
 

 

ด่วนที่สุด 

ที่ อว6309.FB4.2/280/2565 
         30 มีนาคม 2565 
 
เร่ือง   ขอเชิญร่วมงานมหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (TRIUP Fair 2022)  
 
เรียน  นักวิจัยในระบบวิทยาศาสตร์ วจิัยและนวตักรรม (ววน.) 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. กำหนดการและสูจบิัตรงาน “มหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (TRIUP Fair 2022)”  
 

ด้วย ประเทศไทยได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 
2564 (Thailand Research and Innovation Utilization Promotion Act; TRIUP Act) เมื ่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ซึ่ง พ.ร.บ. ฉบับนี้เป็นหนึ่งในกฎหมายเพื่อการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
ให้มีการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดจากการสนับสนุนของรัฐไปใช้ประโยชน์  ซึ่งถือเป็นการช่วยยกระดับและเพิ่ม
แรงจูงใจให้สถาบันวิจัยและนักวิจัย ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพให้ตอบโจทย์ความต้องการของภาคการผลิต
และบริการมากยิ่งขึ้น อันจะนำไปสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมที่ทำให้ไทยหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง  และลด
ความเหลื่อมล้ำได้  

 
จากการที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้มีข้อสั่งการให้  

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ฉบับ
ดังกล่าวให้เป็นวงกว้างโดยเฉพาะบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา และหน่วยงานในระบบ ววน. เนื่องจาก พ.ร.บ. ฉบับนี้ มี
สาระสำคัญเกี่ยวข้องกับ “สิทธิความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงหน้าที่ในการรายงานผลการนำผลงานวิจัย
และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ภายในเวลา 2 ปีหลังจากการได้รับสิทธิความเป็นเจ้าของ” ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อท่านโดยตรง  

 
ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. ฉบับนี้ และนำไปสู่

การใช้กฎหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาระบบ ววน. และการพัฒนาประเทศต่อไป สกสว. ร่วมกับ กระทรวง อว. 
และหน่วยงานเครือข่ายในระบบ ววน. ทั้งในและนอกกระทรวง อว. รวม 17 หน่วยงาน จึงมีกำหนดจัดงาน “มหกรรม
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (TRIUP Fair 2022)” ขึ้นในระหว่างวันจันทร์ที่ 4 - วันพุธที่ 6 เมษายน พ.ศ. 
2565 ณ Mitrtown Hall 1-2 ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ (รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) 

 
การจัดงานในครั้งนี้ สกสว. เห็นว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาระบบ ววน. และบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของ

ประเทศไทยอย่างมาก โอกาสนี้ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมงานมหกรรมฯ ข้างต้น โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ 
https://triupfair.com/main/ (เลือกประเภท Visitor) หรือ Scan QR Code ตามภาพด้านล่าง พร้อมทั ้ง โปรดตอบ
แบบสอบถามเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ฉบับนี้ ผ่านช่องทางที่อยู่ในระบบลงทะเบียน ซึ่งท่านสามารถทำการประเมินได้ตั้งแต่วันที่ 4 



เมษายน 2565 เป็นต้นไป สกสว. หวังเป็นอย่างยิ่งที่การจัดงานครั้งนี้จะสร้างประโยชน์และได้รับความสนใจจากท่าน รวมถึง
เครือข่ายนักวิจัยต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความร่วมมือ จักเป็นพระคุณยิ่ง 

สำนักพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 
E-mail: FB4_RU@tsri.or.th
โทรศัพท์: 099-1466265 (นภัสนันน์)

ขอแสดงความนับถือ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวด ีโพชนุกลู) 
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 

mailto:FB4_RU@tsri.or.th


 

(ร่าง) ก าหนดการพิธีเปิด 
งานมหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (TRIUP Fair 2022)  

ภายใต้แนวคิด : ปลดล็อคความเป็นเจ้าของงานวิจัย สร้างศักยภาพไทยไร้ขีดจ ากัด 
วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565  ณ Mitrtown Hall 1-2 ชั้น 5 สามยา่นมิตรทาวน์ 

 
เวลา กิจกรรม 

08.00 - 08.45 น. ลงทะเบียน 
08.50 - 09.00 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และเชิญรับชมวิดีทศัน์ TRIUP Fair 2022 
09.00 - 09.15 น. 

(15 นาที) 
กล่าวรายงาน และวัตถุประสงค์การจัดงาน  
โดย รศ. ดร. ปัทมาวดี โพชนุกูล  
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวทิยำศำสตร์ วิจัยและนวตักรรม 

09.15 - 09.35 น. 
(20 นาที) 

พิธีมอบรางวัล Prime Minister’s TRIUP Awards 2022 รางวัลผลงานวิจัยแห่งชาติที่
มีผลกระทบสูง ประจ าปี 2565 
โดย ศ. (พเิศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์  
รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงกำรอดุมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวตักรรม 

09.35 – 10.05 น. 
(30 นาที) 

มอบนโยบายเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงประเทศไทยด้วยการใช้ผลงานวิจัย และนวัตกรรม”  
โดย ศ. (พเิศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์  
รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงกำรอดุมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวตักรรม 

10.05 - 10.15 น. 
(10 นาที) 

พิธีเปิดงาน 
ศ. (พเิศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์  
รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงกำรอดุมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวตักรรม 
ประธานในพิธี  
พร้อมด้วย 
(1) พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง ประธำนคณะกรรมำธิกำร กำรอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภำ และอดีตรองนำยกรัฐมนตรี 
(2) ศ. ดร. นพ.สิริฤกษ์ ทรงศวิิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 
(3) นายสุนทร ชยัยินดีภูม ิ
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
(4) ศ.กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวตักรรม (กสว.) 
(5) รศ. ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผูอ้ านวยการส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(6) นายสุพันธุ์ มงคลสธุี ประธานสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
แขกผู้มีเกียรติถ่ายภาพร่วมกัน  



 
เวลา กิจกรรม 

10.15 - 10.35 น. 
(20 นาที) 

ศ. (พเิศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมดว้ย คณะผูบ้ริหำรกระทรวงกำรอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เยี่ยมชมนิทรรศการ  
(จ ากัดจ านวนคณะผูต้ิดตามที่ร่วมชมนิทรรศการ) 

10.35-10.45 น. 
(10 นาที) 

ศ. (พเิศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมดว้ย ปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ 
วิจัยและนวตักรรม และผู้อ ำนวยกำร สกสว. ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน 

กิจกรรมบนเวทีกลาง (ด าเนินการคู่ขนาน) 
10.15-10.25 น. 

