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โครงการ 
กิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจ าปี ๒๕๖1 

ระหว่างวันที่ ๒7 - 28 มีนาคม ๒๕๖1 
ณ ห้องบอลรูม AB โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ 
จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

***************** 

๑. ความเป็นมา  
ตามที่ รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการน าผลงานวิจัยและผลงานประดิษฐ์คิดค้นด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประเทศ ควบคู่กับการพัฒนาระบบวิจัยและนวัตกรรมให้ตอบสนองความต้องการ
ของภาคการผลิตและบริการ โดยให้ความส าคัญต่อการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
สถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษา รวมทั้งการสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือการต่อยอดและใช้
ประโยชน์องค์ความรู้และเทคโนโลยีจากการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้นในเชิงพาณิชย์ โดยมีนโยบายให้
พิจารณาก าหนดแนวทางในการบ่มเพาะและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม ทั้งที่ประดิษฐ์คิดค้น
โดยเยาวชนและประชาชนทั่วไป รวมถึงการแปลงนวัตกรรมให้เป็นสินค้าออกสู่ตลาด โดยใช้กลไกประชารัฐที่มี
ภาคเอกชนมาร่วมด าเนินการ นั้น 

ในการนี้ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งได้ให้ความส าคัญต่อการสร้างนักวิจัยและ   
นักประดิษฐ์ในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาการประดิษฐ์คิดค้น
ในสถาบันการศึกษา โดยเสริมสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะและเทคนิคด้านการประดิษฐ์คิดค้นและ
นวัตกรรม กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้เข้าใจและเห็นถึงความส าคัญของการวิจัยและนวัตกรรม โดยมี        
การด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖1 วช. ได้ก าหนดจัดกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยและ นักประดิษฐ์สายอุดมศึกษาดังนี้ 

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

๒. กิจกรรมประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 9 – 12 สิงหาคม 2561 ในระหว่าง
งาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖1 (Thailand Research Expo 2018)” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ 
และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 

๒. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือสร้างและพัฒนาเยาวชนให้เป็นนักวิจัย/นักประดิษฐ์ที่มีคุณภาพ 
2.2 เพ่ือบ่มเพาะความรู้ในการเป็นนักวิจัย/นักประดิษฐ์ พร้อมทั้งการสร้างแรงบันดาลใจในการ

พัฒนานวัตกรรมที่จะมุ่งไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
2.3 เพ่ือส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาได้มีเครือข่ายด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคเอกชน 

๓. กลุ่มเป้าหมาย 
นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี โท และเอก ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาภาครัฐบาลและ

ภาคเอกชน 

๔. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๔.๑ นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้รับการเสริมสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะและเทคนิค

ด้านการพัฒนานวัตกรรมตลอดจนการเขียนข้อเสนอโครงการอย่างเป็นระบบ 
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๔.๒ นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้รับแรงกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้เข้าใจและเห็นประโยชน์
ของการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถพัฒนาต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ใน     
เชิงพาณิชย์ และการสร้างมูลค่าเพ่ิม 

๔.3 นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้รับการส่งเสริมและสร้างให้เกิดเครือข่ายด้านการวิจัยและ                   
การพัฒนานวัตกรรมระหว่างนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

๕. กลุ่มเรื่องสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา  
โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖1 ได้จัดแบ่งกลุ่มเรื่องเพ่ือน าเสนอผลงานเข้าร่วมกิจกรรม  ดังนี้ 
1) กลุ่มเกษตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร (Agriculture, Industrial and 

Agricultural Technology) เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความมั่นคงทาง
อาหารและทางการเกษตร/ปศุสัตว์/ประมง อาทิ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร วิทยาการหลัง                
การเก็บเกี่ยว การออกแบบบรรจุภัณฑ์หีบห่อ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร/ปศุสัตว์/ประมง เครื่องมือ/
เครื่องจักรกล/อุปกรณ์ด้านการเกษตร/ปศุสัตว์/ประมง ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร 
การขนส่ง/โลจิสติกส์ของสินค้าทางการเกษตร/ปศุสัตว์/ประมง และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

2) กลุ่มอาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (Food and Health Products) เป็นนวัตกรรมที่เป็น
ผลิตภัณฑ์หรือการออกแบบพัฒนาเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในด้านการแปรรูป กระบวนการผลิตอาหาร การ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมาใช้อุปโภคบริโภคที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตหรือใช้เพ่ือสุขอนามัย และ
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เครื่องส าอาง อาหารส าเร็จรูป เครื่องปรุงรสอาหาร 
อาหารเสริม เป็นต้น  

3) กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) 
เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดีต่อประชาชน อาทิ 
ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข เครื่องมือ/อุปกรณ์/ชุดทดสอบทางการแพทย์และสาธารณสุข 
ผลิตภัณฑ์เวชส าอางค์ ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เพ่ือความงาม นวัตกรรมเพ่ือลดอุบัติเหตุ/ลดอัตรา   
การตาย นวัตกรรมเพ่ือผู้สูงอายุ/ผู้ทุพพลภาพ นวัตกรรมเพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะทางกายและทางจิต และอ่ืนๆ             
ที่เก่ียวข้อง 

4) กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ ระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม ปัญญาประดิษฐ์ 
และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Smart Devices, Mechatronics, Digital, Artificial Intelligence & 
Embedded Technology) เป็นการออกแบบและสร้างนวัตกรรมอุปกรณ์ทั้งเชิง Software และ 
Hardware ที่น ามาใช้ประโยชน์ในงานด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทุกประเภท ทั้งที่ใช้ประโยชน์
ได้ในปัจจุบันและอนาคต การปรับปรุงกระบวนการผลิต สภาวะแวดล้อม และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เทคโนโลยี
หุ่นยนต์ (Robotech) เทคโนโลยีด้านการเงิน (Fintech) อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (IOT) และ
เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) เพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นต้น 

5) กลุ่มสร้างสรรค์วัฒนธรรม การศึกษาและสังคม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Cultural 
Creativity, Education and Social Science, Focusing on Quality of Life Improvement) คือ 
นวัตกรรมที่เกิดจากต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และความคิดสร้างสรรค์มาออกแบบพัฒนาและ
สร้างสิ่งประดิษฐ์เพ่ือการด ารงชีวิตประจ าวัน เช่น การออกแบบสถาปัตยกรรม ออกแบบภายใน การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ การออกแบบเครื่องแต่งกาย ออกแบบเครื่องประดับสื่อมัลติมีเดีย สื่อการเรียน            
การสอนและสื่อการเรียนรู้ส าหรับทุกระดับการศึกษาและชุมชน การออกแบบศิลปะและงานประยุกต์ศิลป์อ่ืนๆ 
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เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Business) เทคโนโลยีการท่องเที่ยว 
(Traveltech) รูปแบบการท่องเที่ยว  และการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เป็นต้น 

6) กลุ่มสิ่งแวดล้อมและพลังงาน (Environment and Energy) เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
เป็นประโยชน์ต่อการสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาทิ เทคโนโลยีในการผลิตพลังงานทดแทน พลังงาน
ทางเลือก พลังงานสะอาด เทคโนโลยี/อุปกรณ์เพ่ือการลดใช้พลังงาน ประหยัดพลังงาน การพัฒนา
อุตสาหกรรมพลังงาน การพัฒนาของเสียเพ่ือน ากลับมาใช้เป็นพลังงาน เครื่องมือ/อุปกรณ์เทคโนโลยีใน              
การรับมือกับปัญหา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบริหารจัดการทรัพยากรดิน/น้ า/ป่าไม้                 
การลดปัญหาภัยพิบัติต่างๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย ไฟป่า การลดมลภาวะทางอากาศ การจัดการสิ่งแวดล้อม 
และอ่ืนๆ                    ทีเ่กี่ยวข้อง 

7) กลุ่มเทคโนโลยีด้านความม่ันคง (Stability Technology) เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ อุปกรณ์สนาม เครื่องมือสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ การป้องกันและ
รับมือการก่อการร้ายและการคุกคามในรูปแบบต่างๆ การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในมิติพ้ืนที่ อาทิ 
ชายแดน ชายฝั่งทะเล และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

6. งบประมาณ 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย   

กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
๑๙๖ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 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 
 

*********************** 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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


กิจกรรมบม่เพาะเพ่ือพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจ าปี 2561 
ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2561 

ณ ห้องบอลรูม AB โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ 
 

 

แผนที่การเดินทาง 



ที่พกับริเวณใกล้เคียงส ำนกังำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) 

