
โครงการสนบัสนุนงานวจิัยดีเด่นดา้นยางพารา 
เรื่อง การประกวดกรอบแนวคิดวิจัยด้านยางพาราเพื่อสร้างงานวิจัยต่อยอดในเชิงพาณิชย ์

------------------------------------------ 
 
การยางแห่งประเทศไทย มีบทบาทในการบริหาร การค้นคว้า วิจัย และพัฒนากิจการยางในทุกสาขา

อย่างครบวงจร ต้ังแต่ด้านการผลิตยาง เศรษฐกิจและการตลาดยาง การแปรรูปยาง การผลิตผลิตภัณฑ์ยาง ไม้
ยางพารา และการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยประสานงานกับหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ เกษตรกร 
ชาวสวนยาง ผู้ประกอบการแปรรูปยาง ผู้ประกอบการค้ายาง ผู้ส่งออก/นําเข้า ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ยาง องค์การยางระหว่างประเทศ และสถาบันวิจัยยางประเทศต่าง ๆ โดยมีสถาบันวิจัยยาง ฝ่ายวิจัย
พัฒนาเศรษฐกิจยาง และฝ่ายวิจัยพัฒนาอุตสาหกรรมยางทําหน้าที่ในการศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนางานวิจัย
ยางท้ังระบบ ได้แก่ งานวิจัยต้นนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า เพ่ือสร้างนวัตกรรมและผลงานสําหรับนําไปใช้ใน
การสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมยางนําไปใช้ประโยชน์ 

 การบริหารจัดการงานวิจัยยางพาราอย่างครบวงจรดําเนินการโดยสถาบันวิจัยยางภายใต้เงินกองทุน
วิจัยที่ได้รับการจัดสรรตามมาตรา 49 (4) จํานวนไม่เกินร้อยละ 5 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและ
สนับสนุนในการศึกษาวิจัยและค้นคว้าทดลองเก่ียวกับยางพารา ดังน้ัน เพ่ือให้ได้กรอบแนวคิดหรือช้ินงานจาก 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากบุคคลทั่วไป โครงงาน ช้ินงาน หรือโครงร่างงานวิจัย จากนักเรียน นักศึกษา และ
โครงการวิจัยจากนักวิจัยและอาจารย์ ด้านการพัฒนายางพาราเพ่ือนําไปกําหนดประเด็นวิจัย ให้ทุนสนับสนุน
วิจัยหรือพัฒนาช้ินงานและผลิตผลงานเพ่ือสร้างนวัตกรรมและพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ จึงได้จัดโครงการ
ประกวดกรอบแนวคิดวิจัยด้านยางพาราเพ่ือสร้างงานวิจัยต่อยอดในเชิงพาณิชย์ในระดับต่าง ๆ คือ ระดับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นบุคคลท่ัวไป ระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษาและบัณฑิตศึกษา และระดับ
นักวิจัยและอาจารย์ 

  
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. จัดประกวดกรอบแนวคิดหรือช้ินงานด้านยางพาราจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. จัดประกวดโครงงานหรือช้ินงานด้านยางพาราจากนักเรียนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา 
3. จัดประกวดโครงร่างงานวิจัยหรือช้ินงานด้านยางพาราจากนักศึกษาระดับอุดมศึกษา และบัณฑิตศึกษา 
4. จัดประกวดโครงการวิจัยหรือช้ินงานด้านยางพาราจากนักวิจัยและอาจารย์ 

 
เป้าหมายของโครงการ 

ได้กรอบแนวคิดหรือช้ินงานจากภูมิปัญญาท้องถิ่นจากบุคคลทั่วไป โครงงาน ช้ินงาน หรือโครงร่าง
งานวิจัย จากนักเรียน นักศึกษา และโครงการวิจัยจากนักวิจัยและอาจารย์ ด้านการพัฒนายางพาราเพ่ือ
กําหนดประเด็นวิจัย ให้ทุนสนับสนุนวิจัยหรือพัฒนาช้ินงานและผลิตผลงานเพ่ือสร้างนวัตกรรม และพัฒนาต่อ
ยอดในเชิงพาณิชย์ 
 
ผู้รับผิดชอบ สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 
 
ระยะเวลาดําเนินการ เมษายน – กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
 



แผนการดําเนินงาน 
กิจกรรม กําหนดการ 
๑. เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ 17 เมษายน – 10 มิถุนายน 2562 
๒. ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 17 เมษายน – 10 มิถุนายน 2562 
๓. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงงาน 20 – 21 มิถุนายน 2562 
๔. ประกาศรายช่ือผลงานที่ผ่านเข้ารอบ 28 มิถุนายน 2562 
๕. นําเสนอผลงานของผู้ที่ผ่านเข้ารอบ ณ การยางแห่งประเทศไทย 11 – 12 กรกฎาคม 2562 
๖. คณะกรรมการพิจารณาตัดสิน/ประกาศผลรางวัล 11 – 12 กรกฎาคม 2562 