(10 นาที) 
พิธีเปิดงานด าเนินการเสร็จสิ้น และทีมงานปรับรูปแบบเวท ี

10.25 – 11.25 น.  
(60 นาที) 

 
เสวนา 50 นาท ี

แลกเปลี่ยนความเห็น 10 นาท ี

เสวนา “พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชนผ์ลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 เพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจสังคมไทยอย่างก้าวกระโดด : ความหวังของเอกชน และภาคประชาชน” 
  
โดย :  

1. ดร.วรวัจน ์เอ้ืออภิญญกุล  
ประธำนคณะกรรมำธิกำรวสิำมญัพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัตสิ่งเสริมกำร
ใช้ประโยชน์ผลงำนวิจัยและนวตักรรม พ.ศ. .... 

2. ศ. (เกียรติคุณ) นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์  
ประธานคณะอนุกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิจัยและนวตักรรม 
วุฒิสภา 

3. ศ. ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน  
รองประธานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
สภาผู้แทนราษฎร 

4. ศ.กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ  
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวทิยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรม (กสว.) 

5. ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์  
ผู้อ านวยการส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)  
 

ผู้ด าเนินรายการ : ดร. วิทย์ สิทธเิวคิน พิธีกร และผู้ประกาศข่าว 
11.25 – 12.00 น. 

(35 นาที) 
 

“พิธีลงนามความร่วมมือ”  
โดยเชิญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
พร้อมด้วย ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นสักขี
พยาน 
1. พิธีลงนามความร่วมมือการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคเอกชนดว้ย
วิจัยและนวัตกรรม ระหว่าง สกสว.-สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (อยู่ระหว่างการ
ประสานงาน)  
2. พิธีลงนามความร่วมมือการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคเอกชนดว้ย
วิจัยและนวัตกรรม ระหว่าง สกสว.-มลูนิธิกสิกรไทย (อยู่ระหวา่งการประสานงาน) 
3. พธิีลงนามความร่วมมือด้านการส่งเสริมการน าเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมไปใช้ประโยชน์ใน
พื้นท่ี ระหว่าง สกสว.-ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 



 
เวลา กิจกรรม 

4. พิธีลงนามความร่วมมือด้านการส่งเสริมการน าเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมไปใช้ประโยชน์ใน
พื้นท่ี ระหว่าง สกสว.- สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise Thailand 
Association: SE Thailand) (อยูร่ะหว่างการประสานงาน)  
5. พิธีลงนามความร่วมมือด้านการส่งเสริมการน าเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมไปใช้ประโยชน์ใน
พื้นท่ี ระหว่าง สกสว.- กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
6. พธิีลงนามความร่วมมือด้านการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและความเข้มแข็งของ
หน่วยงานในระบบ ววน.ด้านการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม ระหว่าง สกสว.- 
สถาบนัคลังสมองชาต ิ
7. พิธีลงนามความร่วมมือเรื่อง “Smart city for digital healthcare, security, and 
safety” ระหว่าง หนว่ยบริหารและจัดการทุนดา้นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ (บพข.)  และ NAVER CLOUD CO., LTD, REPUBLIC OF KOREA"  

12.00 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
ภาคบ่าย  

13.30 – 15.00 น. 
(90 นาที) 

 
เสวนา 75 นาท ี

แลกเปลี่ยนความเห็น 15 นาท ี
 
 

เสวนา “สารัตถะ ประโยชน์ และผู้เก่ียวข้องใน พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจยั
และนวัตกรรม พ.ศ. 2564”  
โดย :  

1. ดร.เลอสรร ธนสุกาญจน์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

2. ศ. ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร 
ประธำนคณะกรรมกำรวิจัยและนวัตกรรม ที่ประชุมอธิกำรบดีแห่งประเทศไทย 
รองอธิกำรบด ีมหำวทิยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนอื   

3. คุณวิบูลย ์รักสาสน์เจริญผล 
กรรมการสถาบันนวตักรรมเพือ่อุตสาหกรรม 
สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

4. คุณนภา เศรษฐกร  
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนส่งเสริมวสิำหกิจเพือ่สังคม (สวส.)  

5. รศ. ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์  
รองผู้อ านวยการ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วจัิยและ
นวัตกรรม (สกสว.)  
 

ผู้ด าเนินรายการ : คุณวัชรินทร์ วิทยวีรศักดิ์   
ผู้จัดการอาวุโส สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย 

15.00 – 15.50 น. 
 

Tech Talk: การน าเสนอเทคโนโลยีเด่นท่ีสร้างผลกระทบสูง ในสาขา Deep 
Technology และ Appropriate Technology 
 
ผู้ด าเนินรายการ : คุณฉัตรปวีณ ์ตรีชัชวาลวงศ์ พิธีกร และผู้ประกาศข่าว 

หมายเหตุ : ก าหนดเวลาอาจมีการปรับเปลี่ยน  
 



 

(ร่าง) ก าหนดการเวทีเสวนา 
งานมหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (TRIUP Fair 2022)  

ภายใต้แนวคิด : ปลดล็อคความเป็นเจ้าของงานวิจัย สร้างศักยภาพไทยไร้ขีดจ ากัด 
วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565  ณ Mitrtown Hall 1-2 ชั้น 5 สามยา่นมิตรทาวน ์

 
เวลา กิจกรรม 

09.30 - 10.00 น. ลงทะเบียน 
10.00 - 12.00 น. 

(120 นาที) 
เสวนา “Journey to Commercialization : ปลดล็อคการใช้ประโยชน์งานวิจัย สู่ตลาด”  
โดย :  

1. ศ. ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์  
ประธานอนุกรรมการแผนงานกลุม่สุขภาพและการแพทย์ (บพข.) 

2. ผศ. ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ  
ผู้อ านวยการอุทยานวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

3. คุณสุรนาม พานิชการ  
ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท โทฟุซัง จ ากดั 

4. รศ. ดร.ศิรเิดช บุญแสง  
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง (สจล.) 