โรงแรม สถานที่ตดิตอ่ 
1. โรงแรมมารวยการ์เด้น 1 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรงุเทพฯ 10900 

โทรศัพท์ : 0-2561-0510 
www.maruaygardenhotel.com 

2. พหลโยธิน พาร์ค เพลส  2547 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 0-2942-7641 
www.parkplace.co.th 

3. KU Home 
    ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรงุเทพฯ 
10900 
โทรศัพท์ : 0-2579-0010-5 
www.kuhome-kasetsart.com 

4. โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น  79 ซอยวิภาวดีรังสิต 64 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี่ กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ : 0-2551-2191 
www.louistavernhotel-bkk.com 

5. โรงแรมรามาการเ์ด้น 9/9 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรงุเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ : 0-2558-7888 
www.ramagardenshotel.com 

6. โรงแรมมริาเคิล แกรนด์  
    คอนเวนช่ัน  

99 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรงุเทพฯ 10210 
e-mail : info@miraclegrandhotel.com 
โทรศัพท์ : 0-2575-5599 
www.th.miraclegrandhotel.com 

7. โรงแรมลโิวเทล เกษตรนวมินทร ์ 333 ถ.ประเสริฐมนูกจิ 2 (พหลโยธิน 34) แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
10900 
โทรศัพท์ : 09-5909-7000, 0-2941-9901-3 
โทรสาร : 0-2941-9904 
www.livotelhotel.com 

8. พรรณภัทร เพลส 181/11 ซ.พหลโยธิน 35 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 0-2513-3838, 08-8630-3000 
โทรสาร : 0-2513-3823 
www.pannapat.com 

* เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งที่รวบรวมจาก website เพ่ือประโยชน์แก่ผู้ประสงค์จะจองห้องพักในระหว่างงาน 
* กรุณาติดต่อไปยังโรงแรมที่พักนี้ด้วยตนเอง 
* วช. ไม่มีส่วนเก่ียวข้องในการด าเนินการเพ่ือจัดหาที่พักใดๆ ทั้งสิ้น 

 



โรงแรม สถานที่ตดิตอ่ 
9. โรงแรมนอร์ธเกต รัชโยธิน 248 ถ.รัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศัพท์ : 0-2939-7949 
www.northgatebangkok.com 

10. ซินนามอน เรสซเิดนซ ์ 62/67 ซ.วิภาวดี – รังสิต 42 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 0-2941-4360 
www.cinnamon-residence.com 

11. รูม แอท วิภา 71/14 ซ.วิภาวดีรังสิต 44 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรงุเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 09-2653-7474 
www.roomresidence.com 

12. รัชวิภาเรสซเิด้นท ์ 1/19 ซ.วิภาวดีรังสิต 38 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรงุเทพฯ 
10900 
โทรศัพท์ : 08-1104-8000 
e-mail : info@ratchavipa.com 
www.renthub.in.th/บบีี-รัชวิภาเรสซิเด้นท ์

13. ซีรีน บางกอก เบด แอนด์  
      เบรคฟาสต ์

159/5 ซ.รัชดาภิเษก 46/1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรงุเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 0-2930-2009, 08-1827-0842  
Email : baanserene1@gmail.com 
www.baanserene.com 

14. พี 24 แอทเกษตร ซ.พหลโยธิน 36 เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 0-2108-1424, 09-5536-6215 

 



ก าหนดการ 
กิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

ระหว่างวันที่ 27 – 28 มีนาคม ๒๕๖๑ 
ณ ห้องบอลรูม AB โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ 

 
วันที่ 27 มีนาคม 2561 
๐7.30 – ๐8.30 น.  ลงทะเบียน รบัเอกสารและเคร่ืองดื่ม-อาหารว่าง 
๐8.30 – ๐๙.00 น.  พิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยพลังนวัตกรรมสายอุดมศึกษา” 

โดย  ศ.นพ.สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล 
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ

09.00 – 09.20 น.  การบรรยายเร่ือง “เส้นทางการสนับสนุนนวัตกรรมสายอุดมศึกษา : วช. และเครือข่าย” 
โดย  ดร.วิภารัตน์  ดีอ่อง 

รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ
09.20 – 10.40 น.  การอภิปรายเรื่อง แนวคิดการท านวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ Thailand 4.0” 

