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นัดเป�ดโลกผลงานว�จัยและนวัตกรรมครั้งที่ 2

กิจกรรมภายในงาน อาทิกิจกรรมภายในงาน อาทิกิจกรรมภายในงาน อาทิ
ตลาดนัดผลงานวิจัยและนวัตกรรมพรอมใชในภาคนิทรรศการ จํานวนกวา ๑,๐๐๐ เร่ือง     

ใน ๗ กลุมเรื่องวิจัย ตามกรอบยุทธศาสตรการวิจัยแหงชาติ ระยะ ๒๐ ป ประกอบดวย

• ผลงานวิจัยพรอมใชประโยชน
• ใหคําปรึกษา การสงเสริมการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมจากภาคเอกชน เชน 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (SME BANK) กรมทรัพยสิน 
ทางปญญา เปนตน 

• การลงนามความรวมมือระหวางผูผลิตผลงานวิจัยและผูใชประโยชนจากงานวิจัย
• การประชุม การเสวนารวมบูรณาการกลไกโดยภาคการผลิต และภาคการบริการ

๑. งานว�จัยเพ�่อความมั่นคง ๔. งานว�จัยเพ�่อสังคม 

๕. งานว�จัยเพ�่อการแพทย�
และสาธารณสุข 

๗. งานว�จัยเพ�่อทรัพยากร
และสิ�งแวดล�อม 

๖. งานว�จัยเพ�่อพลังงาน

๒. งานว�จัยเพ�่อการเกษตร ๓. งานว�จัยเพ�่ออุตสาหกรรม 
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ว�จัยและนวัตกรรมครั้งที่ 2

การวิจัยและนวัตกรรม เป็นกลไกสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ ตามนโยบาย “Thailand 4.0” ของรัฐบาลปัจจุบัน ซึ่ง
ได้มีการปฎิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้วยการจัดต้ัง 
“สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ” ขึ้นเป็นสภาหลัก โดยมี
นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในการทําหน้าที่กําหนดทิศทางและ
นโยบายการวจิยัและนวตักรรมของประเทศ และขบัเคล่ือนการดาํเนนิ
งานของหน่วยงานต่างๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชน เพือ่เป็นกลไกการบรูณาการ
การวิจัยและนวัตกรรมของประเทศให้ตรงกับตามความต้องการ และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน และสามารถผลักดันให้มีการนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมในการพัฒนาประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 

ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรวจิยัแห่งชำต ิ(วช.) ในฐานะสาํนกังานเลขานกุาร
ร่วมของสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ได้รับมอบหมายจาก
รัฐบาลให้บริหารจัดการในภาพรวมของการขับเคลื่อนการผลักดัน ให้เกิด
การนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างป็นรูปธรรมใน
มิติเชิงพาณิชย์ และมิติต่างๆ โดยเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ได้นําร่อง
จดังาน “ตลาดนดัเปิดโลกผลงานวจิยัและนวตักรรม มหาวทิยาลยัพบผูใ้ช้” 
โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ๔ แห่ง เพื่อเป็นต้นแบบนําร่องในการ  

ดําเนินการร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน ที่จะนําผลงานไปสู่การซื้อขาย  
การจัดซื้อจัดจ้าง หรือต่อยอดการดําเนินการเชิงพาณิชย์ต่อไป 

ดงันัน้ เพือ่การบรูณาการการทาํงานร่วมกนัในการขบัคลือ่นและบรหิารจดัการงาน
วิจัยและนวัตกรรมของประเทศไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมและ         
ต่อเนือ่ง ในคราวการประชุมคณะกรรมการบรูณาการบรหิารจดัการปฏิรปู
ระบบวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วช.จึงได้รับมอบหมำยจำก  
รองนำยกรัฐมนตรี (พลอำกำศเอก ประจิน จั่นตอง) ประธานคณะ
กรรมการ ดําเนินการคัดกรองผลงานวิจัยไทยในฐานข้อมูลระบบวิจัย   
จดัเป็นกลุม่ แล้วคดัเลอืกผลงานทีม่คีวามพร้อมใช้หรอืสามารถขยายผล
ได้นํามาพฒันาต่อยอด เพือ่ขบัเคลือ่นให้เกดิการใช้ประโยชน์ในวงกว้าง
ต่อไป ซึ่งนําไปสู่ความร่วมมือกับภาคการศึกษา สถาบันการเงิน 
อตุสาหกรรม และพาณชิย์ อาท ิทีป่ระชมุอธกิารบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 

