แนวทางและหลักเกณฑ์
การให้การสนับสนุนโครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
สาหรับวิทยาลัยในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เพื่อขอรับทุนสนับสนุนจาก

โครงการทีมเทคนิคและอาชีวศึกษาเพื่อการประหยัดพลังงาน
(การประกวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน)
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

คำนำ
กรมพัฒ นาพลั งงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้จัดเตรียมเอกสารฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้
คาแนะนาสถานศึกษาหรือวิทยาลัยต่าง ๆ ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ในการ
ขอรับการสนับสนุนเพื่อจัดทา “โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน” ภายใต้การดาเนินงานโครงการ
ทีมเทคนิคและอาชีวศึกษาเพื่อการประหยัดพลังงาน (การประกวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน) ของ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) โดยได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ(มจพ.) เป็นที่ปรึ กษาเพื่อบริหารโครงการ ซึ่งได้รับอนุมัติค่าสนับสนุนจากกองทุนเพื่อ
ส่งเสริ มการอนุรั กษ์พลั งงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเอกสารฉบับนี้ได้ชี้แจงแนวทางและ
หลั กเกณฑ์ที่ จ ะได้รั บ การสนั บ สนุ น พร้ อมชี้แจงถึงองค์ประกอบ และขั้นตอนในการจัดเตรีย มแบบเสนอ
โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งได้บูรณาการรูปแบบและขั้นตอนการดาเนินงานให้สอดคล้อง
ตามแบบเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สาหรับการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๘ ของ สอศ. ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ โครงการทีมเทคนิค
และอาชีวศึกษาเพื่อการประหยัดพลังงาน (การประกวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน) สานักส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน อาคาร ๖ ชั้น ๖ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เลขที่ ๑๗ เชิงสะพาน
กษัตริย์ศึก ถนนพระราม ๑ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๓ ๐๐๒๑ – ๙ ต่อ ๑๐๗๐
โทรศัพท์เคลื่อนที่หมายเลข ๐๖๑ ๖๖๑ ๕๘๗๑ โทรสาร ๐ ๒๒๒๖ ๖๔๓๐ ได้ทุกวันในเวลาราชการ
คณะกรรมการวิชาการเพื่อพิจารณาให้การสนับสนุนโครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
มิถุนายน ๒๕๕๘

ก

สารบัญ
หมวดที่
คำนำ
หมวดที่ ๑ แนวทำงกำรให้กำรสนับสนุน
หมวดที่ ๒ กำรจัดเตรียมข้อมูล
หมวดที่ ๓ แบบเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
หมวดที่ ๔ หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำให้กำรสนับสนุน
หมวดที่ ๕ กำรเบิกเงินค่ำสนับสนุน

