
“วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน”
(Research for Quality of Life, Sustainable Economy and Society)

Thailand Research Expo 2014

วันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2557
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ 
และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ขอเชิญ
ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ที่ 
www.researchexpo.nrct.go.th และ www.nrct.go.th

ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2557

เครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ ร่วมกับ ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

การประชุมหลากหลาย 
ประเด็นมากกว่า 

100 หัวเรื่อง
นิทรรศการผลงาน 
วิจัยหลายร้อยผลงาน

พบกับ



Highlight Stage
เป็นเวทหีลกัในการน�าเสนอผลงานวจัิยและสิง่ประดษิฐ์ทีม่คีวามพร้อมใช้ประโยชน์ ทัง้ในระดบัชมุชน/องค์กร/พาณชิย์ 

ที่มีรูปแบบการน�าเสนอที่หลากหลาย โดยการก�าหนดประเด็นเฉพาะและมีพิธีกรมืออาชีพเป็นผู้ด�าเนินรายการ

เครือข่ายระบบวิจัย และส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ก�าหนดจัดงาน “มหกรรมงาน  
วิจัยแห่งชาติ 2557” (Thailand Research Expo 2014) ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นเวทีแสดงผลงานวิจัย จาก 
ความร่วมมือของเครือข่ายระบบวิจัยทั่วประเทศ ในการน�าเสนอผลงานและกิจกรรมการวิจัยท่ีมีคุณภาพในเวที 
ระดับชาติ

วัตถุประสงค์

กิจกรรม
การจัดงาน

Theme 
การน�าเสนอผลงาน

 การจดัให้มเีวทรีะดบัชาต ิเพือ่การน�าเสนอผลงานวจิยัและแสดงศกัยภาพของงานวจิยั พร้อมด้วยความร่วมมอื 
 ของเครือข่ายในระบบวิจัย
 การสร้างแรงกระตุ ้นให้แก่นักวิจัยในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง เพื่อน�าสู ่การยอมรับ 
 ในระดับสากล

ภาคนิทรรศการ มีหน่วยงานเข้าร่วมมากกว่า 100 หน่วยงาน และผลงานน�าเสนอจ�านวนหลายร้อยผลงาน
 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์
 นิทรรศการผลงานวิจัยและกิจกรรมการวิจัยจากหน่วยงานในระบบวิจัย

ภาคการประชุม มีจ�านวนหัวข้อการประชุม มากกว่า 100 หัวข้อ
 การประชุม/สัมมนาขนาดใหญ่ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ ประมาณ 1,000 คน/เรื่อง 
 การประชมุ/สมัมนาขนาดกลางในประเด็นปัญหาส�าคญัของประเทศท่ีควรเร่งแก้ไข ประมาณ 200 - 400 คน/เรือ่ง 
 การประชุมกลุ่มเฉพาะเรื่องในประเด็นเฉพาะที่น่าสนใจ ประมาณ 50 - 100 คน/เรื่อง 
 การถ่ายทอดเทคนิค/กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย (Twilight Program)

1. งานวิจัยเพื่อการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

2. งานวิจัยเพื่อพลังงาน 

3. งานวิจัยเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีต ้นแบบส�าหรับ 

 ภาคอุตสาหกรรม

4. งานวิจัยเพื่อสุขภาพ และการแพทย์ 

5. งานวจิยัเพือ่การบรหิารจัดการการเรยีนรู ้ภมูปัิญญา 

 ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมภาคชุมชน 

6. งานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรม ศิลปกรรม และ 

 การศึกษา 

7. งานวจิยัเพือ่สร้างธรุกจิ ส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลาง 

 และขนาดย่อม 

8. งานวิจัยเพื่อการบริหารจัดการน�้า 

9. งานวิจัย เพื่ อการปฏิรูป เศรษฐกิจและสั งคม 

 อย่างยั่งยืน
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มุมเจรจาธุรกิจ/ความร่วมมือในการต่อยอดและขยายผลงานวิจัย/การเป็นเถ้าแก่น้อยจากผลงานวิจัย

นกัวจิยัทีม่ผีลงานโดดเด่น ผูป้ระกอบการรุน่ใหม่ รวมทัง้ผูจ้ะใช้ประโยชน์จากผลงานวจิยั โดยเฉพาะภาคอตุสาหกรรม/

ธรุกจิเอกชน ได้มโีอกาสพดูคยุ/เจรจารายละเอยีดในการต่อยอดผลงานวจิยัหรอือนญุาตให้ใช้สทิธจิากผลงานวจิยั  การจดัการ

ทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนการค้นหานิสิต นักศึกษา มีความโดดเด่นในการใช้ผลงานวิจัยไปสร้างธุรกิจแนวใหม่

การแสดงและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์และสินค้าจากผลผลิตจากภาคเอกชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น

พื้นที่เพื่อการแสดงและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ทีได้จากโครงการในพระราชด�าริ ผลงานวิจัย และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

แก่ผู้เข้าชมงาน เป็นการสร้างบรรยากาศในงานให้มีความหลากหลาย

การลงทะเบียนเข้าชมงาน

ภาคการประชุม

 กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าทาง Website : www.researchexpo.nrtc.go.th และ www.nrct.go.th โดยไม่เสีย 
ค่าใช้จ่ายใด ๆ

