
 
ที ่วช ๐๐๐๕/ว 2764          ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

 ๑๙๖ ถนนพหลโยธิน จตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐ 

4 พฤษภาคม 2561 

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจ าปี ๒๕61 
เรียน อธิการบดี / รองอธิการบดี / คณบดี / ผู้อ านวยการ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. ส าเนาประกาศส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การประกวดผลงานนวัตกรรม             

สายอุดมศึกษา ประจ าปี ๒๕61 
2. ใบน าส่งเอกสารการน าเสนอผลงาน 

ด้วย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ให้ความส าคัญต่อการสร้างนักวิจัยและ             
นักประดิษฐ์ในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใน
สถาบันการศึกษา โดยเสริมสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะและเทคนิคด้านนวัตกรรม กระตุ้นและสร้าง
แรงจูงใจให้เข้าใจและเห็นถึงความส าคัญของการวิจัยและพัฒนา อันจะเป็นการสร้างและพัฒนาเยาวชนให้เป็น
นักวิจัยและนักประดิษฐ์ที่มีคุณภาพและศักยภาพในการเติบโตเป็นบุคลากรทางการวิจัยของประเทศต่อไป 
ส าหรับปีงบประมาณ ๒๕๖1 วช. ได้ก าหนดจัดกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและ          
นักประดิษฐ์สายอุดมศึกษาดังนี้ 

๑. กิจกรรมบ่มเพาะเพ่ือพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ ๒7 - 28 มีนาคม 
๒๕๖๑ ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ 

๒. กิจกรรมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 9 – 12 สิงหาคม 2561 
ในระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖1 (Thailand Research Expo 2018)” ณ โรงแรมเซ็นทารา   
แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 

ในการนี้ วช. ขอเชิญสถาบันการศึกษาของท่านส่งนิสิต นักศึกษา ทุกระดับการศึกษาส่ง
ผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจ าปี ๒๕61  ในระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัย
แห่งชาติ ๒๕61 (Thailand Research Expo 2018)” ระหว่างวันที่ 9 - 12 สิงหาคม ๒๕61 ณ โรงแรมเซ็นทารา
แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยขอให้จัดส่งแบบข้อเสนอโครงการ จ านวน 
๑๐ ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) จ านวน ๑ แผ่น รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย 
กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย วช. ภายในวันที่ 5 มิถุนายน ๒๕61   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  และขอขอบคุณ                  
ในความร่วมมือล่วงหน้ามา  ณ โอกาสนี้ 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

 (ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล) 
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย 
โทรศัพท์ ๐-๒๕๖๑-๒๔๔๕ ตอ่ 517, 530 
โทรสาร ๐-๒๕๗๙-๐๑๐๙, ๐-๒๕๗๙-๐๔๕๕ 
e-mail : rinudom@nrct.go.th 



(ส าเนา) 
 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
เรื่อง  การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจ าปี ๒๕๖1 

************** 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ให้ความส าคัญต่อการสร้างนักวิจัยและ             

นักประดิษฐ์ในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใน
สถาบันการศึกษา โดยเสริมสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะและเทคนิคด้านนวัตกรรม กระตุ้นและ            
สร้างแรงจูงใจให้เข้าใจและเห็นถึงความส าคัญของการวิจัยและพัฒนา อันจะเป็นการสร้างและพัฒนา
เยาวชนให้เป็นนักวิจัยและนักประดิษฐ์ที่มีคุณภาพและศักยภาพในการเติบโตเป็นบุคลากรทางการวิจัยของ
ประเทศต่อไป ซึ่งได้จัดท ารายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือใช้ประกอบการเสนอผลงานนวัตกรรมเข้า
ร่วมประกวด “การประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจ าปี 2561” ซึ่งก าหนดระยะเวลาให้ผู้ที่
ประสงค์จะเสนอผลงานนวัตกรรมเพ่ือขอรับรางวัลฯ จัดส่งรายละเอียดถึง ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย                 
กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย  ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 
  ผู้สนใจโปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ในเวลาราชการ  

ณ ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย   
    กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย  
 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
 เลขที่ ๑๙๖  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร    
 รหัสไปรษณีย์ ๑๐๙๐๐   

