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หลักการและเหตุผล 

สำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปนหนวยงานใหทนุวจิยั

และนวัตกรรมหลักของประเทศ และในบทบาทหนาที ่การสงเสริมและถายทอดความรู เพื ่อใชประโยชน รวมถึงสนับสนุน         

การพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยและนวัตกรรมไดใหความสำคัญตอการสงเสริมการวิจัย การประดิษฐคิดคน การถายทอด

นวัตกรรมและเทคโนโลยีไปสูภาคประชาสังคม และเพื่อเปนการเผยแพรผลงานวิจัยและนวัตกรรมและกิจกรรมการวิจัยที่มี

คุณภาพใหเปนที ่รู จักในวงกวาง และผลักดันไปสูการใชประโยชนตอการพัฒนาประเทศในดานตาง ๆ โดยเฉพาะการพัฒนา

คุณภาพชีวิตความเปนอยู ของประชาชนตลอดจนเสริมสรางเครือขายความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชน             

ในการบูรณาการรวมขยายผลการใชประโยชนผลงานวิจัยและนวัตกรรม วช. จึงไดริเริ่มจัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานในเวที

ระดับชาติ และขยายขอบเขตการจัดงานในเวทีระดับภูมิภาคตาง ๆ เพื่อใหงานวิจัยและนวัตกรรม นำสูสาธารณะไดอยางเปน

รูปธรรมโดยการจัดงานมหกรรมงานวิจัยแหงชาติ (Thailand Research Expo) เริ่มตั้งแตป 2549 เปนตนมา ดังนั้นเพื่อให     

การนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมไดขยายขอบเขตการใชประโยชนจากงานวิจัยในภูมิภาคตาง ๆ มากยิ่งขึ้น จึงไดกำหนดใหมี

การจัดงานนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมในภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศดวย โดยการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยสวนภูมิภาค 

(Regional Research Expo)” ไดดำเนินการจัดขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 2556 ถึงปจจุบัน ซึ่งไดหมุนเวียนการจัดงานไปยังภูมิภาคตาง ๆ 

ของประเทศโดยมีหนวยงานในแตละภูมิภาคเปนเจาภาพรวมจัดงาน เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคหลักของการสงเสริมและ

สนับสนุนการนำผลงานการวิจัยและนวัตกรรมไปสูการใชประโยชน 

ในป พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลำปาง เปนเจาภาพการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยสวนภูมิภาค 

ประจำป 2566 (Regional Research Expo 2023)” ภายใตแนวคิด “การพัฒนาภูมิภาคอยางยั่งยืนดวยงานวิจัย นวัตกรรม    

ภูมิปญญาลานนาและโมเดลเศรษฐกิจใหม BCG” ระหวางวันที่ 6 – 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 เพื่อเปนกลไกขับเคล่ือนงานวิจยั

และนวัตกรรมในพัฒนาทองถิ่นภาคเหนืออยางยั่งยืน โดยการประยุกตใชโมเดลเศรษฐกิจใหม (BCG) B – Bio Economy หรือ

เศรษฐกิจชีวภาพ C – Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียน สอดรับกับแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว G – Green Economy 

สูการสรางความเขมแข็งและการสรางรายได เพ่ือการพัฒนาทองถิ่นอยางมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตอไป 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อเรงใหเกิดการขยายผลการนำองคความรูจากผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปสูการใชประโยชนระดับพื้นที่ใน   

วงกวางและเปนรูปธรรม 

2. เพ่ือสรางแรงบันดาลใจและแรงกระตุน ใหกับบุคลากรจากสถาบันการศกึษา หนวยงานวิจัย ทั้งภาครัฐและเอกชน นักเรียน 

นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป ในการนำองคความรูจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปพัฒนาหรือสรางสรรค      

พรอมทั้งตอยอด ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่มีคุณภาพ สอดคลองกับความตองการของประเทศ 

3.  เพื่อใหหนวยงานที่ปรึกษาที่มีความพรอมและเหมาะสมในการจัดงาน สงเสริมและสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมไปสูการใชประโยชนในภูมิภาค เพื่อบริหารการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยสวนภูมิภาค ประจำป 2566 (Regional 

Research Expo 2023)” ดำเนินตามแผนงาน ระยะเวลาในการจัดงาน 3 วัน ตามขอบเขตงานที่ วช. กำหนด
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ประชุม เสวนา ปาฐกถาพิเศษ 

วันศุกรท่ี 6 มกราคม 2566 

รายการประชมุ เสวนา ปาฐกถาพิเศษ สถานที่ 

เวลา 10.30 น. - 12.00 น. 

