
 
 
 

ประกาศส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 
เรื่อง  การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๔ 

************** 
ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) ได้ให้ควำมส ำคัญต่อกำรสร้ำงนักวิจัยและนักประดิษฐ์ 
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ข้อก าหนดและแบบเสนอผลงานนวัตกรรมเพื่อเข้าร่วม 
“การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจ าปี 256๔”  

จัดโดย  ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  
******************* 

 
๑. ข้อก าหนด “การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจ าปี 256๔”  

ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.)  ได้จัดให้มีกำรประกวด “ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา 
ประจ าปี 256๔” เสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมใน
สถำบันกำรศึกษำ โดยเสริมสร้ำงและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ ทักษะและเทคนิคด้ำนนวัตกรรม กระตุ้นและ
สร้ำงแรงจูงใจให้เข้ำใจและเห็นถึงควำมส ำคัญของกำรวิจัยและพัฒนำ อันจะเป็นกำรสร้ำงและพัฒนำ
เยำวชนให้เป็นนักวิจัยและนักประดิษฐ์ที่มีคุณภำพและศักยภำพในกำรเติบโตเป็นบุคลำกรทำงกำรวิจัยของ
ประเทศต่อไป โดยออกเป็นข้อก ำหนดในกำรประกวดผลงำนนวัตกรรมสำยอุดมศึกษำ ประจ ำปี ๒๕๖๔  
ดังนี้ 

 

ข้อ ๑ วัตถุประสงค์ของการจัดประกวด 
๑) เพ่ือสร้างและพัฒนาเยาวชนให้เป็นนักวิจัย/นักประดิษฐ์ที่มีคุณภาพและศักยภาพ 
๒) เพ่ือบ่มเพาะความรู้ในการเป็นนักวิจัย/นักประดิษฐ์ พร้อมทั้งการสร้างแรงบันดาลใจ

ในการพัฒนานวัตกรรมที่จะมุ่งไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
๓) เพ่ือให้นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษามีเวทีน าเสนอผลงานนวัตกรรมที่มีศักยภาพให้

สามารถเผยแพร่สู่สาธารณชนและการแข่งขันในเวทีระดับชาติและนานาชาติ 
๔) เพ่ือส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาได้มีเครือข่ายด้านการวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคเอกชน 

ข้อ ๒ กิจกรรมประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษา  
วช. ขอเชิญนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาทุกระดับการศึกษา จัดท าข้อเสนอโครงการ

เพ่ือขอรับการพิจารณารางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้จัดแบ่งกลุ่ม
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพ่ือน าเสนอเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๕ กลุ่ม ดังนี้ 

๑) ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ หรือ
กำรออกแบบพัฒนำเพ่ือน ำมำใช้ประโยชน์ในด้ำนทรัพยำกรพืช ทรัพยำกรสัตว์ ทรัพยำกรประมง ทรัพยำกร
ป่ำไม้ ทรัพยำกรน้ ำเพ่ือกำรเกษตร อุตสำหกรรมเกษตร ระบบเกษตร ทรัพยำกรดิน ธุรกิจกำรเกษตร 
วิศวกรรมและเครื่องจักรกลกำรเกษตร สิ่ งแวดล้อมทำงกำรเกษตร และอ่ืนๆ ที่ เกี่ ยวข้อง เช่น 
เทคโนโลยีกำรเกษตร (Agritech) เป็นต้น 

๒) ด้านการสาธารณสุข สุขภาพ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ  เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่
ออกแบบพัฒนำและสร้ำงเพ่ือส่งเสริมและมุ่งหมำยในกำรป้องกันกำรเกิดโรค ดูแล รักษำ และบ ำบัดโรค 
กำรตรวจสอบและวินิจฉัยโรค กำรสร้ำงเสริมสุขภำพและคุณภำพชีวิตของผู้ป่วยและประชำกร เช่น 
ผลิตภัณฑ์สุขภำพ อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิต ผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ (Natural 
Products) สมุนไพร เทคโนโลยีสุขภำพ (Healthtech) เทคโนโลยีกำรแพทย์ (Meditech) และสปำ              
เป็นต้น และเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ เป็นผลิตภัณฑ์หรือกำรออกแบบพัฒนำเพ่ือน ำมำใช้ประโยชน์ในด้ำน                
กำรแปรรูป กระบวนกำรผลิตอำหำร กำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมำใช้อุปโภคบริโภคที่จ ำเป็น
ต่อกำรด ำรงชีวิตหรือใช้ เพ่ือสุขอนำมัย และอ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้อง  เช่น เทคโนโลยีอำหำร (Foodtech) 
เครื่องส ำอำง อำหำรส ำเร็จรูป เครื่องปรุงรสอำหำร อำหำรเสริม เป็นต้น  



