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ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ
เรื่อง กำรประกวดผลงำนสิ่งประดิษฐ์
โครงกำร “รำงวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รนุ่ ใหม่” ประจำปี 2562
ด้วย สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) ได้จัดให้มีกำรประกวดผลงำนสิ่งประดิษฐ์
ภำยใต้โครงกำร “รำงวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” เพื่อสนับสนุน กระตุ้น และสร้ำงแรงจูงใจ ให้นักวิจัยและ
นั ก ประดิ ษ ฐ์รุ่นใหม่ ในระดั บ เยำวชน ได้ แ สดงแนวคิด และควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์ และพัฒ นำ
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่มีคุณภำพ โดยกำรเปิดเวทีในกำรเชื่อมโยงและกำรนำเสนอผลงำนต่อ ผู้ใช้ประโยชน์
และ/หรือผู้ประกอบกำร โดยเน้นผลงำนที่สำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจ ตอบโจทย์ปัญหำสำคัญเร่งด่วน
และสำมำรถนำมำใช้ขับ เคลื่อ นกำรพั ฒนำในทุ ก มิติเ พื่อยกระดับ คุณภำพชีวิต และศัก ยภำพของประเทศ
โดยแบ่งกำรประกวดออกเป็น 3 ระดับ คือ 1) ระดับมัธยมศึกษำ 2) ระดับอำชีวศึกษำ และ 3) ระดับอุดมศึกษำ
โดยมีรำยละเอียดแนบท้ำยประกำศนี้ เพื่ อใช้ประกอบกำรเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์เข้ำร่วมประกวด ซึ่งกำหนด
ระยะเวลำให้ผู้ที่สนใจเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์เข้ำร่วมประกวดฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 ตุลำคม 2561
สำมำรถดำวน์โหลดแบบฟอร์มกำรเสนอผลงำนฯ ได้ที่ :
www.inventorday.nrct.go.th / www.nrct.go.th
จัดส่งเอกสำรกำรสมัครได้ที่ :
ฝ่ำยส่งเสริมและสร้ำงคุณค่ำงำนวิจัย กองประเมินผลและจัดกำรควำมรู้กำรวิจัย
สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.)
เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900
ติดต่อสอบถำมรำยละเอียดในวันเวลำรำชกำร
โทรศัพท์ 0 2561 2445 ต่อ 508
Email: Younginventor.rekm@nrct.go.th
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ผู้อำนวยกำรกองประเมินผลและจัดกำรควำมรูก้ ำรวิจัย

ข้อกำหนดและแบบฟอร์มกำรสมัครเข้ำร่วมประกวด
โครงกำร “รำงวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2562
จัดโดย สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.)
1. ข้อกำหนดกำรประกวดผลงำนสิ่งประดิษฐ์ โครงกำร “รำงวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2562
สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) จึงได้จัดให้มีกำรประกวดผลงำนสิ่งประดิษฐ์ภำยใต้โครงกำร
“รำงวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ” เพื่อสนับสนุน กระตุ้น และสร้ำงแรงจูงใจ ให้นักวิจัยและนักประดิษฐ์รุ่นใหม่
ในระดับเยำวชน ได้แสดงแนวคิดและควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์ และพัฒนำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
ที่มีคุณภำพ โดยกำรเปิดเวทีในกำรเชื่อมโยงและกำรนำเสนอผลงำนต่อผู้ใช้ประโยชน์และ/หรือผู้ประกอบกำร
