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การเสวนา 
“สิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรม...การ

ขับเคลื่อนจากปัจจุบัน 
สู่อนาคต” 

โดย  1.ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนพัฒนำ
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 
        2. ผูอ้ ำนวยกำร 
ส ำนักงำนนวัตกรรม
แห่งชำติ  
      3.อธิบดกีรม
ทรัพย์สินทำงปัญญำ 
ด าเนินรายการโดย  
ผู้แทนส ำนักงำน
คณะกรรมกำรวิจัย
แห่งชำติ 

การเสวนา 
“การพัฒนา
ศักยภาพนัก

ประดิษฐ์ไทย...บน
ความท้าทายที่ไทย

ต้องไปให้ถึง” 
โดย 1.ศ.พิเศษ ดร.  
กำญจนำ เงำรังษ ี
       2. ผู้แทนจำก
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำ 
       3. ผู้แทนจำก
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชวีศึกษำ 
        4. ผู้แทนจำก
กระทรวงศึกษำธิกำร 
ด าเนินรายการโดย 
- ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช 

กิจกรรม 
“Show & share” จุด

ประกายความคิด
สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรม  ด้าน

การแพทย ์
(รางวัลผลงานประดิษฐ์
คิดค้น ประจ าปี ๒๕๕๙ 

จ านวน ๔ ผลงาน) 
โดย 1. น.สพ.ดร.พงศ์รำม  
รำมสูตร  ม.มหิดล 
       2. ผศ.ดร.ธงชัย แก้ว
พินิจ 
ม.ศรีนคริทรวิโรฒ 
       3. ผศ.ดร.ยศชนัน  
วงศ์สวัสดิ์ ม.มหิดล 
       4. รศ.ดร.จำตุรงค์ 
ตันติบัณฑิต ม.ธรรมศำสตร์ 
ด าเนินรายการโดย 
รศ.ดร.นัยพินิจ คชภักด ี
    

การเสวนา 
“โอกาสและอนาคต...บน

เส้นทาง 
นักประดิษฐ์มืออาชีพ” 
โดย 1. คุณจิรบูลย ์ 
วิทยสิงห์   
      2. รศ.ดร.สนอง  
เอกสิทธิ ์
      3. รศ.นพ.สิทธิพร 
บุญยนิตย ์ 
 
ด าเนินราการโดย 
ศ.ดร.เกตุ  กรุดพันธ ์

การเสวนา 
“ร้อยล้านสร้างได้ 
จากงานวิจัยและ

สิ่งประดิษฐ”์ 
โดย ทีมวิทยำกรจำก 
ส ำนักงำนนวัตกรรม
แห่งชำติ 

กิจกรรม 
Show & share 

“สิ่งประดิษฐ์ไทยในยุค
ดิจิตอล” น ำเสนอรำงวัล
ผลงำนประดิษฐ์คิดค้น 

ประจ ำปี ๒๕๕๙ จ ำนวน 
๓ ผลงำน 

ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และนิเทศศำสตร์ 

โดย 1. นำยวรวิทย์ 
รอดอนันต์ บริษัท TOT 
      2. ดร. เฉลิมพล 
สำยประเสริฐ  
ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ฯ 
      3. รศ.ดร.ปรีชำ 
กอเจริญ ม.ศรีปทุม 
ผู้ด าเนินการโดย: 
นำวำตรี ดร.วุฒิพงศ์  
พงศ์สุวรรณ 

การเสวนา 
“การขึ้นบัญชี
สิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรม 

ความส าคัญที่นัก
ประดิษฐ์ต้องรู้” 

โดย : 1. ผู้แทน
ส ำนักงำนพัฒนำ
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชำต ิ
      2. ผู้แทนส ำนัก
งบประมำณ 
      3. ผู้แทนสภำ
อุตสำหกรรม 
      4.ผู้แทน
ส ำนักงำนกองทุน
สนับสนุนกำรวิจย 
ด าเนินรายการโดย 
ผู้แทนส ำนักงำน
คณะกรรมกำรวิจยั
แห่งชำติ 

การเสวนา 
“มุมมองจาก
ภาคเอกชน 

สิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรมจะสนับสนุน

อุตสาหกรรมได้
อย่างไร” 

โดย 1.ผู้แทนหนว่ยงำน 
SCG 
      2.ผู้แทนสภำ
อุตสำหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 
      3.ผู้อ ำนวยกำร
สถำบันพัฒนำวิสำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำด
ย่อม 
      4.น.สพ.กษิดิ์เดช  
ธีรนิตยำธำร 
ด าเนินรายการโดย 
ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ 
นำยแพทย์ สุทธิพร 
จิตต์มิตรภำพ 
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