 
๒ 

 
๓) ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ อุปกรณ์อัจฉริยะ เป็นกำรออกแบบและ

สร้ำงสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ทั้งเชิง Software และ Hardware ที่น ำมำใช้ประโยชน์ในงำนด้ำนวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีอุตสำหกรรมทุกประเภท ทั้งที่ใช้ประโยชน์ได้ในปัจจุบันและอนำคต กำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิต 
สภำวะแวดล้อม และอ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้อง เช่น เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) เทคโนโลยีด้ำนกำรเงิน 
(Fintech) อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์  โดยไม่ต้องใช้คน (IOT) และเทคโนโลยีกำรศึกษำ (Edtech) เพ่ือใช้
ประโยชน์ในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต เป็นต้น 

๔) ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และ BCG Economy Model  เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่
ออกแบบพัฒนำและสร้ำงเพ่ือกำรแก้ไขและฟ้ืนฟู บ ำรุงรักษำ ปรับปรุงคุณภำพและตรวจวิเครำะห์ทำง
สิ่งแวดล้อม กำรพัฒนำระบบพลังงำนทำงเลือก กำรตรวจวัด กำรอนุรักษ์พลังงำน และเทคโนโลยีพลังงำน
สะอำด เช่น กำรก ำจัดขยะ มลพิษทำงอำกำศ น้ ำเน่ำเสีย เซ็นเซอร์ทำงสิ่งแวดล้อมและพลังงำน กำรผลิต
พลังงำนจำกธรรมชำติ โซล่ำเซลล์ พลังงำนจำกขยะ นวัตกรรมเพ่ือกำรประหยัดพลังงำน และพลังงำนรูปแบบ
ใหม่ เป็นต้น 

๕) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจำก
ต้นทุนทำงศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และควำมคิดสร้ำงสรรค์ มำออกแบบพัฒนำและสร้ำงสิ่งประดิษฐ์เพ่ือ
กำรด ำรงชีวิตประจ ำวัน เช่น กำรออกแบบสถำปัตยกรรม ออกแบบภำยใน กำรออกแบบผลิตภัณฑ์หรือ             
บรรจุภัณฑ์ กำรออกแบบเครื่องแต่งกำย ออกแบบเครื่องประดับ สื่อมัลติมีเดีย สื่อกำรเรียนกำรสอนและสื่อ
กำรเรียนรู้ส ำหรับทุกระดับกำรศึกษำและชุมชน กำรออกแบบศิลปะและงำนประยุกต์ศิลป์อ่ืนๆ เทคโนโลยี
กำรออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Business) เทคโนโลยีกำรท่องเที่ยว (Traveltech) 
รูปแบบกำรท่องเที่ยว และกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริกำร (Service Enhancing) เป็นต้น  

ข้อ ๓ ประเภทรางวัลและการให้รางวัล 
รำงวัลผลงำนนวัตกรรมสำยอุดมศึกษำ ประจ ำปี 2564 ประกอบด้วยรำงวัลต่ำง ๆ ดังนี้ 
3.1  ระดับรางวัล แบ่งเป็น 

1) ระดับปริญญำตรี 
2) ระดับบัณฑิตศึกษำ (ระดับปริญญำโทและปริญญำเอก) 

3.2  ประเภทรางวัล 
3.2.1  เหรียญรางวัลตามเกณฑ์คะแนนของแต่ละผลงานตามที่ วช. ก าหนด 

แบ่งเป็น  3 ระดับ ดังนี้ 
1) เหรียญทอง (Gold Medal) พร้อมเกียรติบัตร  
2) เหรียญเงิน (Silver Medal) พร้อมเกียรติบัตร  
3) เหรียญทองแดง (Bronze Medal) พร้อมเกียรติบัตร  
ทั้งนี้ คะแนนรวมสูงสุด ๓ อันดับแรกของกลุ่มผู้ที่ได้รับรำงวัลเหรียญทอง

จะได้รับรำงวัลระดับดีเด่น รำงวัลระดับดีมำก และรำงวัลระดับดี ตำมล ำดับ โดยมีรำงวัลตำมข้อ 3.2.2 
3.2.2  การให้รางวัลในแต่ละประเภทและแต่ละกลุ่มเรื่อง 

