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หลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสินรางวัล  STI Thailand Award  ครั้งที่ 3 

ชื่อรางวัล STI Thailand Award 2015   

1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)  ซึ่งจัดตั้ง

ขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2551 มีอ านาจหน้าที่ตาม

มาตรา 17 (1) ในการจัดท านโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับชาติ รวมถึงสนับสนุนให้มี

การยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ

เป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เกิดสังคมฐานความรู้และการพัฒนาชุมชน

และประเทศอย่างเหมาะสมและมีความสมดุล ตามที่ปรากฏใน มาตรา 5 (10)  ที่ผ่านมา สวทน. ได้จัดท านโยบาย

และแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 – 2564) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2555  

เพ่ือสนับสนุนให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นเป็นเลิศทาง วทน. ตลอดจนการ

เสริมสร้างและผลักดันให้ภาคประชาชน ภาคอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจการค้าและบริการ ได้ตระหนักถึง

ความส าคัญของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จนก่อให้เกิดการวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรม 

ตลอดจนให้มีการใช้วิทยาศาสาตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในชุมชนให้มากยิ่งขึ้น ตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติ

ว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2551 และก่อให้เกิดสังคมฐานความรู้ ตามยุทธศาสตร์ที่ 

1 ของนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 – 2564) ส านักงาน

คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการ

จัดท านโยบายได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของแนวนโยบายดังกล่าว จึงได้จัดให้มีกิจกรรม STI Thailand Award เป็น

ประจ าทุกปี เพ่ือเป็นการเชิดชูผลงาน ความตระหนัก สร้างคุณค่าและการสร้างเครือข่ายในการพัฒนางาน วทน. ใน

ประเทศไทยทั้งในระดับวิสาหกิจ ชุมชน และประชาชน  
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  ในปีงบประมาณ พ.ศ 2558 สวทน. มีแผนด าเนินงานโครงการ STI Thailand Award ครั้งที่ 3 ภายใต้

ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหลักในภูมิภาค ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ที่มีพลวัต

สูง ตลอดจนมีเครือข่ายการด าเนินงานที่หลากหลาย 

 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1   เพ่ือเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลตัวอย่างให้สังคมเห็นถึงบทบาทของ วทน. ที่มีต่อการพัฒนาประเทศไทย 

2.2   เพ่ือสร้างความตระหนัก ตลอดจนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์บทบาทด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม ให้ภาคอุตสาหกรรม ภาคสังคม ภาคประชาชน เยาวชน นักเรียนและนักศึกษา ให้มีความตื่นตัว

และเห็นความส าคัญของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ต่อการพัฒนาประเทศ 

2.3   เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ งาน วทน. สู่สาธารณชน 

 

3. กลุ่มเป้าหมายของการจัดงาน STI Thailand Award  

3.1  วิสาหกิจของประเทศไทยในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการผลิต และธุรกิจบริการทั้งขนาดใหญ่และ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ทั้งที่เป็นนิติบุคคลและไม่ได้เป็นนิติบุคคลทั่วประเทศ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม 

ดังนี้  

3.1.1 วิสาหกิจขนาดใหญ่  

 วิสาหกิจที่มีการจ้างงานมากกว่า 200 คน ส าหรับภาคการผลิตและบริการ และการจ้างงาน

มากกว่า 50 คน ส าหรับภาคการค้า หรือมีมูลค่าของสินทรัพย์ถาวรไม่รวมที่ดินมากกว่า 200 

ล้านบาท ส าหรับภาคการผลิตและภาคบริการ และมูลค่าของสินทรัพย์ถาวรไม่รวมที่ดินมากกว่า 

100 ล้านบาท ส าหรับภาคการค้า (พ.ร.บ. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543, 

กระทรวงอุตสาหกรรม 
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3.1.2 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

 วิสาหกิจที่มีการจ้างงานน้อยกว่า 200 คน ส าหรับภาคการผลิตและบริการ และการจ้างงานน้อย

กว่า 50 คน ส าหรับภาคการค้า หรือมีมูลค่าของสินทรัพย์ถาวรไม่รวมที่ดินน้อยกว่า 200 ล้าน

บาท ส าหรับภาคการผลิตและภาคบริการ และมูลค่าของสินทรัพย์ถาวรไม่รวมที่ดินน้อยกว่า 100 

ล้านบาท ส าหรับภาคการค้า (พ.ร.บ. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543, กระทรวง

อุตสาหกรรม) 

 

3.1.3 วิสาหกิจชุมชน  

กิจการของชุมชนที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการ หรือการอ่ืนๆ ที่ด าเนินการโดยคณะ
บุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นนิติ
บุคคลในรูปแบบใดหรือไม่เป็นนิติบุคคล เพ่ือสร้างรายได้และเพ่ือการพ่ึงพาตนเองของครอบครัว 
ชุมชนและระหว่างชุมชน (พ.ร.บ. ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548, กรมส่งเสริมการเกษตร) 
ทั้งนี้ให้รวมถึง สหกรณ์ โดยความหมายว่าคณะบุคคลซึ่งร่วมกันด าเนินกิจการเพ่ือประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจและสังคม โดยช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และได้จดทะเบียนตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ์ 2542 (พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542, กรมส่งเสริมสหกรณ)์   

 
3.2  ประชาชนที่มกีารน าวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชน ทั้งในมิติของ สังคม เศรษฐกิจ 

พลังงานและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ได้แก่ 

3.2.1 บุคคลหรือกลุ่มบุคคลในชุมชน หมายถึง นักวิทยาศาสตร์ชาวบ้าน และ/หรือ ปราชญ์

วิทยาศาสตร์ชาวบ้าน และ/หรือ ผู้มีปัญญารอบรู้ด้านวิทยาศาสตร์ชาวบ้านของชุมชน โดยจะต้อง

