“วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ
สูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”
พบกับ

การประชุมหลากหลายประเด็นมากกวา

100 หั ว ข อ เรื่ อ ง
นิทรรศการผลงานวิจัย
หลายรอยผลงาน

ขอเชิญ

ลงทะเบียนเขารวม

การประชุ ม ได ที่

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

ภายในวันที่ 1 เมษายน 2562

วันที่ 7 – 10 เมษายน 2562
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด และ
บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร
เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ
จัดโดย เครือขายในระบบวิจัยทั่วประเทศ รวมกับ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)
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สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

National Research Council of Thailand (NRCT)

ความสําคัญ

การจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแหง ชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)” เปนเวทีระดับชาติ
ที่ นํ า เสนอผลงานวิ จั ย เทคโนโลยี และนวั ต กรรมที่ มี คุ ณ ภาพ เพื่ อ เชื่ อ มโยงบู ร ณาการองค ค วามรู  ไ ปสู  ก ารใช ป ระโยชน
ในการพัฒนาประเทศ ทั้งในมิติเชิงวิชาการ นโยบาย สังคม/ชุมชน และพาณิชย/อุตสาหกรรม โดยกําหนดจัดขึ้นอยางตอเนื่องนับตั้งแตป
2549 ดวยความรวมมือระหวางหนวยงานเครือขายในระบบวิจัยทั่วประเทศ ภาคสวนที่เกี่ยวของ และสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
(วช.) โดยปนี้ จัดขึ้นเปนครั้งที่ 14

วัตถุประสงค
1. น อ มรํ า ลึ ก ถึ ง พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร รั ช กาลที่ 9 ผู  ท รงเป น
“พระบิดาแหงการวิจัยไทย” และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10
และพระบรมวงศานุวงศ ที่ทรงพระมหากรุณาธิคุณตองานวิจัยไทย
2. เพื่อเปนเวทีระดับชาติ ในการนําเสนอผลการวิจัยที่มีศักยภาพพรอมใชประโยชน และเปนกลไกสําคัญในการบูรณาการเชื่อมโยง
ความรวมมือระหวางองคกรและเครือขายในระบบวิจยั ทัว่ ประเทศ ในการเรงผลักดันใหเกิดการนําผลงานวิจยั และนวัตกรรมไปใชประโยชน
ในมิติตาง ๆ เพื่อการพัฒนาประเทศ
3. เพื่อเปนการสรางสรรค สรางแรงขับเคลื่อน และใหเกิดกลไกสนับสนุนและพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ เปนฐานความรู
ไปสูกลุมผูใชประโยชน ระดับประเทศและนานาชาติ

กิจกรรมการจัดงาน

 ภาคการประชุม/สัมมนา 4 รูปแบบ มากกวา
100 หัวขอเรื่อง ไดแก

- การประชุมสัมมนาขนาดใหญในหัวขอสําคัญสําหรับการบริหาร
จัดการงานวิจัยของประเทศ ประมาณ 1,000 คน/เรื่อง
- การประชุม/สัมมนาขนาดกลาง ในประเด็นปญหาสําคัญ
ของประเทศที่ควรเรงแกไข ประมาณ 200 – 400 คน/เรื่อง
- การประชุมกลุมเฉพาะเรื่องในประเด็นเฉพาะที่นาสนใจ
ประมาณ 50 - 100 คน/เรื่อง
- การถายทอดเทคนิค/กระบวนการที่เกี่ยวของกับการวิจัย
(Twilight Program)

Theme การนําเสนอผลงาน



ภาคนิทรรศการ

- นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และนิทรรศการนอมรําลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ผูทรงเปน
“พระบิดาแหงการวิจัยไทย” และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
รัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ
ที่ทรงพระมหากรุณาธิคุณตองานวิจัยไทย
- นิ ท รรศการผลงานวิ จั ย และกิ จ กรรมการวิ จั ย จากหน ว ยงาน
ในระบบวิจัย โดยรวม “นวัตกรรมจากงานสรางสรรค”
“ผลงานวิจยั ตอบโจทยวจิ ยั พืน้ ที”่ และ “นิทรรศการศูนยวจิ ยั ชุมชน”
- นิทรรศการผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา

งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์
การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ

งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์
ประเด็นท้าทายทางสังคม

งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์
สังคมเกษตรกรรมสมัยใหม่

งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์
ความมั่นคงของประเทศ

งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างวิสาหกิจเริ่มต้น วิสาหกิจชุ มชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
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มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562

THAILAND RESEARCH EXPO 2019

Highlight Stage

เวทีหลักที่ใชเทคนิคการนําเสนอผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐท่ีมีความพรอมใชประโยชนทั้งในระดับชุมชน/องคกร/พาณิชย
ที่มีรูปแบบการนําเสนอที่หลากหลาย โดยการกําหนดประเด็นเฉพาะและมีพิธีกรมืออาชีพเปนผูดําเนินการ

Thailand Research Expo : Symposium 2019

การสงเสริมและสนับสนุนนักวิจยั ในสาขาวิชาการตาง ๆ ไดมโี อกาสนําเสนอผลงานวิจยั ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ตอผูส นใจและผูใ ชประโยชน
การแลกเปลี่ยนองคความรู และพัฒนาศักยภาพของการเรียนรูในศาสตรสาขาวิชาการในประเด็นสําคัญอื่น ๆ

กิจกรรมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา 2562

เปนการสงเสริมใหนิสิต นักศึกษาในทุกระดับจากสถาบันอุดมศึกษา ที่ไดบมเพาะความรูและแรงบันดาลใจในการพัฒนา
นวัตกรรม ไดนําเสนอผลงานนวัตกรรมและประกวดแขงขัน

การจัดกิจกรรมมอบรางวัลมหกรรมงานวิจัยแหงชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019 Award)
กิจกรรมการมอบรางวัลใหแกหนวยงานที่นําเสนอนิทรรศการวิจัยไดอยางมีความโดดเดนและมีคุณภาพ

กิจกรรมการใหคาํ ปรึกษาเรือ่ งการวิจยั (Research Clinic)
การแสดงและจําหนายผลิตภัณฑจากภาคเอกชนและภูมิปญญาทองถิ่น
พื้ น ที่ เ พื่ อ การแสดงและจํ า หน า ยผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ไ ด จ ากโครงการในพระราชดํ า ริ ผลงานวิ จั ย และภู มิ ป  ญ ญาท อ งถิ่ น
แกผูเขาชมงาน เปนการสรางบรรยากาศในงานใหมีความหลากหลาย

การลงทะเบียนเขาชมงาน

ภาคการประชุม





กรุณาลงทะเบียนลวงหนาทาง Website : http://researchexpo.nrct.go.th และ www.nrct.go.th โดยไมเสียคาใชจายใด ๆ
ผูที่เคยลงทะเบียนในปที่ผานมา สามารถใช Username และ Password เดิมในการเขาระบบลงทะเบียน
ในกรณีที่ทานไดลงทะเบียนเขารวมการประชุมแลว และประสงคจะเปลี่ยนแปลงขอมูล สามารถใช Username และ Password
ของทานที่ใชในการลงทะเบียน ทําการแกไขผานระบบออนไลนได ภายในวันที่ 1 เมษายน 2562
ผูที่ลงทะเบียนเขารวมประชุม จะตองพิมพบัตรเขารวมงานที่ระบุ Barcode ที่ทานไดรับ ภายหลังการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ
ผานเครื่องพิมพของทานเอง และนํามาแสดงหนางานทุกครั้งที่เขารวมงานในกิจกรรมตาง ๆ เพื่อความสะดวกในการเขารวมงาน
รูปแบบการประชุม
l
l
l

l

การประชุมขนาดใหญ
การประชุมขนาดกลาง
การประชุมกลุม
เฉพาะเรื่อง
Twilight Program

หองประชุม
l
l

หอง World Ballroom
หอง Lotus Suite
ชั้น 22 และ 23

(ดูรายละเอียดการประชุมไดที่
Website และ Directory
Board ภายในงาน)

เวลาลงทะเบียน/รับเอกสาร เวลาเขารวมประชุม
l
l
l

ภาคเชา
ภาคบาย
Twilight
Program

ตั้งแต 07.30 - 09.00 น.
ตั้งแต 12.30 - 13.30 น.
ตั้งแต 17.00 - 18.00 น.

09.00 - 12.00 น.
13.30 - 16.30 น.
18.00 - 20.00 น.