โทรศัพท์ ๐-๒๕๖๑-๒๔๔๕  ต่อ ๕๑๗ หรือ 530 
โทรสาร  ๐-๒๕๗๙-๐๑๐๙ หรือ ๐-๒๕๗๙-๐๔๕๕ 
Website: www.nrct.go.th 
e-mail : rinudom@nrct.go.th 

ประกาศ  ณ  วันที่ 4 พฤษภาคม   ๒๕๖1 
 
 

             (ลงชื่อ)                  สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล 
 (ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล) 

เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.nrct.go.th/


ข้อก าหนดและแบบเสนอผลงานนวัตกรรมเพื่อเข้าร่วม 
“การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจ าปี 2561”  

จัดโดย  ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  
******************* 

 
๑. ข้อก าหนด “การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจ าปี 2561”  

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ได้จัดให้มีการประกวด “ผลงานนวัตกรรม             
สายอุดมศึกษา ประจ าปี 2561” เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถด้านการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมในสถาบันการศึกษา โดยเสริมสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะและเทคนิค                
ด้านนวัตกรรม กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้เข้าใจและเห็นถึงความส าคัญของการวิจัยและพัฒนา อันจะ
เป็นการสร้างและพัฒนาเยาวชนให้เป็นนักวิจัยและนักประดิษฐ์ที่มีคุณภาพและศักยภาพในการเติบโตเป็น
บุคลากรทางการวิจัยของประเทศต่อไป โดยออกเป็นข้อก าหนดในการประกวดผลงานนวัตกรรมสาย
อุดมศึกษา ประจ าปี ๒๕๖1  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. ขอเชิญนิสิตนักศึกษาทุกระดับการศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา              

ที่ผ่านกิจกรรมบ่มเพาะเพ่ือพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา จัดท าข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับการพิจารณา
จากคณะท างานส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา เพ่ือขอรับรางวัลนวัตกรรมสายอุดมศึกษา 
โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ได้จัดแบ่งกลุ่มสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพ่ือน าเสนอเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 
๗ กลุ่ม ดังนี้ 

1) กลุ่มเกษตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร (Agriculture, Industrial 
and Agricultural Technology) เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความมั่นคง
ทางอาหารและทางการเกษตร/ปศุสัตว์/ประมง อาทิ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร วิทยาการหลัง    
การเก็บเกี่ยว การออกแบบบรรจุภัณฑ์หีบห่อ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร/ปศุสัตว์/ประมง เครื่องมือ/
เครื่องจักรกล/อุปกรณ์ด้านการเกษตร/ปศุสัตว์/ประมง ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากพืช
สมุนไพร การขนส่ง/โลจิสติกส์ของสินค้าทางการเกษตร/ปศุสัตว์/ประมง และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

2) กลุ่มอาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (Food and Health Products)       
เป็นนวัตกรรมที่เป็นผลิตภัณฑ์หรือการออกแบบพัฒนาเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในด้านการแปรรูป 
กระบวนการผลิตอาหาร การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมาใช้อุปโภคบริโภคที่จ าเป็นต่อ             
การด ารงชีวิตหรือใช้เ พ่ือสุขอนามัย  และอ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้อง เช่น เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) 
เครื่องส าอาง อาหารส าเร็จรูป เครื่องปรุงรสอาหาร อาหารเสริม เป็นต้น  



 
๒ 

 
3) กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & 

Bio-Med) เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดีต่อ
ประชาชน อาทิ ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข เครื่องมือ/อุปกรณ์/ชุดทดสอบทางการแพทย์
และสาธารณสุข ผลิตภัณฑ์เวชส าอางค์ ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เพ่ือความงาม นวัตกรรมเพ่ือ            
ลดอุบัติเหตุ/ลดอัตราการตาย นวัตกรรมเพ่ือผู้สูงอายุ/ผู้ทุพพลภาพ นวัตกรรเพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะทาง
กายและทางจิต และอ่ืนๆ   ที่เก่ียวข้อง 

4) กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ ระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม 
ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Smart Devices, Mechatronics, Digital, 
Artificial Intelligence & Embedded Technology) เป็นการออกแบบและสร้างนวัตกรรมอุปกรณ์
ทั้งเชิง Software และ Hardware ที่น ามาใช้ประโยชน์ในงานด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ทุกประเภท ทั้งที่ใช้ประโยชน์ได้ในปัจจุบันและอนาคต การปรับปรุงกระบวนการผลิต สภาวะแวดล้อม 
และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) เทคโนโลยีด้านการเงิน (Fintech) อุปกรณ์
เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน ( IOT) และเทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) เพ่ือใช้ประโยชน์ใน                
การพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นต้น 