5. คุณกันตภณ มนัสพล  
Investment manager บริษัท TOP Ventures (ในกลุ่มบริษัท ไทยออยล ์จ ากัด 
(มหาชน)) 

 
ผู้ด าเนินรายการ : คุณกีรติ ชูกรณ์ พิธีกร และอำจำรย์ดำ้นกำรสือ่สำรจำกสถำบนั "THE 
MODERN MELODY STUDIO" 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
ภาคบ่าย  

13.00 – 15.00 น. 
(120 นาที) 

เสวนา “Appropriate Technology for Community Development: เทคโนโลยีที่
เหมาะสมเพื่อการพัฒนาชุมชน”   
โดย :  

1. ศ. ดร.อภิชาติ วรรณวจิิตร 
ผู้อ านวยการศูนยว์ิทยาศาสตร์ขา้ว และหน่วยค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

2. ผศ.ดร.ฤทธิชัย อศัวราชันย ์ 
คณะวิศวกรรมและอุตสำหกรรมเกษตร มหำวทิยำลัยแม่โจ้ 



 
เวลา กิจกรรม 

3. คุณปัญญา โตกทอง  
ผู้แทนชุมชนจำกงำนวิจัยเพือ่ทอ้งถิ่น โครงกำรรูปแบบกำรจัดกำรน ำ้ในคลอง ต. 
แพรกหนำมแดง อ. อัมพวำ จ. สมุทรสงครำม  

4. ดร.อ าพล อาภาธนากร  
ผู้จัดกำรพัฒนำนวตักรรม ฝ่ำยนวัตกรรมเพือ่สังคม ส ำนักงำนนวัตกรรม
แห่งชำติ  

5. คุณสมศักดิ์ บุญค า  
ประธำนเจ้ำหนำ้ทีบ่ริหำรและผู้กอ่ตั้ง บริษัท โลเคิล อไลค์ จ ำกัด 

6. คุณอรุษ นวราช  
กรรมกำรผู้จัดกำร สวนสำมพรำน และเลขำนุกำรมูลนิธิสังคมสุขใจ ผู้ริเร่ิม
ขับเคลือ่นสำมพรำนโมเดล 
 

ผู้ด าเนินรายการ : รศ. ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ รองผู้อ านวยการ สถาบนัคลังสมองของ
ชาติ  

15.00 – 16.30 น. 
(90 นาที) 

เสวนา “เรื่องเล่าจากงานวิจัยสู่ละครโทรทัศน์” 
 
รับชมการแสดงร า “บุษบาเสี่ยงเทยีน” โดยนักแสดงคดิบวกสิปป์  
 
วิทยากรเสวนา :  

1. คุณสมยศ เกียรติอร่ามกุล  
ผู้อ านวยการส านักสร้างสรรค์เนือ้หา Thai PBS 

2. คุณชาติชาย เกษนัส  
ผู้ก ากับละคร “จากเจ้าพระยาสูอ่ริวดี”  

3. รศ. ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ  
รองคณบดี คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

4. อาจารยอ์านันท์ นาคคง    
ศิลปินศิลปาธร สาขาดนตรี ปี 2562 และอาจารย์ประจ าคณะดุริยางคศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

5. คุณยุทธนา อัครเดชานัฏ 
ประธานสาขานาฏยศาสตร์และการแสดง อาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และหัวหนา้กลุ่มศิลปินคิดบวกสิปป์ 

 
ผู้ด าเนินรายการ : คุณกริษฐา ดมีี ผู้ประกาศข่าว ศูนยส์ือ่ศิลปวฒันธรรม Thai PBS 

หมายเหตุ : ก าหนดเวลาอาจมีการปรับเปลี่ยน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

(ร่าง) ก าหนดการเวทีเสวนา 
งานมหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (TRIUP Fair 2022)  

ภายใต้แนวคิด : ปลดล็อคความเป็นเจ้าของงานวิจัย สร้างศักยภาพไทยไร้ขีดจ ากัด 
วันพุธที่ 6 เมษายน 2565  ณ Mitrtown Hall 1-2 ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ 

 
เวลา กิจกรรม 

09.30 - 10.00 น. ลงทะเบียน 
10.00 - 12.00 น. เสวนา “นเิวศการพัฒนาและใชเ้ทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการแขง่ขันทางธุรกิจ”  

โดย :  
1. ผศ. ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ  

รักษาการผู้ช่วยผู้อ านวยการ ส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) และรักษาการรองผู้อ านวยการ ศูนย์บริหารจัดการ
เทคโนโลยีด้านพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคต สวทช. 

2. คุณนิรดา วีระโสภณ  
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยอำวุโส (ฝ่ำยพฒันำระบบนเิวศและโครงสร้ำงระบบ
หน่วยงำน) ส ำนักงำนสภำนโยบำยกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วจัิยและ
นวัตกรรมแห่งชำติ (สอวช.) 

3. คุณทรงวุฒิ พรมจีน  
Assistant Vice President ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) 
(ผู้แทนสมำคมธนำคำรไทย) 

4. คุณเฉลิมพล ตู้จินดา  
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ส านักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) และรองผู้อ านวยการ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยดี้านสนับสนุน
ผู้ประกอบการนวัตกรรม สวทช. 

5. ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (อยู่ระหว่ำงกำรทำบทำม) 
6. รศ. ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย ์

รองผู้อ านวยการ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วจัิยและ
นวัตกรรม (สกสว.) 

ผู้ด าเนินรายการ : ดร.อติชาต พฤฒิกัลป์ ที่ปรึกษำ สกสว. 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

ภาคบ่าย  
13.00 – 15.00 น. 

(120 นาที) 
เรื่องเล่า : ศักยภาพคนไทยกับผลงานวิจัย “รถไฟฟ้ารางเบาจังหวัดขอนแก่น”  
โดย :  



 
เวลา กิจกรรม 

1. ดร.ไพวรรณ เกิดตรวจ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วทิยาเขต
ขอนแกน่ 

2. คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย 
ประธำนและผู้ร่วมกอ่ตั้งบริษัท ขอนแก่นพฒันำเมอืง จ ำกัด  
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ช ทวี จ ากัด (มหาชน)  

3. ดร.ธนาคาร วงษ์ดีไทย 
ผู้เชี่ยวชำญนโยบำยอำวุโส ส ำนักงำนสภำนโยบำยกำรอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติ (สอวช.) 
  

