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1. หลักการและเหตุผล 

บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด (ปณท) ใหความสําคัญในการสรางนวัตกรรม และการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใช
เพ่ือพัฒนากิจการไปรษณียในดานตางๆ เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายและเปาหมายการทํางาน ป 2559 ท่ี ปณท     
จะมุงสูการ “เปนผูนําในธุรกิจไปรษณียและการใหบริการโลจิสติกสครบวงจรในอาเซียน” และสามารถตอบสนอง 
ความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ปณท จึงมีแนวคิดในการสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการสรางเวที   
แหงโอกาสใหกับนวัตกรไทยไดนําเสนอ และสรางสรรคงานนวัตกรรมท่ีเก่ียวกับกิจการไปรษณีย เพ่ือสรางศักยภาพให
พรอมกับการแขงขันระดับนานาชาติควบคูไปกับสรางความตระหนักถึงการพัฒนาธุรกิจของประเทศ 

โครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรม ปณท (Thailand Post Innovation Awards) เริ่มดําเนินการในป 
2557 โดยเปนการจัดประกวดเฉพาะบุคลากรภายใน (Closed Innovation) ในป 2558 ไดเวนชวงการจัด
ประกวด สําหรับในป 2559 ปณท เห็นควรใหจัดการประกวดอีกครั้ง เพ่ือเปดโอกาสใหบุคคลท่ัวไป นิสิต 
นักศึกษาและนักเรียนไดมีโอกาสสรางสรรคผลงานนวัตกรรมสงเขาประกวด (Open Innovation) ภายใตหัวขอ 
“นวัตกรรมทํางายใชไดจริงและสรางมูลคาเพ่ิมใหแกกิจการไปรษณียไทย” เพ่ือใหบุคลากรไปรษณียไทย   
บุคคลท่ัวไป นิสิต นักศึกษาและนักเรียนไดมีการแสดงออกถึงแนวความคิดสรางสรรคและคิดคนนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีตาง ๆ ท่ีเก่ียวของและเปนประโยชนกับกิจการไปรษณียไทย สังคมและประเทศชาติ เพ่ือมุงเนนการสราง
และพัฒนานวัตกรรมในรูปแบบของสินคาและบริการท่ีมีคุณภาพเปนเลิศ (Product & Service) การสราง
กระบวนการ เทคโนโลยีหรือสิ่งประดิษฐใหมมาใชไดไมจํากัด โดยจะตองสามารถนํามาใชเพ่ือพัฒนาศักยภาพดานตาง  ๆ
ของกิจการไปรษณียไทย สามารถตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจใหกับผูใชบริการหรือประชาชนได 

 

2. นิยามนวัตกรรม  
 

นิยามนวัตกรรม ปณท  "สิ่ งใหมท่ีเกิดจากการใชความรูและความคิดสรางสรรคท่ีมีประโยชน 
ตอ ปณท รวมถึงสิ่งท่ีเกิดข้ึนจากความสามารถในการใชทักษะ และประสบการณทางเทคโนโลยีหรือการจัดการ         
มาพัฒนาใหเกิดกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑและบริการใหม ตลอดจนการปรับปรุงเทคโนโลยี การออกแบบ
ผลิตภัณฑ เพ่ือตอบสนองความตองการของตลาด ซ่ึงจะชวยใหการดําเนินงานไดผลดีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงกวาเดิม" 
 

นิยามนวัตกรรมภายใตหัวขอ“นวัตกรรมทํางายใชไดจริงและสรางมูลคาเพ่ิมใหแกกิจการไปรษณียไทย”
  

สําหรับบุคคลท่ัวไป 
ในท่ีนี้หมายถึง ผลงานความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมท่ีจะสามารถนํามาใชประโยชนและเพ่ิมมูลคา

ใหกับกิจการไปรษณียไทยไมวาจะเปนการปรับเปลี่ยนแนวทาง กระบวนการ หรือวิธีการทํางานในรูปแบบ      
ท่ีแตกตางไปจากเดิมใหมีประสิทธิภาพ การพัฒนาและสรางรูปแบบวิธีการใหมในการใหบริการแกลูกคาหรือ
ผูบริโภคในรูปของสินคาหรือผลิตภัณฑ รูปแบบธุรกิจหรือวิธีการดําเนินธุรกิจ โดยการปรับโครงสรางองคกร 
การมีพันธมิตรในรูปแบบตาง ๆ การใชหนวยบริการรวมสงผลใหลดตนทุน มีความยืดหยุนทางกลยุทธ การมุงเนนและ
สรางความเชี่ยวชาญ การเขาไปรวมแขงขันสําหรับโอกาสและตลาดใหม ๆ ในมุมมองของผูใชบริการหรือ
ประชาชน 

 
 



 
 

