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- การประชุมสมัมนาขนาดใหญ่ในหวัข้อส�าคัญ
 ส�าหรับการบริหารจัดการงานวิจัยและปัญหาส�าคัญ
 ของประเทศ
- การประชุม/สมัมนาขนาดกลาง ในประเดน็
 ปัญหาส�าคัญของประเทศทีค่วรเร่งแก้ไข
- การประชุมกลุ่มเฉพาะเรือ่งในประเดน็
 เฉพาะทีน่่าสนใจ
- การถ่ายทอดเทคนิค/กระบวนการทีเ่กีย่วข้องกบั
 การวิจัย (Twilight Program)  

- นิทรรศการน้อมร�าลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรม
 ชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
 บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และเฉลิมพระเกียรติ
 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
 มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
- นิทรรศการผลงานวิจัยและกิจกรรมการวิจัยจาก
 หน่วยงานในระบบวิจัย ร่วมด้วย “นิทรรศการ
 นวัตกรรมตอบโจทย์โรคอุบัตใิหม่” และ “นิทรรศการ
 ชุมชนเข้มแข็งด้วยวิจัยและนวัตกรรม” 

 ภาคการประชุม/สัมมนา 
4 รูปแบบ หลากหลายประเด็น ได้แก่  

 ภาคนิทรรศการ 

 การจัดงาน “มหกรรมงานวิจยัแห่งชาต ิ2563 (Thailand Research Expo 2020)” เป็นเวทรีะดบัชาตทิีน่�าเสนอ
ผลงานวิจัย เทคโนโลย ีและนวัตกรรมทีม่คุีณภาพ  เพือ่เช่ือมโยงบูรณาการองค์ความรูไ้ปสูก่ารใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาประเทศ ทั้งในมิติเชิงวิชาการ นโยบาย สังคม/ชุมชน และพาณิชย์/อุตสาหกรรม โดยก�าหนดจัดข้ึนอย่าง
ต่อเน่ืองนับตัง้แต่ปี 2549 ด้วยความร่วมมอือันดรีะหว่างหน่วยงานเครอืข่ายในระบบวิจัยทัว่ประเทศ ภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง 
และส�านักงานการวิจัยแห่งชาต ิ(วช.) โดยปีน้ี จัดข้ึนเป็นปีที ่15

1. เพื่อน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ผู ้ทรงเป็น “พระบิดาแห่งการวิจัยไทย” และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่วั รชักาลที ่10 และพระบรมวงศานุวงศ์ ทีท่รงพระมหากรณุาธคุิณต่องานวิจยัไทย

2. เพื่อเป็นเวทีระดับชาติ ในการน�าเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีศักยภาพพร้อมใช้ประโยชน์ และ
ขับเคล่ือนให้เกดิการกระจายองค์ความรู ้กระจายโอกาสการเข้าถงึฐานข้อมลูความรูก้ารวิจัยและนวัตกรรม 

3. เพื่อเป ็นกลไกส่งเสริมและถ่ายทอดความรู ้ เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ เช่ือมโยงผู ้ผลิต
งานวิจัยและผู ้ใช้ประโยชน์ โดยการบูรณาการเช่ือมโยงความร่วมมือระหว่างองค์กรและเครือข่าย
ในระบบวิจัยทัว่ประเทศ

4. เพื่อเป็นการสร้างสรรค์ สร้างแรงขับเคล่ือนให้เกิดกลไกสนับสนุนและพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม
ของประเทศ เป็นฐานความรูไ้ปสูก่ลุ่มผูใ้ช้ประโยชน์ ระดบัประเทศและนานาชาติ 

5. เพือ่ขับเคล่ือนให้เกดินวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสขุ รวมถงึแนวทางการป้องกนั บรรเทา และเยียวยาจาก
การระบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมทัง้การเตรยีมพร้อมกบัสถานการณ์ โรคอุบัตใิหม่ด้วยงาน
วิจยัและนวัตกรรม

Theme
การน�เสนอผลงาน

ความสําคัญ

วัตถุประสงค์

กิจกรรมการจัดงาน

งานวิจัยและนวัตกรรมเพือ่พฒันาก�าลังคนและสถาบันความรู้

งานวิจัยและนวัตกรรมเพือ่ตอบโจทย์ท้าทายของสงัคม

งานวิจัยและนวัตกรรมเพือ่เพิม่ขีดความสามารถการแข่งขัน

งานวิจัยและนวัตกรรมเพือ่พฒันาเชิงพืน้ทีแ่ละลดความเหล่ือมล�า้

งานวิจัยและนวัตกรรมเพือ่ขับเคล่ือน BCG Economy Model



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 ตัง้แต่ 16.30 - 17.30 น. 17.30 - 19.30  น. 

 Program

l การประชุมขนาดใหญ่
l การประชุมขนาดกลาง
l การประชุมกลุ่ม
 เฉพาะเรื่อง
l Twilight Program

l ห้อง World Ballroom
l ห้อง Lotus Suite 

 ช้ัน 22 และ 23

 (ดรูายละเอียดการประชุมได้ที่ 

 Website และ Directory 

 Board ภายในงาน)

รูปแบบการประชุม หองประชุม เวลาลงทะเบียน/รับเอกสาร

กรณุาลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมในหวัข้อทีท่่านสามารถเข้าร่วมประชุมได้ ทัง้น้ี หากท่านไม่ได้เข้าร่วมการประชุม 
(Onsite) ตามทีท่่านลงทะเบียนไว้ ตัง้แต่ 2 หวัข้อ วช. ขอสงวนสทิธิใ์นการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมของท่านในปีถดัไป

Highlight Stage
เวทหีลักทีใ่ช้เทคนิคการน�าเสนอผลงานวิจยั

และสิง่ประดษิฐ์ทีม่คีวามพร้อมใช้ประโยชน์ทัง้ใน
ระดับชุมชน/องค์กร/พาณิชย์ ที่มีรูปแบบการ
น�าเสนอทีห่ลากหลาย โดยการก�าหนดประเดน็เฉพาะ
และมพีธิกีรมอือาชีพเป็นผูด้�าเนินการ

  กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าทาง Website : researchexpo.nrct.go.th และ www.nrct.go.th โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด æ
  ผู้ที่เคยลงทะเบียนในปีที่ผ่านมา สามารถใช้ Username และ Password เดิมในการเข้าระบบลงทะเบียน
  ในกรณีทีท่่านได้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมแล้ว และประสงค์จะเปล่ียนแปลงข้อมลู สามารถใช้ Username และ Password 

ของท่านทีใ่ช้ในการลงทะเบียน ท�าการแก้ไขผ่านระบบออนไลน์ได้ ภายในวันที ่31 กรกฎาคม 2563
  ผู้ทีล่งทะเบียนเข้าร่วมประชุม จะต้องพมิพ์บัตรเข้าร่วมงานทีร่ะบุ Barcode ทีท่่านได้รบั ภายหลังการลงทะเบียนเสรจ็สมบูรณ์ ผ่าน