หน้า
ก
๑
๕
๗
๑๓
๑๔

หมวดที่ ๑ แนวทางการให้การสนับสนุน
ข้อ ๑ คุณสมบัติของผู้ขอรับการสนับสนุน
๑.๑ สถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ซึ่งมีจานวนทั้งหมด
๔๒๔ แห่ง
ข้อ ๒ หลักเกณฑ์การสนับสนุนการจัดทาโครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
๒.๑ ให้การสนับสนุนการจัดทาโครงงานสิ่งประดิษฐ์ (ประเภทที่ ๔) เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
ของนักเรียน/นักศึกษาในระดับปวช./ปวส. ที่จัดทาข้อเสนอโครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โดยมี
อาจารย์ที่มีทักษะความรู้ในการให้คาปรึกษาแนะนาการอนุรักษ์พลังงาน ผู้บริหารสถานศึกษา หรื อวิศวกรด้าน
การอนุรักษ์พลังงาน เป็นผู้ควบคุม ให้คาปรึกษาและอานวยการจัดทาโครงงาน
๒.๒ ให้เงินสนับสนุนเพื่อ จัดทาโครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน แบบให้เปล่า
วงเงินสูงสุดไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาทต่อโครงงาน และขอสงวนสิทธิในการปรับลดงบประมาณตามที่ กรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) กระทรวงพลังงาน. เห็นสมควร
๒.๓ ระยะเวลาโครงงานที่เสนอขอรับการสนับสนุน ไม่เกิน ๘ เดือน นับจากวันลงนามใน
สัญญาการขอรับการสนับสนุนกับสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
๒.๔ โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ที่เสนอขอรับการสนับสนุน เป็นโครงงานฯ
ที่ดาเนินการในประเทศไทย และผลงานที่ได้ต้องสามารถนาไปใช้เผยแพร่ ทั้งนี้ผู้ขอรับการสนับสนุน จะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัดด้วย
๒.๕ ผู้ขอรับการสนับสนุน จะต้องเข้าร่วมการจัดแสดงนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์
พลังงานที่จัดขึ้นโดยโครงการทีมเทคนิคและอาชีวศึกษาเพื่อการประหยัดพลังงานอย่างน้อย ๑ ครั้ง (ในระดับ
ภาค)
๒.๖ ผู้ขอรับการสนับสนุน ที่ได้รับอนุมัติการสนับสนุนจะต้องทาสัญญาสนับสนุนตามรูปแบบ
ที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) กระทรวงพลังงาน และ สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา(สอศ.) กาหนด
๒.๗ ผู้ขอรับการสนับสนุน จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการ ตลอดจน
ให้ความร่วมมือในการดาเนินการต่างๆ โดยเอกสารขอรับการสนับสนุน หนังสือสัญญาสนับสนุน และเอกสาร
อื่นๆ ในโครงการจะต้องลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามหรือผู้รับมอบอานาจ
๒.๘ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มีสิทธิยกเลิกการสนับสนุนในกรณี
ต่อไปนี้
๒.๘.๑ ผู้ ขอรั บการสนับสนุนไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนด หรือไม่มี
คุณสมบัติตามเงื่อนไขในการขอรับการสนับสนุน หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาสนับสนุน
๒.๘.๒ ผู้ขอรับการสนับสนุนไม่สามารถดาเนินการจัดทาโครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการ
อนุรักษ์พลังงานให้ แล้วเสร็จตามกาหนดเวลาในแผนดาเนินการที่กรมพัฒ นาพลั งงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน ให้ความเห็นชอบ
๒.๘.๓ ผู้ขอรับการสนับสนุนได้ยกเลิกหลังจากได้รับอนุ มัติให้การสนับสนุน หรือยกเลิก
ระหว่างดาเนินการ โดยสิทธิในการขอรับการสนับสนุนในโครงการนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่นได้
๑

