โครงการ
กิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจาปี ๒๕๖1
ระหว่างวันที่ ๒7 - 28 มีนาคม ๒๕๖1
ณ ห้องบอลรูม AB โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ
จัดโดย สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
*****************
๑. ความเป็นมา
ตามที่ รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการนาผลงานวิจัยและผลงานประดิษฐ์คิดค้นด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประเทศ ควบคู่กับการพัฒนาระบบวิจัยและนวัตกรรมให้ตอบสนองความต้องการ
ของภาคการผลิ ตและบริ การ โดยให้ ค วามส าคั ญต่ อการเชื่อ มโยงระหว่ างหน่ ว ยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
สถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษา รวมทั้งการสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการต่อยอดและใช้
ประโยชน์ องค์ความรู้และเทคโนโลยีจ ากการวิจัยและการประดิษฐ์ คิดค้นในเชิงพาณิช ย์ โดยมีนโยบายให้
พิจารณากาหนดแนวทางในการบ่มเพาะและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม ทั้งที่ประดิษฐ์คิดค้น
โดยเยาวชนและประชาชนทั่วไป รวมถึงการแปลงนวัตกรรมให้เป็นสินค้าออกสู่ตลาด โดยใช้กลไกประชารัฐที่มี
ภาคเอกชนมาร่วมดาเนินการ นั้น
ในการนี้ สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งได้ให้ความสาคัญต่อการสร้างนักวิจัยและ
นักประดิษฐ์ในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาการประดิษฐ์คิดค้น
ในสถาบันการศึกษา โดยเสริมสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะและเทคนิคด้านการประดิษฐ์คิดค้น และ
นวัต กรรม กระตุ้ น และสร้ างแรงจู งใจให้ เข้ าใจและเห็ น ถึงความส าคัญของการวิ จัย และนวัต กรรม โดยมี
การดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖1 วช. ได้กาหนดจัดกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยและ นักประดิษฐ์สายอุดมศึกษาดังนี้
๑. กิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา 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. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้างและพัฒนาเยาวชนให้เป็นนักวิจัย/นักประดิษฐ์ที่มีคุณภาพ
2.2 เพื่อบ่มเพาะความรู้ในการเป็นนักวิจัย/นักประดิษฐ์ พร้อมทั้งการสร้างแรงบันดาลใจในการ
พัฒนานวัตกรรมที่จะมุ่งไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
2.3 เพื่อส่งเสริมให้นิสิต 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
ของการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่ส ามารถพัฒนาต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ใน
เชิงพาณิชย์ และการสร้างมูลค่าเพิ่ม
๔.3 นิสิต นักศึกษาในระดับ อุดมศึกษาได้รับการส่งเสริมและสร้างให้เกิดเครือข่ายด้านการวิจัยและ
การพัฒนานวัตกรรมระหว่างนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
๕. กลุ่มเรื่องสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา
โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖1 ได้จัดแบ่งกลุ่มเรื่องเพื่อนาเสนอผลงานเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
1) กลุ่มเกษตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร (Agriculture, Industrial and
Agricultural Technology) เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความมั่นคงทาง
อาหารและทางการเกษตร/ปศุ สั ต ว์ / ประมง อาทิ การแปรรู ป ผลผลิ ต ทางการเกษตร วิ ท ยาการหลั ง
การเก็ บ เกี่ ย ว การออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ์ หี บ ห่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างการเกษตร/ปศุ สั ต ว์ / ประมง เครื่ อ งมื อ /
เครื่องจักรกล/อุปกรณ์ด้านการเกษตร/ปศุสัตว์/ประมง ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร
การขนส่ง/โลจิสติกส์ของสินค้าทางการเกษตร/ปศุสัตว์/ประมง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) กลุ่มอาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (Food and Health Products) เป็นนวัตกรรมที่เป็น