- 2 - 
 

โครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรม ปณท แหงป 2559 
(Thailand Post Innovation Awards 2016)  

สําหรับพนักงาน และลูกจาง บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 
ในท่ีนี้หมายถึง ผลงานความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมท่ีจะสามารถนํามาใชประโยชนและเพ่ิมมูลคา

ใหกับกิจการไปรษณียไทยไมวาจะเปนการปรับเปลี่ยนแนวทาง กระบวนการ หรือวิธีการทํางานในรูปแบบท่ี
แตกตางไปจากเดิมใหมีประสิทธิภาพ การพัฒนาและสรางรูปแบบวิธีการใหมในการใหบริการแกลูกคาหรือ
ผูบริโภคในรูปของสินคาหรือผลิตภัณฑ รูปแบบธุรกิจหรือวิธีการดําเนินธุรกิจ โดยการปรับโครงสรางองคกร 
การมีพันธมิตรในรูปแบบตาง ๆ การใชหนวยบริการรวมสงผลใหลดตนทุน มีความยืดหยุนทางกลยุทธการมุงเนนและ
สรางความเชี่ยวชาญ การเขาไปรวมแขงขันสําหรับโอกาสและตลาดใหม ๆ   ในมุมมองของบุคลากร ปณท 
 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือกระตุนบุคลากร ปณท ใหตระหนักในความสําคัญของนวัตกรรมผานการประกวดผลงาน

นวัตกรรมท่ีกอใหเกิดประโยชนตอการใหบริการและการพัฒนาธุรกิจไปรษณียไทย 
3.2 เพ่ือสนับสนุนใหบุคลากร ปณท บุคคลท่ัวไป นิสิต นักศึกษา และนักเรียนไดพัฒนาความรู 

ความสามารถทักษะในดานการคิดสรางสรรค การออกแบบ และการวิเคราะห เพ่ือสรางสรรค
นวัตกรรมท่ีเปนประโยชนและสอดคลองกับแนวทางการดําเนินธุรกิจไปรษณียไทย 

3.3 เพ่ือเปดโอกาสใหบุคลากร ปณท บุคคลท่ัวไป นิสิต นักศึกษา และนักเรียนไดแสดงความสามารถ
ในการสรางสรรคนวัตกรรม โดยการเชื่อมโยงแนวคิดดานกิจการไปรษณียไทยสูการใชประโยชน
และการสรางมูลคาเพ่ิมใหแกภาคธุรกิจของประเทศไทย  

3.4 เพ่ือนําผลงานนวัตกรรมท่ีเก่ียวของกับกิจการไปรษณียไทยไปพัฒนาตอยอดเปนงานวิจัย      
เพ่ือสามารถนําไปใชประโยชนไดจริงในอนาคตทําใหเกิดนวัตกรรมใหม ซ่ึงสามารถตอบสนอง
ความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใชบริการหรือประชาชน 

3.5 เพ่ือเปนการสรางบรรยากาศในการเรียนรูและสรางนวัตกรรมรวมกันระหวางบุคลากรไปรษณียไทย
กับบุคคลท่ัวไป นิสิต นักศึกษา และนักเรียน 

 

4. เปาหมาย 
กระบวนการ สิ่งประดิษฐ นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีสามารถนํามาเปนโครงการตนแบบตอยอดเปน

งานวิจัยหรือสามารถพัฒนานําไปใชประโยชนไดจริงในอนาคต 
 

5. รายละเอียดโครงการ 
 5.1 ขอบเขต 

การคิดคนกระบวนการ สิ่งประดิษฐ นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีคํานึงถึงการนํามาใชประโยชนและเพ่ิมมูลคา
ใหกับกิจการไปรษณียไทยดานตางๆ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใชบริการหรือประชาชน 

5.2 ผูมีสิทธิ์สงผลงานเขาประกวด 
- บุคลากร ปณท บุคคลท่ัวไป นิสิต นักศึกษา และนักเรียน 

5.3 ประเภทของการประกวด 
5.3.1 ประเภทบุคคลภายใน (พนักงาน/ลูกจาง ปณท) 
5.3.2 ประเภทบุคคลท่ัวไป นิสิต นักศึกษา และนักเรียน 
**สามารถสมัครเปนรายบุคคลหรือเปนทีม ทีมละไมเกิน 5 คน 
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5.4 กติกาการประกวด 
- ผลงานท่ีสงเขาประกวดจะตองสอดคลองกับการมุงเนนการสรางนวัตกรรมท่ีคํานึงถึงการนํามาใช

ประโยชนและเพ่ิมมูลคาใหกับกิจการไปรษณียไทยดานตางๆ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังและความพึงพอใจ
ของประชาชน/ลูกคา ภายใตหัวขอ “นวัตกรรมทํางายใชไดจริงและสรางมูลคาเพ่ิมใหแกกิจการไปรษณียไทย” 