ผู้ด าเนินรายการ : ดร. วิทย์ สิทธเิวคิน พิธีกร และผู้ประกาศข่าว 
15.00 น. ปิดเวทเีสวนา 

 
18.00 น. ปิดงาน TRIUP Fair 2022 

หมายเหตุ : ก าหนดเวลาอาจมีการปรับเปลี่ยน  
 

 

 

 



4 - 6 เมษายน 2565

สูจ�บัตร

On-site : 10.00-18.00 น. 

www.tsri.or.th
ThailandScienceResearchandInnovation

ลงทะเบียนเข�าร�วมงาน
ได�ตั้งแต�วันที่ 24 มี.ค. 2565 เป�นต�นไป

ณ Mitrtown Hall 1-2 ชั้น 5
สามย�านมิตรทาวน�



ปลดล็อคความเป็นเจ้าของผลงานวิจัย 
สร้างศักยภาพไทยไร้ขีดจ�ากัด



ถึงเวลาที่ 
วงการวิจัย

จะพาประเทศไทย

ไปไกลกว่าเดิม
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08.00 - 08.45 น.  ลงทะเบียน

08.50 - 09.00 น.  พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และเชิญรับชมวิดีทัศน์ TRIUP Fair 2022

09.00 - 09.15 น. 
(15 นาที)

กล่าวรายงาน และวัตถุประสงค์การจัดงาน 

โดย รศ. ดร. ปัทมาวดี โพชนุกูล 
 ผู้อำานวยการสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
 วิจัยและนวัตกรรม

09.15 - 09.35 น. 
(20 นาที)

พิธีมอบรางวัล Prime Minister’s TRIUP Awards 2022 
รางวัลผลงานวิจัยแห่งชาติที่มีผลกระทบสูง ประจำาปี 2565

โดย ศ. (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

09.35 - 10.05 น. 
(30 นาที)

มอบนโยบายเรื่อง 
“การเปลี่ยนแปลงประเทศไทยด้วยการใช้ผลงานวิจัย และนวัตกรรม” 
โดย ศ. (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ก�าหนดการพิธีเปิด
	 งานมหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย	(TRIUP	Fair	2022)	
	 ภายใต้แนวคิด	:	ปลดล็อคความเป็นเจ้าของงานวิจัย สร้างศักยภาพไทยไร้ขีดจำากัด
 วันจันทร์ที่ 4 เมษายน  พ.ศ. 2565 	ณ	Mitrtown	Hall	1	-	2	ชั้น	5	สามย่านมิตรทาวน์

เวลา กิจกรรม
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10.05 - 10.15 น. 
(10 นาที)

พิธีเปิดงาน

ศ. (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ประธานในพิธี 

พร้อมด้วย

(1) พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง 
 ประธานคณะกรรมาธิการ การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
 วุฒิสภา และอดีตรองนายกรัฐมนตรี

(2) นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ
 รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

(3) ศ. ดร. นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล 
 ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

(4) ศ.กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ 
 ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)

(5)  รศ. ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล
 ผู้อำานวยการสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย
 และนวัตกรรม

(6) นายสุพันธุ์ มงคลสุธี

 ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

แขกผู้มีเกียรติถ่ายภาพร่วมกัน

10.15 - 10.35 น. 
(20 นาที)

ศ. (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม เยี่ยมชมนิทรรศการ 

(จำากัดจำานวนคณะผู้ติดตามที่ร่วมชมนิทรรศการ)

10.35 - 10.45 น.
(10 นาที)

ศ. (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
พร้อมด้วย ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
และผู้อำานวยการ สกสว. ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน

เวลา กิจกรรม
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ก�าหนดการ 

09.00 – 10.25 น.
พิธีเปิดงาน

10.25 – 11.25 น.
เสวนา “พ.ร.บ. ส่งเสริม

การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย
และนวัตกรรม พ.ศ. 2564

เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมไทย
อย่างก้าวกระโดด : ความหวังของ

เอกชน และภาคประชาชน”

11.25 - 12.00 น.
พิธีลงนามความร่วมมือ

เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

10.00 – 12.00 น.
เสวนา “Journey to

Commercialization :
ปลดล็อคการใช้ประโยชน์

งานวิจัย สู่ตลาด”

10.00 – 12.00 น.
เสวนา “นิเวศการพัฒนา

และใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อการแข่งขันทางธุรกิจ”

13.30 - 15.00 น.
เสวนา “สารัตถะ ประโยชน์ และ
ผู้เกี่ยวข้องใน พ.ร.บ. ส่งเสริม
การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและ

นวัตกรรม พ.ศ. 2564” 
 

15.00 – 16.30 น.
การนำาเสนอนวัตกรรมเด่น

ที่สร้างผลกระทบสูง
(ทั้ง Deep Technology และ 
Appropriate Technology)

13.00 - 15.00 น.
เสวนา “Appropriate

technology for Community 
development: เทคโนโลยีที่ 

เหมาะสมเพื่อการพัฒนาชุมชน” 
 

15.00 – 16.30 น.
เสวนา “เรื่องเล่าจากงานวิจัย

สู่ละครโทรทัศน์”

13.00 - 15.00 น.
เรื่องเล่า : ศักยภาพคนไทย

กับผลงานวิจัย “รถไฟฟ้ารางเบา
จังหวัดขอนแก่น”

วันจันทร์ที่ 4 เม.ย. 2565 วันอังคารที่ 5 เม.ย. 2565 วันพุธที่ 6 เม.ย. 2565



7

มหกรรมการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
 [ TRIUP Fair 2022 ]

รูปแบบการจัดงาน

 1.	 On-site	งานจัดขึ้นระหว่างวันที่	4	-	6	เมษายน	พ.ศ.	2565	
	 	 ณ	Mitrtown	Hall	1	-	2	ชั้น	5	สามย่านมิตรทาวน์

ด�าเนินการโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
   สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
	 	 	 และหน่วยงานภาคีร่วมจัด	16	หน่วยงาน	ได้แก่

	 	 	 1.	 ส�านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	
	 	 	 2.	 ส�านกังานสภานโยบายการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจยัและนวัตกรรมแห่งชาติ
	 	 	 3.	 ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ
	 	 	 4.	 ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ	(องค์การมหาชน)
	 	 	 5.	 ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร	(องค์การมหาชน)
	 	 	 6.	 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
	 	 	 7.	 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่
	 	 	 8.	 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาก�าลังคน	และทุนด้านการพัฒนา
	 	 	 	 สถาบันอุดมศึกษา	การวิจัย	และสร้างนวัตกรรม
	 	 	 9.		 หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
	 	 	 10.	 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
	 	 	 11.	 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์	(องค์การมหาชน)
	 	 	 12.	 ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
	 	 	 13.	 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
	 	 	 14.	 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
	 	 	 15.		กรมทรัพย์สินทางปัญญา	กระทรวงพาณิชย์
	 	 	 16.		ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