5) กลุ่มสร้างสรรค์วัฒนธรรม การศึกษาและสังคม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(Cultural Creativity, Education and Social Science, Focusing on Quality of Life 
Improvement) คือ นวัตกรรมที่เกิดจากต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และความคิดสร้างสรรค์               
มาออกแบบพัฒนาและสร้างสิ่งประดิษฐ์เพ่ือการด ารงชีวิตประจ าวัน เช่น การออกแบบสถาปัตยกรรม 
ออกแบบภายใน การออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ การออกแบบเครื่องแต่งกาย ออกแบบ
เครื่องประดับสื่อมัลติมีเดีย สื่อการเรียนการสอนและสื่อการเรียนรู้ส าหรับทุกระดับการศึกษาและชุมชน 
การออกแบบศิลปะและงานประยุกต์ศิลป์อ่ืนๆ เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ 
(Lifestyle Business) เทคโนโลยีการท่องเที่ยว (Traveltech) รูปแบบการท่องเที่ยว  และการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เป็นต้น 

6) กลุ่มสิ่งแวดล้อมและพลังงาน (Environment and Energy) เป็นนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาทิ เทคโนโลยีในการผลิตพลังงาน
ทดแทน พลังงานทางเลือก พลังงานสะอาด เทคโนโลยี/อุปกรณ์เพ่ือการลดใช้พลังงาน ประหยัดพลังงาน 
การพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงาน การพัฒนาของเสียเพ่ือน ากลับมาใช้เป็นพลังงาน เครื่องมือ/อุปกรณ์
เทคโนโลยีในการรับมือกับปัญหา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบริหารจัดการทรัพยากรดิน/น้ า/
ป่าไม้ การลดปัญหาภัยพิบัติต่างๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย ไฟป่า การลดมลภาวะทางอากาศ การจัดการ
สิ่งแวดล้อม และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

7) กลุ่มเทคโนโลยีด้านความม่ันคง (Stability Technology) เป็นนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ อุปกรณ์สนาม เครื่องมือสื่อสารและ
อิเล็กทรอนิกส์ การป้องกันและรับมือการก่อการร้ายและการคุกคามในรูปแบบต่างๆ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในมิติพ้ืนที่ อาทิ ชายแดน ชายฝั่งทะเล และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

 

 

 



 
๓ 

 
ข้อ ๓ ประเภทรางวัลและการให้รางวัล 

รางวัลนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจ าปี 2561 ประกอบด้วยรางวัลต่าง ๆ ดังนี้ 
 3.1) เหรียญรางวัลตามเกณฑ์คะแนนของแต่ละผลงานตามที่ วช. ก าหนด แบ่งเป็น  
3 ระดับ ดังนี้ 

1) เหรียญทอง (Gold Medal) พร้อมเกียรติบัตร ส าหรับผลงานที่ได้เกณฑ์ประเมิน            
ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

2) เหรียญเงิน (Silver Medal) พร้อมเกียรติบัตร ส าหรับผลงานที่ได้เกณฑ์ประเมิน            
ร้อยละ 80 - 89  

3) เหรียญทองแดง (Bronze Medal) พร้อมเกียรติบัตร ส าหรับผลงานที่ได้เกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ 70 - 79 
ทั้งนี้ คะแนนรวมสูงสุด ๓ อันดับแรกของกลุ่มผู้ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองจะได้รับรางวัลระดับดีเด่น รางวัล
ระดับดีมาก และรางวัลระดับดี ตามล าดับ โดยมีรางวัลตามข้อ 3.2 
  3.2) การให้รางวัลในแต่ละประเภทและแต่ละกลุ่มเรื่อง 

3.2.๑) รางวัลการเขียนข้อเสนอโครงการ แบ่งการให้รางวัลเป็นรายกลุ่มเรื่อง     
โดยในแต่ละกลุ่มเรื่องแบ่งการให้รางวัล ดังนี้ 

๑) รางวัลระดับดีเด่น จ านวน ๑ รางวัลๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร 
๒) รางวัลระดับดีมาก จ านวน ๑ รางวัลๆ ละ ๑5,๐๐๐ บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร 
๓) รางวัลระดับดี      จ านวน ๑ รางวัลๆ ละ ๑0,๐๐๐ บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร 
3.2.2) รางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา แบ่งการให้รางวัลเป็นรายกลุ่มเรื่อง  