๒.๘.๔ ผู้ขอรับ การสนับสนุน ได้ทาการคัดลอกหรือ ดัดแปลงผลงานของผู้ อื่น ซึ่งหาก
ตรวจสอบพบภายหลังว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ประดิษฐ์ต้องชดใช้เงินทุนที่ได้รับไปแล้วทั้งหมดคืนให้แก่กรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงานภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ตรวจพบว่ามีการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ หากไม่ชาระเงินภายในกาหนดเวลาดังกล่าวผู้ประดิษฐ์ จะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้รับไปพร้อม
ดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ทั้งนี้ หากเหตุในการยกเลิกการสนับสนุนดังกล่ าวปรากฏภายหลั งจากที่ กรมพัฒ นา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) กระทรวงพลังงาน ได้จ่ายเงินสนับสนุนแก่ผู้ขอรับการสนับสนุนแล้ว
ผู้ขอรับการสนับสนุนจะต้องคืนเงินสนับสนุนทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยแก่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน(พพ.) กระทรวงพลังงาน ทันที
๒.๘ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจะไม่พิจารณาให้การสนับสนุนแบบ
เสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ที่ได้รับคะแนนรวมน้อยกว่า ๗๐ คะแนน
๒.๙ การพิ จ ารณาให้ ก ารสนั บ สนุ น โครงงานสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ เ พื่ อ การอนุ รั ก ษ์ พ ลั งงาน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) กระทรวงพลังงาน จะนาผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการวิชาการเพื่อพิจารณาให้การสนับสนุน โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังาน
ที่แต่งตั้งโดยอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ทั้งนี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน(พพ.) ขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอโครงงานที่มีรายละเอียดไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ และ
หากเกิดกรณีโต้แย้งใดๆ ให้ถือคาวินิจฉัยของ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) เป็น
สิ้นสุด
ข้อ ๓ เงื่อนไขการดาเนินงาน
๓.๑ ผู้ขอรับการสนับสนุนที่ได้รับการอนุมัติการสนับสนุนจาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลั งงาน(พพ.)แล้ว จะต้องดาเนินงานให้แล้ วเสร็จภายใน ๘ เดือน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา
สนับสนุน มิฉะนั้น กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) มีสิทธิ์ยกเลิกการให้การสนับสนุน
ทั้งนี้ ผู้ขอรับการสนับสนุนที่ไม่สามารถดาเนินการจัดทาโครงงานได้แล้วเสร็จภายในกาหนดเวลาดังกล่าว
จะต้องมีหนังสือแจ้งสาเหตุความล่าช้าให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) ทราบ และขอ
อนุมัติขยายเวลาการจัดทาโครงงานสิ่งประดิษฐ์ ทั้งนี้สิทธิในการพิจารณาอนุมัติ เพื่อขยายเวลาในการจัดทา
โครงงานสิ่งประดิษฐ์อยู่ในดุลยพินิจของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.)แต่เพียงผู้เดียว
และจะต้องไม่เกินระยะเวลาสิ้นสุดการดาเนินการของโครงการ
๓.๒ ผู้ได้รับการสนับสนุน จะต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือ
นิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๔ วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ
วิทยาลัยในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา(สอศ.) ที่จะขอรับการสนับสนุน โครงงาน
สิ่ งประดิ ษฐ์ เ พื่อการอนุ รั ก ษ์พลั งงาน ภายใต้ก ารด าเนิ นงานโครงการทีมเทคนิ คและอาชีว ศึ กษาเพื่อ การ
ประหยัดพลังงาน (การประกวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน) สามารถขอรับเอกสารแบบนาเสนอ
ผลงานสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ได้ จ ากกรมพั ฒ นาพลั ง งานทดแทนและอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน(พพ.) และทางเว็ บ ไซด์
www.dede.go.th หรือ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)และทางเว็บไซด์www.vec.go.thหรือ
๒

สานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา(สวพ.)ทางเว็ปไซด์ http://ver.vec.go.th หรือ ที่ปรึกษาโครงการทีม
เทคนิคและอาชีวศึกษาเพื่อการประหยัดพลังงาน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ : มจพ.
โดยสานักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม : สพอ.) ทางเว็ปไซด์ web.itdikmutnb.com โดยกาหนดยื่น
แบบคาขอรับการสนับสนุนโครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ (ตาม
เอกสารในหมวดที่ ๓) โดยสามารถส่งเอกสารการขอรับการสนับสนุนได้ทโี่ ครงการทีมเทคนิคและอาชีวศึกษาเพื่อ
การประหยัดพลังงาน (การประกวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน) สานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ถนนรามอินทรา กม.๕-๖ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ ๐-๒๕๑๐-๙๕๕๒-๔ , ๐-๒๕๑๐-๑๑๙๐ โทรสาร ๐-๒๕๑๐-๙๕๕๓-๔ ต่อ ๑๗๐ ได้ทุกวัน ในเวลา
ราชการ
๔.๑ หนังสือนาส่ง
ผู้ขอรับการสนับสนุนจะต้องจัดทาหนังสือนาส่งข้อเสนอโครงการนาเรียน “คณะกรรมการ
วิชาการเพื่อพิจารณาให้การสนับสนุนโครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน” โดยหนังสือจะต้องลงนาม
โดยผู้ขอรับทุนสนับสนุน
๔.๒ แบบเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ผู้ขอรับการสนับสนุนที่ยื่นข้อเสนอโครงงานจะต้องกรอกแบบนาเสนอในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ให้สมบูรณ์ที่สุดเพื่อที่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) จะได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
หน่วยงานไว้ในฐานข้อมูลอย่างถูกต้อง และช่วยให้การจัดเตรียมข้อเสนอโครงงานเป็นไปตามข้อ กาหนดและ
สะดวกในการติดตาม
๔.๓ รายละเอียดเอกสารข้อเสนอโครงงาน ประกอบด้วย
๔.๓.๑ ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์
๔.๓.๒ ชื่อที่อยู่ของวิทยาลัย และ สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
๔.๓.๓ ชื่อผู้ประดิษฐ์
๔.๓.๔ ชื่อที่ปรึกษา
๔.๓.๕ ที่มาของการประดิษฐ์
๔.๓.๖ วัตถุประสงค์ในการจัดทาสิ่งประดิษฐ์
๔.๓.๗ ขอบเขตของชิ้นงานในการจัดทาสิ่งประดิษฐ์
๔.๓.๘ วัสดุ/อุปกรณ์ ที่ใช้ในการประดิษฐ์คิดค้น
๔.๓.๙ งบประมาณที่ใช้ในการประดิษฐ์คิดค้น
๔.๓.๑๐ ประโยชน์และคุณค่าของผลงานสิ่งประดิษฐ์
๔.๓.๑๑ สรุปผลสาเร็จและความคุ้มค่าที่คาดว่าจะได้รับ
๔.๓.๑๒ ระยะเวลาในการดาเนินจัดทาโครงงานสิ่งประดิษฐ์และแผนการดาเนินงานตลอด
ทั้งโครงการ
๔.๓.๑๓ ลงนามผู้ประดิษฐ์คิดค้น
๔.๓.๑๔ ลงนามที่ปรึกษา
๔.๓.๑๕ คารับรองของหัวหน้าสถานศึกษา

๓

๔.๔ ให้จัดส่งข้อเสนอโครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งประกอบด้วย เอกสาร
ต้นฉบับ จานวน ๑ ชุด เอกสารสาเนา จานวน ๑๐ ชุด พร้อมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปของนามสกุล .doc
จานวน ๑ ชุด
ผู้ขอรับการสนับสนุนสามมารถยื่นเอกสารการสมัครได้ที่ โครงการทีมเทคนิคและอาชีวศึกษา
เพื่อการประหยัดพลังงาน (การประกวดสิ่งประดิษฐ์ เพื่อการอนุรักษ์พลัง งาน) ส านักวิจัยและพัฒนาการ
อาชีวศึกษา ส านั กงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ถนนรามอินทรา กม.๕-๖ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กรุงเทพฯ ๑๐๒๓๐ โทรศัพท์ ๐-๒๕๑๐-๙๕๕๒-๔ , ๐-๒๕๑๐-๑๑๙๐ โทรสาร ๐-๒๕๑๐-๙๕๕๓-๔ ต่อ ๑๗๐
ได้ทุกวัน ในเวลาราชการ
ในกรณีที่โครงงานผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการเพื่อให้การสนับสนุนโครงการ
ทีมเทคนิคและอาชีวศึกษาเพื่อการประหยัดพลังงาน(การประกวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน) กรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) จะแจ้งผลการพิจารณาให้ สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา(สอศ.) ทราบเพื่อแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการสนับสนุน ทาการเบิกจ่ายทุนสนับสนุนตามเงื่อนไขที่กาหนด
ต่อไป