กรุณาลงทะเบียนเขารวมการประชุมในหัวขอที่ทานสามารถเขารวมประชุมได ทั้งนี้ หากทานไมไดเขารวมการประชุม
ตามที่ทานลงทะเบียนไว ตั้งแต 2 หัวขอ วช. ขอสงวนสิทธิ์ในการลงทะเบียนเขารวมประชุมของทานในปถัดไป

ภาคนิทรรศการ


เปดใหทุกทานเขาเยี่ยมชม ระหวางวันที่ 7 - 9 เมษายน 2562 ตั้งแตเวลา 09.00 - 18.00 น. และวันที่ 10 เมษายน 2562 ตั้งแตเวลา
09.00 -16.00 น. ณ หองคอนเวนชันเซ็นเตอร โดยลงทะเบียนไดทหี่ นางาน สําหรับทานทีม่ บี ตั รจากการลงทะเบียนเขารวมการประชุมแลว
สามารถแสดงบัตรเขารวมงานไดโดยไมตองลงทะเบียนใหม
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สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

National Research Council of Thailand (NRCT)

วันอาทิตย์ท่ี 7 เมษายน 2562
ภาคเช้า 09.00 - 12.00 น.
(1) ห้อง World Ballroom

การประชุมขนาดใหญ่

ภาคบ่าย 13.30 - 16.30 น.
(13) ห้อง World Ballroom

การเปดงานภาคการประชุม/ปาฐกถาพิเศษ
เรื่อง “ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทการวิจัยและนวัตกรรม
เพื่ออนาคตประเทศไทย”

แผนที่นําทางและยุทธศาสตรการวิจัย
เพื่อการพัฒนาประเทศไทยไปสู 4.0
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)

ภาคเช้า 09.00 - 12.00 น.

การประชุมขนาดกลาง

ภาคบ่าย 13.30 - 16.30 น.
(14)

(2)
แนวทางการพัฒนาการจัดการ
ขอมูลผลการวิจัยในคลังสารสนเทศ
ดิจิทัลสูมาตรฐานระดับชาติ

พระราชบัญญัติสัตวเพื่องานทาง
วิทยาศาสตร พ.ศ.2558 สําคัญตอ
การพัฒนาประเทศอยางไร

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)

(3)

(15

ระบบการรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย (NECAST)
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)

(4)

(16)

ครัวไทยสูตลาดโลก

ครัวไทยสูตลาดโลก
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)

(5)

ภาคเช้า 09.00 - 12.00 น.
(6)

(7)

(22)
“สงเสริมการเกษตรแบบมีสวนรวม
จุดเริ่มตนวิถีเกษตรปลอดภัยที่ยั่งยืน”
กรมสงเสริมการเกษตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

(11)
เกษตรสมัยใหม เพื่อประเทศไทยยั่งยืน
(Modern Agriculture
for National Sustainability)

(19)
ระบบเฝาระวังเพื่อความมั่นคง
ของทรัพยากรปาไมและสัตวปา
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช

มหาวิทยาลัยสยาม

(12)
วิจัยสูนวัตกรรมเพื่อพัฒนายั่งยืนระดับโลก
(Research to Innovation for Global
Sustainable Development)

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจบนสมารทโฟน
เพื่อการประมาณความตองการใชนํ้าของพืช
และการใหนํ้าแบบอัตโนมัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

(9)

(20)
เกษตรอัจฉริยะ....สูผูบริโภค ยุค 4.0

สมาคมนักวิจัย

สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน

การพัฒนาผลิตภัณฑหัตถกรรมจากเสนใยกลวย
เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม และกลยุทธ
การจัดการผลิตภัณฑ ในจังหวัดภาคเหนือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วช. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร

โลจิสติกสเพื่อการทองเที่ยว จังหวัดพัทลุง

มหาวิทยาลัยหาดใหญ

(24

(21)

เทคนิคการใชสื่อ เกม
และนวัตกรรมการเรียนรูสําหรับเด็กพิเศษ

นวัตกรรมศูนยความเปนเลิศการดูแลผูสูงอายุ

(23)

การใชเหมืองกระบวนการ
ในการวิเคราะหพฤติกรรม
(Using Process Mining in Behavior
Analysis)

ศูนยเชี่ยวชาญนวัตกรรมหุนยนต
และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ (ศนย.) วว.

ภาคบ่าย 13.30 - 16.30 น.