โดยในแต่ละกลุ่มเรื่องแบ่งการให้รางวัล ดังนี้ 
๑) รางวัลระดับดีเด่น กลุ่มเรื่องละ ๑ รางวัลๆ ละ 3๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล           

และเกียรติบัตร 
๒) รางวัลระดับดีมาก กลุ่มเรื่องละ ๑ รางวัลๆ ละ 20,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล  

และเกียรติบัตร 
๓) รางวัลระดับดี กลุ่มเรื่องละ ๑ รางวัลๆ ละ 10,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล            

และเกียรติบัตร 
อนึ่ง หากไม่มีผลงานสมควรได้รับรางวัลระดับดีเด่น รางวัลระดับดีมาก หรือ

รางวัลระดับดีในกลุ่มเรื่องใด และมีเงินรางวัลที่ยังไม่ได้จ่าย ให้น าเงินรางวัลที่ยังไม่ได้จ่ายไปเพิ่ม
จ านวนรางวัลในระดับรองลงมาที่สมควรได้รับรางวัลในด้านนั้น หรือต่างกันได้ 

ข้อ ๔ การเสนอขอรับรางวัลและคุณสมบัติของผลงานที่ขอรับรางวัล 
๑) ต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย             

ระดับปริญญาตรี หรือโท หรือเอก โดยส่งผลงานเป็นทีม ไม่จ ากัดจ านวนการส่งผลงาน 
๒) นวัตกรรมที่เสนอขอรับรางวัลจะต้องสอดคล้องกับกลุ่มเรื่องที่ วช. ก าหนดใน      

กลุ่มเรื่องใดกลุ่มเรื่องหนึ่ง  
๓) นวัตกรรมที่เสนอขอรับรางวัลต้องเป็นสิ่งใหม่ และ/หรือปรับปรุงใหม่ที่แสดงออกถึง

การพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย หรือความชาญฉลาดของนวัตกรรม มีความปลอดภัย ไม่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและความมั่นคงของประเทศ มีความเหมาะสมและง่ายต่อการใช้งาน ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่
เหมาะสมกับผลงาน หาได้ง่าย มีต้นทุนต่ า โดยต้องมีการน าองค์ความรู้จากการวิจัยหรือหลักวิชาการที่
เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้หรือสนับสนุนการท านวัตกรรม 



 
๔ 

 
๔) กรณีมีผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดจ านวนมากกว่าพ้ืนที่ในการจัดแสดงผลงาน ให้สิทธิ

ผู้ที่ผ่านกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษาเป็นล าดับแรก ส่วนผู้ที่ไม่ได้ผ่านกิจกรรมบ่มเพาะฯ จะมี
สิทธิในการเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมเท่านั้น จะไม่ได้สิทธิในการเข้าร่วมประกวดการเขียนข้อเสนอโครงการ 

๕) นวัตกรรมที่เสนอขอรับรางวัล ต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดประเภทใด
ประเภทหนึ่งซึ่งด าเนินการโดย วช. หรือหากเคยได้รับรางวัลจาก วช. มาก่อนแล้ว จะต้องได้รับการแก้ไข 
ปรับปรุง และพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม โดยระบุให้เห็นข้อแตกต่าง แต่การได้รับรางวัลหนึ่งรางวัลใดมาก่อนจะ
ไม่มีผลต่อการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาจากการพัฒนาต่อยอดผลงาน
ให้ดีขึ้นเป็นส าคัญ 

๖) นวัตกรรมที่เสนอขอรับรางวัลต้องไม่เป็นผลงานที่ลอกเลียนแบบมาจากผู้อ่ืน ทั้งนี้   
ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขอรับรางวัล 

๗) ผู้สนใจเสนอผลงานนวัตกรรมขอรับรางวัลต้องเสนอรายละเอียดผลงานตาม
แบบฟอร์มการเสนอผลงานให้ วช. พิจารณาภายในเวลาที่ก าหนด 

ข้อ ๕ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  เป็นผู้คัดเลือกตัดสินผลงานนวัตกรรม            
ที่สมควรได้รับรางวัล ซึ่งด าเนินงานโดยคณะท างานส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา            
ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิท้ังภาครัฐและเอกชน 