๔

หมวดที่ ๒ การจัดเตรียมข้อเสนอ
ข้อ ๑ หนังสือนาส่ง
ผู้ขอรับการสนับสนุนจากสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
จะต้องจัดทาหนังสือนาส่งแบบนาเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ ๔ สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ที่
มีรายละเอียดครบถ้วน โดยมีผู้บริหารของวิทยาลัยลงนามรับรองการจัดทาแบบเสนอผลงาน
ข้อ ๒ แบบนาเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์
กาหนดแบบเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นแบบเสนอผลงานที่ สามารถ ยื่น
แบบน าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ เพื่อขอรั บการพิจารณาผลงานประเภทที่ ๔ สิ่ งประดิษฐ์ เพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน การประกวดสุดยอดนวั ตกรรมอาชีวศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ ภายใต้การดาเนินการจัดงาน
ประกวดของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ ๓ การจัดเตรียมรายละเอียดของแบบนาเสนอผลงาน (รายละเอียดปรากฏตามหัวข้อที่ ๓ )
ในการจัดเตรียมแบบนาเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ กาหนดหัวข้อในการกรอกรายละเอียดไว้ ๑๕
หัวข้อ ซึ่งมีรายละเอียดในการกรอกข้อมูล ดังนี้
๓.๑ ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์
ระบุชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์ เป็นภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษ
๓.๒ วิทยาลัย
ระบุชื่อวิทยาลัย ที่ตั้งวิทยาลัย และอาชีวศึกษาจังหวัด ที่ส่งผลงานเข้าประกวด
๓.๓ ชื่อผู้ประดิษฐ์
ระบุชื่อ นามสกุล แผนกวิชา และระดับชั้นของนักเรียน นักศึกษา ผู้ประดิษฐ์คิดค้น
ทั้งนี้จะต้องมีจานวนไม่เกิน ๕ คน
๓.๔ ชื่อที่ปรึกษา
ระบุชื่อ นามสกุล ตาแหน่ง และสาขาวิชาของครูที่ปรึกษา
ทั้งนี้จะต้องมีจานวนไม่เกิน ๕ คน
๓.๕ หลักการและเหตุผล
ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของปัญหาจากการใช้งานที่ทาให้สิ้นเปลืองพลังงานอย่างไร
และเหตุผลที่ได้คิดประดิษฐ์ผลงานมีความเป็นมาอย่างไร
๓.๖ วัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์ผลงานสิ่งประดิษฐ์
ระบุวัตถุประสงค์ของสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนาไปใช้แก้ปัญหา หรือใช้ให้เกิดประโยชน์
ในด้านต่างๆ
๓.๗ ขอบเขตของโครงงาน
ระบุตัวแปรที่จะใช้ในการศึกษาคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ให้ชัดเจน
๓.๘ วัสดุ/อุปกรณ์ ที่ใช้ในการประดิษฐ์คิดค้น
ประเมินรายการวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ รวมทั้งจานวนและราคา
๓.๙ งบประมาณที่ใช้ในการประดิษฐ์คิดค้น
ประเมินวงเงินที่ใช้ในการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์โดยการประมาณการค่าวัสดุและอื่นๆ ทั้งนี้ให้
ประมาณการ การใช้เงินตามงวดงาน ซึ่งงบประมาณทั้งหมดที่ได้รับไปจะต้องใช้เป็นค่าครุภัณฑ์ในการจัดทา
สิ่งประดิษฐ์และการประดิษฐ์คิดค้น
๕

