
 

 
 

(ร่าง) ก าหนดการพิธีเปิด 
งานมหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (TRIUP Fair 2022)  

ภายใต้แนวคิด : ปลดล็อคความเป็นเจ้าของงานวิจัย สร้างศักยภาพไทยไร้ขีดจ ากัด 
วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565  ณ Mitrtown Hall 1-2 ชั้น 5 สามยา่นมิตรทาวน์ 

 
เวลา กิจกรรม 

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 
08.50 - 09.00 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และเชิญรับชมวิดีทัศน์ TRIUP Fair 2022 
09.00 - 09.15 น. 

(15 นาที) 
กล่าวรายงาน และวัตถุประสงค์การจัดงาน และบทบาท อว. ในการขับเคลื่อน พ.ร.บ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 
โดย ศ. (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

09.15 - 09.35 น. 
(20 นาที) 

พิธีมอบรางวัล Prime Minister’s TRIUP Awards 2022 รางวัลผลงานวิจัย
แห่งชาติที่มีผลกระทบสูง ประจ าปี 2565 
โดย นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และประธานสภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 

09.35 – 10.05 น. 
(30 นาที) 

มอบนโยบายเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงประเทศไทยด้วยการใช้ผลงานวิจัย และ
นวัตกรรม”  
โดย นายดอน ปรมัตถ์วินัย 
รองนายกรัฐมนตรี และประธานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ 

10.05 - 10.15 น. 
(10 นาที) 

พิธีเปิดงาน 
นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และประธานสภานโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
ประธานในพิธี  
 
พร้อมด้วย 
(1) ศ. (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(2) พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการ การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา 

สิ�งที�สง่มาดว้ย ๒
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เวลา กิจกรรม 

(3) ศ. ดร. นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 
(4) ศ.กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) 
(5) รศ. ดร.ปัทมาวดี โพชนุกลู ผูอ้ านวยการส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(6) ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(7) ผู้แทนสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise Thailand Association: SE 
Thailand) 
 
แขกผู้มีเกียรติถ่ายภาพร่วมกัน  

10.15 - 10.35 น. 
(20 นาที) 

รองนายกรัฐมนตรี (ประธานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ) พร้อมด้วย และคณะผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เยี่ยมชมนิทรรศการ  
(จ ากัดจ านวนคณะผู้ติดตามที่ร่วมชมนิทรรศการ) 

10.35-10.45 น. 
(10 นาที) 

(1) รองนายกรัฐมนตรี (ประธานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ) รมว. อว. ปลัด อว. และประธาน กสว. ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน 
(2) รองนายกรัฐมนตรี (ประธานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ) เดินทางกลบั 

กิจกรรมบนเวทีกลาง (ด าเนินการคู่ขนาน) 
10.15-10.25 น. 

(10 นาที) 
พิธีมอบรางวัลด าเนินการเสร็จสิ้น และทีมงานปรับรูปแบบเวที 

10.25 – 11.25 น.  
(60 นาที) 

 
เสวนา 50 นาท ี

แลกเปลี่ยนความเห็น 10 นาท ี

เสวนา “พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 เพื่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมไทยอย่างก้าวกระโดด : ความหวังของเอกชน และภาค
ประชาชน” (อยู่ระหว่างการทาบทามวิทยากร)   

1. ดร.วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล  
ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริม
การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... 

2. ศ. (เกียรติคุณ) นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์  
ประธานคณะอนุกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
วุฒิสภา 

3. ศ. ดร.กนก วงษต์ระหง่าน  
รองประธานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและ
นวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร 

4. ศ.กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ  
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) 

5. ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์  
ผู้อ านวยการส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)  
 

ผู้ด าเนินรายการ : ดร. วิทย์ สิทธิเวคิน พิธีกร และผู้ประกาศข่าว 
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เวลา กิจกรรม 

11.25 – 12.00 น. 
(35 นาที) 

 

“พิธีลงนามความร่วมมือ”  
(โดยเชิญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
พร้อมด้วย ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นสักขี
พยาน)  
(1) พิธีลงนามความร่วมมือการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคเอกชน
ด้วยวิจัยและนวัตกรรม ระหว่าง สกสว.-สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (อยู่ระหว่าง
การประสานงาน)  
(2) พิธีลงนามความร่วมมือการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคเอกชน
ด้วยวิจัยและนวัตกรรม ระหว่าง สกสว.-มูลนิธิกสิกรไทย (อยู่ระหว่างการประสานงาน) 
(3) พิธีลงนามความร่วมมือด้านการส่งเสริมการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปใช้
ประโยชน์ในพื้นที่ ระหว่าง สกสว.-ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.
ก.ส.) 
(4) พิธีลงนามความร่วมมือด้านการส่งเสริมการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปใช้
ประโยชน์ในพื้นที่ ระหว่าง สกสว.- SE Thailand (อยู่ระหว่างการประสานงาน)  
(5) พิธีลงนามความร่วมมือด้านการส่งเสริมการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปใช้
ประโยชน์ในพื้นที่ ระหว่าง สกสว.- กรมส่งเสริมการเกษตร 
(6) พิธีลงนามความร่วมมือด้านการส่งเสริมการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปใช้
ประโยชน์และการสร้างความเข้มแข็งของหน่วยจัดการเชิงพื้นที่ ระหว่าง สกสว.- 
สถาบันคลังสมอง-ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อยู่ระหว่างการประสานงาน) 
(7) พิธีลงนามความร่วมมือเรื่อง “Smart city for digital healthcare, security, 
and safety” ระหว่าง หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ (บพข.)  และ NAVER CLOUD CO., LTD, REPUBLIC OF 
KOREA"  

