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ก ำหนดกำร กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ  
 The 6th Engagement Thailand Annual Conference 2019  

พันธกิจสัมพันธ์ตำมศำสตร์พระรำชำ เพื่อสร้ำงคุณค่ำและพัฒนำชุมชนท้องถิ่นอย่ำงย่ังยืน 
Engagement with the King's Philosophy for Highly Valued and  

Sustainable Local Development 
3 - 5 กรกฎำคม 2562  ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์  

............................................................................................................................. ................ 
วันพุธที่ 3 กรกฎำคม 2562  
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

เวลำ กิจกรรม 
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ ์
08.30 – 08.45 น. Presentation “Engagement with the King's Philosophy for Highly Valued and Sustainable 

Local Development : Uttaradit Model” 
08.45 - 09.00 น. การแสดงต้อนรับ  
09.00 - 09.15 น. กล่าวต้อนรับ 

โดย นำยธนำกร อ้ึงจิตรไพศำล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ 
09.15 – 09.30 น. กล่าวต้อนรับ  

โดย รศ.ดร.พินิติ รตะนำนุกูล  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
09.30 – 10.30 น. พิธีเปิดและปำฐกถำพิเศษ  

“การด าเนินงานพนัธกิจสัมพนัธต์ามแผนยทุธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 และ กลไกภาควิชาการต่อการ
ด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชาเพื่อสร้างคุณคา่และพฒันาท้องถิ่นอย่างยั่งยนื”  
โดย ศ.ดร.วิจติร ศรีสอ้ำน ประธานกรรมการอ านวยการ Engagement Thailand 

10.30 – 11.00 น. บรรยายพิเศษ ความร่วมมือด้านงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษาภายใต้กระทรวง
ใหม ่ 
โดย รศ.ดร.ปัทมาวดี  โพชนุกลู รองผู้อ ำนวยกำรผู้อ านวยการส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) 

11.00 - 12.00 น.  
 

Plenary Session 
“การขับเคลื่อน New S curve ของมหาวิทยาลัยและการก าหนดทิศทางพนัธกิจสัมพนัธ์”  
วิทยากรร่วมเวที  
1. ศ.นายแพทย์ ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล รองอธิการบดี ก ากับดูแลด้านยุทธศาสตร์  (จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั) 
2. รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกจิ (ม.เชียงใหม่) 
3. ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า (ประธาน ทปอ. มรภ.) 
4. ผศ.ดร. วิโรจน์ ลิ้มไขแสง (ประธาน ทปอ. มทร.) 
5. รศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ  (มศว.) 
ด าเนินรายการโดย ผศ.ดร.เจษฎา มิ่งฉาย ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ 

12.00 – 12.30 น.  พิธีมอบธงเจ้าภาพการจัดงาน Engagement Thailand Annual Conference คร้ังที่ 7 
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เวลำ กิจกรรม 
12.30 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
13.30 -14.30 น. 
 

"University-Community Engagement: Lessons Learned from Studied Case in UK" * 
โดย Dr. Mhairi Stewart 
The National Co-ordinating Centre for Public Engagement (NCCPE) 

14.30 – 15.30 น. 
 

University-Community Engagement: Lessons Learned from Studied Case in Australia"  
โดย Professor Jim Nyland, Associate Vice-Chancellor  
(Queensland) Australian Catholic University 

15.30 – 17.30 น. การน าเสนอผลงานวิจัยพันธกิจสัมพันธ์ (Case study) 
 Session 1 Workshop : กำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรรับใชส้ังคม  

วิทยากรร่วมเวที 
1. รศ. ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ (ม.เชียงใหม่)  
2. ผศ. ดร.สมมาส แก้วล้วน (ม.ศรีนครินทรวิโรฒ)  
3. ผศ. ดร.เจษฎา มิ่งฉาย (ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์) 
ณ ห้อง FMS 409 ชั้น 4 อาคารคณะวิทยาการจัดการ 