ผลิตภัณฑ์หรือการออกแบบพัฒนาเพื่อนามาใช้ประโยชน์ในด้านการแปรรูป กระบวนการผลิตอาหาร การ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมาใช้อุปโภคบริโภคที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตหรือใช้เพื่อสุขอนามัย และ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เครื่องสาอาง อาหารสาเร็จรูป เครื่องปรุงรสอาหาร
อาหารเสริม เป็นต้น
3) กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med)
เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดีต่อประชาชน อาทิ
ผลิ ตภัณฑ์ ทางการแพทย์ และสาธารณสุ ข เครื่องมือ /อุปกรณ์ /ชุดทดสอบทางการแพทย์และสาธารณสุ ข
ผลิตภัณฑ์เวชสาอางค์ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม นวัตกรรมเพื่อลดอุบัติเหตุ/ลดอัตรา
การตาย นวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ/ผู้ทุพพลภาพ นวัตกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะทางกายและทางจิต และอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
4) กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ ระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม ปัญญาประดิษฐ์
และเทคโนโลยีสมองกลฝังตั ว (Smart Devices, Mechatronics, Digital, Artificial Intelligence &
Embedded Technology) เป็นการออกแบบและสร้างนวัตกรรมอุปกรณ์ทั้งเชิง Software และ
Hardware ที่นามาใช้ประโยชน์ในงานด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทุกประเภท ทั้งที่ใช้ประโยชน์
ได้ในปัจจุบันและอนาคต การปรับปรุงกระบวนการผลิต สภาวะแวดล้อม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เทคโนโลยี
หุ่นยนต์ (Robotech) เทคโนโลยีด้านการเงิน (Fintech) อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (IOT) และ
เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นต้น
5) กลุ่มสร้างสรรค์วัฒนธรรม การศึกษาและสังคม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Cultural
Creativity, Education and Social Science, Focusing on Quality of Life Improvement) คือ
นวัตกรรมที่เกิดจากต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และความคิดสร้างสรรค์มาออกแบบพัฒนาแล ะ
สร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อการดารงชีวิตประจาวัน เช่น การออกแบบสถาปัตยกรรม ออกแบบภายใน การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ การออกแบบเครื่องแต่งกาย ออกแบบเครื่องประดับสื่อมัลติมีเดีย สื่อการเรียน
การสอนและสื่อการเรียนรู้สาหรับทุกระดับการศึกษาและชุมชน การออกแบบศิลปะและงานประยุกต์ศิลป์อื่นๆ
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เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Business) เทคโนโลยีการท่องเที่ยว
(Traveltech) รูปแบบการท่องเที่ยว และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เป็นต้น
6) กลุ่มสิ่งแวดล้อมและพลังงาน (Environment and Energy) เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
เป็นประโยชน์ต่อการสร้ างความมั่น คงทางพลังงาน อาทิ เทคโนโลยีในการผลิตพลังงานทดแทน พลังงาน
ทางเลื อ ก พลั ง งานสะอาด เทคโนโลยี / อุ ป กรณ์ เ พื่ อ การลดใช้ พ ลั ง งาน ประหยั ด พลั ง งาน การพั ฒ นา
อุตสาหกรรมพลั งงาน การพัฒนาของเสี ยเพื่อนากลั บมาใช้เป็นพลั งงาน เครื่องมือ/อุปกรณ์เทคโนโลยีใน
การรั บ มื อ กั บ ปั ญ หา การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรดิ น /น้ า/ป่ า ไม้
การลดปัญหาภัยพิบัติต่างๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย ไฟป่า การลดมลภาวะทางอากาศ การจัดการสิ่งแวดล้อม
และอื่นๆ
ทีเ่ กี่ยวข้อง
7) กลุ่มเทคโนโลยีด้านความมั่นคง (Stability Technology) เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ อุปกรณ์สนาม เครื่องมือสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ การป้องกันและ
รับ มือการก่อการร้ายและการคุกคามในรูปแบบต่างๆ การรักษาความสงบเรียบร้ อยภายในมิติพื้นที่ อาทิ
ชายแดน ชายฝั่งทะเล และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. งบประมาณ
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย
กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (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
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