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กําหนดการ ‘Transforming SMEs through Innovation’ 

From Local to Global Players in Bio Economy 
วันท่ี 4-5 มิถุนายน 2561 ณ ห�องบอลรูม A ศูนย�การประชุมแห%งชาติสิริกิติ์ 

 
วันจันทร+ท่ี 4 มิถุนายน 2561 
08.30-09.00 น.   ลงทะเบียน รับประทานอาหารว%าง 
 
09.00-09.10 น.     VTR Presentation  
 
09.10-09.20 น.   กล%าวต�อนรับและกล%าวรายงานภาพรวมการจัดงาน   

โดย ดร.ลักษมี ปล่ังแสงมาศ ผู�ว%าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห%ง
ประเทศไทย (วว.)  
 

09.20-09.30 น.   กล%าวต�อนรับ โดย นายมนู เลียวไพโรจน+  
   ประธานบริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จํากัด 
 
09.30-10.15 น.     กล%าวเปIดงานและปาฐกถาพิเศษ ‘Transforming SMEs through 
   Innovation: From Local to Global Player in Bio Economy’ 
   โดย ดร.สุวิทย+ เมษินทรีย+  รัฐมนตรีว%าการกระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
 
10.15-10.30 น.  มอบของท่ีระลึกแก%วิทยากร เยี่ยมชมนิทรรศการ และให�สัมภาษณ�สื่อ 
 
10.30-11.00 น.   บรรยายพิเศษ ‘Challenging Global Bio Economy’ 
   โดย Prof. Fuli LI, Team Leader,  
   Qingdao Institute of Biomass Energy and Bioprocess Technology 

(QIBEBT), Chinese Academy of Sciences (CAS) สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

11.00-11.30 น.    บรรยายพิเศษ  ‘Trends and Innovations in Food Packaging: 
   Recent Advance / Update in Packaging Technology 
   โดย Mr. Shigeru Hirata, Manager Packaging Research Institute  
   จาก Japan Packaging Institute (JPI) ประเทศญ่ีปุeน 
 
11.30-12.00 น.   บรรยายพิเศษ  ‘Bio Economy: An Opportunity for Thailand’ 
   โดย รศ.ดร.กลPาณรงค+ ศรีรอต กรรมการบริษัทน้ําตาลมิตรผล จํากัด, Head of  
   Innovation and Research Development Institute 
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12.00-13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน  
 
 
13.00-13.30 น.   บรรยายพิเศษ ‘Growing Thai SMEs from Local to Global’ 
   โดย นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู�อํานวยการสํานักงานส%งเสริมวิสาหกิจขนาด
           กลางและขนาดย%อม (สสว.)  

 
13.30-15.30 น.  การเสวนาพร�อมบรรยายสรุปจากวิทยากร หัวข�อ: ‘Bio Economy: New 
   Growth Engine for Thailand’ โดย 

1) นางจุฬารัตน+ นิรัติศยกุล ผู�อํานวยการสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน 
ชีวภาพ (องค�การมหาชน)  

2)  นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน+รัตน+ อธิบดีกรมส%งเสริมการค�าระหว%างประเทศ 
     กระทรวงพาณิชย�   
3) นายกฤตพง ภัทรธุวานัน กรรมการบริหาร บริษัท เอเดน อินเตอร�เนชั่นแนล 

      จํากัด  
4)  ดร.เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการผู�จัดการ บริษัท อําพลฟูดส� โพรเซสซ่ิง 
     จํากัด  
5)  ดร.ลักษมี ปล่ังแสงมาศ ผู�ว%าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห%ง 
    ประเทศไทย (วว.) 
6)  นายสถาป̀ตย+ แพทอง ดําเนินการเสวนา  
 

15.30-15.45 น.  มอบของท่ีระลึกให�วิทยากร และกล%าวปIดงาน 
โดย ดร.ลักษมี ปล่ังแสงมาศ ผู�ว%าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห%ง 
      ประเทศไทย (วว.) 

 
15.45 -16.30 น.  รับประทานอาหารว%างและ Networking 
 
วันอังคารท่ี 5 มิถุนายน 2561 
 
08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน รับประทานอาหารว%าง 
 
09.00-09.10 น.   กล%าวต�อนรับและกล%าวรายงานภาพรวมการจัดงาน ‘Taste of TISTR’ 
   โดย ดร.ลักษมี ปล่ังแสงมาศ   
         ผู�ว%าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห%งประเทศไทย (วว.) 
 
09.10-09.40 น.   กล%าวเปIดงานและปาฐกถาพิเศษ ‘บทบาทกระทรวงวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี 
   กับการพัฒนาผูPประกอบการดPานอาหารของไทย’   
   โดย  รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี  
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09.40-10.00 น.   มอบของท่ีระลึกแก%วิทยากร เยี่ยมชมนิทรรศการ และให�สัมภาษณ�สื่อ 
 
10.00-12.00 น.   การเสวนา  ‘Trends and Innovation in Global Food Business’ โดย 
   1) นางวัชรีกุล  รัตนานุภาพ   
       Vice President, Sales & Marketing The Mighty Co., Ltd. / Mighty  
           International Co., Ltd., Thailand  
   2) นายธวัช สุธาสินีนนท+ รองผู�จัดการท่ัวไป ฝeายเทคโนโลยีและการพัฒนา 
       บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุsป จํากัด (มหาชน)  
   3) ผศ.ดร.อัครวิทย+ กาญจนโอภาษ รองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการ 
       นโยบายวิทยาศาสตร� เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห%งชาติ (สวทน.) /CEO  
       โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)  
   4) นางสาวจาทัตยา กิตติบัณฑร  
       เจ�าของกิจการ บริษัท ยูเรก�า คอฟฟvw จํากัด 
   5) นายสายันต+ ตันพานิช รองผู�ว%าการวิจัยและพัฒนาด�านอุตสาหกรรมชีวภาพ 
       สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห%งประเทศไทย (วว.)  
   6) นายสถาป̀ตย+ แพทอง ผู�ดําเนินการเสวนา  
 
12.00-13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
13.00-15.00 น.   การเสวนา  ‘Trends in Global Food Safety’ 
   1) นางสาวอรสา จงวรกุล นักวิชาการอาหารและยาชํานาญการ  
       สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  
   2) นายพิฆเนศ ตhะปวง รองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการคุ�มครองผู�บริโภค 
        (สคบ.)   
   3) นายนาคาญ+ ทวิชาวัฒน+ กรรมการผู�จัดการ บริษัท โควิก เคทท� อินเตอร� เนชั่น
       แนล (ประเทศไทย) จํากัด  
   4) ดร.จิตรา ชัยวิมล ผู�อํานวยการสํานักรับรองระบบคุณภาพ สถาบันวิจัย 
       วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห%งประเทศไทย (วว.) 
   5) นายสถาป̀ตย+ แพทอง ผู�ดําเนินการเสวนา  

 
15.00-15.20 น.   มอบของท่ีระลึกแก%วิทยากร กล%าวขอบคุณ  
   โดย  ดร.ลักษมี ปล่ังแสงมาศ  ผู�ว%าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห%ง 
             ประเทศไทย (วว.)  

 
15.20-16.30      รับประทานอาหารวiาง / ชมการสาธิต 
   ‘Taste of TISTR – Cooking Demonstration’ 

สาธิตการทําอาหารด�วยส%วนประกอบจากโครงการภายใต�การดําเนินงาน/การ 
สนับสนุนของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห%งประเทศไทย (วว.) 

   ……………………………………………………………………… 