เป็นผู้มีองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ชาวบ้านและเป็นที่ประจักษ์ของคนในชุมชน มีผลงานในการ

ส่งเสริม และ/หรือ สนับสนุน และ/หรือ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน วทน. ให้กับชุมชน และเป็นผู้มี
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ถิ่นฐานอยู่อาศัยในชุมชนที่น าองค์ความรู้ไปใช้  (ทั้งนี้ให้เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการฯ ในการ

ตัดสินสิทธิ์ในการเข้าร่วมประกวดเป็นที่สิ้นสุด) 

3.3  นักเรียนและนักศึกษา  

3.3.1 นักเรียนและนักศึกษา หมายถึง ผู้ที่ก าลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. และ

นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา รวมถึงผู้ที่ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาที่มีระดับเทียบเท่า (ทั้งนี้

ให้เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการฯ ในการตัดสินสิทธิ์ในการเข้าร่วมประกวดเป็นที่สิ้นสุด) 

 

 

 

 

4. ระเบียบวิธีการประกวด STI Thailand Award 2015  

4.1  ผู้เข้าร่วมประกวด แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก ่ 

4.1.1 วิสาหกิจขนาดใหญ่  
4.1.2 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
4.1.3 วิสาหกิจชุมชน 
4.1.4 บุคคลหรือกลุ่มบุคคลในชุมชน 
4.1.5 นักเรียน นักศึกษา 

4.2  ผู้เข้าร่วมประกวดในข้อ 4.1.1 – 4.1.4 ต้องมีการด าเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
อย่างต่อเนื่อง และ/หรือ มีผลงานด้านการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือการ
พัฒนาวิสาหกิจหรือชุมชน (แนวคิด สิ่งประดิษฐ์และการออกแบบ) 
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4.3  การสมัคร ให้ผู้สนใจเข้าร่วมประกวดด าเนินการส่งใบสมัคร พร้อมรายละเอียดผลงาน และคลิปวิดีโอ
แนะน าผลงานโดยสังเขปความยาวไม่เกิน 3 นาที (หากมี) เพ่ือการประกวดกับผู้ประสานงานการจัดงาน
ตามพ้ืนที่ภูมิล าเนาของผู้เข้าร่วมประกวด  ดังนี้ 

กลุ่มจังหวัดตามภูมิล าเนาของผู้
ส่งผลงานเข้าประกวด 

สถานที่/ที่อยู่ในการจัดส่ง ผู้ประสานงานการจัดงาน 

ภาคเหนือ 
(เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แม่ฮอ่งสอน 
เชียงราย พะเยา แพร่ นา่น ก าแพงเพชร 
ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก 
เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ ์อุทัยธาน)ี 
 

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
เลขท่ี 239 ถนนห้วยแก้ว ต าบลสุเทพ 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 

นางสาวศรินทร์ทิพย์  ธนัคฆเศรณี 
โทร. 053-942-088-91 ต่อ 208  
มือถือ 098-265-5425 
E-mail: sarinthip@step.cmu.ac.th 

ภาคกลาง 
( กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี 
พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ชยันาท 
ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นครปฐม 
ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 
สุพรรณบุรี กาญจนบุรี เพชรบุร ี
ประจวบคีรีขันธ์) 
 

คณะครุุศาสตร์อตุสาหกรรม  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ 
กรุงเทพฯ 10140 
 

รศ.ดร.สันติรัฐ นันสะอาง 
โทร. 02-470-8554,6  
มือถือ 081-554-3617 
E-mail: santirat.nan@kmutt.ac.th 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
(หนองคาย บึงกาฬ เลย อุดรธาน ี
หนองบัวล าภู นครพนม มกุดาหาร 
สกลนคร ร้อยเอ็ด ขอนแก่น 
มหาสารคาม กาฬสินธุ์ อ านาจเจริญ   
ศรีสะเกษ ยโสธร อุบลราชธาน ีชัยภูมิ 
นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์) 
 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
123 ถ.มิตรภาพ  ต.ในเมือง อ.เมือง  
จ.ขอนแก่น 40002 
 

อาจารย์ประเสริฐ  วิจิตรนพรัตน์  
โทร. 043-202-401 ต่อ 125   
มือถือ 081-661-4770 
E-mail: vijitnop@hotmail.com 

ภาคใต้  
(ชุมพร สุราษฎรธ์านี นครศรีธรรมราช 
พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา สตูล 
นราธิวาส ระนอง พังงา กระบี ่ตรัง 
ภูเก็ต) 
 

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ ่
 จ.สงขลา 90110 
 

นายภาคภูมิ ยอดปรีดา 
โทร. 074-289-335 
มือถือ  081-7388715 
E-mail:bung_bank@hotmail.com 

ภาคตะวันออก 
(ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
169  ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 

ดร.นรวิชญ์  ไกรนรา 
โทร. 038-103-066 
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กลุ่มจังหวัดตามภูมิล าเนาของผู้
ส่งผลงานเข้าประกวด 

สถานที่/ที่อยู่ในการจัดส่ง ผู้ประสานงานการจัดงาน 

นครนายก สมุทรปราการ ชลบุร ีระยอง 
จันทบุรี ตราด) 
 

มือถือ 086-610-0525 
E-mail: norwit@buu.ac.th 

4.4  ขั้นตอนการประกวด - ให้ผู้เข้าร่วมประกวดด าเนินการตามกระบวนการต่างๆ ตามขั้นตอนการประกวด 
ดังนี้ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน วิธีการ เอกสารส าคัญ 

ขั้นตอนท่ี 1: ขั้นตอนการ
สมัคร 

ให้ผู้เข้าร่วมประกวดด าเนินการส่งใบสมัครการ
เข้าร่วมประกวด (สามารถ download จาก 
www.sti.or.th หรือผู้ประสานงานของพื้นทีต่าม
รายละเอียดข้อ 4.3) 

