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รายละเอียดการประกวด 
Logistics Innovation Award 2018 

“นวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ จากสถาบันการศึกษา สู่ภาคอุตสาหกรรมไทย” 
ประจ าปี 2561  

1. หลักการและเหตุผล  
กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เล็งเห็นถึงความส าคัญในการสร้างสรรค์

และพัฒนานวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนากระบวนการท างานหรือกิจกรรมทางด้านโลจิสติกส์
และซัพพลายเชนของภาคอุตสาหกรรม รองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงการก้าวไปสู่ยุคของ Logistics 
4.0 และ Industry 4.0 จึงได้จัดการประกวด “นวัตกรรมด้านโลจิสติกส์จากสถาบันการศึกษาสู่ภาคอุตสาหกรรม
ไทย” ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2559 และก าหนดจัดต่อเนื่องในทุกปี เพ่ือส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาได้ 
น าวิชาความรู้มาสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโลจิสติกส์และ 
ซัพพลายเชนของภาคอุตสาหกรรม โดยให้นิสิต/นักศึกษาส่งผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประกวด 
เพ่ือชิงเงินรางวัล โล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร รวมถึงเป็นการเผยแพร่ผลงานและองค์ความรู้ ตลอดจนส่งเสริมให้ 
มีการน าผลงานศึกษาวิจัยที่มีศักยภาพในการพัฒนาสู่ เชิงพาณิชย์ไปต่อยอดพัฒนาเพ่ือการใช้งานจริงใน
ภาคอุตสาหกรรมต่อไป  

2. วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือสนับสนุนให้นิสิตนักศึกษาได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะในด้านการคิดสร้างสรรค์  

การวิเคราะห ์และการออกแบบนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ที่เป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมไทย  
2.2 เพ่ือเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้แสดงผลงานและความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้าน  

โลจิสติกส์ ตลอดจนเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้จากสถาบันการศึกษาสู่ภาคอุตสาหกรรม  
2.3 เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ในการผลักดันให้มี

การน าผลงานที่เป็นประโยชน์จากภาคการศึกษาไปประยุกต์ใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรม  

3. กลุ่มเป้าหมาย  
นิสิต นักศึกษา ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์หรือสาขาอ่ืนๆ 

ที่เก่ียวข้อง  

4. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวด  
4.1 ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทของสถาบันการศึกษาในประเทศ  
4.2 ผู้สมัครเข้าร่วมการประกวดในแต่ละทีม มีสมาชิกได้จ านวน 1-3 คน  
4.3 การประกวดผลงานนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ เป็นการประกวดแบบรวม โดยไม่มีการแบ่งประกวดผลงาน

ระหว่างผู้สมัครในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท  
4.4 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด  
4.5 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่ไม่ได้ลอกเลียนมาจากผลงานอ่ืนและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์   

หากตรวจสอบพบในภายหลังว่าผลงานที่ได้รับรางวัลมีการลอกเลียนมาจากผลงานอ่ืน  จะถือว่าการตัดสินนั้นเป็น
โมฆะ  
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5. ขั้นตอนการประกวด  
5.1 การสมัคร  

5.1.1  ผู้สมัครสามารถติดต่อขอใบสมัครได้ที่ กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ท่ีเว็บไซต์ของกองโลจิสติกส์ https://dol.dip.go.th/th  

5.1.2 กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้โดยตรงหรือ
ทางไปรษณีย์ ที ่
- กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 75/6 ถนนพระรามที่ 6  

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
5.1.3 หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย  

- ใบสมัคร  
- ส าเนาบัตรประจ าตัวนิสิต/นักศึกษา พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  

5.2 การส่งเอกสารรายละเอียดผลงาน  
5.2.1 ก าหนดให้ผู้สมัครส่งรายละเอียดผลงานเพ่ือให้คณะกรรมการตัดสินพิจารณาในรอบคัดเลือก  โดย

เอกสารรายละเอียดผลงาน ควรมีจ านวนไม่เกิน 20 หน้า A4 และมีเนื้อหาประกอบด้วย  
- ชื่อผลงานนวัตกรรม (ชื่อภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี))  
- แนวคิดและที่มาของผลงาน/หลักการและเหตุผล  
- วัตถุประสงค์  
- หลักการและข้ันตอนในการพัฒนาผลงาน  
- ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
- แนวทางการน าไปใช้/ศักยภาพในการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์  

5.2.2 ส่งเอกสารรายละเอียดผลงานได้โดยตรงหรือทางไปรษณีย์มาที่ กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม  