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

ข้อ ๖ หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัล “ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๑”                   
มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้รางวัล ดังนี้ 

1) ความเป็นที่ต้องการ : เป็นนวัตกรรมที่คิดค้นในการช่วยแก้ไขปัญหาส าคัญหรือเป็น
ผลงานที่สอดคล้องกับความจ าเป็น หรือความต้องการของชุมชน สังคม ท้องถิ่น หรือสาธารณะ    

2) ความแปลกใหม่ : เป็นผลงานที่เกิดจากนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นใหม่ หรือพัฒนา
รูปแบบวิธีการท างานใหม่ให้ดีกว่าเดิมอย่างชัดเจน ผลงานมีความโดดเด่นน่ าสนใจ และแสดงให้เห็นถึง
ความแตกต่างจากนวัตกรรมชิ้นอื่นในประเภทเดียวกัน      

3) ความยากง่าย : โดยวัดจากระดับของการพัฒนา เมื่อเปรียบเทียบกับผลงาน
นวัตกรรมอย่างเดียวกันหรือในวิทยาการเดียวกัน และพ้ืนความรู้ความสามารถของผู้ น าเสนอผลงานใน
ระดับเดียวกัน    

4) ความชาญฉลาดในการประดิษฐ์ : วัสดุที่ใช้เหมาะสม ประหยัด มีความคงทน
แข็งแรง ปลอดภัย ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   

5) การใช้ประโยชน์ : เป็นนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
ในเชิงชุมชน/สังคม ภาคบริการ การผลิต อุตสาหกรรม หรือพาณิชย์ สามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามที่ก าหนดไว้ในคุณลักษณะเฉพาะของนวัตกรรมนั้น มีระบบการท างาน 
ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และ/หรือเป็นนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง หรือสามารถน าไป
พัฒนาต่อเป็นนวัตกรรมใหม่ได้ด้วย และ/หรือเป็นนวัตกรรมที่จะมีประโยชน์มากในอนาคต 

    

 

 



 
๕ 

 
ข้อ ๗ ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะท างานฯ จะต้องร่วมจัด

นิทรรศการน าเสนอผลงานเพื่อให้คณะท างานฯ ได้พิจารณาตัดสินรางวัลฯ ในการจัดกิจกรรมประกวด
ผลงานวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจ าปี 2561 ในระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ 
(Thailand Research Expo 2018)” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์                 
เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 9 – 1๒ สิงหาคม 2561 โดย วช. จะมีหนังสือแจ้งให้ทราบ
ต่อไป 

๒. แบบเสนอนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
ผู้สนใจและประสงค์จะเสนอนวัตกรรมเพ่ือขอรับรางวัลฯ ต้องจัดท าเอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับ

ผลงานฯ ตามแบบฟอร์มที่  วช. ก าหนดเท่านั้น  ส่งมายัง ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ                 
จ านวน ๑๐ ชุด (ตัวจริง ๑ ชุด และส าเนา ๙ ชุด) พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) จ านวน ๑ แผ่น ภายใน
วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๖ 

 
แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการนวัตกรรม 

 
1. ชื่อผลงานนวัตกรรม   

ภาษาไทย            
ภาษาอังกฤษ           
 

2. กลุ่มเรื่องนวัตกรรม (เลือกเพียง ๑ กลุ่มเรื่องเท่านั้น) 

 ๑)  กลุ่มเกษตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร 
 ๒)  กลุ่มอาหารและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ 
 3)  กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 
 4)  กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจริยะ ระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม ปัญญาประดิษฐ์ 

และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว 
 5)  กลุ่มสร้างสรรค์วัฒนธรรม การศึกษาและสังคม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 6)  กลุ่มสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
 ๗)  กลุ่มเทคโนโลยีด้านความมั่นคง 
 

3. รายช่ือผู้น าเสนอโครงการ (สามารถพิมพ์เพิ่มได้) 
๑) ชื่อ       นามสกุล        

มือถือ       E-mail:      
2)  ชื่อ       นามสกุล          

มือถือ       E-mail:      
3)  ชื่อ       นามสกุล           

มือถือ       E-mail:      

4. อาจารย์ท่ีปรึกษา (สามารถพิมพ์เพิ่มได้) 
๑) ชื่อ นามสกุล      

ต าแหน่ง               
  มือถือ E-mail:       
๒) ชื่อ นามสกุล      

ต าแหน่ง           
 มือถือ E-mail:       