1. ใบสมัคร  
- เอกสาร ว1 ส าหรับผูส้มัครประเภท

วิสาหกิจ  
- เอกสาร ช1 ส าหรับผูส้มัครประเภท

บุคคลหรือกลุ่มบุคคล 
- เอกสาร ช2 ส าหรับผูส้มัครประเภท

นักเรียน/นักศึกษา 
ขั้นตอนท่ี 2: ขั้นตอนการ
ตรวจสอบเอกสารและ
พิจารณาผลงานตาม
เอกสารประกอบการรับ
สมัคร 

คณะกรรมการฯ ในพ้ืนท่ีด าเนินการตรวจสอบ
เอกสารและพิจารณาผลงานของผู้เข้าประกวด 
ตามเอกสารประกอบการสมัคร 

 

ขั้นตอนท่ี 3: ขั้นตอนการ
ประกาศผลการตัดสิน
คัดเลือกรอบที ่1  

คณะกรรมการฯ ประกาศผลการคดัเลือกรอบที่
1 ผ่านเว็บไซด์ www.sti.or.th และผูป้ระสาน 
งานของพืน้ท่ี 4.3) 

1. ผลการพิจารณาของคณะกรรมการรายพื้นท่ี  
 

ขั้นตอนท่ี 4: ขั้นตอนการ
ส่งเอกสารเพิ่มเติมของผู้
ผ่านเข้ารอบเพื่อการ 
พิจารณาของคณะ

ให้ผู้เข้าร่วมประกวดด าเนินการส่งเอกสาร
เพิ่มเตมิ โดยการน าเสนอผลงานในรูปแบบการ
น าเสนอสรุปผลงาน (Power Point  
Presentation)  เพื่อการพิจารณาของคณะ

1. เอกสารรูปแบบการน าเสนอผลงานผู้ผ่าน
เข้ารอบที ่2  
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ขั้นตอนการด าเนินงาน วิธีการ เอกสารส าคัญ 

กรรมการฯ  กรรมการฯ (สามารถ download จาก 
www.sti.or.th และจากผู้ประสานงานของพื้นที ่
4.3)  

ขั้นตอนท่ี 5: ขั้นตอนการ
พิจารณาเอกสารเพื่อ
คัดเลือกผู้เหมาะสมเข้า
เสนอผลงาน 

1. คณะกรรมการพจิารณา เอกสารน าเสนอ
ผลงานของผู้สมัคร 

2. คณะกรรมการแจ้งผลการพิจารณาให้กับผู้
เข้ารอบเพื่อน ามาเสนอผลงาน 

 

ขั้นตอนท่ี 6: ขั้นตอนการ
น าเสนอผลงานโดยผูผ้่าน
การคัดเลือกรอบที่ 1  

คณะกรรมการฯ ในพืน้ที่ด าเนินการพิจารณาผลงาน
ของผูเ้ข้าประกวด โดยการน าเสนอของผู้เขา้ร่วม
การประกวด และ/หรอื ผูแ้ทน  

 

ขั้นตอนท่ี 7 : ขั้นตอนการ
ประกาศผลการพิจารณา
ตัดสินรางวัลระดับพ้ืนท่ี  

คณะกรรมการฯ ประกาศผลการพิจารณาตัดสิน
รางวัลระดับพ้ืนท่ีผ่านเว็บไซด์ www.sti.or.th  
 

1. ผลการพิจารณาตดัสินรางวัลระดบัพ้ืนท่ี  

ขั้นตอนท่ี 8: ขั้นตอนการ
น าเสนอผลงานเพื่อการ
พิจารณาตัดสินรางวัล
ระดับประเทศ 

คณะกรรมการฯ ระดับประเทศด าเนินการ
พิจารณาผลงานของผู้ชนะเลิศในระดับพื้นที่ โดย
การน าเสนอของผู้เข้าร่วมการประกวด และ/
หรือ ผู้แทน (ซึ่งอาจมีการประชุมพิจารณา
มากกว่า 1 ครั้ง) 

 

ขั้นตอนท่ี 9: ขั้นตอนการ
ประกาศผลการพิจารณา
ตัดสินรางวัลระดับ 
ประเทศ  

คณะกรรมการฯ ประกาศผลการตดัสินรางวลั
ระดับประเทศ ผ่านเว็บไซด์ www.sti.or.th  
 

1. ผลการพิจารณาตดัสินรางวัลระดบัประเทศ 
 

ขั้นตอนท่ี 10 : ขั้นตอน
การมอบรางวัลฯ 

มอบรางวัล (โลร่างวัล และใบประกาศนียบัตร) 
แก่ผู้ไดร้ับรางวลัระดับประเทศในงานปีแห่ง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม จดัขึ้น
โดยส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรมแห่งชาติ 
ติดตามรายละเอียดจาก www.sti.or.th  

1. ผลการพิจารณารอบสุดท้ายของ
คณะกรรมการระดับประเทศ  

http://www.sti.or.th/
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หมายเหตุ : ผลการพิจารณาของคณะกรรมระดบัประเทศถือเป็นทีสุ่ด 

4.5  กฎกติกาการเข้าร่วมประกวดให้ผู้เข้าร่วมประกวดด าเนินการตามข้อก าหนด ดังนี้ 

 ผู้เข้าร่วมประกวดต้องน าเสนอผลงานต่อคณะกรรมการฯ ตามเวลาที่ก าหนด เพ่ือให้คณะกรรมการฯ 
ด าเนินการตามข้ันตอน และต้องอ านวยความสะดวกหากมีข้อซักถาม  

 ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดของผู้เข้าร่วมประกวดต้องไม่เป็นผลงานที่ลอกเลียนแบบของผู้อ่ืน 

 ผู้เข้าร่วมประกวดต้องแสดงผลงานต่อคณะกรรมการฯ หากได้รับการร้องขอ พร้อมจัดแสดงชิ้นงานใน
วันงานมอบรางวัล   