 ผู้ที่เคยลงทะเบียนในปีที่ผ่านมา สามารถใช้ Username และ Password เดิมในการเข้าระบบลงทะเบียน

 ในกรณีที่ท่านได้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมแล้ว และประสงค์จะเปล่ียนแปลงข้อมูล สามารถใช้ Username และ 
Password ของท่านที่ใช้ในการลงทะเบียน ท�าการแก้ไขผ่านระบบออนไลน์ได้ ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2557

 ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม จะต้องพิมพ์บัตรเข้าร่วมงานที่ระบุ Barcode ที่ท่านได้รับ ภายหลังการลงทะเบียนเสร็จ
สมบูรณ์ ผ่านเครื่องพิมพ์ของท่านเอง และน�ามาแสดงหน้างานทุกครั้งที่เข้าร่วมงานในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อความสะดวก
ในการเข้าร่วมงาน

l ภาคเช้า ตั้งแต่ 07.30 - 09.00 น. 09.00 - 12.00  น.
l ภาคบ่าย ตั้งแต่ 12.30 - 13.30 น. 13.30 - 16.30  น.
l Twilight ตั้งแต่ 17.00 - 18.00 น. 18.00 - 20.00  น. 
 Program

l การประชุมขนาดใหญ่
l การประชุมขนาดกลาง
l การประชุมกลุ่มเฉพาะเรื่อง

l ห้อง World Ballroom
l ห้อง Lotus Suite
 ชั้น 22 และ 23
 (ดรูายละเอยีดการประชมุ 
 ที ่Website และ Directory  
 Board ภายในงาน)

รูปแบบการประชุม ห้องประชุม เวลาลงทะเบียน/รับเอกสาร เวลาเข้าร่วมประชุม

กรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมในหัวข้อที่ท่านสามารถเข้าร่วมประชุมได้ ทั้งนี้ หากท่านไม่ได้เข้าร่วมการประชุม

ตามที่ท่านลงทะเบียนไว้ ตั้งแต่ 2 หัวข้อ วช. ขอสงวนสิทธิ์ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมของท่านในปีถัดไป

ภาคนิทรรศการ

 เปิดให้ทุกท่านเข้าเยี่ยมชมตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. ณ ห้องคอนเวนชันเซ็นเตอร์ โดยลงทะเบียนได้ที่หน้างาน  
ส�าหรับท่านทีม่บีตัรจากการลงทะเบยีนเข้าร่วมการประชุมแล้ว สามารถแสดงบตัรเข้าร่วมงานได้โดยไม่ต้องลงทะเบยีนใหม่
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ก�ำหนดกำรพิธีเปิดงำนภำคกำรประชุม
พิธีเปิดงำน “มหกรรมงำนวิจัยแห่งชำติ 2557”

Thailand Research Expo 2014

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหำคม 2557
ณ ห้อง World Ballroom โรงแรมเซ็นทำรำแกรนด์ และบำงกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์

10.00 - 12.00 น.  พิธีเปิดงานภาคการประชุม
  “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557” (Thailand Research Expo 2014)
  - กล่าวรายงาน โดย
    ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร  จิตต์มิตรภาพ
    เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

  - กล่าวเปิดงานและการปาฐกถาพิเศษ
   เรื่อง "บทบาทประเทศไทยกับการเชื่อมโยงผลงานวิจัย
    ในเครือข่ายสังคมอาเซียน
   โดย
    ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  นายแพทย์เกษม  วัฒนชัย
    ประธานกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ

  - การมอบรางวัล 2014 TWAS Prize for Young Scientists in Thailand
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การประชุมขนาดใหญ่ (ประมาณ 1,000 คน)

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหำคม 2557

ภาคเช้า 10.00 - 12.00 น. ภาคบ่าย 13.30 - 16.30 น. 

การประชุมขนาดกลาง
ภาคเช้า 09.00 - 12.00 น. ภาคบ่าย 13.30 - 16.30 น.

การประชุมกลุ่มเฉพาะเรื่อง

การบริหารจัดการด้านการศึกษา 
และความคาดหวังทางวิชาการ 

ของท้องถิ่นชายแดนภาคใต้

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

(6) ห้อง Lotusห้อง Lotus 8ห้อง Lotus 8-15

(7) ห้อง Lotusห้อง Lotus 9

(8) ห้อง Lotusห้อง Lotus 10

(9) ห้อง Lotus(5) ห้อง Lotus

การจัดการเรียนการสอนของ มสธ.  
ส�าหรับผู้ต้องขัง  

ในเรือนจ�าและทัณฑสถาน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การชกัน�าพนัธุข้์าวขาวดอกมะล ิ105  
ให้ไม่มคีวามไวต่อช่วงแสงในการออกดอก  

มอีายเุกบ็เกีย่วสัน้และทนแล้ง โดยใช้รงัสแีกมม่า

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พลังงานสีเขียวจากเตาเผาขยะ 
ชีวมวลไร้ควัน

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

การดูแลภาวะถอนพิษสุราแก่ผู้ป่วยสุรา 
ที่มีโรคร่วมทางจิตเวช

กรมสุขภาพจิต 

ภาคเช้า 09.00 - 12.00 น. ภาคบ่าย 13.30 - 16.30 น.