โดย    ด้านสาธารณสุข เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร  
รศ.ดร.วรภัทร  ลัคนทินวงศ์ 
ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 วิทยากรด้านเทคโนโลยี พลังงาน สิ่งแวดล้อมและความมั่นคง 
ศ.ดร.ผดงุศักดิ์  รัตนเดโช 
ผู้อ ำนวยกำร Center of Excellence in Electromagnetic 
Energy Utilization in Engineering (CEEE) มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร ์

 วิทยากรด้านสังคม ศิลปะและวัฒนธรรม 
ผศ.ดร.อริศร์  เทียนประเสริฐ    
ประธานโครงการ Innovation Hubs กลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ด าเนินการอภิปรายโดย รศ.ดร.ก่อโชค  จันทวรางกูร 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

10.40 – 11.30 น.  การบรรยายเร่ือง “IP at work: ทรัพย์สินทางปัญญาสร้างรายได้” 
โดย  รศ.ดร.ดวงหทัย เพ็ญตระกูล 

ผู้อ านวยการสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
รศ.ดร.ปรินทร์  ชัยวิสุทธางกูร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

11.30 – 12.30 น.  การให้ความรูเ้ร่ือง “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการนวัตกรรมอย่างมีคุณภาพ” 
โดย  ศ.พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ  เดไปวา 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

12.30 – 13.30 น.  รับประทานอาหารกลางวนั 
 
 
 

 /13.30 – 17.00 น. ........ 
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๑๓.3๐ – ๑7.0๐ น.  กิจกรรมแบ่งกลุ่มการฝึกปฏิบัติตามกลุ่มเรื่อง 
  

กลุ่มเรื่อง ประเด็นในการฝกึปฏิบตัิ 
1. กลุ่มเกษตรอุตสาหกรรม เทคโนโลยีทางการเกษตร  

อาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 
2. กลุ่ มสาธารณสุ ข  สุ ขภาพ และ เทคโนโลยีทา ง 

การแพทย์ 
3. กลุ่ ม เทคโนโลยี เครื่ องกล อิ เล็ กทรอนิ กส์  และ         

ความมั่นคง 
4. กลุ่ มสร้ างสรรค์ วัฒนธรรม การศึกษาและสั งคม           

ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
5. กลุ่มเทคโนโลยีด้านความมั่นคง 

- วิทยากรบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนานวัตกรรม/
ชิ้นงาน รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ (Material) ที่ใช้ในการน าเสนอ
ผลงาน เช่น สื่อการน าเสนอ การจัดท าโปสเตอร์ การจัดท า 
Model เป็นต้น 

- น าเสนอ Concept Paper เพื่อวิพากษ์และให้ข้อคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน  

- คัดเลือกผลงานเพื่อเป็นตัวแทนกลุ่มน าเสนอแนวคิดนวัตกรรม
ตามกลุ่มเร่ือง 

  
วันที่ 28 มีนาคม 2561 
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.  ลงทะเบียน  
09.00 – 10.10 น.  การอภิปรายเร่ือง “ผลงานนวัตกรรมไทยในเวทีระดบัชาติและนานาชาติ” 

โดย  ศ.ดร.ผดุงศักดิ์  รัตนเดโช 
ผู้อ านวยการ Center of Excellence in Electromagnetic Energy Utilization in 
Engineering (CEEE) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
รศ.ดร.วรภัทร  ลัคนทินวงศ์ 
ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ด าเนินอภิปรายโดย   ศ.ดร.สนอง  เอกสิทธิ์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

10.10 – 11.10 น.  การอภิปรายเร่ือง “นวัตกรรมจากห้องทดลองสู่ Start up ธุรกิจวิจัย” 
โดย  นายปรินทร แจ้งทวี  

นางสาววรรณพร สุรวรเชษฐ์  
นายกฤชพล นิตินัยวินิจ 
บริษัท เลนส์ แอนด์ สมาร์ทคลาสรูม จ ากัด 

ด าเนินการอภิปรายโดย ศ.ดร.สนอง  เอกสิทธิ์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

11.10 – 12.30 น.  การบรรยายเร่ือง “เทคนิคการน าเสนอนวัตกรรมให้โดนใจ” 
โดย  ดร.ดุสิต อธินุวัฒน์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
อาจารย์สุภาวดี ทับกล่ า 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
นายจิรบูลย์  วิทยสิงห์ 
นายกสมาคมของขวัญของช าร่วยไทย และของตกแต่งบ้าน 

๑๒.3๐ – ๑๓.3๐ น.  รับประทานอาหารกลางวนั 
 
 
 
