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(ร่าง) กาหนดการ
การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5
The Fifth Higher Education Research Promotion Congress (HERP CONGRESS V)
โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัย 70 แห่ง
“รากฐานภูมิปัญญาไทย นวัฒกรรมวิจัยสู่สากล”
วันที่ 2-4 มีนาคม 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560
เวลา

กิจกรรม

07.00 – 08.30 น.

ลงทะเบียน ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา

08.30 – 10.30 น.
อาคารกิจกรรม
นักศึกษา

พิธีเปิด
- ชมวีดีทัศน์ “การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาครั้งที่ 5 โดยความร่วมมือของ
มหาวิทยาลัย 70 แห่ง”
- การแสดง “มหัศจรรย์วัฒนธรรมอุดรธานี” จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
- กล่าวต้อนรับ โดย นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
- กล่าวขอบคุณ โดย ดร.ณัติเทพ พิทักษานุรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
- กล่าวรายงาน โดย ดร.สุภัทร จาปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- เปิดการประชุม โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (อยู่ระหว่างการทาบทาม)
- ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “สถาบันการศึกษาตอบสนองต่อนโยบายการศึกษา 4.0 อย่างไร?”
โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (อยู่ระหว่างการทาบทาม)
- มอบโล่รางวัล โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และบันทึกภาพร่วมกัน
- ชมนิทรรศการ

10.30 – 11.20 น.

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ประเทศไทย 4.0”
โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์
รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงพาณิชย์

11.20 – 12.00 น.

บรรยายพิเศษ เรื่อง “สถาบันอุดมศึกษากับ Thailand 4.0”
โดย ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานมูลนิธิเพื่อการพัฒนาสุขภาพระหว่างประเทศ

12.00 – 13.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 14.30 น.

บรรยายพิเศษ เรื่อง “มหาวิทยาลัยไทย...ไปทางไหนกันดี?”
โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

14.30 – 15.30 น.

เสวนาพิเศษ เรื่อง “หอยทากสยามสู่นวัตกรรมความงามโลก”
โดย ศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี ทัศนาขจร นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจาปี 2553
ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ปัญหา นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจาปี 2552
พญ.วริษา ตยางคนนท์
Miss beauty skin จากการประกวดนางสาวไทย 2559
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วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 (ต่อ)
เวลา

กิจกรรม
การนาเสนอผลงานวิจัยดีเด่น

15.30 – 17.30 น.

กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
กลุ่มที่ 3
โครงการ
โครงการ
โครงการ
ความหลากหลาย บูรณาการวิจัยจาก พัฒนาครูของครู
ทางชีวภาพ
ฐานภูมิปัญญา
ด้วยโจทย์วิจัย
ท้องถิ่น
ท้องถิ่น
สู่นวัตกรรมด้วย
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

กลุ่มที่ 4
ผลงานวิจัยจาก
มหาวิทยาลัย
ของรัฐ 20 แห่ง

การนาเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย
กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
กลุ่มที่ 3
โครงการ
โครงการ
โครงการ
ความหลากหลาย บูรณาการวิจัยจาก พัฒนาครูของครู
ทางชีวภาพ
ฐานภูมิปัญญา
ด้วยโจทย์วิจัย
ท้องถิ่น
ท้องถิ่น
สู่นวัตกรรมด้วย
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
18.00 - 21.00 น.
งานเลี้ยงรับรอง

กลุ่มที่ 4
ผลงานวิจัยจาก
มหาวิทยาลัย
ของรัฐ 20 แห่ง

การประชุม
ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย
ภายใต้โครงการ
ส่งเสริมการวิจัย
ในอุดมศึกษา
70 แห่ง

- Dinner talk
เรื่อง
“……………………………………………………………………………………………………………”
โดย ....................................................................................
เรื่อง
“……………………………………………………………………………………………………………”
โดย ....................................................................................
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วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560
เวลา
09.00 – 9.45 น.

09.45 – 10.30 น.
10.30 – 10.45 น.
10.45 – 11.30 น.
11.30 – 13.00 น.