วิทยากรส่วนหนึ่งอยู่ระหว่างเรียนเชิญ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

(2) ห้อง World Ballroom

“ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ : 
National Research Management System: NRMS”

วิทยากร
1. ดร.ครรชิต  มาลัยวงศ์ 
    ประธานกรรมการสาขาเทคโนโลยี สารสนเทศและนิเทศศาสตร์
2. ทีมพัฒนา NRMS
3. ศ.นพ.สุทธิพร  จิตต์มิตรภาพ
 เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

(1) ห้อง World Ballroom

ห้อง Lotus 1-7

การเปิดงานภาคการประชุม/
การมอบรางวัล TWAS/ 

ปาฐกถาพิเศษ

ห้อง Lotus 1-4
การสัมมนายุทธศาสตร์ ไทย-จีน ครั้งที่ 3 

(The 3rd Thai-Chinese Strategic Research Seminar)

(3) ห้อง Lotus 5-6
ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม....ทางออกความมั่นคงพลังงานไทย

ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

(4) ห้อง Lotus 7
การปฏิรูปโครงสร้างและระบบภาษีอากร

ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

พิธีเปิดงาน

พิธีเปิดงาน
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การปฏิรูปโครงสร้างหนี้สาธารณะ

ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

(25) ห้อง Lotus 5-6

(26) ห้อง Lotus 7

วันศุกร์ที่ 8 สิงหำคม 2557

การประชุมขนาดใหญ่

การประชุมกลุ่มเฉพาะเรื่อง

(23) ห้อง World Ballroom

การสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ ไทย-จีน ครั้งที่ 3 
(The 3rd Thai-Chinese Strategic Research Seminar)

ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ทิศทางอนาคตจีน-อาเซียน ก้าวไกล 2015
ปาฐกถาพิเศษ
1. เรื่อง “China-ASEAN Relations”
  โดย - อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีน
2. เรื่อง “ทิศทางความสัมพันธ์จีน-อาเซียน นัยต่อไทย”
  โดย - ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
3. เรื่อง “ASEAN Beyond 2015” 
  โดย - ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ  อดีตเลขาธิการอาเซียน 
4. เรื่อง “ทิศทางความสัมพันธ์จีน-อาเซียน จากมุมมองภาคเอกชน”
  โดย - นายอิสระ ว่องกุศลกิจ

 ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

วิจัยมุ่งเป้าด้านสุขภาพ ช่วยเพิ่มคุณค่าการดูแลสุขภาพประชาชนได้อย่างไร

ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ก้าวใหม่สู่การแข่งขันธุรกิจพลาสติกชีวภาพไทย

ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

การพัฒนาการงานเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองเพื่อเข้าสู่มาตรฐานสากล

ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

การผลักดันมาตรฐานการวิจัยไทยเพื่อก้าวสู่ระดับสากล : 
มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ

วิทยากร
1. นพ.กิตติศักดิ์  กุลวิชิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ศ.ดร.ธีรยุทธ  วิไลวัลย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. รศ.นพ.สมเกียรติ  อัศวภูรีกรณ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. ศ.พญ.วสี  ตุลวรรธนะ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ด�าเนินการอภิปราย
5. ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

(24) ห้อง Lotus 1-4

การประชุมขนาดกลาง

(13) ห้อง World Ballroom

(14) ห้อง Lotus 1-2

(15) ห้อง Lotus 3-4

(16) ห้อง Lotus 5-6

(17) ห้อง Lotus 7

ภาคเช้า 09.00 - 12.00 น.

ภาคเช้า 09.00 - 12.00 น.

ภาคเช้า 09.00 - 12.00 น.

ภาคบ่าย 13.30 - 16.30 น.

ภาคบ่าย 13.30 - 16.30 น.

ภาคบ่าย 13.30 - 16.30 น.

รายละเอียดในการประชุมของแต่ละหัวข้อสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.researchexpo.nrct.go.th

การสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ ไทย-จีน ครั้งที่ 3 
(The 3rd Thai-Chinese Strategic Research Seminar)

ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Future Smart City : สังคมอุดมปัญญา 
-  ผลกระทบและการปรับตัวทางสังคมโลกออนไลน์ในอนาคต

ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Future Smart City : สังคมอุดมปัญญา 
-  Internet of Vehicles

ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

แนวทางการบริหารจัดการและการพัฒนา 
ระบบงานต�ารวจไทย

ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

การส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญา 
ผ้าปักสไบมอญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

(19) ห้อง Lotus (28) ห้อง Lotusห้อง Lotus 8 ห้อง Lotus 8

(20) ห้อง Lotus (29) ห้อง Lotusห้อง Lotus 9 ห้อง Lotus 9

(21) ห้อง Lotus (30) ห้อง Lotusห้อง Lotus 10 ห้อง Lotus 10

(22) ห้อง Lotus (31) ห้อง Lotus(18) ห้อง Lotus (27) ห้อง Lotus

การศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์  
๒๙ ประการ  

สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พระ-หมอ-ครู กลไกทางวัฒนธรรม 
เพื่อสันติภาพตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

ชีวิตยืนยาวโดยไร้โรคมะเร็ง 
“Long Life without Cancer”