๓.๑๐ ประโยชน์และคุณค่าของผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการ
ประกอบอาชีพ
ระบุประโยชน์ในการนาสิ่งประดิษฐ์ไปใช้ รวมทั้งคุณค่าของสิ่งประดิษฐ์ในด้านประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการทางานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพได้
๓.๑๑ สรุปผลสาเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ
ระบุผลที่คาดว่าจะได้รับจากการนาผลงานไปใช้เช่น จะช่วยให้ประหยัดพลังงานไม่น้อยกว่าปี
ละเท่าไหร่ หรือ อนุรักษ์พลังงานอย่างไร
๓.๑๒ ระยะเวลาในการดาเนินจัดทาสิ่งประดิษฐ์และแผนการดาเนินงานตลอดทั้งโครงการ
ระบุระยะเวลาการดาเนินการประดิษฐ์ พร้อมทั้งระบุแผนการเป็นขั้นตอน
๓.๑๓ ลงนามผู้ประดิษฐ์คิดค้น
ให้ลงลายมือชื่อและพิมพ์ชื่อ – นามสกุล (ในวงเล็บ)
๓.๑๔ ลงนามครูผู้สอน/ครูที่ปรึกษา
ให้ลงลายมือชื่อและพิมพ์ชื่อ – นามสกุล (ในวงเล็บ) รวมทั้งระบุ ตาแหน่ งหน้าที่ของครูที่
ปรึกษาตามลาดับ
๓.๑๕ คารับรองของหัวหน้าสถานศึกษา
ให้ลงนามรับรองแบบเสนอโครงงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ โดยผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อ ๔ เอกสารสนับสนุนอื่นๆ
ในกรณีที่รายละเอียดข้อเสนอโครงงานมีการอ้างถึงสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยหรือเทคโนโลยีเดิมที่มี
อยู่ แล้ ว และจะน ามาพั ฒ นาเพื่ อเพิ่ม ประสิ ท ธิภ าพในการนาไปใช้ง านจริง ตามโครงงานที่ เสนอขอรั บการ
สนับสนุน ให้ผู้เสนอโครงงานแนบเอกสารหรือภาพประกอบของโครงงานหรือ สิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวออกจาก
รายละเอี ย ดข้อเสนอโครงการไว้ในหมวดเอกสารสนับสนุนอื่นๆ ทั้ งนี้รวมถึง เอกสารอื่นๆ เช่น สิ ทธิบัต ร
รายงานการทดสอบเทคโนโลยีที่จะนามาใช้การดาเนินงานโครงการลักษณะเดียวกันนี้ในประเทศอื่นๆ

๖

หมวดที่ ๓ แบบเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
แบบเสนอผลงานสิ่ งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ จัดทาขึ้นเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ซึ่งเป็น
บุคลากรของวิทยาลัยในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กรอกรายละเอียดเพื่อนาไปยื่น
ขอรับทุนสนับสนุนการจัดทา โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานภายใต้ การดาเนินงานโครงการทีมเทคนิคและอาชีวศึกษาเพื่อการประหยัดพลังงาน (การประกวด
สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน) ดาเนินงานโดย สานักส่งเสริมการอนุรัก ษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ซึ่งมีรูปแบบและรายละเอียดปรากฏในหน้าถัดไป

๗

แบบนำเสนอโครงงำนสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
ประเภทที่ ๔ สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

.........(ชื่อโครงงำนสิ่งประดิษฐ์เพื่อกำรอนุรักษ์พลังงำน).....
วิทยำลัย………………………………………………………
อาชีวศึกษาจังหวัด....................................................................
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อขอรับการสนับสนุนจาก
โครงการทีมเทคนิคและอาชีวศึกษาเพื่อการประหยัดพลังงาน
(การประกวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน)
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน

ประเภท ๔ สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

๑. ชื่อผลงำนสิ่งประดิษฐ์…………………………………………..............................
๒. วิทยำลัย………………………………..………………อำชีวศึกษำจังหวัด..........................................
ที่ตั้งเลขที่.....................ตาบล/เขต...............................อาเภอ/แขวง...............................จังหวัด………………
๓. ชื่อผู้ประดิษฐ์ ( ไม่เกิน ๕ คน )
๓.๑ ………………………………………สาขาวิชา…………………….ชั้น..…………..
๓.๒ ………………………………………สาขาวิชา…………………….ชั้น..…………..
๓.๓ ………………………………………สาขาวิชา…………………….ชั้น..…………..
๓.๔ ………………………………………สาขาวิชา…………………….ชั้น..…………..
๓.๕ ………………………………………สาขาวิชา…………………….ชั้น..…………..
๔. ชื่อครูที่ปรึกษำ
๔.๑ ………………………….….ตาแหน่ง……………………….สาขาวิชา…………................................................…(หัวหน้า)
โทรศัพท์.................................. e-mail……………………………………...................................................
๔.๒ ………………………….….ตาแหน่ง……………………….สาขาวิชา…………….................................................
โทรศัพท์.................................. e-mail……………………………………...................................................
๔.๓ ………………………….….ตาแหน่ง……………………….สาขาวิชา……………................................................
โทรศัพท์.................................. e-mail……………………………………...................................................
๔.๔ ………………………….….ตาแหน่ง……………………….สาขาวิชา…….................................................………
โทรศัพท์.................................. e-mail……………………………………....................................................
๔.๕ ………………………….….ตาแหน่ง……………………….สาขาวิชา……..................................................………
โทรศัพท์................................... e-mail……………………………………....................................................
๕. หลักกำรและเหตุผล
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
๖. วัตถุประสงค์ในกำรจัดทำสิ่งประดิษฐ์
๖.๑ ……………………………………………………………………………………….………………………………………………................
๖.๒ ……………………………………………………………………………………….……………………………………………...................
๖.๓ ……………………………………………………………………………………………………..…………………………….....................
๖.๔ ………………………………………………………………………………………………………..………………………………...............
๖.๕ ……………………………………………………………………………………………………………………………………..…...............

๙

ประเภท ๔ สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

๗. ขอบเขตของสิ่งประดิษฐ์
๗.๑ .......................................................................................................................................................................
๗.๒ ............................................................................................................................. ..........................................
๗.๓ ............................................................................................................................. ..........................................
๗.๔ .......................................................................................................................................................................
๘. วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรประดิษฐ์คิดค้น
รายการ

จานวน

ราคา

รวมทั้งสิ้น
๙. งบประมำณที่ใช้ในกำรประดิษฐ์คิดค้น
รายการ

รวม

รวม
๑๐. ประโยชน์และคุณค่ำของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ที่สำมำรถส่งเสริมและสนับสนุนกำรประกอบอำชีพ
๑๐.๑ ……………………………………………………………………………….………………………………………………………………….
๑๐.๒ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๑๐.๓ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๑๐.๔ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๑๐.๕ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๑๑. สรุปผลสำเร็จและควำมคุ้มค่ำของสิ่งประดิษฐ์ที่คำดว่ำจะได้รับ
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. .....................

๑๐

ประเภท ๔ สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

๑๒. ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรจัดทำสิ่งประดิษฐ์เพื่อกำรอนุรักษ์พลังงำนและแผนกำรดำเนินงำนตลอดทั้ง
โครงกำร
ลาดับ
ระยะเวลา (เดือน)
ที่ ขั้นตอนการดาเนินงาน
๑
๒
๓
๔
๕
เฉลี่ยรวมความก้าวร้อยละ (xxx)/(๕๐๐)

๑๓. ลงนำม นักเรียน/นักศึกษำผู้ประดิษฐ์คิดค้น
๑๓.๑ ………………………………………….................ผู้ประดิษฐ์
(………………………………….......................)
๑๓.๒ ………………………………………….................ผู้ประดิษฐ์
(………………………………….......................)
๑๓.๓ ………………………………………….................ผู้ประดิษฐ์
(………………………………….......................)
๑๓.๔ ………………………………………….................ผู้ประดิษฐ์
(………………………………….......................)
๑๓.๕ ………………………………………….................ผู้ประดิษฐ์
(………………………………….......................)
๑๔. ลงนำมครูผู้สอน/ครูที่ปรึกษำ
๑๔.๑ ………………………………………….................
(………………………………….......................)
ตาแหน่ง…………………………………...........
๑๔.๒ ………………………………………….................
(………………………………….......................)
ตาแหน่ง…………………………………...........
๑๔.๓ ………………………………………….................
(………………………………….......................)
ตาแหน่ง…………………………………...........
๑๔.๔ ………………………………………….................
(………………………………….......................)
ตาแหน่ง…………………………………...........
๑๔.๕ ………………………………………….................
(………………………………….......................)
ตาแหน่ง…………………………………...........
๑๑