เครือ่งพมิพ์ของท่านเอง และน�ามาแสดงหน้างานทกุครัง้ทีเ่ข้าร่วมงานในกจิกรรมต่าง æ เพือ่ความสะดวกในการเข้าร่วมงาน

การลงทะเบียนเข้าชมงาน 
ภาคการประชุม

การจดักิจกรรมมอบรางวัล
มหกรรมงานวิจยัแหงชาต ิ2563 

(Thailand Research Expo 2020 Award)
กจิกรรมการมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานที่

น�าเสนอนิทรรศการวิจัยได้อย่างมคีวามโดดเด่น
และมคุีณภาพ

กิจกรรมการใหคําปรึกษาเรื่องการวิจัย 
(Research Clinic)

Thailand Research Expo :
Symposium 2020

การส่งเสรมิและสนับสนุนนักวิจยัในสาขา
วิชาการต่างæ ได้มีโอกาสน�าเสนอผลงานวิจัยที่
มคีณุภาพ ต่อผูส้นใจและผูใ้ช้ประโยชน์ การแลก
เปล่ียนองค์ความรู ้และพฒันาศักยภาพของการเรยีน
รูใ้นศาสตร์สาขาวิชาการในประเดน็ส�าคัญอ่ืนæ

การแสดงและจ�หน่ายผลติภัณฑ์และสนิค้าจาก
ผลผลิตจากภาคเอกชนและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

 พืน้ทีเ่พือ่การแสดงและจ�าหน่ายผลิตภณัฑ์
ทีได้จากโครงการในพระราชด�าริ ผลงานวิจัย 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น แก่ผู้เข้าชมงาน เป็นการ
สร้างบรรยากาศในงานให้มคีวามหลากหลาย

กจิกรรมประกวดนวัตกรรม
สายอุดมศึกษา 2563

เป็นการส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษาในทุก
ระดบัจากสถาบันอุดมศึกษา ทีไ่ด้บ่มเพาะความรู้
และแรงบันดาลใจในการพฒันานวัตกรรม ได้น�า
เสนอผลงานนวัตกรรมและประกวดแข่งขัน

4

มหกรรมงานวิจยัแหงชาต ิ2563 
(Thailand Research Expo 2020 Award)

44 ส�นกังานการวิจยัแห่งชาต ิ(วช.)
National Research Council of Thailand (NRCT)

เน่ืองด้วยสถานการณ์ โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน ท�าให้การจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 
(Thailand Research Expo 2020)” มมีาตรการในการคัดกรองผู้เข้าร่วมงานสมัมนาและชมนิทรรศการในงานปีน้ี อย่างเข้มงวดและเพือ่ให้
เป็นไปตามข้อก�าหนดของกระทรวงสาธารณสขุ ทางผู้จัดงานจงึจดัให้มกีารเข้าร่วมงานสมัมนาและการชมนิทรรศการ แบ่งออกเป็น 2 รปูแบบ
1. รปูแบบ Online คอืการเข้าร่วมสมัมนาและชมนิทรรศการในรปูแบบออนไลน์ผ่านช่องทางต่างæ ทีผู่จั้ดงานจดัท�าข้ึนเพือ่รองรบั
    การรบัชมจากสถานทีต่่างæ 
2. รปูแบบ Onsite คอื การเข้าร่วมสมัมนาและชมนิทรรศการ ณ สถานทีจ่ดังาน โดยแบ่งเป็น 3 รอบ คอื รอบที ่1 เวลา 09.00-11.00 น. 
    รอบที ่2 เวลา 12.00-14.00 น. และ รอบที ่3 เวลา 15.00-17.00 น.
ทัง้น้ี ผู้จดังานของดการลงทะเบียนหน้างานและ Walk In ทกุกรณี

ภาคนิทรรศการ

Twilight ตัง้แต่ 16.30 - 17.30 น. 17.30 - 19.30  น. 

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



ได้รบัพระมหากรณุาธคุิณจาก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เสดจ็พระราชด�าเนินเป็นประธานเปิดงาน

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 
(Thailand Research Expo 2020)

วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 
เวลา 10.00 น.

ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ 
และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 

เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ



6 ส�นกังานการวิจยัแห่งชาต ิ(วช.)
National Research Council of Thailand (NRCT)

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

วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563

ภาคเช�า 09.00 - 12.00 น. ภาคบ่าย 13.30 - 16.30 น.

ห้องประชุมเฉพาะเร่ือง

ส�านักกฎหมายการแพทย์

*มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา และพันธุ์พืช

ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

มหาวิทยาลัยสยาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ภาคเช�า 09.00 - 12.00 น. ภาคบ่าย 13.30 - 16.30 น.

ห้องประชุมขนาดกลาง

PM2.5

เครื่องมือเปดเมืองปลอดภัย Thai stop covid

ลดความเหลื่อมลํ้าดวยงานวิจัยเพื่อทองถิ่น

แผนงานคนไทย 4.0

Water Security

ภมูอิากาศสดุขัว้ของประเทศไทย และเอเชยีตะวันออกเฉยีงใตในอนาคต : 
การคาดประมาณการเตรยีมการรับมอืตอผลกระทบ การปรบัตวัและความเปราะบาง 

และการเผยแพรขอมลูผานระบบ “ขอมลูภมิูอากาศเพือ่สังคม (SARCCIS)”

การวิเคราะหปญหาและศกัยภาพ Local Enterprises โดยใช Network Value Chain

กฎหมายทางการแพทย ประสิทธิผลของการสรางสารและผลิตสื่อดานอาหารและโภชนาการ
สําหรับผูดูแลและผูสูงอายุเบาหวาน

แสงซินโครตรอน แสงแหงการสรรคสรางนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนแหงอนาคต

จากชุมชนไมมีคา สูปารักษเห็ด เพื่อเศรษฐกิจยั่งยืน 
(Mushroom Loves for Sustainable Community Prosperity)

การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในสภาวะการแพรระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 (COVID - 2019) กรณีศึกษาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดบุรีรัมย

โรคอุบัติใหมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การพัฒนากําลังคนตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
และรูปแบบการพัฒนาจัดการศึกษาเชิงพื้นที่

NIDA งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อฝาวิกฤติประเทศ 
สูการบริหารและการพัฒนาอยางยั่งยืน

การประยุกตใชเหมืองกระบวนการกับโรงพยาบาล 
(Application of Process Mining for Hospital)

งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่และลดเหลื่อมลํ้า : 
กรณีศึกษาบานขุนสมุทรจีน จังหวัดสมุทรปราการ

1. การพัฒนารูปแบบสงเสริมสุขภาวะผูสูงอายุในชุมชนบานภูบอบิด จังหวัดเลย                                
2. ฝายสายใยแหงวัฒนธรรม และอัตลักษณแหงภูมิ ปญญาทองถิ่นไทเลย

หนวยบริหารและจัดการทุนดานการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

กรมอนามัย

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านพัฒนาระดับพื้นที่  (บพท.)

ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

(13) 

(14)

(15)

(16)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) (17)

(7)

(18)

(8)

(19)

(9)

(20)

(10)

(21)

(11)

ห้องประชุมขนาดใหญ่

ภาคบ่าย เวลา 13.30-16.30 น.

ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมเครือข่ายวิจัยภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง

“พลังขับเคลื่อนประเทศไทยดวยวิจัย

และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ภาคเช�า เวลา 09.00-12.00 น.

(1)

พลิกวิกฤตโควิด - 19 ดวยนวัตกรรมการแพทย
(วิศวกรรมชีวเวชและปญญาประดิษฐ)

วิทยากรโดย
1. ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
ผูดําเนินรายการ : ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล นายกสมาคมวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย 

(12)



วิทยากรสวนหนึ่งอยูระหวางเรียนเชิญ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563

ภาคเช�า 09.00 - 12.00 น. ภาคบ่าย 13.30 - 16.30 น.

ห้องประชมุกลุม่เฉพาะเร่ือง 

ภาคเช�า 09.00 - 12.00 น. ภาคบ่าย 13.30 - 16.30 น.

ห้องประชุมขนาดกลาง

การบูรณาการแบบมีสวนรวมและมุงผลสัมฤทธิ์
ดวยวิจัยและนวัตกรรม : นครศรีธรรมราช Model

“ชีวิตวิถีใหม ความปลอดภัยผูบริโภคสูความมั่นคงทางอาหาร
 พื้นฐานเศรษฐกิจไทย”

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

สถานภาพผูประกอบการรายยอยหรือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอย (SME) 
กรณีศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดกาฬสินธุ

ระบบรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย (National Ethics 
Committee Accreditation System of Thailand: NECAST)

บันทึกขอตกลงความรวมมือ สํานักงานการวิจัยแหงชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
กับ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม กับ การยางแหงประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ

Zero Waste Thailand

ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

(38) 

(39)

(40)

(27)

(28)

(29)

(30)

ห้องประชุมขนาดใหญ่

ภาคบ่าย เวลา 13.30-16.30 น.

ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

วิทยากรโดย 
1. ศ.กิตติคุณ นพ. สุทธิพร จิตตมิตรภาพ ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม (กสว.) 
2. นายกิติพงค พรอมวงค ผู้อ�านวยการส�านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย
และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
3. ศ.ดร.สุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 
และ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)
4. ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ส.อ.ท.)  (อยู่ระหว่างการตอบรับ)
*ผูดําเนินรายการ : นายอิทธิเดช  สุพงษ
ผู้อ�านวยการกลุ่มสื่อสารเชิงกลยุทธ์ ส�านักโฆษก ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ภาพทัศนการวิจัยและนวัตกรรม:นโยบายและการขับเคลื่อน
(58)

ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ส�านักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ส�านักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

คนเมือง 4.0:อนาคตชีวิตเมืองในประเทศไทย (โครงการภายใตแผนงานคนไทย 4.0)

“แพะ...เพื่อแกปญหาเศรษฐกิจฐานราก”

 งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรม

คนเมือง 4.0:อนาคตชีวิตเมืองในประเทศไทย (โครงการภายใตแผนงานคนไทย4.0)

ประเมินความพรอมของผลงานวิจัยดวยระบบ NRIS วช. :
ประโยชนสูนักวิจัยและผูใชประโยชน

งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรม

“ราชภัฎเชียงใหม”สูงานวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

People and Education Solutions LAB : Work-based Education, 
Design Thinking and Developing Leader for the Future

การวิจัยและพัฒนาฐานทรัพยากรทองเที่ยวดวยวัฒนธรรมไทย-จีน เพื่อสรางความ
เขมแข็งดานการทองเที่ยวในยานฝงธนบุรีสูการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค

การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑผาไหมทอผา
และผลิตภัณฑการยกระดับผลิตภัณฑ

 ศูนยวิจัยชุมชน; การนําองคความรูสูการใชประโยขน

การสํารวจศักยภาพและพัฒนาฐานขอมูลการทองเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย

(32)

(41)

(33)

(42)

(34)

(43)

(35)

(44)

(36)

(45)

(46)

(31)

ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

วิทยากรโดย
1. พลเอกณัฐพล นาคพาณิชย รองผู้บัญชาการทหารบก
2. นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
3. ศ.นพ.สิริฤกษ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ท�าหน้าที่ ผู้อ�านวยการส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ
4. นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค
5. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
ผูดําเนินรายการ : นพ.รุงเรือง กิจผาติ
                       ที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุข  (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ)

ภาคเช�า เวลา 09.00-12.00 น.

(26)

ถอดบทเรียนรับมือไวรัสโควิด-19 ไทยชนะดวยหัวใจคนไทย



8 ส�นกังานการวิจยัแห่งชาต ิ(วช.)
National Research Council of Thailand (NRCT)

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

วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563

ภาคเช�า 09.00 - 12.00 น. ภาคบ่าย 13.30 - 16.30 น.

ห้องประชุมเฉพาะเร่ือง

ภาคเช�า 09.00 - 12.00 น. ภาคบ่าย 13.30 - 16.30 น.

ห้องประชุมขนาดกลาง

ห้องประชุมขนาดใหญ่

ภาคบ่าย เวลา 13.30-16.30 น.ภาคเช�า เวลา 09.00-12.00 น.

ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

วิทยากรโดย
1. ศ.กติตคิณุ นพ.สทุธพิร จติตมติรภาพ 
ประธานกรรมการส่งเสรมิวทิยาศาสตร์ วจิยัและ นวตักรรม (กสว.) 
2. ศ.นพ.สิริฤกษ  ทรงศิวิไล 
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ท�าหน้าที่  ผู้อ�านวยการส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ
3. รศ.ดร.ปทมาวดี โพชนุกุล 
รองผู้อ�านวยการด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริม 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ผูดําเนินรายการ : รศ.ดร.พีระพงศ ทีฆสกุล 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ด้านวิทยาศาสตร์

วิทยากรโดย
1. ศ.นพ.ยง  ภูวรวรรณ 
หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข วช.
2. นายแพทยนคร  เปรมศรี 
ผู้อ�านวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
3. ศ.ดร.สุจินดา  มาลัยวิจิตรนนท 
ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผูดําเนินรายการ : นพ.รุงเรือง กิจผาติ 
ที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ)

เมื่อโลกเผชิญโรคอุบัติใหม : วิจัยและนวัตกรรมเปนคําตอบสุดทายที่คาดหวัง การจัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรม ใหตอบโจทยความทาทายของประเทศ

(51) (58)

พิธีเปดงาน
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)

(58)

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

สมาคมสายใยครอบครัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สถาบันพระบรมราชชนก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

มหาวิทยาลัยพะเยา

สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจ�าประเทศไทย

การวิจัยและพัฒนาการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีชุมชน

กลยุทธการฟนคืนสูสุขภาวะ และการปองกันการเจ็บปวยทางจิต/พลังชีวิตคิดบวก

ตนแบบการทองเที่ยวเชิงอนุรักษหลังสถานการณ COVID – 19 : 

