.00 – 09.00 น.  ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 

09.00 – 09.15 น.  ประธานพร้อมคณะผู้จดังานเดินชมบูธนิทรรศการและผลงานวิจัยโปสเตอร์ของนักศึกษาท่ีได้รับทุน  
   โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจยัเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ระดับปริญญาโท 

09.15 – 09.30 น.  กล่าวต้อนรับ  
   รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ  
   รองผู้อ านวยการส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยดา้นการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน ์

09.30 – 10.00 น.  ประธานกลา่วเปิดงานและปาฐกถาน า 
   ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

10.00 – 10.15 น.  พักรับประทานอาหารว่างและเครือ่งดื่ม 

10.15 – 10.45 น.  ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “แนวโน้มอุตสาหกรรมไทยในยุคเศรษฐกิจ AEC” 
   ดร.กอบศักดิ์ ภตูระกูล ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ ธนาคาร กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

10.45 – 11.30 น.  สัมมนาเผยแพร่ความรู้ในหัวข้อ “บริการภาครัฐ ยกระดับงานวิจัยเพ่ือภาคอุตสาหกรรม”   
  คุณสุวภิา วรรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

11.30 – 12.15 น.  เสวนา “ความร่วมมือด้านการวิจยัระหว่างนักวิจัยจากภาครัฐกับภาคอุตสาหกรรม และการน าผลงานวิจัยไป
ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์” โดยอาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับทุน และผูป้ระกอบการที่ร่วมสนับสนุนทุนพัฒนา
นักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม 

12.15 – 13.30 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
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ภาคบ่าย สถานที:่ ห้องประชุมยอ่ย  

เวลา   รายละเอียด 

13.30 – 15.30 น.  นักศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการคัดเลือกน าเสนอความก้าวหนา้ในงานวิจัยท่ีได้รับทุนในรูปแบบปากเปล่า 
   โดยแบ่งห้องตามกลุ่มอุตสาหกรรม (ล าดับการน าเสนอตามเลขท่ีสญัญา) ดังนี ้

(1) กลุ่มเกษตร เช่น เกษตรกรรม (พืช-สัตว์) และเครื่องจักรกลทางการเกษตร 
PHD56I0009 นางมรกต นันทไพฑรูย ์
PHD56I0010 นายพุทธิพงษ์ หงษ์ทอง 
PHD56I0039 นางสาวอัยยาภาส์ ปาหลัง 
PHD56I0048 นางสาวคณาภรณ์ สุจริต 
PHD56I0065 นายวัชรวิทย์ มีหนองใหญ ่
 

(2) กลุ่มอาหารและเครื่องดืม่ แปรรูปสินค้าการเกษตร 
PHD56I0014 นางสาวอัจฉราพร พงษ์พิชัยอุดม 
PHD56I0017 นางสาวปิติรตัน์ กลิ่นธรรม 
PHD56I0053 นายจิรพิพรรธ แพรไพศาล 
PHD56I0055 นางสาวสิริพร เขยไชย 
PHD56I0071 นายนิรันดร จันทร์ลาด 
 

(3) กลุ่มวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ เช่น ยา สมุนไพร ชีวเวชศาสตร์ และเทคโนโลยีชีวภาพ 
PHD56I0002 นางสาวชญานิน กีรตไิพบูลย ์
PHD56I0011 นางสาวรัตยา สุโภไควณิช 
PHD56I0018 นายศุภกิจ คชาอนันต ์
PHD56I0029 นางสาวศิริพรรณ โสบานบัว 
PHD56I0056 นางสาวสุพรรณิการ์ ขาววิเศษ 
 

(4) กลุ่มเคมีและวัสดศุาสตร์ เช่น ปิโตรเลยีมปิโตรเคมี ยางและผลิตภัณฑ์ยาง พอลิเมอร์ และเซรามิก 
PHD56I0008 นางสาวรยากร นกแก้ว 
PHD56I0019 นางสาวสโรชา เรือนแป้น 
PHD56I0020 นางสาวพิชชา ลิ่วชิรากรณ ์
PHD56I0028 นายสุวัฒน์ พลอยเพ็ชร 
PHD56I0074 นายภุชงค์ ทับทอง 
 

