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โครงการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการประจําปี ครั้งที่ 4 
(The 4th Annual Meeting: Research University Network) 

ภายใต้หัวข้อ “RUN for Thailand to Develop Sustainable Innovation” 
ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2561 

ณ วรวนา หัวหิน โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชัน่ หัวหิน จ.ประจวบครีีขนัธ ์
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพ่ือการวิจัย (Research University Network : RUN) เป็นเครือข่ายที่มี
ความร่วมมือภายใต้บันทึกความเข้าใจฯ ลงวันที่ 5 มีนาคม 2558 ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 7 สถาบัน 
ประกอบด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ได้มี
การลงนามบันทึกความเข้าใจฯ ต่อเน่ืองเป็นคร้ังที่ 2 โดยมีมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมเป็นเครือข่ายพันธมิตร
มหาวิทยาลัยเพ่ือการวิจัยเพ่ิมเติม  โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะประสานความร่วมมือทางวิชาการในการวิจัยและ
พัฒนาเพ่ือส่งเสริมการวิจัยของเครือข่ายฯ พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและวิจัยในระดับภูมิภาค  แนวคิดในการ
ดําเนินการใช้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในการสร้างและพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยของไทย  มีเป้าหมายสําคัญ
คือ การพัฒนา Inter - University Clusters ที่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ  โดยมีคณะกรรมการเครือข่าย
พันธมิตรมหาวิทยาลัยเพ่ือการวิจัย (Research University Network: RUN)  เป็นคณะทํางานเพ่ือการขับเคลื่อนความ
ร่วมมือดังกล่าว  
 เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพ่ือการวิจัย (Research University Network: RUN) ได้ดําเนินงานมาเป็น
ระยะเวลาพอสมควรแล้ว  คณะกรรมการฯ จึงเห็นสมควรจัดให้มีการประชุมสัมมนาเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัย
เพ่ือการวิจัยประจําปี ครั้งที่ 4  (The 4th Annual Meeting: Research University Network)  ขึ้นเพ่ือให้ผู้บริหารใน
เครือข่ายฯ และนักวิจัยใน Clusters ต่างๆ ประกอบด้วย 1)คลัสเตอร์เกษตรและอาหาร กลุ่ม Agriculture  2) คลัส
เตอร์เกษตรและอาหารกลุ่ม Functional Food  3) คลัสเตอร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ 4) คลัส
เตอร์อาเซียน 5) คลัสเตอร์ Robotics  6)คลัสเตอร์ Advanced Materials  7) คลัสเตอร์พลังงาน 8) คลัสเตอร์ดิจิทัล  
9) คลัสเตอร์ Health และ 10) คลัสเตอร์โลจิสติกส์ ได้มีโอกาสมานําเสนอความก้าวหน้าและผลการดําเนินงาน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและเสริมสร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือ  ผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนสู่การเป็นศูนย์กลาง
ทางการศึกษาและวิจัยในระดับภูมิภาคเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายแห่งความร่วมมือ รวมถึงการให้ได้มาซึ่งโจทย์วิจัยที่
ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือให้คณะกรรมการเครือข่ายฯ และนักวิจัยในแต่ละคลัสเตอร์ได้พบปะแลกเปลี่ยนแนวคิดร่วมกันในการ

สร้างความร่วมมือด้านการวิจัย 
2.2  เพ่ือให้นักวิจัยในแต่ละ Clusters ได้เสนอผลการดําเนินงาน และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน 
2.3  เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและแสวงหาความร่วมมือด้านการวิจัยในระดับภูมิภาค 
2.4  เพ่ือให้ได้โจทย์วิจัยที่ตอบสนองความต้องการของประเทศ 
2.5  เพ่ือหารือแนวทางการดําเนินงานในปีถัดไป 
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3.  รูปแบบการจัดกิจกรรม 

3.1  การบรรยายพิเศษ 
3.2  การประชุมสัมมนา และแบ่งกลุ่มระดมความคิดของคลัสเตอร์ 10 คลัสเตอร์ประกอบด้วย  
 1) คลัสเตอร์เกษตรและอาหาร กลุ่ม Agriculture   
 2) คลัสเตอร์เกษตรและอาหารกลุ่ม Functional Food   
 3) คลัสเตอร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ  
 4) คลัสเตอร์อาเซียน  
 5) คลัสเตอร์ Robotics   
 6) คลัสเตอร์ Advanced Materials   
 7) คลัสเตอร์พลังงาน  
 8) คลัสเตอร์ดิจิทัล   
 9) คลัสเตอร์ Health 
 10) คลัสเตอร์โลจิสติกส์ 
3.3  ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ 

 
4.  วันเวลาและสถานที่ 
 ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2561  
 ณ วรวนา หัวหิน โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนช่ัน หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
 
5.  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ประมาณ 250 คน  ประกอบด้วย 

     5.1  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเครือข่ายฯ  
     5.2  คณะกรรมการเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพ่ือการวิจัย  
     5.3  นักวิจัยของแต่ละมหาวิทยาลัยในเครือข่ายฯ กลุ่มสาขาละ 20 คน  
     5.4  เจ้าหน้าที่และผู้ประสานงานของแต่ละมหาวิทยาลัยในเครือข่ายฯ 
     5.5  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
6.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

6.1  ความร่วมมือด้านการวิจัยในกลุ่ม Clusters และ Inter-University Clusters ในการร่วมกันพัฒนางานวิจัย
สร้างองค์ความรู้   ผลิตผลงานทางวิชาการ  สร้างระบบการสนับสนุนด้านการวิจัย ข้ามมหาวิทยาลัย   รวมถึง
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน  

6.2  ความเข้มแข็งในการร่วมกันทํางานและยกระดับการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทย 
6.3  ความร่วมมือด้านการวิจัยของนักวิจัยในเครือข่าย/Clusters ในระดับภูมิภาค 
6.4  โจทย์วิจัยที่ตอบสนองความต้องการของประเทศ 
6.5  แนวทางการดําเนินงานในปีถัดไป 

 
7. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพ่ือการวิจัย ประกอบด้วย 8 มหาวิทยาลัย ได้แก่  

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
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4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
5. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
6. มหาวิทยาลัยมหิดล  
7. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
8. มหาวิทยาลัยนเรศวร     
โดยมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ประสานงานหลักในการจัดประชุม 
 

8. ประมาณการรายรับ (ค่าลงทะเบียน) 
 จากค่าลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมประชุม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) จากจํานวนผู้
ร่วมการประชุม 200 คนๆ ละ 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) ไม่รวมค่าที่พักและค่าเดินทางของผู้ร่วมประชุม ซึ่งต้อง
เบิกจ่ายจากมหาวิทยาลัยต้นสังกัด 


