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ข้อก าหนดและแบบเสนอผลงานนวัตกรรมเพื่อเข้าร่วม 

“การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจ าปี 2565”  
จัดโดย ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  

******************* 
 
๑. ข้อก าหนด “การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจ าปี 2565”  

ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.)  ได้จัดให้มี “การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา 
ประจ าปี 2565” เพ่ือเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
ในสถำบันกำรศึกษำ โดยส่งเสริมกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ ทักษะและเทคนิคด้ำนนวัตกรรม กระตุ้นและสร้ำง
แรงจูงใจให้เข้ำใจและเห็นถึงควำมส ำคัญของกำรวิจัยและพัฒนำ อันจะเป็นกำรสร้ำงและพัฒนำเยำวชนให้เป็น
นักวิจัยและนักประดิษฐ์ที่มีคุณภำพและศักยภำพในกำรเติบโตเป็นบุคลำกรทำงกำรวิจัยของประเทศต่อไป 
โดยออกเป็นข้อก ำหนดในกำรประกวดผลงำนนวัตกรรมสำยอุดมศึกษำ ประจ ำปี ๒๕๖5  ดังนี้ 

ข้อ ๑ วัตถุประสงค์ของการจัดประกวด 
๑) เพ่ือสร้ำงและพัฒนำเยำวชนให้เป็นนักวิจัย/นักประดิษฐ์ที่มีคุณภำพและศักยภำพ  

พร้อมที่จะเป็นก ำลังส ำคัญในกำรพัฒนำประเทศ 
๒) เพ่ือบ่มเพำะควำมรู้ในกำรเป็นนักวิจัย/นักประดิษฐ์ พร้อมทั้งกำรสร้ำงแรงบันดำลใจ 

ในกำรพัฒนำนวัตกรรมที่จะมุ่งไปสู่กำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม 
๓) เพ่ือให้นิสิต นักศึกษำระดับอุดมศึกษำมีเวทีน ำเสนอผลงำนนวัตกรรมที่มีศักยภำพ 

ให้สำมำรถเผยแพร่สู่สำธำรณชนและกำรแข่งขันในเวทีระดับชำติและนำนำชำติ 
๔) เพ่ือส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษำระดับอุดมศึกษำได้มีเครือข่ำยด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ

นวัตกรรมระหว่ำงสถำบันกำรศึกษำและภำคเอกชน 

ข้อ ๒ กิจกรรมประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษา  
วช. ขอเชิญนิสิตนักศึกษำระดับอุดมศึกษำทุกระดับกำรศึกษำ จัดท ำข้อเสนอผลงำนนวัตกรรม

สำยอุดมศึกษำเพ่ือขอรับกำรพิจำรณำรำงวัลผลงำนนวัตกรรมสำยอุดมศึกษำ โดยในปีงบประมำณ ๒๕๖5 
ได้จัดแบ่งกลุ่มนวัตกรรมเพื่อน ำเสนอเข้ำร่วมกิจกรรม จ ำนวน ๕ กลุ่ม ดังนี้ 

๑) ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ หรือกำร
ออกแบบพัฒนำเพ่ือน ำมำใช้ประโยชน์ในด้ำนทรัพยำกรพืช ทรัพยำกรสัตว์ ทรัพยำกรประมง ทรัพยำกรป่ำไม้ 
ทรัพยำกรน้ ำเพ่ือกำรเกษตร อุตสำหกรรมเกษตร ระบบเกษตร ทรัพยำกรดิน ธุรกิจกำรเกษตร วิศวกรรมและ
เครื่องจักรกลกำรเกษตร สิ่งแวดล้อมทำงกำรเกษตร และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เทคโนโลยีกำรเกษตร (Agritech) 
เป็นต้น 

๒) ด้านการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ออกแบบ
พัฒนำและสร้ำงเพ่ือส่งเสริมและมุ่งหมำยในกำรป้องกันกำรเกิดโรค ดูแล รักษำ และบ ำบัดโรค กำรตรวจสอบ
และวินิจฉัยโรค กำรสร้ำงเสริมสุขภำพและคุณภำพชีวิตของผู้ป่วยและประชำกร เช่น ผลิตภัณฑ์สุขภำพ 
อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิต ผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ (Natural Products) สมุนไพร เทคโนโลยี
สุขภำพ (Healthtech) เทคโนโลยีกำรแพทย์ (Meditech) และสปำ เป็นต้น และเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ เป็น
ผลิตภัณฑ์หรือกำรออกแบบพัฒนำเพ่ือน ำมำใช้ประโยชน์ในด้ำนกำรแปรรูป กระบวนกำรผลิตอำหำร กำรพัฒนำ
บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมำใช้อุปโภคบริโภคที่จ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวิตหรือใช้เพ่ือสุขอนำมัย และอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง เช่น เทคโนโลยีอำหำร (Foodtech) เครื่องส ำอำง อำหำรส ำเร็จรูป เครื่องปรุงรสอำหำร อำหำรเสริม 
เป็นต้น  