 ด าเนินการอ่ืนๆ ตามกฎกติกาที่คณะกรรมการฯ ระดับประเทศประกาศ  

5. รางวัลส าหรับผู้เข้าร่วมประกวด ในทุกกลุม่โดยมีรายละเอียด 

 ผู้ ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ ทุกประเภทจะได้รับรางวัลซึ่งประกอบด้วยโล่รางวัลและ

ประกาศนียบัตรเพื่อการเชิดชูเกียรติจากนายกรัฐมนตรี โดยแบ่งเป็นรางวัลระดับประเทศและรางวัลระดับพ้ืนที่ ซึ่งมี

รายละเอียด ดังนี้ 

รางวัลระดับประเทศ 

 คณะกรรมการจัดงานและพิจารณาตัดสินรางวัล STI Thailand  Award 2015 ในระดับประเทศ จะพิจารณา

จากการน าเสนอผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับพ้ืนที่ ต่อคณะกรรมการจัดงานและพิจารณาตัดสิน

รางวัล STI Thailand  Award 2015 ณ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

แห่งชาติ กรุงเทพฯ  รางวัลระดับประเทศมีจ านวนทั้งสิ้น 5 รางวัล ดังนี้ 

 
ประเภทรางวัล 

 

รางวัล 
(รวม 15 รางวัล) 

รางวัลชนะเลิศ 

วทน. เพ่ือการพัฒนาวิสาหกิจ 
1. วิสาหกิจขนาดใหญ่  
2. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

 

 โล่รางวลัระดับประเทศพร้อมประกาศนียบัตร 
จ านวน 5 รางวัล ในทุกประเภทรางวัล 
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ประเภทรางวัล 

 

รางวัล 
(รวม 15 รางวัล) 

3. วิสาหกิจชุมชน 

วทน. เพ่ือการพัฒนาชุมชน 

1. บุคคลหรือกลุ่มบุคคลในชุมชน  
2. นักเรียน นักศึกษา 

 เฉพาะประเภท นักเรียน นักศึกษา มีเงินรางวัลเพิ่มเติม 
จ านวน 30,000 บาท 

  

 
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

วทน. เพ่ือการพัฒนาวิสาหกิจ 
1. วิสาหกิจขนาดใหญ่  
2. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
3. วิสาหกิจชุมชน 

วทน. เพ่ือการพัฒนาชุมชน 

1. บุคคลหรือกลุ่มบุคคลในชุมชน  
2. นักเรียน นักศึกษา 

 

 โล่รางวลัระดับประเทศพร้อมประกาศนียบัตร 
จ านวน 5 รางวัล 

 เฉพาะประเภท นักเรียน นักศึกษา มีเงินรางวัลเพิ่มเติม 
จ านวน 20,000 บาท 

  

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

วทน. เพ่ือการพัฒนาวิสาหกิจ 
1. วิสาหกิจขนาดใหญ่  
2. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
3. วิสาหกิจชุมชน 

วทน. เพ่ือการพัฒนาชุมชน 

1. บุคคลหรือกลุ่มบุคคลในชุมชน  
2. นักเรียน นักศึกษา 

 โล่รางวลัระดับประเทศพร้อมประกาศนียบัตร 
จ านวน 5 รางวัล 

 เฉพาะประเภท นักเรียน นักศึกษา มีเงินรางวัลเพิ่มเติม 
จ านวน 15,000 บาท 

  

 

 

 

 ระดับพื้นที่ 
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 พิจารณาตัดสินรางวัลโดยคณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัล STI Thailand  Award 2015 ระดับพ้ืนที่ 

ประกอบด้วยคณะกรรมการฯ จ านวน 5 คณะ ดังนี้ 

1) คณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัล STI Thailand  Award 2015 พ้ืนที่ภาคเหนือ 

2) คณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัล STI Thailand  Award 2015 พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

3) คณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัล STI Thailand  Award 2015 พ้ืนที่ภาคกลางและภาคตะวันตก 

4) คณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัล STI Thailand  Award 2015 พ้ืนที่ภาคตะวันออก 

5) คณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัล STI Thailand  Award 2015 พ้ืนที่ภาคใต้ 

 รางวัล STI Thailand  Award 2015 ระดับพ้ืนที ่มีจ านวนทั้งสิ้น 150 รางวัล ดังนี้ 

 
ประเภทรางวัล 

 

รางวัล 
(รวม 150 รางวัล) 

รางวัลชนะเลิศ 

วทน. เพ่ือการพัฒนาวิสาหกิจ 
1. วิสาหกิจขนาดใหญ่  
2. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
3. วิสาหกิจชุมชน 

 
วทน. เพ่ือการพัฒนาชุมชน 

1. บุคคลหรือกลุ่มบุคคลในชุมชน  
2. นักเรียน นักศึกษา 

 

 โล่รางวลัและประกาศนียบัตร 5 พื้นที่ๆ ละ 5 รางวัล 
(ประเภทละ 1 รางวัล รวม 25 รางวัล)  

 เฉพาะรางวัล ประเภท นักเรียน นักศึกษา มีเงินรางวัล
เพิ่มเตมิ จ านวน 20,000 บาท 

 
 
 
 
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1  

วทน. เพ่ือการพัฒนาวิสาหกิจ 
1. วิสาหกิจขนาดใหญ่  
2. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
3. วิสาหกิจชุมชน 

 

 โล่รางวลัและประกาศนียบัตร 5 พื้นที่ๆ ละ 5 รางวัล 
(ประเภทละ 1 รางวัล รวม 25 รางวัล) 

 เฉพาะรางวัล ประเภท นักเรียน นักศึกษา มีเงินรางวัล
เพิ่มเตมิ จ านวน 15,000 บาท 

 



เอกสารประกอบรายละเอียดการประกวด STI Thailand Award 2015  

 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรมแห่งชาติ (สวทน.) 2015 หน้า 12 
version 1.1 