(18)

1. เรื่อง การพัฒนาการยอมไหมดวยเมล็ดมะขาม
เพื่อประโยชนเชิงพาณิชย
2. เรื่อง ภูมิวัฒนธรรมการคลองชางปา
ชาวกูยสุรินทรในพื้นที่กัมพูชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

(8)

(17)

การประชุมกลุม่ เฉพาะเรื่อง
(10)

การพัฒนายกระดับการผลิตอาหาร (OTOP)
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

มหาวิทยาลัยพายัพ

รายละเอียดในการประชุมของแตละหัวขอสามารถดูเพิ่มเติมไดที่ http://researchexpo.nrct.go.th

วิจัยสูนวัตกรรมเพื่อพัฒนายั่งยืนระดับโลก
(Research to Innovation for Global
Sustainable Development)
สมาคมนักวิจัย

5

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562

THAILAND RESEARCH EXPO 2019

วันจันทร์ท่ี 8 เมษายน 2562
การประชุมขนาดใหญ่

ภาคเช้า 09.00 - 12.00 น.
(29) ห้อง World Ballroom
กระทรวงใหม
กาวหนา หรือถอยหลัง : ทาทายวิจัยไทย

ภาคบ่าย 13.30 - 16.30 น.
(41) ห้อง World Ballroom
ทิศทางใหมงบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
ตอบโจทยนักวิจัยและหนวยงานวิจัยหรือไม
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)

เครือขายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (RUN)

การประชุมขนาดกลาง

ภาคเช้า 09.00 - 12.00 น.

ภาคบ่าย 13.30 - 16.30 น.
(42)

(30)
พลังงานและสารสนเทศ การผสมผสานเพื่อการยานยนต
และระบบการขนสงสมัยใหม

การผสมผสานพลังงานและ
สารสนเทศ เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและการบริโภค

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)

(31)

(43)
งานวิจัยเพื่อสงเสริมสุขภาพคนไทยใหนอนหลับไดดี
และมีอายุยืนยาว และชีวิตที่เปนสุข

งานวิจัยเพื่อสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยสําหรับประเทศไทย 4.0

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)

(32

(44)

กาวทันโลกดวยมาตรฐานการวิจัย Thailand 4.0

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)

(45)

(33)
International Joint Seminar of Core to Core Program A Advanced Research Networks
“Establishment of an International research core for new bio-research ﬁeld with microbes
from tropical areas (World-calss research hub of tropical microbial resources and their
utilization)” on “Microbial Technology towards sustainable Bioeconomy”

International Joint Seminar of Core to Core Program A Advanced Research Networks
“Establishment of an International research core for new bio-research ﬁeld with microbes
from tropical areas (World-calss research hub of tropical microbial resources and their
utilization)” on “Microbial Technology towards sustainable Bioeconomy”

โดย : สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

ภาคเช้า 09.00 - 12.00 น.
(34)

การประชุมกลุม่ เฉพาะเรื่อง
(38)

การศึกษาระดับความเร็ว
ในการสีขาวพันธุการคาจังหวัดชัยนาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

(35)

บริษัท ไทย ออรคิดส แล็บ จํากัด

(36)

(50)
ขยะพลาสติก วิกฤติไทย วิกฤติโลก

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การขับเคลื่อน
“การพัฒนาชุมชนริมคลองลาดพราวแบบ
บูรณาการ”

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)

(47)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

(48)

วิจัยพัฒนาสินคารักษโลก : กระดาษหัตถกรรมพัฒนาการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ฟลมเคลือบผิวกระจกทําความ
สะอาดตัวเอง สีเซรามิกลดรอน เสนใยใบสับปะรดดูดซับ
นํ้ามัน และระบบอัตโนมัติสําหรับเครื่องชั่ง

1. การพัฒนาภาพยนตรสรางสรรค
จากนิทานพื้นบานในจังหวัดเลย
2. การใชศาสตรพระราชาของประชาชนบาน
ซําบาง ตําบลหวยสม อําเภอภูกระดึง จังหวัดเลย

กรมวิทยาศาสตรบริการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

(37)

(49)

ราชภัฏเชียงใหม นวัตกรรมทางการเกษตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

ฟลมคลุมดินเพื่อระบบนิเวศ

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)

(51)

ผลกระทบการสงออกสินคาเกษตรที่มีตอรายได
และการจางงานในระบบเศรษฐกิจไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

(40)

ภาคบ่าย 13.30 - 16.30 น.