โดยเน้นผลงำนที่ สำมำรถสร้ำงมู ลค่ำเพิ่ มทำงเศรษฐกิ จ ตอบโจทย์ปัญหำส ำคัญเร่งด่วน และสำมำรถนำมำ
ใช้ขับเคลื่อนกำรพัฒนำในทุกมิติเพื่อยกระดับคุณภำพชีวิต และศักยภำพของประเทศ โดยออกเป็นข้อกำหนด
ในกำรประกวดผลงำนสิ่งประดิษฐ์ โครงกำร “รำงวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2562 ดังนี้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นกำรสร้ำงแรงจูงใจให้นักประดิษฐ์รุ่นใหม่ได้แสดงแนวคิด ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์
และพัฒนำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ มีคุณภำพ ประสิทธิภำพ และก้ำวสู่กำรเป็นนักประดิษฐ์
มืออำชีพในอนำคต
2. เพื่อสร้ำงเวทีให้นักประดิษฐ์รุ่นใหม่ได้นำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมให้เกิดกำรพัฒนำ
ต่อยอดไปสู่กำรใช้ประโยชน์ในมิติต่ำง ๆ
3. เพื่อส่งเสริมและสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรประดิษฐ์คิดค้นระหว่ำงนักเรียน นักศึกษำ
ในสถำบันกำรศึกษำต่ำง ๆ
ระดับและกลุ่มเรื่องกำรประกวด
1. ระดับมัธยมศึกษำ
กลุ่มที่ 1 กลุ่มกำรเกษตร ประกอบด้วย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ออกแบบเพื่อนำไปใช้
ประโยชน์ ใ นกำรพั ฒ นำผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท ำงกำรเกษตร กำรแปรรู ป ผลผลิ ต ทำงกำรเกษตร วิ ศ วกรรมและ
เครื่องจักรกลทำงกำรเกษตร อุปกรณ์ด้ำนกำรเกษตร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กลุ่ม ที่ 2 กลุ่ม พลังงำนและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย สิ่ง ประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ที่ออกแบบเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในกำรแก้ ไข ฟื้นฟู บำรุงรักษำ กำรพัฒนำสิ่งแวดล้อม พลังงำนทำงเลือก
กำรลดปริมำณของเสียโดยกำรนำสิ่งอื่นมำใช้แทน กำรอนุรักษ์พลังงำนและเทคโนโลยีพลังงำนสะอำด เช่น
กำรก ำจัดขยะ มลพิ ษทำงอำกำศ กำรจัดกำรสิ่ง แวดล้อม รวมทั้ ง กำรแก้ ปัญ หำภัยพิบัติต่ำง ๆ และอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
กลุ่ม ที่ 3 กลุ่ม พัฒนำคุณภำพชี วิตของผู้สูงอำยุ ผู้ทุพพลภำพ และผู้ด้อยโอกำส ประกอบด้วย
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ออกแบบสำหรับช่วยเหลือผู้สูงอำยุ ผู้ทุพพลภำพ และผู้ด้อยโอกำส
อุปกรณ์ช่วยอำนวยควำมสะดวก เพิ่มควำมสำมำรถในกำรช่วยเหลือตนเอง ลดอุบัติเหตุ ฟื้นฟูสุขภำพ แก้ปัญหำ
กำรดำรงชีวิตประจำวัน เสริมสร้ำงสุขภำวะทำงกำยและจิตใจ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มที่ 4 กลุ่มสังคมและภูมิปัญญำไทย ประกอบด้วย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ที่
ออกแบบ พัฒนำ หรือดัดแปลงขึ้นจำกภูมิปัญญำไทย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในสังคมอย่ำงมีคุณภำพ
และ
เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต กำรดำรงชีวิตประจำวัน กำรส่งเสริมกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ และอื่น
ๆ ที่เกี่ยวข้อง
/2. ระดับอำชีวศึกษำ...