 
คุณสมบัติของผู้สมัคร 

๑. ระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ บุคคลทั่วไป เกษตรกร  
๒. ระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ได้แก่ นักเรียน นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา 
๓. ระดับระดับอุดมศึกษาและบัณฑิตศึกษา ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี – โท – เอก 
๔. ระดับนักวิจัยและอาจารย์ ได้แก่ นักวิจัย นักวิชาการ และอาจารย์ 
๕. มีสัญชาติไทย 
๖. จํานวนสมาชิกในทีมไม่เกิน ๕ คน 
๗. มีอาจารย์ที่ปรึกษาประจําทีม ๑ - 2 ท่าน ในระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา

และบัณฑิตศึกษา 
 
ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ 

๑. ใบสมัคร 
๑.๑ กรอกข้อมูล รายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมลายเซ็นของผู้สมัคร ในกรณีที่สมัครเป็น 

ทีมและมีอาจารย์ที่ปรึกษา ให้ลงช่ือพร้อมลายเซ็นให้ครบทุกคน รวมทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาลงนามรับรอง 
๑.๒ แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ สําเนาบัตรประจําตัวนักเรียน นักศึกษา ของผู้สมัครทุก 

คน และรับรองสําเนาถูกต้องคนละ ๑ ชุด  
 ๒. ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ต้ังแต่วันที่ 17 เมษายน 2562 – 10 มิถุนายน 
2562 ผ่านช่องทาง ดังน้ี 
     ๒.๑ ทาง E-mail: rubberproject62@gmail.com กําหนดรูปแบบไฟล์เอกสารการสมัคร ดังน้ี  

- ใบสมัคร รูปแบบไฟล์ pdf (Portable Document Format)  
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ สําเนาบัตรประจําตัวนักเรียน นักศึกษา รูปแบบไฟล์ pdf  

(Portable Document Format) 
- พร้อมทั้งแจ้งผู้ประสานงานโครงการที่หมายเลข ๐-๒๕๗๙-๑๕๗๖ ต่อ ๓๐๘ เพ่ือยืนยันการ 

ได้รับเอกสารการสมัคร 
     ๒.๒ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ส่งมาที่ กองวิจัยและพัฒนาการผลิตยาง สถาบันวิจัยยาง การยาง 
แห่งประเทศไทย เลขที่ ๕๐ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ พร้อมระบุหน้าซอง
ว่า “โครงการประกวดกรอบแนวคิดวิจัยด้านยางพาราเพ่ือสร้างงานวิจัยต่อยอดในเชิงพาณิชย์” 
     ๒.๓ ส่งด้วยตนเอง ที่ กองวิจัยและพัฒนาการผลิตยาง ช้ัน ๓ สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศ 
ไทย ในวันและเวลาราชการ (วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐) 



ขั้นตอนการประกวด 
๑. ส่งผลงานกรอบแนวคิดหรือช้ินงานระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นจากบุคคลทั่วไป ฉบับสมบูรณ์ตาม 

แบบฟอร์มที่กําหนด พร้อมบันทึกไฟล์ใส่แผ่น CD ที่ประกอบด้วย File เป็นรูปแบบ MS Word และ PDF 
จํานวน 8 แผ่น และรูปเล่ม จํานวน 8 เล่ม โดยสามารถติดต่อขอคําแนะนํา คําปรึกษา จากพนักงานของการ
ยางแห่งประเทศไทยสาขา/เขต/จังหวัด โดยให้พนักงานการยางแห่งประเทศไทยสาขา/เขต/จังหวัด เป็นพ่ีเลี้ยงได้  

2. ส่งโครงงาน ช้ินงาน หรือโครงร่างงานวิจัย ระดับนักเรียน นักศึกษา และโครงการวิจัยระดับนักวิจัย
และอาจารย์ ฉบับสมบูรณ์ตามแบบฟอร์มที่กําหนด พร้อมบันทึกไฟล์ใส่แผ่น CD ที่ประกอบด้วย File เป็น
รูปแบบ MS Word และ PDF จํานวน 8 แผ่น และรูปเล่ม จํานวน 8 เล่ม 

3. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากรอบแนวคิดหรือช้ินงานระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นจากบุคคล 
ทั่วไป โครงงาน ช้ินงาน หรือโครงร่างงานวิจัย ระดับนักเรียน นักศึกษา และโครงการวิจัยระดับนักวิจัยและ
อาจารย์ เพ่ือคัดเลือกผลงานที่น่าสนใจ และมีความเป็นไปได้ในการนําผลงานไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

4. ประกาศผลการคัดเลือกผลงานที่เข้ารอบตัดสิน ทางเว็บไซต์ของการยางแห่งประเทศไทย 
www.raot.co.th สําหรับระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น การยางแห่งประเทศไทยจะมีหนังสือแจ้งให้ทราบ 

