กำหนดกำร
กำรประชุมระดมสมองเพื่อกำรพัฒนำสำนักวิชำวิทยำศำสตร์
สู่กำรเป็นผู้นำในเวทีประชำคมอำเซียน ครั้งที่ 2
***********************
วันศุกร์ที่ 2 กันยำยน พ.ศ. 2559
ณ ห้องสุรนำรี สุรสัมมนำคำร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี
เวลา 08.30 – 09.00 น.
ลงทะเบียน
เวลา 09.00 – 09.15 น.
คณบดีสานักวิชาวิทยาศาสตร์ ชี้แจงวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการจัด
ประชุมโครงการระดมสมองเพื่อการพัฒนาสานักวิชาวิทยาศาสตร์สู่การเป็นผู้นาใน
เวทีประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2
เวลา 09.15 – 10.15 น.
การบรรยายและระดมสมองในหัวข้อ “การพัฒนาด้านการเรียน การสอน
หลักสูตรใหม่ และนักศึกษาของสานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ตามนโยบาย Thailand 4.0”
โดย อ.ดร.ขรรค์ชัย โกศลทองกี่ ผู้ประสานงานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
(การศึกษาแบบก้าวหน้า) สานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เวลา 10.00 – 10.30 น.
รับประทานอาหารว่าง
เวลา 10.30 – 12.00 น.
การบรรยายในหัวข้อ “นโยบาย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่
ประเทศไทย 4.0”
โดย ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสานักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
เวลา 11.15 – 12.00 น.
การบรรยายและระดมสมองในหัวข้อ “นโยบายด้านการพัฒนางานวิจัยของสานัก
วิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อเป็นผู้นาในเวทีประชาคม
อาเซี ย น” โดย รศ.ดร.สิ ริ โ ชค จึ ง ถำวรรณ หั ว หน้ า สถานวิ จั ย ส านั ก วิ ช า
วิทยาศาสตร์
เวลา 12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 14.00 น.
การบรรยายในหัวข้อ “ทิศทางการวิจัยของ มทส. ตามนโยบาย Thailand 4.0”
โดย รศ.ดร.อนันต์ ทองระอำ ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
เวลา 14.00 – 15.00 น.
การบรรยายและระดมสมองในหัวข้อ “นโยบายด้านการพัฒนางานวิจัยของสานัก
วิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามนโยบาย Thailand 4.0”
โดย รศ.ดร.สิริโชค จึงถำวรรณ หัวหน้าสถานวิจัย สานักวิชาวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เวลา 15.00 – 15.15 น.
รับประทานอาหารว่าง
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เวลา 15.15 – 16.00 น.

เวลา 16.30 – 18.00 น.
เวลา 18.00 – 19.00 น.
เวลา 19.00 – 23.00 น.

การบรรยายและระดมสมองในหัวข้อ “การพัฒนาการบริหารการประกันคุณภาพ
การศึกษา และการบริการวิชาการของสานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี”
โดย ผศ.ดร.ธิดำรัตน์ อำรีรักษ์ รองคณบดี สานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
ออกเดินทางจากอาคารวิชาการ 2 ไปโรงแรมเซอร์เจมส์ รีสอร์ท
(Sir James Resort) อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
พักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น และกิจกรรมสาระสังสรรค์ “Science Night”