 Session 2 : Community engagement  (ห้อง FMS 103,FMS 104 ) 
 Session 3 : Government and School engagement (ห้อง FMS 105) 
 Session 4 : Cooperative and Work Integrated Education (CWIE) (ห้อง FMS 106) 
Special session 1 : Workshop for Thai case studies for the NCCPE’s Engage Conference in Dec 2019 in Bristol  By, 
Dr. Mhairi Stewart  The National Co-ordinating Centre for Public Engagement (NCCPE) 
ด าเนินรายการโดย ดร.นงเยาว์ ศรีพรมสุข อนุกรรมการวิชาการเครือข่าย Engagement Thailand   
ณ ห้องประชุมพิชัยสงคราม (ครม.) ชั้น 4 อาคาร ICIT 
Special session 2 : ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านพันธกิจสัมพันธข์องเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏคู่ความร่วมมือชุมชนท้องถิ่นชุด
โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่โดยเครือข่ายมหาวิทยาลยัราชภัฏ โดยการสนบัสนนุของส านักงานกองทุนสนบัสนนุ
การวิจัย (สสส.)  โดย  เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง  ณ ห้องประชุมศูนย์สำรนิเทศ ม.รำชภัฏอุตรดิตถ์  
15.00 – 15.30 น. ลงทะเบียนและชมนิทรรศกำร “องค์ความรู้ นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของเครือข่าย

มหาวิทยาลยัราชภัฏและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคู่ความร่วมมือ” 
15.30 – 15.40 น. กล่ำวเปิดเวที  โดย  ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า ประธาน ทปอ.มรภ. 
15.40 – 17.00 น. ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านพันธกิจสัมพันธ์ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏคู่ความร่วมมือชุมชนท้องถิ่น 

ผลการสังเคราะห์และจดัท าข้อเสนอเชิงนโยบายด้านพันธกิจสัมพันธ์ของเครือข่ายมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ  โดย  

1. ผศ.ดร.เสนำะ กลิน่งำม อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุร ี
2. อำจำรย์ ดร.สุพจน์  ทรำยแก้ว  อธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภฏัวไลยอลงกรณ์ 
3. อำจำรย์ ดร.พิสมัย ประชำนันท ์ผู้ช่วยอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 

ด าเนินรายการ โดย  รองศำสตรำจำรย์ ดร.ฉัตรนภำ พรหมมำ  ที่ปรึกษำศูนยบ์ูรณำกำรพันธกจิสัมพันธ์ 
17.00 – 17.30 น. วิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

โดย  1. ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช               อดีตประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
       2. รศ.ดร.พีรเดช ทองอ าไพ           ผู้อ านวยการคลังสมองของชาติ 
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เวลำ กิจกรรม 
       3. รศ.ดร.ปัทมาวดี  โพชนุกูล         รองผู้อ านวยการ  
           ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจยัและนวัตกรรม (สกสว.) 
       5. นายสมพร ใชบ้างยาง              ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นนา่อยู่    
       6. นายพยงค์ ยาเภา                   หัวหน้าส านักงานจังหวัดอุตรดิตถ์    

17.00 – 18.00 น. ประชุมคณะกรรมกำร Engagement Thailand สรุปงานวันที ่1  
18.00 – 21.00 น. งานเลี้ยงต้อนรับ ณ ลานด้านหน้าพิพิธภัณฑ์เมืองลับแล  
09.00 – 16.00 น.  นิทรรศการ “The 6th Engagement Thailand Annual Conference 2019  

พันธกิจสัมพนัธ์ตามศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างคุณคา่และพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอยา่งยั่งยนื 
Engagement with the King's Philosophy for Highly Valued and  
Sustainable Local Development” 

 
วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎำคม 2562 
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

เวลำ กิจกรรม 
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ ์
09.00 – 10.00 น. 
 

ปาฐกถาพิเศษ “พลิกวิกฤตอุดมศึกษา : บทบาทนักวิชาการสู่การด าเนินงานพนัธกิจสัมพนัธ์”  
โดย ศ.นำยแพทย์วิจำรณ์ พำนิช 
อดีตประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   
ที่ปรึกษาพิเศษ ส านักงานกองทนุสนบัสนุนการวิจยั 
ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ์ 

10.00 – 11.00 น. บรรยายพิเศษ “ทิศทางการส่งเสริมงานวจิัยภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”
โดย ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย 
กรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

11.00 – 12.00 น. พลังการขับเคลื่อนพนัธกิจสัมพนัธ์สู่การสรา้งผูป้ระกอบการรายใหม่เพื่อสังคม  
1. คุณชยุตม์ สกุลคู ประธานบรษิัท Tact Social Enterprise  
2. คุณบัญญัติ ค าบุญเหลือ ผู้อ านวยการกิจกรรมเพื่อสังคมเครือเบทาโกร และคณะท างานโครงการพัฒนา
ชุมชนพื้นที่แบบองค์รวม จากมหาวิทยาลยัเครือข่าย (HAB Social LAB) 
ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ์ 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 - 14.00 น. 
 

