โครงการ
“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๔ (Thailand Research Expo 2021)”
 ความสาคัญ
การจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๔ (Thailand Research Expo 2021)” เป็นเวทีระดับชาติ
ทีน่ ำเสนอผลงำนวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีคุณภำพ เพื่อเชื่อมโยงบูรณำกำรองค์ควำมรู้ไปสู่กำรใช้ประโยชน์ใน
กำรพัฒนำประเทศ ทั้งในมิติเชิงวิชำกำร นโยบำย สังคม/ชุมชน และพำณิชย์/อุตสำหกรรม โดยกำหนดจัดขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ ด้วยควำมร่วมมืออันดีระหว่ำงหน่วยงำนเครือข่ำยในระบบวิจัยทั่วประเทศ ภำคส่วนที่
เกี่ยวข้อง และสำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) โดยปีนี้ จัดขึ้นเป็นปีที่ ๑๖
 วัตถุประสงค์
๑. เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณ พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช
บรมนำถบพิตร รัชกำลที่ ๙ ผู้ทรงเป็น “พระบิดำแห่งกำรวิจัยไทย” และเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จ
พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ ๑๐ และพระบรมวงศำนุวงศ์ ที่ทรงพระมหำกรุณำธิคุณต่องำนวิจัยไทย
๒. เพื่ อ เป็ น เวทีระดับชำติ ในกำรน ำเสนอควำมก้ ำ วหน้ำ ผลงำนวิจั ย และนวัต กรรมที่ มี ศั ก ยภำพพร้ อ มใช้
ประโยชน์ และเผยแพร่องค์ควำมรู้ กระจำยโอกำสกำรเข้ำถึงฐำนข้อมูลควำมรู้กำรวิจัยและนวัตกรรม
๓. เพื่อเป็นกำรหนุนเสริมให้เกิดกลไกสนับสนุนและพัฒนำกำรวิจัย รวมถึงส่งเสริมและถ่ำยทอดควำมรู้เพื่อใช้
ประโยชน์ในกำรพัฒนำประเทศ เชื่อมโยงผู้ผลิตงำนวิจัยและผู้ใช้ประโยชน์ โดยกำรบูรณำกำรเชื่อมโยงควำม
ร่วมมือระหว่ำงองค์กรและเครือข่ำยในระบบวิจัยทั่วประเทศ
กาหนดการจัดงาน
วันอำทิตย์ที่ ๒๗ มิถุนำยน – ๑ กรกฎำคม ๒๕๖๔
สถานที่จัดงาน
โรงแรมเซ็นทำรำแกรนด์ และบำงกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิตงำนวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ ได้นำส่งต่อผู้ใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำประเทศ
 กิจกรรมภายในงาน
๑. ภำคกำรประชุม/สัมมนำ ใน ๔ รูปแบบ ได้แก่
๑) กำรประชุมสัมมนำขนำดใหญ่ในหัวข้อสำคัญสำหรับกำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัยและปัญหำ
สำคัญของประเทศ
๒) กำรประชุมสัมมนำขนำดกลำง ในหัวข้อที่อยู่ในควำมสนใจของสังคม
๓) กำรประชุมกลุ่มเฉพำะเรื่อง และกำรนำเสนอบทควำมผลงำนวิจัย
๔) กำรประชุมให้ควำมรู้/ถ่ำยทอดเทคนิค/กระบวนกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรวิจัย โดยจัดในช่วงเวลำค่ำ
หรือเรียกว่ำ Twilight Program
๒. ภำคนิทรรศกำร ประกอบด้วย
๑.๑ นิทรรศกำรน้อมรำลึกถึง พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช
บรมนำถบพิตร และนิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รวมถึงนิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
/ ๑.๒ นิทรรศกำร...