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การขับเคลื่อน BCG Area Based ในจังหวัดนำรอง 

โดย น.สพ. ยุคล ลิม้แหลมทอง และ ดร. ธีรยุทธ ตูจินดา 

หองประชุม 1  

(หองซอมพอ) 

เวลา 13.00 น. - 16.00 น. 

การเตบิโตของยานยนตไฟฟาไทยในภาคเหนือดวยโมเดล BCG   

โดย รศ. ดร. ยศพงษ ลออนวล คุณวีระศักดิ์ แปนพวง ผูจัดการบริษัท WPEV จำกัด 

หองประชุม 

อาคารอเนกประสงค   

เวลา 14.00 – 16.00 น. 

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง อุทยานวิทยาศาสตรภาคเหนือและการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ 

BCG  โดย ผศ. ดร. ชนมเจรญิ แสวงรตัน ผูชวยอธกิารบดี มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

หองประชุม 1  

(หองซอมพอ) 

วันเสารท่ี 7 มกราคม 2566 

รายการประชมุ เสวนา ปาฐกถาพิเศษ สถานที่ 

เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 

1. การอนุรักษทรัพยากรไทยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG โดย คุณพรชัย จุฑามาศ 

รองผูอำนวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

หองประชุม 1  

(หองซอมพอ) 

2. การใชหลักการ BCG เพื่อสงเสริมการผลิตอาหารโปรตีน สำหรับเศรษฐกิจชุมชน 

โดย ผศ. ดร. ศมณพร สุทธิบาก และ คุณรามินทร ศรีโยหะ  

(คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร) 

หองประชุม 2  

(หอง 15-201) 

3. ARSA Framework Metaverse 2D Avatar (GPU) กับการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG 

โดย รศ. ดร. อาษา ตั้งจิตสมคิด ประธานกรรมการ บริษัท อาษา โปรดักชั่น จำกัด 

หองประชุม 3  

(หอง 15-203) 

4. Organic Agricultural Network : OAN ระบบสารสนเทศเครือขายเกษตรอินทรยี 

สำหรับกลุมธุรกิจเกษตรอินทรียเพ่ือขับเคล่ือนเศรษฐกิจ BCG แบบครบวงจร   

โดย คุณเอกพงศ มุสิกะเจริญ ผูอำนวยการกลุมสงเสริมธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม

กองสงเสริมและประสานเพื่อประโยชนทางวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

หองประชุม 4  

(หอง 15-202) 
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วันเสารท่ี 7 มกราคม 2566 (ตอ) 

รายการประชมุ เสวนา ปาฐกถาพิเศษ สถานที่ 

เวลา 13.00 น. - 16.00 น.  

5. เทคโนโลยีดูแลสุขภาพและนวัตกรรมตานชราจากผลงานวิจัย   

โดย รศ. ดร. ภญ.รัตติรส คนการณ และ รศ. ดร. ภญ.วรรธิดา ชัยญาณะ   

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

หองประชุม 1  

(หองซอมพอ) 

6. เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหมเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารในภาคเหนือ  

โดย ผอ. ปยะฉัตร ใครวานิช เบอรทัน ผูอำนวยการฝายพัฒนาพื้นที่และกำลังคน 

EECI 

หองประชุม 2  

(หอง 15-201) 

7. ARSA Framework กับการสงเสริมกลุมธุรกิจ Start up ในยุคเศรษฐกิจ BCG   

โดย รศ.ดร. อาษา ตั้งจิตสมคิด ประธานกรรมการ บริษัท อาษา โปรดักชั่น จำกัด 

หองประชุม 3  

(หอง 15-203) 

วันอาทิตยที่ 8 มกราคม 2566 

รายการประชมุ เสวนา ปาฐกถาพิเศษ สถานที่ 

เวลา 09.00 น. - 10.00 น. 

1.   ป า ฐกถาพ ิ เ ศษ  เ ร ื ่ อ ง  BCG Model ก ั บก า รพ ัฒนา ว ิ จ ั ย ประ เทศไทย                          

โดย ดร. กฤษณพงศ กีรติกร 

หองประชุม 1  

(หองซอมพอ) 

เวลา 09.00 น. - 11.00 น. 