5. สถาบันการศึกษาที่สังกัด           
 สถานที่ติดต่อ (กรุณาระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนและชัดเจน)      
            
            
 
 
 
 

 
 



 
๗ 

 
๕. รูปภาพผลงานนวัตกรรม พร้อมอธิบายนวัตกรรมที่คาดว่าจะท า 

 
 

 
 
 
 

๖. ที่มาและแนวคิดของการสร้างนวัตกรรม (ค าอธิบาย : แสดงให้เห็นถึงความส าคัญที่จ าเป็นต้องท า
นวัตกรรมเรื่องนี้ โดยก าหนดปัญหาให้ชัดเจนทั้งข้อเท็จจริงและผลกระทบของปัญหาที่เกิดข้ึน) 

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

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

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

๗. วัตถุประสงค์การสร้างนวัตกรรม (ค าอธิบาย : ระบุวัตถุประสงค์หลักของการสร้างนวัตกรรม             
อย่างชัดเจนเป็นข้อๆ เรียงล าดับความส าคัญ โดยมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับความส าคัญและที่มา
ของปัญหา ตลอดจนชื่อของนวัตกรรม) 

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

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

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

๘. การทบทวนวรรณกรรมและสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง (ค าอธิบาย : เป็นการวิเคราะห์และสังเคราะห์งาน
ทางวิชาการที่ผ่านมา ทั้งในรูปแบบของบทความวิจัยและสิทธิบัตร เพ่ือใช้ในการพัฒนางานใหม่              
โดยเนื้อหาของวรรณกรรมที่ทบทวนต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และค าถามของการท า
นวัตกรรม ด้วยการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Literature Review) สอบถามความคิดเห็นจากบุคคล
ที่เกี่ยวข้องและแสวงหาแนวทางที่น่าจะเป็นไปเป็นไปได้จากทฤษฎี/สมมติฐานในสาขาวิชาการที่
เกี่ยวข้อง) 

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

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

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

๙. เอกสารอ้างอิง (ค าอธิบาย : ระบุแหล่งหรือที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ในการเขียนที่มา แนวคิด                
การทบทวนวรรณกรรมและสิทธิบัตรที่เก่ียวข้อง) 

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

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

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

10. คุณสมบัติ / คุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตการใช้งานของนวัตกรรม (ค าอธิบาย : สิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ของนวัตกรรมที่มีลักษณะพิเศษ และการจ ากัดหรือวางกรอบของการใช้นวัตกรรม ได้แก่                  
กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา การก าหนดขอบเขตเนื้อหาและระยะเวลาการใช้
งานของนวัตกรรม) 

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

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



 
๘ 

 
10. หลักการ วิธีการ ขั้นตอนการสร้างและการทดสอบการท างานของนวัตกรรม  [ค าอธิบาย : วิธีการ 

(Methodology) กลไกการท างาน (Mechanism) การทดลอง (Experiment) การทดสอบ (Test) 
และการตรวจสอบ (Examination) การวิเคราะห์ทางสถิติหรือตัวแปรที่เก่ียวข้อง] 

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

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

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

๑1. นวัตกรรมนี้ มีความโดดเด่นกว่านวัตกรรมอ่ืนที่เคยมีมาก่อนอย่างไร (ค าอธิบาย : สิ่งใดสิ่งหนึ่งของ
นวัตกรรมที่มีความแตกต่างจากนวัตกรรมอื่นในประเภทเดียวกัน) 
(๑)               
(๒)               
(๓)              

 
๑2. วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ (ค าอธิบาย : ระบุการเลือกใช้วัสดุ (Material)  และอุปกรณ์ (Equipment) พร้อม

เหตุผลในการเลือกใช้) 
 (๑)              
 (๒)              

(๓)               
(๔)              

๑3. ประโยชน์และคุณค่าของนวัตกรรม (ค าอธิบาย : แสดงความคาดหมาย วิธีการ หรือแนวทางที่จะน า
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ พร้อมระบุกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับประโยชน์ และผลกระทบจากนวัตกรรม
ทีค่าดว่าจะเกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน) 

              
              
              

๑4. กลุ่มเป้าหมายในการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
  ภาครัฐ (โปรดระบุ)             
  ภาคเอกชน/การผลิต (โปรดระบุ)                     
  ภาคประชาชน/สังคม/ชุมชน (โปรดระบุ)                                  