5. การนําเสนอผลงาน และอภิปรายกรอบแนวคิดหรือช้ินงาน โครงงาน โครงร่างงานวิจัย และ 
โครงการวิจัยที่ผ่านการคัดเลือก 

6. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและตัดสินกรอบแนวคิดหรือช้ินงาน โครงงาน หรือโครงร่าง 
งานวิจัย ที่ได้รับรางวัล 

7. การตัดสินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ถือเป็นเด็ดขาด 
 
ลักษณะแนวคิดของโครงการระดับภูมิปัญญาท้องถ่ิน  

กรอบแนวคิดหรือช้ินงานจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการพัฒนายางพารา แสดงให้เห็นถึงความรู้  
ความเข้าใจในเรื่องที่ทํา เป็นองค์ความรู้ที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีที่มาชัดเจน ความเป็นไปได้ที่จะนํามาใช้
ประโยชน์จริง และการแก้ปัญหาด้านต้นนํ้า กลางนํ้า และปลายน้ํา  
 
ลักษณะแนวคิดของโครงการระดับนักเรียน นักศึกษา  

กรอบแนวคิด โครงงาน หรือช้ินงานจากเยาวชนด้านการพัฒนายางพารา ต้องเป็นโครงงาน 
สิ่งประดิษฐ์ หรือการนําเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือปรับปรุงด้านการจัดการสวนยาง แปรรูปยาง หรือพัฒนาด้านอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้องกับยางพารา ทั้งด้านต้นนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า เพ่ือสร้างนวัตกรรม และพัฒนาต่อยอดในเชิง
พาณิชย์ 
ลักษณะแนวคิดของโครงการระดับอุดมศึกษาและบัณฑิตศึกษา 

กรอบแนวคิด โครงร่างงานวิจัยจากเยาวชนด้านการพัฒนายางพารา เพ่ือกําหนดประเด็นวิจัยหรือ 
พัฒนาชิ้นงานที่เก่ียวข้องกับยางพารา ทั้งด้านต้นนํ้า กลางน้ํา และปลายนํ้า เพ่ือสร้างนวัตกรรม และพัฒนาต่อ
ยอดในเชิงพาณิชย์ 
ลักษณะแนวคิดของโครงการระดับอาจารย์และนักวิจัย 

กรอบแนวคิด โครงการวิจัยจากนักวิจัยและอาจารย์ด้านการพัฒนายางพารา เพ่ือกําหนดประเด็น 
วิจัย หรือพัฒนาช้ินงานที่เก่ียวข้องกับยางพารา ทั้งด้านต้นนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า เพ่ือสร้างนวัตกรรม และ
พัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์  
 



รายละเอียดรางวัล 
๑. ระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน ๕ รางวัล 

- รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาท จํานวน ๑ รางวัล 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 15,000 บาท จํานวน 1 รางวัล 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท จํานวน 1 รางวัล 
- รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท จํานวน 2 รางวัล 

๒. ระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ด้านต้นนํ้าและกลางนํ้า จํานวน 5 รางวัล 
- รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาท จํานวน ๑ รางวัล 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 15,000 บาท จํานวน 1 รางวัล 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท จํานวน 1 รางวัล 
- รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท จํานวน 2 รางวัล 

๓. ระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ด้านปลายนํ้า จํานวน 5 รางวัล 
- รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาท จํานวน ๑ รางวัล 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 15,000 บาท จํานวน 1 รางวัล 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท จํานวน 1 รางวัล 
- รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท จํานวน 2 รางวัล 

๔. ระดับอุดมศึกษาและบัณฑิตศึกษา ด้านต้นนํ้าและกลางนํ้า จํานวน 5 รางวัล 
- รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาท จํานวน ๑ รางวัล 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 15,000 บาท จํานวน 1 รางวัล 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท จํานวน 1 รางวัล 
- รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท จํานวน 2 รางวัล 

๕. ระดับระดับอุดมศึกษาและบัณฑิตศึกษา ด้านปลายนํ้า จํานวน 5 รางวัล 
- รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาท จํานวน ๑ รางวัล 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 15,000 บาท จํานวน 1 รางวัล 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท จํานวน 1 รางวัล 
- รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท จํานวน 2 รางวัล 

๖. ระดับอาจารย์หรือนักวิจัย ด้านต้นนํ้าและกลางนํ้า จํานวน ๕ รางวัล 
- รางวัลชนะเลิศ จํานวน ๑ รางวัล 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จํานวน 1 รางวัล 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จํานวน 1 รางวัล 
- รางวัลชมเชย จํานวน 2 รางวัล 