	 2.	 Online Platform	 รับชมการถ่ายทอดสดกิจกรรมที่เกิดข้ึนภายในงาน	 
	 	 อาทิ	พิธีเปิด	 เวทีเสวนาการน�าเสนอผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลผลงานวจิัย 
	 	 แห่งชาติที่สร้างผลกระทบสูง	การพาชมนิทรรศการ	 กิจกรรมฝึกอบรม	 และ 
	 	 การให้ค�าปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา	เป็นต้น	ผ่านช่องทาง

ThailandScienceResearchandInnovation

Scan Me
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ความเป็นมา

 ปัจจุบันรัฐบาลให้ความส�าคัญกับการน�าวิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ให้เป็น 
รูปธรรมเพ่ือสร้างการเปล่ียนแปลงและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันของประเทศอย่างก้าวกระโดด	 โดยเมื่อวันท่ี	 8	พฤศจิกายน	พ.ศ.	 2564	ประเทศไทยได้มี 
การประกาศใช ้พระราชบัญญัติส ่งเสริมการใช ้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม	 พ.ศ.2564	 
(Thailand	Research	and	 Innovation	Utilization	Promotion	Act;	TRIUP	Act)	ขึ้น	ซึ่ง	พ.ร.บ.	ฉบับนี้ 
เป็นหนึ่งในกฎหมายเพื่อการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศ	 ที่มีเจตนารมณ์ ให้ผู ้รับทุนหรือนักวิจัย 
สามารถเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม	 มุ่งส่งเสริมให้เกิดการน�าผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ 
การสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมของรัฐไปใช้ประโยชน์มากขึ้น	 รวมท้ังสร้างแรงจูงใจให้สถาบันวิจัย 
และนักวิจัย	ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพให้ตอบโจทย์ความต้องการของภาคผลิตและบริการ
มากยิ่งขึ้น	ที่จะท�าให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง	และลดความเหลื่อมล�้าได้

	 จากการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	ให้ความส�าคัญ 
กับประเด็นที่รัฐบาลต้องการขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 จึงมีนโยบาย 
ให้สร้างการรับรู ้	 และสร้างความเข้าใจเก่ียวกับ	 พ.ร.บ.	 ส่งเสริมการน�าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
พ.ศ.	 2564	นี้ในวงกว้าง	 ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 (สกสว.) 
ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ขับเคลื่อน	พ.ร.บ.	 ฉบับดังกล่าว	 และหน่วยงานภาคีที่เก่ียวข้องกับระบบ
วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 (ววน.)	 ทั้งในและนอกกระทรวง	อว.	 จึงมีแนวคิดร่วมกันในการจัดงาน	
“มหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย ประจำาปี 2565” 	 โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างการรับรู ้
การบังคับใช้กฎหมายในวงกว้าง	 และเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู ้มีส่วนเก่ียวข้องสามารถปฏิบัติให ้
สอดคล้องกับ	พ.ร.บ.	ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม	พ.ศ.	 2564	ก่อนมีผลบังคับใช้	 
อันจะน�าไปสู่การใช้กฎหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาระบบ	 ววน.	 และการพัฒนาประเทศ 
ต่อไป

	 1.	 เพื่อประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช ้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม	 
	 	 พ.ศ.	2564

	 2.	 เพื่อเตรียมความพร้อมให ้ผู ้มีส ่วนเก่ียวข ้องรับทราบและเตรียมตัวรองรับการปฏิบัติ 
	 	 ให ้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติส ่งเสริมการใช ้ประโยชน ์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม	 
		 	 พ.ศ.	2564	รวมถึงข้อบังคับ	ระเบียบ	ประกาศ	ที่เกี่ยวข้อง

	 3.	 เพ่ือสร้างโอกาสนักวิจัยได้น�าเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม	ต่อผู้ประกอบการ	หรือผู้สนใจ 
	 	 ที่แสวงหาเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ต้องการได้

วัตถุประสงค์การจัดงาน
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	 การจัดงานในครั้งนี้ได้ออกแบบให้มีกิจกรรมที่รองรับและตอบสนองความต้องการของผู้เก่ียวข้อง 
ด้านการน�าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด	ทั้งผู้ที่มองหาผลงานวิจัยและนวัตกรรม	 
ผู้ที่ต้องการค�าปรึกษาและฝึกอบรมด้านทรัพย์สินทางปัญญา	ผู้ท่ีสนใจการจับคู่ทางธุรกิจผู้แสวงหา 
แหล่งทุนวิจัยจากภาครัฐ	 หรือผู้ที่ต้องการสินเชื่อเพ่ือการพัฒนานวัตกรรม	 และผู้ที่ต้องการรับรู้ข้อมูล 
สาระส�าคัญของ	พ.ร.บ.	 หรือหาแนวคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิด 
ผลกระทบต่อประเทศ	 แม้แต่ผู ้สนใจทั่วไปก็ยังสามารถเข้ามาเลือกชื้อสินค้านวัตกรรมภายในงานได้	 
โดยโซนที่น่าสนใจต่าง	ๆ	ประกอบด้วย

ความน่าสนใจของ TRIUP Fair 2022

	 นิทรรศการกลางท่ีจะท�าให้ท่านรู้จัก	พ.ร.บ.	ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม	พ.ศ.
2564	(Thailand	Research	and	Innovation	Utilization	Promotion	Act;	TRIUP	Act)	และกลไกส่งเสริม
การใช้ประโยชน์งานวิจยัและนวัตกรรมของประเทศไทยได้ดย่ิีงขึ้น	โดยแบ่งการน�าเสนอเนือ้หาออกเป็น	3	ส่วน

	 1.	 รู้จัก TRIUP Act : น�าเสนอที่มา	 และรายละเอียดของกฎหมายฉบับนี้	 และให้ข้อมูลสาระส�าคัญ 
	 	 เกี่ยวกับการบังคับใช้	สิทธิประโยชน์	และแนวปฏิบัติต่าง	ๆ	ส�าหรับผู้เกี่ยวข้อง	ตลอดจนประโยชน์ 
	 	 ที่จะเกิดขึ้นกับภาคส่วนต่าง	ๆ	หลังจากการบังคับใช้	รวมทั้งจะท�าให้ทราบว่าต่างประเทศที่มีการ 
	 	 ใช้กฎหมายลักษณะเดียวกันนี้ประสบความส�าเร็จอย่างไร	ซึ่งนิทรรศการน้ีจะช่วยไขข้อข้องใจว่า	 
 	 “ท�ำไมประเทศไทยต้องมีกฎหมำยฉบับนี้”

