c«w (

ด่วนทสฺด
J

มหาวิ"ยาลัยราขภัฎวไลยอ,;นกรณ์ฯ

^ <Jv*

yvt'V y ..frflKBB-----

"

ทi อว ๐๔๐๗/ว £ โฬ 5

.......................;

:

a

.

สำนักงานการวจัยแห่งชาติ
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เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมในหัวข้อ “การบูรณาการระบบและฐานข้อมูลงานวิจัยและอุดมศกษา” และ '
หัวข้อ “ภาพที่อยากเห็นของระบบและฐานข้อมูลอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและบวัตก่รรมในอนาคต,’'""""",,',,',........
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
สิ่งที่ส่งมาด้วย
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กำหนดการประชุมในงาน Expo 2020
๒. แผ่นพับ “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๔๖๓”
ตามที่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วข.) ได้อนุมัติการจัดงาบ “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ
๒๔๖๓ (Thailand Research Expo 2020)” ครั้งที ๑๔ ระหว่างวันที ๒ - ๖ สิงหาคม ๒๔๖๓ ณ โรงแรม
เซ็น'ทาราแก'รนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซนเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ และได้กำหนดให้มีการจัดประชุม
ภาคเข้าในหัวข้อ “การบูรณาการระบบและฐานข้อมูลงานวิจัยและอุดมศึกษา” (หัวข้อ ๙๔) เวลา ๐๙.0๐ ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่า ยในหัว ข้อ “ภาพที่อ ยากเห็น ของระบบและฐานข้อ มูล อุด มศึก ษา วิท ยาศาลตร์
วิจยและนวัตกรรมในอนาคต” (หัว ข้อ ๑ ๐๔)เวลา ๑๓.๓๐- ๑๖.๓๐ นโในวันพฤหัสบด ีท ี่๖ สิง หาคม๒๔๖๓
ณ ห้องประชุม โลตัส ๔ - ๖ ศูน ย์ป ระชุม บางกอก คอนเวนชัน เซ็น เตอร์ เซ็น ทรัล เวิล ด์ ราขประสงค์
กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบทิศทางและความก้าวหน้าใบการพัฒนาระบบดิจิทัล
และ ฐานข้อมูลเกี่ยวกับงาบวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ รวมทั้งทราบวิธีการที่จะมีส่วนร่วมในการบูรณาการ
และ ไข้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของตบเอง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ นั้น
๑.

ในการนี้ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้และประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานในระบบวิจัย วช. จึงขอเรียน
เชิญท่าน ผู้แทน ผู้ประสานงานวิจัย หรือผู้รับผิดชอบงานวิจัยของหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุม ตามวัน
เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้กรุณาลงทะเบียนร่วมประชุมผ่านทาง www.researchexpo.nrct.go.th และ
www.nrct.go.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นตันไปจนถึงวันที, ๓๑ กรกฎาคม ๒๔๖๓ และผู้ลงทะเบียนสามารถจัดพิมพ์
บัตรที่ระบุบาร์โค้ดประจำตัวเพื่อแสดงสิทธิ้ในการเข้าร่วมประชุมโดยไม,มีค ่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งลิ้ม ซึ่งสามารถดู
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอความร่วมมือเผยแพร่ประขาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่
สนใจใบหน่วยงานของท่านต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง
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เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

—vVvC^ <^\V.■ I ««■ >*•>) Ctv-n-มั" ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ภารกิจ ระบบข้อ มูล และดั,ซนการวิจัยและ'นวัตกรรม
โทรศัพท์ ๐-๖๙๔๐ ๖๔๐๑, ๐-๒๔๖๑ ๒๔๔๔ ต่อ ๖๐๗
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กำหบดการภาคการประชุม
ในงาบ “มหกรรมงานวิจยั แห่ง'ชาติ ๒๕๖๓ (T hailand R esearch Expo 2020)”
วันพฤหัสบดีท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐ ๙ .00 - ©๖.๓๐ บ.
ณ ห้องประชุมโลดัส ๕ - ๖
สูบ ย์ป ระชุมบางกอกคอนเวนชัน เซ็น เตอร์ เซ็น ทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ
ภาคเช้า
๐๗.๓๐ - ๐๙.0๐ บ.
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

- ลงทะเบียน/รับ เอกสาร
- การอภิป รายเรือ่ ง “ การบูรณาการระบบและฐานข้อมูลงานวิจยั และอุดมศึก ษา”
วิท ยากร ๑.

ประซานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
วิท ยากร ๒.
รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิท ยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
กระทรวงการอุดมศึกษา วิท ยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
วิท ยากร ๓.
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมเกียรติ วัฒนศึรชิ ยั กุล
นายกสมาคมวิจยั วิศวกรรมซ็วการแพทย์ไทย
คณะกรรมการนโยบายต้านผัง โครงสร้างข้อ มูล และแนวทางการเข้อ มโยงข้อ มูล ต้า นการวิจ ยั
และนวัตกรรมเพือ่ การดำเนินงานแบบบูรณาการ
วิท ยากร ๔.
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (กสว.)
ลำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (สกสว.)
ดำเนิน รายการ โดย
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสบิ
หัวหน้าโครงการการพัฒนาระบบ NRIIS (ม.มหิดล)
ภาคบ่าย
©๓.0๐ - ๑๓.๓๐ น.
©๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

- ลงทะเบียน/รับ เอกสาร
- การอภิปรายเรือ่ ง “ภาพทีอ่ ยากเห็บของระบบและฐานข้อมูลอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรมใบอนาคต”
วิท ยากร ๑.
วิท ยากร ๒.

ผูแ้ ทน PMU ลำนักงานการวิจยั แห่งชาติ (วซ.)
ผูแ้ ทบ PMU หน่ว ยบริห ารและจัด การทุน ต้า นการพัฒ นากำลัง คบ และทุน ต้า นการพัฒ นา
สถาบันอุดมศึกษา การวิจยั และการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
วิท ยากร ๓.
ผูแ้ ทน PMU หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านเพิม่ ความสามารถใบการแช่งชันของประเทศ (บพข.)
วิท ยากร ๔.
ผูแ้ ทน PMU หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจยั และนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพืน้ ที่ (บพท.)
ผูแ้ ทน PMU สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข (สวรส.)
วิท ยากร ๕.
วิท ยากร ๖.
ผูแ้ ทน PMU ลำนักงานบวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาซบ) (สนซ.)
วิท ยากร ๗.
ผูแ้ ทนลำนักงาบพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทซ.)
วิท ยากร ๘.
ผูแ้ ทบสำนักงาบปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิท ยาศาสตร์ วิจยั และบวัตกรรม (ด้านอุดมศึกษา)
วิท ยากร ๙.
ผูแ้ ทนลำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิท ยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (ด้านวิทยาศาสตร์)
วิท ยากร ๑๐. ผูแ้ ทบกรมวิทยาศาสตร์บริการ
ดำเนิน รายการ โดย
๑. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ส มเกียรติ วัฒ นคิรชิ ยั กุล
นายกสมาคมวิจัยวิศวกรรมขีวการแพทย์ไทย

คณะกรรมการนโยบายต้านผังโครงสร้างข้อ มูล และแนวทางการเข้อ มโยงข้อ มูล ต้านการวิจ ยั
และบวัตกรรมเพือ่ การดำเนินงานแบบบูรณาการ
๒. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสนิ
หัวหน้าโครงการการพัฒนาระบบ NRIIS (ม.มหิดล)