 

 
 
 

/13.30 – 15.30 น. ........ 
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13.30 – 15.30 น.  การน าเสนอแนวคิดนวัตกรรมที่มีความโดดเด่นใน 5 กลุ่มเรื่อง (น าเสนอกลุ่มละ 2 ผลงาน  ๆละ 5 นาที) 
1. กลุ่มเกษตรอุตสาหกรรม เทคโนโลยีทางการเกษตร  อาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 
2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 
3. กลุ่มเทคโนโลยีเครื่องกล อิเล็กทรอนิกส์ และความมั่นคง 
4. กลุ่มสร้างสรรค์วัฒนธรรม การศึกษาและสังคมที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
5. กลุ่มเทคโนโลยีด้านความมั่นคง 

15.30 – 16.00 น.  ประเด็นสรุปจากการบ่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา 
โดย  ศ.ดร.ผดุงศักดิ์  รัตนเดโช 

ผู้อ านวยการ Center of Excellence in Electromagnetic Energy Utilization in 
Engineering (CEEE) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
รศ.ดร.วรภัทร  ลัคนทินวงศ์ 
ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ  เดไปวา 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

16.00 – 16.30 น.  กล่าวปิดกิจกรรมการบ่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา 
  พิธีมอบเกียรติบัตร 

 ผลงานดาวเด่น 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา 

 โดย  ผู้บริหารส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และ 
คณะท างานส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา 

  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ เดินทางกลบัโดยสวัสดิภาพ 
 

************************* 
หมายเหตุ  ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมบม่เพาะเพ่ือพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจ าปี ๒๕๖1 
ระหว่างวันที่ ๒7 - 28 มีนาคม  ๒๕๖๑ 

ณ ห้องบอลรูม AB โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ 
 โปรดกรอกข้อมูลด้านล่าง ส่งคืน ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย ส านักงานคณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ (วช.) ทางโทรสาร ๐–๒๕๗๙-๐๔๕๕ หรือ ๐–๒๕๗๙–๐๑๐๙  ภายในวันที่ 15 มีนาคม ๒๕61  ด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ ๐ – ๒๕๖๑ - ๒๔๔๕ อรอนงค์  สิงห์บุบผา ต่อ  530  สุทธิพงษ์  ศรีน้อย ต่อ  ๕๑๗  

 

ชื่อสถาบันการศึกษา …………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………… 

ภาควิชา..................................................................................................คณะ....................................................................................................................... 

ที่อยู่ของสถาบันการศึกษา..................................................................................................................................................................................................... 

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

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะ 

 ชื่อ-นามสกุล............................................................................................................................................................................................................... 

                      อาจารย์  นักศึกษาระดับ   ปริญญาตร ี  ปริญญาโท   ปริญญาเอก 

                      มือถือ................................................................................e-mail address............................................................................................... 

 ชื่อ-นามสกุล............................................................................................................................................................................................................... 

                      อาจารย์  นักศึกษาระดับ   ปริญญาตร ี  ปริญญาโท   ปริญญาเอก 

                      มือถือ.................................................................................e-mail address............................................................................................ 

 (สามารถพิมพ์รายชื่อเพิ่มเติมได้) 

ผู้ประสานงาน 

ชื่อ-นามสกุล............................................................................................................................................................................................................... 

                   อาจารย์  นักศึกษาระดับ   ปริญญาตร ี  ปริญญาโท   ปริญญาเอก 

มือถือ......................................................................................................e-mail address............................................................................................... 

การส่งเอกสารเชิงแนวคิด (Concept Paper) 

  มีเอกสารเชิงแนวคิด (Concept Paper)            ไม่มีเอกสารเชิงแนวคิด (Concept Paper)   
      (Download แบบฟอร์มได้ที่ www.nrct.go.th) 
โปรดเลือกการแบ่งกลุ่มย่อยภาคบ่ายของวันที่ 27 มีนาคม 2561   (๑ ทีม ต่อ ๑ กลุ่มเท่านั้น) 
  ๑)  กลุ่มเกษตรอุตสาหกรรม เทคโนโลยีทางการเกษตร  อาหาร

และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 
  ๒)  กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 
  3)  กลุ่มเทคโนโลยีเครื่องกล อิเล็กทรอนิกส์ และความมั่นคง 

  4)  กลุ่มสร้างสรรค์วัฒนธรรม การศึกษาและสังคม ที่มุ่งเน้น   
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

  5)  กลุ่มสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

การรับประทานอาหารกลางวัน 

ประเภทอาหาร      อาหารทั่วไป    มังสวิรัต   อาหารอิสลาม    อ่ืนๆ ระบ ุ………………………………………………………………… 

แบบตอบรับ 



แบบฟอร์มการจัดท าเอกสารเชิงแนวคิด (Concept Paper) 
 
ชื่อผลงาน (ภาษาไทย) ............................................................................................................................. . 
ชื่อผลงาน (ภาษาอังกฤษ) .........................................................................................................................  
 