2.  การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ดวยนวัตกรรมการทองเที่ยวยุคดิจิทัลภาคเหนือ   

โดย ศ. ดร. เทิดชาย ชวยบำรุง (สถาบันบัณทิตพัฒนบริหารศาสตร) 

หองประชุม 2  

(หอง 15-201) 

3.  ชุมชนรากฐานใหมของการเรียนรูตลอดชีวิต   

โดย คุณภัทรา มานอย (สกว.ฝายวิจัยเพื่อทองถิ่นจังหวัดลำปาง) 

หองประชุม 3  

(หอง 15-203) 
 

กิจกรรมภาคนิทรรศการตลอดการจัดงาน 

 โซน 1 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรต ิ/ นิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรม                          

  ที่ไดรบัการสนับสนุนจาก วช./ นิทรรศการอุทยานวิทยาศาสตร ภาคเหนือ 

  โซน 2 นิทรรศการใหคำปรึกษา / ประกวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ 

  โซน 3 นิทรรศการการวิจัยของหนวยงาน /นักวิจัยในพื้นที่ /เครือขายการวิจัยภูมิภาค 

       โซน 4 ตลาดนัด U2T for BCG  ตลาดนัดคลินกิเทคโนโลยี และสินคาโอทอป 
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กำหนดการจัดงาน 

ระหวางวันที่ 6 – 8 มกราคม 2566 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลำปาง ตำบลพิชยั อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 

วันศกุรที่ 6 มกราคม 2566  ณ เวทีกลาง หองประชุมอเนกประสงค 

 08.30 น. - ผูเขารวมพิธีเปดงานลงทะเบียนเขารวมงาน 

 08.45 น. - การแสดงตอนรบั 

 09.00 น. - การกลาวตอนรบัผูเขารวมงาน ในนามจังหวัดลำปาง 

   โดย ผูวาราชการจังหวัดลำปาง 

  - การกลาวตอนรับผูเขารวมงานในนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  

   โดย ผศ.ดร. จัตตุฤทธิ ์ทองปรอน อธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

 09.20 น. - การกลาวรายงาน  

   ดร. วิภารัตน ดอีอง ผูอำนวยการสำนกังานการวจิัยแหงชาต ิ

 09.30 – 10.00 น. - การกลาวเปดงาน  

   โดย ศาสตราจารยพิเศษ ดร. เอนก เหลาธรรมทัศน  

   รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  

   ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง อว. กับการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจ BCG เปนฐาน           

ในการพัฒนาชาต ิ

 10.30 น.- 12.00 น. - หองประชุมที่ 1 ปาฐกถาพิเศษ : การขับเคลื่อน BCG Area Based ในจังหวัดนำรอง 

   โดย น.สพ. ยุคล ลิ้มแหลมทอง  และ ดร. ธีรยุทธ ตูจินดา  

 12.00 – 13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน 

 13.00– 16.00 น. - ประธานและผูบริหารเยีย่มชมนิทรรศการ 

 13.00 – 16.00 น. - หองประชุมอเนกประสงค  ประเด็น เรื่อง การเติบโตของยานยนตไฟฟาไทยในภาคเหนือ 

ดวยโมเดล BCG   

   โดย รศ.ดร. ยศพงษ ลออนวล และ คณุวีระศักดิ์ แปนพวง ผูจัดการบริษัท WPEV จำกัด 

  Highlight stage   

   -  คลนิิกวิจัย ดานทรัพยสินทางปญญา 

   -  คลนิิกวิจัย แผนธุรกิจการนำงานวิจัยไปใชประโยชนเชิงพาณิชย 

   -  คลนิิกวิจัย งานวิจัยรับใชสังคม 

   -  คลนิิกการทำผลงาน เพือ่ขอตำแหนงทางวิชาการ 
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วันศกุรที่ 6 มกราคม 2566 (ตอ) 

กิจกรรมเสวนา และบรรยาย ณ อาคารวิทยบริการ เฉลิมพระเกยีรติ 84 พรรษา (ชั้น 2) 

 14.00 – 16.00 น.   หองประชุม 1 ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง อุทยานวิทยาศาสตรภาคเหนือและการขับเคลื่อน

โมเดลเศรษฐกิจ BCG  โดย ผศ. ดร. ชนมเจริญ แสวงรัตน  

  ผูชวยอธิการบด ีมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

วันเสารที่ 7 มกราคม 2566 กิจกรรมเสวนา และบรรยาย ณ อาคารวทิยบริการ เฉลมิพระเกียรติ 84 พรรษา (ชั้น 2) 

 09.00 – 12.00 น. - หองประชุมที ่1 ประเดน็ เรื่อง การอนุรักษทรพัยากรไทยเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG 