-22. ระดับอำชีวศึกษำ
กลุ่มที่ 1 กลุ่มเกษตรอุตสำหกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรเกษตร เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์
หรื อ กำรออกแบบพั ฒ นำเพื่ อ น ำมำใช้ ป ระโยชน์ ใ นด้ ำ นกำรเกษตร อุ ต สำหกรรมเกษตร วิ ศ วกรรมและ
เครื่องจักรกลกำรเกษตร เทคโนโลยีทำงกำรเกษตร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มที่ 2 กลุ่มอำหำร เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์หรือกำรออกแบบพัฒนำเพื่อนำมำใช้ประโยชน์
และช่วยอำนวยควำมสะดวกในกระบวนกำรผลิตอำหำร กำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์อำหำร หรือช่วยในกำรที่ผลิต
ขึ้นมำใช้อุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อกำรดำรงชีวิตอย่ำงมีสุขอนำมัย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มที่ 3 กลุ่มสำธำรณสุข สุขภำพ และเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์
หรือกำรออกแบบพัฒนำเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์อำนวยควำมสะดวกทำงกำรแพทย์ โดยส่งเสริมและมุ่งหมำยในกำร
ป้องกันกำรเกิดโรค บำบัดโรค และดูแลรักษำ กำรตรวจสอบและวินิจฉัยโรค กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ คุณภำพ
ชีวิตของผู้ป่วยและประชำกร เช่น อุ ป กรณ์ท ำงกำรแพทย์ เทคโนโลยีก ำรแพทย์ (Meditech) ผลิตภัณฑ์
ธรรมชำติ (Natural Products) สมุนไพร เทคโนโลยีสุขภำพ (Healthtech) และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มที่ 4 กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ ระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมปัญญำประดิษฐ์
และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว เป็นกำรออกแบบและสร้ำงสิ่งประดิษฐ์ที่นำมำใช้ประโยชน์ในงำนด้ำนวิศวกรรม
และเทคโนโลยีอุตสำหกรรมทุกประเภท เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยในกำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิต สำมำรถทำงำน
โดยไม่ต้องใช้คน ช่วยอำนวยควำมสะดวก และเป็นประโยชน์ในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กลุ่ม ที่ 5 กลุ่ม สร้ำงสรรค์กำรศึกษำ สังคม และพัฒนำคุณภำพชีวิต เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ออกแบบ
พัฒนำเพื่อช่วยอำนวยควำมสะดวกในสังคมต่อกำรดำรงชีวิตประจำวัน พัฒนำกำรศึกษำโดยใช้เทคโนโลยีในกำร
เพิ่มประสิทธิภำพกำรเรียนกำรสอน พัฒนำสังคมโดยใช้เทคโนโลยีกำรท่องเที่ยวเพือ่ เพิ่มประสิทธิภำพ
กำร
บริกำร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มที่ 6 กลุ่มสิ่งแวดล้อมและพลังงำนทำงเลือก เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ออกแบบพัฒนำเพื่อกำรแก้ไข
ฟื้นฟู บำรุงรักษำ ปรับปรุงคุณภำพ และตรวจวิเครำะห์ทำงสิ่งแวดล้อม โดยกำรพัฒนำระบบพลังงำนทำงเลือก
พลังงำนรูปแบบใหม่ เทคโนโลยีพลังงำนสะอำด ที่จะช่วยในกำรอนุรักษ์พลังงำน รักษำสิ่งแวดล้อม และอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
3. ระดับอุดมศึกษำ
กลุ่มที่ 1 กลุ่มกำรเกษตรอุตสำหกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรเกษตร (Agriculture, Industrial
and Agricultural Technology) เป็ น นวั ต กรรมและเทคโนโลยี ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ใ นด้ ำ นกำรเกษตร
กำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร เครื่องมือ/เครื่องจักรกล/อุปกรณ์ด้ำนกำรเกษตร/กำรขนส่ง/โลจิส ติก ส์
ของสินค้ำทำงกำรเกษตร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มที่ 2 กลุ่มอำหำร (Food Products) เป็นนวัตกรรม ที่เป็นผลิตภัณฑ์หรือกำรออกแบบพัฒนำ
เพื่อนำมำใช้ประโยชน์ในด้ำนเทคโนโลยีอำหำร (Foodtech) กำรแปรรูป กระบวนกำรผลิตอำหำร กำรพัฒนำ
บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมำใช้อุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อกำรดำรงชีวิต และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มที่ 3 กลุ่มสำธำรณสุ ข สุขภำพ และเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ (Health, Wellness & BioMed) เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีทเี่ ป็นประโยชน์ต่อกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตและสุขอนำมัยที่ดีต่อประชำชน
เครื่องมือ/อุปกรณ์/ชุดทดสอบทำงกำรแพทย์ ผลิตภัณฑ์ทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพ
สำหรับผู้สูงอำยุ/ผู้ทุพพลภำพ ผลิตภัณฑ์เวชสำอำง และควำมงำม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
/กลุ่มที่ 4...