 
ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

JSPS-NRCT Seminar  
at Research Expo 2014

 
ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

นวัตกรรมอุปกรณ์กันแดด 
ประหยัดพลังงาน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว:  
การพัฒนาเพื่อความสมดุล

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

รู้เขา-รู้เรา โลจิสติกส ์
และระบบขนส่งไทย สู่โลกไร้พรมแดน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

ไอโซนาร์: เครื่องบอกเตือนสิ่งกีดขวาง 
ส�าหรับผู้พิการทางสายตา

(จากห้องวิจัย สู่การใช้งานจริง)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

6 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) 

National Research Council of Thailand (NRCT)

อยู่ระหว่างการเรียนเชิญ

*
*

*

*

*



วันเสำร์ที่ 9 สิงหำคม 2557

การประชุมขนาดใหญ่

การประชุมกลุ่มเฉพาะเรื่อง

(44) ห้อง World Ballroom

เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) 
กับการผลักดันยุทธศาสตร์ประเทศ

วิทยากร
1. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2. ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
 เลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
3. ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล 
 ผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
4.  นายสมศักดิ์  โชติรัตนะศิริ
 ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ

ผู้ด�าเนินการอภิปราย
5. ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ 
 เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

“คอบช. ชี้ช่องรวยด้วย SMEs”
วิทยากร
1. ผศ.ดร.บัณฑิต  อินณวงศ์ 
 ผู้จัดการศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตรร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร (ARHAN Center)
2. คุณพีรวงศ์  จาตุรงคกุล
 ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบตราสินค้าและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
3. คุณสุรนาม  พานิชการ
 Managing Director

ผู้ด�าเนินการอภิปราย
4. นายคงวุฒิ  นิรันตสุข
 หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา(Training & Development Dept.)

ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

(35) ห้อง World Ballroom

ภาคเช้า 09.00 - 12.00 น.

ภาคเช้า 09.00 - 12.00 น. ภาคบ่าย 13.30 - 16.30 น.

ภาคบ่าย 13.30 - 16.30 น.

รายละเอียดในการประชุมของแต่ละหัวข้อสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.researchexpo.nrct.go.th

(40) ห้อง Lotus (49) ห้อง Lotusห้อง Lotus 8 ห้อง Lotus 8

(41) ห้อง Lotus (50) ห้อง Lotusห้อง Lotus 9 ห้อง Lotus 9

(42) ห้อง Lotus (51) ห้อง Lotusห้อง Lotus 10 ห้อง Lotus 10

(43) ห้อง Lotus (52) ห้อง Lotus(39) ห้อง Lotus (48) ห้อง Lotus

การพัฒนารูปแบบและกระบวนการ 
จัดการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา 

ในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

3 จังหวัดภาคใต้จะกลับมา 
เหมือนเดิมได้อย่างไร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประสิทธิภาพจุลินทรีย์อีเอ็มร่วมกับมูลสัตว์ 
ต่อผลผลิตแหนแดงและอิทธิพลแหนแดง 

ต่อการเจริญเติบโตและซากของไก่ลูกผสมพื้นเมือง
และเป็ดเนื้อ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 

เศรษฐกิจพอเพียง
กับการปฏิรูปการศึกษา

ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

การพัฒนาที่อยู่อาศัย 
ในแนวทาง Eco-Village

การเคหะแห่งชาติ 

การยกระดับความได้เปรียบในการแข่งขัน 
ของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยภายใต้การค้าเสรี

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

การพัฒนาเนื้อแก้วส�าเร็จรูปชนิดอุณหภูมิต�่า
เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องประดับและตกแต่ง

กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

การประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)  
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจด้านสุขภาพ 

และการแพทย์

มหาวิทยาลัยสยาม 

ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์
พืชวงศ์ขิงในประเทศไทย

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

90 ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
"การจัดการความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น"

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

การประชุมขนาดกลาง
ภาคเช้า 09.00 - 12.00 น. ภาคบ่าย 13.30 - 16.30 น.

การสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ ไทย-จีน ครั้งที่ 3  
 (The 3rd Thai-Chinese Strategic Research Seminar)  

“ทิศทางความร่วมมือจีน-อาเซียน ในยุคเพชร :  บทบาทไทยในฐานะผู้ประสานงาน”

ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

พุทธธรรมกับสังคม

ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

การปฏิรูปเศรษฐกิจพลังงาน

ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

การสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ ไทย-จีน ครั้งที่ 3 
 (The 3rd Thai-Chinese Strategic Research Seminar) 

ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ปัญหาและค�าถามสุขภาพ – ค�าตอบจากการวิจัย
(Health Problems and Questions – Answer by Research)

ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

การปฏิรูปตลาดแรงงาน

ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

(36) ห้อง Lotus 1-4

(37) ห้อง Lotus 5-6

(38) ห้อง Lotus 7

(45) ห้อง Lotus 1-4

(46) ห้อง Lotus 5-6

(47) ห้อง Lotus 7

7มหกรรมงำนวิจัยแห่งชำติ 2557

Thailand Research Expo 2014



วันอำทิตย์ที่ 10 สิงหำคม 2557

การประชุมขนาดใหญ่ 

การประชุมกลุ่มเฉพาะเรื่อง

(69) ห้อง World Ballroom

“ความส�าเร็จในการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ : กลไกการขับเคลื่อนระบบ”
วิทยากร
1. ดร.ทวีศักดิ์  กออนันตกูล
 ผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
2. ศ.ดร.ปิยะวัติ  บุญ-หลง
 ผู้อ�านวยการสถาบันคลังสมองของชาติ
3. ดร.พีรเดช  ทองอ�าไพ
 ผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