๗. ระดับอาจารย์หรือนักวิจัย ด้านปลายนํ้า จํานวน ๕ รางวัล 
- รางวัลชนะเลิศ จํานวน ๑ รางวัล 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จํานวน 1 รางวัล 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จํานวน 1 รางวัล 
- รางวัลชมเชย จํานวน 2 รางวัล 
 



* พร้อมโล่รางวัลสําหรับผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 และใบ
ประกาศเกียรติคุณทุกรางวัล ทั้งนี้ รางวัลในระดับอาจารย์และนักวิจัย จะเป็นการสนับสนุนทุนในการวิจัย
หรือพัฒนาชิ้นงานและผลิตผลงานเพื่อสร้างนวัตกรรม และพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ เม่ือผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการบริหารโครงการวิจัย 
 
เกณฑ์การตัดสินรางวัล 

กรอบแนวคิดหรือช้ินงาน โครงงานวิจัย โครงร่างงานวิจัย โครงการวิจัย ด้านยางพารา 
๑. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
2. ความใหม่ของนวัตกรรม 
3. คุณค่าของโครงงาน  
4. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
5. ระดับการพัฒนาของผลงาน 
6. ศักยภาพเชิงพาณิชย์  
7. ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ และสังคม  
8. ผลกระทบ 

  
เงื่อนไขประกอบการเข้าร่วมโครงการ 
 ๑. หากพบว่ากรอบแนวคิดหรือช้ินงาน โครงงานวิจัย โครงร่างงานวิจัย โครงการวิจัย ด้านยางพาราท่ี
ส่งเข้าประกวด มีการคัดลอกหรือดัดแปลงแก้ไขจากต้นฉบับของผู้อ่ืน หรือเคยส่งเข้าประกวด หรือเคยได้รับ
รางวัลมาก่อน จะถือว่าผู้สมัครทําผิดกติกาและถือเป็นโมฆะทันที 
 ๒. ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 ๓. กรอบแนวคิดหรือช้ินงาน โครงงานวิจัย โครงร่างงานวิจัย โครงการวิจัย ด้านยางพารา ที่ได้รับ
รางวัลในการประกวด การยางแห่งประเทศไทยมีสิทธ์ินําไปเผยแพร่ในสื่อทุกประเภท เพ่ือประชาสัมพันธ์ และ
เพ่ือเป็นประโยชน์แก่สังคม ตลอดจนสามารถนําไปสร้างเป็นงานวิจัยพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ 
 4. การยางแห่งประเทศไทย ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนตัวผู้ส่งผลงานเข้าประกวดพร้อมอาจารย์ที่
ปรึกษา หลังจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคัดเลือกผลงานที่เข้ารอบแล้วไม่ว่ากรณีใดๆ 
การจัดส่งเอกสารกรอบแนวคิด โครงงานวิจัย โครงร่างงานวิจัย โครงการวิจัย ด้านยางพารา 
ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 
ที่ กองวิจัยและพัฒนาการผลิตยาง สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 
เลขที่ ๕๐ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ 
โทรศัพท์ ๐-๒๕๗๙-๑๕๗๖ ต่อ ๓๐๘ 
โทรสาร ๐-๒๕๖๑-๔๗๔๔ 
E-mail: rubberproject62@gmail.com 
 
 
 
      



กําหนดการประกวดกรอบแนวคิดวิจัยด้านยางพารา 
เพื่อสร้างงานวิจัยต่อยอดในเชิงพาณิชย์  

วันท่ี  20 - 21  มิถุนายน  2562 
ณ สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ 

 ---------------------------------------------------------------------------------------  

วันที่ 20 มิถุนายน  2562 

08.00 – 08.30 น.  ลงทะเบียน 

09.00 – 10.00 น.  กรรมการพิจารณาโครงการหรือกรอบแนวคิดวิจัย 

ด้านยางพารา 

10.01 – 10.15 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 

10.16 – 12.00 น.  กรรมการพิจารณาโครงการหรือกรอบแนวคิดวิจัย (ต่อ) 

12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.01 – 15.00 น.  กรรมการพิจารณาโครงการหรือกรอบแนวคิดวิจัย (ต่อ) 

15.01 – 15.15 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 

15.16 – 17.00 น.  กรรมการพิจารณาโครงการหรือกรอบแนวคิดวิจัย (ต่อ) 

 

 

 

 



วันที่ 21 มิถุนายน  2562 

09.00 – 10.00 น.  กรรมการพิจารณาโครงการหรือกรอบแนวคิดวิจัย 

ด้านยางพารา 

10.01 – 10.15 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 

10.16 – 12.00 น.  กรรมการพิจารณาโครงการหรือกรอบแนวคิดวิจัย (ต่อ) 

12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.01 – 15.00 น.  กรรมการพิจารณาโครงการหรือกรอบแนวคิดวิจัย (ต่อ) 

15.01 – 15.15 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 

15.16 – 17.00 น.  กรรมการพิจารณาโครงการหรือกรอบแนวคิดวิจัย 

แล้วเสร็จ 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
*หมายเหตุ    กาํหนดการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 