5.3 การพิจารณาในรอบคัดเลือก  
คณะกรรมการตัดสินผลงาน ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในด้านโลจิสติกส์จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

จะพิจารณาจากเอกสารรายละเอียดผลงาน และคัดเลือกผลงานที่ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด เพ่ือเข้าสู่รอบตัดสิน โดย
ผลงานที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจะต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนรวม  

5.4 ประกาศผลรอบคัดเลือก  
ผลงานที่ผ่านการคัดเลือก จะประกาศทางเว็บไซต์ของกองโลจิสติกส์ https://dol.dip.go.th/th 

5.5 การพิจารณาในรอบตัดสิน  
เจ้าของผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องน าเสนอผลงานต่อคณะกรรมการตัดสิน  ภายในงานสัมมนา 

Industrial Supply Chain Logistics Conference 2018 วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุม
วายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยก าหนดระยะเวลาการน าเสนอต่อ 1 
ผลงาน ไม่เกิน 15 นาท ีและระยะเวลาถาม-ตอบ ไม่เกิน 15 นาท ี

5.6 การประกาศผลและมอบรางวัล  
ประกาศผลและมอบรางวัลในงานสัมมนา Industrial Supply Chain Logistics Conference 2018 และ

เผยแพร่ผลการประกวดในสื่อสิ่งพิมพ์และเว็บไซต์ท่ีทางกองโลจิสติกส์ก าหนด 
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6. ก าหนดการประกวด  

กิจกรรม ก าหนดการ 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวด 
ตั้งแต่วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 – วันศุกร์ที่ 29 

มิถุนายน 2561 
เปิดรับสมัคร  

(ผู้สมัครส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร) 
ตั้งแต่วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 – วันศุกร์ที่ 29 

มิถุนายน 2561 (ภายในเวลา 16.30 น.) 

ผู้สมัครส่งรายละเอียดผลงานเพ่ือคัดเลือกรอบแรก 
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 – วันศุกร์ที่ 13 

กรกฎาคม 2561 (ภายในเวลา 16.30 น.) 
ประกาศผลผลงานที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 (ภายในเวลา 16.30 น.) 

เจ้าของผลงานที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกน าเสนอ
ผลงานต่อคณะกรรมการตัดสินภายในงานสัมมนา 

Industrial Supply Chain Logistics Conference 2018 
วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 (เวลา 9.30 – 15.00 น.) 

ประกาศผลการประกวดและมอบรางวัล วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 (เวลา 16.00 -16.30 น.) 
หมายเหต ุก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  

7. คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  

8. เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลงาน 
 การตัดสินผลงานแบ่งออกเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบการคัดเลือก และ รอบการตัดสิน โดยมีเกณฑ์ 

การพิจารณาให้คะแนน ดังนี้ 

เกณฑ์การพิจารณา รอบการคัดเลือก รอบการตัดสิน 
การน าองค์ความรู้ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมาประยุกต์ใช้  
(เช่น ความเกี่ยวข้องและความถูกต้องตามหลักการจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน ความสมเหตุสมผลของเนื้อหา เป็นต้น)  

25 15 

ความเป็นนวัตกรรมของผลงาน/ระดับความใหม่ของผลงาน/ 
ความคิดสร้างสรรค์  

25 15 

ความเป็นไปได้ในการน าไปใช้ได้จริง/ศักยภาพในการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์  
(เช่น ความยากง่ายของการน าแนวคิดหรือนวัตกรรมไปใช้, งบประมาณที่ใช้
ในการพัฒนานวัตกรรม, ความคุ้มค่า, ระยะเวลาคืนทุน เป็นต้น)  

25 15 

ประโยชน์ที่จะได้จากการน าไปใช้งาน (เช่น การลดต้นทุน, การเพ่ิม
ประสิทธิภาพ, การสร้างมูลค่าเพ่ิมในโซ่อุปทานและภาคอุตสาหกรรม  
เป็นต้น) 

25 15 

รูปแบบ/วิธีการน าเสนอ - 20 
การตอบค าถาม - 20 

คะแนนรวม 100 100 
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9. รางวัลส าหรับการประกวด  
- รางวัลชนะเลิศ (จ านวน 1 รางวัล) : เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร  
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (จ านวน 1 รางวัล) : เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร  
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (จ านวน 1 รางวัล) : เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร  
- รางวัลชมเชย (จ านวน 4 รางวัล) : เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร  

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
คุณจุฑารัตน์/ คุณธนพล 
กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  
75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราขเทวี กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท์ : 0 2354 3172,  065 219 5868 
อีเมล์ : logistics@dip.go.th 

 