ก. ระดับปริญญาตรี 
๑)  รางวัลการเขียนข้อเสนอโครงการ แบ่งการให้รางวัลเป็นรายกลุ่ม

เรื่อง โดยในแต่ละกลุ่มเรื่องแบ่งการให้รางวัล ดังนี้ 
๑.1)  รำงวัลระดับดีเด่น จ ำนวน ๑ รำงวัลๆ ละ 15,๐๐๐ บำท พร้อมโล่

และเกียรติบัตร 
1.๒)  รำงวัลระดับดีมำก จ ำนวน ๑ รำงวัลๆ ละ ๑0,๐๐๐ บำท พร้อมโล่

และเกียรติบัตร 



 
๓ 

 
1.๓)  รำงวัลระดับดี จ ำนวน ๑ รำงวัลๆ ละ 5,๐๐๐ บำท พร้อมโล่และ

เกียรติบัตร 
2)  รางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา แบ่งการให้รางวัลเป็น           

รายกลุ่มเรื่อง  โดยในแต่ละกลุ่มเรื่องแบ่งการให้รางวัล ดังนี้ 
2.๑)  รำงวัลระดับดีเด่น กลุ่มเรื่องละ ๑ รำงวัลๆ ละ 2๐,๐๐๐ บำท 

พร้อมถ้วยรำงวัล และเกียรติบัตร 
2.๒)  รำงวัลระดับดีมำก กลุ่มเรื่องละ ๑ รำงวัลๆ ละ 15,๐๐๐ บำท 

พร้อมถ้วยรำงวัล และเกียรติบัตร 
2.๓)  รำงวัลระดับดี กลุ่มเรื่องละ ๑ รำงวัลๆ ละ 10,๐๐๐ บำท พร้อม

ถ้วยรำงวัล และเกียรติบัตร 
ข. ระดับบัณฑิตศึกษา 
๑)  รางวัลการเขียนข้อเสนอโครงการ แบ่งการให้รางวัลเป็นรายกลุ่ม

เรื่อง โดยในแต่ละกลุ่มเรื่องแบ่งการให้รางวัล ดังนี้ 
๑.1)  รำงวัลระดับดีเด่น จ ำนวน ๑ รำงวัลๆ ละ 20,๐๐๐ บำท พร้อมโล่

และเกียรติบัตร 
1.๒)  รำงวัลระดับดีมำก จ ำนวน ๑ รำงวัลๆ ละ ๑5,๐๐๐ บำท พร้อมโล่

และเกียรติบัตร 
1.๓)  รำงวัลระดับดี จ ำนวน ๑ รำงวัลๆ ละ 10,๐๐๐ บำท พร้อมโล่และ

เกียรติบัตร 
2)  รางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา แบ่งการให้รางวัลเป็น           

รายกลุ่มเรื่อง  โดยในแต่ละกลุ่มเรื่องแบ่งการให้รางวัล ดังนี้ 
2.๑)  รำงวัลระดับดีเด่น กลุ่มเรื่องละ ๑ รำงวัลๆ ละ 3๐,๐๐๐ บำท 

พร้อมถ้วยรำงวัล และเกียรติบัตร 
2.๒)  รำงวัลระดับดีมำก กลุ่มเรื่องละ ๑ รำงวัลๆ ละ 20,๐๐๐ บำท 

พร้อมถ้วยรำงวัล และเกียรติบัตร 
2.๓)  รำงวัลระดับดี กลุ่มเรื่องละ ๑ รำงวัลๆ ละ 15,๐๐๐ บำท พร้อม

ถ้วยรำงวัล และเกียรติบัตร 
3.3.3 รางวัลขวัญใจพัฒนานวัตกรรม  เป็นรำงวัลพิเศษที่มอบให้เฉพำะผลงำน 

(ชิ้นงำน) สำยอุดมศึกษำที่ได้ผ่ำนกำรเข้ำร่วมกิจกรรมบ่มเพำะนักประดิษฐ์กับ วช. เท่ำนั้น โดยเป็นผลงำนที่มี
กำรพัฒนำเป็นล ำดับ จะได้รับกำรพิจำรณำเป็นกรณีพิเศษ  โดยแบ่งกำรให้รำงวัลเป็นรำยกลุ่มเรื่องๆ ละ       
1 รำงวัลๆ 5,000 บำท พร้อมเกียรติบัตร  

อนึ่ง หากไม่มีผลงานสมควรได้รับรางวัลระดับดีเด่น รางวัลระดับดีมาก หรือ
รางวัลระดับดีในกลุ่มเรื่องใด และมีเงินรางวัลที่ยังไม่ได้จ่าย ให้น าเงินรางวัลที่ยังไม่ได้จ่ายไปเพิ่ม
จ านวนรางวัลในระดับรองลงมาที่สมควรได้รับรางวัลในด้านนั้น หรือต่างกันได้  

