
 

 

(ร่าง) ก าหนดการ 
การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งท่ี 4 

The Fourth Higher Education Research Promotion Congress (HERP CONGRESS IV) 
โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัย 70 แห่ง 

“สร้างสรรค์วิชาการ สืบสานกระบวนไทย งานวิจัยระดับชาติ” 
วันที่ 8 -10 กุมภาพันธ์ 2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 
วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 

เวลา กิจกรรม 
08.00 – 08.45 น. ลงทะเบียน ณ หอประชุมไพรพะยอม 
08.45 – 10.30 น. 

หอประชุมไพรพะยอม 
พิธีเปิด  
- ชมวีดีทัศน์ “การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาครั้งที่ 4 โดยความร่วมมือของ
มหาวิทยาลัย 70 แห่ง” 
- การแสดง “เอกลักษณ์เมืองนักปราชญ์ อุบลราชธานี” 
- กล่าวต้อนรับ โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี 
- กล่าวขอบคุณ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชุม  ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
- กล่าวรายงานโดย เลขาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
- เปิดการประชุมโดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
- ปาฐกถาพิเศษ โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
- มอบโล่รางวัล โดย รัฐมนตรวี่าการกระทรวงศึกษาธิการ และบันทึกภาพร่วมกัน 
- พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เครือข่ายศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
วัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

10.30 – 11.15 น. 
ห้องประชุมบุษยรัตน์ 
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

- บรรยายพิเศษ เรื่อง “การวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น โดยใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาไทย 
เป็นรากฐานในการขับเคลื่อน”  
โดย ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์  พานิช  นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล 

 อาหารว่างเสิร์ฟในห้องประชุม 
11.15 – 12.00 น. 

ห้องประชุมบุษยรัตน์ 
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

บรรยายพิเศษ เรื่อง “สมาร์ท ทูริสม: โฉมหน้าใหม่ ของการ ท่องเที่ยว ไทย” 
โดย ศาสตราจารย์ ดร.มิ่งสรรพ์  ขาวสอาด  ประธานมูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ 
                                                     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
โดมกิจกรรม หน้าตึกคณะมนุษยศาสตร์ฯ 

13.00 – 13.45 น. 
ห้องประชุมบุษยรัตน์ 
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

บรรยายพิเศษ เรื่อง “เครือข่ายวิจัยอาหารเพื่อสุขภาพ”   
โดย ศาสตราจารย์ ดร.อารันต์ พัฒโนทัย  ประธานซุปราคลัสเตอร์ด้านเกษตรและอาหาร 
                                                  โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 
      ศาสตราจารย์ ดร.สนั่น จอกลอย     ประธานเครือข่ายวิจัยอาหารและอาหารเพ่ือสุขภาพ 
                                                    ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 
                      มหาวิทยาลัยขอนแก่น    

 
วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 (ต่อ) 

เวลา กิจกรรม 
13.45 – 14.30  น. 
ห้องประชุมบุษยรัตน์ 
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

บรรยายพิเศษ เรื่อง “การใช้ประโยชน์กับความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่ม
น ้าโขง เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ศรีศักดิ์  วัลลิโภดม  รางวัลวัฒนธรรมเอเชียฟูกูโอกะ ประจ าปี พ.ศ. 2550



 

 

                          คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร   
                          และท่ีปรึกษามูลนิธิเล็กประไพ วิริยะพันธุ์ 

14.30-15.15 น. 
ห้องประชุมบุษยรัตน์ 
คณะมนุษยศาสตร์ฯ  

 

บรรยายพิเศษ เรื่อง “เกษตรประณีต แนวทางเพ่ือการอยู่รอดของเกษตรกรรายย่อย” 
โดย ครูบาสุทธินันท์  ปรัชญาพฤทธิ์  รางวัลพระราชทานพระธาตุนาดูนทองค า ประเภทบุคคลดีเด่น 
                                             ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาผู้บ าเพ็ญประโยชนป์ระจ าปี 2550 

15.15-15.30 รับประทานอาหารว่าง 
15.30 – 17.30 น. 
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