   โดย คุณพรชัย  จ ุฑามาศ  รองผู อำนวยการโครงการอนุร ักษพ ันธ ุกรรมพืช               

อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

  - หองประชุมที่ 2 ประเด็น เรื่อง การใชหลักการ BCG เพื่อสงเสริมการผลิตอาหารโปรตนี 

สำหรับเศรษฐกิจชุมชน   

   โดย  ผศ. ดร. ศมณพร  สุทธิบาก  และ คุณรามินทร  ศรีโยหะ  

   (คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

   วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)   

  - หองประชุมที่ 3 ประเด็น เรื่อง ARSA Framework Metaverse 2D Avatar (GPU) กับ

การพัฒนาเศรษฐกิจ BCG  

   โดย  รศ. ดร. อาษา ตั้งจิตสมคิด ประธานกรรมการ บริษัท อาษา โปรดักชั่น จำกัด 

  - หองประชุมที ่4 ประเดน็ เรื่อง Organic Agricultural Network : OAN ระบบ 

สารสนเทศเครือขายเกษตรอินทรีย  สำหรับกลุมธุรกจิเกษตรอินทรีย  

     เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG แบบครบวงจร  

   โดย คณุเอกพงศ มุสิกะเจริญ ผูอำนวยการกลุมสงเสริมธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

กองสงเสริมและประสานเพื่อประโยชนทางวิทยาศาสตร วิจยัและนวัตกรรม 

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจยัและนวัตกรรม 

 Highlight Stage  - การเติบโตของเศรษฐกิจการคาชายแดนภาคเหนือที่รองรับการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ BCG  

  - Research Clinic: การวาง Concept งานวิจัยสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย 
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วันเสารที่ 7 มกราคม 2566 (ตอ) 

13.00– 16.00 น. กิจกรรมเสวนา และบรรยาย ณ อาคารวิทยบริการ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (ชั้น 2) 

  - หองประชุมที ่1  ประเด็น เรื่อง  เทคโนโลยีดแูลสุขภาพและนวัตกรรมตานชรา          

จากผลงานวิจัยโดย รศ. ดร. ภญ.รัตติรส คนการณ และ รศ. ดร. ภญ.วรรธิดา ชัยญาณะ 

จาก คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

  - หองประชุมที่ 2 ประเดน็ เรื่อง เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหมเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเกษตร

และอาหารในภาคเหนือ 

   โดย ผอ.ปยะฉัตร ใครวานิช เบอรทัน ผูอำนวยการฝายพัฒนาพื้นที่และกำลังคน EECI 

  - หองประชุมที่ 3 ประเด็น เรื่อง  ARSA Framework กับการสงเสริมกลุมธุรกิจ Start up 

ในยุคเศรษฐกิจ BCG   

   โดย  รศ. ดร. อาษา ตั้งจิตสมคิด ประธานกรรมการ บริษัท อาษา โปรดักชั่น จำกัด 

 Highlight Stage - Koyori Project กับการขับเคลื่อน BCG Model  

   โดย คณุลักษมี ศรีสมเพชร นายกสมาคมวัฒนหัตถศิลปลานนา 

  - Research Clinic: ผลงานวิจัยที่ตอบสนองการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ BCG เรื่องที่ 2 

   โดย  ผศ. ดร. นพพร พัชรประกิต ิ 

          ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

 

วันอาทิตยที่ 8 มกราคม 2566 ณ อาคารวิทยบริการ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (ชั้น 2) กิจกรรมเสวนา และบรรยาย  

 09.00 – 10.00 น.  หองประชุมที่ 1 ปาฐกถาพิเศษ 

  - BCG Model กับการพัฒนาวิจัยประเทศไทย 

   โดย ดร. กฤษณพงศ  กีรติกร  

 09.00 – 11.00 น.  หองประชุมที่ 2  

  - ประเด็น เรื่อง การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ดวยนวัตกรรมการทองเที่ยวยุคดิจ ิทัล

ภาคเหนือ 

   โดย ศ. ดร. เทิดชาย ชวยบำรุง (สถาบันบัณทิตพัฒนบริหารศาสตร) 

  - หองประชุมที่ 3 ประเด็น เรื่อง  ชุมชนรากฐานใหมของการเรียนรูตลอดชีวิต 

   โดย คณุภัทรา  มานอย (สกว.ฝายวิจัยเพื่อทองถิ่นจังหวัดลำปาง) 

 Highlight Stage - Big Data กับการพัฒนาภาคเหนือ และยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนอยางยั่งยืน   

 11.00 – 12.00 น. - พิธีปด 

   มอบโลแสดงความขอบคุณแกหนวยงานที่รวมนำเสนอผลงาน 

   โดย ดร. วภิารัตน ดีออง ผูอำนวยการสำนักงานการวิจยัแหงชาต ิ



 

   

 

 