	 2.	 การพัฒนาบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับ TRIUP Act :	 ฉายภาพความส�าคัญและการเตรียม 
	 	 ความพร้อมด้านบุคลากร	 ได้แก่	 ผู ้จัดการงานวิจัย	 พัฒนาและนวัตกรรม	 (Research 
	 	 Development	 and	 Innovation	Manager:	 RDI	 manager)	 และบุคลากรด้านบริหาร 
	 	 จัดการเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญา	 (Technology	 Licensing	Officer)	 ซึ่งจะเป็น 
	 	 ก�าลังส�าคัญในการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จาก	พ.ร.บ.	ฉบับนี้	 และฉายภาพการเสริมสร้าง 
	 	 ความเข้มแข็งให้แก่หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 (ววน.)	 และบุคลากรของ 
	 	 หน่วยงานให้มีทักษะและศักยภาพที่สามารถด�าเนินการผลักดันการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย 
	 	 และนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

	 3.	 มาตรการ และกลไกส่งเสรมิการใช้ประโยชน์งานวิจัย :	น�าเสนอภาพรวมมาตรการและกลไก 
	 	 การสนับสนุนต่าง	 ๆ	 ทั้งทางตรงและทางอ้อม	 ที่ช่วยสร้างแรงจูงใจแก่ภาคเอกชนในการวิจัย 
	 	 และพัฒนา	 และเอ้ือให้ภาคเอกชนสามารถด�าเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาได้อย่างมี 
	 	 ประสิทธิภาพ	ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงให้เกิดการน�าผลงานนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ได้ใน 
	 	 เชิงพาณิชย์	และสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจได้จริง

โซน “รู้จัก TRIUP Act และกลไกส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานวิจัย”
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โซนเวทีกลาง 
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	 ร่วมเรียนรู้/เสริมสร้างศักยภาพ	 และเพ่ิมพูนทักษะด้านทรัพย์สินทางปัญญา	 ผ่านกิจกรรม 
Workshop	ในประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกับการจดัการทรัพย์สนิทางปัญญา	อาท	ิความรูเ้บือ้งต้นส�าหรบั
การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา	 แนวทางการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา	 IP	Clearance/Freedom	 to	Operate	 และการประเมินมูลค่า
ทรพัย์สนิทางปัญญา	เป็นต้น	โดยมวีิทยากรและผูเ้ชีย่วชาญจากหลากหลายสถาบนัมาร่วมถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้จะได้รับใบประกาศนียบัตรทันทีหลังการอบรม	

โซน Training

 เสวนา 5 :  เรื่องเล่าจากงานวิจัยสู่ละครโทรทัศน์

 Key Message :	 เปิดมุมมองและถ่ายทอดประสบการณ์ของนักวิจัยและผู้เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม 
	 	 ภาพยนตร์และละคร	 ในการริเริ่มสร้างสรรค์และถ่ายทอดมรดกวัฒนธรรม 
	 	 ข้ามพรมแดนที่มองไปไกลกว่าสงครามในอดีต	 เพ่ือส่งต่อภูมิปัญญา	ส่งเสริม	 
	 	 สนับสนุน	 และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน	 
	 	 สู่การสร้าง	Soft	power	ของภูมิภาคอาเซียนอย่างมีศักดิ์ศรี

 เสวนา 6 :  นิเวศการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการแข่งขันทางธุรกิจ

 Key Message : ช่องว่างและความท้าทายของกลไก/มาตรการเพื่อพัฒนานิเวศการใช้เทคโนโลยี 
	 	 และนวัตกรรม

 เสวนา 7 :  เรื่องเล่า : ศักยภาพคนไทยกับผลงานวิจัย “รถไฟฟ้ารางเบาจังหวัดขอนแก่น”

 Key Message : ไทยคิด ไทยทำา ไทยใช้ ด้วยศักยภาพคนไทยจากงานวิจัย	ขั้นแนวหน้าสู่การพัฒนา 
	 	 ต้นแบบรถไฟฟ้ารางเบาด้วยชิ้นส่วนที่ผลิตได้เองภายในประเทศทั้งหมด 	 เพื่อให้ 
	 	 ประเทศไทย	มีระบบขนส่งสาธารณะที่ทันสมัย	 เข้าถึงได้	 สามารถต่อยอด ไปสู ่
	 	 การผลิตระดับอุตสาหกรรมได้

	 นอกจากนี้ 	 ยังมีเวทีเสวนาพูดคุยกับนักวิจัยที่ ได ้รับรางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สร ้าง 
ผลกระทบสูงแห่งปี	 สาขาเทคโนโลยีขั้นสูง	 (Deep	 Technology)	 และสาขาเทคโนโลยีที่เหมาะสม	 
(Appropriate 	 Technology)	 โดยรับฟังแนวคิดและเส้นทางสู่ความส�าเร็จในการสร้างผลกระทบ 
จนได้รับรางวัล	Prime	Minister’s	TRIUP	Award	for	Research	Utilization	with	High	Impact	2022
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ให้บริการความรู้และค�าปรึกษาเกี่ยวกับการบังคับใช้	พ.ร.บ.	ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงาน
วิจยัและนวัตกรรม	พ.ศ.	2564	และการบริหารจดัการทรัพย์สนิทางปัญญา	รวมถึงมาตรฐาน	
กฎระเบียบ	หรือแนวปฏิบัติต่าง	 ๆ	ที่จ�าเป็นต่อกระบวนการวิจัยและการน�าผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์

โซน A : ร้านค้านวัตกรรม 

โซน C : แผน ววน. และโปรแกรมทุน 

โซน D : IP Regulation & Consulting 

ร่วมอุดหนุนสินค้าอุปโภค	 และบริโภคที่เป็นผลผลิตจากงานวิจัยและนวัตกรรม	ซึ่งเกิดจาก
ฝีมือนักวิจัยไทย	ที่พยายามสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ทรัพยากรท่ีมีในประเทศ	 และผลักดัน 
จนเป็นสินค้านวัตกรรมที่แข่งขันได้จริงในตลาด