๑5. ความโดดเด่นของผลงาน (กรุณาระบุเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ) 
๑5.๑   เป็นนวัตกรรมที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ และเสร็จสมบูรณ์แล้ว สามารถใช้ประโยชน์ได้ 

ตั้งแต่ปี พ.ศ.                    โดย  (แนบหลักฐานประกอบ)  ถ้ามี 
 น าไปใช้ประโยชน์มาแล้ว เป็นเวลา  ปี 
 ผลิตและจ าหน่ายแล้ว จ านวน    เครื่อง 

 

๑5.๒ เป็นนวัตกรรม ที่ได้รับการแก้ไข ปรับปรุงพัฒนาเพ่ิมเติมให้ดีกว่าและใช้ประโยชน์ได้ มากกว่า
เดิม ตั้งแต่ปี พ.ศ.   โดย (แนบหลักฐานประกอบ) ถ้ามี 

  ยังไม่ได้น าไปใช้ประโยชน์ 
 น าไปใช้ประโยชน์แล้ว เป็นเวลา      ปี 
 ผลิตและจ าหน่ายแล้ว จ านวน      เครื่อง 



 
๙ 

 
 

 ๑5.๓ สถานภาพทางสิทธิบัตรของนวัตกรรม 
  ยังไม่ได้ยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตร 
  ยื่นจดทะเบียน   สิทธิบัตรการประดิษฐ์           อนุสิทธิบัตร  

  สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ค าขอรับเลขท่ี      วัน/เดือน/ปีที่ยื่นค าขอ     

  ได้รับสิทธิบัตรแล้ว     สิทธิบัตรการประดิษฐ์           อนุสิทธิบัตร  
  สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

เลขที่      ออกให้ณ วัน/เดือน/ปี     
 

 ๑5.๔ งบประมาณในการประดิษฐ์ จ านวนเงิน    บาท โดยใช้ทุนจาก 
  ทุนส่วนตัว 
  ทุนจากหน่วยงาน (ระบุ)         

 

๑5.๕ เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่  
  เคยส่งเข้าประกวด   ไม่เคยส่งเข้าประกวด 
  ไม่เคยได้รับรางวัลมาก่อน 
  เคยได้รับรางวัลมาแล้ว  คือ         

       จากหน่วยงาน       พ.ศ      
 กรณีเป็นนวัตกรรมที่เคยได้รับรางวัลมาแล้ว  ระบุในส่วนที่ได้ปรับปรุงจากเดิม คือ 

             
  

 ขณะที่ส่งผลงานนวัตกรรมเข้าประกวดครั้งนี้  
   ไม่ได้ส่งผลงานเข้าประกวดที่อ่ืน 

   ส่งเข้าประกวดที่อ่ืน ณ หน่วยงาน        
  เมื่อ            

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

 
 
 
 



 
๑๐ 

 
หนังสือยืนยันความเป็นเจ้าของผลงานนวัตกรรม 

 
 

ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา    (โปรดระบุทุกท่าน)     
ชื่อ-นามสกุล ผู้น าเสนอผลงาน    (โปรดระบุทุกท่าน)     
สถาบันการศึกษาที่สังกัด           
สถานที่ติดต่อ             
             
โทรศัพท์       *มือถือ       
โทรสาร        E mail      
ขอรับรองว่าผลงานนวัตกรรม เรื่อง (ภาษาไทย)         
             
(ภาษาอังกฤษ)            
             
ที่เสนอเพ่ือขอรับรางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจ าปี 2561 จากส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นผลงานที่ข้าพเจ้าและคณะได้ท าการประดิษฐ์คิดค้นขึ้นเอง ไม่ได้น าผลงานของ
ผู ้อื ่นมาท าซ้ า ดัดแปลง หรือลอกเลียนแบบแต่อย่างใด หากเป็นการต่อยอดจากนวัตกรรมอ่ืน 
ข้าพเจ้าขอระบุสิ่งที่ได้ท าการปรับปรุง พัฒนาหรือด าเนินการ โดยขอชี้แจงรายละเอียด  ดังนี้   
              
              
             
              
 