12.00 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
ภาคบ่าย  

13.30 – 15.00 น. 
(90 นาที) 

 
เสวนา 75 นาท ี

แลกเปลี่ยนความเห็น 15 นาท ี
 
 

เสวนา “สารัตถะ ประโยชน ์และผู้เกี่ยวข้องใน พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564”  
โดย : (อยู่ระหว่างการทาบทามวทิยากร) 

1. ดร.เลอสรร ธนสุกาญจน์ (ภาพรวม และมุมมองจากต่างประเทศ) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

2. รศ. ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ (มุมมอง/บทบาท Funding Agency) 
รองผู้อ านวยการ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สกสว.)  

3. ประธาน หรือผู้แทนที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (การเตรียมความ
พร้อมของมหาวิทยาลัย)  

4. ประธาน หรือผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (บทบาทสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)  

5. ผู้แทนมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง (ผู้แทนผู้ประกอบการสังคม-กลไก Intermediary)  
 

ผู้ด าเนินรายการ : คุณวัชรินทร์ วิทยวีรศักดิ์   
ผู้จัดการอาวุโส สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย 
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เวลา กิจกรรม 

15.00 – 16.30 น. 
 

การน าเสนอนวตักรรมเด่นที่สร้างผลกระทบสูง (ทั้ง Deep Technology และ 
Appropriate Technology)  
- น าเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม (Tech Talk) (ผลงานละ 5 นาที) 
โดยผูท้ี่ได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรมที่สร้างผลกระทบสูง Prime 
Minister’s Awards for Research Utilization with High Impact 

หมายเหตุ : 1. ชื่อกิจกรรม และก าหนดเวลาอาจมีการปรับเปลี่ยน 2. วิทยากร และผู้ด าเนินรายการอยู่ระหว่างการทาบทาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเลขอ้างอิง 190118D20596421

URL http://esaraban.vru.ac.th/archive/identityTags



 

 
 

(ร่าง) ก าหนดการเวทีเสวนา 
งานมหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (TRIUP Fair 2022)  

ภายใต้แนวคิด : ปลดล็อคความเป็นเจ้าของงานวิจัย สร้างศักยภาพไทยไร้ขีดจ ากัด 
วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565  ณ Mitrtown Hall 1-2 ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ 

 
เวลา กิจกรรม 

09.30 - 10.00 น. ลงทะเบียน 
10.00 - 12.00 น. 

(120 นาที) 
เสวนา “Journey to Commercialization : ปลดล็อคการใช้ประโยชน์งานวิจัย สู่
ตลาด”  
 
โดย : (อยู่ระหว่างการทาบทามวทิยากร)  

1. ศ. ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์  
ประธานอนุกรรมการแผนงานกลุ่มสุขภาพและการแพทย์ (บพข.) 

2. ผศ. ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ (มุม Intermediary) 
ผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

3. คุณสุรนาม พานิชการ (ตัวแทน SMEs) 
ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท โทฟุซัง จ ากัด 

4. รศ. ดร.ศิริเดช บุญแสง (ตัวแทนนักวิจัยที่มีการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์) 
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง (สจล.) 

5. คุณกันตภณ มนัสพล (มุมมอง Startup/Accelerator ภาคเอกชน) 
Investment manager บริษัท TOP Ventures (ในกลุ่มบริษัท ไทยออยล์ 
จ ากัด (มหาชน)) 

 
ผู้ด าเนินรายการ : ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อ านวยการส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
ภาคบ่าย  

13.00 – 15.00 น. 
(120 นาที) 

เสวนา “Appropriate Technology to Community : พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่
ชุมชน”   
 
โดย : (อยู่ระหว่างการทาบทามวทิยากร)  

หมายเลขอ้างอิง 190118D20596421

URL http://esaraban.vru.ac.th/archive/identityTags



 
เวลา กิจกรรม 

1. ศ. ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร 
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2. ผู้แทนชุมชนที่ร่วมวิจัยประเด็น “การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับ
เศรษฐกิจชุมชน และส านึกท้องถิ่น” (บพท.) 

3. ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ จาก วช. มหาวิทยาลัยจากผลงานวิจัย “ธนาคารปูม้า” 
(วช.) 

4. ผู้แทนสถาบันวิจัยพื้นที่สูงผลงานวิจัย “การพัฒนากระบวนการแปรรูปดอก
คาโมมายล์ และดอกเบญจมาศ (เก๊กฮวย) อบแห้ง” (สวก.) 

5. ผู้แทนชุมชน/นักขับเคลื่อน “Social Innovation Village” (NIA)  
6. คุณอรุษ นวราช (มุม Intermediary) 

กรรมการผู้จัดการ สวนสามพราน ผู้ริเริ่มและขับเคลื่อนแนวคิดการท า
ธุรกิจเกื้อกูลสังคม “สามพรานโมเดล” 
 

ผู้ด าเนินรายการ : รศ. ดร.จันทร์จรสั เรีย่วเดชะ รองผู้อ านวยการ สถาบันคลังสมอง
ของชาติ  

15.00 – 16.30 น. 
(90 นาที) 

เรื่องเล่า : งานวิจัยสู่ละคร “จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี” 
รับชมการแสดงร่ายร า “บุษบาเสี่ยงเทียน” โดยนักแสดงคิดบวกสิปป์  
 
วิทยากรเสวนา :  

1. รศ. ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ  
รองคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. อ.อานันท์ นาคคง    
ศิลปินศิลปาธร สาขาดนตรี และอาจารย์ประจ าคณะดุริยางคศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3. คุณสมยศ เกียรติอร่ามกุล  
ผู้อ านวยการส านักสร้างสรรค์เนื้อหา Thai PBS 

4. คุณชาติชาย เกษนัส  
ผู้ก ากับละครจากเจ้าพระยาสู่อิรวดี  
 

ผู้ด าเนินรายการ : คุณกริษฐา ดีมี ผู้ประกาศข่าว ศูนย์สื่อศิลปวัฒนธรรม Thai PBS 
หมายเหตุ : 1. ชื่อกิจกรรม และก าหนดเวลาอาจมีการปรับเปลี่ยน 2. วิทยากร และผู้ด าเนินรายการอยู่ระหว่างการทาบทาม 
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(ร่าง) ก าหนดการเวทีเสวนา 
งานมหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (TRIUP Fair 2022)  

ภายใต้แนวคิด : ปลดล็อคความเป็นเจ้าของงานวิจัย สร้างศักยภาพไทยไร้ขีดจ ากัด 
วันพุธที่ 6 เมษายน 2565  ณ Mitrtown Hall 1-2 ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ 

 
เวลา กิจกรรม 

09.30 - 10.00 น. ลงทะเบียน 
10.00 - 12.00 น. เสวนา “นิเวศการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการแข่งขันทางธุรกิจ”  

 
โดย : (อยู่ระหว่างการทาบทามวทิยากร) 

1. ผศ. ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ (Ecosystem-IP และ การเตรียมก าลังคน) 
รองผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี ด้านพัฒนาและส่งเสริม
อุตสาหกรรมแห่งอนาคต ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) 

2. ผู้แทน ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) (Holding Company) 

3. รศ. ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ 
รองผู้อ านวยการ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สกสว.) 

4. ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
5. ผู้แทนสมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย (ประเด็นการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อ

นวัตกรรม) 
6. คุณเฉลิมพล ตูจ้ินดา 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
และรองผู้อ านวยการ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีด้านสนับสนุน
ผู้ประกอบการนวัตกรรม สวทช. 

 
ผู้ด าเนินรายการ : ดร.อติชาต พฤฒิกัลป์ ที่ปรึกษา สกสว. 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
ภาคบ่าย  

13.00 – 15.00 น. 
(120 นาที) 

เรื่องเล่า : ศักยภาพคนไทยกับผลงานวิจัย “รถไฟฟ้ารางเบาจังหวัดขอนแก่น”  
โดย : (อยู่ระหว่างการทาบทามวทิยากร) 
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เวลา กิจกรรม 

1. ดร.ไพวรรณ เกดิตรวจ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
ขอนแก่น 

2. คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย 
ผู้แทนบริษัท ช ทวี จ ากัด (มหาชน) 

3. ผู้แทนบริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง จ ากัด หรือเทศบาลจังหวัดขอนแก่น 
4. ผู้อ านวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศ (บพข.) 
  

ผู้ด าเนินรายการ : ดร. วิทย์ สิทธิเวคิน พิธีกร และผู้ประกาศข่าว 
15.00 น. ปิดงาน TRIUP Fair 2022 

 
หมายเหตุ : 1. ชื่อกิจกรรม และก าหนดเวลาอาจมีการปรับเปลี่ยน 2. วิทยากร และผู้ด าเนินรายการอยู่ระหว่างการทาบทาม 
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