- ผูสมัครแตละบุคคล/ทีมสามารถสงผลงานไดมากกวา 1 เรื่อง 
- ตองเปนผลงานท่ีคิดข้ึนใหมหรือคิดคนเพ่ิมเติมจนสมบูรณ สามารถนําไปผลิตและใชประโยชนไดจริง 
- ผลงานท่ีสงเขาประกวดตองไมเคยไดรับรางวัลจากหนวยงานใดมากอน 
- ผลการตัดสินใหถือวา “คําตัดสินของคณะกรรมการเปนท่ีสิ้นสุด” 
- กรรมสิทธิ์ของผลงานท่ีไดรับรางวัลถือเปนลิขสิทธของ ปณท รวมกับเจาของผลงาน และเจาของ

ผลงานตองยินยอมให ปณท สามารถนําผลงานไปพัฒนาตอยอดหรือดัดแปลงเพ่ือใหเหมาะสมในการนําไปใช
ประโยชนกับธุรกิจ ปณท ได โดยไมมีเง่ือนไข 

- ผูจัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์จะไมสงผลงานท้ังหมดคืนไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 
- ผูสงผลงานเขาประกวดจะตองใหความยินยอมใหคณะกรรมการภายใตโครงการนี้เปดเผย 

ผลงานไดรวมท้ังยินยอมให ปณท นําผลงานออกแสดงในการจัดนิทรรศการหรือจัดประชาสัมพันธผลงานได 
โดยไมกระทบตอการขอรับความคุมครองสิทธิบัตร 

 

5.5  การสงผลงานและประกาศผลการตัดสิน 
5.5.1   ผูสมัครแตละบุคคล/ทีมสามารถสงผลงานไดมากกวา 1 เรื่อง โดยใหสงแบบฟอรม     

การสมัครจํานวน 1 ชุดตอ 1 ผลงาน 
5.5.2  เปดรับผลงานต้ังแต 1 เมษายน - 15 มิถุนายน 2559 (หากสงหลังวันท่ีกําหนดจะไมไดรับ

การพิจารณา) โดยสงไปท่ี ฝายพัฒนาบุคลากร บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 111 ถนนแจงวัฒนะ 
แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท : 0 2831 3773 
E-mail : pdd@thailandpost.com 

5.5.3  ผลงานท่ีสงเขาประกวดใหรวบรวมเอกสารท้ังหมดสงเปนไฟลเอกสารในรูปแบบไฟล MS  
Word หรือ PDF พรอมท้ัง อธิบายผลงานในรูปแบบ VDO (คลิป) พอสังเขปความยาว
ไมเกิน 5 นาที (สําหรบัคลิปวีดโีอหากไฟลใหญมากผูสมัครสามารถ Upload YouTube 
หรือสงในรูปแบบ CD) หรือดาวนโหลดใบสมัครไดท่ีเว็บไซต: 
http://www.thailandpost.com/ หัวขอขาว การประกวดนวัตกรรมไปรษณียไทย 

5.5.4  หลักฐานอ่ืน ๆ  
   - สําเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียน/การยื่นขอทรัพยสินทางปญญา (ถามี)  
  - หนังสือหรือหลักฐานแสดงความเปนเจาของผลงานท่ีประดิษฐคิดคน (ถามี)  
  - หนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชาระดับฝาย (ถาเปนผลงานประดิษฐจากงานในหนาท่ี

หรือไดรับการสนับสนุนงบประมาณของหนวยงานตนสังกัด) (ถามี)  
  - เอกสารท่ีเปนหลักฐานแสดงการรับรองการนําไปใชประโยชนตอการปฏิบัติงานหรือ

การใหบริการของ ปณท หรือเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวของ เชน สําเนาสิ่งพิมพเผยแพร ฯลฯ 
(ถามี) 

  



 
 

- 4 - 
 

โครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรม ปณท แหงป 2559 
(Thailand Post Innovation Awards 2016)  

5.5.5   ประกาศผล มอบรางวัล และเผยแพรประชาสัมพันธผลงานในงานประกวดสุดยอด
นวัตกรรม ปณท แหงป 2559 ในเดือนกันยายน 2559 และชองทางการประชาสัมพันธอ่ืน 

 ** หมายเหตุ : ใบสมัครและผลงานท่ีสงเขาประกวดจะยึดวันท่ีรับลงทะเบียนผานทางไปรษณีย
และทาง E-mail เทานั้น 
 

กําหนดการโครงการฯ 
กิจกรรม ชวงเวลา 

1. สงใบสมัครพรอมผลงานและไฟลผลงาน 1 เมษายน – 15 มิถุนายน 2559 
2. ประชุมกรรมการตัดสิน รอบคัดเลือก   กรกฎาคม 2559 
3. ประกาศผลการคัดเลือกผูสมัครทางเว็บไซตและ   