ข้อ ๔ การเสนอขอรับรางวัลและคุณสมบัติของผลงานที่ขอรับรางวัล 
4.1 ต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย             

ระดับปริญญาตรี หรือระดับปริญญาโท หรือระดับปริญญาเอก ณ วันที่ส่งผลเข้าร่วมประกวด โดยส่งผล
งานเป็นทีม ไม่จ ากัดจ านวนการส่งผลงาน 
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4.2 ผลงานนวัตกรรมที่เสนอขอรับรางวัลจะต้องสอดคล้องกับกลุ่มเรื่องที่ วช. ก าหนด

ในกลุ่มเรื่องใดกลุ่มเรื่องหนึ่ง และเสร็จสมบูรณ์ พร้อมจะน าไปใช้ประโยชน์ โดยมีเป้าหมายในการน าไปใช้
จริง (หากผลงานนวัตกรรมมีผู้ใช้ประโยชน์ หรือผู้ใช้บริการที่ชัดเจน สามารถแนบหลักฐานเพ่ือประโยชน์
ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการฯ) 

4.3 ผลงานนวัตกรรมที่เสนอขอรับรางวัลต้องเป็นสิ่งใหม่ และ/หรือปรับปรุงใหม่ที่
แสดงออกถึงการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย หรือความชาญฉลาดของนวัตกรรม มีความปลอดภัย ไม่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงของประเทศ มีความเหมาะสมและง่ายต่อการใช้งาน ใช้วัสดุ
อุปกรณ์ที่ เหมาะสมกับผลงาน หาได้ง่าย มีต้นทุนต่ า  โดยต้องมีการน าองค์ความรู้จากการวิจัยหรือ               
หลักวิชาการท่ีเกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้หรือสนับสนุนการท านวัตกรรม 

4.4 ผลงานนวัตกรรมที่เสนอขอรับรางวัล ต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวด
ประเภทใดประเภทหนึ่งซึ่งด าเนินการโดย วช. หรือหากเคยได้รับรางวัลจาก วช. มาก่อนแล้ว จะต้องได้รับ
การแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม โดยระบุให้เห็นข้อแตกต่าง แต่กำรได้รับรำงวัลหนึ่งรำงวัลใด
มำก่อนจะไม่มีผลต่อกำรพิจำรณำตัดสินของคณะกรรมกำร ทั้งนี้ คณะกรรมกำรจะพิจำรณำจำกกำรพัฒนำ             
ต่อยอดผลงำนให้ดีขึ้นเป็นส ำคัญ 

4.5 ผลงานนวัตกรรมที่เสนอขอรับรางวัลต้องไม่เป็นผลงานที่ลอกเลียนแบบมาจาก
ผู้อื่น ทั้งนี้  ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขอรับรางวัล 

4.6 ผู้สนใจเสนอผลงานนวัตกรรมขอรับรางวัลต้องเสนอรายละเอียดผลงานตาม
แบบฟอร์มการเสนอผลงานให้ วช. พิจารณาภายในเวลาที่ก าหนด 

4.7 วช. ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดกลุ่มผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษาที่เสนอกลุ่มเรื่อง
ไม่ตรงตามข้อก าหนด 

ข้อ ๕ ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นผู้คัดเลือกตัดสินผลงานนวัตกรรมที่สมควรได้รับ
รางวัล ซึ่งด าเนินงานโดยคณะกรรมการประเมินผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ซึ่งประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิท้ังภาครัฐและเอกชน 

  ทั้งนี้ ผลการตัดสินของ วช. ถือเป็นที่สุด จะอุทธรณ์มิได้ และหากพบหลักฐานในภายหลัง
ว่าผลงานที่ได้รับรางวัลขาดคุณสมบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง วช. พิจารณาเพิกถอนผลการตัดสินและเรียกคืน
รางวัลที่รับไปแล้วทั้งหมด 

ข้อ ๖ หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัล “ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๓”                   
มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้รางวัล ดังนี้ 

6.1 ความเป็นที่ต้องการ : เป็นนวัตกรรมที่คิดค้นในกำรช่วยแก้ไขปัญหำส ำคัญหรือ
เป็นผลงำนที่สอดคล้องกับควำมจ ำเป็น หรือควำมต้องกำรของชุมชน สังคม ท้องถิ่น หรือสำธำรณะ  

