(สำเนำ)
ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ
เรื่อง กำรประกวดผลงำนสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสำยอำชีวศึกษำ ประจำปี ๒๕๖๐
**************
สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) เล็งเห็นถึงควำมสำคัญของกำรสร้ำงเยำวชน นักวิจัย
และนั กประดิ ษฐ์ จึ งได้ร่ ว มกับ ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีว ศึก ษำ (สอศ.) จัดกิจกรรมในกำร
เสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำกำรประดิษฐ์คิดค้นของอำจำรย์
และนักศึกษำในสถำบันกำรศึกษำสังกัด สอศ. ให้ เข้มแข็ง เพื่อให้เกิดควำมรู้และทักษะด้ำนกำรวิจัยและ
กำรประดิษฐ์คิดค้นอย่ำงต่อเนื่อง มีแบบแผน และเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งเป็นกำรจุดประกำยแนวคิดและ
เปิดโอกำสให้เยำวชนได้พัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมคิดสร้ำงสรรค์เพื่อก้ำวสู่กำรเป็นนักวิจัย
และนักประดิษฐ์คิดค้นที่ดีและ มีคุณภำพ และสนับสนุนให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ที่มีศักยภำพ สำมำรถเผยแพร่
ต่อเวทีระดับชำติ ระดับนำนำชำติ และพัฒนำสู่กำรต่อยอดในเชิงพำณิชย์ได้ต่อไป ซึ่งได้จัดทำรำยละเอียด
แนบท้ำยประกำศนี้ เพื่อใช้ประกอบกำรเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์เข้ำร่วมกิจกรรม “กำรประกวดผลงำน
สิ่ งประดิ ษฐ์ และนวั ตกรรมสำยอำชี วศึ กษำ” โดยมี กำหนดระยะเวลำให้ ผู้ ที่ ประสงค์จะเสนอผลงำน
สิ่งประดิษฐ์เพื่อขอรับรำงวัลฯ จัดส่งรำยละเอียดถึง ฝ่ำยจัดกำรควำมรู้กำรวิจัย กองประเมินผลและจัดกำร
ควำมรู้กำรวิจัย สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ ภำยในระยะเวลำที่กำหนด
ผู้สนใจโปรดติดต่อสอบถำมรำยละเอียดได้ในเวลำรำชกำร
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ข้อกำหนดและแบบเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์เพื่อเข้ำร่วมประกวด
“กำรประกวดผลงำนสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสำยอำชีวศึกษำ”
จัดโดย สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) ร่วมกับ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ (สอศ.)

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

๑. ข้อกำหนด “กำรประกวดผลงำนสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสำยอำชีวศึกษำ”
สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) เล็งเห็นถึงควำมสำคัญของกำรสร้ำงเยำวชน นักวิจัย
และนั กประดิ ษฐ์ จึ งได้ร่ ว มกับ ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีว ศึ ก ษำ (สอศ.) จัดกิจกรรมในกำร
เสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำกำรประดิษฐ์คิดค้นของอำจำรย์