กําหนดการประกวดกรอบแนวคิดวิจัยด้านยางพารา 
เพื่อสร้างงานวิจัยต่อยอดในเชิงพาณิชย์  
วันท่ี  11 - 12  กรกฎาคม  2562 

ณ การยางแห่งประเทศไทย (สํานักงานใหญ่) กรุงเทพฯ 

 ---------------------------------------------------------------------------------------  

วันท่ี 11  กรกฎาคม  2562 

 07.00 – 08.00 น.   ติดตั้ง/เตรียม/จัดแสดงผลงาน 

 08.01 – 08.30 น.   ลงทะเบียน 

 09.00 – 10.00 น.   นําเสนอโครงงานวิจัยแก่คณะกรรมการ 

10.01 – 10.15 น.   พักรับประทานอาหารว่าง 

10.16 – 12.00 น.   นําเสนอโครงงานวิจัยแก่คณะกรรมการ (ต่อ) 

12.00 – 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.01 – 15.00 น.   นําเสนอโครงงานวิจัยแก่คณะกรรมการ (ต่อ) 

15.01 – 15.15 น.   พักรับประทานอาหารว่าง 

15.16 – 17.00 น.   นําเสนอโครงงานวิจัยแก่คณะกรรมการ (ต่อ) 

 

 
 
 
 
 



วันท่ี 12  กรกฎาคม  2562 

08.01 – 10.00 น.  จัดแสดงผลงานท่ีผ่านการตัดสินและได้รับรางวัล 
10.01 – 10.15 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
10.16 – 12.00 น.  จัดแสดงผลงานท่ีผ่านการตัดสินและได้รับรางวัล (ต่อ) 
12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 15.00 น.  จัดแสดงผลงานท่ีผ่านการตัดสินและได้รับรางวัล (ต่อ) 
15.01 – 15.15 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
15.16 – 17.00 น.  จัดแสดงผลงานท่ีผ่านการตัดสินและได้รับรางวัลเสร็จ 
 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
 

*หมายเหตุ    กําหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือโครงการประกวดกรอบแนวคิดวจิัยด้านยางพาราเพื่อสรา้งงานวิจัยตอ่ยอดในเชิงพาณิชย ์

ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 
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ใบสมัครเข้ารว่มประกวด 

โครงการประกวดกรอบแนวคิดวิจัยดา้นยางพาราเพื่อสร้างงานวิจัยต่อยอดในเชิงพาณชิย์ 
 

1. ชื่อกรอบแนวคิด/โครงงาน/โครงร่าง/โครงการ............................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

2. ด้านต้นน้ําและกลางน้ํา    ระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น   ระดับปริญญาตรี – โท – เอก  

        ระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา  ระดับอาจารย์และนักวิจัย 

3. ด้านปลายน้ํา       ระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น   ระดับปริญญาตรี – โท – เอก 

        ระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา  ระดับอาจารย์และนักวิจัย  
4. ชื่อผู้ส่งเข้าประกวด 1. ……………………………………………………ระดับช้ัน..............……………………………............ 
                           2. ……………………………………………….……ระดับช้ัน..............……………………………............ 
                           3. ……………………………………………….……ระดับช้ัน..............……………………………............ 
                           4. ……………………………………………….……ระดับช้ัน..............……………………………............ 
                           5. ……………………………………………….……ระดับช้ัน..............……………………………............ 
5. อาจารย์ทีป่รึกษา/ทีป่รกึษา............................................................................................................................. 
6. สถานศกึษา...................................................................................................................................................... 
   เลขท่ี........................ถนน...................................................................ซอย........................................................ 
   ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต............................................จังหวัด.................................. 
   รหสัไปรษณีย์.............................โทร....................................................โทรสาร................................................. 
   Email: ............................................................................................................................................................ 
7.สถานทีต่ดิต่อ.................................................................................................................................................... 
   เลขท่ี........................ถนน...................................................................ซอย........................................................ 
   ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต............................................จังหวัด................................... 
   รหสัไปรษณีย์.............................โทร....................................................โทรสาร................................................. 
   Email: ............................................................................................................................................................. 
8. แนวคดิ ทีม่า และความสําคญั....................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

/ข้อตกลงเบ้ืองต้น 
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ข้อตกลงเบือ้งตน้ 
๑. ผู้สมัครอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของการยางแห่งประเทศไทย ที่ได้รับมอบหมายติดต่อเพ่ือขอรายละเอียด

เพ่ิมเติมในส่วนที่เก่ียวกับการพิจารณาประกวด 
๒. ผู้สมัครอนุญาตให้การยางแห่งประเทศไทย เผยแพร่กรอบแนวคิดหรือช้ินงาน โครงงานวิจัย โครงร่าง

