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กำหนดการ 

งานประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสูชมุชนแหงประเทศไทย ครั้งที่ 14 

14th Thailand Renewable Energy for Community Conference 

วันที่ 10 – 12 พฤศจิกายน 2564 

ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม 

…………………………………………………………………… 
 

วันพุธ ที่ 10 พฤศจิกายน 2564 

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบยีน  ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชยีงใหม 

09.00 – 10.15 น. 

พิธีเปดงานประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทย ครั้งที่ 14 

- กลาวตอนรับ โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ (รศ.ดร.วีระพล ทองมา)  

- กลาวตอนรับ โดย ประธานท่ีปรกึษา สมาคมพลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทย (ผศ.ดร.วริชัย โรยนรินทร) 

- กลาวรายงาน โดย นายกสมาคมพลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทย (ดร.อำพล อาภาธนากร) 

- ประธานกลาวเปดงาน   

โดย รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายชัชวาลย ฉายะบุตร) 

- พธีิมอบโลเกยีรติยศแกผูสนับสนนุการจัดงาน 

โดย ตัวแทนสมาคมพลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทย 

10.15 – 10.30 น. 

บรรยายพิเศษ “นโยบายพลังงานชุมชน” 

โดย ผูอำนวยการกองถายทอดและเผยแพรเทคโนโลยี  

      กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลงังาน กระทรวงพลังงาน (ดร.อภิรดี ธรรมมโนมัย)  

10.30 – 11.00 น. 

บรรยายพิเศษ “Energy Disruption and Thailand Energy Community in The Future” 

โดย  ผูอำนวยการวิทยาลยัพลังงานทดแทนและสมารตกรดิเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร  

(รศ.ดร.วัฒนพงศ รกัษวเิชียร) 

11.00 – 11.30 น. 
บรรยายพิเศษ “โรงเรือนอัจฉริยะกบัสมนุไพรทางเลือกสำหรับพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชน”  

        โดย  ผูอำนวยการศนูยวิจยัและพัฒนาเกษตรธรรมชาต ิมหาวทิยาลัยแมโจ (ศ.ดร.อานัฐ ตันโช) 

11.30 – 12.00 น. 
บรรยายพิเศษ “การพัฒนามหาวิทยาลัยแมโจสูการเปนมหาวิทยาลัยแหงความยั่งยืนเพ่ือชุมชน” 

โดย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ (รศ.ดร.วีระพล ทองมา) 

 หมายเหตุ รับประทานอาหารวาง ระหวางการบรรยาย 

12.00 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
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13.30 – 14.30 น. 

เสวนาพิเศษ “วิกฤติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกตอวิถชีวีิตของสังคมเกษตรกรไทย” 

โดย  ศ.ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน   คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมพลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทย 

ผศ.ดร.วิรชัย โรยนรินทร            ประธานที่ปรึกษา สมาคมพลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทย 

นายพิชัย เลิศพงศอดิศร             นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี                  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ 

นางอัจฉริยา  เจริญศักด์ิ            ผูจัดการฝายกิจการเพ่ือสังคม  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 

ดำเนินรายการ โดย ดร.อำพล อาภาธนากร  นายกสมาคมพลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทย 

14.30 – 15.00 น. 
“บทบาท หนาที่ ของสมาคมฯ ตอการขับเคลื่อนดานพลังงานชุมชน” โดย คณะกรรมการสมาคมพลังงานทดแทน 

สูชมุชนแหงประเทศไทย 

15.00 – 17.30 น. กิจกรรม Show & Share พลังงานชุมชน (หองประชุมใหญ) 

17.30 น. เปนตนไป เขาที่พัก รับประทานอาหารเย็น และพักผอนตามอัธยาศัย 

วันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤศจกิายน 2564 

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน  ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม 

09.00 – 12.00 น. 

นำเสนอบทความวิชาการ กิจกรรมคลนิกิชุมชน 

หองท่ี 1: นวัตกรรมดานพลังงาน 

หองท่ี 2: พลังงานและการบริหารจัดการเพ่ือการเกษตร 

หองท่ี 3: สิ่งแวดลอมเพื่อชุมชน 

หองท่ี 4: ไฟฟาชุมชน 

หองท่ี 5: เชื้อเพลิงและความรอนชุมชน 

หองท่ี 6: การบริหารจัดการพลังงานชุมชนดวยเทคโนโลยีดจิิทัล 

หัวขอ: สมุนไพรทางเลอืก การขออนุญาต  

           การแปรรูป และการจำหนาย 

หัวขอ: สมุนไพรไทยกับการปองกัน 

           และรักษาโควิด-19 

หัวขอ: เกษตรสมัยใหม “ทำนอยแตไดมาก” 

         และการสรางคุณคาใหผลติภัณฑ 

หัวขอ: พลังงานกับการจัดการภัยพิบัติ  

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 17.00 น. 

นักวิชาการ ชุมชน 

หองท่ี 1: นวัตกรรมดานพลังงาน 

หองท่ี 2: พลังงานและการบริหารจัดการเพ่ือการเกษตร 

หองท่ี 3: สิ่งแวดลอมเพื่อชุมชน 

หองท่ี 4: ไฟฟาชุมชน 

หองท่ี 5: เชื้อเพลิงและความรอนชุมชน 

หองท่ี 6: การบริหารจัดการพลังงานชุมชนดวยเทคโนโลยีดจิิทัล 

Workshop 

“Smart Farming” (เกษตรอัจฉริยะ) 

18.00 น. เปนตนไป พิธีมอบธงการจัดงาน TREC 15 / พักผอนตามอัธยาศัย 

วันศุกร ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 

08.00 – 10.30 น. เย่ียมชม และแลกเปลีย่นความรู “ฐานเรียนรูเกษตรอัจฉริยะ และพลังงานชุมชน”  

10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารวาง 

10.45 – 12.00 น.  สรุปการจัดกิจกรรมและนำเสนอ 

13.00 น. เปนตนไป เดินทางกลับโดยสวัสดภิาพ 

หมายเหตุ  กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

 


