แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจาปี 2565
1. ชื่อผลงานนวัตกรรม
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
2. สถาบันการศึกษาที่สังกัด
สาขาวิชา/ภาควิชา
คณะ
มหาวิทยาลัย
สถานที่ติดต่อ (กรุณาระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนและชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสาร)

3. ระดับการศึกษา (ขณะส่งข้อเสนอผลงานนวัตกรรม เพื่อขอรับการพิจารณา จะต้องเป็นผู้ที่กาลังศึกษา
อยู่ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย)
 ปริญญาตรี
 ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
4. กลุ่มเรื่องนวัตกรรม (เลือกเพียง 1 กลุ่มเรื่องเท่านั้น)
 1. ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
 2. ด้านการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์
 3. ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ อุปกรณ์อัจฉริยะ
 4. ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และ BCG Economy Model
 5. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
5. รายชื่อผู้นาเสนอผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา (สามารถพิมพ์เพิ่มได้)
1) ชื่อ – นามสกุล
มือถือ
E-mail:
2) ชื่อ – นามสกุล
มือถือ
E-mail:
6. อาจารย์ที่ปรึกษา (สามารถพิมพ์เพิ่มได้)
1) ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง
มือถือ
2) ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง
มือถือ

E-mail:
E-mail:
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7. รูปภาพผลงานนวัตกรรม พร้อมคาอธิบายผลงานนวัตกรรม

8. ที่ม าและแนวคิด ของการสร้ า งนวัต กรรม (คำอธิบ ำย : แสดงให้ เห็ นถึ งควำมส ำคัญ ที่จ ำเป็น ต้อ งท ำ
นวัตกรรมเรื่องนี้ โดยกำหนดปัญหำให้ชัดเจนทั้งข้อเท็จจริงและผลกระทบของปัญหำที่เกิดขึ้น)

9. วัตถุประสงค์การสร้างนวัตกรรม (คำอธิบำย : ระบุวัตถุ ประสงค์หลักของกำรสร้ำงนวัตกรรมอย่ำงชัดเจน
เป็นข้อๆ เรียงลำดับควำมสำคัญ โดยมีควำมเชื่อมโยงสอดคล้องกับที่มำและแนวคิดของกำรสร้ำงนวัตกรรม
ตลอดจนชื่อของนวัตกรรม)

10. การทบทวนวรรณกรรมและสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง (คำอธิบำย : เป็นกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์งำน
ทำงวิชำกำรที่ผ่ำนมำ ทั้งในรูปแบบของผลงำนวิจัยและสิทธิบัตร เพื่อใช้ในกำรพัฒนำงำนใหม่ โดยเนื้อหำ
ของวรรณกรรมที่ทบทวนต้องมีควำมสอดคล้ องกับ ชื่อเรื่องและวัตถุประสงค์ ด้ว ยกำรทบทวนเอกสำร
ที่เกี่ยวข้อง (Literature Review) หรือสอบถำมควำมคิดเห็นจำกบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้มำซึ่งแนวคิด
ทฤษฎี ที่เกี่ยวกับผลงำนนวัตกรรม)

11. วิธี การหรื อขั้นตอนการพัฒนานวัต กรรม รวมถึงการทดสอบนวัตกรรมและวัสดุแ ละอุปกรณ์ ที่ใ ช้
[ค ำอธิ บ ำย : วิ ธี ก ำร (Methodology) กลไกกำรท ำงำน (Mechanism) กำรทดลอง (Experiment)
กำรทดสอบ (Test) และกำรตรวจสอบ (Examination) กำรวิเครำะห์ทำงสถิติหรือตัวแปรที่เกี่ยวข้อง
และระบุกำรเลือกใช้วัสดุ (Material) และอุปกรณ์ (Equipment) พร้อมเหตุผลในกำรเลือกใช้]
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12. คุณสมบัติ / คุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตการใช้งานของนวัตกรรม (คำอธิบำย : ระบุลักษณะพิเศษ
ข้อจำกัดของนวัตกรรมหรือกำหนดกลุ่มผู้ใช้นวัตกรรม และอำจรวมถึงจุดเด่น คุณค่ำของนวัตกรรม)

13. การเปรี ยบเทียบนวัต กรรมที่เคยมีกับนวัตกรรมที่พัฒนาครั้ งนี้ (คำอธิบำย : แสดงถึงควำมโดดเด่น
ข้อแตกต่ำง ประโยชน์ของนวัตกรรมที่พัฒ นำขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับนวัตกรรมที่เคยปรำกฏมำก่อน
และสิ่งใดสิ่งหนึ่งของนวัตกรรมที่มีควำมแตกต่ำงจำกนวัตกรรมอื่นในประเภทเดียวกัน)
ผลงานที่เคยปรากฏมาก่อน
ผลงานที่ส่งเข้าประกวด

14. กลุ่มเป้าหมายในการนาผลงานไปใช้ประโยชน์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ภาครัฐ (โปรดระบุ)
 ภาคเอกชน/การผลิต (โปรดระบุ)
 ภาคประชาชน/สังคม/ชุมชน (โปรดระบุ)
15. เอกสารอ้างอิง (คำอธิบำย : ระบุแหล่งหรือที่มำของข้อมูลที่นำมำใช้ อ้ำงอิงในเนื้อหำส่วนที่มำและแนวคิด
ของกำรสร้ำงนวัตกรรม)