Plenary Session 
"นวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยการบรูณาการกับการท างาน" 
วิทยากรร่วมเวที  
1. ดร.อลงกต ยะไวทย์ อาจารยป์ระจ าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
2. คุณอภิชาต วงศ์กาวี Section Manager บริษัท Major Cineplex Group PLC. 
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เวลำ กิจกรรม 
3. ดร.ธนัชพร พรหมทันต์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม    
เครือเบทาโกร  
4. อาจารย์สารัลย์ กระจง ผู้ช่วยอธิการบดีและ ผอ.ศูนย์พฒันาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการท างาน  
ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ด ำเนินรำยกำรโดย ผศ.ศิวัตม์ กมลคุณานนท์ ผอ.ส านักวิชาการศึกษาทั่วไป  ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ์ 

14.00 – 17.00 น. การน าเสนอผลงานวิจัยพันธกิจสัมพันธ์ (Case study) 
 Session 2 : Community engagement  (ห้อง FMS 103,FMS 104 ) 
Special session  : กำรพัฒนำระบบกำรบรหิำรจัดกำรงำนวจิัยและบุคลำกรวิจัยสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยพันธกิจสัมพันธ์เพื่อ
พัฒนำชุมชนท้องถิ่นตำมยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
ชุดโครงการวิจัยพฒันาระบบบรหิารงานวิจัยสู่ความเปน็เลิศ เพือ่พัฒนาสังคม ชุมชน ท้องถิน่ ภายใต้ความร่วมมือ มรภ. - สกว.    
โดย  เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ  38 แห่ง  ณ ห้องประชุมศูนย์สำรนิเทศ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ 
13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียนและชมนิทรรศกำร “องค์ความรู้ นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของเครือข่ายมหาวิทยาลัย

ราชภัฏและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคู่ความร่วมมือ” 
13.30 – 14.00 น. ชี้แจงวัตถุประสงค์และผลกำรด ำเนินงำน  “พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัยและบุคลำกรวิจัยสู่กำร

เป็นมหำวิทยำลัยพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนำชุมชนท้องถิ่นตำมยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏ”  
โดย  ผศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์  จักร์กรณ์    ประธานเครือข่ายผู้อ านวยการสถาบนัวิจัยและพัฒนา มรภ. 
       ดร.เสถียรภัคณ์  มุขดี            ผู้อ านวยการสถาบนัวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
       นายวิทเอก สว่างจิตร            ผู้ประสานงานโครงการภายใต้ความร่วมมือ มรภ. - สกว. 

14.00 – 16.00 น. น ำเสนอ (ร่ำง) ยุทธศำสตร์กำรวิจัยและแผนบูรณำกำรวิจัยด้ำนกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนของภูมิภำคและ
ประเทศ  โดย  ผู้แทนผูน้ าบุคลากรวิจัย 7 ภูมิภาค 
วิพำกษ์และให้ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
  1)  รศ.ดร.พีรเดช   ทองอ าไพ       ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  2)  รศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบ ารุง        ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
  3)  รศ.ดร. ฉัตรนภา พรหมมา       ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  4)  ผู้แทนขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) 
  5)  ผู้แทนของกรมการพัฒนาชุมชน 
  6)  ผู้แทนของการท่องเที่ยวและกีฬา 
  7)  ผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  8)  ผู้แทนชุมชนที่ด าเนนิการจดัการท่องเที่ยวโดยชุมชน  
  9)  ผู้แทนของส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.)    

16.00 – 16.30 น. สรุปผลกำรด ำเนินงำนและแนวทำงกำรพัฒนำต่อเนื่อง 
โดย รศ.ดร.สุภาวิณี  สัตยาภรณ์  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

16.30 – 17.30 น. ประชุมเครือข่ำยผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 38 แห่ง 
โดย    รศ.ดร.พีรเดช   ทองอ าไพ       ผู้ทรงคุณวุฒิ 
         ผู้อ านวยการสถาบนัวิจยัและพัฒนา 38 แห่ง 
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เวลำ กิจกรรม 
         ผู้ประสานงานโครงการภายใต้ความร่วมมือ มรภ. - สกว. 
 
ด าเนินรายการ โดย ผศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์  จักรกรณ์ ประธานเครือข่ายผู้อ านวยการสถาบนัวิจัยและพัฒนา มรภ.  
ณ ห้องประชุมพิชัยรณยทุธ ชัน้ 5 อาคารภูมิราชภัฏ  

Special Program 
13.00 – 16.00 น.  

พิธีลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ (MOU)  
Talent Mobility มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และเครือข่ายในงานประชุมวิชาการระดบัชาติ  
The 6th Engagement Thailand Annual Conference 2019 
ณ ห้องประชุมพิชัยสงคราม (ครม.)  ชั้น 4 อาคาร ICIT  

Special Program  
09.00 – 12.00 น.  

พิธีปิดโครงการออมสิน ยุวพัฒน์รักถิ่น พลสั ประจ าปี 2562 พบกับกิจกรรมน าเสนอผลการด าเนินงานของ
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 7 โครงการ   ณ ห้องประชุมพิชัยนที ชั้น 4 อาคาร ICIT  

Special Program  
09.00 – 16.00 น. 

อบรมเชิงปฏิบัติการ“การเขียนข้อเสนองานวิจัยอย่างไรให้ได้ทนุ”  
โดย 1. รศ.ดร.คณพล จุฑามณี ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายวิจัย ม.เกษตรศาสตร์  
      2. คุณอัณณ์ณิชา โตกิจกลา้รวัฒน์ ผอ.กองมาตรฐานการวจิัยส านักงานการวิจัยแห่งชาติ  
      3. คุณธีรวัชร ภรสัมฤทธิ์  ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบวิจัยส านักงานการวิจยัแห่งชาติ 
ณ ห้องประชุมวงศ์วรกุล ชัน้ 5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

17.00 – 18.00 น. ประชุมคณะกรรมกำร Engagement Thailand สรุปงานวันที ่2 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย  
09.00 – 16.00 น.  นิทรรศการ “The 6th Engagement Thailand Annual Conference 2019  

พันธกิจสัมพนัธ์ตามศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างคุณคา่และพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอยา่งยั่งยนื 
Engagement with the King's Philosophy for Highly Valued and  
Sustainable Local Development” 
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วันศุกร์ที่ 5 กรกฎำคม 2562  
ศึกษำดูงำนในพื้นที่ (เฉพำะผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้ำ)  
 

เวลำ กิจกรรม 
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน ณ อาคารภูมิราชภฏั มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เดินทางสู่ต าบลบ้านด่านนาขาม  

อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
08.30 – 11.00 น.  
 

Engagement Tour  
“พันธกิจสัมพันธ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์กับสังคม : From Farm To Table จำกงำนวิจัยพำนิชย์ 

เชิงพื้นที่...สู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน”  
พบกับ 

1. เรียนรู้….กระบวนการท างานแบบพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลยัราชภฏั

อุตรดิตถ์กับหน่วยงานภาคีเครือข่าย 

2. สัมผัส….เส้นทางท่องเที่ยววนเกษตรโดยการจัดการของคนในชมุชน 
3. อิ่ม...ฟิน กับอาหารพื้นบ้าน พรอ้มด้วยบุฟเฟต์ทุเรียนและผลไมจ้ากป่าวนเกษตรของชมรมคนรัก

ทุเรียนบ้านด่านนาขาม และกลุม่วนเกษตรอินทรีย์ พีจีเอส อุตรดิตถ์ 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั (อาหารพื้นบ้านผลผลติจากปา่วนเกษตร)  ณ สวนผลไม้เกษตรอินทรีย์ ต าบลบ้าน

ด่านนาขาม อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ ์
13.00 น. เดินทำงกลับโดยสวัสดิภำพ  

 
* ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  
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Theme นิทรรศกำร “พันธกิจสัมพันธ์ตำมศำสตร์พระรำชำ เพื่อสร้ำงคุณค่ำและพัฒนำชุมชนท้องถิ่น” 
 

Zone 1 
ชั้น 1 อาคารภูมิราชภัฏ 
และลานจามจุรี 

ศำสตร์พระรำช สืบสาน รักษา ต่อยอด จากภูเขาสู่พื้นราบ 
เพ่ือเทิดพระเกียรติ ร.9 และ ร.10 โดยการน าองค์ความรู้ ตามแนวพระราชด าริ 
หลักการทรงงาน หลักการเข้าใจ เข้าถึงพัฒนา โดยประยุกต์ใช้กับความรู้สากลครูภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน มีเป้าหมายการพัฒนาที่หมู่บ้าน โดยสอดคล้องกับภูมิสังคมเข้าใจถึง
แก่นของโครงการพระราชด าริที่มีเป้าหมายเพ่ือให้ชาวบ้านพ้นจากความยากจน หมด
หนี้สิน พ้นความยากจน และน าไปสู่การลดช่องว่างระหว่างเมืองกับชนบท 

Zone 2 
ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาการ
จัดการ (โถงบันไดทิศเหนือ) 