(46)

พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา : พื้นที่วิจัยเพื่อสรางการ
เปลี่ยนแปลงการศึกษาของประเทศ

(39)

นวัตกรรมแปงสุขภาพที่ผลิตจากกลวยพื้นบานของ
ไทยเพื่อนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)

1. การศึกษาศักยภาพและความพรอมของชุมชน
ปากแพรก อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี สูก าร
เปนชุมชนอัจฉริยะตนแบบ (Smart Community)
2. การจัดทําแผนที่ออนไลนเชิงประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรมชุมชนปากแพรก อําเภอเมืองกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี สูการเปนแผนที่ชุมชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

วิทยากรสวนหนึ่งอยูระหวางเรียนเชิญ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

การยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตอัญมณี
และเครื่องประดับไทย
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี
และเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน)
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สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

National Research Council of Thailand (NRCT)

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562
การประชุมขนาดใหญ่

ภาคเช้า 09.00 - 12.00 น.
(56) ห้อง World Ballroom

เทคโนโลยี เพื่อความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติ : การเตือนภัย
การปองกัน หลักเกณฑ การปฏิบัติ และการฟนฟูรักษา (PHYSICALSPACE TECHNOLOGY FOR NATURAL RESOURCES SECURITY :
WARNING REREGULATION AND REHABILITATION)

ภาคบ่าย 13.30 - 16.30 น.
(68) ห้อง World Ballroom
จริยธรรมการวิจัยในมนุษยดานสังคมศาสตร

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)

โดย : สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

การประชุมขนาดกลาง

ภาคเช้า 09.00 - 12.00 น.

ภาคบ่าย 13.30 - 16.30 น.
(69)

(57)
ความมั่นคงทางสังคม : ระบบประกันสุขภาพ การเขาถึง โอกาสและการกระจาย

เศรษฐกิจหมุนเวียน : เพื่อสังคมไรมลพิษ ไรขยะ

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)

โดย : สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

(70)

(58)

งานวิจัยเพื่อปองกันและสงเสริมสุขภาพผูสูงวัยไทยไมใหเปนโรคสมองเสื่อม และอัลไซเมอร

งานวิจัยเพื่อสงเสริมสุขภาพจิตคนไทยใหมีชีวิตที่เปนสุข

โดย : สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)

(59)

(71)

กัญชา : ทําอยางไรใหเปนพืชเศรษฐกิจ

แหลงที่มาของอนุภาคในบรรยากาศในประเทศไทย

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)

(60)

โดย : สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

(72)
ยกระดับมูลคาเศรษฐกิจดวยเสนหทองเที่ยวไทย

ยกระดับมูลคาเศรษฐกิจดวยเสนหทองเที่ยวไทย

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ภาคเช้า 09.00 - 12.00 น.
(61)

การประชุมกลุม่ เฉพาะเรื่อง
(65)

Thailand Research Expo :
Symposium 2019 : การวิจัยดานการเกษตร
และเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

Thailand Research Expo :
Symposium 2019 :
การวิจัยศิลปวัฒนธรรม สถาปตยกรรม
และการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค (1)

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)

(66)
งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
กระบวนการยุติธรรมของ

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)

(63)

(64)

Thailand Research Expo :
Symposium 2019 :
การวิจัยดานการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเริ่มตน

Thailand Research Expo :
Symposium 2019 :
การวิจัยศิลปวัฒนธรรม สถาปตยกรรม
และการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค (2)

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)

(74)

(78)
งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการ
ยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรม

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)

สํานักงานกิจการยุติธรรม

อนาคตมะมวงสีแดง : มะมวงทับทิมทอง

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)

(77)

Thailand Research Expo :
Symposium 2019 :
การวิจัยดานการแพทย และสาธารณสุข (2)

(67)

Thailand Research Expo :
Symposium 2019 :
การวิจัยดานสังคม และความมั่นคง (1)

ภาคบ่าย 13.30 - 16.30 น.