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.
๕๘ ๕๘ ๕๘ ๕๘

พ.ย.
๕๘

ธ.ค. ร้อยละของ
๕๘ ความสาเร็จ
(xx/๑๐๐)
(xx/๑๐๐)
(xx/๑๐๐)
(xx/๑๐๐)
(xx/๑๐๐)

ประเภท ๔ สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

๑๕. คำรับรองของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ขอรั บ รองว่ า โครงงานสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ข องคนรุ่ น ใหม่ การประกวดสุ ด ยอดนวั ต กรรมอาชี ว ศึ ก ษา ประเภทที่ ๔
สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานงานชื่อผลงาน…………………………………………….....................................................
เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน/นักศึกษา วิทยาลัย……………………………….........................ที่มีรายนามข้างต้นจริง
ลงชื่อ……………………………………….
(………………………………………)
ตำแหน่ง…………………………………….

๑๒

หมวดที่ ๔ หลักเกณฑ์การพิจารณาให้การสนับสนุน
เพื่อให้การพิจ ารณาของคณะกรรมการวิชาการเพื่อให้การสนับสนุนโครงงานสิ่ งประดิษฐ์เพื่อการ
อนุรักษ์พลังงานของวิทยาลัยในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึง
ขอประกาศเกณฑ์การพิจารณาให้การสนับสนุนโครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

จุดให้คะแนนโครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
ความครบถ้วนสมบูรณ์ของการออกแบบนาเสนอผลงาน (๑๐ คะแนน)
รายละเอียดหลักการและเหตุผลของการประดิษฐ์ และวัตถุประสงค์ในการจัดทา
สิ่งประดิษฐ์ (๑๐ คะแนน)
ความละเอียดชัดเจนของขอบเขตงานประดิษฐ์ในแต่ละขั้นตอน (๑๕ คะแนน)
ความละเอียดของรายการวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการประดิษฐ์คิดค้น (๑๕ คะแนน)
ความเหมาะสมของงบประมาณในแต่ละรายการวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ประดิษฐ์คิดค้น (๒๐ คะแนน)
ประโยชน์และคุณค่าของผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการ
ประกอบอาชีพ (๑๐ คะแนน)
สรุปผลสาเร็จและความคุ้มค่าของสิ่งประดิษฐ์ที่คาดว่าจะได้รับ (๒๐ คะแนน)
รวมคะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

คะแนน

หมายเหตุ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจะไม่พิจารณาแบบเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ที่
ได้รับคะแนนรวมน้อยกว่า ๗๐ คะแนน

๑๓

หมวดที่ ๕. การเบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุน
ในการเบิกจ่ายเงินที่ได้รับการสนับสนุนโครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กาหนดจ่ายเงินให้แก่โครงงานที่ได้รับการสนับสนุน ดังนี้
งวดที่

เงื่อนไข

งวดที่ ๑

พพ.จะจ่ายเงินร้อยละ ๕๐ ของมูลค่ารวมทั้งสิ้นในแต่ละโครงงาน ตาม
วงเงินที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการเพื่อให้การสนับสนุน
โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

งวดที่ ๒

พพ.จะจ่ายเงินร้อยละ ๓๐ เมื่อโครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์
พลังงานมีความก้าวหน้าไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

งวดที่ ๓

พพ.จะจ่ายเงินร้อยละ ๒๐ เมื่อโครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์
พลังงานมีความก้าวหน้าร้อยละ ๑๐๐

๑๔