การน าเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ ประเมินการน าเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์                  
และชมนิทรรศการผลงานวิจัย 

18.00 – 21.00 น. 
ลานพอก 

- Dinner talk เรื่อง “ประสบการณ์การใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเขยฝรั่ง ในการเลี ยงครอบครัว
อย่างมีความสุข” 

  โดย นายมาร์ติน   วีลเลอร์ (Mr.Martin  Wheeler)  บัณฑิตมหาวิทยาลัยลอนดอน  
                                                                  เกษตรกรตัวอย่าง จังหวัดขอนแก่น 
 - การแสดงศิลปวัฒนธรรม จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

 
วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 

เวลา กิจกรรม 
09.00 – 12.00 น. การน าเสนอผลงานวิจัยดีเด่น 

บัวพิสุทธิ์ 4 
บุษยรัตน์ บัวพิสุทธิ์ 1 บัวพิสุทธิ์ 2 บัวพิสุทธิ์ 3 
กลุ่มท่ี 1 

โครงการความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ 

กลุ่มท่ี 2 
โครงการบูรณา
การวิจัยจากฐาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
สู่นวัตกรรมด้วย
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

กลุ่มท่ี 3 
โครงการพัฒนา
ครูของครูด้วย
โจทย์วิจัยท้องถิ่น 

กลุ่มท่ี 4 
ผลงานวิจัยจาก
มหาวิทยาลัย
ของรัฐ 20 แห่ง 

การประชุมแลกเปลี่ยน
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น  เ รื่ อ ง 
“แนวทา งก ารส ร้ า ง
เครือข่ ายการจัดการ
และการวิจัยอย่างเป็น
ระบบ” ส าหรับผู้บริหาร
มหาวิทยาลั ยภายใต้
โครงการส่งเสริมการ
วิจัยในอุดมศึกษา 70 
แห่ง 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00 น. การน าเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย 

บุษยรัตน์ บัวพิสุทธิ์ 1 บัวพิสุทธิ์ 2 บัวพิสุทธิ์ 3 บัวพิสุทธิ์ 4 
กลุ่มท่ี 1 

โครงการความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ 

กลุ่มท่ี 2 
โครงการบู รณา
การวิจัยจากฐาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
สู่นวัตกรรมด้วย
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

กลุ่มท่ี 3 
โครงการพัฒนา
ครูของครูด้วย
โจทย์วิจัยท้องถิ่น 

กลุ่มท่ี 4 
ผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยของรัฐ  
20 แห่ง 

16.00 – 17.00 น. 
หอประชุมไพรพะยอม 

- มอบเกียรติบัตร โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย บุญแสง ผู้อ านวยการส านักบริหารโครงการส่งเสริมการ
วิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 
- ปิดการประชุม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชุม  ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 



 

 

 
วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 

เวลา กิจกรรม 
08.00 – 17.00 น. - ศึกษาดูงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัด

อุบลราชธานี 
เส้นทางท่ี 1 ดอกไม้ป่า – หมู่บ้านไทยบรู – วัดภูพร้าว 
เส้นทางท่ี 2 วัดหนองป่าพง – วัดป่านานาชาติ – วัดบูรพา – วัดมหาวนาราม – วัดพระธาตุหนองบัว 
– บ้านปะอาว 

วันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2559 
  

เส้นทางท่ี 3 อุบลราชธานี – จ าปาสัก (น้ าตกหลี่ผี น้ าตกตาดฝาน น้ าตกตาดผาส้วม) 
เส้นทางท่ี 4 อุบลราชธานี – เสียมเรียบ – ปราสาทนครธม นครวัด 
 

 
หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ผู้ร่วมเดินทางรับผิดชอบ  

- เส้นทางท่ี 1 จ านวน 1,399 บาท 
- เส้นทางท่ี 2 ไม่มีค่าใช้จ่าย 
- เส้นทางท่ี 3  จ านวน  3,900  บาท 
- เส้นทางท่ี 4  จ านวน  5,900  บาท 
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