ด่วนที่สุด
ที่ วช ๐๐๐๕/ว๗๘๑๒

สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ
๑๙๖ พหลโยธิน จตุจักร ลำดยำว กรุงเทพฯ
๘ กันยำยน ๒๕๖๐
เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงำน และเยี่ยมชมนิทรรศกำรงำน “ตลำดนัดเปิดโลกผลงำนวิจัยและ
นวัตกรรม” ครั้งที่ ๒
เรียน ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)
สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. รำยละเอียดและร่ำงกำหนดกำรจัดงำน “ตลำดนัดเปิดโลกผลงำนวิจัยและนวัตกรรม” ครั้งที่ ๒
๒. แบบตอบรับกำรเข้ำร่วมงำนฯ
ตำมที่ นำยกรัฐ มนตรี (พลเอกประยุ ท ธ์ จั น ทร์โ อชำ) ได้ ให้ ควำมส ำคัญ กับ กำรวิ จั ย และพัฒนำ
เพื่ อน ำมำใช้ ให้ เกิด ประโยชน์ อย่ำ งเป็น รูปธรรมและเป็น กลไกในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสัง คมของประเทศ
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี และประเทศไทย ๔.๐ โดยได้มอบหมำยสำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.)
ในฐำนะสำนักงำนเลขำนุกำรร่วมของสภำนโยบำยวิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติ ซึ่งมีนำยกรัฐมนตรี เป็นประธำน บริหำร
จัดกำรในภำพรวมของกำรขับเคลื่อนกำรผลักดันให้เกิดกำรนำผลงำนวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่ำงเป็น
รู ป ธรรมในมิ ติ เ ชิ ง พำณิ ช ย์ และมิ ติ ต่ ำ งๆ และได้ น ำร่ อ งจั ด งำน “ตลำดนั ด เปิ ด โลกผลงำนวิ จั ย และนวั ต กรรม
มหำวิทยำลัยพบผู้ใช้ ” ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๐ โดยควำมร่วมมือกับ มหำวิทยำลัย ๔ แห่ง ในกำร
นำเสนอผลงำนวิจัยและนวัตกรรมต่อคณะรัฐมนตรี และผู้บริหำรระดับสูงในแต่ละกระทรวง ตลอดจนสถำบัน องค์กร
และหน่วยงำนภำคเอกชน ให้เกิดกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือนำผลจำกกำรวิจัยและพัฒนำไปพัฒนำต่อยอดและใช้ประโยชน์
นั้น
ในกำรนี้ เพื่อกำรบูรณำกำรขับ เคลื่อนและผลั กดัน ให้ เกิดกำรนำผลงำนวิจัย และนวั ต กรรมของ
ประเทศไทยไปสู่กำรใช้ประโยชน์ในมิติต่ำงๆ ให้เกิดกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มในเชิงพำณิชย์ เชิงชุมชน/สังคมได้อย่ำงต่อเนื่อง
และเป็ นรูปธรรม ในครำวกำรประชุ มคณะกรรมกำรบูรณำกำรบริหำรจัดกำรปฏิรูประบบวิ จัยและนวั ตกรรม ครั้งที่
๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎำคม ๒๕๖๐ ได้มีข้อสั่งกำรมอบหมำยให้ วช. บูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนภำครัฐและ
เอกชน ทั้งในกลุ่มผู้สร้ำงสรรค์ผลิตผลงำนวิจัย และกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จำกงำนวิจัย จัดกิจกรรม “ตลาดนัดเปิดโลก
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม” ครั้งที่ ๒ ภายใต้แนวคิด “วิจัยขายได้” ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ณ อาคารไปรษณี ย์ ก ลาง และศู น ย์ ส ร้ า งสรรค์ ง านออกแบบ บางรั ก กรุง เทพฯ
โดยน ำเสนอผลงำนวิ จั ย ในระดั บที่ มี ควำมพร้อมใช้ ส ำมำรถน ำไปใช้ป ระโยชน์ ได้ ที่ เป็ น ผลิ ต ผลจำกกำรคัด กรอง
วิ เครำะห์ ข้อมู ลจำกคลัง ข้อมูลงำนวิจั ยไทย (Thai National Research Repository: TNRR) ซึ่ ง เป็ น กำรเชื่ อมโยง
ข้อมูลจำกฐำนข้อมูลกำรวิจัยของหน่วยงำนทั่วประเทศ จำนวน ๑๗๒ หน่วยงำน โดยมีผลงำนที่ผ่ำนกำรคัดกรองควำม
พร้อมใช้ประโยชน์มำนำเสนอร่วม ๑,๐๐๐ ผลงำน ใน ๗ กลุ่มเรื่องวิจัยตำมกรอบยุทธศำสตร์กำรวิจัยแห่งชำติระยะ ๒๐ ปี
(รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑)
วช. ใคร่ขอเรีย นเชิ ญท่ านและ/หรือผู้ แทน กรุณ ำให้ เกีย รติ เข้ำร่ว มในพิ ธีเปิด งำน และเยี่ ยมชม
นิทรรศกำรงำน “ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม” ครั้งที่ ๒ ภายใต้แนวคิด “วิจัยขายได้” ตำมวัน
เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำว โดยขอควำมกรุณำแจ้งกำรตอบรับกำรเข้ำร่วมงำนฯ (รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๒) ไปยัง
ทำงโทรสำรหมำยเลข ๐๒ ๕๗๙ ๐๑๐๙ และ ๐๒ ๕๗๙ ๐๔๕๕ ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำงสำววิภำรัตน์ ดีอ่อง)
รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ
รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ
กองประเมินผลและจัดกำรควำมรู้กำรวิจัย
โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๕๑๗, ๕๑๙
โทรสำร ๐๒ ๕๗๙ ๐๑๐๙, ๐ ๒๕๗๙ ๐๔๕๕