6.2  การสร้างสรรค์แบบใหม่ : เป็นผลงำนที่เกิดจำกนวัตกรรมที่พัฒนำขึ้นใหม่ หรือ
พัฒนำรูปแบบวิธีกำรท ำงำนใหม่ให้ดีกว่ำเดิมอย่ำงชัดเจน ผลงำนมีควำมโดดเด่นน่ำสนใจ และแสดงให้เห็น
ถึงควำมแตกต่ำงจำกนวัตกรรมชิ้นอื่นในประเภทเดียวกัน 

6.3 ความยากง่าย : โดยวัดจำกระดับของกำรพัฒนำ เมื่อเปรียบเทียบกับผลงำน
นวัตกรรมอย่ำงเดียวกันหรือในวิทยำกำรเดียวกัน และพ้ืนควำมรู้ควำมสำมำรถของผู้ น ำเสนอผลงำนใน
ระดับเดียวกัน 

6.4 ความชาญฉลาดในการประดิษฐ์ : วัสดุที่ใช้เหมำะสม ประหยัด มีควำมคงทน
แข็งแรง ปลอดภัย ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
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6.5 การใช้ประโยชน์ : เป็นนวัตกรรมที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม

ในเชิงชุมชน/สังคม ภำคบริกำร กำรผลิต อุตสำหกรรม หรือพำณิชย์ สำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล ตำมที่ก ำหนดไว้ในคุณลักษณะเฉพำะของนวัตกรรมนั้น มีระบบกำรท ำงำน 
ไม่ยุ่งยำกซับซ้อน และ/หรือเป็นนวัตกรรมที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้หลำยอย่ำง หรือสำมำรถน ำไป
พัฒนำต่อเป็นนวัตกรรมใหม่ได้ด้วย และ/หรือเป็นนวัตกรรมที่จะมีประโยชน์มำกในอนำคต 

6.6 ความเป็นไปได้ในการพัฒนา (Development Plausibility) : ควำมเป็นไปได้
ในกำรพัฒนำนวัตกรรมต่อไปให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริกำรได้จริง 

ข้อ ๗ ขั้นตอนการพิจารณาและตัดสินให้รางวัล มีดังนี้ 
7.1   รอบคัดเลือก  พิจำรณำจำกเอกสำรเสนอผลงำนเข้ำร่วมประกวด โดยคณะกรรมกำร

ด้ำนวิชำกำร 
7.2  รอบตัดสิน ผลงำนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรพิจำรณำในรอบคัดเลือก จะต้องเข้ำร่วมน ำเสนอ

ผลงำนในงำน “มหกรรมงำนวิจัยแห่ งชำติ  ๒๕๖๔ (Thailand Research Expo 2021)” ณ โรงแรม 
เซ็นทำรำแกรนด์และบำงกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ระหว่ำงวันที่ 27 มิถุนำยน –  
1 กรกฎำคม 256๔ โดย วช. จะมีหนังสือแจ้งให้ทรำบต่อไป โดยมีกำรพิจำรณำ ดังนี้ 

7.2.1 พิจำรณำจำกชิ้นงำนจริงของผลงำน ตำมเกณฑ์วิชำกำร 
7.2.2 พิจำรณำจำกกำรน ำเสนอผลงำนเกี่ ยวกับศักยภำพของผลงำนต่อ           

กำรน ำไปใช้ประโยชน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมในเชิงชุมชน/สังคม ภำคบริกำร กำรผลิต อุตสำหกรรม หรือ   
เชิงพำณิชย์ สำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ตำมที่ก ำหนดไว้ในคุณลักษณะเฉพำะ
ของนวัตกรรมนั้น 

7.3  ประกาศผลและมอบรางวัล ในงำน “มหกรรมงำนวิจัยแห่งชำติ ๒๕๖๔ (Thailand 
Research Expo 2021)” ในวันที่ 30 มิถุนำยน 256๔ ณ โรงแรมเซ็นทำรำแกรนด์ และบำงกอกคอนเวนชัน
เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 

๒. แบบเสนอผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
ผู้สนใจและประสงค์จะเสนอผลงานนวัตกรรมเพ่ือขอรับรางวัลฯ ต้องจัดท าเอกสารรายละเอียด

เกี่ ยวกับผลงานฯ ตามแบบฟอร์มที่  วช. ก าหนดเท่ านั้ น   ส่ งมายั ง ส านั กงานการวิจัยแห่ งชาติ                 
จ านวน ๑๐ ชุด (ตัวจริง ๑ ชุด และส าเนา ๙ ชุด)     
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แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการผลงานนวัตกรรมสายอดุมศึกษา ประจ าปี 2564 
 
1. ชื่อผลงานนวัตกรรม   

ภำษำไทย            
ภำษำอังกฤษ           

2. สถาบันการศึกษาที่สังกัด (กรุณาระบุชื่อเต็มของมหาวิทยาลัย ไม่ใช้อักษรย่อ และเขียนให้ถูกต้อง) 
            