วิทยากรและผู้ด�าเนินการอภิปราย
3. ศ.นพ.สุทธิพร  จิตต์มิตรภาพ
  เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ยุทธศาสตร์วิจัยกับการรองรับประชาคมอาเซียน
วิทยากร
1. ศ.นพ.สมเกียรติ  วัฒนศิริชัยกุล
 ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
2. นายธานินทร์  ผะเอม
 รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
3. ศ.นพ.สุทธิพันธ์  จิตพิมลมาศ 
 ผู้อ�านวยการส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
4. ศ.นพ.รัชตะ  รัชตะนาวิน
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
5. ดร.สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย์
 ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
ผู้ด�าเนินการอภิปราย
6. ผศ.ดร.วีรสิทธิ์  สิทธิไตรย์ 
 ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การวิจัย วช.

ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

(56) ห้อง World Ballroom

ภาคเช้า 09.00 - 12.00 น.

ภาคเช้า 09.00 - 12.00 น.

ภาคบ่าย 13.30 - 16.30 น.

ภาคบ่าย 13.30 - 16.30 น.

การปฏิรูปเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม

ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

(73) ห้อง Lotus 7

เวทีสานเสวนาวิจัยพบภาคอุตสาหกรรม

ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

The 1st Joint Seminar of Establishment of an international research core for  
new bio-research fields with microbes from tropical areas (World-class research hub of  

tropical microbial  resources and their utilization)
  - Genome-based Research on Thermotolerant Microbes
  - Research on Enviromental Microbes Sustaining Tropical Ecosystem

ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

(71) ห้อง Lotus 3-4

(72) ห้อง Lotus 5-6

ประเด็นการวิจัยทางการศึกษาส�าหรับศตวรรษที่ 21

ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Thailand Research Symposium (1) : การศึกษาและอนุรักษ์วัฒนธรรม

ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

The 1st Joint Seminar of Establishment of an international research core  
for new bio-research fields with microbes from tropical areas 

-  Explorational Research of Useful Microbes

ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

การปฏิรูประบบการเงินการคลังเพื่อผู้ด้อยโอกาส

ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

(70) ห้อง Lotus 1-2

การประชุมขนาดกลาง

(57) ห้อง Lotus 1-2

(58) ห้อง Lotus 3-4

(59) ห้อง Lotus 5-6

(60) ห้อง Lotus 7

ภาคเช้า 09.00 - 12.00 น. ภาคบ่าย 13.30 - 16.30 น.

สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาประเทศ

ราชบัณฑิตยสถาน

Thailand Research Symposium (2) 
: การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การพึ่งตนเอง

ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

“NEDO-NRCT Cooperative Project on  
High-Resolution 3D Endoscapic System and 
Innovation Communication Technology”

NEDO/NRCT

(65) ห้อง Lotus (78) ห้อง Lotusห้อง Lotus 8 (74) ห้อง Lotus

(66) ห้อง Lotus (79) ห้อง Lotus(62) ห้อง Lotus (75) ห้อง Lotus

(67) ห้อง Lotus (80) ห้อง Lotus(63) ห้อง Lotus (76) ห้อง Lotus

(68) ห้อง Lotus (81) ห้อง Lotus(64) ห้อง Lotus (77) ห้อง Lotus 11

Thailand Research Symposium (3) 
: การสร้างและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Thailand Research Symposium (4)
: การศึกษาและอนุรักษ์วัฒนธรรม

ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
อาหารจากแป้งเมล็ดทุเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

ความท้าทายของกลยทุธ์และนวตักรรมการวจิยั 
เพือ่การพฒันาสูอ่นาคตของประเทศไทย 

และประชาคมอาเซยีน

สมาคมนักวิจัย

พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์กับสังคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

Thailand Research Symposium (5) 
: การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การพึ่งตนเอง

ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

วกิฤตการเมอืงไทยในมมุมองรฐัศาสตร์

ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

การสร้างความรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับระบบพื้นฐาน
โดยใช้โปรแกรมระบบสัมผัส

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

Thailand Research Symposium (6) 
: การสร้างและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตคน 
จังหวัดเพชรบูรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

การพัฒนาเครือข่ายโรงพยาบาลเพื่อการบริหาร
จัดการเครื่องมือแพทย์ด้วยโปรแกรม WepMEM

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองการเผยแพร่
ข้อมูลส่วนบุคคลทางเว็บไซต์เครือข่ายสังคม

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 

8 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) 
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วันจันทร์ที่ 11 สิงหำคม 2557

การประชุมขนาดใหญ่ 

(85) World Ballroom

กลไกการน�านวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
วิทยากร
1. ศ.นพ.สุทธิพร  จิตต์มิตรภาพ
 เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2. ดร.วิมลกานต์  โกสุมาศ
 รองผู้อ�านวยการส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อย
3. นายกานต์  ตระกูลฮุน
 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) 
4. นายณรงค์  ตนานุวัฒน์
 ประธานหน่วยงานเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs ภาคเหนือ
5. นางสาวพิมพรรณ  อิสรานุวัฒน์ชัย
 ผู้บริหารฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท พีแอนด์ดับบลิว เซอร์วิส จ�ากัด
ผู้ด�าเนินการอภิปราย
6. นางสาวดาวน้อย  สุทธินิภาพันธ์
 กรรมการผู้จัดการ บริษัทดีเอ็นซี เซอร์วิส จ�ากัด

ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

(98) World Ballroom

“บทบาทของเครือข่ายการวิจัย เพื่อพัฒนาประเทศในรายพื้นที่”
วิทยากร
1. รศ.ดร.ศรปราชญ์  ธไนศวรรยางกูร
 ประธานที่ปรึกษาเครือข่ายวิจัย ภาคกลาง
2. รศ.ก้าน  จันทร์พรหมมา
 ประธานที่ปรึกษาเครือข่ายวิจัย ภาคใต้ 
3. ศ.นพ.วีระชัย  โควสุวรรณ
 ประธานที่ปรึกษาเครือข่ายวิจัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
4. รศ.เพทาย  พงษ์เพียจันทร์
 ประธานที่ปรึกษาเครือข่ายวิจัย ภาคเหนือ
5. รศ.ดร.เสริมเกียรติ  จอมจันทร์ยอง
 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ด�าเนินการอภิปราย
6. ผศ.ดร.วีรสิทธิ์  สิทธิไตรย์ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การวิจัย วช.

ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ภาคเช้า 09.00 - 12.00 น. ภาคบ่าย 13.30 - 16.30 น.

รายละเอียดในการประชุมของแต่ละหัวข้อสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.researchexpo.nrct.go.th

การประชุมกลุ่มเฉพาะเรื่อง

ภาคเช้า 09.00 - 12.00 น. ภาคบ่าย 13.30 - 16.30 น.

การปฏิรูปเศรษฐกิจคอร์รัปชั่น

ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

(102) ห้อง Lotus 7

Public Hearing of Draft National Human Research Guidelines 2014

ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

(100) ห้อง Lotus 3-4

(101) ห้อง Lotus 5-6

การแก้ไขปัญหาการเกษตรด้วยงานวิจัย :
เรื่องที่ 1. กรณีโรค EMS ในกุ้งทะเล 
เรื่องที่ 2. กรณีการควบคุมเพลี้ยแป้งสีชมพูในมันส�าปะหลัง

ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

การส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในคน

ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

The 1st Joint Seminar of Establishment of an international research core for new  
bio-research fields with microbes from tropical areas 

(World-class research hub of tropical microbial resources and their utilization)
- Research on Microbes Useful for Food, Food Preservation, Health, and Ecosystem Preservation

ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

The 1st Joint Seminar of Establishment of an international research core for new  
bio-research fields with microbes from tropical areas 

(World-class research hub of tropical microbial resources and their utilization)
-  Development of Next-generation Fermentation Technology for New Wave Industry

ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

การปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจทรัพยากรมนุษย์

ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

(99) ห้อง Lotus 1-2

การประชุมขนาดกลาง

(86) ห้อง Lotus 1-2

(87) ห้อง Lotus 3-4

(88) ห้อง Lotus 5-6

(89) ห้อง Lotus 7

ภาคเช้า 09.00 - 12.00 น. ภาคบ่าย 13.30 - 16.30 น.

การแก้ไขปัญหาการเกษตรด้วยงานวิจัย :
เรื่องที่ 3. กรณีการควบคุมหนอนกอในอ้อย

ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรกับความเหลื่อมล�้า 

ทางรายได้ในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การยกระดับและพัฒนาครูในองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อน

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียน 
การสอนในสถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

(94) ห้อง Lotus (107) ห้อง Lotus(90) ห้อง Lotus 8 (103) ห้อง Lotus

(95) ห้อง Lotus (108) ห้อง Lotus(91) ห้อง Lotus (104) ห้อง Lotus

(96) ห้อง Lotus (109) ห้อง Lotus(92) ห้อง Lotus (105) ห้อง Lotus

(97) ห้อง Lotus (110) ห้อง Lotus(93) ห้อง Lotus (106) ห้อง Lotus

งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการ
ยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรม

ส�านักงานกิจการยุติธรรม

ปัจจัยความส�าเร็จที่มีต่อการสร้างสรรค์งานศิลปะ 
ของศิลปินไทย : กรณีศึกษาตลาดศิลปะร่วมสมัยในมลรัฐ

แคลิฟอร์เนีย นิวยอร์ก ชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา

ส�านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

การควบคมุการระบาดเพลีย้แป้งมนัส�าปะหลงัสชีมพ"ู  
และ "การอนรุกัษ์และการใช้ประโยชน์ 

เชือ้พนัธกุรรมทเุรยีน"

กรมวิชาการเกษตร 

Research for Energy Sustainable  
Development Beyond the ASEAN  

Community
สมาคมนักวิจัย

การศึกษาการบรหิารจดัการศัตรพืูชของชมุชน

กรมส่งเสริมการเกษตร

เทคโนโลยหีุน่ยนต์กบัการพฒันา 
ห้องเรยีนแนวใหม่ให้แก่เดก็ออทสิตกิ

ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

การแยกก๊าซไฮโดรเจนจากก๊าซผสมและ 
ท�าให้บริสุทธิ์ด้วยแพลเลเดียมเมมเบรนรีแอกเตอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