และนักศึกษำในสถำบันกำรศึกษำสังกัด สอศ. ให้เข้มแข็ง เพื่อให้เกิดควำมรู้และทักษะด้ำนกำรวิจัยและ
กำรประดิษฐ์คิดค้นอย่ำงต่อเนื่อง มีแบบแผน และเป็นรูปธรรม พร้อมทั้ งเป็นกำรจุดประกำยแนวคิดและ
เปิดโอกำสให้เยำวชนได้พัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมคิดสร้ำงสรรค์เพื่อก้ำวสู่กำรเป็นนักวิจัยและ
นักประดิษฐ์คิดค้นที่ดีและ มีคุณภำพ และสนับสนุนให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ที่มีศักยภำพ สำมำรถเผยแพร่ต่อเวที
ระดับชำติ ระดับนำนำชำติ และพัฒนำสู่ก ำรต่อยอดในเชิงพำณิชย์ได้ต่อไป โดยออกเป็นข้อกำหนดในกำร
ประกวดผลงำนสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสำยอำชีวศึกษำ ประจำปี ๒๕๖๐ ดังนี้
ข้อ ๑ วัตถุประสงค์ของกำรจัดประกวด
๑) เพื่อกระตุ้นและสร้ำงแรงจูงใจให้เยำวชนได้เข้ำใจและเห็นประโยชน์ของกำรวิจัยและ
กำรประดิษฐ์คิดค้นเพื่อสร้ำงสรรค์ผลงำนในเชิงนวัตกรรมที่สำมำรถพัฒนำต่อยอดสู่กำรใช้ประโยชน์ใน
เชิงพำณิชย์ รวมทั้งกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มและเพิ่มมูลค่ำอย่ำงเป็นรูปธรรม
๒) เพื่อเป็นเวทีให้แก่ผลงำนประดิษฐ์ที่มีศักยภำพให้สำมำรถก้ำวสู่กำรแข่งขันในเวที
ระดับชำติและนำนำชำติ
๓) เพื่อส่งเสริมและสร้ำงให้เกิดเครือข่ำยด้ำนกำรวิจัยและกำรประดิษฐ์คิดค้นระหว่ำง
นักศึกษำและอำจำรย์ในสถำบันกำรอำชีวศึกษำ
ข้อ ๒ กลุ่มเรื่องสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสำยอำชีวศึกษำ
วช. ขอเชิญนิสิตนักศึกษำทุกระดับกำรศึกษำในสถำบันกำรอำชีว ศึกษำที่ผ่ำนกิจกรรม
บ่ ม เพำะนั ก ประดิ ษ ฐ์ ส ำยอำชี ว ศึ ก ษำ จั ด ท ำข้ อ เสนอโครงกำรและผลงำนสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ เ พื่ อ ขอรั บ
กำรพิจำรณำจำกคณะทำงำนโครงกำรส่งเสริมกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสำยอำชีวศึกษำ โดยใน
ปีงบประมำณ ๒๕๖๐ ได้จัดแบ่งกลุ่มสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อนำเสนอเข้ำร่วมกำรประกวด จำนวน ๕
กลุ่ม ดังนี้
1) กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio–Tech)
เป็ นสิ่ งประดิ ษฐ์ ที่เป็ นผลิ ตภั ณฑ์ หรื อกำรออกแบบพัฒนำ เพื่อนำมำใช้ประโยชน์ ในด้ ำนทรั พยำกรพื ช
ทรัพยำกรสัตว์ ทรัพยำกรประมง ทรัพยำกรป่ำไม้ ทรัพยำกรน้ำเพื่อกำรเกษตร กำรแปรรูป กระบวนกำรผลิต
อำหำร กำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์ อุตสำหกรรมเกษตร ระบบเกษตร ทรัพยำกรดิน ธุรกิจกำรเกษตร วิศวกรรม
และเครื่องจักรกลกำรเกษตร สิ่งแวดล้อมทำงกำรเกษตร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เทคโนโลยีกำรเกษตร
(Agritech) และเทคโนโลยีอำหำร (Foodtech) เป็นต้น

/๒. ........