กรณีศึกษาชุมชนชีกาอนุรักษบานขุนไชยทอง จังหวัดสุรินทร)

การเสวนาเรื่อง “ภาคธุรกิจไทย (TBCSD) 
กับการขับเคลื่อน BCG Economy Model”

"โควิค คิดปองกัน สถาบันพระบรมราชชนก"

การเรียนรูแบบการบูรณาการของผูนําเยาวชนริมแมนํ้าโขง
ระหวางการระบาดของไวรัส COVID -2019

การเสริมพลังชุมชนอนุรักษผักพื้นบานดวยวิถีเกษตรแบบยั่งยืนเพื่อความมั่นคงทาง
อาหารและชุมชน อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม

การพัฒนามาตรฐานหองปฏิบัติการตรวจสอบ และระบบการติดตามแหลงที่มาของ
พลอยสี สูการยกระดับการคาอัญมณีและเครื่องประดับของไทย

การใชประโยชนจากวัสดุเหลือทิ้งในชุมชนเพื่อการจัดการของเสียเหลือศูนย 
(Zero waste) มุงสูชุมชนสีเขียวอยางยั่งยืน

บทบาทมหาวิทยาลัยกับการสรางชุมชนนวัตกรรม กรณีศึกษา:
โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล มหาวิทยาลัยพะเยา

"กองทุนนิวตัน เชื่อมโยงนักวิจัยไทย-อังกฤษ 
เพื่อแกปญหาดาน สิ่งแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจ"

(53)

(59)

(54)

(60)

(55)

(61)

(56)

(62)

(57)

(63)

(52)



วิทยากรสวนหนึ่งอยูระหวางเรียนเชิญ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563

ภาคเช�า 09.00 - 12.00 น. ภาคบ่าย 13.30 - 16.30 น.

ห้องประชุมเฉพาะเร่ือง

ภาคเช�า 09.00 - 12.00 น. ภาคบ่าย 13.30 - 16.30 น.

ห้องประชุมขนาดกลาง

สิทธิชุมชนบนฐานชีวิตวิถีใหม (Community Rights in New Normal)

การประเมนิเชงิบูรณาการเปาหมายการพฒันาอยางยัง่ยนืโดยใชขอมลูจากการสาํรวจโลก 

ในพืน้ท่ีกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล (Integrated Assessment of SDGs Using 

Big Earth Observation Data for Bangkok Metropolitian Region : BMR)

การผลักดันงานวิจัยสูการใชประโยชน และการวิจัยเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน

สิทธิตามกฎหมายขอมูลสวนบุคคลบนเสนทางปฏิรูป

ขับเคลื่อนวิจัยสูขอเสนอเชิงนโยบาย เพื่อการตัดสินใจในสถานการณโควิด
เเละพัฒนาระบบสุขภาพไทย

การผลักดันงานวิจัยสูการใชประโยชน และการวิจัยเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน

อนุกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

อนุกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน

ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

(80) 

(81)

(82)

(69)

(70)

(71)

ห้องประชุมขนาดใหญ่

ภาคบ่าย เวลา 13.30-16.30 น.ภาคเช�า เวลา 09.00-12.00 น.

ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)เครื่อข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (RUN)

วิทยากรโดย
1. ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล (อยู่ระหว่างการตอบรับ) เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
2. พลเอก สมศักดิ์ รุงสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
3. ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ผูดําเนินรายการ :  
รศ.ดร.พีรเดช ทองอําไพ  ผู้อ�านวยการสถาบันคลังสมองของชาติ

การสงเสริมนักวิจัยไทย ภายใตระบบ
การจัดสรรทุน PMUs 

New Normal ชีวิตวิถีใหมกับความทาทายทางสังคม

(68) (79)

ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ส�านักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

กปจ.

ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย

กปจ.

ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย

ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Thailand Research Expo : Symposium 2020การวจิยัดานการแพทย และสาธารณสขุ (1)

 Thailand Research Expo : Symposium 2020การวิจัยดานสังคม 
ความมั่นคง พลังงานและสิ่งแวดลอม (2)

Thailand Research Expo : Symposium 2020การวิจัยดานศิลปวัฒนธรรม 
สถาปตยกรรม และการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค (1)

Thailand Research Expo : Symposium 2020การวิจัยดานการแพทย
 และสาธารณสุข  (2)

Thailand Research Expo : Symposium 2020 การวิจัยดานการศึกษา (1)

Thailand Research Expo : Symposium 2020การวิจัยดานศิลปวัฒนธรรม 
สถาปตยกรรม และการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค (2)

Thailand Research Expo : Symposium 2020 
การวิจัยดานการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเริ่มตน (1)

Thailand Research Expo : Symposium 2020
การวิจัยดานการศึกษา  (2)

วิจัยสูนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทยยั่งยืน

Thailand Research Expo : Symposium 2020 
การวิจัยดานการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

Thailand Research Expo : Symposium 2020
การวิจัยดานการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเริ่มตน (2)

วิจัยสูนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทยยั่งยืน

Thailand Research Expo : Symposium 2020
การวิจัยดานสังคม ความมั่นคง พลังงานและสิ่งแวดลอม (1)

(73)

(83)

(74)

(84)

(75)

(85)

(76)

(86)

(77)

(78)

(87)

(88)

(72)



10 ส�นกังานการวิจยัแห่งชาต ิ(วช.)
National Research Council of Thailand (NRCT)

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

ภาคเช�า 09.00 - 12.00 น. ภาคบ่าย 13.30 - 16.30 น.

ห้องประชุมเฉพาะเรือ่ง

ภาคเช�า 09.00 - 12.00 น. ภาคบ่าย 13.30 - 16.30 น.

ห้องประชุมขนาดกลาง

“เสนทางอาชีพนักวิจัย ในยุค วช. 5G”

งานทางดานเทคนิคของระบบและฐานขอมูล

National Quality Infrastructure (NQI) for BCG economy

นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ตอบโจทยการพัฒนาสังคม : 
กลุมเปราะบางทางสังคมผูพิการและผูสูงอายุ

การบูรณาการระบบและฐานขอมูลงานวิจัยและอุดมศึกษา

Digital Intelligent Nation in action

ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

(104) 

(105)

(106)

(94)

(95)

(96)

ห้องประชุมขนาดใหญ่

ภาคบ่าย เวลา 13.30-16.30 น.ภาคเช�า เวลา 09.00-12.00 น.

ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

วิทยากรโดย
1. นายพลวรรธน วิทูรกลจิต 
ผู้ตรวจราชการกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ผูดําเนินรายการ : 
นายแพทยอนันต  กนกศิลป 
ผู้อ�านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข

วิทยากรโดย
1. นายสุวัฒน มีมุข 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ  
   บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
2. นายจกัรนิ เตไพสฐิพงษ 
กรรมการผูจั้ดการฝาย บรษิทั เบทาโกร จ�ากดั (มหาชน) (อยู่ระหว่างการตอบรบั)
3. นายกัมพล ตันสัจจา 
(อยู่ระหว่างการตอบรับ) ประธานสวนนงนุชพัทยา
๔. ผู้บริหารบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน)
(อยู่ระหว่างการตอบรบั)

รูทัน-ปรับเปลี่ยนอยางไรในโลกยุคหลังโควิด-19 Platform ดิจิตอล กลไกเชื่อมโยงสูการปองกันโควิด-19

(93) (103)

มหาวิทยาลัยพายัพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ส�านักงานราชบัณฑิตยสภา

กรมการข้าว

มหาวิทยาลัยบูรพา

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สถาบันบ�าบัดรักษาและฟนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมปศุสัตว์

กรมสุขภาพจิต

การพัฒนากระบวนการเก็บรวบรวมนํ้าลําไย
จากการควานเมล็ดและการนําไปใชประโยชน

การเพิ่มมูลคาทานตะวันหลังนา

การวิจัยแบบสหวิทยาการเพื่อตอบโจทยทาทายของสังคม

พันธุขาว

แบบจําลองทางคณิตศาสตรของความเปนไปไดและการเตรียมความพรอม
ตอการแพรเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 ในประเทศไทย

ผลกระทบการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหมตอเศรษฐกิจไทย
และการพลิกวิกฤติเปนโอกาสทางเศรษฐกิจ

“ผลกระทบของครอบครัวขามรุนที่มีตอการพัฒนาความฉลาดทางอารมณของเด็กนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน” “Impact of Skipped Generation Family on Emotional 

Quotient of Junior High School Students

1) การศกึษาศกัยภาพการผลติและการตลาดสนิคาเกษตรทีส่าํคัญในพืน้ที่
โครงการระบบสงเสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ กรณศีกึษา 

: ปาลมนํา้มนั สมนุไพร (ขม้ินชนั ไพล) ปลานลิ
2) การศกึษาบทบาทของผูประกอบการธุรกจิผลไมทีม่ตีอผลไมไทย กรณศีกึษาลําไย

การพัฒนาคะแนนมาตรฐานของแบบทดสอบ BIRT – MEMORY and Speed 
of Information Battery (BMIPB) สําหรับคนไทย

การเปรียบเทียบชวงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการบม
เพื่อตรวจเชื้อ Salmonella spp. ในตัวอยางเนื้อสัตวและนํ้านม

การพัฒนาเครื่องมือสุขภาพจิต: โปรแกรมคอมพิวเตอรและการใชตัวแบบสัญลักษณ

(98)

(107)

(99)

(108)

(100)

(109)

(101)

(110)

(102) (111)

(97)

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563



11มหกรรมงานวจิยัแห่งชาต ิ2020
Thailand Research Expo 2020

วิทยากรสวนหนึ่งอยูระหวางเรียนเชิญ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Twilight Program

วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563

วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563

วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563

(22)

(47)

(64)

(24)

(49)

(66)

(67)

(23)

(48)

(65)

(91)

(114)

(25)

(50)

(92)

(115)

(89)

(112)

(90)

(113)

การวิจัยในชั้นเรียน
โดย ผศ.ดร.พันธศักดิ์ พลสารัมย

ทิศทางวิจัยใหม : นวัตกรรมชีวิตใหมเพื่อสุขแทจริง 
โดย ผศ.ดร.สมสุดา ผูพัฒน

“แนวโนมและทิศทางการวิจัยผสานวิธี"
โดย ผศ.ดร.นําชัย ศุภฤกษชัยสกุล

สถิติสําหรับผูไมใชนักสถิติ : รูจัก เขาใจ ใชเปน
โดย นายณรงคฤทธิ์ อัศวเรืองพิภพ

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

The Research-Based  Instructional Strategies(RBIS) : 
บูรณาการโครงการวิจัยเขาสูกระบวนการสอนไดอยางไร?

การเลือกใชสถิติในการทดสอบ สมมติฐานการวิจัย
โดย รศ.ศิริชัย พงษวิชัย

Design Thinking กับการออกแบบวิจัย: แนวคิดสูการปฏิบัติ 
โดย รศ.ดร.ศจีมาจ ณ วิเชียร

การออกแบบการวิจัยแบบผสม โดย รศ.ดร.โยธิน แสวงดี

แหลงขอมูล กลุมเปาหมาย ประชากรและ
การคัดเลือก กลุมตัวอยางการวิจัยเชิงคุณภาพ

โดย รศ.ดร.อารียวรรณ อวมตานี

การวิเคราะห การตีความผลและการเลือกใชสถิติวิเคราะหขอมูล
เชิงปริมาณ โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.บุญเรียง ขจรศิลป

การวิเคราะหอิทธิพลสงผานระหวางตัวแปร  (mediation analysis)
โดย ผศ.ดร.ธีรเดช ฉายอรุณ

เทคนิคการเรียบเรียงและนําเสนอผลวิจัย
โดย รศ.ดร.กาญจนา  วัธนสุนทร

การวิจัยสถาบัน : เครื่องมือพัฒนาสถาบันสูความเปนเลิศ
โดย รศ.ดร.องอาจ นัยพัฒน

การเขียนบทความวิจัย และการเผยแพรผลงานวิจัย
โดย รศ.ดร.ภาณุวัฒน สรรพกุล

การวิจัยเพื่อสรางความหมายใหมในชีวิตประจําวัน
โดย รศ.ดร.วรรณดี สุทธินรากร

เทคนิคการเขียนโครงรางวิจัย เพื่อการพิชิตทุนแบบ PAR
โดย ผศ.อนงค ภิบาล

“การวิเคราะห moderated mediation และ moderated 
moderation model ดวยโปรแกรม PROCESS”

โดย รศ. ดร.มนตรี พิริยะกุล

มหาวิทยาลัยมหิดล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยมหิดล

โดย รศ.ดร.สุพักตร พิบูลย
รักษาการประธานกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การวิจัยเชิงปริมาน เชิงคุณภาพ และการเขียนรายงาน
โดย ศ.เฉลิมพล  แซมเพชร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลักษณะเชิงกลยุทธของการวิจัย เชิงคุณภาพ
โดย รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม

มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
(น�า Notebook และลงโปรแกรม SPSS ในการฟงการบรรยาย)

เวลา 17.30-19.30 น.



