กาหนดการในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสานักงานการวิจัยแห่งชาติ
“60 ปี วช. พัฒนาไทย ด้วยวิจัยและนวัตกรรม”
ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช. 1 สานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562
0๗.00 – ๐๘.๒๕ น.
๐๘.๒๕ – ๐๘.๓๐ น.
๐๘.๓๐ – ๐๘.45 น.
๐๘.45 – ๐๙.๐๐ น.

ลงทะเบียน
ชมวีดิทัศน์ : “๖๐ ปี วช. พัฒนาไทย ด้วยวิจัยและนวัตกรรม”
กล่าวเปิดงานและปาฐกถา เรื่อง “Enhancing the Next : พัฒนาไทย พัฒนาวิจัย เพื่ออนาคต”
โดย ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทาหน้าที่ ผู้อานวยการสานักงานการวิจัยแห่งชาติ
- การลงนามบั นทึกข้ อตกลงความร่ วมมื อการพั ฒนาระบบบริ หารจัดการทุ นวิ จั ยและ
นวัตกรรมของประเทศและการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานบริหารจัดการทุนวิจัย 3 กระทรวง คือ 1) สานักงานการวิจัยแห่งชาติ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2) สานักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร (องค์การมหาชน) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3) สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
- การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “Thailand New Gen Inventors
Award” (I-New Gen Award) (เพื่อการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม)
7 หน่วยงาน คือ 1) บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) 2) บริษัท
ทรู คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) 3) ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) 4) บริษัท
ฮาตาริ อิเลคทริค จากัด 5) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 6) สานักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ 7) สานักงานการวิจัยแห่งชาติ

๐๙.๐๐ – 1๐.๐0 น.

พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ สานักงานการวิจัยแห่งชาติ ครบรอบ 60 ปี

1๐.00 – 12.00 น.

แขกผู้มีเกียรติร่วมชมนิทรรศการ

12.00 – 13.30 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมเสวนาวิชาการ

13.30 – 15.30 น.

การเสวนา เรื่อง “The Next Step : ระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ” โดย
1. รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อานวยการสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูล
ขนาดใหญ่ภาครัฐ สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
2. รศ.ดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล ผู้อานวยการศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวิศวกรรมความรู้และ
วิศวกรรมภาษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดำเนินรำยกำร โดย นายเอนก บารุงกิจ
ผู้อานวยการศูนย์สารสนเทศการวิจัย สานักงานการวิจัยแห่งชาติ

-2วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562
09.30 – 10.30 น.
ลงทะเบียนเข้าร่วมเสวนาวิชาการ
10.30 – 12.30 น.
การเสวนา เรื่อง “New NRCT : Next Research Challenges to Transformation” โดย
1. ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว
ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2. ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ทาหน้าที่ ผู้อานวยการสานักงานการวิจัยแห่งชาติ
3. ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
ประธานมูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ
4. ดร.สุวิทย์ ธรณินทร์พานิช
เลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ดำเนินรำยกำร โดย ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม วช.
12.30 – 13.30 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.
ลงทะเบียนเข้าร่วมเสวนาวิชาการ
13.30 – 15.30 น.
การเสวนา เรื่อง “Global Research Challenges” โดย
1. ดร.มณทิพย์ ศรีรัตนา
ผู้อานวยการศูนย์ยุทธศาสตร์การวิจัย
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วช.
2. รศ.ดร.พิทยา สรวมศิริ
ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร
มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา และ
คณะทางานด้านกลุ่มกิจการพิเศษโครงการหลวง
3. พลเอก สุรสิทธิ์ ถนัดทาง ผู้อานวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน วช.
4. รศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์
รองกรรมการผู้อานวยการ
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และทูตแห่งมหาสมุทรเพื่อความยั่งยืนแห่ งภูมิภ าค
เอเชียแปซิฟิก (องค์การสหประชาชาติเพื่อมหาสมุทร
และองค์กร AFMA – FAO Annex แห่งภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก)
ดำเนินรำยกำร โดย ดร.จิรยุทธ์ สินธุพันธุ์
ผู้อานวยการศูนย์เอเชียใต้ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาคนิทรรศการ ( 25 – 26 ตุลาคม 2562)
09.00 - 16.00 น. การจัดแสดงนิทรรศการ
 นิ ทรรศการเทิ ด พระเกี ย รติ พระบาทสมเด็ จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภู มิ พ ล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย
และพระบิ ดาแห่ งการวิ จั ยไทย และนิ ทรรศการเฉลิ มพระเกียรติ พระบาทสมเด็ จ
พระปรเมนทรรามาธิ บ ดี ศรี สิ น ทรมหาวชิ ร าลงกรณ พระวชิ ร เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว
รัชกาลที่ 10 เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
 นิทรรศการสานักงานการวิจัยแห่งชาติ ครบรอบ 60 ปี
 การนาเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม
 การจัดจาหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาโดรนสู่การใช้ประโยชน์:
เทคนิคการบินโดรนแปรอักษร” ระดับอาชีวศึกษา
หมายเหตุ: กาหนดการจัดกิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