๒
2) กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness &
Bio-Med) เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ออกแบบพัฒนำและสร้ำงเพื่อส่งเสริมและมุ่งหมำยในกำรป้องกันกำรเกิดโรค
ดูแล รักษำ และบำบัดโรค กำรตรวจสอบและวินิจฉัย โรค กำรสร้ำงเสริมสุขภำพและคุณภำพชีวิตของ
ผู้ป่วยและประชำกร เช่น ผลิตภัณฑ์สุขภำพ อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิต ผลิตภัณฑ์
ธรรมชำติ (Natural Products) สมุ น ไพร เทคโนโลยี สุ ข ภำพ (Healthtech) เทคโนโลยี ก ำรแพทย์
(Meditech) และสปำ เป็นต้น
3) กลุ่ ม เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ อั จ ริ ย ะ ระบบเครื่ อ งกลที่ ใ ช้ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ค วบคุ ม
ปัญญาประดิ ษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Smart Devices, Mechatronics, Digital, Artificial
Intelligence & Embedded Technology) เป็ น กำรออกแบบและสร้ ำ งสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ อุ ป กรณ์ ทั้ ง เชิ ง
Software และ Hardware ที่นำมำใช้ประโยชน์ในงำนด้ำนวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสำหกรรมทุกประเภท
ทั้ งที่ ใช้ ประโยชน์ ได้ ในปั จจุ บั นและอนำคต กำรปรั บปรุ งกระบวนกำรผลิ ต สภำวะแวดล้ อม และอื่ นๆ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) เทคโนโลยีด้ำนกำรเงิน (Fintech) อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์
โดยไม่ต้องใช้คน (IOT) และเทคโนโลยี กำรศึกษำ (Edtech) เพื่อใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
เป็นต้น
4) กลุ่มสร้างสรรค์วัฒนธรรม การศึกษาและสังคม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต
( Cultural Creativity, Education and Social Science, Focusing on Quality of Life
Improvement) คือ สิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจำกต้นทุนทำงศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และควำมคิดสร้ำงสรรค์
มำออกแบบพั ฒนำและสร้ ำงสิ่ งประดิ ษฐ์ เพื่อกำรดำรงชีวิตประจำวัน เช่น กำรออกแบบสถำปัตยกรรม
ออกแบบภำยใน กำรออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ กำรออกแบบเครื่องแต่งกำย ออกแบบเครื่องประดับ
สื่อมัลติมีเดีย สื่อกำรเรียนกำรสอนและสื่อกำรเรียนรู้สำหรับทุกระดับกำรศึกษำและชุมชน กำรออกแบบ
ศิ ล ปะและงำนประยุ กต์ ศิ ล ป์ อื่ น ๆ เทคโนโลยี กำรออกแบบ (Designtech) ธุ รกิ จไลฟ์ ส ไตล์ (Lifestyle
Business) เทคโนโลยี กำรท่ องเที่ ย ว (Traveltech) รู ปแบบกำรท่ องเที่ ยว และกำรเพิ่ มประสิ ท ธิ ภ ำพ
กำรบริกำร (Service Enhancing) เป็นต้น
5) กลุ่ มสิ่ งแวดล้ อมและพลั งงาน เป็ นสิ่ งประดิ ษฐ์ ที่ ออกแบบพั ฒนำและสร้ ำ งเพื่ อ
กำรแก้ไขและฟื้นฟู บำรุงรักษำ ปรับปรุงคุณภำพและตรวจวิเครำะห์ทำงสิ่งแวดล้อม กำรพัฒนำระบบพลังงำน
ทำงเลือก กำรตรวจวัด กำรอนุรักษ์พลังงำน และเทคโนโลยีพลังงำนสะอำด เช่น กำรกำจัดขยะ มลพิษทำง
อำกำศ น้ำเน่ำเสีย เซ็นเซอร์ทำงสิ่งแวดล้อมและพลังงำน กำรผลิตพลังงำนจำกธรรมชำติ
โซล่ำ
เซลล์ พลังงำนจำกขยะ นวัตกรรมเพื่อกำรประหยัดพลังงำน และพลังงำนรูปแบบใหม่ เป็นต้น
ข้อ ๓ ประเภทรำงวัลและกำรให้รำงวัล
ในปีงบประมำณ ๒๕๖๐ วช. ได้กำหนดหลักเกณฑ์กำรให้รำงวัลผลงำนประดิษฐ์คิดค้น ๒
ประเภท ดังนี้
๑) รางวัลการเขียนข้อเสนอโครงการ พิจารณาทุกกลุ่มเรื่องในภาพรวม โดยให้รางวัล
ดังนี้
๑.๑) รำงวัลระดับดีเด่น จำนวน ๑ รำงวัลๆ ละ ๕,๐๐๐ บำท พร้อมเกียรติบัตร
๑.๒) รำงวัลระดับดีมำก จำนวน ๑ รำงวัลๆ ละ ๔,๐๐๐ บำท พร้อมเกียรติบัตร
๑.๓) รำงวัลระดับดี จำนวน ๑ รำงวัลๆ ละ ๓,๐๐๐ บำท พร้อมเกียรติบัตร
/๒) ............