(5) กลุ่มพลังงานทดแทนและสิ่งแวดลอ้ม เครื่องจักรโลหการและชิ้นส่วนยานยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์  
PHD56I0042 นางสาววนิดา เหล่ารักษาเกียรต ิ
PHD56I0045 นางสาวเชษฐ์อาภา ยิบยินธรรม 
PHD56I0046 นางสาวปิยะนุช อินทร์บ ารุง 
PHD56I0059 นายสายณัห์ ปล้องงูเหลือม 
PHD56I0064 นางสาวเปมิกา ศึกสงคราม 
PHD56I0076 นายตรเีนตร เทพอุดม 
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เวลา   รายละเอียด 

13.30 – 15.30 น. นักศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการคัดเลือกน าเสนอความก้าวหน้าในงานวิจัยท่ีได้รับทุนในรูปแบบโปสเตอร์  
 แบ่งตามกลุ่มอตุสาหกรรม 
 

(1)  กลุ่มเกษตร เช่น เกษตรกรรม (พืช-สัตว์) และเครื่องจักรกลทางการเกษตร (20) 
 MSD56I0023 นายยุทธพงค์ ด าศรีสุข  MSD56I0122 นายชณัฐ วิพัทนะพร 
 MSD56I0041 นางสาววันทนา เจริญโอสถ  MSD56I0123 นางสาวรณาพร เสนาสุธรรม 
 MSD56I0073 นางสาวชลัชวรรณ แสนเสมอ  MSD56I0124 นายบรรลุ เพียชิน 
 MSD56I0094 นางสาวกฤษณา ปัญญาไว  MSD56I0127 นางสาวนันทาวดี บุญศร ี
 MSD56I0095 นายอริย์ธัช อริยวงค ์  MSD56I0151 นางสาวไอสยา หิรญัรัตน ์
 MSD56I0096 นายอาทิตย์ ไพรินทร ์  MSD56I0172 นางสาวธนิษเฐียร ปญัญามงคล 
 MSD56I0109 นางสาวจิตตมิา โสตถิวิไลพงศ์  MSD56I0173 นายสุนทร โมลา 
 MSD56I0110 นางสาวนิภาพร ดวงแก้ว  MSD56I0174 นายอภิชัย เจนจบ 
 MSD56I0111 นายอภิวัฒน์ วงศ์จินดาคณุ  MSD56I0175 นางสาวดณยีา เห่งพุ่ม 
 MSD56I0116 นางสาวศิริวรรณ ตั้งจิตวิบูลย์กิจ  MSD56I0187 นายสุรศักดิ์ ปิดความลับ 
  

 (2)  กลุ่มอาหารและเครื่องดืม่ แปรรูปสินค้าการเกษตร (8) 
 MSD56I0035 นางสาวพาณี ปัญญศิร ิ  MSD56I0147 นางสาววรางคณา อังคณานนท์ 
 MSD56I0074 นางสาวตรีทิพย์ ช่ืนสันต ์  MSD56I0152 นายศราวุธ ชะชิกุล 
 MSD56I0112 นางสาววราพร รตันเสนา  MSD56I0153 นางสาวกานต์รวี กลีบแก้ว 
 MSD56I0141 นางสาวปิยมาศ รักสวสัดิ ์  MSD56I0154 นางสาวดวงใจ แก้วจั่น 
 

 (3)  กลุ่มวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ เช่น ยา สมุนไพร ชีวเวชศาสตร์ และเทคโนโลยีชีวภาพ (11) 
 MSD56I0045 นางสาวคณสันันท์ วรนาม  MSD56I0085 นางสาวณัฐอภสิรา อุทธจักร 
 MSD56I0050 นายวิระพงษ์ คันธะมาลา  MSD56I0137 นายนัฐชานนท์ เขาราธ 
 MSD56I0053 นางสาวนิตาภา อินชัย  MSD56I0150 นางสาวกิตติมา บุตรจันทร ์
 MSD56I0059 นางสาวนงเยาว์ ขัดตะ๊  MSD56I0178 นางสาวคอดีญะฮ์ เฉลิมไทย 
 MSD56I0060 นางสาววิไลวรรณ สุขเมือง  MSD56I0179 นายปัทมพงค์ ใจกลม 
 MSD56I0062 นางสาวธัญลักษณ์ ตั้งตัว 
 