แจงการเตรียมตัว เพ่ือนําเสนอผลงาน 
สิงหาคม 2559 

4. ผูผานเขารอบคัดเลือกสงรายงานฉบับสมบูรณและ
นําเสนอในรูปแบบ PPT สาธิตสิง่ประดิษฐให
คณะกรรมการตัดสิน 

สิงหาคม 2559 

5. วันประกาศผลรางวัล  
จัดนิทรรศการของทีมท่ีไดรับรางวัลในวัน 
Innovation DAY 2016  

กันยายน 2559 
หรือชวงเดียวกับการจัดงานนิทรรศการวันแหงพลัง
ไปรษณีย 

หมายเหตุ: กําหนดการอาจมีเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม  
 
6. เกณฑการพิจารณาตัดสิน 

เกณฑในการพิจารณาตัดสินใหคะแนน แบงเปนหัวขอยอยท้ังหมด 5 หัวขอ คะแนนรวม 100 คะแนน 
ดังนี้ 

หัวขอท่ี 1  ความสามารถนําไปพัฒนาใชประโยชนไดจริง      25 คะแนน 
หัวขอท่ี 2  การใชเทคโนโลยีมาชวยใหผลงานมีความเปนไปไดมากข้ึน 25 คะแนน 
หัวขอท่ี 3  ความคิดสรางสรรคแปลกใหม ทันสมัย         20 คะแนน 
หัวขอท่ี 4  มีผลการทดลอง /ดําเนินงานท่ีชัดเจนวัดผลได      20 คะแนน 
หัวขอท่ี 5  วิธีการนําเสนอรูปแบบการสาธิต           10 คะแนน 
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โครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรม ปณท แหงป 2559 
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โดยมีรางวัลสําหรับผูชนะการประกวด ดังนี้ 
รายการรางวัล จํานวนเงิน (บาท) 

1. สําหรับบุคคลภายใน (บุคลากร ปณท)  รวมเปนเงิน 340,000 บาท ประกอบดวย 
    - รางวัลชนะเลศิ (Gold  Award) จํานวน 4 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท 120,000 
    - รางวัลรองชนะเลศิอันดับ 1 (Silver Award) จํานวน 4 รางวัล รางวัลละ 25,000 บาท 100,000 
    - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (Bronze Award จํานวน 4 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท  80,000 
    - รางวัลชมเชย (Honorable Mention Award) จํานวน 8 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท 40,000 
2. สําหรับบุคคลภายนอก (นักเรยีน นิสิต นักศึกษา ประชาชนท่ัวไป) รวมเปนเงิน 210,000 บาท ประกอบดวย 
    - รางวัลชนะเลศิ (Gold  Award) จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท 100,000 
    - รางวัลรองชนะเลศิอันดับ 1 (Silver Award) จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท 50,000 
    - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (Bronze Award) จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท  30,000 
    - รางวัลชมเชย (Honorable Mention Award) จํานวน 3 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท 30,000 

รวมเงินรางวัลท้ังสิ้น 550,000 
 
 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
7.1 บุคลากร ปณท บุคคลท่ัวไป นิสิต นักศึกษา และนักเรียนมีความตระหนักและสงผลงานเขาประกวด 
7.2 บุคลากร ปณท บุคคลท่ัวไป นิสิต นักศึกษา และนักเรียนไดพัฒนาความรู ความสามารถทักษะ

ในดานการคิดสรางสรรค การออกแบบและการวิเคราะห เพ่ือสรางสรรคนวัตกรรมท่ีเปน
ประโยชนและสอดคลองกับแนวทางการดําเนินกิจไปรษณียไทย 

7.3 บุคลากร ปณท บุคคลท่ัวไป นิสิต นักศึกษา และนักเรียนไดแสดงความสามารถในการสรางสรรค
นวัตกรรมนําไปสูการสรางความเจริญกาวหนาใหหนวยงานและประเทศ 

7.4 นําผลงานนวัตกรรมท่ีเก่ียวของกับกิจการไปรษณียไทยไปพัฒนาตอยอดเปนงานวิจัยเพ่ือสามารถ
นําไปใชประโยชนไดจริงในอนาคตทําใหเกิดนวัตกรรมใหม ซ่ึงสามารถตอบสนองความคาดหวัง
และความพึงพอใจของประชาชนไดตอไป 

7.5 เกิดบรรยากาศในการเรียนรูและสรางนวัตกรรมรวมกันระหวางบุคลากรไปรษณียไทยกับบุคคล
ท่ัวไป นิสิต นักศึกษา และนักเรียน 

 
 

 

 
 


