
การประกวดส่ิงประดิษฐและนวัตกรรม 

ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา และบุคคลท่ัวไป 

 

หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ไดตระหนักดีถึงภาระของการมีสวนรวมใน 

การพัฒนาสังคมภายใตบทบาทของความเปนมหาวิทยาลัย เล็งเห็นวา สังคมในยุคปจจุบันและในอนาคตอีกไมก่ีป

ขางหนา กําลังกาวเขาสูสังคมท่ีเปนโลกแหงดิจิตอล การพัฒนาประเทศมุงเนนการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเปน

ตัวนําพาเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันก็ยังคงความเปนรากเหงาของความเปนไทยอยูในวิถีชีวิต ดวยบริบทดังกลาว ใน

การประชุมวิชาการและวิจัยระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยรามคําแหง ประจําป 2562 

(Ramkhamhaeng University National and International Research Conference 2019) ภายใต

หัวขอ “การสรางสรรคในสังคมยุคใหมกับการศึกษา (Modernization and Education)” ระหวางวันท่ี     

6 – 8 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมพอขุนรามคําแหงมหาราช จึงจัดใหมีการประกวดสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม 

ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา และบุคคลท่ัวไป ข้ึนในงานนี้ เพ่ือใหเปนเวทีการนําเสนอความกาวหนา

ในดานตาง ๆ ของการประยุกตความรูเพ่ือพัฒนาสูสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม อันจะเปนการชักนําใหเกิดการ     

ตอยอดทางเทคโนโลยี และอาจพัฒนาไปสูการตอยอดในเชิงพาณิชยในอนาคต 

 

บทสรุปของกลุมงานและประเภทของการสงงานเขาประกวด 

การประกวดสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม แบงออกเปน 5 กลุมงาน ตามสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ 

กลุมท่ี 1  อาหาร เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 

สิ่งประดิษฐ ผลิตภัณฑ หรือแนวคิดท่ีผานการปฏิบัติจริงดานวิทยาศาสตรอาหาร การเกษตรทุกสาขา  

และเทคโนโลยีชีวภาพ ท่ีสามารถพัฒนาหรือตอยอดแลวมีผลใหเพ่ิมความสามารถในการผลิต คุณภาพการผลิต 

เนนการใชประโยชนไดจริง และสามารถตอยอดในเชิงพาณิชยได แบงเปน 4 ระดับ คือ 

- มัธยมศึกษา 

- อาชีวศึกษา 

- อุดมศึกษา 

- บุคคลท่ัวไป 

กลุมท่ี 2  สาธารณสุข สุขภาพและเทคโนโลยีการแพทย 

เปนการออกแบบพัฒนาและสรางสิ่งประดิษฐท่ีเปนผลิตภัณฑเพ่ือใชเปนอุปกรณอํานวยความสะดวกทาง

การแพทย โดยสงเสริมและมุงหมายในการปองกันการเกิดโรค บําบัดโรค และดูแลรักษา การตรวจสอบและ

วินิจฉัยโรค เพ่ือใหเกิดคุณภาพชีวิตท่ีดีตอผูปวยและประชาชน เชน อุปกรณทางการแพทย เทคโนโลยีการแพทย 



ผลิตภัณฑธรรมชาติ (Natural Products)  สมุนไพร เวชสําอางค เทคโนโลยีสุขภาพ และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

แบงเปน 4 ระดับ คือ 

- มัธยมศึกษา 

- อาชีวศึกษา 

- อุดมศึกษา 

- บุคคลท่ัวไป 

กลุมท่ี 3  กลุมปญญาประดิษฐและเทคโนโลยีสมองกล 

ครอบคลุมงานประดิษฐท่ีเก่ียวของกับ วิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาการหุนยนต วิศวกรรมหุนยนต 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมสารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตรดานปญญาประดิษฐ และเทคโนโลยี

สมองกลมาประยุกตใชงาน แบงเปน 4 ระดับ คือ 

- มัธยมศึกษา 

- อาชีวศึกษา 

- อุดมศึกษา 

- บุคคลท่ัวไป 

กลุมท่ี 4  กลุมสรางสรรคนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการศึกษาและสังคม 

ผลงานสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนประโยชนตอการยกระดับการศึกษาและเสริมสรางคุณภาพชีวิต

ของคนในสังคม การสงเสริมโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรูตลอดชีวิต อาทิ สื่อการเรียนการสอน สื่อทางการ

ศึกษา สื่อการเรียนรู เกมส กิจกรรมสันทนาการ และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ แบงเปน 4 ระดับ คือ 

- มัธยมศึกษา 

- อาชีวศึกษา 

- อุดมศึกษา 

- บุคคลท่ัวไป 

กลุมท่ี 5  กลุมส่ิงแวดลอมและพลังงาน 

นวัตกรรมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม บําบัดมลพิษทางอากาศ บําบัดน้ํา ขยะ กากของเสีย ลดมลพิษทาง