(73)

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)

(62)
Thailand Research Expo :
Symposium 2019 :
การวิจัยดานการแพทย และสาธารณสุข (1)

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

(75)

(79)

Thailand Research Expo :
Symposium 2019 :
การวิจัยดานสังคม และความมั่นคง (2)

เครือขายวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)

(76)
Thailand Research Expo :
Symposium 2019 :
การวิจัยดานการศึกษา (1)

Thailand Research Expo :
Symposium 2019 :
การวิจัยดานการศึกษา (2)

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สํานักงานกิจการยุติธรรม

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)

รายละเอียดในการประชุมของแตละหัวขอสามารถดูเพิ่มเติมไดที่ http://researchexpo.nrct.go.th

วิจัยนิดากาวไกล สูไทยแลนด 4.0

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
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THAILAND RESEARCH EXPO 2019

วันพุ ธที่ 10 เมษายน 2562
การประชุมขนาดใหญ่

ภาคเช้า 09.00 - 12.00 น.
(84) ห้อง World Ballroom

“พอเพียงเพิ่มพลังชุมชน มั่นคงดวยวิจัยและนวัตกรรม”

ภาคบ่าย 13.30 - 16.30 น.
(96) ห้อง World Ballroom
กาวทันโลกวิจัยและนวัตกรรม พลังรัฐ - เอกชน
เพื่อธุรกิจสรางสรรคสังคมไทย

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)

การประชุมขนาดกลาง

ภาคเช้า 09.00 - 12.00 น.

ภาคบ่าย 13.30 - 16.30 น.
(97)

(85)
การวิจัยแบบสหวิทยาการเปนทางออกของประเทศไทย
(The Interdisciplinary Research is a solution for Thailand)

วิจัยอยางไร ใหคนไทยมีสุขภาพที่ดี
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)

สํานักงานราชบัณฑิตยสภา

(98)

(86)
เสวนาระดมสมอง ปญหาและอุปสรรค
ในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทยแผนไทย

เสวนาระดมสมอง ปญหาและอุปสรรค
ในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทยแผนไทย

Global Data Monitoring Platform and its Potential in Addressing
Sustainable Development Goals (SDGs) in Thailand

“ขยะจาก Single-use Plastic จัดการอยางไรดี”
- สถานการณขยะจาก Single-use Plastic และผลกระทบตอระบบนิเวศ
- แนวทางการจัดการ- บทบาทของผูบริโภค

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)

(99)

(84)
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)

(88)

(100)

ภาคเช้า 09.00 - 12.00 น.
(89)

การประชุมกลุม่ เฉพาะเรื่อง
(93)

โครงการศึกษาแนวทางการฟนฟูเมือง
และสรางชุมชนใหมรามอินทรา
โดยใชกระบวนการมีสวนรวม
การเคหะแหงชาติ

(90)

โครงการพัฒนานวัตกรรมยานกลวยนํ้าไทย KiiD

(94)

การอบรม เรื่อง นวัตกรรมการผลิตขาวฮางงอก

วช./มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

(91)

(101)

(105)

“สุขภาพและคุณภาพชีวิตวัยทํางาน”
Smart and Healthy Worker
กรมอนามัย

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การอบรม เรื่อง “การเพิ่มคุณคาจากภูมิปญญา
สูการสรางมูลคาเพิ่มใหกับชุมชน :
ผลิตภัณฑจากผายอมคราม
ที่เหลือจากการแปรรูปผลิตภัณฑ”

(102)
การอบรม เรื่อง นวัตกรรมการผลิตขาวฮางงอก

วช./มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วช./มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

การอบรม เรื่อง การออกแบบ
ผลิตภัณฑสิ่งทอบานนายาว
วช./มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

(104)
การพัฒนาเครื่องมือประเมินและ
ระบบการดูแลสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต

กรมการขาว

การอบรม เรื่อง “การเพิ่มคุณคาจากภูมิปญญา
สูการสรางมูลคาเพิ่มใหกับชุมชน :
ผลิตภัณฑจากผายอมคราม
ที่เหลือจากการแปรรูปผลิตภัณฑ”
วช./มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

(107)

(103)

การอบรม เรื่อง
การออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอบานนายาว

(92)

การคัดแยก จําแนกชนิด และประสิทธิภาพ
ของเชื้อรา Beauveria bassiana
(ฺBals.-Criv.) Vuill.
ในการควบคุมเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลศัตรูขาว

(106)

วช./มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

(95)

ภาคบ่าย 13.30 - 16.30 น.