กลุ่มเรื่องนวัตกรรม (เลือกเพียง ๑ กลุ่มเรื่องเท่านั้น) 

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

สมองกลฝังตัว 
 5)  กลุ่มสร้างสรรค์วัฒนธรรม การศึกษาและสังคม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 6)  กลุ่มสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
 ๗)  กลุ่มเทคโนโลยีด้านความมั่นคง 
 
รายช่ือผู้น าเสนอโครงการ (สามารถพิมพ์เพิ่มได้) 

๑) ชื่อ – นามสกุล ............................................................................................ ............................................ 
นักศึกษาระดับ   ปริญญาตรี   ปริญญาโท    ปริญญาเอก    
เบอร์โทรศัพท์.................................................e-mail address …………………………………………………….. 

๒) ชื่อ – นามสกุล ........................................................................................................................................  
นักศึกษาระดับ   ปริญญาตรี   ปริญญาโท    ปริญญาเอก    
เบอร์โทรศัพท์................................................e-mail address …………………………..………………………….. 

 
อาจารย์ท่ีปรึกษา  (สามารถพิมพ์เพิ่มได้) 

๑) ชื่อ – นามสกุล ..................................................................................................................... .................. 
เบอร์โทรศัพท์.................................................e-mail address …………………………………………………….. 

๒) ชื่อ – นามสกุล ..................................................................................................................... ................... 
เบอร์โทรศัพท์.................................................e-mail address …………………………………………………….. 

 
รูปภาพนวัตกรรมพร้อมอธิบายตัวผลงานที่คาดว่าจะท า 
 
 

แบบร่างนวัตกรรมที่คาดว่าจะท า 
 

 
 



2 
 
 
๑. ที่มาและแนวคิดของการสร้างนวัตกรรม (ค าอธิบาย : แสดงให้เห็นถึงความส าคัญที่จ าเป็นต้องท า
นวัตกรรมเรื่องนี้ โดยก าหนดปัญหาให้ชัดเจนทั้งข้อเท็จจริงและผลกระทบของปัญหาที่เกิดข้ึน) 
............................................................................................................................. .......................................... 
................................................................................................................................................. ...................... 
............................................................................................................ ........................................................... 

๒. วัตถุประสงค์การสร้างนวัตกรรม (ค าอธิบาย : ระบุวัตถุประสงค์หลักของการสร้างนวัตกรรมอย่างชัดเจน
เป็นข้อๆ เรียงล าดับความส าคัญ โดยมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับความส าคัญและที่มาของปัญหา ตลอดจน
ชื่อของนวัตกรรม) 
............................................................................................................................. .......................................... 
................................................................................... ....................................................................................  
............................................................................................................................. .......................................... 

3. การทบทวนวรรณกรรมและสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง (ค าอธิบาย : เป็นการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานทาง
วิชาการที่ผ่านมา ทั้งในรูปแบบของบทความวิจัยและสิทธิบัตร เพ่ือใช้ในการพัฒนางานใหม่ โดยเนื้อหาของ
วรรณกรรมที่ทบทวนต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และค าถามของการท านวัตกรรม ด้วยการทบทวน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง (Literature Review) สอบถามความคิดเห็นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องและแสวงหาแนวทางที่
น่าจะเป็นไปได้จากทฤษฎี/สมมติฐานในสาขาวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง) 
............................................................................................................................. .......................................... 
........................................................................................ ............................................................................... 
............................................................................................................................. .......................................... 
๔. ขอบเขตการท างานของนวัตกรรม (ค าอธิบาย : คุณลักษณะเฉพาะของนวัตกรรม ขอบเขตหรือ            
ขีดความสามารถท่ีนวัตกรรมนั้นสามารถท าได้) 
............................................................................................................................. .......................................... 
............................................................................................................................. .......................................... 
.................................................................. .....................................................................................................  
 