๒
๑.๒ นิทรรศกำรผลงำนวิจัยและกิจกรรมกำรวิจัยจำกหน่วยงำนเครือข่ำยในระบบวิจัยทั่วประเทศ
โดยรวม “นิทรรศกำรรำงวัลแห่งเกียรติยศ Platinum Award” และ “นิทรรศกำรชุมชนเข้มแข็งด้วยวิจัยและนวัตกรรม”
๑.๓ นิทรรศกำรผลงำนนวัตกรรมสำยอุดมศึกษำ
๑.๔ นิทรรศการนาเสนอบทความผลงานวิจัย Thailand Research Expo : Symposium 2021
๓. กำรส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยในสำขำวิชำกำรต่ำงๆ ได้มีโอกำสนำเสนอผลงำนวิจัยที่มีคุณภำพต่อผู้สนใจ
และผู้ ใ ช้ ป ระโยชน์ กำรแลกเปลี่ ย นองค์ ค วำมรู้ และพั ฒ นำศั ก ยภำพของกำรเรี ย นรู้ ใ นศำสตร์ ส ำข ำวิ ช ำกำร
ในประเด็นสาคัญอื่นๆ (Thailand Research Expo : Symposium 2021)
๔. กำรจัดกิจกรรม Highlight Stage เป็นเวทีหลักที่ใช้เทคนิคกำรนำเสนอผลงำนวิจัยและนวัตกรรมที่มีควำม
พร้อมใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชุมชน/องค์กร/พำณิชย์ ที่มีรูปแบบกำรนำเสนอที่หลำกหลำย โดยกำรกำหนดประเด็น
เฉพำะและมีพิธีกรมืออำชีพเป็นผู้ดำเนินกำร
๕. กิจกรรมกำรให้คำปรึกษำเรื่องกำรวิจัย (Research Clinic)
๖. การจัดกิจกรรมมอบรางวัลมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๔ (Thailand Research Expo 2021 Award)
๗. กำรจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรมสำยอุดมศึกษำ ๒๕๖๔ เป็นกำรส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษำในทุกระดับจำก
สถำบันอุดมศึกษำ ที่ได้บ่มเพำะควำมรู้และแรงบันดำลใจในกำรพัฒนำนวัตกรรม ได้นำเสนอผลงำนนวัตกรรมและ
ประกวดแข่งขัน
Theme หลักของงาน
“วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”
Theme ที่ใช้ในการนาเสนอผลงาน
๑. งำนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนำกำลังคนและสถำบันควำมรู้
๒. งำนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้ำทำยของสังคมและสิ่งแวดล้อม
๓. งำนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขัน
๔. งำนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนำเชิงพื้นที่และลดควำมเหลื่อมล้ำ
๕. งำนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อน BCG Economy Model
๖. งำนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
๗. งำนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์โรคอุบัติใหม่
Theme ที่ใช้ในการนาเสนอผลงาน
๑. งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนากาลังคนและสถาบันความรู้ ครอบคลุมงำนวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับ
๑.๑) กำรสร้ำงระบบผลิตและพัฒนำกำลังคนให้มีคุณภำพ ๑.๒) กำรผลิตกำลังคนระดับสูงรองรับ EEC และ
ระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ ๑.๓) กำรสร้ำงกำลังคนในกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงกำร
สร้ำงบัณฑิต กำรส่งเสริม กำรเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต กำรพัฒนำทักษะเพื่ออนำคต (up-skill) และกำรเพิ่ม
ทักษะ (Re-skill) ๑.๔) กำรส่ งเสริ มปัญญำประดิษฐ์ เป็นฐำนขับเคลื่ อนประเทศในอนำคต (AI for All)
๑.๕) กำรส่งเสริมกำรวิจัยขั้นแนวหน้ำ และกำรวิจัยพื้นฐำนที่ประเทศไทยมีศักยภำพ ๑.๖) กำรพัฒนำและ
ใช้ โ ครงสร้ ำงพื้ น ฐำนทำงกำรวิ จั ย และระบบนิ เ วศด้ ำ นวิท ยำศำสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรมของประเทศ
รวมถึงกำรยกระดับสถำบัน/ศูนย์วิจัยด้วยวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
/ ๒. งำนวิจัย...

๓
๒. งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคมและสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมงำนวิจัยและนวัตกรรม
เกี่ยวกับ ๒.๑) โจทย์ท้ำทำยด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม พลังงำน เกษตรและอำหำร ๒.๒) สังคมสูงวัย
๒.๓) สังคมคุณภำพและควำมมั่นคง
๓. งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน ครอบคลุมงำนวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับ
๓.๑) กำรยกระดับ ควำมสำมำรถกำรแข่ง ขัน และวำงรำกฐำนทำงเศรษฐกิจ ในอุตสำหกรรมเป้ ำ หมำย
๓.๒) กำรสร้ำงและยกระดับศักยภำพวิสำหกิจเริ่มต้น (Startup) พัฒนำระบบนิเวศนวัตกรรม และพื้นที่
เศรษฐกิจนวัตกรรม /ระเบียงเศรษฐกิจ ๓.๓) โครงสร้ำงพื้นฐำนทำงคุณภำพและบริกำร ๓.๔) เศรษฐกิจ
ดิจิทัลและข้อมูล ๓.๕) ระบบโลจิสติกส์ ๓.๖) กำรบริกำรมูลค่ำสูง (กำรท่องเที่ยว)
๔. งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ พัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้า ครอบคลุมงำนวิจัยและนวัตกรรม
เกี่ยวกับ ๔.๑) นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐำนรำกและชุมชนนวัตกรรม ๔.๒) กำรขจัดควำมยำกจนแบบ
เบ็ดเสร็จและแม่นยำ ๔.๓) เมืองน่ำอยู่และกำรกระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญ
๕. งานวิ จั ย และนวั ต กรรมเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ น BCG Model ครอบคลุ ม งำนวิ จั ย และนวั ต กรรมเกี่ ย วกั บ
๕.๑) เศรษฐกิจชีวภำพ (Bio Economy) ที่เน้นกำรใช้ทรัพยำกรชีวภำพเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม พัฒนำเป็น
ผลิตภัณฑ์มูลค่ำสูง ๕.๒) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เป็นกำรนำทรัพยำกร หรือวัสดุต่ำงๆ
กลับมำใช้ให้เกิดประโยชน์สู งสุดและคุ้มค่ำที่สุด หรือกำรลดปริมำณของเสียให้น้อยลงหรือเท่ำ กับ ศูนย์
กำรน ำวั ส ดุ เ หลื อ ทิ้ ง มำสร้ ำ งเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต่ ำ งๆ ซึ่ ง ช่ ว ยลดขยะและผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
๕.๓) เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ที่มุ่งแก้ไขปัญหำมลพิษ ลดผลกระทบต่อโลกอย่ำงยั่งยืน
๖. งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครอบคลุมงำนวิจัยและนวัตกรรมใน
ประเด็นกิจกรรมที่สหประชำชำติประเทศไทยให้ค วำมสำคัญเป็น พิเศษ ในเป้ำหมำยข้อ ๑.๓ กำรขยำย
ขอบเขตกำรคุ้มครองทำงสังคม ข้อ ๓.๔ กำรแก้ปัญหำเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อ ข้อ ๔.๑ กำรช่วยให้ทุกคน
เข้ำ ถึง กำรศึก ษำ โดยมุ่ง เน้น ไปที่เ ยำวชนอพยพ ข้อ ๕.๕ กำรสนับ สนุน เพื่อ ให้ส ตรีมีส่ว นร่ว มในกำร
ตัด สิน ใจทำงกำรเมือ งมำกขึ้น ข้อ ๘.๓ กำรสนับ สนุนธุร กิจขนำดกลำงและขนำดย่อ มและนวัต กรรม
โดยเยำวชน ข้อ ๑๐.๒ กำรเปิด รับ คนชำยขอบ โดยเฉพำะชุม ชน LGBTI ข้อ ๑๐.๗ กำรดูแ ล
กำรโยกย้ำ ยถิ่น ฐำน ข้อ ๑๓.๒ ยุท ธศำสตร์เพื่อ รับมือ กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอ ำกำศในระดับ ชำติ
และระดับ ท้อ งถิ่น ข้อ ๑๖.๑ กำรสนับ สนุน ควำมสำมัค คีใ นสัง คมเพื่อ ยุติค วำมรุน แรงในภำคใต้ข อง
ประเทศไทย ข้อ ๑๖.๙ กำรผลัก ดัน และสนับ สนุน กำรยุติปัญ หำคนไร้ส ัญ ชำติ ข้อ ๑๗.๗ กำรเป็น
พันธมิตรกับภำคเอกชนเพื่ อกำรพัฒนำที่ยั่ งยื น และข้อ ๑๗.๙ กำรแบ่งปั นประสบกำรณ์ ของประเทศไทย
และแนวทำงปฏิบัติที่ดีที่สุดผ่ำนกำรแลกเปลี่ยนใต้ – ใต้
๗. งานวิ จั ย และนวั ต กรรมเพื่ อ ตอบโจทย์ โ รคอุ บั ติ ใ หม่ ครอบคลุ ม งำนวิ จั ย และนวั ต กรรมเกี่ ย วกั บ
๗.๑) นวัตกรรมกำรแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 ทั้งกำรควบคุม ป้องกัน และรักษำโรค อำทิ ชุดตรวจ
วิ นิ จ ฉั ย อุ ป กรณ์ แ ละเวชภั ณ ฑ์ ท ำงกำรแพทย์ อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น และวั ส ดุ สิ้ น เปลื อ งทำงกำรแพทย์
๗.๒) กำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนสุขภำพ และสำธำรณสุขของประเทศ รวมทั้ง กำรเตรียมกำรเพื่อรองรับ
สถำนกำรณ์วิกฤตด้ำนสำธำรณสุขในอนำคต ๗.๓) กำรพัฒนำระบบ IT/AI เพื่อนำเทคโนโลยีมำสนับสนุน
ทั้งกำรทำงำนของบุคลำกรทำงกำรแพทย์ตลอดจนสนับสนุนกำรใช้ชีวิตในสมดุลวิถีใหม่ ๗.๔) งำนวิจัยด้ำนสังคม
และกำรศึกษำผลกระทบทำงเศรษฐกิจจำกกำรแพร่ระบำดของโควิด-19
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