การพัฒนากระบวนการจัดการ
โลจิสติกสยอนรอยของอุตสาหกรรม
ชิ้นสวนยานยนตในประเทศไทย

วิทยาลัยเซาธอีสทบางกอก

วิทยากรสวนหนึ่งอยูระหวางเรียนเชิญ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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Twilight Program

ระหวางเวลา 18.00 - 20.00 น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร เวลา 17.00 - 18.00 น.

วันอาทิตย์ท่ี 7 เมษายน 2562

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562

(25)

(90)

การออกแบบการวิจัยแบบผสม
โดย รศ.ดร.โยธิน แสวงดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

(26)

การเขียนบทความทางวิชาการและรายงานการวิจัย
โดย ศ.เฉลิมพล แซมเพชร
(27)

(28)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

การวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods) :
ฐานคิดและรูปแบบการวิจัย
โดย รศ.ดร.ประภาพรรณ อุนอบ
มหาวิทยาลัยมหิดล

ความรูที่จําเปนสําหรับนักวิจัยในการทําวิจัย
ใหมีประโยชนและมีคุณคา
โดย รศ.ดร.กรรณิการ สุขเกษม
มหาวิทยาลัยปทุมธานี

การวิจัยสถาบัน : เครื่องมือพัฒนาสถาบันสูความเปนเลิศ
โดย รศ.ดร.องอาจ นัยพัฒน

การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ
โดย ผศ.ดร.อารียวรรณ อวมตานี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

อิทธิพลของกลุมในการวิเคราะหองคประกอบ
และแนวทางในการวิเคราะห
โดย ผศ.ดร.ธีรเดช ฉายอรุณ

เทคนิคการประยุกตใชพลวัตแบบจําลองวิจัยเชิงคุณภาพ
ผศ.ดร.อนงค ภิบาล

(91)

(92)

(93)

มหาวิทยาลัยมหิดล

วันจันทร์ท่ี 8 เมษายน 2562

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร

วันพุ ธที่ 10 เมษายน 2562

(52)

(108)

แนวคิด design thinking ในการออกแบบงานวิจัย
โดย รศ.ดร.ศจีมาศ ณ วิเชียร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

การวิจัยในชั้นเรียน
โดย ผศ.ดร.พันธศักดิ์ พลสารัมย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

(53)

(109)

การใชโปรแกรม ATLAS.ti ในการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ :
แนวคิดและการประยุกต
โดย ดร.นําชัย ศุภฤกษชัยสกุล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การใชโปรแกรมสมารท PLS
สําหรับการวิจัยดวยตัวแบบสมการโครงสราง
โดย รองศาสตราจารย ดร.มนตรี พิริยะกุล
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

(110)

(54)

การวิจัยมี 5 ยุคสมัยและมีกี่ประเภท
ทานทําการวิจัยยุคใดและกลุมประเภทใด?
โดย ศ.ดร.สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ

สถิติสําหรับผูไมใชนักสถิติ :
รูจัก เขาใจ ใชเปน
โดย ดร.ณรงคฤทธิ์ อัศวเรืองพิภพ

มหาวิทยาลัยปทุมธานี

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

(55)

(111)

การวิจัยเพื่อสรางความหมายใหมในการเรียนรู
เมื่อวันที่โลกเปลี่ยนไป
โดย รศ.ดร.วรรณดี สุทธินรากร

การเขียนรายงาน และการเผยแพรผลงานวิจัย
โดย รศ.ดร.ภาณุวัฒน สรรพกุล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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Theme ของการนําเสนอผลงาน
งานวิจยั และนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ครอบคลุมงานวิจยั
และนวัตกรรมเกีย่ วกับอาหาร เทคโนโลยีชวี ภาพ และเทคโนโลยีการแพทย เศรษฐกิจดิจทิ ลั และขอมูล
ระบบโลจิสติกส การบริการมูลคาสูง (การทองเที่ยว) และพลังงาน

งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่ อตอบโจทย์ประเด็นท้าทายทางสังคม ครอบคลุมงานวิจัยและ

นวัตกรรมเกี่ยวกับสังคมสูงวัยและสังคมไทยศตวรรษที่ 21 คนไทยในศตวรรษที่ 21 สุขภาพและ
คุณภาพชีวิต การบริหารจัดการนํ้า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดลอม การกระจาย
ความเจริญและเมืองนาอยู

งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์สังคมเกษตรกรรมสมัยใหม่ ครอบคลุมงานวิจัยและ