วันเสำร์ที่ 3 กันยำยน พ.ศ. 2559
ณ ห้องบอลรูม 1 – 3 เซอร์เจมส์ รีสอร์ท (Sir James Resort) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
เวลา 07.00 น.
ออกเดินทางจากอาคารวิชาการ 2 โดยรถเมล์ปรับอากาศมหาวิทยาลัยฯ
เวลา 09.15 – 09.45 น.
พิธีเปิดการประชุมระดมสมอง สานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ครั้งที่ 2 คณบดีสานักวิชาวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม
ศ.ดร.ประสาท สืบค้า ประธานในพิธี กล่าวเปิดการประชุม
เวลา 09.45 – 10.00 น.
รับประทานอาหารว่าง
เวลา 10.00 – 11.00 น.
การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “สุรวิถีเพื่อก้าวใหม่ที่ก้าวไกลสู่ความเป็นมหาวิทยาลัย
ไทยแห่งศตวรรษที่ 21 ”
โดย ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้ำน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เวลา 11.00 – 12.00 น.
การบรรยายในหัวข้อ “มทส. 4.0 สู่มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม”
โดย ศ.ดร.ประสำท สืบค้ำ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เวลา 12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 14.00 น.
การบรรยายในหัวข้อ “บทบาทของที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
ในการขับเคลื่อนนโยบายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในยุค Thailand 4.0”
โดย ศ.ดร.สุภำ หำรหนองบัว ประธานที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ
ไทย และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เวลา 14.00 – 15.00 น.
การบรรยายในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศสู่อุตสาหกรรม
เพื่อคนไทย : กรณีศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล”
โดย รศ.ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลา 15.00 – 15.15 น.
รับประทานอาหารว่าง
เวลา 15.15 – 16.15 น.
การบรรยายในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งอนาคตสาหรับประเทศ
ไทย” โดย ดร.อดิสร เตือนตรำนนท์ ผู้อานวยการหน่วยปฏิบัติการวิจัยนาโน
อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องกลจุลภาค ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
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เวลา 16.15 – 17.15 น.
เวลา 17.15 – 18.00 น.
เวลา 18.00 – 23.00 น.

เสวนาพิเศษ โดยคณำจำรย์ผู้เกษียณอำยุกำรปฏิบัติงำน ประจำปีงบประมำณ
2559 สานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
พักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น และกิจกรรมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุการปฏิบัติงาน
ประจาปีงบประมาณ 2559 สานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วันอำทิตย์ที่ 4 กันยำยน พ.ศ. 2559
ณ ห้องบอลรูม 1 – 3 เซอร์เจมส์ รีสอร์ท (Sir James Resort) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
เวลา 09.00 – 10.30 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยระดมความคิดเพื่อพัฒนาสานักวิชาวิทยาศาสตร์
- กลุ่มที่ 1 นโยบายด้านการพัฒนางานวิจัย
ประธานกลุ่ม : หัวหน้าสถานวิจัย สานักวิชาวิทยาศาสตร์
เลขากลุ่ม : หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ สานักวิชาวิทยาศาสตร์
- กลุ่มที่ 2 นโยบายด้านการพัฒนาด้านการเรียน การสอน หลักสูตรใหม่
และนักศึกษา
ประธานกลุ่ม : ผู้ประสานงานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
(การศึกษาแบบก้าวหน้า) สานักวิชา วิทยาศาสตร์
เลขากลุ่ม : หัวหน้าสาขาวิชาเคมี สานักวิชาวิทยาศาสตร์
- กลุ่มที่ 3 นโยบายด้านการพัฒนางานการบริหารจัดการ การประกันคุณภาพ
การศึกษา และการบริการวิชาการ
ประธานกลุ่ม : รองคณบดี สานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
เลขากลุ่ม : หัวหน้าสานักงานคณบดี สานักวิชาวิทยาศาสตร์
เวลา 10.30 – 10.45 น.
คณบดีสานักวิชาวิทยาศาสตร์กล่าวปิดการประชุม
เวลา 10.45 – 12.30 น.
ศึกษาดูงานการผลิตไวน์ ณ พีบีวัลเล่ย์ เขาใหญ่ไวน์เนอรี่ (PB-Valley khaoyai
Winery) พร้อมร่วมกิจกรรมวินยาร์ดแอนด์ไวน์เนอร์รี่ทัวร์
เวลา 12.30 – 13.30 น.
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารแดอะเกรทฮร์อนบิลกริลล์
เวลา 13.30 น.
เดินทางกลับ มทส. โดยสวัสดิภาพ
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