3 
 

 
๓) ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ อุปกรณ์อัจฉริยะ เป็นกำรออกแบบและสร้ำง

สิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ทั้งเชิง Software และ Hardware ที่น ำมำใช้ประโยชน์ในงำนด้ำนวิศวกรรมและเทคโนโลยี
อุตสำหกรรมทุกประเภท ทั้งที่ใช้ประโยชน์ได้ในปัจจุบันและอนำคต กำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิต สภำวะ
แวดล้อม และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) เทคโนโลยีด้ำนกำรเงิน (Fintech) อุปกรณ์
เชื่อมต่อออนไลน์ โดยไม่ต้องใช้คน (IOT) และเทคโนโลยีกำรศึกษำ (Edtech) เพ่ือใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิต เป็นต้น 

๔) ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และ BCG Economy Model เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ออกแบบ
พัฒนำและสร้ำงเพ่ือกำรแก้ไขและฟ้ืนฟู บ ำรุงรักษำ ปรับปรุงคุณภำพและตรวจวิเครำะห์ทำงสิ่งแวดล้อม  
กำรพัฒนำระบบพลังงำนทำงเลือก กำรตรวจวัด กำรอนุรักษ์พลังงำน และเทคโนโลยีพลังงำนสะอำด  
เช่น กำรก ำจัดขยะ มลพิษทำงอำกำศ น้ ำเน่ำเสีย เซ็นเซอร์ทำงสิ่งแวดล้อมและพลังงำน กำรผลิตพลังงำน 
จำกธรรมชำติ โซล่ำเซลล์ พลังงำนจำกขยะ นวัตกรรมเพ่ือกำรประหยัดพลังงำน และพลังงำนรูปแบบใหม่ เป็นต้น 

๕) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจำกต้นทุน
ทำงศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และควำมคิดสร้ำงสรรค์ มำออกแบบพัฒนำและสร้ำงสิ่งประดิษฐ์เพ่ือกำรด ำรง
ชีวิตประจ ำวัน เช่น กำรออกแบบสถำปัตยกรรม ออกแบบภำยใน กำรออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์   
กำรออกแบบเครื่องแต่งกำย ออกแบบเครื่องประดับ สื่อมัลติมีเดีย สื่อกำรเรียนกำรสอนและสื่อกำรเรียนรู้
ส ำหรับทุกระดับกำรศึกษำและชุมชน กำรออกแบบศิลปะและงำนประยุกต์ศิลป์อ่ืนๆ เทคโนโลยีกำรออกแบบ 
(Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์  (Lifestyle Business) เทคโนโลยีกำรท่องเที่ ยว (Traveltech) รูปแบบ 
กำรท่องเที่ยว และกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริกำร (Service Enhancing) เป็นต้น  

ข้อ ๓ ประเภทรางวัลและการให้รางวัล 
รำงวัลผลงำนนวัตกรรมสำยอุดมศึกษำ ประจ ำปี 2565 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)  รางวัลการเขียนข้อเสนอผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา แบ่งการให้

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

เกียรติบัตร 
2)  รางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา แบ่งการให้รางวัลเป็นรายกลุ่มเรื่อง  

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)  รางวัลการเขียนข้อเสนอผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา แบ่งการให้

รางวัลเป็นรายกลุ่มเรื่อง 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 พร้อมโล่ 

และเกียรติบัตร 
2)  รางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา แบ่งการให้รางวัลเป็นรายกลุ่มเรื่อง  

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  

พร้อมถ้วยรำงวัล และเกียรติบัตร 
อนึ่ง หากไม่มีผลงานสมควรได้รับรางวัลระดับดีเด่น รางวัลระดับดีมาก หรือรางวัล

ระดับดีในกลุ่มเรื่องใด และมีเงินรางวัลที่ยังไม่ได้จ่าย ให้น าเงินรางวัลที่ยังไม่ได้จ่ายไปเพิ่มจ านวนรางวัล  
ในระดับรองลงมาที่สมควรได้รับรางวัลในด้านนั้น หรือต่างกันได้  

ข้อ ๔ การเสนอขอรับรางวัลและคุณสมบัติของผลงานที่ขอรับรางวัล 
4.1 ต้องเป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำอยู่ ในสถำบันกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำในประเทศไทย             