 ทั้งนี้ ข้าพเจ้าผู้ลงลายมือชื่อข้างล่างนี้ และคณะฯ ยินดียอมรับว่า ผลการตัดสินรางวัลของ
คณะกรรมการประเมินผลงานในการประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจ าปี 2561 ถือเป็นที่สุด 
และหากพบในภายหลังว่าข้าพเจ้าและคณะได้มีการท าซ้ า  ดัดแปลง หรือลอกเลียนแบบผลงาน
นวัตกรรมของผู้อ่ืน หรือด าเนินการใดที่ไม่สอดคล้องหรือต่างจากที่ได้รับรองไว้ข้างต้น ข้าพเจ้าและ
คณะฯ ยินยอมให้ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เพิกถอนผลการตัดสินและเรียกคืนรางวัลที่
ได้รับทั้งหมด และยินดีรับผิดชอบแต่ฝ่ายเดียวในความเสียหาย การร้องเรียน และการฟ้องร้องในคดี
ความต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึนได้ท้ังสิ้น  

 ข้าพเจ้าและคณะฯ ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

 
ลงชื่อ................................................หัวหน้าผู้ประดิษฐ์    ลงชื่อ..............................................อาจารย์ที่ปรึกษา
หลัก 
       (.....................................................)     (.........................................................).. 
            (ในนามคณะผูป้ระดษิฐ์)    
วันที่ ........../.........................../..............  วันที่ ........../.........................../..............



การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๑ 
ในระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ (Thailand Research Expo 2018)” 

จัดโดย  ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 

 โปรดกรอกข้อมูลด้านล่าง ส่งคืน ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) ทางโทรสาร ๐–๒๕๗๙-๐๔๕๕ หรือ ๐–๒๕๗๙–๐๑๐๙  ภายในวันที่ ๕  มิถุนายน ๒๕๖๑  ด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ ๐ – ๒๕๖๑ - ๒๔๔๕  สุทธิพงษ์  ศรีน้อย ต่อ ๕๑๗  หรือ อรอนงค์ สิงห์บุบผา ต่อ  ๕๓๐ 
 

๑. ชื่อสถาบันการศึกษา …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๒. ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด............................................................................................................................. ......................................... 

๓. ข้อมูลผลงานโดยสังเขป (ไม่เกิน ๕ บรรทัด) (โปรดอธิบายผลงานนวัตกรรมอย่างย่อ อาทิ ผลงานชิ้นนี้ใช้ท าอะไร มีประโยชน์อย่างไร            
มีความโดดเด่นของผลงานอย่างไร และกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้คือใคร โดยไม่ต้องเปิดเผยสาระส าคัญส าหรับการน าไปจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร) 
............................................................................................................................. ....................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ ............................................. 
..................................................................................... ................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. ............................................................ ............................ 
...................................................................................................................................................................... .............................................. 
..................................................................................... .................................................................................................... ............................ 
วช. ขออนุญาต เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลในส่วนนี้ต่อสาธารณชนผ่านสื่อช่องทางตา่งๆ ในกรณีผลงานได้รับการคัดเลือกให้น าเสนอผลงาน 
เพื่อเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ในระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ (Thailand Research Expo 2018)” 

๔. กลุ่มเรื่องที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด (เลือกเพียง ๑ กลุ่มเรื่อง เท่านั้น) 

 ๑)  กลุ่มเกษตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร 
 ๒)  กลุ่มอาหารและผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพ 
 3)  กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 
 4)  กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจริยะ ระบบเครื่องกลที่ใช้

อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยี
สมองกลฝังตัว 

 5)  กลุ่มสร้างสรรค์วัฒนธรรม การศึกษาและสังคม ที่มุ่งเน้น
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 6)  กลุ่มสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
 ๗)  กลุ่มเทคโนโลยีด้านความมั่นคง 

๕. ชื่อ-นามสกุล ผู้ประสานงาน............................................................................................................................. ...................................... 

โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้.........................................................e-mail address ……………………………………………………………………. 

๖. รายช่ือผู้เข้าร่วมประกวดผลงาน (โปรดพิมพ์หรือเขียนด้วยตัวบรรจง) 

๑)  นาย   นาง   นางสาว...................................................................................  อาจารย์    นักศึกษา    

๒)  นาย   นาง   นางสาว...................................................................................  อาจารย์    นักศึกษา    

๓)  นาย   นาง   นางสาว...................................................................................  อาจารย์    นักศึกษา    

๔)  นาย   นาง   นางสาว...................................................................................  อาจารย์    นักศึกษา    

 (รายชื่อสามารถพิมพ์เพ่ิมได้) 

ใบน าส่งเอกสารการเสนอผลงาน 
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