โซนทีจ่ะพาไปรูจ้กักับแผนด้านวิทยาศาสตร์	วิจยัและนวตักรรมของประเทศไทย	ปี	2566-2570	
ซึง่ท่านจะได้เหน็ทศิทาง	และยทุธศาสตร์การขบัเคล่ือน	รวมถึงเป้าหมายและผลสมัฤทธิส์�าคัญ
ของการใช้วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรมที่จะเกิดขึ้นจากแผน	 ววน.	 ฉบับนี้	 ตลอดจน 
ท�าความรู้จักกับหน่วยบริหาร	 และจัดการทุนวิจัย	 (PMU)	 ท้ัง	 9	 แห่ง	 นอกจากน้ียังมีการ 
น�าเสนอโปรแกรมการสนับสนุนทุนวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนแผน	ววน.	 
ซึ่งจะมีหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยมาร่วมให้ค�าแนะน�า	

โซน B : IP Market 

แหล่งรวมทรัพย์สินทางปัญญาพร้อมใช้		พร้อมเจรจาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์	และพร้อมถ่ายทอด
เทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการ	หรือนักลงทุนที่สนใจ	 โดยได้รวบรวมหน่วยบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย	 และสถาบันวิจัยทั่วประเทศมาไว้ในงาน	นอกจากนี้ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโซนนี้ยังสามารถเยี่ยมชมผลงาน	IP	Catalogue	ในรูปแบบออนไลน์	และ
สามารถจองคิวเพื่อขอรับบริการจับคู่เจรจาธุรกิจล่วงหน้าได้ที่	 https://www.tsri.or.th/th/
page/ipcatalog2022
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ร่วมชื่นชมและยินดีกับผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงาน 
วิจัยแห่งชาติที่มีผลกระทบสูง	 ประจ�าปี	 2565	 Prime	 Minister’s	 TRIUP	 Award	 
for	 Research	Utilization	with	High	 Impact	 2022	 ในสาขาเทคโนโลยีขั้นสูง	 (Deep	 
Technology)	 และสาขาเทคโนโลยีที่เหมาะสม	 (Appropriate	Technology)	ที่สามารถสร้าง
ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ	 สังคม	 หรือส่ิงแวดล้อมในวงกว้าง	 ตลอดจนร่วมเรียนรู้โมเดล 
การขับเคลื่อนผลงานวิจัยและนวัตกรรมจนน�าไปสู่การสร้างผลกระทบสูง	

โซน E : นโยบายส่งเสริม ววน. 

โซน F : สินเชื่อเพื่อนวัตกรรม 

โซน G : โซนเจรจาธุรกิจ 

โซน I : แสดงผลงานวิจัย Prime Minister’s TRIUP Awards 2022 

โซนนี้จะพาท่านไปส�ารวจ	Ecosystem	ด้านวิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	ว่าประเทศไทย
มีนโยบายในการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	การพัฒนาก�าลังคน	การพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐาน	และปัจจัยเอื้อที่เกี่ยวข้อง	รวมถึงมาตรการส่งเสริมการลงทุนด้าน	ววน.	อย่างไรบ้าง	

พบกับผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่จะช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับธุรกิจนวัตกรรม	 
เป็นโอกาสในการหาแหล่งเงินทุนต้ังต้น	 หรือเพิ่มทุนเพื่อการขยายฐานการผลิต	 ซึ่งเหมาะ
ส�าหรับผู ้ประกอบการ	 หรือกลุ่ม	 Startup	 ที่จะน�าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้จริง 
เชิงพาณิชย์

พื้นที่ส�าหรับการพบกันของเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่น�ามาจัดแสดงภายในงาน	 
กับผู ้ประกอบการหรือภาคเอกชนที่สนใจในการซื้อ	 หรือรับถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีเป็น 
เป้าหมาย	โดยงานนี้มีบริการลงทะเบียนเพื่อนัดหมายการเจรจาธุรกิจไว้อย่างเป็นระบบ	
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 พบกับผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีมีความโดดเด่นด้านการนำาไปใช้ประโยชน์ และมี
ศักยภาพพร้อมต่อยอด สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และช่วยยกระดับคุณภาพ
สังคมและส่ิงแวดล้อมให้ดีขึ้น และผลงานที่มีศักยภาพสูงในการนำาไปต่อยอดและขยายผล 
ท้ังเชิงธุรกิจและสาธารณะ รวมกว่า 100 ผลงาน โดยผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีนำามา 
โชว์นี้เป็นผลผลิตที่เกิดจากนักวิจัยไทยท่ัวประเทศ ซ่ึงเปิดโอกาสและพร้อมส่งต่อให  ้
ภาคเอกชน ภาครัฐ และผู้ประกอบการที่สนใจได้นำาไปใช้จริง สำาหรับผลงานและนวัตกรรม 
ที่นำามาโชว์แบ่งออกได้เป็น 5 ด้านสำาคัญ	ได้แก่

ด้านการแพทย์

น�าเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมภายใต้แนวคิด	“การแพทย์เพื่อคุณภาพชีวิต”
มุ่งเน้น	5	ประเด็นส�าคัญ	ได้แก่	

1.	 การผลักดันการวิจัยนโยบายและระบบสาธารณสุขท่ีเอื้อต่อการเข้าถึงระบบบริการ
สาธารณสุขของประชาชน	

2.		 การใช้ประโยชน์และต่อยอดนวัตกรรมและการบริการในการป้องกันสุขภาพ	
	 เพื่อให้เกิดโรคน้อยที่สุด	
3.		 การตรวจวินิจฉัย	เพื่อวิเคราะห์อาการและการเกิดโรคได้ถูกต้อง	
4.		 การรักษาโรคที่ถูกต้อง	เมื่อเกิดการเจ็บป่วย
5.		 การฟื้นฟูหลังการรักษา

ด้าน AI

พบกับนวตักรรมเทคโนโลยดีจิิทลัปัญญาประดษิฐ์	(AI)	สญัชาติไทยท่ีผ่านกระบวนการวิจยั
และพฒันาจนพร้อมใช้งานเชงิพาณิชย์	ทีม่กีารประยกุต์ใช้จริงใน	Sector	ต่าง	ๆ 	โดยผลงาน
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์แบ่งออกเป็น	3	ด้านที่เป็นทิศทางส�าคัญของโลก	ประกอบด้วย	