งานวิจัย โครงการวิจัย ด้านยางพารา เพื่อเป็นวิทยาทานต่อสาธารณะ และเป็นการประชาสัมพันธ์
องค์กรในส่วนของข้อมูลที่ไม่เก่ียวกับความลับทางเทคนิค หรือข้อสัญญาใดๆ ที่ผู้สมัครมีภาระผูกพัน
กับหน่วยงานอ่ืนๆ 

๓. ผู้สมัครได้ศึกษาและทําความเข้าใจกับหลักเกณฑ์ตามประกาศของการยางแห่งประเทศไทย เป็นการ
ถ่องแท้แล้ว 

๔. การตัดสินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับอนุมัติจากการยางแห่งประเทศไทย ถือว่าเป็นที่
สิ้นสุด 

๕. ผลงานหรือตัวอย่างผลิตภัณฑ์ เอกสาร ที่ส่งเข้าร่วมประกวด การยางแห่งประเทศไทยจะไม่ส่งคืน 
ยกเว้นจะได้รับการระบุไว้เป็นพิเศษ  

 
หมายเหตุ 
 ๑. ส่งใบสมัครเข้าร่วมประกวด ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยสามารถส่ง
ได้ตามช่องทาง ดังน้ี 
 - ส่งด้วยตนเอง กองวิจัยและพัฒนาการผลิตยาง ช้ัน ๓ สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 
 - ส่งทางไปรษณีย์  

กองวิจัยและพัฒนาการผลิตยาง สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย  
เลขที่ ๕๐ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐  
พร้อมระบุหน้าซอง “โครงการประกวดกรอบแนวคิดวิจัยด้านยางพาราเพ่ือสร้างงานวิจัยต่อ 
ยอดในเชิงพาณิชย์”  

2. ส่งผลงานกรอบแนวคิดหรือช้ินงาน โครงงานวิจัย โครงร่างงานวิจัย โครงการวิจัย ด้านยางพารา  
เป็นรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ โดยใช้ตัวอักษรแบบ Angsana New ขนาด ๑๖ จํานวน ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ 
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 
 ๓. ขอรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ E-mail : rprd2562@gmail.com  หรือโทร ๐-๒๕๗๙-๑๕๗๖ ต่อ 301 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ..............................................................(ผู้รับรอง) 
                                                               (............................................................) 

ตําแหน่ง......................................................................... 
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แบบเสนอกรอบแนวคิด/ชิ้นงานด้านยางพารา 
ระดับภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

 
1. ช่ือกรอบแนวคิด/ช้ินงานด้านยางพารา 

ภาษาไทย...................................................................................................................................................... 
ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)...................................................................................................................................... 

2. ผู้เสนอกรอบแนวคิดด้านยางพารา 
ช่ือภาษาไทย.................................................................................................................................................. 
ช่ือภาษาอังกฤษ (ถ้ามี).................................................................................................................................. 
สถานที่ติดต่อ.................................................................................................................................................. 
โทรศัพท์................................................................E-mail…………………………………………………………………… 
2.2 ผู้ร่วมกรอบแนวคิดด้านยางพารา 
ช่ือภาษาไทย.................................................................................................................................................. 
ช่ือภาษาอังกฤษ(ถ้ามี).................................................................................................................................. 
สถานที่ติดต่อ.................................................................................................................................................. 
โทรศพัท์................................................................E-mail…………………………………………………………………… 
2.3 ที่ปรึกษากรอบแนวคิดด้านยางพารา 
ช่ือภาษาไทย................................................................................................................................................. 
ช่ือภาษาอังกฤษ............................................................................................................................................ 
สถานที่ติดต่อ................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์................................................................E-mail…………………………………………………………………… 

3. ความเป็นมาของกรอบแนวคิดด้านยางพารา เช่น แรงบันดาลใจ/เหตุผลที่ดําเนินการ 
4. วัตถุประสงค์ของกรอบแนวคิดด้านยางพารา 
5. กระบวนการ/ขั้นตอน (ทําอย่างไร) 
6. ข้อเสนอแนะ 
7. ลงลายมือช่ือ ผู้เสนอกรอบแนวคิดด้านยางพารา พร้อมวัน เดือน ปี 
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แบบเสนอโครงงาน/ชิ้นงานวิจัยดา้นยางพารา  
ระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา 

รูปแบบการเขียนรายงานโครงงานประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ดังน้ี  
1. ส่วนหน้า ประกอบด้วย  

1.1 ปกหน้า  
1.2 ปกใน  
1.3 บทคัดย่อ  
1.4 กิตติกรรมประกาศ  
1.5 สารบัญ ประกอบด้วย  

- สารบัญเน้ือหา  
- สารบัญตาราง (ถ้ามี)  
- สารบัญภาพ (ถ้ามี)  

2. ส่วนเน้ือหา ประกอบด้วย 5 บท ดังน้ี (ความยาวไม่เกิน 20 หน้า) 
บทที่ 1 บทนํา ประกอบด้วย  