๕. หลักการ วิธีการ ขั้นตอนการสร้างและการทดสอบการท างานของนวัตกรรม  [ค าอธิบาย : วิธีการ 
(Methodology) กลไกการท างาน (Mechanism) การทดลอง (Experiment) การทดสอบ (Test) การ
ตรวจสอบ (Examination) และการวิเคราะห์ทางสถิติหรือตัวแปรที่เก่ียวข้อง] 
............................................................................................................................. .......................................... 
.................................................................................................................................. .....................................  
............................................................................................ ........................................................................... 

๖. จุดเด่นของนวัตกรรม (ค าอธิบาย : สิ่งใดสิ่งหนึ่งของนวัตกรรมที่มีความแตกต่างจากนวัตกรรมอ่ืนใน
ประเภทเดียวกัน) 
....................................................................... ................................................................................................  
............................................................................................................................. .......................................... 
............................................................................................................................. .......................................... 
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๗. ประโยชน์และคุณค่าของนวัตกรรม (ค าอธิบาย : แสดงความคาดหมาย วิธีการ หรือแนวทางที่จะน า
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ พร้อมระบุกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับประโยชน์ และผลกระทบจากนวัตกรรมที่   คาด
ว่าจะเกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน) 
......................................................................................................... .............................................................. 
............................................................................................................................. .......................................... 
...................................................................................................................................................... ................. 

๘. เอกสารอ้างอิง (ค าอธิบาย : ระบุแหล่งหรือที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ในการเขียนที่มา แนวคิด การทบทวน
วรรณกรรมและสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง) 

 
หนังสือ 
ชื่อผู้แต่ง. ปีที่พิมพ์.  ชื่อเรื่อง.  ครั้งที่พิมพ์.  สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์. 

 
ฐานข้อมูลออนไลน์จากอินเทอร์เน็ต  (World Wide Web) 
ชื่อผู้เขียน หรือหน่วยงานผู้รับผิดชอบ.  ปีที่บันทึกข้อมูล.  “ชื่อเรื่อง/ชื่อบทความ.”   

              [ระบบออนไลน์].   แหล่งที่มา  ชื่อที่อยู่ของอินเทอร์เน็ต    (วัน เดือน ปีที่สืบค้น). 
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1. จัดพิมพ์ด้วยตัวอักษร Angsana News  หรือ TH Sarabun ขนาด 16pt. จัดท าข้อมูลไม่เกิน                       
5 หน้ากระดาษ A4 

2. ดาวน์โหลดแบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม และแบบฟอร์มเอกสารเชิงแนวคิด (Concept Paper) ได้ที่ 
www.nrct.go.th  

3. จัดพิมพ์เอกสารเชิงแนวคิด (Concept Paper) ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ตามแบบฟอร์มที่ วช. ก าหนด     
โดยเย็บมุมกระดาษส่งข้อเสนอโครงการ จ านวน 20 ชุด (ตัวจริง 1 ชุด + ส าเนา 19 ชุด) พร้อมแผ่น
บันทึกข้อมูล จ านวน 1 แผ่น/โครงการ (แยกแผ่น CD เป็นรายโครงการ กรณีส่งมากกว่า 1 โครงการ) ให้ 
Save file เป็น Microsoft Word และ PDF และรูปภาพประกอบขอให้ save file ภาพเป็น jpg., png. 
แยกออกมาต่างหาก 

4. วช. ไม่รับเอกสารเชิงแนวคิด (Concept Paper) ที่ส่งผ่านทาง e-mail หรือทางโทรสาร 

5. ส่งเอกสารเชิงแนวคิด (Concept Paper) มาท่ี 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
๕. รับเอกสารเชิงแนวคิด (Concept Paper)  โดยจัดส่งให้ถึง วช. ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561 เท่านั้น 
๖. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่ ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย 

กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
โทรศัพท์ ๐-๒๕๖๑-๒๔๔๕    อรอนงค์  สิงห์บุบผา  ต่อ 530 

สุทธิพงษ์  ศรีน้อย ต่อ 517 
e-mail address : rinudom@nrct.go.th 

 
 
 
 
 
 

ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย 
กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
196   ถ.พหลโยธิน   เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900 

 
 

[เอกสารเชิงแนวคิด (Concept Paper) สายอุดมศึกษา 

ค าช้ีแจงแนบท้าย 

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