 สถานที่ติดต่อ (กรุณาระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนและชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสาร) 
            
            

กลุ่มเรื่องนวัตกรรม (เลือกเพียง ๑ กลุ่มเรื่องเท่านั้น) 

 1. ด้ำนกำรเกษตรและอุตสำหกรรมกำรเกษตร 
 2. ด้ำนกำรสำธำรณสุข สุขภำพ และผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภำพ 
 3. ด้ำนกำรพัฒนำเทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ อุปกรณ์อัจฉริยะ 
 4. ด้ำนพลังงำน สิ่งแวดล้อม และ BCG Economy Model 
 5. ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 

3. รายช่ือผู้น าเสนอโครงการ (สามารถพิมพ์เพิ่มได้) 
๑) ชื่อ       นำมสกุล        

มือถือ       E-mail:      
2)  ชื่อ       นำมสกุล          

มือถือ       E-mail:      

4. อาจารย์ท่ีปรึกษา (สามารถพิมพ์เพิ่มได้) 
๑) ชื่อ นำมสกุล      

ต ำแหน่ง               
  มือถือ E-mail:       
๒) ชื่อ นำมสกุล      

ต ำแหน่ง           
 มือถือ E-mail:       

 
 

๕. รูปภาพผลงานนวัตกรรม พร้อมค าอธิบายผลงานนวัตกรรม 
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๖. ที่มาและแนวคิดของการสร้างนวัตกรรม (ค ำอธิบำย : แสดงให้เห็นถึงควำมส ำคัญที่จ ำเป็นต้องท ำ

นวัตกรรมเรื่องนี้ โดยก ำหนดปัญหำให้ชัดเจนทั้งข้อเท็จจริงและผลกระทบของปัญหำที่เกิดข้ึน) 
............................................................................................................................. .......................................... 
................................................................................................................................................. ...................... 
............................................................................................................ ........................................................... 

๗. วัตถุประสงค์การสร้างนวัตกรรม (ค ำอธิบำย : ระบุวัตถุประสงค์หลักของกำรสร้ำงนวัตกรรม             
อย่ำงชัดเจนเป็นข้อๆ เรียงล ำดับควำมส ำคัญ โดยมีควำมเชื่อมโยงสอดคล้องกับควำมส ำคัญและที่มำ
ของปัญหำ ตลอดจนชื่อของนวัตกรรม) 

............................................................................................................................. .......................................... 

...................................................................... .................................................................................................  

............................................................................................................................. .......................................... 

๘. การทบทวนวรรณกรรมและสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง (ค ำอธิบำย : เป็นกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์งำน
ทำงวิชำกำรที่ผ่ำนมำ ทั้งในรูปแบบของบทควำมวิจัยและสิทธิบัตร เพ่ือใช้ในกำรพัฒนำงำนใหม่              
โดยเนื้อหำของวรรณกรรมที่ทบทวนต้องมีควำมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และค ำถำมของกำรท ำ
นวัตกรรม ด้วยกำรทบทวนเอกสำรที่เกี่ยวข้อง (Literature Review) สอบถำมควำมคิดเห็นจำกบุคคล
ที่เกี่ยวข้องและแสวงหำแนวทำงที่น่ำจะเป็นไปเป็นไปได้จำกทฤษฎี/สมมติฐำนในสำขำวิชำกำรที่
เกี่ยวข้อง) 

............................................................................................................................. .......................................... 

........................................................................................ ............................................................................... 

............................................................................................................................. .......................................... 

๙. เอกสารอ้างอิง (ค ำอธิบำย : ระบุแหล่งหรือที่มำของข้อมูลที่น ำมำใช้ในกำรเขียนที่มำ แนวคิด                
กำรทบทวนวรรณกรรมและสิทธิบัตรที่เก่ียวข้อง) 

..................................................................................................................... .................................................. 

............................................................................................................................. .......................................... 

.................................................................................................................................................................. ..... 

10. คุณสมบัติ / คุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตการใช้งานของนวัตกรรม (ค ำอธิบำย : สิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ของนวัตกรรมที่มีลักษณะพิเศษ และกำรจ ำกัดหรือวำงกรอบของกำรใช้นวัตกรรม ได้แก่                  
กลุ่มประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำ กำรก ำหนดขอบเขตเนื้อหำและระยะเวลำกำรใช้
งำนของนวัตกรรม) 

............................................................................................................................. .......................................... 

