
 
ก ำหนดกำรจัดงำน “Burapha Innovation Fair 2018” 

ระหว่ำงวันที่ 16 - 19 สิงหำคม พ.ศ. 2561 
ณ บริเวณอำคำรคณะวิทยำกำรสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยบูรพำ  

............................................................................................................................... 
วันพฤหัสบดีที่  ๑๖  สิงหำคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๓๐ น.     -  ลงทะเบียนผู้ร่วมงาน 
๐๙.๓๐ น. – ๑๐.๐๐ น. -  พิธีเปิด Burapha Innovation Fair 2018 
  -  การแสดงพิธีเปิด  
  -  กล่าวต้อนรับ โดย นายภัครธรณ์  เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี 
  -  กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
  -  กล่าวเปิด Innovation Fair 2018  
     โดย  ดร. สุวิทย์  เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  -  ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา และหน่วยงานที่ร่วมจัดงาน 
๑๐.๐๐ น – ๑๐.๔๕ น. -  ปำฐกถำพิเศษ เรื่อง “มหำวิทยำลัยบูรพำกับกำรขับเคลื่อนประเทศไทย” 
     โดย  ดร. สุวิทย์  เมษินทรีย ์รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
๑๐.๔๕ น. – ๑๒.๐๐ น. -  ชมนิทรรศกำร Burapha Innovation Fair 2018  

 กลุ่ม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และกลุ่มผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ 
 กลุ่มเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออก  
 กลุ่มผู้ประกอบการภาคตะวันออก 

๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. -  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๓๐ น. – ๑๔.๓๐ น. -  บรรยำยพิเศษ เรื่อง “มุมมองมหำวิทยำลัยกับกำรพัฒนำเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก”  
    โดย  รศ.ดร.ชิต เหล่ำวัฒนำ คณะกรรมกำรที่ปรึกษำโครงกำร EEC  
                                      ด้ำนกำรลงทุนเทคโนโลยีและกำรพัฒนำบุคลำกร 
๑๔.๓๐ น. – ๑๔.๔๕ น.    พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๔.๔๕ น. – ๑๖.๐๐ น. -  เวทเีสวนา เรื่อง “พัฒนาโจทย์วิจัยจากผู้ประกอบการ”  

    ร่วมเสวนาโดย   
    คุณธีรินทร์  ธัญญวัฒนกุล    เลขาธิการหอการค้าจังหวัดชลบุรี  
           คุณกิตติศักดิ์  วัธนเวคิน       รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทน ้าตาลและอ้อยตะวันออก                                            
           คุณทิพวัลย์ เวชชการัณย์      ผู้อ้านวยการส้านักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริม 
                                               กิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ 
           ด้าเนินการเสวนา โดย ผศ.ดร.กัมปนาท หวลบุตตา มหาวิทยาลัยบูรพา 
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วันศุกร์ที่  ๑๗  สิงหำคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๐๘.๓๐ น. – ๐๙.30 น.     -  ลงทะเบียนผู้ร่วมงาน  
09.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น. -  เวทีสัมมนาย่อย ชั น 10 
 -  เรื่อง “สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์เครื่องส้าอางด้วย GMP” 
    โดย ภญ.อนัญญา มณีภาค  ส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. - เรื่อง “ประสบการณ์สร้างธุรกิจที่ยั่งยืนให้กับผลิตภัณฑ์สมุนไพร”  
    โดย ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร  มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร  
๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. -  พักรับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น. -  เวทีสัมมนาย่อย ชั น 10 
 -  “พลิกไอเดียสร้างสรรค์สู่ธุรกิจที่ย่ังยืน”  
    โดย  ผศ.ดร.ระพีพร  ศรีจ้าปา  คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 -  “นวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์”  
    โดย  ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว  
 -  “เกษตรอัจฉริยะ Smart Farming” โซน Smart Living ชั น 2  
    โดย  อาจารย์ ดร.กฤษนัยน์ เจริญจิตร ผู้อ้านวยการศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและ 
  เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศภาคตะวันออก (ESG) 
 

วันเสำร์ที่  ๑๘  สิงหำคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  
๐๘.๓๐ น. – 10.๐๐ น. -  ลงทะเบียนผู้ร่วมงาน  
๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. -  บรรยายพิเศษ ชั น ๑๐ 
    เรื่อง “นวัตกรรมน้าความยั่งยืน”  
    โดย  ดร.เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร  กรรมการผู้จัดการ บริษัท อ้าพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จ้ากัด 
๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. -  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 

วันอำทิตย์ที่  ๑๙  สิงหำคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  
๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น. -  ลงทะเบียนผู้ร่วมงาน   
๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. -  นิทรรศกำรนวัตกรรมสร้ำงสรรค์  

 กลุ่ม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และกลุ่มผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ 
 กลุ่มเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออก  
 กลุ่มผู้ประกอบการภาคตะวันออก 

............................................................... 
 

กิจกรรมเปิดให้บริกำรภำยในงำน 
09.00 - 16.00 น.       บรกิารให้ค าปรึกษาการวิจัยร่วมและจับคู่ทางธุรกิจ (Business Consulting & Matching)             
                                แก่ผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน โดยคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ  
๑๖.๐๐ น. – ๑๙.๐๐ น.   Creative Market ของนักศึกษา/ ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน / วิสาหกิจชุมชน  

 
 


