
ก าหนดการจัดงานประชุมวิชาการ Data Science Forum ครั้งที่ 2 
ระหว่างวันที่ 10 - 11 มกราคม พ.ศ.2562 

ณ อาคารวิทยาศาสตร์กายภาพ 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) 
วันที่ เวลา กิจกรรม 

วันพฤหัสบดีที่ 
10 มกร าค ม 
พ.ศ. 2562 
 

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30 – 08.45 น. รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวรายงาน 
08.45 – 09.00 น. นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวเปิดงาน 
09.00 – 09.45 น. การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Data Science: Initiative for Thailand” 

วิทยากร: รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
09.45 –10.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.00 – 10.45 น. การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Big Data for Precision Medicine” 

วิทยากร: ดร.ศิษเฎศ ทองสิมา  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. 

10.45 – 11.30 น. การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Big Data for Better Health in Thailand” 
วิทยากร: ศ. พันเอก ดร. นพ.ราม รังสินธุ์  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 

11.30 – 12.00 น. KU Boot Camp ครั้งท่ี 2 
โดย อาจารย์ศศิน เทียนดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.45 น. Project Showcases (parallel sessions, 3 rooms) 

- Food, Agriculture and Environmental Sciences  
- Business and Social Science 
- Science and Engineering  

*** (กลุ่มละ 3 เรื่อง เรื่องละ 15 นาที ทั้งหมด  45 นาที) 
14.45 - 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
15.00 - 15.45 น. การอภิปรายกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม (parallel sessions, 3 rooms) 

- Food, Agriculture and Environmental Sciences  
 (ผู้ด าเนินการ: รศ.ดร.อนุวัฒน์ แจ้งชัด เลขานุการกลุ่ม: อาจารย์สุธี จรรยาสุทธิวงศ)์             
- Business and Social Science 

 (ผู้ด าเนินการ: ดร.เอกอนงค์ ตั้งฤกษ์วราสกุล เลขานุการกลุ่ม: ผศ.ภูริวัจน์ เดชอุ่ม) 
- Science and Engineer  

(ผู้ด าเนินการ: รศ.ดร.จันทนา จันทราพรชัย และ ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล  
เลขานุการกลุ่ม: ดร.ธัญภัสสร์ ทองเย็น) 
(*** ผู้ด าเนินการช้ีแจงแนวการการอภิปราย ข้อสรุปหรือทิศทางที่ต้องการ ***) 

15.45 – 16.30 น. การอภิปรายกลุ่ม  โดย ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ (Hall room 341) 
                            รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี    รศ.ดร.อนุวัฒน์ แจ้งชัด   
                            ดร.เอกอนงค์ ตั้งฤกษ์วราสกุล   รศ.ดร.จันทนา จันทราพรชัย และ  
                            ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล 
- น าเสนอข้อสรุปผลการสนทนาของแต่ละกลุ่มย่อย กลุ่มละ 8 นาที 
- การอภิปรายร่วมจากผู้เข้าร่วมประชุมและมุมมองจากภาคเอกชน 
- ทิศทางการขับเคลื่อน การท างานวิจัย บริการวิชาการ ด้าน data science ร่วมกันในอนาคต 
- ปิดการประชุม 



วันที่ เวลา กิจกรรม 
วันศุกร์ที่  
11 มกร าค ม 
พ.ศ. 2562 
 
ณ ห้อง 708 
ช้ัน 7 ภาควิชา
วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

09.00 – 10.30 น. Data Science Workshop : “Data Manipulation with Pandas” 
วิทยากร: ผศ.ดร.สุขุมาล กิติสิน และ ดร.เสฏฐวิทย์ เกิดผล  
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 – 12.00 น. Data Science Workshop : “Data Manipulation with Pandas” (ต่อ) 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง 
13.00 -  14.30 น. Data Science Workshop : “Data Visualization using Matplotlib with Python” 

วิทยากร: ผศ.ดร.สุขุมาล กิติสิน และ ดร.เสฏฐวิทย์ เกิดผล  

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์   
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45 – 16.30 น. Data Science Workshop : “Data Visualization using Matplotlib with Python” (ต่อ) 

 
 