........................................................................................ ............................................................................... 
10. หลักการ วิธีการ ขั้นตอนการสร้างและการทดสอบการท างานของนวัตกรรม  [ค ำอธิบำย : วิธีกำร 

(Methodology) กลไกกำรท ำงำน (Mechanism) กำรทดลอง (Experiment) กำรทดสอบ (Test) 
และกำรตรวจสอบ (Examination) กำรวิเครำะห์ทำงสถิติหรือตัวแปรที่เก่ียวข้อง] 

............................................................................................................................. .......................................... 

............................................................................................................................................ ........................... 

....................................................................................................... ................................................................ 



 
๘ 

 
๑1. นวัตกรรมนี้ มีความโดดเด่นกว่านวัตกรรมอ่ืนที่เคยมีมาก่อนอย่างไร (ค ำอธิบำย : สิ่งใดสิ่งหนึ่งของ

นวัตกรรมที่มีควำมแตกต่ำงจำกนวัตกรรมอื่นในประเภทเดียวกัน) 
(๑)               
(๒)               
(๓)              

 
๑2. วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ (ค ำอธิบำย : ระบุกำรเลือกใช้วัสดุ (Material)  และอุปกรณ์ (Equipment) พร้อม

เหตุผลในกำรเลือกใช้) 
 (๑)              
 (๒)              

(๓)               
(๔)              

๑3. ประโยชน์และคุณค่าของนวัตกรรม (ค ำอธิบำย : แสดงควำมคำดหมำย วิธีกำร หรือแนวทำงที่จะน ำ
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ พร้อมระบุกลุ่มเป้ำหมำยที่จะได้รับประโยชน์ และผลกระทบจำกนวัตกรรม
ทีค่ำดว่ำจะเกิดขึ้นกับกลุ่มเป้ำหมำยให้ชัดเจน) 

              
              
              

๑4. กลุ่มเป้าหมายในการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
  ภำครัฐ (โปรดระบุ)             
  ภำคเอกชน/กำรผลิต (โปรดระบุ)                     
  ภำคประชำชน/สังคม/ชุมชน (โปรดระบุ)                                  

๑5. ความโดดเด่นของผลงาน (กรุณาระบุเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ) 
 

 ๑5.1 สถำนภำพทำงสิทธิบัตรของนวัตกรรม 
  ยังไม่ได้ยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตร 
  ยื่นจดทะเบียน   สิทธิบัตรกำรประดิษฐ์           อนุสิทธิบัตร  

  สิทธิบัตรกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ค ำขอรับเลขท่ี      วัน/เดือน/ปีที่ยื่นค ำขอ     

  ได้รับสิทธิบัตรแล้ว     สิทธิบัตรกำรประดิษฐ์           อนุสิทธิบัตร  
  สิทธิบัตรกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ 

เลขที่      ออกให้ณ วัน/เดือน/ปี     
 

๑5.2 เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ที่  
  เคยส่งเข้ำประกวด   ไม่เคยส่งเข้ำประกวด 
  ไม่เคยได้รับรำงวัลมำก่อน 
  เคยได้รับรำงวัลมำแล้ว  คือ         

       จำกหน่วยงำน       พ.ศ      
  



 
๙ 

 
กรณีเป็นนวัตกรรมที่เคยได้รับรำงวัลมำแล้ว  ระบุในส่วนที่ได้ปรับปรุงจำกเดิม คือ 

             
  

 ขณะที่ส่งผลงำนนวัตกรรมเข้ำประกวดครั้งนี้  
   ไม่ได้ส่งผลงำนเข้ำประกวดที่อ่ืน 

   ส่งเข้ำประกวดที่อ่ืน ณ หน่วยงำน        
  เมื่อ            

 
 ลงชื่อ.................................................................หัวหน้าผู้ประดิษฐ์
       (................................................................)  
 วันที่.............เดือน.....................พ.ศ. .................   
 
 ลงชื่อ.................................................................ผู้รว่มประดิษฐ ์
      (................................................................)  
 วันที่.............เดือน.....................พ.ศ. .................   
 