Industry Engagement 
“การจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายวิสาหกิจเม็ดมะม่วงหิม
พานต์” 
1 นวัตกรรมการควบคุมการเพาะปลูกเม็ดมะม่วงหิมพานต์ 
2  นวัตกรรมการแปรรูปเม็ดมะม่วงหิมพานต์ 
3 นวัตกรรมสินค้าเกษตรผ่านไอที 
4 นวัตกรรมการจัดการวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิตเม็ดมะม่วงหิมพานต์ 

Zone 3 
ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาการ
จัดการ  

Community Engagement 
“พันธกิจสัมพันธ์ สรรค์สร้ำง เศรษฐกิจชุมชน”  
- การจัดการมาตรฐานคุณภาพทุเรียนหลงลับแล หลินลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  
- กระบวนการวิจัยเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ของ
จังหวัดอุตรดิตถ์สู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์ : กรณีศึกษาลางสาดจังหวัดอุตรดิตถ์ 
- การจัดการสับปะรดห้วยมุ่นครบวงจร 

โครงการวิจัยการเลี้ยงปลาในนาข้าว และ เครื่องเพาะข้าวฮางงอก  
โดย มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
โครงการผ่อดีดี (PODD – Participatory Onehealth Disease Detection) : น าร่อง
การเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดสัตว์ที่ติดต่อถึงคนหรือที่กระทบรายได้ของชาวบ้าน  
โดย มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
โครงการพัฒนาชุมชนชนเชิงพ้ืนที่เเบบองค์รวม โดยใช้เครือข่ายปฎิบัติการทางสังคม 
(HAB Social Lab)  
โดย เบทำโกร ร่วมกับเครือข่ำยมหำวิทยำลัย 11 แห่งในกำรท ำงำนพัฒนำเชิงพื้นที่ 

Zone 4 
ลานอาคารศูนย์สารนิเทศ 

Government and School engagement 
“พลังปัญญำ สู่กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตอย่ำงย่ังยืน” 

 นิรชรา ศูนย์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการดูแลสุขภาพกาย จิต สังคมและ
ปัญญา การสร้างเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน 
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 สื่อนวัตกรรมพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ 

 การจัดการขยะชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 พลังวิจัย มหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือชุมชนท้องถิ่น 
Zone 5 
ชั้น 1 อาคาร ICIT 

Cooperative and Work Integrated Education (CWIE) 

 กำรแสดงผลงำนสหกิจศึกษำดีเด่น และชุดโครงกำรวิจัยระหว่ำงนักศึกษำ

และภำคเอกชน   น าผลงานที่ได้รับรางวัลมาจัดแสดง และน าเสนองานวิจัยที่

ได้รับรางวัลระดับชาติ 

 กำรใช้ประโยชน์จำกวิทยำนิพนธ์. “จำกวิทยำนิพนธ์สู่สถำนประกอบกำร”  

#MBA WIL#1 

Startup “Innovative Startup Engagement” 

 ผลงานนักศึก Startup League 14 ทีม ด้านการพัฒนาสังคมผู้ประกอบการ 

(Entrepreneurial Social) เพ่ือสร้างผู้ประกอบการทางธุรกิจที่พิจารณาจาก

โอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ด้วยการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใน

การขับเคลื่อนธุรกิจ สู่การเป็น “ผลิตได้ ขายเป็น” 

 พิธีปิดโครงการออมสิน ยุวพัฒน์รักถ่ิน พลัส ประจ าปี 2562  

 แสดงนิทรรศการผลงานนักศึกษาโครงการ ยุวพัฒน์รักถิ่นพลัส  

 4 กรกฎาคม 2562 : 09.30 – 12.00 น. กิจกรรมน าเสนอปิดโครงการออม

สิน ยุวพัฒน์รักถ่ิน พลัส ประจ าปี 2562 ณ ห้องประชุมพิชัยณที ชั้น 4 

Talent Mobility   
: แสดงผลงานที่นักวิจัยในมหาวิทยาลัยได้ท าร่วมกับภาคเอกชน  

Zone 6 
อาคาร Innovative Startup 

นิทรรศการ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
จัดแสดงผลงงานที่นักวิจัย ร่วมมือพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกกรรมร่วมกับ
ผู้ประกอบการ ที่เกิดการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 

Zone 7 
บริเวณถนนด้านหน้า
หอประชุมใหญ่  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

ตลำดชุมชนวนวิถีอุตรดิตถ์ 
- ผ้า /สินค้าชุมชน /อาหาร 3 วัฒนธรรม 

 
 