๓
๒) รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม แบ่งการให้ร างวัลเป็น รายกลุ่มเรื่ อง
โดยในแต่ละกลุ่มเรื่องแบ่งการให้รางวัล ดังนี้
๒.๑) รำงวัลระดับดีเด่น กลุ่มเรื่องละ ๑ รำงวัลๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บำท พร้อมถ้วยรำงวัล
และเกียรติบัตร
๒.๒) รำงวัลระดับดีมำก กลุ่มเรื่องละ ๑ รำงวัลๆ ละ ๗,๐๐๐ บำท พร้อมถ้วยรำงวัล และ
เกียรติบัตร
๒.๓) รำงวัลระดับดี กลุ่มเรื่องละ ๑ รำงวัลๆ ละ ๕,๐๐๐ บำท พร้อมถ้วยรำงวัล และ
เกียรติบัตร
๓) รางวัลสุดยอดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม คัดเลือกจำกผลงำนที่ได้รับรำงวัลระดับ
ดีเด่นของแต่ละกลุ่มในแต่ละภูมิภำค นำมำพิจำรณำให้รำงวัลในภำพรวม มีจำนวน 1 รำงวัล เป็นเงิน
๓๕,๐๐๐ บำท พร้อมถ้วยรำงวัลและเกียรติบัตร
อนึ่ง หำกไม่มีผลงำนสมควรได้รับรำงวัลระดับดีเด่น รำงวัลระดับดีมำก หรือรำงวัลระดับ
ดีในกลุ่มเรื่องใด และมีเงินรำงวัลที่ยังไม่ได้จ่ำย ให้นำเงินรำงวัลที่ยังไม่ได้จ่ำยไปเพิ่มจำนวนรำงวัลในระดับ
รองลงมำที่สมควรได้รับรำงวัลในด้ำนๆ นั้น หรือต่ำงกันได้
ข้อ ๔ กำรเสนอขอรับรำงวัลและคุณสมบัติของผลงำนที่ขอรับรำงวัล
๑) ต้องเป็ น ผู้ ที่กำลั งศึกษำอยู่ในสถำบันกำรศึกษำระดับ อำชีว ศึกษำในประเทศไทย
โดยส่งผลงำนเป็นทีม ไม่จำกัดจำนวนกำรส่งผลงำน
๒) สิ่งประดิษฐ์ที่เสนอขอรับรำงวัลจะต้องสอดคล้องกับกลุ่มเรื่องที่ วช. กำหนดกลุ่ม
เรื่องใดกลุ่มเรื่องหนึ่ง
๓) สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ที่ เ สนอขอรั บ รำงวั ล ต้ อ งมี ค วำมเป็ น นวั ต กรรมหรื อ กำรเป็ น สิ่ ง ใหม่
และ/หรือปรับปรุงใหม่ที่แสดงออกถึงกำรพัฒนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย หรือควำมชำญฉลำดในกำรประดิษฐ์
คิดค้นมีควำมปลอดภัย ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและควำมมั่นคงของประเทศ มีควำมเหมำะสมและ
ง่ำยต่อกำรใช้งำน ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมำะสมกับผลงำน หำได้ง่ำย มีต้นทุนต่ำ โดยต้องมีกำรนำองค์ควำมรู้
จำกกำรวิจัยหรือหลักวิชำกำรที่เกี่ยวข้องมำประยุกต์ใช้หรือสนับสนุนกำรประดิษฐ์คิดค้น
๔) ผลงานที่ส่งเข้าร่ วมประกวด ต้องระบุข้อมูลให้ชัดเจนว่า เคยผ่านการเข้า ร่ วม
ประกวดจากเวทีอื่นหรื อไม่ เมื่อไหร่ และได้รับ/ไม่ได้รับรางวัล และ/หรือเคยผ่านการเข้าร่วมการ
ประกวดของ วช. หรือไม่ เมื่อไหร่ และได้รับ/ไม่ได้รับรางวัล ทั้งนี้ กรณีที่รับรางวัลมาจากเวทีอื่น
ผลงานนั้นมีสิทธิ์ที่จะได้รับการพิจารณาการได้รับรางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
สายอาชี ว ศึ ก ษาของ วช. ได้ แต่ ห ากเป็ น ผลงานที่ เ คยได้รั บ รางวั ล การประกวดสิ่ ง ประดิษ ฐ์ และ
นวัตกรรมสายอาชีวศึกษาของ วช. แล้วกรณีที่จะมีสิทธิในการพิจารณาการได้รับรางวัล ฯ นั้น จะต้อง
แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาต่อยอด และควรนา Model ที่พัฒนาแล้วมาจัดแสดง ไม่ควรใช้ Version
เดิม หรือนาเสนอ Version ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างแท้จริง
๕) วช. จะไม่พิจำรณำสิ่งประดิษฐ์ที่ลอกเลียนแบบผลงำนฯ ของผู้อื่น
๖) ผู้สนใจเสนอสิ่งประดิษฐ์ขอรับรำงวัล ต้องเสนอรำยละเอียดผลงำนตำมแบบฟอร์ม
กำรเสนอผลงำนให้ วช. พิจำรณำภำยในเวลำที่กำหนด
/๕. ........

