กําหนดการ
งานประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสูชมุ ชนแหงประเทศไทย ครั้งที่ 15
“พลังงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน”
ระหวางวันที่ 27 – 29 ตุลาคม 2565
ณ โรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอรท แอนด กอลฟ จังหวัดชุมพร
วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565
14.00 น. เปนตนไป ผูเขารวมประชุมเขาที่พัก เดินทางถึง โรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอรท แอนด กอลฟ จังหวัดชุมพร
++++++++++++++++++++++++++++
วันศุกรที่ 28 ตุลาคม 2565
เวลา
กิจกรรม
08.00 – 09.00 น.
ลงทะเบียน
ณ หองเกาะเตาแกรนดบอลรูม โรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอรท แอนด กอลฟ จังหวัดชุมพร
09.00 – 09.15 น.

พิธีเปดงานประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทย ครั้งที่ 15
“พลังงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอมอยางยัง่ ยืน”
กลาวตอนรับ
โดย - กลาวตอนรับ โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ (รศ.ดร.ณฐพงศ จิตรนิรัตน)
- กลาวตอนรับ โดย ประธานที่ปรึกษา สมาคมพลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทย (รศ.ดร.วิรชัย โรยนรินทร)
- กลาวรายงาน โดย นายกสมาคมพลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทย (ดร.อำพล อาภาธนากร)

09.30 – 09.50 น.

กลาวเปดงาน และ ปาฐกถาพิเศษ หัวขอ “สิทธิการเขาถึงบริการไฟฟาในครัวเรือน”
โดย รองศาสตรจารย ดร.อิสสรีย หรรษาจรูญโรจน
ผูตรวจการแผนดิน

09.50 – 10.00 น.

มอบโลทรี่ ะลึกแกผูสนับสนุนการจัดงาน ถายรูปรวมกัน
ดำเนินรายการ โดย
ดร.บัณฑิต ทองสงฆ
นางสาวชนาธิป แกวทอง

10.30 – 11.30 น.

เสวนาพิเศษ “ทิศทางการพัฒนาพลังงานทดแทนของไทย”
โดย ศาสตราจารย ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
เมธีวิจยั อาวุโส มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมพลังงานทดแทนสูชมุ ชนแหงประเทศไทย
ศาสตราจารย ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมพลังงานทดแทนสูชมุ ชนแหงประเทศไทย
ศาสตราจารย ดร.กุลเชษฐ เพียรทอง
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมพลังงานทดแทนสูชมุ ชนแหงประเทศไทย
รองศาสตรจารย ดร.วิรชัย โรยนรินทร
ศูนยวิจัยและบริการดานพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประธานที่ปรึกษา สมาคมพลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทย
ดำเนินรายการ โดย
ผูชวยศาสตรจารย ดร.จักรี ศรีนนทฉัตร
กรรมการ สมาคมพลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทย
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11.30 – 12.30 น.

เสวนาพิเศษ “บริบทพื้นที่กับชุมชนพลังงานจะยั่งยืนไดอยางไร”
โดย นายประวิทย นิลวิเชียร
ปราชญพลังงานชุมชน “Mr. Charcoal: อหิงสาชราไฟบิน” จังหวัดภูเก็ต
นายโกศล แสงทอง
องคการบริหารสวนตำบลปาเด็ง
เครือขายรวมใจตามรอยพอ “คนบันดาลไฟ: ปาเด็งโมเดล” จังหวัดเพชรบุรี
นายวสันต ดรชัย
องคการบริหารสวนตำบลทามะนาว “นักพัฒนาแหงทามะนาว” จังหวัดลพบุรี
นายอติวชิ ญ นิลทะรัตน
เครือขายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
“คนเลี้ยงผึ้ง: ชันโรงบางแกว” จังหวัดพัทลุง
ดร.มนตรี ชาลีเครือ
ที่ปรึกษา สมาคมพลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทย
“พอเมืองพลังงานชุมชน” จังหวัดชัยภูมิ
ดำเนินรายการ โดย ดร.อำพล อาภาธนากร นายกสมาคมพลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทย

12.30 – 13.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 17.30 น.

นำเสนอผลงานวิชาการ
หองเกาะเตาแกรนดบอลรูม (หองยอย 1) หองเกาะเตาแกรนดบอลรูม (หองยอย 2)
1. นวัตกรรมดานพลังงานและยานยนตสมัยใหม
2. พลังงานเพื่อการเกษตร
3. สิ่งแวดลอมเพื่อชุมชน
4. พลังงานเพื่อชุมชน
5. การบริหารจัดการพลังงานชุมชน

หองเกาะสมุย

15.30 – 17.00 น.

โครงการถายทอดความรูเทคโนโลยีในการจัดการขยะชุมชนโดยใชระบบกาซชีวภาพและเตาเผาขยะลดมลพิษ(หองเกาะสมุย)
โดย นายโกศล แสงทอง
องคการบริหารสวนตำบลปาเด็ง
เครือขายรวมใจตามรอยพอ “คนบันดาลไฟ: ปาเด็งโมเดล” จังหวัดเพชรบุรี

18.00 – 21.00 น.

งานเลี้ยงพิธีปด

18.45 – 19.00 น.

พิธีกลาวตอนรับ
โดย รองศาสตรจารย ดร.วิรชัย โรยนรินทร ประธานที่ปรึกษา สมาคมพลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทย

19.00 – 21.00 น.

พิธีมอบรางวัล และมอบธง TREC 16

วันเสารที่ 29 ตุลาคม 2565
เวลา
09.00 – 12.00 น.
หองเกาะเตาแกรนดบอลรูม (หองยอย 1)

12.00 น. เปนตนไป

กิจกรรม
นำเสนอผลงานวิชาการ
หองเกาะเตาแกรนดบอลรูม (หองยอย 2)
1. นวัตกรรมดานพลังงานและยานยนตสมัยใหม
2. พลังงานเพื่อการเกษตร
3. สิ่งแวดลอมเพื่อชุมชน
4. พลังงานเพื่อชุมชน
5. การบริหารจัดการพลังงานชุมชน

เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
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หองเกาะสมุย

