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เรื่อง

ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๔๖๓ (Thailand Research Expo 2020)”

เรียน ผู้บริหารหน่วยงาน
สิ่งที่ส่งมาด้วย แผ่นพับแนะนำหัวข้อการประชุม/สัมมนา โปสเตอร์ประซาสัมพันธ์การจัดงาน
ด้วย สำนัก งานการวิจ ัย แห่ง ขาติ (วข.) ร่ว มกับ หน่ว ยงานเครือ ข่ายในระบบวิจ ัย ทั่ว ประเทศ
กำหนดจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งขาติ ๒๔๖๓ (Thailand Research Expo 2020)” ขึ้น เป็นครั้งที่ ๑๔ ระหว่าง
วันที่ ๒- ๖ สิงหาคม ๒๔๖๓ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพๆ
ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ” โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราซเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราซสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
เป็นประธานในพิธีเปีดงาน ในวัน อังคาร ที่ ๔ สิงหาคม ๒๔๖๓ เวลา ©๐.0 ๐ น. ซึ่ง การจัด งานดัง กล่าว มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเวทีระดับขาติ ในการนำเสนอผลงานวิจัยที่มีศักยภาพพร้อมใช้ประโยขน์ และขับเคลื่อน
ให้เกิดการกระจายองค์ความรู้ กระจายโอกาสการเข้าถึงฐานข้อมูลความรู้การวิจัยและนวัตกรรม อีกทั่งเป็นกลไก
ส่งเสริม และถ่ายทอดความรู้เพื่อใข้ประโยชน์ ในการพัฒ นาประเทศ เชื่อมโยงผู้ผลิตงานวิจัยและผู้ใข้ประโยชน์
โดยการบูรณาการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างองค์กรและเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ โดยภายในงานมี
กิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ
๑. ภาคการประชุม /สัม มนา ๔ รูปแบบ ได้แก่
๑.๑) การประชุม/สัมมนาขนาดใหญ่ ในหัวข้อสำคัญสำหรับการบริหารจัดการงานวิจัยและ
ปัญหาสำคัญของประเทศ
๑.๒) การประชุม/สัมมนาขนาดกลาง ใบประเด็นปัญหาสำคัญของประเทศที่ควรเร่งแก้ไข
๑.๓) การประชุมกลุ่มเฉพาะเรื่องในประเด็นที่น่าสนใจ
๑.๔) การถ่ายทอดเทคนิค/กระบวนการที่เกี่ยวข้อ งกับ การวิจัย (Twilight Program)
๒. ภาคนิทรรศการ
๒.๑) นิท รรศการน้อมรำลึก ถึงพระมหากรุณ าธิค ุณ พระบาทสมเด็จพระบรมขนกาธิเบศร
มหาภูม ิพ ลอดุล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชการที่ ๙ และเฉลิม พระเกียรติพ ระบาทสมเด็จ พระวซิร เกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์
๒.๒) นิท รรศการผลงานวิจ ัยและกิจ กรรมการวิจ ัย จากหน่ว ยงานในระบบวิจ ัย ร่วมด้วย
“นิทรรศการนวัตกรรมตอบโจทย์โรคอุบัติใหม่” และ “นิทรรศการชุมซนเข้มแข็งด้วยวิจัยและนวัตกรรม”
๓. กิจกรรม Thailand Research Expo : Symposium 2020
๔. การจัดกิจกรรม Highlight Stage
๔. การจัดกิจกรรมมอบรางวัลมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๔๖๓ (Thailand Research Expo
2020 Award)

- ๒-

ในการนี้ วซ. ขอเรีย นเชิญ ท่า นและบุค ลากรในหน่ว ยงานของท่า นเข้า ร่ว มงาน “มหกรรม
งานวิจัยแห่งซาติ ๒๕๖๓ (Thailand Research Expo 2020)” รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยสามารถ
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ทั้งในรูปแบบ Online และ Onsite ผ่านทางเว็บไซต์ vwwv.researchexpo.nrctgo.th
และ www.nrct.go.th ได้ต ั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยไม1เสียค่าไข้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยการ
จัดงานในปีนี้ วซ.ดำเนินการตามแนวทางข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราซกำหนดการบริหาร
ราซการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๐) และปฏิบัติตามมาตรการการบีองกันโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยหรือ หน้ากากผ้า การเว้นระยะห่างทางสังคม วซ. จึงมีความ
จำเป็นในการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมประเภท Onsite หากแต่ไม่จำกัดจำนวนประเภท Online และของด
การลงทะเบียนหน้างาน และ Walk in ในทุกกรณี ทั้งนี้ วซ. ขอความอนุเคราะห่ในการติดโปสเตอร์ประซาสัมพันธ์
งานในหน่วยงาน และเชื่อมต่อเว็บไซต์ wvvw.researchexpo.nrct.go.th และ vwvw.nrctgo.th กับเว็บไซต์
หน่วยงานของท่าน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และซอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววิภารัตน์ ดีอ่อง)
รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งซาติ
ปฏิบัติราซการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งซาติ

กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย
โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๕๑๕ - ๕๑๙
โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๐๑๐๙, ๐ ๒๕๗๗ ๐๔๕๕
ผู้ประสานงาน ๑. คุณธนาเอก แปลงกาย
๒. คุณนิราภรณ์ ขันตี
๓. คุณกนกรัตน์ หนูสวัสดิ๋