การจัดระบบตลาดแบบชุมชนมีส่วนร่วม 
ส�าหรับข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว (Green Procurement) 
การรักษาสิ่งแวดล้อมจากธุรกิจสู่ธุรกิจ 

และผู้ผลิตถึงผู้บริโภค

ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ปุ๋ยสั่งตัด : แก้ปัญหาชาวนาได้ทันที

ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

การเพิ่มมูลค่าผลผลิตสับปะรดภูแล  
ของกลุ่มเกษตรกรท้องถิ่น ต�าบลนางแล  

อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 
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ระหว่างเวลา 18.00 - 20.00 น.  ลงทะเบียน/รับเอกสาร เวลา 17.00 - 18.00 น.
Twilight Program

(10)

แนวคิดและหลักการของการวิจัยเชิงคุณภาพ
โดย รศ.ดร.โยธิน  แสวงดี  มหาวิทยาลัยมหิดล

(32)

เทคนิควิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ
โดย ผศ.ดร.อารีย์วรรณ  อ่วมตานี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(11)

การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ
โดย รศ.ดร.ประภาพรรณ  อุ่นอบ  มหาวิทยาลัยมหิดล

(33)

แบบแผนการวิจัยเชิงทดลอง
โดย รศ.ดร.กาญจนา  วัธนสุนทร  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

(12)

โดย ดร.น�าชัย  ศุภฤกษ์ชัยสกุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

(34)

การจัดการกับข้อมูลที่สูญหาย (Missing Data Modeling)
โดย ผศ.ดร.ธีรเดช ฉายอรุณ มหาวิทยาลัยมหิดล

(79)

การตรวจสอบข้อมูล (Data Screening) ก่อนการวิเคราะห์ทางสถิติ
โดย ผศ.ดร.ธีรเดช  ฉายอรุณ

มหาวิทยาลัยมหิดล

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2557 วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557

(53)

การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ
โดย ผศ.ดร.สมสุดา ผู้พัฒน์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(82)

การเลือกกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงคุณภาพ
โดย รศ.ดร.องอาจ  นัยพัฒน์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

(54)

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ
โดย ผศ.ดร.นลินี ณ นคร  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

(83)

สถิติบรรยายที่ใช้บ่อยในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
โดย ผศ.ดร.สังวรณ์  งัดกระโทก  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

(55)

การสร้างมาตรวัดส�าหรับการวิจัยที่ถูกต้องได้มาตฐานสากล
โดย ศ.ดร.สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์  มหาวิทยาลัยปทุมธานี

(84)

เรื่องน่ารู้ใหม่ ๆ ในการวิจัยทางการศึกษา
โดย ศ.กิตติคุณ ดร.นงลักษณ์  วิรัชชัย กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาการศึกษา

วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2557 วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2557

(111)

การตรวจสอบข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
โดย ดร.วรรณดี  สุทธินรากร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(112)

สถิติอ้างอิงที่ใช้บ่อยในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
โดย ผศ.ดร.ศจีมาจ ณ วิเชียร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

(113)

เทคนิคการเขียนรายงานวิจัยและบทความทางวิชาการเพื่อการตีพิมพ์
โดย รศ.ดร.โยธิน  แสวงดี  มหาวิทยาลัยมหิดล

วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2557

รายละเอียดในการประชุมของแต่ละหัวข้อสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.researchexpo.nrct.go.th

10 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) 
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กรอบแนวคิดการวิจัยกับการเลือกใช้สถิติขั้นสูง



การสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย - จีน ครั้งที่ 3
(The 3rd Thai-Chinese Strategic Research Seminar)

โดย ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Huaqiao University, HQU) 

สถานเอกอัครราชทตูสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ�าประเทศไทย 
และ สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย - จีน

ด้วยส�านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) และมหาวทิยาลยัหวัเฉยีว 
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (HQU) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
ทางวิชาการ เพื่อร่วมกันพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวกับประเด็น ไทย - จีน ในลักษณะของความร่วมมือในการท�าวิจัยร่วม  
การประชมุ/สมัมนา การแลกเปลีย่นข้อมลู การแลกเปลีย่นนกัวจิยั และการศกึษา/ 
ฝึกอบรม 

ในการนี ้วช. ได้ตระหนกัถงึความส�าคญัของการน�าผลการศกึษาวจิยัเกีย่วกบั 
ไทย-จีน มาประมวลเป็นยทุธศาสตร์และผลกัดนัไปสูก่ารก�าหนดเป็นแนวทางพฒันา 
และแก้ไขปัญหาของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งเพ่ือรองรับการที่ไทย 
จะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community, AEC) ในปี 2558 ดังนั้น วช. และ HQU จึงได้ร่วมกัน 
จัดสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย - จีนขึ้น เพ่ือตอบโจทย์งานวิจัยและน�าไปสู่การก�าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยไทย - จีน  
ตามวัตถุประสงค์ท่ีได้วางไว้ การจดัสมัมนาวจิยัยทุธศาสตร์ไทย - จนี ครัง้นี ้นบัเป็นครัง้ที ่3 (The 3rd Thai - Chinese Strategic Research  
Seminar) ภายใต้หัวข้อ เรื่อง “ทิศทางอนาคตจีน - อาเซียน ก้าวไกล 2015”  หรือ  “2015 年： 中国-东盟关系的现状与展望”  
(China - ASEAN beyond 2015) มีก�าหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์  
เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557” (Thailand Research  
Expo 2014) ของ วช.