๔
ข้อ ๕ ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรวิ จั ย แห่ ง ชำติ เป็ น ผู้ คั ด เลื อ กตั ด สิ น ผลงำนสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์
ที่ ส มควรได้ รั บ รำงวั ล ซึ่ ง ด ำเนิ น งำนโดยคณะท ำงำนโครงกำรส่ ง เสริ ม กำรวิ จั ย สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ และ
นวัตกรรมสำยอำชีวศึกษำ ที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภำครัฐและเอกชน
ทั้งนี้ ผลกำรตัดสินของ วช. ถือเป็นที่สุด จะอุทธรณ์มิได้ และหำกพบหลักฐำนในภำยหลัง
ว่ำผลงำนที่ได้รับรำงวัลขำดคุณสมบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง วช. พิจำรณำเพิกถอนผลกำรตัดสินและเรียกคืน
รำงวัลที่รับไปแล้วทั้งหมด
ข้อ ๖ หลักเกณฑ์กำรพิจ ำรณำรำงวัล “รำงวัลสิ่ งประดิษฐ์ และนวัตกรรมสำยอำชีวศึกษำ”
มีหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำให้รำงวัล ดังนี้
๑) ควำมคิดสร้ำงสรรค์และควำมแปลกใหม่
๒) ควำมสมบูรณ์ของผลงำน
๓) กำรมีมูลค่ำทำงกำรตลำดและกำรนำไปใช้แก้ปัญหำของผลงำน
๔) กำรนำไปใช้ประโยชน์ในมิติต่ำงๆ
ข้ อ ๗ ผลงำนสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ แ ละนวั ต กรรมสำยอำชี ว ศึ ก ษำที่ ผ่ ำ นกำรคั ด เลื อ กจำกคณะ
กรรมกำรฯ จะต้องร่วมจัดนิทรรศกำรนำเสนอผลงำนเพื่อให้คณะกรรมกำรฯ ได้พิจำรณำตัดสินรำงวัลฯ
ในกำรจั ด กิ จ กรรมประกวดสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ แ ละนวั ต กรรมสำยอำชี ว ศึ ก ษำ ในช่ ว งเดื อ นมิ ถุ น ำยน –
กรกฎำคม ตำมภูมิภำคที่ วช. กำหนดจัดงำน โดย วช. จะมีหนังสือแจ้งให้ทรำบต่อไป
๒. แบบเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสำยอำชีวศึกษำ ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๐
ผู้สนใจและประสงค์จะเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์เพื่อขอรับรำงวัลฯ ต้องจัดทำเอกสำรรำยละเอียด
เกี่ยวกับผลงำนฯ ตำมแบบฟอร์มที่ วช. กำหนดแนบท้ำยเท่ำนั้น ส่งมำยัง
ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย
กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
(ภาค ..........................)
จ ำนวน ๑๕ ชุ ด (ตั ว จริ ง ๑ ชุ ด และส ำเนำ ๑๔ ชุ ด ) พร้ อ มแผ่ น บั น ทึ ก ข้ อ มู ล (CD) จ ำนวน ๑ แผ่ น
ภำยในวันที่ ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๐

