ผลงานบทความวิจัย บทความวิชาการ
กรอบระยะเวลา *** ขยายเวลา ***
กำหนดการ
ประกาศรับบทความ
Call for paper
ลงทะเบียนพร้อมส่งบทความฉบับสมบูรณ์
Full paper submission
แจ้งผลการพิจารณาบทความ
Notification of paper acceptance
ส่งบทความฉบับแก้ไข
Revised paper submission
แจ้งผลตอบรับการนำเสนอบทความ (และผลรางวัล
บทความดีเด่น)
Notification of oral presentation (and the best
paper award)
นำเสนอผลงาน
Conference date
เผยแพร่ proceeding ออนไลน์
Online-proceeding

ช่วงเวลา
29 เมษายน 2565
29 เมษายน - 7 มิถุนายน 2565
ขยายเวลา จนถึง 30 มิถุนายน 2565
24 มิถุนายน 2565
15 กรกฏาคม 2565
24 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2565
15 กรกฎาคม - 22 กรกฏาคม 2565
26 กรกฎาคม 2565
29 กรกฎาคม 2565
26 สิงหาคม 2565
30 กันยายน 2565

เปิดรับบทความ 3 กลุ่มเรื่อง
กลุ่มที่ 1: การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อและส่งเสริม อาชีพ สำหรั บคนพิการ
นิยาม การดำเนินการเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัว ซึ่งมีทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ (เช่น ต้นไม้ พืชพรรณ
อากาศ น้ำ แสง) และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นที่เป็นรูปธรรม (เช่น อาคาร บ้านเมือง ถนน) และนามธรรม (abstract
/Social environment) (เช่น วัฒนธรรม ประเพณี) ให้เอื้อและส่งเสริมการทำงาน การส่งเสริมอาชีพและประกอบ
อาชีพสำหรับคนพิการ
กลุ่มที่ 2: เทคโนโลยีเพื่อการส่งเสริมอาชีพ สำหรั บคนพิการ
นิยาม การดำเนินการของมนุษย์โดยนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้เป็นพื้นฐาน เพื่อช่วยในการทำงานหรือ
แก้ปัญหา มีทั้งรูปแบบที่เป็นรูปธรรม (เช่น อุปกรณ์, เครื่องมือ, เครื่องจักร, วัสดุ) และสิ่งที่เป็นนามธรรม (เช่น
กระบวนการต่างๆ ระบบการสื่อสาร อินเตอร์เน็ต) ซึ่งสามารถนำมาใช้เพื่อส่งเสริมการทำงาน ประกอบอาชีพของ
คนพิการได้

กลุ่มที่ 3: การส่งเสริมเชิงธุรกิจและการลงทุน เพื่อ คนพิการอย่างยั่งยืน
นิยาม การดำเนินการเพื่อเสริมแรง ส่งเสริม การดำเนินกิจกรรม กระบวนการ ระบบ ทางด้านการผลิต การซื้อขาย
แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ ตลอดจนการลงทุน โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะได้ผลกำไรหรือผลตอบแทนจากกิจกรรม
นั้นซึ่งเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนพิการอย่างต่อเนื่อง หมุนเวียน และไม่สร้างภาระในภายหลัง
*** หมายเหตุ ผลงานบทความวิจัย บทความวิชาการ ที่ส่งเข้ามาจะได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลบทความดี เ ด่ น
โดยแบ่งเป็นประเภท บทความดีเด่นด้านการจัดสภาพแวดล้ อมให้เ อื้อและส่ง เสริ มอาชี พสำหรับคนพิการ บทความ
ดีเด่นด้านเทคโนโลยีเ พื่อ การส่ง เสริ มอาชี พสำหรับคนพิ การ และบทความดีเด่น ด้านการส่งเสริมเชิงธุร กิ จ และการ
ลงทุนเพื่อคนพิการอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ผลงานที่ได้รับรางวัลการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการถือเป็น ที่สิ้นสุด

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเพื่อคนพิการ
กรอบระยะเวลา *** ขยายเวลา ***
กำหนดการ
ประกาศรับบทความและคลิปวีดีโอเสนอผลงาน
Call for paper and video (of invention)
ส่งคลิปวีดีโอ และส่งบทความแสดงรายละเอียดผลงาน (ส่งครั้งที่ 1)
Paper and video submission
แจ้งผลการพิจารณาผลงาน
Notification of paper and video acceptance
ส่งโปสเตอร์แสดงรายละเอียดผลงาน (ส่งครั้งที่ 2)
Poster submission