 
ประเภทรางวัล 

 

รางวัล 
(รวม 150 รางวัล) 

วทน. เพ่ือการพัฒนาชุมชน 
1. บุคคลหรือกลุ่มบุคคลในชุมชน 
2. นักเรียน นักศึกษา 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2  

วทน. เพ่ือการพัฒนาวิสาหกิจ 
1. วิสาหกิจขนาดใหญ่  
2. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
3. วิสาหกิจชุมชน 

 
วทน. เพ่ือการพัฒนาชุมชน 

1. บุคคลหรือกลุ่มบุคคลในชุมชน 
2. นักเรียน นักศึกษา 

 โล่รางวลัและประกาศนียบัตร 5 พื้นที่ๆ ละ 5 รางวัล 
(ประเภทละ 1 รางวัล รวม 25 รางวัล) 

 เฉพาะรางวัล ประเภท นักเรียน นักศึกษา มีเงินรางวัล
เพิ่มเตมิ จ านวน 10,000 บาท 

 

รางวัลชมเชย 

วทน. เพ่ือการพัฒนาวิสาหกิจ 
1. วิสาหกิจขนาดใหญ่  
2. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
3. วิสาหกิจชุมชน 

 
วทน. เพ่ือการพัฒนาชุมชน 

1. บุคคลหรือกลุ่มบุคคลในชุมชน 
2. นักเรียน นักศึกษา 

 โล่รางวลัและประกาศนียบัตร 5 พื้นที่ๆ ละ 15 รางวัล 
(ประเภทละ 3 รางวัล รวม 75 รางวัล) 

 เฉพาะรางวัล ประเภท นักเรียน นักศึกษา มีเงินรางวัล
เพิ่มเตมิ จ านวน 5,000 บาท 

 

6. เกณฑ์การพิจารณารางวัล  

 การพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมประกวดประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก ดังต่อไปนี้  

ขั้นตอนที่ 1: พิจารณาความถูกต้องของข้อมูลของผู้เข้าร่วมประกวด จากรายละเอียดใบสมัคร และข้อมูลเพ่ิมเติม

ตามเอกสารประกอบการสมัคร  
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ขั้นตอนที่ 2: น าผลการพิจารณาจากข้ันตอนที่ 1 มาด าเนินการพิจารณาตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

6.1 หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลในประเภทวิสาหกิจขนาดใหญ่ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

เกณฑ์เบ้ืองต้นส าหรับวิสาหกิจขนาดใหญ่ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม น้ าหนักคะแนน 

นโยบายการให้ความส าคัญกับการสร้างทรัพย์สินทางปัญญา และการน าผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ในเชิง
พาณิชย ์ 

ร้อยละ 25 

การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการพัฒนางานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม   ร้อยละ 25 

ผลงานการวิจัยและพัฒนาและการพัฒนาต่อยอด ร้อยละ 30 

การพัฒนางานนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ  ร้อยละ 20 

รายละเอียดเกณฑ์การพิจารณารางวัลประเภทวิสาหกิจขนาดใหญ่ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

รางวัล STI Thailand Award 2015   
ประเภทวิสาหกิจขนาดใหญ่ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

เกณฑ ์ ประเด็น ขอบเขต 
เกณฑ์ที ่1  
พิจารณาร้อยละ 25 
 

นโยบายการให้ความส าคัญกับ
การสร้างทรัพย์สินทางปัญญา 
และการน าผลงานวิจัยและ
พัฒนาไปใช้ในเชิงพาณิชย์ (การมี
แผนงาน งบประมาณ และ
กิจกรรม) 

1. พิจารณาผลงานท่ีส่งเข้าประกวดแข่งขัน องค์กรได้ให้

ความส าคญักับนโยบายและการสร้างทรัพย์สินทางปัญญา 

และการน าผลงานดังกล่าวไปใช้ในเชิงพาณิชย์มากน้อย

เพียงใด พิจารณารวมไปถึงองค์กรมีจ านวนผลงานหรือ

กระบวนการที่คดิค้น ประดิษฐ์ หรอืผลิตขึ้นมาในองค์กรนั้น 

ทั้งผลงานด้านการวจิัยและพัฒนา หรือผลงานด้านกิจกรรม
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เกณฑ ์ ประเด็น ขอบเขต 
นวัตกรรม สามารถน าไปใช้ในเชิงพาณิชย์มากน้อยเพียงใด 

เกณฑ์ที ่2  
พิจารณาร้อยละ 25 
 

การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อ
การพัฒนางานวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม  

2. พิจารณาผลงานท่ีส่งเข้าประกวดแข่งขัน โดยพิจารณาจาก

การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อพฒันาผลงานวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม ว่ามจี านวนบุคลากรด้านการวิจยั

และพัฒนา และการสร้างผลงานทางด้านนวัตกรรม ค่าใช้จ่าย

ในการลงทุนด้านการวิจยัและพัฒนา และกิจกรรมทางด้าน

นวัตกรรมทีม่ีต่อตัวผลงานนั้นๆ พจิารณารวมไปถึงจากการให้

ความส าคญัอย่างจริงจังขององค์กรต่อการวิจยัและพัฒนา 

และกิจกรรมทางด้านนวตักรรม โดยพิจารณาจากสัดส่วนการ

ลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อยอดขาย และสัดส่วนการ

ลงทุนด้านกิจกรรมนวัตกรรมต่อยอดขาย ว่ามีมากน้อย

เพียงใด 

เกณฑ์ที ่3  
พิจารณาร้อยละ 30 
 

ผลงานการวิจัยและพัฒนา และ
การพัฒนาต่อยอด (ระบุช้ินงาน 
และผลสัมฤทธ์ิ) 