เสียง วัสดุรีไซเคิล พลาสติกยอยสลายได การฟนฟูสภาพแวดลอม พลังงานหมุนเวียน พลังงานจากแสงอาทิตย ลม 

คลื่นทะเล การลดใชพลังงานท่ีสรางมลพิษ และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับสิ่งแวดลอมและพลังงาน แบงเปน 4 ระดับ คือ 

- มัธยมศึกษา 

- อาชีวศึกษา 

- อุดมศึกษา 

- บุคคลท่ัวไป 



รางวัลแตละระดับการประกวด 

 รางวัลท่ี 1  เงิน 30,000 บาท พรอมเกียรติบัตรและโลรางวัล 

 รางวัลท่ี 2  เงิน 20,000 บาท พรอมเกียรติบัตรและโลรางวัล 

 รางวัลท่ี 3  เงิน 10,000 บาท พรอมเกียรติบัตรและโลรางวัล 

 ทุกผลงานท่ีสงเขาประกวดไดรับเกียรติบัตรการเขารวมประกวด 

 

หลักเกณฑการพิจารณาตัดสินการประกวดส่ิงประดิษฐและนวัตกรรม 

1. การออกแบบ ควรมีรูปลักษณะของการออกแบบชิ้นงาน หรือแนวทางท่ีไมซํ้าซอนกับงานอ่ืน ๆ กอน

หนานี้ มีความโดดเดนนาสนใจ แปลกใหม สวยงาม  

2. ความถูกตองทางวิชาการ เปนสิ่งประดิษฐท่ีสรางจากหลักการท่ีถูกตองทางวิชาการ มีแหลงขอมูลท่ี

เก่ียวของอางอิง หรือเปนสิ่งคิดคนใหมท่ีอยูบนพ้ืนฐานทางวิชาการท่ีเชื่อถือได  

3. ความคิดริเริ่มสรางสรรค เปนสิ่งประดิษฐท่ีเกิดจากความริเริ่มสรางสรรค หรือพัฒนารูปแบบวิธีการ

ตอยอดท่ีดีกวาเดิมอยางเห็นไดชัดเจน เปนแนวคิดท่ีสรางความคิดเชิงบวกสรางสรรคสังคม  

4. การตอยอดเชิงพาณิชย ผลงานและสิ่งประดิษฐ สามารถนําไปคิดคนเพ่ิมเติมในการตอยอด         

เชิงพาณิชย หรือสามารถพัฒนาในเชิงอุตสาหรรมไดในอนาคต  

5. การนําไปใชประโยชน ผลงานและสิ่งประดิษฐ สามารถหรือมีแนวโนมท่ีจะนําไปใชประโยชนไดอยาง

เปนรูปธรรม เปนประโยชนตอชุมชน สังคม ในการเพ่ิมศักยภาพใหกับการพัฒนาประเทศตาม

แนวทางของผลงานและสิ่งประดิษฐนั้น ๆ  

 

 “คําตัดสินของคณะกรรมการถือเปนอันสิ้นสุด”  

 

การสมัครและลงทะเบียนเขารวมการประกวด 

1. คาลงทะเบียน ผลงานละ 1,000 บาท 

2. Download ใบสมัครและลงทะเบียนไดท่ี http://www.rd.ru.ac.th/?page_id=2940 

3. ลงทะเบียนสมัครพรอมสงชื่อผลงาน ตั้งแตบัดนี้ – 25 กรกฎาคม 2562 (ขยายโอกาส) 

4. ตรวจสอบรายชื่อผลงานและสิ่งประดิษฐท่ีไดรับคัดเลือกเขารวมประกวดไดท่ี 

http://www.rd.ru.ac.th/?page_id=2940 

 

 

 

http://www.rd.ru.ac.th/?page_id=2940


สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ีผูประสานงานการประกวดส่ิงประดิษฐและนวัตกรรม 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

โทรศัพท : 0 2310 8694 

E-mail   : runirc2019@gmail.com 

………………………………………………………………… 

คุณจิตรภานุ อินทวงศ (เคน) 

โทรศัพท : 09 5929 6447 

E-mail   : kenza2515@hotmail.com 

………………………………………………………………… 

คุณจิรัฐิติกาล งามขํา (เฟรน) 

โทรศัพท : 08 9804 6871 

………………………………………………………………… 

คุณวีระศักดิ์ มะประสิทธิ์ (วี) 

โทรศัพท : 08 7000 6759 

***  

หากผูลงทะเบียนไมสามารถเขารวมงานประชุมและกิจกรรมตาง ๆ ดังกลาว และไดชําระเงินแลว ทางผูจัดงานการ

ประกวดสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมฯ จะไมคืนเงินคาลงทะเบียนในทุกกรณี 

 

mailto:runirc2019@gmail.com