กิจกรรม
บรรยายพิเศษ
เรื่อง “นวัตกรรมอาหารสุขภาพบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ: จากท้องถิ่นสู่สากล”
โดย ศาสตราจารย์ ดร.กมล เลิศรัตน์ ผู้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดล แผนกเกษตรศาสตร์
ปี พ.ศ. 2524
บรรยายสร้างแรงบันดาลใจ (TED talk) เรื่อง “ชีวิตและประสบการณ์ จากภูธรสู่สากล”
โดย ศาสตราจารย์ ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ประธานมูลนิธิสถานศึกษานโยบายสาธารณะ
อาหารว่าง
บรรยายพิเศษ เรื่อง “มหาวิทยาลัย: ด่านหน้าของการเปลี่ยนผ่านสู่ ประเทศไทย 4.0”
โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ว่องวาณิช คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.30 น.
ประเมินการนาเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (อาหารว่างเสิร์ฟในห้อง)
อาคารกิจกรรมนักศึกษา
16.00 – 17.00 น. - มอบเกียรติบัตร โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย บุญแสง
อาคารกิจกรรมนักศึกษา ผู้อานวยการสานักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
- ปิดการประชุมโดย ดร.ณัติเทพ พิทักษานุรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560
เวลา

กิจกรรม
เสวนาการพัฒนาเครือข่ายครั้งที่ 2 ร่วมกับมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ เรื่อง
“เส้นทางสู่นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพบนความหลากหลายทางชีวภาพ”

08.00 – 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 – 09.30 น.

เปิดการประชุม
โดย ศ.ดร.วิชัย บุญแสง ผู้อานวยการสานักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนา
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

09.30 – 10.15 น.

ประมวลสถานภาพความก้าวหน้าของงานวิจัยและพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพของสานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.)
โดย ศ.ดร.นันทวัน บุณยะประภัศร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

10.15 – 10.30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.30 – 11.00 น.

ประมวลสถานภาพความก้าวหน้าของงานวิจัยและพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพของโครงการ
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
โดย ศ.ดร.สนั่น จอกลอย ผู้ประสานงานการวิจัยอาหารเพื่อสุขภาพ โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ

11.00 – 11.30 น.

ประมวลสถานภาพความก้าวหน้างานวิจัยและพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพและโอกาสการ
พัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพ
โดย ดร.ศรีวรรณ ไชยสุข ผู้อานวยการสถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน /ผู้ประสานงานวิจัยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (สกอ.)

11.30 – 12.00 น.

ข้อเสนอกรอบแนวคิดการวิจัยและพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพ
โดย ศ.ดร.กมล เลิศรัตน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.30 น.

ประชุมย่อย เพื่อกาหนดทิศทางการวิจัยและพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพ และความร่วมมือของนักวิจัย
ในกลุ่มวิจัยมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ และกลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ
กลุ่มที่ 1: ไก่พื้นบ้าน
กลุ่มที่ 2: ข้าวพื้นเมือง
กลุ่มที่ 3: ผักและผลไม้พื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง

15.30 – 16.30 น.

นาเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย

16.30 – 16.45 น.

สรุปและปิดการประชุม
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วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560
เวลา

กิจกรรม

08.00 – 17.00 น.

ศึกษาดูงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดอุดรธานี
เส้นทางที่ 1 -ทะเลบัวแดง
-ภูฝอยลม
-หลวงพ่อทันใจ
-วัดป่าบ้านตาด
เส้นทางที่ 2 -วัดป่าบ้านค้อ
-อุทธยานภูพระบาท
-วัดป่าภูก้อน
-ตลาดผ้านาข่า
เส้นทางที่ 3 -แหล่งมรดกโลกบ้านเชียง
-คาชะโนด
เส้นทางที่ 4 -ท่องเที่ยวเวียงจันทน์ ไป-กลับ
-ล่องแพท่าง่อน

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ผู้ร่วมเดินทางรับผิดชอบ
- เส้นทางที่ 1, 2 และ 3 ไม่มีค่าใช้จ่าย
- เส้นทางที่ 4 จานวน 1,500 บาท
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