 (4)  กลุ่มเคมีและวัสดศุาสตร์ เช่น ปิโตรเลียมปิโตรเคมี ยางและผลติภัณฑ์ยาง พอลิเมอร์ และเซรามกิ (22) 
 MSD56I0004 นางสาวปิยรตัน์ดา จันทราพานิชกลุ MSD56I0067 นางสาวกรณิกา เวียงลอ 
 MSD56I0005 นางสาววฤษภร รักซ้อน  MSD56I0068 นายศักดิ์ สารจินดาพงศ ์
 MSD56I0007 นางสาวมุทิตาพร พิมพด์ีด  MSD56I0076 นางสาวณัฐชยา สคุ าภรีักษ์ 
 MSD56I0008 นายภวัฐพงศ์ ทรัพย์ศุภวัฒน ์  MSD56I0081 นางสาวกุลสุชา ปิ่นเงิน 
 MSD56I0010 นางสาวปกเกศ สุวรรณกาศ  MSD56I0082 นายภาณุพงศ์ ศรีมาลานนท์ 
 MSD56I0011 นางสาวพิชามญช์ุ องค์ศรีตระกูล MSD56I0087 นางสาวกิตติยา จิตกลาง 
 MSD56I0016 นายชเนษฎ์ วรบุตร   MSD56I0106 นายธวัชชัย จุฑามาศ  
 MSD56I0017 นายดลภพ ศรีบุดดา  MSD56I0132 นายคนัน ธนกุลชัยทวี 
 MSD56I0032 นางสาวทักษิณา เรืองเจริญ  MSD56I0146 นายนัฐทรย์ สามารถ 
 MSD56I0057 นางสาวศศิกร อินทรศร ี  MSD56I0181 นางสาวสาวิตรี บ่อเกิด 
 MSD56I0066 นายดลวัฒน์ ดสีม   MSD56I0182 นางสาวคณาธิป อิสระกลุ 
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เวลา   รายละเอียด 

13.30 – 15.30 น. นักศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการคัดเลือกน าเสนอความก้าวหน้าในงานวิจัยท่ีได้รับทุนในรูปแบบโปสเตอร์  
 แบ่งตามกลุ่มอตุสาหกรรม (ต่อ) 
 

 (5)  กลุ่มพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม เครื่องจักรโลหการและชิ้นส่วนยานยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ (27) 

 MSD56I0019 นายศิวัช ชัยฤกษ์   MSD56I0138 นางสาวสิรินันท์ ทาเจริญ 
 MSD56I0024 นางสาวปิ่นอุมา แก้วรักษา  MSD56I0143 นางสาวปฐมาภรณ์ อาทิเวช 
 MSD56I0028 นายกิตติพงศ์ รงคะเดชไพบูลย ์ MSD56I0157 นายณัฏฐาทัศน์ เจ้ยเปีย้ว 
 MSD56I0029 นางสาวทิติยา ทองสอง  MSD56I0158 นางสาวคอลีญะห์ สะน ิ
 MSD56I0031 นางสาวสุนสิา ปู่เถา   MSD56I0159 นางสาวจรียา สทานสตัย ์
 MSD56I0033 นางสาวกนกพร ไกยวงศ ์  MSD56I0164 นายชินภัทร ธุระการ 
 MSD56I0034 นายศรายุ เคหวิวัชชรัชกุล  MSD56I0167 นายจิตตฤณ นิมิตเพิ่มพูน 
 MSD56I0077 นางสาวอาอีเสาะ สาและ  MSD56I0170 นางสาวอภิรดี อดุมสุข 
 MSD56I0083 นายนพพล สิริวัฒนากร  MSD56I0177 นางสาวกนกวรรณ เจียะรัตน ์
 MSD56I0090 นายกิตติ มหาวงศนันท์  MSD56I0180 นางสาวชลวรรณ ธรรมรักษา 
 MSD56I0093 นายกฤษฎา โพธ์ิสัย   MSD56I0183 นายธีรยุทธิ์ สุภาเพ็ชร ์
 MSD56I0097 นายกิตติคณุ เกษตรเวทิน  MSD56I0188 นายพลิษฐ์ จารุจารีต 
 MSD56I0098 นายพงษ์ศักดิ์ จุมพลพงษ์  MSD56I0190 นายปริญญา นูวบุตร 
 MSD56I0103 นางสาวพัชยา โตบารมีกุล 
 
15.30 – 15.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครือ่งดื่ม 
 
15.45 – 17.00 น.  ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปรญิญาโทและปริญญาเอก (แยกห้อง) 

   ระดับปริญญาโทโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลีพร วาริทสวสัดิ์ หล่อทองค า 
   ผู้จัดการส านักประสานงานโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ปริญญาโท 

   ระดับปริญญาเอกโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ภวสันต์  
   ผู้อ านวยการโครงการพัฒนานักวิจยัและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม 

17.00 น.   ปิดงาน 