1.1 ที่มาและความสําคัญของโครงงาน  
1.2 จุดมุ่งหมายของการศึกษา/ทดลอง  
1.3 ขอบเขตของการศึกษา/ทดลอง (ถ้ามี)  

- ขอบเขตของสิ่งที่ศึกษา (ถ้ามี)  
- ระยะเวลาดําเนินการศึกษาทดลอง  

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าได้รับ  
บทที่ 2 เอกสารที่เก่ียวข้อง  
บทที่ 3 วิธีดําเนินการศึกษาทดลอง  

3.1 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 
3.2 วิธีการศึกษา/ทดลอง  

บทที่ 4 ผลการศึกษา/ทดลอง  
บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการศึกษา/ทดลอง  
5.2 อภิปรายผล  
5.3 ข้อเสนอแนะ  

- ข้อเสนอแนะเพ่ือการนําไปใช้  
- ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาต่อ  
 

/3. ส่วนท้าย... 



6 

3. ส่วนท้าย  
3.1 บรรณานุกรม หรือเอกสารอ้างอิง  
3.2 ภาคผนวก (ถ้ามี) (ความยาวไม่เกิน 10 หน้า) 

ภาคผนวก ก ..........................................................................  
ภาคผนวก ข ..........................................................................  
ภาคผนวก ค ..........................................................................  

3.3 ประวัติย่อของคณะผู้จัดทําโครงงาน  
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การทําแผงสําหรับจัดแสดงช้ินงาน 
 

- ผู้เข้าร่วมประกวดจัดทําป้ายแสดงโครงงานให้ถูกต้องตามแบบ โดยประกอบด้วยวัสดุ เป็นแผ่น 
3 แผ่น แผ่นกลางมีขนาด 60 × 120 เซนติเมตร แผ่นข้างมีขนาด 60 × 60 เซนติเมตร (ดังรูป) 

 

- ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถนําโครงงานมาจัดพร้อมแสดงช้ินงาน ภายในวันประกวด 
- สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ คณะผู้ส่งโครงงานเข้าประกวดจัดเตรียมมาเอง 
- โครงงานที่ส่งเข้าร่วมประกวด ต้องไม่เป็นโครงงานที่ลอกเลียนแบบของผู้อ่ืน และต้องเป็น 

โครงงานที่ ไม่เคยได้รับรางวัลระดับภาคขึ้นไปมาก่อน 
- ผู้เข้าร่วมประกวดต้องนําเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการ ในพุธที่ 12 กันยายน 2561 ต้ังแต่

เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาและซักถาม 
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แบบเสนอโครงร่าง/ชิ้นงานงานวิจัยดา้นยางพารา 
ระดับอุดมศกึษา 

 
1. ช่ือโครงการ 

ภาษาไทย...................................................................................................................................................... 
ภาษาอังกฤษ................................................................................................................................................. 

2. ผู้รับผิดชอบ 
2.1 หัวหน้าโครงร่าง/ช้ินงานงานวิจัย 
ช่ือภาษาไทย.................................................................................................................................................. 
ช่ือภาษาอังกฤษ............................................................................................................................................ 
สถานศึกษา..................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์................................................................E-mail…………………………………………………………………… 
บทบาทในการทําการวิจัย พร้อมทั้งระบุสัดส่วนที่ทํางานวิจัย (%) ของผู้วิจัยในโครงงานวิจัยนี้แต่ละคนด้วย
........................................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
2.2 ผู้ร่วมโครงร่าง/ช้ินงานงานวิจัย 
ช่ือภาษาไทย.................................................................................................................................................. 
ช่ือภาษาอังกฤษ............................................................................................................................................ 
สถานศึกษา..................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์................................................................E-mail…………………………………………………………………… 
บทบาทในการทําการวิจัย พร้อมทั้งระบุสัดส่วนที่ทํางานวิจัย (%) ของผู้วิจัยในโครงงานวิจัยน้ีแต่ละคนด้วย
........................................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
2.3 ที่ปรึกษาโครงร่าง/ช้ินงานงานวิจัย 
ช่ือภาษาไทย.................................................................................................................................................. 
ช่ือภาษาอังกฤษ............................................................................................................................................ 
สถานที่ติดต่อ................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์................................................................E-mail…………………………………………………………………… 