1.		 AI	ด้านสุขภาพการแพทย์	(AI	in	Health	care	and	medicine)	
2.		 AI	ด้านเกษตรและอาหารมูลค่าสูงรวมถึงภาคการผลิต	
	 (AI	in	AgroTech	and	Industry)
3.	 AI	ส�าหรับชีวิตที่ปลอดภัยและสะดวกสบาย	(AI	for	Smart	Living)

โซน H : แสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม
  (Innovation Showcase)
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ด้านอาหารมูลค่าสูง : น�าเสนอผลงาน/ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหารสุขภาพ	 และ 
ส่วนประกอบฟังก์ชัน	 (Functional	 ingredients)	 และสารจากธรรมชาติที่มีมูลค่าสูง	 
ที่มีการน�าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ในกระบวนการจนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม	 
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ	สอดรับเทรนด์การบริโภค 
ยุคใหม่	และการบริโภคอนาคต		ซึ่งจะแบ่งออกเป็น	5	กลุ่มย่อย	ได้แก่		

	 1.		 Functional	ingredient	
	 2.		 Flavor	
	 3.		 Functional/Medical	food	
	 4.		 Probiotic/Prebiotic	
	 5.		 Novel	Food

ด้านเศรษฐกิจฐานราก : สัมผัสผลงานวิจัยและนวัตกรรมภายใต้แนวคิด	 
“เสริมสร้างฐานรากเข้มแข็งด้วยผลงานวิจัยและนวัตกรรม”	ที่จะน�าเสนอเทคโนโลยีที ่
เหมาะสม	 (Appropriate	 Technology)	 Success	 cases	 ท่ีกระจายอยู่ทุกภูมิภาคของ
ประเทศไทย	 และผลงานที่มีศักยภาพในการต่อยอดขยายผลเชิงพ้ืนที่	 และสามารถสร้าง 
การเปลี่ยนแปลงให้กับชุมชนของไทย

ด้านส่ิงแวดล้อม : น�าเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดจากความตระหนักถึง 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 และสภาพแวดล้อมต่าง	 ๆ	 ของโลก	 ซึ่งเป็นโจทย์ให้ 
นักวิจัยพัฒนาผลงานที่เป็นนวัตกรรมขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในรูปแบบ	 
Low	Carbon	Society	for	New	Life	Style	ซึ่งแบ่งออกเป็น	5	กลุ่ม	ได้แก่	

1.		 การบริหารจัดการพลังงาน	 โดยประยุกต์ ใช้	 Digital	 Technology	 เพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตพลังงาน	ลดการปล่อยมลพิษและก๊าซเรือนกระจกอันน�าไปสู่
ภาวะโลกร้อน		

2.		 นวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าของเสียเปลี่ยนเป็นพลังงาน	
3.		 การสกัดและแปรรูปสารมูลค่าสูงเพื่อตอบโจทย์คนรักสุขภาพ	
4.		 การบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรผ่านการซื้อขายในตลาด	 

E-market	 	 เพ่ือลดการเผา	 รวมถึง	Digital	 platform	 ท่ีบริหารจัดการการเผา 
ทางการเกษตร	และอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าต้นน�้า

5.		 พลาสติกชีวภาพคุณภาพสูง	 บรรจุภัณฑ์อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีเป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม	
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รางวัลผลงานวิจัยแห่งชาติที่มีผลกระทบสูง 2565

	 รางวัลผลงานวิจัยแห่งชาติที่มีผลกระทบสูง	2565	 “รางวัล	Prime	Minister’s	TRIUP	Award	 for	
Research	Utilization	with	High	 Impact	 2022”	 เป็นกิจกรรมการประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
ทีส่ร้างผลกระทบสงู	โดยมเีป้าหมายเพื่อยกย่อง	และสร้างความตระหนกัในคุณค่าของผลงานวิจยั	เทคโนโลยี	
และนวัตกรรม	ซึ่งเป็นต้นแบบของผลงานที่สร้างผลกระทบสูง	ต่อเศรษฐกิจ	สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 และ 
เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการวิจัย	 รวมถึงนักวิจัยให้มีการส่งเสริมและ 
ผลักดันผลงานวิจัยและนวัตกรรมทั้งที่เป็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง	 (Deep	 Technology)	 และ 
เทคโนโลยีทีเ่หมาะสม	(Appropriate	Technology)	ไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาส�าคัญ	หรือ	การพัฒนา
ประเทศเพ่ิมขึ้น	 โดยการจัดท�ารางวัลคร้ังนี้ถือเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจและสื่อให้เห็นความส�าคัญ 
และลักษณะที่แตกต่างกันระหว่างเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง	 (Deep	 Technology)	 และเทคโนโลยี 
ที่เหมาะสม	(Appropriate	Technology)	รวมทั้งเป็นโอกาสในการน�าเสนอผลงานที่มีคุณค่าให้สาธารณชน
ได้รับทราบ	 และเป็นการเปิดรับโอกาสการต่อยอดหรือการขยายผลกระทบให้มีระดับท่ีสูงขึ้น	 ซึ่งจะ 
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ	พ.ร.บ.	ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม	พ.ศ.	2564

	 ส�าหรับการพิจารณารางวัลแบ่งออกเป็น	2	สาขา	ได้แก่

 1. สาขาเทคโนโลยีขั้นสูง (Deep Technology) :	 เป็นผลงานงานวิจัย	 เทคโนโลยี	 นวัตกรรม 
หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากการพัฒนาองค์ความรู ้ขั้นสูงด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม	 
ลอกเลียนแบบได้ยาก	และมีหลักฐานการใช้งานจากผู้ใช้ประโยชน์	สามารถระบุกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์	ขนาดของ
การสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจ	สังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างชัดเจน

 2. สาขาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม (Appropriate Technology) :	 เป็นงานวิจัย	 เทคโนโลยี	 หรือ 
นวัตกรรมที่มีความง่ายในการใช้งานในระดับที่สามารถบริหารจัดการเทคโนโลยีได้ด้วยตนเองในระดับ 
ท้องถ่ิน	มีความสอดคล้องกับประสบการณ์และความรู้ความสามารถของผู้ใช้ในระดับท้องถ่ินมีหลักฐาน
การน�าไปใช้ประโยชน์เพ่ือแก้ไขปัญหา	ปรับเปล่ียนพฤติกรรม	 พัฒนาสภาพความเป็นอยู่ที่ย่ังยืน	 หรือ 
ยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชน	และสร้างผลกระทบอย่างชัดเจนในวงกว้าง
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