 ลงชื่อ.................................................................อาจารย์ที่ปรึกษา
         (................................................................)  
 วันที่.............เดือน.....................พ.ศ. .................   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๐ 

 
หนังสือยืนยันความเป็นเจ้าของผลงานนวัตกรรม 

 
 

ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา    (โปรดระบุทุกท่ำน)     
ชื่อ-นามสกุล ผู้น าเสนอผลงาน    (โปรดระบุทุกท่ำน)     
สถาบันการศึกษาที่สังกัด           
สถานที่ติดต่อ             
             
โทรศัพท์       *มือถือ       
โทรสาร        E mail      
ขอรับรองว่ำผลงำนนวัตกรรม เรื่อง (ภาษาไทย)         
             
(ภาษาอังกฤษ)            
             
ที่เสนอเพ่ือขอรับรำงวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจ าปี 256๔ จำกส ำนักงำนกำรวิจัย
แห่งชำติ (วช.) เป็นผลงำนที่ข้ำพเจ้ำและคณะได้ท ำกำรประดิษฐ์คิดค้นขึ้นเอง ไม่ได้น ำผลงำนของผู้อื่น
มำท ำซ้ ำ ดัดแปลง หรือลอกเลียนแบบแต่อย่ำงใด หำกเป็นกำรต่อยอดจำกนวัตกรรมอ่ืน ข้ำพเจ้ำขอ
ระบุสิ่งที่ได้ท ำกำรปรับปรุง พัฒนำหรือด ำเนินกำร โดยขอชี้แจงรำยละเอียด  ดังนี้   
              
              
             
              
 

 ทั้งนี้ ข้าพเจ้าผู้ลงลายมือชื่อข้างล่างนี้ และคณะฯ ยินดียอมรับว่า ผลกำรตัดสินรำงวัลของ
คณะกรรมกำรประเมินผลงำนในกำรประกวดผลงำนนวัตกรรมสำยอุดมศึกษำ ประจ ำปี 256๓ ถือเป็น
ที่สุด และหำกพบในภำยหลังว่ำข้ำพเจ้ำและคณะได้มีกำรท ำซ้ ำ  ดัดแปลง หรือลอกเลียนแบบผลงำน
นวัตกรรมของผู้อ่ืน หรือด ำเนินกำรใดที่ไม่สอดคล้องหรือต่ำงจำกที่ได้รับรองไว้ข้ำงต้น ข้ำพเจ้ำและ
คณะฯ ยินยอมให้ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ เพิกถอนผลกำรตัดสินและเรียกคืนรำงวัลที่ได้รับทั้งหมด 
และยินดีรับผิดชอบแต่ฝ่ำยเดียวในควำมเสียหำย กำรร้องเรียน และกำรฟ้องร้องในคดีควำมต่ำงๆ ที่
อำจเกิดข้ึนได้ท้ังสิ้น  

 ข้ำพเจ้ำและคณะฯ ขอรับรองว่ำข้อควำมข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร 
 
(ลงชื่อ).............................................................. (ลงชื่อ).............................................................. 

(.........................................................) 
หัวหน้ำผู้ประดิษฐ์ 

วันที่ .................................................... 

(.........................................................) 
อำจำรย์ที่ปรึกษำ 

วันที่ ..................................................... 
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ขั้นตอนการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 
1. ลงทะเบียนเพื่อส่งชื่อผลงานไดท้ี่ https://forms.gle/vxZL2ZeqdtBNCzm7A 
 
 
 
 
 
 
 

2. จัดท าข้อเสนอโครงการเป็นรูปเล่ม จ านวน 10 ชุด โดยดำวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.nrct.go.th 
จัดพิมพ์ด้วยตัวอักษร TH Sarabun ขนำด 16pt ส่งด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ หรือทางไปรษณีย์ 
โดยถือวันที่มีการประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564   

 
 
 
 
 
 

3. ส่งไฟล์ข้อเสนอโครงการ โดยตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อผลงาน และให้ Save file เป็น Microsoft Word และ 
PDF ส่งมาที่ e-mail address : rinudom@nrct.go.th  ข้อความใน e-mail ขอให้ระบุดังนี้   
 
 
 
 
 
 
กรณีมีรูปภาพประกอบ ขอให้ Save เป็นไฟล์ .jpg แนบมาด้วย  

4. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรการวิจัย 
  กองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม 
 ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

โทรศัพท์ 0-2579-1370-9   
ไอยลดา  ชนะชัย       ต่อ 516 

            นารถลดา  หลงสมบุญ  ต่อ 524 
          อรอนงค์  สิงห์บุบผา    ต่อ 530 

 e-mail address : rinudom@nrct.go.th 

ค าช้ีแจงแนบท้าย 

เรียน   ผู้อ านวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม 
 ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 196 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

(ข้อเสนอโครงการผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจ าปี 2564) 

ชื่อผลงาน : .....................................................................................  
ชื่อสถาบันการศึกษา : .................................................................... 
ชื่อผู้ส่ง : ................................................................... ...................... 
โทรศัพท์ : .......................................................................................  

QR Code 
ลงทะเบยีนส่งผลงาน 

http://www.nrct.go.th/
mailto:rinudom@nrct.go.th