3. คําสําคัญ (Keyword) ของโครงร่างงานวิจัย 
4. ความสําคัญและที่มาของปัญหาโครงร่างงานวิจัย 
5. วัตถุประสงค์ของโครงร่างงานวิจัย 
6. ขอบเขตของโครงร่างงานวิจัย 
7. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงร่างงานวิจัย 
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8 การทบทวนวรรณกรรม (Reviewed Literature) /สารสนเทศ (Information) ที่เก่ียวข้อง 
9. เอกสารอ้างอิงของโครงร่างงานวิจัย ระบุเอกสารที่ใช้อ้างอิง (Reference) ตามระบบสากล 
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เช่น ด้านวิชาการ ด้านนโยบาย ด้านเศรษฐกิจ/พาณิชย์ ด้านสังคมและชุมชน    
     รวมถึงการเผยแพร่ในวารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ  
11. วิธีการดําเนินการวิจัย และสถานที่ทําการทดลอง/เก็บข้อมูล 
12. ระยะเวลาทําการวิจัย และแผนการดําเนินงานตลอดของโครงร่างงานวิจัย (ให้ระบุขั้นตอนอย่างละเอียด) 
 
กิ จ ก ร ร ม / ข้ั น ต อ น ก า ร
ดําเนินงาน 

เดือน 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

 
13. งบประมาณของโครงร่างงานวิจัย 
14. เป้าหมายของโครงร่างงานวิจัย (Goal) 
15. ลงลายมือช่ือ หัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมวัน เดือน ปี 
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แบบเสนอโครงการวิจัยดา้นยางพารา 
ระดับนักวิจยั/อาจารย์ 

 
1. ช่ือโครงการ 

ภาษาไทย...................................................................................................................................................... 
ภาษาอังกฤษ................................................................................................................................................. 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยด้านยางพารา 
2.1 หัวหน้าโครงการวิจัย 
ช่ือภาษาไทย.................................................................................................................................................. 
ช่ือภาษาอังกฤษ............................................................................................................................................ 
สถานศึกษา..................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์................................................................E-mail…………………………………………………………………… 
บทบาทในการทําการวิจัย พร้อมทั้งระบุสัดส่วนที่ทํางานวิจัย (%) ของผู้วิจัยในโครงการวิจัยน้ีแต่ละคนด้วย
........................................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
2.2 ผู้ร่วมโครงการวิจัย 
ช่ือภาษาไทย.................................................................................................................................................. 
ช่ือภาษาอังกฤษ............................................................................................................................................ 
สถานศึกษา..................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์................................................................E-mail…………………………………………………………………… 
บทบาทในการทําการวิจัย พร้อมทั้งระบุสัดส่วนที่ทํางานวิจัย (%) ของผู้วิจัยในโครงการวิจัยน้ีแต่ละคนด้วย
........................................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
2.3 ที่ปรึกษาโครงการวิจัย 
ช่ือภาษาไทย.................................................................................................................................................. 
ช่ือภาษาอังกฤษ............................................................................................................................................ 
สถานที่ติดต่อ................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์................................................................E-mail…………………………………………………………………… 

3. คําสําคัญ (Keyword) ของโครงการวิจัย 
4. ความสําคัญและที่มาของปัญหาโครงการวิจัย 
5. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
6. ขอบเขตของโครงการวิจัย 
7. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 
8 การทบทวนวรรณกรรม (Reviewed Literature) /สารสนเทศ (Information) ที่เก่ียวข้อง 
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9. เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจัย ระบุเอกสารที่ใช้อ้างอิง (Reference) ตามระบบสากล 
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เช่น ด้านวิชาการ ด้านนโยบาย ด้านเศรษฐกิจ/พาณิชย์ ด้านสังคมและชุมชน    
     รวมถึงการเผยแพร่ในวารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ  
11. วิธีการดําเนินการวิจัย และสถานที่ทําการทดลอง/เก็บข้อมูล 
12. ระยะเวลาทําการวิจัย และแผนการดําเนินงานตลอดของโครงการวิจัย (ให้ระบุขั้นตอนอย่างละเอียด) 
 
กิ จ ก ร ร ม / ข้ั น ต อ น ก า ร
ดําเนินงาน 

เดือน 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

 
13. ปัจจัยที่เอ้ือต่อการวิจัย (อุปกรณ์การวิจัย โครงสร้างพ้ืนฐาน ฯลฯ) ระบุเฉพาะปัจจัยที่ต้องการเพ่ิมเติม 
14. งบประมาณของโครงการวิจัย 
15. เป้าหมายของผลผลิต (Output) และตัวช้ีวัด 
 
ตารางที่ 1. แสดงผลผลิตและตัวช้ีวัดของแผนงานวิจัย 
 

ผลผลิต ตัวช้ีวัด 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

 
 

  

 
16. เป้าหมายของผลลัพธ์ (Outcome) และตัวช้ีวัด 
 
ตารางที่ 2. แสดงผลลัพธ์และตัวช้ีวัดของแผนงานวิจัย 
 

ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

 
 

  

 
 
 

/17. ผลกระทบ... 
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17. ผลกระทบ (Impact)  
18. ผลสําเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ 
19. ลงลายมือช่ือ หัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมวัน เดือน ปี 

 
 


	โครงการการยางแห่งประเทศไทย
	กำหนดการประกวดกรอบแนวคิด
	คู่มือใบสมัครโครงการประกวด 4 ระดับใหม่