นวัตกรรมเกี่ยวกับการเกษตรสมัยใหม การพัฒนาเทคโนโลยี เครื่องจักรกลทางการเกษตร เทคโนโลยี
ติดตามและคาดการณปริมาณและคุณภาพผลผลิต เทคโนโลยีเซนเซอรและโรงเรือนอัจฉริยะ เทคโนโลยี
ตรวจวัดสารตกคางและสารพิษ การตรวจสอบโรคพืชและโรคสัตว การวิจัยตนแบบสายพันธุพืช
เศรษฐกิจลักษณะพิเศษ และการปรับปรุงพันธุพืชและสัตวใหมีคุณสมบัติตามความตองการของตลาด
หรือเพื่ออุตสาหกรรมเฉพาะ

งานวิจยั และนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ความมั่นคงของประเทศ ครอบคลุมงานวิจยั และนวัตกรรม

เกี่ยวกับ ยุทโธปกรณ/เทคโนโลยีปองกันประเทศ องคความรู และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเฝาระวัง
ปองกัน และรับมือการกอการรายและภัยคุกคามตาง ๆ เทคโนโลยีเพื่อการตรวจเฝาระวัง แจงเตือน
ชวยเหลือ และบรรเทาภัยพิบัติสาธารณะตาง ๆ เทคโนโลยีการบริหารจัดการโทรคมนาคมระดับชาติ
การลักลอบเขาเมือง ปญหาแรงงานขามชาติ

งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างวิสาหกิจเริ่มต้น วิสาหกิจชุ มชน วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ครอบคลุมงานวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มมูลคาสินคาและบริการของ

กลุมวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) การเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงานและความสามารถในการแขงขันของกลุม วิสาหกิจชุมชน รวมทัง้ วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม (SME) อยางยั่งยืน การพัฒนาดานการเงินและการตลาด โอกาสทางการตลาด และ
โครงสรางพืน้ ฐานการตลาด (Marketing infrastructure) การพัฒนานโยบาย เทคโนโลยี ภูมปิ ญ
 ญา เพือ่
สนับสนุน SME ทั้งระบบ การพัฒนากระบวนการถายทอดเทคโนโลยีหรือองคความรูที่มีประสิทธิภาพ
ในอุตสาหกรรมวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) การพัฒนาระบบนิเวศ
วิสาหกิจเริ่มตน
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Highlight

นิ ท รรศการน อ มรํ า ลึ ก ถึ ง พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
บรมนาถบพิตร นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ

นิทรรศการผลงานวิจัยและกิจกรรมการวิจัยจากหนวยงานในระบบวิจัย โดยรวม “นวัตกรรมจากงานสรางสรรค” “ผลงานวิจัย
ตอบโจทยวิจัยพื้นที่” และ “นิทรรศการศูนยวิจัยชุมชน”
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Highlight Stage

Highlight Stage เปนเวทีกลางสําหรับแสดงศักยภาพทางการ
วิจัยของหนวยงานในระบบวิจัยทั่วประเทศ อันจะเชื่อมโยงกับ
การนําผลผลิตจากงานวิจัยและสิ่งประดิษฐสูการใชประโยชน
เปนเวทีหลักที่ใชเทคนิคการนําเสนอผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ
ที่มีความพรอมใชประโยชนเชิงพาณิชย เชน ผลงานวิจัย/ผลงาน
ประดิษฐคิดคน ที่ไดรับรางวัลสภาวิจัยแหงชาติหรือในระดับ
นานาชาติ
โดยการนําเสนอในรูปแบบของการถอดบทเรียนความสําเร็จ
การถายทอดองคความรู เทคนิค และวิธีการในการนําผลงานวิจัย
ไปตอยอดและนําไปใชประโยชนแกชุมชน หรือประชาชนที่สนใจ

หน่วยงานที่เข้าร่วมนําเสนอผลงานในงาน “มหกรรมงานวิจยั แห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)”
งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์
การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
กรมทางหลวง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยแมโจ
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยหาดใหญ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันพระบรมราชชนก
สมาคมนักวิจัย
งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์
ประเด็นท้าทายทางสังคม
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมควบคุมโรค
กรมทรัพยากรนํ้า
กรมวิชาการเกษตร
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
กรมสุขภาพจิต
กรมอนามัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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