ทั้งนี้ กิจกรรมการสัมมนา ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ (Keynote Speech) โดยวิทยากรที่มีชื่อเสียง การเสวนาเรื่อง 
“ทิศทางความร่วมมือจีน - อาเซียน ในยุคเพชร : บทบาทไทยในฐานะผู้ประสานงาน” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีประสบการณ์ 
และเชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์จีน - อาเซียน โดยตรงจากหลากหลายภาคส่วน และการน�าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย  
(Oral Presentation) ของนักวิจัยไทยและจีน

ส�ำหรับกำรน�ำเสนอผลงำนวิจัยจะอยู่ภำยใต้ขอบข่ำย ๖ หัวข้อ ดังนี้

1. การค้า การเงินและการลงทุน (Commerce, Finance and Investment) 

2. การท่องเที่ยวและความปลอดภัยทางสาธารณะ (Tourism and Public Safety) 

3. วัฒนธรรมและการศึกษา ประเด็นสังคมและประชากรจีนและอาเซียน (Culture and Education, Chinese People  

 and ASEAN) 

4. การเกษตร วิทยาศาสตร์ ประเด็นทางทะเลและสิ่งแวดล้อม (Agriculture, Science, Ocean and Environment)

5. ความสัมพันธ์ไทย-จีนภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน-จีน (Thai-Chinese Relations under the ASEAN-China  

 Cooperation Framework)

6.  อื่น ๆ (Other Issues)

เป็นที่คาดหวังว่าการสัมมนาคร้ังน้ีจะสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้คือ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้/ประสบการณ์
ในการวิจัยยุทธศาสตร์เกี่ยวกับไทย-จีน ตลอดจนเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยยุทธศาสตร์ระหว่างไทย-จีน และ 
เตรียมพร้อมให้ไทยสามารถแข่งขันได้ในประชาคมเศรษฐกิจ

มหกรรมงำนวิจัยแห่งชำติ 2557
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สอบถาม 
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

ฝ่ำยจัดกำรควำมรู้กำรวิจัย
กองประเมินผลและจัดกำรควำมรู้กำรวิจัย
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.)

Website : www.researchexpo.nrct.go.th 
www.nrct.go.th

โทรศัพท์ : 0-2561-2445, 
0-2526-0161 ต่อ 458, 

459, 522, 568

พร้อมด้วย : ร้านค้าในโครงการพระราชด�าริ/ร้านหนังสือ/หน่วยงานภายใน วช. รวมถึง หน่วยงานในก�ากับของภาครัฐ และเอกชน

หน่วยงานที่เข้าร่วมน�าเสนอผลงาน

การเดินทาง

1. รถส่วนตัวจอดรถได้ที่ลานจอดรถของห้าง บริการจอดรถฟรี 3 ชั่วโมง (เกินเวลาเป็นไปตาม 
 เงื่อนไขของทางเซ็นทรัลเวิลด์)
2. รถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีสยาม หรือสถานีชิดลม
3. รถประจ�าทางที่ผ่าน ได้แก่ สาย 2, 79, 511, 513, 16, 25, 40, 45, 54, 73, 204, 183 ,501,  
 ปอ.2, ปอ.76, ปอ.508

การเข้าศูนย์การประชุม

 เข้าทางด้านตึกศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ (อยู่ทางด้าน 
 วัดปทุมวนาราม) ขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้น 22

งานวิจัยเพื่อการผลิตและเพิ่มมลูค่าสินค้าเกษตร

กรมการข้าว 
กรมประมง 
กรมปศุสัตว์ 
กรมพัฒนาที่ดิน 
กรมวิชาการเกษตร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยรังสิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

งานวิจัยเพื่อพลังงาน

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
การเคหะแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

งานวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีต้นแบบ 
ส�าหรับภาคอุตสาหกรรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

งานวิจัยเพื่อสุขภาพ และการแพทย์

กรมควบคุมโรค 
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
กรมสุขภาพจิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
มหาวิทยาลัยสยาม 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันพระบรมราชชนก 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 

งานวิจัยเพื่อการบริหารจัดการการเรียนรู้  
ภมูิปัญญาท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมภาคชุมชน

กรมพัฒนาชุมชน 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
มหาวิทยาลัยนครพนม 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
มหาวิทยาลัยพายัพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก�าแพงเพชร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 

งานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรม ศิลปกรรม  
และการศึกษา

ส�านักงานกิจการยุติธรรม
ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส�านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งานวิจัยเพื่อสร้างธุรกิจ ส่งเสริมวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม

กรมป่าไม้ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
มหาวิทยาลัยเนชั่น ล�าปาง 
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

งานวิจัยเพื่อการบริหารจัดการน�้า

กรมชลประทาน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

งานวิจัยเพื่อการปฏิรปูเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

ราชบัณฑิตยสถาน
สมาคมนักวิจัย

เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)

ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)


