กำหนดกำร
มหกรรมงำนวิจัยส่วนภูมิภำค ประจำปี 2563 (Regional Research Expo 2020) ครั้งที่ 8
“งำนวิจัยเพื่อสร้ำงชุมชนนวัตกรรมและเศรษฐกิจภูมิภำค”
1 - 2 มีนำคม 2563
ณ หอประชุมมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ ลำรำงทุ่งกะโล่ จังหวัดอุตรดิตถ์
.............................................................................................................................................
วันเสำร์ที่ 29 กุมภำพันธ์ 2563
13.00 – 17.30 น.
ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจาปี 2563
ร่วมกับทีมวิทยากรจากส่วนกลาง
18.00 – 19.00 น.
รับประทานอาหารเย็น
19.00 – 20.00 น.
ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจาปี 2563
ร่วมกับทีมวิทยากรจากส่วนกลาง (ต่อ)
เวลำ
กิจกรรม
วันอำทิตย์ที่ 1 มีนำคม 2563
08.00 – 09.00 น.
ลงทะเบียน
ณ อาคารหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ทุ่งกะโล่)
09.00 – 10.00 น.
พิธีเปิดงำน “Regional Research Expo 2020 : งำนวิจัยเพือ่ สร้ำงชุมชนนวัตกรรมและ
เศรษฐกิจภูมิภำค”
- กำรแสดงต้อนรับ
- Presentation “Regional Research Expo 2020 : งานวิจัยเพื่อสร้างชุมชนนวัตกรรมและ
เศรษฐกิจภูมิภาค”
- กล่ำวต้อนรับ
โดย นายธนากร อึ้งจิตไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
- กล่ำวรำยงำน
โดย ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
- กล่ำวเปิดงำน “งานวิจัยเพื่อสร้างชุมชนนวัตกรรมและเศรษฐกิจภูมิภาค”
โดย รศ.ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี
10.00 – 11.00 น.
ปำฐกถำพิเศษ
โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม
11.00 – 12.00 น.
ประธำนและทีมผู้บริหำรเดินชมงำน
12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่ำย
13.30 – 15.00 น.

ห้องประชุมใหญ่
เสวนำภำยใต้ประเด็น “การพัฒนานวัตกรรมอุดมศึกษาเพื่อการยกระดับเศรษฐกิจภูมิภาค
และระเบียงเศรษฐกิจ LIMEC”
ผู้ร่วมเสวนำ :
1. รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2. ดร.บุญทรัพย์ พานิชการ ผู้อานวยการวิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

เวลำ

15.00 – 16.00 น.

ช่วงบ่ำย
13.00 – 14.00 น.

14.00 – 15.00 น.

กิจกรรม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
3. นายประพลวัติ ปัญญายงค์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์
4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อารี วิบูลย์พงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดำเนินรำยกำรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ อินทุวงศ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เสวนำภำยใต้ประเด็น : งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาวิกฤต PM 2.5
ผู้ร่วมเสวนำ:
1. รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร จันทระ หัวหน้าศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. รองศาสตราจารย์ ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง หัวหน้าโครงการประเทศไทยไร้หมอก
ควัน (HAZE FREE THAILAND)
4. คุณชัชวาล ทองดีเลิศ ประธานสภาลมหายใจเชียงใหม่
ดำเนินรำยกำรโดย รองศาสตราจารย์ เพทาย พงษ์เพียจันทร์
ห้องประชุมย่อย
RSP : Moving Forward Network
เสวนำภำยใต้ประเด็น : กลไกการสร้างเสริมการพัฒนางานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์และแนวทางในการ
ขยายเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
ผู้ร่วมเสวนำ :
1. คุณทิพวัลย์ เวชการัณย์ ผู้อานวยการสานักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
อุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คารณ พิทักษ์ ผู้อานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4. อาจารย์ ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดำเนินรำยกำรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปองขวัญ สร่างทุกข์
เสวนำภำยใต้ประเด็น : งานวิจัยและนวัตกรรมการท่องเที่ยวเพื่อการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก
ผู้ร่วมเสวนำ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงพร อ่อนหวาน
โครงการวิจัยประเด็นท่องเที่ยวโดยชุมชน
คุณปณต ประคองทรัพย์
นายกสมาคมไทยท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และผู้จัดการฝ่ายภาคพื้นเอเชีย
Planeterra Foundation (G Adventures)
คุณพงศ์เทพ ชัยอ่อน
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหาดสองแคว
นายจักรพงษ์ เทียมเพ็ง
พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์
ดำเนินรำยกำรโดย อาจารย์วิทเอก สว่างจิตร อาจารย์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง

เวลำ

กิจกรรม
(ผู้ประสานงานความร่วมมือ มรภ.- สกสว.)
15.00 – 16.00 น.
เสวนำภำยใต้ประเด็น : พันธกิจสัมพันธ์การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาระบบรองรับสังคมสูงวัยที่
มีคุณภาพ (Aging Society)
ผู้ร่วมเสวนำ: คุณพยงค์ ยาเภา
หัวหน้าสานักงานจังหวัดอุตรดิตถ์
คุณวีรยุทธ เทพนันท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ทต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร.จักกฤษณ์ พิญญาพงศ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ดร.กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ดำเนินรำยกำรโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรนภา พรหมมา ที่ปรึกษาศูนย์บูรณาการพันธกิจ
สัมพันธ์
17.00 – 18.00 น.
ประชุมสรุปกิจกรรมวันที่ 1 ร่วมกับคณะกรรมการดาเนินงาน
18.00 – 21.00 น.
งานเลี้ยงต้อนรับ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ทุ่งกะโล่)
วันจันทร์ที่ 2 มีนำคม 2563
08.00 – 09.00 น.
ลงทะเบียน ณ อาคารหอประชุมภูมิภาคอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ทุ่งกะโล่)
ช่วงเช้ำ
ห้องประชุมใหญ่
09.00 – 11.30 น.
เสวนำพิเศษเรื่อง “การยกระดับคุณค่างานวิจัยในภูมิภาคภาคเหนือ : โอกาส และความท้าทาย
ภายใต้มุมมองของหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม (PMU)”
ผู้ร่วมเสวนำ:
1. ศ.นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติทาหน้าที่
ผู้อานวยการสานักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2. ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา รักษาการผู้อานวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม
ด้วยการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
3. รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี รักษาการผู้อานวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
4. ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อานวยการสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) : NIA
5. ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์ ผู้จัดการงานวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข :
สวรส.
6. ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร : สวก.
ดำเนินรำยกำรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์
11.30 – 12.30 น.
พิธปี ิดงำน
ห้องประชุมย่อย
09.00 – 10.00 น.
บรรยำยพิเศษหัวข้อ : รูปแบบการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ Work Based Education และการ
เสริมพลังจาก Networking University
โดย: ดร.มัลลิกา บุญญาศรีรัตน์ ผู้ช่วยผู้อานวยการ สานักอธิการบดี PIM สถาบันการจัดการปัญญา
ภิวัฒน์ และเครือข่ายสถาบันการศึกษา
10.00 – 11.30 น.
เสวนำภำยใต้ประเด็น : นวัตกรรมการจัดการการศึกษาร่วมภาคเอกชน สู่ต้นแบบการบูรณาการ
การศึกษากับการทางาน (CWIE Showcase)
ผู้ร่วมเสวนำ: คุณอุทุมพร ใจหลัก ผู้อานวยการความร่วมมือด้านการศึกษา และทีมงานศูนย์สหกิจ
ศึกษาและทวิภาคีเครือเบทาโกร

เวลำ
12.30 – 13.30 น.

กิจกรรม
ดำเนินรำยกำรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวัตม์ กมลคุณานนท์ ผู้อานวยการสานักวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
รับประทำนอำหำรกลำงวัน

กิจกรรมภำคนิทรรศกำร
Zone ที่ 1 ศาสตร์พระราชา/นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
Zone ที่ 2 นิทรรศการการวิจัยของหน่วยงาน / นักวิจัยในพื้นที่ / เครือข่ายงานวิจัยในภูมิภาค
Zone ที่ 3 นิทรรศการนาเสนอผลงานนานาชาติและประเทศเพื่อนบ้าน ในกลุ่ม Luangprabang – lndochina Mawlamyine Economic Corridor (LIMEC)
Zone ที่ 4 นิทรรศการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคเหนือ และตลาดนัดผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญา
Zone ที่ 5 นิทรรศการบทบาทและหน้าที่ของ วช. และ Program Management Unit (PMU) หน่วยบริหารและจัดการ
ทุนวิจัยและนวัตกรรม
Zone ที่ 6 ตลาดนวัตวิถี อุตรดิตถ์เมืองสามวัฒนธรรม
Zone ที่ 7 การถ่ายทอดเทคโนโลยี และชุมชนนวัตกรรม