ระดับปริญญำตรี หรือระดับปริญญำโท หรือระดับปริญญำเอก ณ วันที่ส่งผลงำนเข้ำร่วมประกวด โดยส่ง 
ผลงำนเป็นทีม ไม่จ ำกัดจ ำนวนกำรส่งผลงำน 

4.2 ผลงำนนวัตกรรมที่เสนอขอรับรำงวัลจะต้องสอดคล้องกับกลุ่มเรื่องที่ วช. ก ำหนด 
ในกลุ่มเรื่องใดกลุ่มเรื่องหนึ่ง และเสร็จสมบูรณ์ พร้อมจะน ำไปใช้ประโยชน์ โดยมีเป้ำหมำยในกำรน ำไปใช้จริง 
(หำกผลงำนนวัตกรรมมีผู้ใช้ประโยชน์ หรือผู้ใช้บริกำรที่ชัดเจน สำมำรถแนบหลักฐำนเพ่ือประโยชน์ต่อกำร
พิจำรณำของคณะกรรมกำรฯ) 
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4.3 ผลงำนนวัตกรรมที่ เสนอขอรับรำงวัลต้องเป็นสิ่ งใหม่ และ/หรือปรับปรุงใหม่ 

ที่แสดงออกถึงกำรพัฒนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย หรือควำมชำญฉลำดของนวัตกรรม มีควำมปลอดภัย  
ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและควำมมั่นคงของประเทศ มีควำมเหมำะสมและง่ำยต่อกำรใช้งำน ใช้วัสดุ
อุปกรณ์ที่ เหมำะสมกับผลงำน หำได้ง่ำย มีต้นทุนต่ ำ โดยต้องมีกำรน ำองค์ควำมรู้จำกกำรวิจัยหรือ               
หลักวิชำกำรท่ีเกี่ยวข้องมำประยุกต์ใช้หรือสนับสนุนกำรท ำนวัตกรรม 

4.4 ผลงำนนวัตกรรมที่เสนอขอรับรำงวัล ต้องไม่เคยได้รับรำงวัลจำกกำรประกวดประเภท
ใดประเภทหนึ่งซึ่งด ำเนินกำรโดย วช. หรือหำกเคยได้รับรำงวัลจำก วช. มำก่อนแล้ว จะต้องได้รับกำรแก้ไข 
ปรับปรุง และพัฒนำให้ดีขึ้นกว่ำเดิม โดยระบุให้เห็นข้อแตกต่ำง แต่กำรได้รับรำงวัลหนึ่งรำงวัลใดมำก่อนจะไม่มี
ผลต่อกำรพิจำรณำตัดสินของคณะกรรมกำร ทั้งนี้ คณะกรรมกำรจะพิจำรณำจำกกำรพัฒนำ ต่อยอดผลงำน 
ให้ดีขึ้นเป็นส ำคัญ 

4.5 ผลงำนนวัตกรรมที่เสนอขอรับรำงวัลต้องไม่เป็นผลงำนที่ลอกเลียนแบบมำจำกผู้อ่ืน 
ทั้งนี้  ถือเป็นควำมรับผิดชอบของผู้เสนอขอรับรำงวัล 

4.6 ผู้สนใจเสนอผลงำนนวัตกรรมขอรับรำงวัลต้องเสนอรำยละเอียดผลงำนตำมแบบฟอร์ม
กำรเสนอผลงำนให้ วช. พิจำรณำภำยในเวลำที่ก ำหนด 

4.7 วช. ขอสงวนสิทธิ์ในกำรจัดกลุ่มผลงำนนวัตกรรมสำยอุดมศึกษำที่เสนอกลุ่มเรื่องไม่ตรง
ตำมข้อก ำหนด 

ข้อ ๕ ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นผู้คัดเลือกตัดสินผลงานนวัตกรรมที่สมควรได้รับรางวัล 
ซึ่งด าเนินงานโดยคณะกรรมการประเมินผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ทั้งภาครัฐและเอกชน 

  ทั้งนี้ ผลกำรตัดสินของ วช. ถือเป็นที่สุด จะอุทธรณ์มิได้ และหำกพบหลักฐำนในภำยหลังว่ำ
ผลงำนที่ได้รับรำงวัลขำดคุณสมบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง วช. พิจำรณำเพิกถอนผลกำรตัดสินและเรียกคืนรำงวัล  
ที่รับไปแล้วทั้งหมด 

ข้อ ๖ หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัล  “ผลงำนนวัตกรรมสำยอุดมศึกษำ ประจ ำปี ๒๕๖5”                   
มีหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำให้รำงวัล ดังนี้ 