12 สำ�นกังานการวิจยัแห่งชาต ิ(วช.)
National Research Council of Thailand (NRCT)

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

การวิจัยด้านการแพทย์ และสาธารณสุข ครอบคลุมงานวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับอาหาร  

เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีการแพทย์ เศรษฐกิจดิจิทัลและข้อมูล ระบบโลจิสติกส์ การบริการ

มูลค่าสูง (การท่องเที่ยว) และพลังงาน

การวิจัยด้านสังคม ความมั่นคง พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมงานวิจัยและ

นวัตกรรมเก่ียวกับสังคมสูงวัยและสังคมไทยศตวรรษที่ 21  คนไทยในศตวรรษที่ 21 สุขภาพและ

คุณภาพชีวิต  การบริหารจัดการน�้า การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและส่ิงแวดล้อม การกระจาย

ความเจริญและเมืองน่าอยู่

การวิจยัด้านการศึกษา ครอบคลุมงานวจิยัและนวตักรรมเก่ียวกบัการเกษตรสมยัใหม่ การพฒันา

เทคโนโลย ีเครือ่งจักรกลทางการเกษตร เทคโนโลยตีดิตามและคาดการณ์ปรมิาณและคุณภาพผลผลติ  

เทคโนโลยีเซนเซอร์และโรงเรือนอัจฉริยะ

การวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์  ครอบคลมุ

งานวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับยุทโธปกรณ์/เทคโนโลยีป้องกันประเทศ องค์ความรู้ และเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และรับมือการก่อการร้ายและภัยคุกคามต่าง ๆ เทคโนโลยีเพื่อการ

ตรวจเฝ้าระวัง แจ้งเตือน ช่วยเหลือ และบรรเทาภัยพิบัติสาธารณะต่าง ๆ 

การวิจัยด้านการเกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ  ครอบคลุมงานวจิยัเกีย่วกบัการเพิม่มลูค่า
สินค้าและบริการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 

การวิจัยด้านการส่งเสรมิวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกจิชุมชน และ
วิสาหกจิเริม่ต้น  ครอบคลมุงานวจิยัเก่ียวกับการเพิม่มลูค่าสินค้าและบรกิารของกลุ่มวสิาหกิจชมุชน
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 

การน�าเสนอผลงานวิชาการใน 6 กลุม่เรือ่ง

Thailand Research Expo :
Symposium 2020 
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วิทยากรส่วนหนึ่งอยู่ระหว่างเรียนเชิญ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ภาคบรรยาย  (Oral Presentation)

กลุ่มเรื่อง: การวิจัยด้านการแพทย์ และสาธารณสุข จ�นวน 14 ผลงาน
1. การพัฒนาแนวปฏิบัติ การช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บฉุกเฉินในโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม

2. แนวทางการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุจากความเร็วบนท้องถนน

3. การวิเคราะห์อภิมานประสิทธิผลการยึดติดและป้องกันฟันผุ ในฟันกรามถาวรของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟัน 

 ชนิดกลาสส์ไอโอโนเมอร์ซีเมนต์และเรซิน

4. การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ต่อการรับรู้ถึงความเสี่ยงและความตั้งใจที่จะเดินทางกลับประเทศไทย

5. การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการสุขภาพตนเอง ครอบครัว 

 ชุมชน ในภาวะวิกฤตน�้าป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม ในชุมชนชาวเขาเผ่าลัวะ ต�าบลสกาด อ�าเภอปัว จังหวัดน่าน

6. พัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้โรคติดต่อน�าโดยยุงในการเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพเด็กนักเรียนใน ประเทศไทย

7. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาที่โดดเด่นด้านการพยาบาลเพื่อชุมชน

8. รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการให้บริการป้องกันควบคุมโรค: หน่วยบริการปฐมภูมิเขตสุขภาพที่ 3

9. การพัฒนาโมเดลต้นแบบโรคสิว ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ส�าหรับการตรวจจับและจ�าแนกประเภทสิว 

 บนผิวหน้า เพื่อใช้ในบริการด้านการแพทย์ออนไลน์ : กรณีศึกษาผิวหน้าของคนไทย

10. การศึกษาหาปริมาณโลหิตส�ารองที่เหมาะสมของภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 11 จ.นครศรีธรรมราช

11. รูปแบบเฝ้าระวังการฆ่าตัวตายในผู้สูงอายุโดยความร่วมมือของครอบครัวและชุมชน อ�าเภอปัว จังหวัดน่าน

12. การเปรียบเทียบทัศนคติเกี่ยวกับการให้ความยินยอมแบบกว้างระหว่างประเทศไทยและแคนาดา

13. รูปแบบการปรับโภชนการเพื่อลดน�้าหนักของก�าลังพลทหารบก

14. ปัจจัยที่มีผลต่อการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสมในกลุ่มผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ

 ส่วนบนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลเขตอ�าเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรี

กลุ่มเรื่อง: การวิจัยด้านสังคม ความมั่นคง พลังงานและสิ่งแวดล้อม จ�นวน 8 ผลงาน
1. การประเมินต้นทุนทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ใช้ในภาคการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน

 ด้วยการประยุกต์ใช้บัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยวร่วมกับระบบบัญชีเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม

2. การยับยั้งการกระท�าผิดของเด็กและเยาวชนในกรุงเทพมหานคร

3. การยกระดับผลิตภัณฑ์ถ่านอัดแท่งของกลุ่มต�าบลปงเตา อ�าเภองาว จังหวัดล�าปาง 

 ด้วยนวัตกรรมชุมชนเชิงสุขภาพและพลังงาน

4. การเสริมพลังชุมชนอนุรักษ์ผักพื้นบ้านด้วยวิถีเกษตรแบบยั่งยืน เพื่อความมั่นคงทางอาหารและชุมชน 

 อ�าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

5. รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาทางการตลาด ของชุมชนผู้สูงอายุในจังหวัดมุกดาหาร (รูปแบบ KME)

6. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้สารเคมีทางการเกษตรกับปัญหาสุขภาพทางด้านร่างกายของเกษตรกร

 ชาวไร่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กรณีศึกษา: ต�าบลป่าเซ่า อ�าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

7. การศึกษาประสิทธิภาพการลดการถ่ายเทความร้อนผ่านทางหลังคาดาดฟ้าอาคาร โดยสวนหลังคา

8. สาเหตุ พฤติกรรม และผลกระทบของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนิสิตระดับปริญญาตรี 

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

กลุ่มเรื่อง : การวิจัยด้านการศึกษา จ�นวน 15 ผลงาน
1. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเกมการศึกษา เพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง วงจรไฟฟ้า และ อิเล็กทรอนิกส์ 

 ส�าหรับเด็กช่วงวัย 12–15 ปี

2. การจดัการเรยีนรูแ้บบอิงสมรรถนะในรายวิชาการพฒันาหลักสตูร ส�าหรบันักศึกษาคร ูมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสนัุนทา

3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการคิดอย่างมีวิจารณญาณผ่านกระบวนการสนทนากลุ่มหลังชมภาพยนตร์

4. แบบจ�าลองเชิงสาเหตุในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด�าเนินงานศูนย์บริการนักศึกษาพิการ

 ในสถาบันอุดมศึกษา

5. “ท่อปู่พระยาร่วง” คลองชลประทานโบราณ ที่มาของการสร้างเมืองสุโขทัย

6. การพัฒนาหลักสูตรภัยพิบัติท้องถิ่นแผ่นดินไหว ด้วยการจัดการความรู้

7. การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างวิถีการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชนบท : กรณีศึกษาส�านักงานเขตพื้นที่

 การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

8. การติดตามสภาพและแนวปฏิบัติที่ดีในการด�าเนินงาน ศูนย์บริการนักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษา

9. L-BeMe เพ่ือการสร้างความรู้นิเวศวัฒนธรรมของเยาวชนชาติพันธุ์

10. การพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อส่งเสริมการด�าเนินงานของศูนย์บริการนักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษา

11. ทางบรรจบระหว่างเกณฑ์มาตรฐานสากล ISCED 2013 กับการจัดการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก�าลังคนของสถาบัน

 การศึกษาระดับอุดมศึกษา กลุ่มวิทยาลัยเอกชน

12. การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท�างานในสถาบันอุดมศึกษากลุ่ม

 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

13. การพฒันาชุดกจิกรรมภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สารแบบบูรณาการผ่านการฝึกปฏบัิตจิรงิของนักศึกษาโปรแกรมภาษาไทย : 

 กรณีศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยในกลุ่มรัตนโกสินทร์

14. แนวทางพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท�างาน ภาควิชา/สาขาวิชา 

 วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

15. รูปแบบการเรียนรู้แบบกรณีศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการก�าหนดปัญหาในชุมชน

กลุ่มเรื่อง : การวิจัยศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม 
 และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จ�นวน 17 ผลงาน
1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ทางการตลาดของชุมชนท่องเที่ยว ในจังหวัดมุกดาหาร (รูปแบบ CMLT)

2. การอนุรักษ์สมุดไทยสมัยรัตนโกสินทร์

3. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการท่องเที่ยวกับปัจจัยการท่องเที่ยวแบบไร้ความเร่งรีบในอ�าเภอเมือง จังหวัดตรัง

4. นวัตกรรมการใช้ดินสังเคราะห์เมลานินในฐานะวัสดุสิ่งทอทดแทน เพื่อสร้างสรรค์เครื่องนุ่งห่มแห่งอนาคต

5. การประเมินการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชุมชนโดยระบบขนส่งสาธารณะด้วยระบบสารสนเทศ

 ภูมิศาสตร์ของจังหวัดนครราชสีมา

6. นาฏยศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ชุด จักรีราชภัฏ

7. ปัจจัยของการรีวิวออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการจองบริการท่ีพักแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในประเทศไทย

8. การสร้างแบบจ�าลอง 3 มิติ ทางโบราณคดีโดยใช้เทคนิคโฟโตแกรมเมตรี 

 กรณีศึกษาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา
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วิทยากรส่วนหนึ่งอยู่ระหว่างเรียนเชิญ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

9. การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบนความหลากหลายทางชีวภาพ ต�าบลเขาปู่ อ�าเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

10. งานศิลปะสื่อผสมที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากจิตรกรรมฝาผนัง วัดภูมินทร์จังหวัดน่าน : “คัทธนกุมารชาดก”

11. ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมย่านเมืองเก่า จังหวัดสงขลา

12. การน�าเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมมาใช้ในการเพิ่มคุณค่าการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย: 

 การทบทวนผลงานวิจัยอย่างเป็นระบบ

13. การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกม้าแกะสลัก ของชุมชนแกะสลักไม้บ้านหลุก อ�าเภอแม่ทะ จังหวัดล�าปาง

14. การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ชุด ชีเทลส์... ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ โดยใช้แนวคิดนาฏยศิลป์หลังสมัยใหม่

15. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตกแต่งโดยใช้ประสบการณ์ทางสุนทรียะจากกิจกรรมสร้างสรรค์ทางศิลปะ

16. สื่อภาพยนตร์กับการพัฒนาสืบทอดเอกลักษณ์ภูมิปัญญาในพิธีกรรมการสู่ขวัญข้าวของชาวนากลุ่มชาติพันธ์ไทย–ลาว

17. การปลูกจิตส�านึกอนุรักษ์สัตว์ทะเลไทยผ่านการออกแบบ เครื่องประดับสุนทรียะทางศิลปะภาพพิมพ์แกะไม้

กลุม่เรือ่ง : การวจิยัด้านการเกษตร และเทคโนโลยชีีวภาพทางการเกษตร จ�นวน 7 ผลงาน
1. ผลของความเข้มข้นกานามัยซินในการคัดแยกมะละกอไม่ดัดแปลงพันธุกรรมระยะต้นปลูกในแปลง

2. ยุทธศาสตร์การแข่งขันเพื่อการส่งออกข้าวกล้องของไทยสู่ตลาดจีน

3. การล้างสารเคมีตกค้างในส้มสายน�้าผึ้งด้วยเทคโนโลยีน�้ากระตุ้นด้วยพลาสมา

4. การศึกษาการเข้าอาศัยของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในรากต้นกล้าทุเรียน

5. ผลของการใช้แซนแทนกัมและผงลูกเดือยต่อระยะเวลาคืนตัวและการคงตัวของผงกล้วยชงดื่ม

6. การคัดเลือกเชื้อ Bacillus spp. ที่มีศักยภาพในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมในพริก

7. อ้อยคั้นน�้าพันธุ์ศรีส�าโรง 1

กลุม่เรือ่ง : การวจิยัด้านการส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมวสิาหกจิชุมชน
และวสิาหกจิเริม่ต้น จ�นวน 9 ผลงาน
1. ปัจจัยที่มีผลต่อความส�าเร็จในธุรกิจของการเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น

2. การพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการและมาตรฐานสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ เพื่อสร้างความมั่นใจในการซื้อขาย

 และยกระดับมาตรฐานการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของจังหวัดจันทบุรีสู่การเป็นนครอัญมณี

3. การพัฒนาระบบแนะน�าการวางแผนในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ กรณีศึกษากลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่

4. ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะและความส�าเร็จของผู้ประกอบการ หน่ึงต�าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ ตามแนวระเบียง 

 เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก : กรณีศึกษา ผู้ประกอบการหนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับ 3 ดาว และ 4 ดาว

5. การพัฒนาชุดกิจกรรมการฝึกอบรมออนไลน์ เรื่องมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์

6. การพัฒนารูปแบบเครื่องจักสานบางเจ้าฉ่า ภายใต้ความสามารถ ของช่างพื้นบ้านอ�าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง  

 เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

7. นวัตกรรมแก้วไร้ตะกั่วจากแกลบและการสร้างสรรค์งานผลไม้แก้วจิ๋ว

8. กระบวนการท�างานอัตโนมัติโดยหุ่นยนต์ส�าหรับระบบใบแจ้งหนี้

9. ความอดทน ปัจจัยที่ยั่งยืนทางธุรกิจส�าหรับผู้ประกอบการ SMEs ในประเทศไทย
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รายละเอียดในการประชุมของแต่ละหัวข้อสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ http://researchexpo.nrct.go.th

ภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)

กลุ่มเรื่อง : การวิจัยด้านการแพทย์ และสาธารณสุข จ�นวน 11 ผลงาน
1. ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคซิฟิลิสแต่ก�าเนิดในทารกที่เกิดจากมารดาที่เป็นซิฟิลิส