 วัตถุประสงค ์

๑  เพื่อเร่งให้เกิดกำรขยำยผลและน�ำผลงำนวิจัยและนวัตกรรม
พร้อมใช้ทีม่อียูแ่ล้วในฐำนข้อมลูงำนวจิยัของประเทศ ไปสู่กำรใช้ประโยชน์
ในมิติต่ำงๆ เกิดกำรสร้ำงมลูค่ำเพิม่ในเชิงพำณชิย์ เชงิชมุชน/สงัคม เพ่ือ
กำรยกระดบัคุณภำพชีวิตของประชำชนโดยรวมของประเทศ 

๒ เพื่อผลักดันให้เกิดกลไกและกิจกรรมที่สร้ำงควำมเชื่อมโยงใน
รูปแบบต่ำงๆระหว่ำงนักวิจัย เจ้ำของผลงำนวิจัยและผู้ใช้ประโยชน์จำก
งำนวจิยัทัง้ภำครฐัและเอกชน โดยมุง่เน้นควำมต้องกำรของผู้ใช้เป็นส�ำคญั

กรมทรพัย์สนิทางปัญญา ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย (SME BANK) ศูนย์ความรู้ด้านการออกแบบและความคิด
สร้างสรรค์ (Thailand Creative & Design Center : TCDC) สํานักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) จัดกิจกรรม “ตลำดนัดเปิดโลกผลงำนวิจัยและ
นวัตกรรม” ครั้งที่ ๒ ระหว่ำงวันที่ ๒๓ – ๒๔ กันยำยน ๒๕๖๐ ณ อำคำร
ไปรษณีย์กลำง และศูนย์ด้ำนควำมรู้กำรออกแบบและควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
(TCDC) บำงรัก กรุงเทพฯ (โดยสืบเนื่องจากการจัด ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐) โดยนําเสนอผลงานวิจัยในระดับที่มีความพร้อมใช้ สามารถนํา

ไปใช้ประโยชน์ได้ ท่ีเป็นผลิตผลจากการคัดกรอง วิเคราะห์ข้อมูลมากกว่า 
๓๐๐,๐๐๐ เรื่อง จากคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (Thai National Research  

Repository: TNRR) ซ่ึงเชือ่มโยงข้อมลูจากฐานข้อมูลการวจัิยของหน่วยงาน
ท่ัวประเทศ โดยมีผลงานท่ีผ่านการคัดกรองความพร้อมใช้ประโยชน์มา       
นําเสนอร่วม ๑,๐๐๐ ผลงาน ท้ังน้ี โดยให้ประสานพลังความร่วมมือ          
ร่วมขับเคลื่อนและบูรณาการทํางานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน       
ทั้งในกลุ่มผู้สร้างสรรค์ผลิตผลงานวิจัย และกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย 
เพื่อเร่งผลักดันให้เกิดการนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เพื่อ

การแก้ไชปัญหา และพัฒนาประเทศ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน      
ของประเทศ ภายใต้แนวทางการดําเนินงานด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง            

ช่วยขับเคลื่อนให้ประเทศไทยก้าวสู่ “Thailand 4.0” สร้างความก้าวหน้าและขับเคลื่อนสังคม 
เศรษฐกิจ สู่ความ มั่นคง มั่งคั่ง อย่ำงยั่งยืน ต่อไปในอนาคต