6.1 ความแปลกใหม่ : เป็นผลงำนที่เกิดจำกนวัตกรรมที่พัฒนำขึ้นใหม่ หรือพัฒนำรูปแบบ
วิธีกำรท ำงำนใหม่ให้ดีกว่ำเดิมอย่ำงชัดเจน ผลงำนมีควำมโดดเด่นน่ำสนใจ และแสดงให้เห็นถึงควำมแตกต่ำง
จำกนวัตกรรมชิ้นอ่ืนในประเภทเดียวกัน 

6.2 ความเป็นที่ต้องการ : เป็นนวัตกรรมที่คิดค้นในกำรช่วยแก้ไขปัญหำส ำคัญหรือเป็น
ผลงำนที่สอดคล้องกับควำมจ ำเป็น หรือควำมต้องกำรของชุมชน สังคม ท้องถิ่น หรือสำธำรณะ  

6.3 ความยากง่าย : โดยวัดจำกระดับของกำรพัฒนำ เมื่อเปรียบเทียบกับผลงำนนวัตกรรม
อย่ำงเดียวกันหรือในวิทยำกำรเดียวกัน และพ้ืนควำมรู้ควำมสำมำรถของผู้น ำเสนอผลงำนในระดับเดียวกัน 
มีระบบกำรท ำงำน ไม่ยุ่งยำกซับซ้อน และ/หรือเป็นนวัตกรรมที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้หลำยอย่ำง  
หรือสำมำรถน ำไปพัฒนำต่อเป็นนวัตกรรมใหม่ได้ด้วย และ/หรือเป็นนวัตกรรมที่จะมีประโยชน์มำกในอนำคต 

6.4 การออกแบบ/รูปแบบ : วัสดุที่ใช้เหมำะสม ประหยัด มีควำมคงทนแข็งแรง ปลอดภัย 
เหมำะสมกับกำรใช้งำน ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

6.5 การใช้ประโยชน์ : เป็นนวัตกรรมที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมในเชิง
ชุมชน/สังคม ภำคบริกำร กำรผลิต อุตสำหกรรม หรือพำณิชย์ สำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลตำมที่ก ำหนดไว้ในคุณลักษณะเฉพำะของนวัตกรรมนั้น  
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ข้อ ๗ ขั้นตอนการพิจารณาและตัดสินให้รางวัล มีดังนี้ 

7.1   รอบคัดเลือก  พิจำรณำจำกเอกสำรเสนอผลงำนเข้ำร่วมประกวด โดยคณะกรรมกำร
ด้ำนวิชำกำร 

7.2  รอบตัดสิน ผลงำนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรพิจำรณำในรอบคัดเลือก จะต้องเข้ำร่วมน ำเสนอ
ผลงำนในงำน “มหกรรมงำนวิจัยแห่ งชำติ  ๒๕๖5 (Thailand Research Expo 2022)” ณ  โรงแรม 
เซ็นทำรำแกรนด์และบำงกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ระหว่ำงวันที่ 2 – 5 สิงหำคม 
2565 โดย วช. จะมีหนังสือแจ้งให้ทรำบต่อไป โดยมีกำรพิจำรณำ ดังนี้ 

7.2.1 พิจำรณำจำกชิ้นงำนจริงของผลงำน ตำมเกณฑ์วิชำกำร 
7.2.2 พิจำรณำจำกกำรน ำเสนอผลงำนเกี่ยวกับศักยภำพของผลงำนต่อกำรน ำไปใช้

ประโยชน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมในเชิงชุมชน/สังคม ภำคบริกำร กำรผลิต อุตสำหกรรม หรือเชิงพำณิชย์ สำมำรถ
ท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ตำมท่ีก ำหนดไว้ในคุณลักษณะเฉพำะของนวัตกรรมนั้น 

7.3  ประกาศผลและมอบรางวัล ในงำน “มหกรรมงำนวิจัยแห่งชำติ ๒๕๖5 (Thailand 
Research Expo 2022)” ในวันที่ 4 สิงหำคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทำรำแกรนด์ และบำงกอกคอนเวนชัน 
เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 

๒. แบบเสนอผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 
ผู้สนใจและประสงค์จะเสนอผลงำนนวัตกรรมเพ่ือขอรับรำงวัลฯ ต้องจัดท ำเอกสำรรำยละเอียด 

เกี่ยวกับผลงำนฯ ตำมแบบฟอร์มที่ วช. ก ำหนดเท่ำนั้น ส่งมำยัง ฝ่ำยส่งเสริมพัฒนำศักยภำพบุคลำกรกำรวิจัย 
กองส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัยและนวัตกรรม ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ จ ำนวน ๑๐ ชุด (ตัวจริง ๑ ชุด  
และส ำเนำ ๙ ชุด) ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2565  

 
 