3. พิจารณาผลงานท่ีส่งเข้าประกวดแข่งขันเป็นผลงานท่ีเกิดจาก

การสร้างสรรค์ผลงานท่ีมีความคิดริเริม่สรา้งสรรค์แปลกใหม่ 

โดยตัวผลงานท่ีส่งเข้าประกวดมสีว่นในการแก้ไขปัญหาของ

ประเทศไม่ว่าดา้นทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและ

พลังงาน สุขภาวะ องค์ความรู้ของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น การ

กีดกันทางการค้า และการสร้างขดีความสามารถในการ

แข่งขัน รวมไปถึงการให้ความส าคญักับการวิจัยและพัฒนา 

และ/หรือการพัฒนาต่อยอด และ/หรือกิจกรรมทางด้านการ

พัฒนางานนวัตกรรมขององค์กร โดยพิจารณาจากจ านวน
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เกณฑ ์ ประเด็น ขอบเขต 
ผลงาน ช้ินงาน หรือกระบวนการต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นกับองค์กร 

เพื่อปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรอย่างเป็น

รูปธรรม 

เกณฑ์ที ่4  
พิจารณาร้อยละ 20 
 

การพัฒนางานนวัตกรรมที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมและระบบ
นิเวศ 

4. พิจารณาผลงานท่ีส่งเข้าประกวดแข่งขันนั้น เป็นผลงานท่ีมี

การพัฒนางานนวัตกรรมที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อมและระบบ

นิเวศ ท้ังตัวผลิตภณัฑ์/บริการ/กระบวนการที่มสี่วนเกี่ยวข้อง

กับการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพในการด าเนินธุรกิจ 

หรือเกี่ยวข้องกบัแก้ไขปัญหาคุณภาพ มาตรฐานทีส่อดคล้อง

กับกฎระเบียบข้อบังคับด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม หรือ

เกี่ยวข้องกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม 

6.2 หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลในประเภทวิสาหกิจชุมชน 

เกณฑ์เบ้ืองต้นส าหรับวิสาหกิจชมุชน  น้ าหนักคะแนน 

นโยบายการให้ความส าคัญกับการสร้างทรัพย์สินทางปัญญา และการน าผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ในเชิง
พาณิชย ์

ร้อยละ 25 

การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการพัฒนางานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ร้อยละ 25 

ผลงานการวิจัยและพัฒนาและการพัฒนาต่อยอด ร้อยละ 30 

การพัฒนางานนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ ร้อยละ 20 

 

รายละเอียดเกณฑ์การพิจารณารางวัลประเภทวิสาหกิจชุมชน 
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รางวัล STI Thailand Award 2015   
ประเภทวิสาหกิจชมุชน 

เกณฑ ์ ประเด็น ขอบเขต 
เกณฑ์ที ่1 
พิจารณาร้อยละ 25 

นโยบายการให้ความส าคัญกับการ
สร้างทรัพยส์ินทางปัญญา และ
การน าผลงานวิจยัและพัฒนาไปใช้
ในเชิงพาณิชย์ (ทรัพย์สินทาง
ปัญญาระดับชุมชน และการ
น าไปใช้ในเชิงพาณิชย์ของชุมชน) 

1. พิจารณาผลงานท่ีส่งเข้าประกวดแข่งขัน วิสาหกิจชุมชนได้

ให้ความส าคญักับการสร้างทรัพยส์ินทางปัญญา และการน า

ผลงานดังกล่าวไปใช้ในเชิงพาณิชย์มากน้อยเพียงใด 

พิจารณารวมถึงผลงานท่ีส่งเข้าประกวดแข่งขันนั้น สามารถ

สร้างหรือก่อให้เกดิการสร้างองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการ

เรียนรูต้ลอดชีวิตของชุมชน และเกิดการสร้างความตระหนัก

ในด้านการน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้

ในการด ารงชีวิต 

 

 
  

เกณฑ์ที ่2 
พิจารณาร้อยละ 25 

การบริหารจัดการต่อยอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นโดยใช้วิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

2. พิจารณาผลงานท่ีส่งเข้าประกวดแข่งขันเป็นผลงานท่ีเกิด

จากการสร้างสรรคผ์ลงานท่ีมีความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์แปลก

ใหม่ โดยตัวผลงานท่ีส่งเข้าประกวดมีส่วนในการแกไ้ขปัญหา

ของชุมชนไม่ว่าด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและ

พลังงาน สุขภาวะ องค์ความรู้ของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น 

หรือการพัฒนาขีดความสามารถของชุมชน โดยมุ่งเน้นการ

พึ่งพิงตนเอง รวมไปถึงการให้ความส าคญักับการพัฒนาต่อ

ยอดภูมิปญัญาท้องถิ่น โดยพิจารณาจากการมีแผนชุมชน

อย่างเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการน าวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และนวัตกรรมไปใช้เพื่อการด ารงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการสรา้ง

ความสามัคคี การรวมกลุม่ การร่วมคิด ร่วมท า ร่วม

ด าเนินการต่างๆ 
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รางวัล STI Thailand Award 2015   
ประเภทวิสาหกิจชมุชน 

เกณฑ ์ ประเด็น ขอบเขต 
 เกณฑ์ที ่3  
พิจารณาร้อยละ 30 

ผลงานการวจิัยและพัฒนาและ
การพัฒนาต่อยอด (การน า วทน. 
มาใช้เพื่อการพัฒนากระบวนการ
หรือผลิตภณัฑ์) 

3. พิจารณาผลงานท่ีส่งเข้าประกวดแข่งขันนั้น สร้างความ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนเมื่อมีการน าผลงานดังกลา่ว 

อันเป็นผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้อย่างจริงจัง โดยให้ความส าคัญกับ

การบริหารจัดการด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 

หรือเป็นการส่งเสริมการใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการผลติเพื่อการ

อุปโภคหรือบริโภคในชุมชน ท้ังมีเหลือยังสามารถน าไป

จ าหน่ายเพื่อเพิ่มผลก าไรให้กับชุมชนได ้

เกณฑ์ที ่4  
พิจารณาร้อยละ 20 

การพัฒนาผลิตภณัฑ์และบริการที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและระบบ
นิเวศ 

