กำหนดกำรงำนประชุมสัมมนำวิชำกำรรูปแบบพลังงำนทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 11

The 11th Thailand Renewable Energy for Community Conference: TREC-11
ระหว่ำงวันที่ 28-30 พฤศจิกำยน 2561 ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ
วันพุธที่ 28 พฤศจิกำยน 2561
08.00 – 09.00 น.
09.00 – 10.15 น.

10.15 – 10.45 น.
10.45 – 11.00น.
11.00 – 12.30 น.

ลงทะเบียน ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
พิธีเปิดงานประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 11
"รูปแบบพลังงำนทดแทนสู่ชุมชนตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง"
- การแสดงต้อนรับของนักเรียนในสังกัด อบจ.ชัยภูมิ
- กล่าวต้อนรับโดย
นำยณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดชัยภูมิ
รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ
- กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงาน TREC โดย
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิรชัย โรยนรินทร์ นายกสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชมุ ชนแห่งประเทศไทย
- กล่าวรายงานความเป็นมา การเชื่อมโยง การบูรณาการในด้านพลังงานทดแทน นามาสู่การจัด
งาน TREC-11 โดย
นำยมนตรี ชำลีเครือ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิ
- กล่าวเปิดงานโดย นำยทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
- มอบโล่เกียรติยศ แก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน
- ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
เยี่ยมชมนิทรรศการ "รูปแบบพลังงำนทดแทนสู่ชุมชนตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง"
พักรับประทานอาหารว่าง
เสวนาพิเศษเรื่อง"พลังงำนควำมยั่งยืน ในยุคปัจจุบัน"
โดย สมำคมพลังงำนทดแทนสูช่ ุมชนแห่งประเทศไทย
- ศาสตราจารย์ ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์
อนุกรรมการประเมินผลโครงการภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงาน สานักงานนโยบาย
และแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน
- ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
ประธานคลัสเตอร์พลังงาน เครือข่ายมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
- รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรชัย โรยนรินทร์
นายกสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย
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12.30 – 13.30 น.
13.30 – 15.00 น.

15.00 – 15.15 น.
15.15 – 17.00 น.

17.00 น.เป็นต้นไป

- พลโท ดร.กฤตภาส คงคาพิสุทธ์
คณะอนุกรรมาธิการด้านพลังงานทดแทน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- ดร.คุณานันท์ ทยายุทธ
อนุกรรมาธิการ การคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- นายมนตรี ชาลีเครือ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ดาเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง ผู้เชีย่ วชาญด้านพลังงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวทีกลำง
ห้องวิชำกำร
ชุมชน
เสวนาพิเศษเรื่อง
นาเสนอผลงาน
กิจกรรม
"พลังงำนทดแทนทำงเลือกหรือทำงรอดของ
ทางวิชาการ
“คนเผำถ่ำน”
สังคมไทย"
(ภาคบรรยาย)
โดย บริษัท ปตท.จำกัด (มหำชน)
- พันเอกสุรชิน กาญจนจิตติ
รองผู้อานวยการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการ
ปฏิรูป กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค
2 (ตัวแทนแม่ทัพภาคที่ 2)
- รองศาสตราจารย์ ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง
- ดร.อาพล อาภาธนากร
- รองศาสตราจารย์ ดร.อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฏ์ มณีโชติ
- นายวิสูตร์ ยังพลขันธ์
พักรับประทานอาหารว่าง
เวทีกลำง
ห้องวิชำกำร
ชุมชน
กิจกรรม Show and Share
นาเสนอผลงาน
กิจกรรม
เทคโนโลยีพลังงานชุมชน
ทางวิชาการ
“คนเผำถ่ำน”
(ภาคบรรยาย
และภาคโปสเตอร์)
เดินทางกลับที่พัก/รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกำยน 2561
08.00 – 09.00 น.
09.00 – 10.30 น.

ลงทะเบียน ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
เวทีกลำง
เสวนาพิเศษเรื่อง
"กำรขับเคลื่อนงำน
ด้ำนพลังงำนทดแทน ใน อปท."
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ห้องวิชำกำร
นาเสนอผลงานทางวิชาการ
(ภาคบรรยาย)

10.30 – 10.45 น.
10.45 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.

14.30 – 14.45 น.
14.45 – 17.00 น.
17.30 – 22.00 น.

โดย นายมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ
พักรับประทานอาหารว่าง
เวทีกลำง
กิจกรรม Show and Share
เทคโนโลยีพลังงานชุมชน
พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวทีกลำง
เสวนาพิเศษเรื่อง
“เกษตรร่ำรวย”
โดย กลุ่ม Young Smart Farmer จังหวัดชัยภูมิ
พักรับประทานอาหารว่าง
ชุมชน
กิจกรรมคลินิกชุมชน
งานเลี้ยงรับรองและพิธีมอบธง TREC

ห้องวิชำกำร
นาเสนอผลงานทางวิชาการ
(ภาคบรรยาย)
ห้องวิชำกำร
นาเสนอผลงานทางวิชาการ
(ภาคบรรยาย)

ห้องวิชำกำร
นาเสนอผลงานทางวิชาการ

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกำยน 2561
08.00 – 08.30 น.
08.30 – 12.00 น.

ลงทะเบียนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงาน
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงาน ระบบบาบัดน้าอย่างยัง่ ยืนด้วยระบบพลังงานทดแทน
กรณีศึกษาพื้นที่สวนสาธารณะ หนองปลาเฒ่า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น. เยี่ยมชม ซื้อของฝาก หมู่บ้านทอผ้าไหม อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
14.00 น. เป็นต้นไป เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
หมำยเหตุ

1.มีตลาดนัดชุมชน และนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตลอดช่วงเวลาจัดกิจกรรม
2.กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ห้องนำเสนอผลงำนทำงวิชำกำร 6 หัวข้อ ได้แก่
1. ไฟฟ้าชุมชน
2. เชื้อเพลิงความร้อนชุมชน
4. นวัตกรรมพลังงานทดแทน
5. การจัดการพลังงานในชุมชน
6. การออกแบบและจาลองการทางานด้านพลังงาน

3. สิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชน

กิจกรรมคลินิกชุมชน 6 ห้อง ได้แก่
1. เกษตรร่ารวยโดยตัวแทนจากYoung Smart Farmerภาคอีสาน
2. การบริหารจัดการน้าและธนาคารน้าใต้ดิน โดย ตัวแทนจากอบต.เก่ำขำม
3. กฎหมาย/สิทธิบัตรชุมชน โดย ตัวแทนจากมหำวิทยำลัยทักษิณ
4. GIS เพื่อการพัฒนาโดย ตัวแทนจากมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
5. พัฒนาพื้นที่โคกหนองนาโดย พระอำจำรย์สังคมธนปัญโญ
6. หลักการเขียนเพื่อขอสนับสนุนโครงการ โดยตัวแทนจากสำนัก3
งำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)