16. สถานภาพของผลงานนวัตกรรม (ขณะส่งข้อเสนอผลงานนวัตกรรม)
16.1 สิทธิบัตร
 ยังไม่ได้ยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตร
 ได้ยื่นจดทะเบียน  สิทธิบัตรการประดิษฐ์
 อนุสิทธิบัตร
 สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
คาขอรับเลขที่
วัน/เดือน/ปีที่ยื่นคาขอ
 ได้รับสิทธิบัตรแล้ว  สิทธิบัตรการประดิษฐ์
 อนุสิทธิบัตร
 สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
เลขที่
ออกให้ ณ วัน/เดือน/ปี
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16.2 ผลงานสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 เคยส่งเข้าประกวด
 ไม่เคยส่งเข้าประกวด
 ไม่เคยได้รับรางวัลมาก่อน
 เคยได้รับรางวัลมาแล้ว คือ
จากหน่วยงาน
พ.ศ
กรณีเป็นนวัตกรรมที่เคยได้รับรางวัลมาแล้ว ระบุในส่วนที่ได้ปรับปรุงจากเดิม คือ
1.
2.
ผลงานนวัตกรรมทีเ่ ข้าประกวดครั้งนี้
 ไม่ได้ส่งผลงานเข้าประกวดที่อื่น
 เคยส่งเข้าประกวดที่อื่น ณ หน่วยงาน
เมื่อ
กรณีได้รับรางวัล โปรดระบุระดับรางวัลที่ได้รับ
17. กรณี ที่ ผ ลงานนวั ต กรรมได้ รั บ การคั ด เลื อ กให้ น าเสนอภาคนิ ท รรศการ เพื่ อ เป็ น เวที ท าให้ ไ ด้ พ บ
ผู้ประกอบการ (Business Matching) โดยทาง วช. จะเป็นผู้ดาเนินการให้
 ไม่ประสงค์พบผู้ประกอบการ
 มีผู้ประกอบการที่ให้ความสนใจแล้ว คือ (โปรดระบุ)
 ให้ วช. จัดหาให้ (เพื่อเป็นประโยชน์ต่อท่าน โปรดระบุประเภทผู้ประกอบการ)
คือ (โปรดระบุ)
ลงชื่อ
เดือน

หัวหน้า/เจ้าของผลงานนวัตกรรม
)
พ.ศ.

เดือน

ผู้ร่วมพัฒนานวัตกรรม
)
พ.ศ.

เดือน

อาจารย์ที่ปรึกษา
)
พ.ศ.

(
วันที่
ลงชื่อ
(
วันที่
ลงชื่อ
(
วันที่
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หนังสือยืนยันความเป็นเจ้าของผลงานนวัตกรรม
ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล ผู้นาเสนอผลงานนวัตกรรม
สถาบันการศึกษาที่สังกัด
สถานที่ติดต่อ

(โปรดระบุทุกท่าน)
(โปรดระบุทุกท่าน)

โทรศัพท์
โทรสาร
ขอรับรองว่าผลงานนวัตกรรม เรื่อง (ภาษาไทย)

*มือถือ
E mail

(ภาษาอังกฤษ)
ที่เสนอเพื่อขอรับรางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจาปี 2565 จากสานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เป็นผลงานที่ข้าพเจ้าและคณะได้ทาการประดิษฐ์คิดค้นขึ้นเอง ไม่ได้นาผลงานของผู้อื่นมาทาซ้า ดัดแปลง
หรือลอกเลียนแบบแต่อย่างใด
หากเป็น การต่อ ยอดจากนวัตกรรมอื่น ข้าพเจ้าขอระบุสิ่งที่ได้ทาการปรับปรุง พัฒนาหรือดาเนินการ
โดยขอชี้แจงรายละเอียด ดังนี้

ทั้งนี้ ข้า พเจ้ า ผู้ ลงลายมือชื่ อข้ า งล่ า งนี้ และคณะฯ ยิน ดี ยอมรั บ ว่า ผลการตัด สิ นรางวัล ของ
คณะกรรมการประเมินผลงานในการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจาปี 2565 ถือเป็นที่สุด
และหากพบในภายหลังว่าข้าพเจ้าและคณะได้มีการทาซ้า ดัดแปลง หรือลอกเลียนแบบผลงานนวัตกรรมของ
ผู้อื่น หรือดาเนินการใดที่ไม่สอดคล้องหรือต่างจากที่ได้รับรองไว้ข้างต้น ข้าพเจ้าและคณะ ยินยอมให้สานักงาน
การวิจัยแห่งชาติ เพิกถอนผลการตัดสินและเรียกคืนรางวัลที่ได้รับทั้งหมด และยินดีรับผิดชอบแต่ฝ่ายเดียว
ในความเสียหาย การร้องเรียน และการฟ้องร้องในคดีความต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งสิ้น
ข้าพเจ้าและคณะ ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)
(

.
)

(ลงชื่อ)
(

หัวหน้า/เจ้าของผลงานนวัตกรรม
วันที่

.
)
อาจารย์ที่ปรึกษา

.

วันที่

.