4. พิจารณาผลงานท่ีส่งเข้าประกวดแข่งขันนั้น เป็นผลงานท่ีมี

การพัฒนางานนวัตกรรมที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อมและระบบ

นิเวศของชุมชน มีการรู้จักใช้และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมอย่างรอบคอบ มปีระสิทธิภาพและยั่งยืน 

โดยตัวผลงานท่ีมสี่วนเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน ลด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3 หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลในประเภทการพัฒนาชุมชน (บุคคลหรือกลุ่มบุคคลในชุมชน) 
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เกณฑ์เบ้ืองต้นส าหรับประเภทการพัฒนาชุมชน (บุคคลหรือกลุม่บคุคลในชุมชน) น้ าหนักคะแนน 

วิสัยทัศน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในชุมชน การมองเห็นปัญหาของชุมชน และการแก้ไขปัญหาด้วย วทน ร้อยละ 20 

มีการน า วทน. ไปใช้ในการแก้ปัญหาตอบสนองความต้องการของชุมชน ร้อยละ 30 

มีผลสัมฤทธ์ิในการด าเนินงาน ร้อยละ 30 

มีการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ร้อยละ 20 

 

รายละเอียดเกณฑ์การพิจารณารางวัลประเภทการพัฒนาชุมชน (บุคคลหรือกลุ่มบุคคลในชุมชน) 

รางวัล STI Thailand Award 2015   
ประเภทการพัฒนาชุมชน (บุคคลหรือกลุ่มบุคคลในชมุชน) 

เกณฑ ์ ประเด็น ขอบเขต 
เกณฑ์ที ่1 
พิจารณาร้อยละ 20 

วิสัยทัศน์ของบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคล การมองเห็นปัญหาของ
ชุมชน และการแก้ไขปญัหาด้วย 
วทน. 

1. พิจารณาบคุคลหรือกลุม่บุคคลในชุมชนที่ส่งเข้าประกวด

แข่งขันนั้น เป็นผู้ทีม่ีวิสัยทัศน์ในการน าพาชุมชนสู่การ

พัฒนาท่ียั่งยืน มีความเข้าใจปัญหาและความต้องการของ

ชุมชนอย่างลึกซึ้ง ทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

พลังงาน สุขภาวะ องค์ความรู้ของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น 

หรือการพัฒนาขีดความสามารถของชุมชน โดยมุ่งเน้นการ

พึ่งพิงตนเอง 

เกณฑ์ที ่2  
พิจารณาร้อยละ 30 
  

มีการน า วทน. ไปใช้ในการ
แก้ปัญหาตอบสนองความต้องการ
ของชุมชน 

2. พิจารณาบคุคลหรือกลุม่บุคคลในชุมชนที่ส่งเข้าประกวด

แข่งขันนั้น เป็นผู้ที่มีทักษะในการพัฒนาชุมชน มี

กระบวนการสะสมความรู้ และสามารถประยุกต์ใช้องค์

ความรู้ที่เป็นไปได้และเหมาะสมมาใช้เพื่อการแก้ไขท่ีตรงกับ

ความต้องการของชุมชน โดยได้รบัการตอบสนองและ

ยอมรับของคนในชุมชน 

 
 

 เกณฑ์ที ่3  มีผลสัมฤทธ์ิในการด าเนินงาน 3. พิจารณาผลสัมฤทธ์ิที่เกิดจากผลการด าเนินงาน อันส่งผลท า
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รางวัล STI Thailand Award 2015   
ประเภทการพัฒนาชุมชน (บุคคลหรือกลุ่มบุคคลในชมุชน) 

เกณฑ ์ ประเด็น ขอบเขต 
พิจารณาร้อยละ 30 ให้สังคม ชุมชน ท้องถิ่น มีความเข้มแข็ง ท้ังในด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน สุขภาวะ องค์

ความรู้ของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น รวมถึงพิจารณาความ

เป็นไปได้ในการด าเนินการ และโอกาสในการขยายผลทาง

เทคนิค วิธีการในการไปใช้ในวงกว้างอย่างยั่งยืน 

เกณฑ์ที ่4 
พิจารณาร้อยละ 20 

มีการด าเนินงานร่วมของชุมชน
รวมถึงกับหน่วยงานอื่น 

4. พิจารณากระบวนการและผลงานที่แสดงให้เห็นถึงการ

ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วม อีกท้ังมีการ

ประสานงาน ร่วมด าเนินการกับหน่วยงาน องค์กรภายนอก 

ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในพื้นที่หรือในระดับประเทศ 

6.4 หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลในประเภทการพัฒนาชุมชน (นักเรียน นักศึกษา) 

เกณฑ์เบ้ืองต้นส าหรับประเภทการพัฒนาชุมชน (นักเรียน นกัศึกษา) น้ าหนักคะแนน 

เนื้อหาของคลิปวีดีโอ  ร้อยละ 40 

ความคิดสร้างสรรค์ในการน าเสนอ ร้อยละ 20 

ความคมชัด สวยงามและคุณภาพของคลิปวีดีโอ ร้อยละ 20 

ความนิยมของประชาชน ร้อยละ 20 

รายละเอียดเกณฑ์การพิจารณารางวัลประเภทนักเรียน นักศึกษา 

รางวัล STI Thailand Award 2015   
ประเภทการพัฒนาชุมชน (นักเรียน นักศึกษา) 

เกณฑ ์ ประเด็น ขอบเขต 
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รางวัล STI Thailand Award 2015   
ประเภทการพัฒนาชุมชน (นักเรียน นักศึกษา) 