2. ความเชื่อมั่นของแบบประเมินภาวะกลัวล้มในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน

3. ฤทธิ์ของส่วนสกัดกระชายด�าในการต้านอนุมูลอิสระ และยับยั้งการสร้างไนตริกออกไซด์ในเซลล์ ATDC5

4. วิจัยถอดบทเรียนกระบวนการด�าเนินงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายในองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ ด้านการส่งเสริม 

 กิจกรรมทางกาย ภายใต้โครงการ ChOPA & ChiPA Game ลดเรียนเพ่ิมรู้ สู่เด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี  

 กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านป่าพลู ต�าบลป่าพลู อ�าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล�าพูน

5. ถอดบทเรียนกระบวนการด�าเนินงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายในองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศด้านการส่งเสริมกิจกรรม 

 ทางกาย กรณีศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ�าจังหวัดบุรีรัมย์

6. การเปรียบเทียบสมรรถภาพปอดในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีที่ไม่มีภาวะติดเชื้อฉวยโอกาสกับคนสุขภาพดี

7. ความรู้และการใช้เบาะนิรภัยในรถยนต์ส�าหรับเด็กของผู้ปกครองนักเรียนอนุบาลในกรุงเทพมหานคร

8. กระบวนการด�าเนินงานสู่ความเป็นเลิศด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียนวิถีอิสลาม: กรณีศึกษา โรงเรียน 

 สะแกโดดประชาสรรค์

9. การประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อการป้องกันโรคร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อควบคุมพฤติกรรมเสี่ยง 

 ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติของประชาชนที่มีอายุมากกว่า 35 ปีขึ้นไป

10. การศึกษาผลการตรวจวัดปรมิาณออกซิเจนเมือ่เทยีบกบัระดบัความลึกในสถานทีอั่บอากาศ (บ่อบาดาล) เขตสขุภาพที ่3

11. กระบวนการด�าเนินงานองค์กรรอบรู้ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านดอยแก้ว

กลุม่เรือ่ง: การวจิยัด้านสงัคม ความมัน่คง พลงังานและสิง่แวดล้อม จ�นวน 2 ผลงาน
1. ลักษณะทางกายภาพของไมโครพลาสติกที่ปนเปื้อนในหาดทรายตามแนวชายฝั่งของต�าบลเขารูปช้าง

 และต�าบลเกาะแต้ว อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา

2. การส�ารวจและปรับปรุงค่าความต้านทานระบบสายดินของหม้อแปลงจ�าหน่าย

กลุ่มเรื่อง : การวิจัยด้านการศึกษา จ�นวน 6 ผลงาน
1. การด�าเนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนตามทัศนะของครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3

2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิตหลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน ในศตวรรษที่ 21

3. การศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบโรงเรียนในโรงงานกรณีศึกษาโครงการน�าร่องการผลิต 

 ครูช่างอุตสาหกรรมส�าหรับโรงเรียนในโรงงาน

4. การทบทวนความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ผ่านสื่อออนไลน์ ส�าหรับนักเรียนโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา  

 ปีการศึกษา 2563

5. คุณภาพชีวิตนักศึกษาทันตแพทย์มหาวิทยาลัยรังสิต

6. การวิจัยปฏิบัติการทดลองใช้หลักสูตรประวัติศาสตร์ จังหวัดชายแดนภาคใต้
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วิทยากรสวนหนึ่งอยูระหวางเรียนเชิญ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

กลุม่เรือ่ง : การวจิยัศลิปวฒันธรรม สถาปัตยกรรม และการท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์ 
จ�นวน 10  ผลงาน
1. นวัตกรรมอัตลักษณ์ตราสินค้าสิ่งทอแฟชั่นไลฟ์สไตล์ส�าหรับสตรีสูงวัย

2. การศึกษาประวัติศาสตร์สังคมพหุวัฒนธรรมจากต�านานท้องถิ่นภาคใต้

3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเปาอเนกประสงค์จากภูมิปัญญาการประดิษฐ์ดอกไม้ผ้าเผ่าไทยทรงด�า

4. การถ่ายทอดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาอาหารโปรตุเกส กรณีศึกษาชุมชนกุฎีจีน เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

5. การศึกษาวัฒนธรรมนาฏศิลป์จากท่ากรณะ 108 ในภรตนาฏยศาสตร์

6. ลักษณะกายภาพอาคารหอศิลป์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

7. การจัดการท่องเที่ยววิถีชุมชนไทลื้อบ้านร้องแง ต�าบลวรนคร อ�าเภอปัว จังหวัดน่าน

8. การออกแบบและพัฒนากระเปาอเนกประสงค์จากลวดลายมัดย้อมแรงบันดาลใจจากศิลปะ OP ART

9. แรงบันดาลใจจากหนังตะลุง สู่การออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับร่วมสมัย

10. การอนุรักษ์และฟื้นฟูภูมิปัญญาการย้อมผ้าครามของชุมชนโรงคราม เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

กลุม่เรือ่ง : การวจิยัด้านการเกษตร และเทคโนโลยชีวีภาพทางการเกษตร จ�นวน 8 ผลงาน
1. วิธีการตรวจหาเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคในอ้อยแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วโดยการตรวจยีน 

 groEL ด้วยเทคนิค loop-mediated isothermal amplification (LAMP)

2. ผลผลิตและการสะสมธาตุสังกะสีในเมล็ดข้าวพันธุ ์ปรับปรุงและพันธุ ์พื้นเมืองภายใต้การจัดการปุยไนโตรเจน

 ที่แตกต่างกัน

3. ผลของซิลิคอนต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าวในระยะต้นกล้าภายใต้สภาวะขาดธาตุเหล็กและสังกะสี

4. การประเมินผลิตภาพการใช้น�้าของข้าวนาชลประทานโดยวิธีการเพาะปลูกแบบใช้น�้าน้อย

5. การจ�าแนกชนิดของเห็ดด้วยโครงข่ายประสาทแบบคอนโวลูชัน

6. การศึกษาค่าของแข็งทัง้หมดละลายน�า้ในบ่อเล้ียงปลานิลร่วมกบักุง้ขาวเพือ่เฝ้าระวังคณุภาพน�า้ในทางน�า้ชลประทาน

7. การแสดงออกของ Cathepsin L1H ต่อการฟักไข่ของพยาธิใบไม้ตับ Fasciola gigantica

8. การเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย และประสิทธิภาพของการใช้อาหารของปลาสวาย 

 (Pangasianodon hypophthalmus) ที่เลี้ยงในน�้าที่มีความเค็มแตกต่างกัน

กลุ่มเรื่อง : การวิจัยด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมวิสาหกิจชุมชน
และวิสาหกิจเริ่มต้น จ�นวน 2 ผลงาน
1. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจ กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนบางพลี ปุณณิกาเดคูพาจ

2. แบบจ�าลองนวัตกรรมธุรกิจ SMEs ภาคการผลิตกลุ่มนครชัยบุรินทร์
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