ช่วงเวลา
29 เมษายน 2565

แจ้งผลตอบรับการนำเสนอ
Notification of invention presentation
ประกาศผลการตัดสินรางวัลสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม
Notification of invention awards
นำเสนอผลงาน
Video and poster presentation date
เผยแพร่บทความออนไลน์
Online-proceeding of invention

26 กรกฎาคม 2565
29 กรกฎาคม 2565
5 สิงหาคม 2565
10 สิงหาคม 2565
26 สิงหาคม 2565

29 เมษายน - 7 มิถุนายน 2565
ขยายเวลา จนถึง 30 มิถุนายน 2565
24 มิถุนายน 2565
15 กรกฎาคม
24 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2565
15 กรกฎาคม - 22 กรกฏาคม 2565

30 กันยายน 2565

เปิดรับผลงานสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเพื่อคนพิการ 2 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1: สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมท้องถิ่นสำหรับคนพิก าร
นิยาม สิ่งประดิษฐ์ ชิ้นงานที่คิดค้นขึ้นเพื่อมุ่งแก้ปัญหาบางอย่าง รองรับการใช้งานสำหรับคนพิการโดยใช้วัสดุพื้น
ถิ่น หรือเทคโนโลยีพื้นฐาน มีการประดิษฐ์ที่ไม่ซับซ้อน ซึ่งสิ่งประดิษฐ์หรือชิ้นงานนั้นจะทำขึ้นมาใหม่หรือทำให้
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หรือเพิ่มเติมต่อยอด ปรับปรุ งประสิทธิภาพที่มีอยู่ให้ดีขึ้นก็ได้
กลุ่มที่ 2: สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมขั้นสูงสำหรับคนพิการ
นิยาม สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม อันเป็นชิ้นงานที่คิดค้นขึ้นเพื่อมุ่งแก้ปัญหาบางอย่าง รองรับการใช้งานสำหรับคน
พิการโดยใช้วัสดุเชิงอุตสาหกรรม (หรือวัสดุพื้นถิ่นก็ได้) โดยการประดิษฐ์ผ่านเทคโนโลยีขั้นสูง มีการประดิษฐ์ที่
ซับซ้อน ซึ่งสิ่งประดิษฐ์หรือชิ้นงานนั้นจะทำขึ้นมาใหม่หรือทำให้เ ปลี่ยนแปลงไปจากเดิ ม หรือเพิ่มเติมต่อยอด
ปรับปรุงประสิทธิภาพที่มีอยู่ให้ดีขึ้นก็ได้

คุณสมบัติผู้เสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเพื่อคนพิการ
บุคคลทั่วไป และ/หรือ ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรืออาชีวศึกษาในระดับ ปวช. ปวส. หรือ
เทียบเท่า ที่มีสิทธิตามกฎหมายในการเป็นเจ้าของผลงานนวัตกรรมอย่างแท้จริง

เงื่อนไขการส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเพื่อคนพิการ
1. เป็นสิ่งประดิษฐ์ โดยเป็นชิ้นงานที่ทำขึ้นสำหรับคนพิการ
2. ผลงานต้องเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ หรือเป็นผลงานที่มีอยู่เดิมและได้พัฒนาต่อยอดเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า
30%
3. ผลงานต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดในระดับ ประเทศหรือระดับนานาชาติมาก่ อน
*** หมายเหตุ
1. ผลงานที ่ ส ่ง เข้า มาจะได้ร ับ การคั ด เลือ กเพื ่อ รั บ รางวั ลโดยแบ่ งเป็ นประเภท ผลงานสิ ่ง ประดิ ษ ฐ์และ
นวัตกรรมท้องถิ่นสำหรับคนพิการ และผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมขั้นสูง สำหรับคนพิการ โดยแต่ ล ะ
ประเภทจะแบ่ งรางวัล ออกเป็ น ระดับดีเด่น ระดับดีมาก และระดับดี ทั้งนี้ผลงานที่ไ ด้รั บรา งวั ล การ
พิจารณาตัดสินของคณะกรรมการถือ เป็น ที่สิ้น สุด และขอสงวนสิทธิ์ ในการระงับ หรือ ยกเลิก การให้ สิ ท ธิ์
หรือรางวัลใดๆ แก่บุคคลที่กระทำการใดๆ โดยทุจริต หรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
2. ผลงานนวัตกรรมเชิงสิ่งประดิษฐ์ เพื่ อคนพิการที่ส่ง เข้ามาทุ กผลงานจะได้รั บการจัดแสดงผ่านโปสเตอร์ แ ละ
คลิปวีดีโอ (ทั้งนี้ผลงานที่ได้รับรางวัลจะได้เข้ารับถ้วยรางวัล ณ สถานที่จัดงาน)
3. ผลงานที่ได้รับรางวัลการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการถือเป็น ที่สิ้นสุด