เกณฑ ์ ประเด็น ขอบเขต 
เกณฑ์ที ่1  
พิจารณาร้อยละ 40 
  

เนื้อหาของคลิปวีดีโอ 1. พิจารณาจากผลงานท่ีส่งเข้าประกวดนั้น เนื้อหามีความ

ถูกต้องตามหลักวิชาการและตรงตามหัวข้อที่ก าหนดไว้ การ

เดินเรื่องหรือการน าเสนอเนื้อหามคีวามกลมกลืน ก่อให้เกิด

ความรู้ ความเข้าใจของบทบาทของ วทน. ในการพัฒนา

ชุมชน ท้องถิ่น 

 เกณฑ์ที ่2  
พิจารณาร้อยละ 20 

ความคิดสร้างสรรค์ในการน าเสนอ 2. พิจารณาจากผลงานท่ีส่งเข้าประกวดนั้น มีความคิด

สร้างสรรค์ในการน าเสนอ มีความโดดเด่นแปลกใหม่ หรือมี

ความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง ไมล่อกเลียนแบบ ผลงานมี

การเลือกใช้ภาพกราฟิกและสื่อประสมอื่นๆ ที่เหมาะสมกับ

เนื้อหา และท าให้เกดิความสนุก ดงึดูดผู้ชมให้มีความสนใจ 

เกณฑ์ที ่3 
พิจารณาร้อยละ 20 

ความคมชัด สวยงามและคุณภาพ
ของคลิปวีดีโอ 

3. พิจารณาจากผลงานที่ส่งเข้าประกวดนั้น มีความคมชัด มี

คุณภาพทั้งเสียงและภาพ พร้อมทัง้มีความน่าสนใจของภาพ

และสื่อท่ีใช้ประกอบ 

เกณฑ์ที ่4 
พิจารณาร้อยละ 20 

ความนิยมของประชาชน 4. พิจารณาจากยอดผู้ชม ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ขั้นตอนที่ 3: น าผลการพิจารณาจากขั้นตอนที่ 2 ในทุกประเภท ที่ได้คะแนนสูงสุด มาด าเนินการน าเสนอผลงาน
พิจารณาตามเกณฑ์ เพ่ือตัดสินรางวัลให้เหลือ 3 อันดับ 

6.5 การพิจารณาผู้ผ่านเข้ารอบระดับประเทศ 

 การพิจาณารางวัลระดับประเทศ ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการจัดงานและพิจารณาตัดสินรางวัล ซึ่งเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกรางวัลจากผู้ชนะเลิศในระดับพ้ืนที่ โดยมีกรอบการพิจารณาดังต่อไปนี้ 

1. การน าเสนอแนวคิดของผลงาน พร้อมแสดงวิสัยทัศน์ในการใช้กิจกรรมนวัตกรรม และการวิจัยและ
พัฒนา ไปสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
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2. ความสามารถในการรองรับการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัฒน ์

(การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาไปสู่สังคมและเศรษฐกิจฐานความรู้เป็นระบบ การ
เปลี่ยนแปลงสังคมผู้สูงอายุ การกีดกันทางการค้า มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี)  

3. ความสามารถในการน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงและแพร่หลาย  
4. ความสามารถในการใช้ทรัพยากรภายในประเทศ (ท้องถิ่น)  
5. รูปแบบการน าเสนอ 

 
 
 

7. ลิขสิทธิ์และเงื่อนไขส าหรับผลงานที่ส่งเข้าประกวด (ประเภทนักเรียน นักศึกษา) 

7.1 ไม่อนุญาตให้ใช้เพลง ภาพถ่าย ภาพวาดและภาพเคลื่อนไหวที่มีลิขสิทธิ์ สามารถใช้เพียงเพลงประกอบที่ไม่มี
ลิขสิทธิ์ หรือจัดท าข้ึนมาเองเท่านั้น ในกรณีที่จ าเป็นต้องใช้ เพลงและภาพเคลื่อนไหวที่มีลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงาน
เข้าประกวดจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เสียก่อน และจะต้องระบุชื่อเพลง ผู้ประพันธ์และชื่อ
นักร้องไว้ท้ายเรื่อง (เครดิตคลิปตอนจบ) อย่างชัดเจน 

7.2 ในกรณีที่มีการฟ้องร้องไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อันเกิดจากปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
จะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว 

7.3 สวทน. เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ร่วมกับผู้ส่งผลงานเข้าประกวด โดยมีสิทธิ์น าผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดไป
ผลิต เผยแพร่ จัดฉาย หรือท าการประชาสัมพันธ์โดยไม่ต้องขออนุญาตเจ้าของผลงาน  

7.4 สวทน. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขต่างๆ ของการประกวด โดยไม่จ าเป็นต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

8. รายชื่อคณะกรรมการการจัดงาน  

8.1    นายกอปร  กฤตยากีรณ   ที่ปรึกษา 
8.2    นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน ์   ที่ปรึกษา 
8.3    นายด าริ  สุโขธนัง      ประธานกรรมการ 
8.4    นายเจนกฤษณ์ คณาธารณา   กรรมการ 
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8.5    นายบันลือศักดิ์  ปุสสะรังษี   กรรมการ 
8.6    นายพงษ์ศักดิ์  พิบูลศักดิ์   กรรมการ 
8.7    นายพรศิลป์  พัชรินทร์ตนะกุล   กรรมการ 
8.8    นางพวงรัตน์ อัศวพิศิษฐ์   กรรการ 
8.9    นายวิเชียร สุขสร้อย    กรรมการ 
8.10 นายอิศเรศ  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต   กรรมการ 
8.11 นายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ   กรรมการ 
8.12 นายประสาน อิงคนันท์   กรรมการ 
8.13 นางญาดา มุกดาพิทักษ์   กรรมการ 
8.14 นายสุชาต อุดมโสภกิจ    กรรมการและเลขานุการ 
8.15 นายวาฤทธิ์ ศิริพิทยาโรจน์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
8.16 นายอริยวัตร เสนาคุณ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 