-3กลุ่มที่ 4 กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ ระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม ปัญญำประดิษฐ์
และเทคโนโลยี ส มองกลฝั ง ตั ว (Smart Devices, Mechatronics, Digital, Artificial Intelligence &
Embedded Technology) เป็นกำรออกแบบและสร้ำงนวัตกรรมอุปกรณ์ทั้งเชิง Software และ Hardware
ที่นำมำใช้ประโยชน์ในงำนด้ำนวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสำหกรรมทุกประเภท ทั้งที่ใช้ประโยชน์ได้ในปัจจุบัน
และอนำคต กำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิต สภำวะแวดล้อม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เทคโนโลยีหุ่นยนต์
(Robotech) เทคโนโลยี ด้ ำ นกำรเงิ น (Fintech) อุ ป กรณ์ เ ชื่ อ มต่ อ ออนไลน์ โ ดยไม่ ต้ อ งใช้ ค น (IOT) และ
เทคโนโลยีกำรศึกษำ (Edtech) เพื่อใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต เป็นต้น
กลุ่มที่ 5 กลุ่มสร้ำงสรรค์กำรศึกษำ สังคม และกำรพัฒนำคุณภำพชี วิต (Cultural Creativity,
Education and Social Science, Focusing on Quality of Life Improvement) เป็นนวัตกรรมที่เกิด
จำกควำมคิดสร้ำงสรรค์ที่ถูกออกแบบพัฒนำและสร้ำงสิง่ ประดิษฐ์เพื่อกำรดำรงชีวิตประจำวัน ช่วยอำนวยควำม
สะดวก พั ฒ นำกำรศึก ษำโดยใช้ เ ทคโนโลยีในกำรเพิ่ม ประสิท ธิภ ำพกำรเรียนกำรสอน และพัฒ นำสัง คม
เทคโนโลยี ก ำรออกแบบ (Designtech) ธุ ร กิ จ ไลฟ์ส ไตล์ (Lifestyle Business) เทคโนโลยี ก ำรท่ องเที่ ยว
(Traveltech) รูปแบบกำรท่องเที่ยว และกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริกำร (Service Enhancing) และอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
กลุ่ ม ที่ 6 กลุ่ ม สิ่ ง แวดล้ อ มและพลั ง งำน (Environment and Energy) เป็ น นวั ต กรรมและ
เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงพลังงำน เป็นเทคโนโลยีในกำรผลิตพลังงำนทดแทน
พลังงำนทำงเลือก พลังงำนสะอำด หรือเทคโนโลยี/อุปกรณ์เพื่อกำรลดใช้พลังงำน ประหยัดพลังงำน กำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมพลังงำน กำรพัฒนำของเสียเพื่อนำกลับมำใช้เป็นพลังงำน เครื่องมือ/อุปกรณ์เทคโนโลยีในกำร
แก้ไข ฟื้นฟู บำรุงรักษำ ปรับปรุงคุณภำพสิ่งแวดล้อม และรับมือกับปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อมและพลังงำน
ที่
จะเกิดขึ้น และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มที่ 7 กลุ่มเทคโนโลยีด้ำนควำมมั่นคง (Stability Technology) เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำอำวุธยุทโธปกรณ์ อุปกรณ์สนำม เครื่องมือสื่อสำรและอิเล็กทรอนิกส์ กำรป้องกัน
และรับ มื อ กำรก่อ กำรร้ำยและกำรคุกคำมในรูป แบบต่ำง ๆ กำรรัก ษำควำมสงบเรียบร้ อยภำยในมิติพื้นที่
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กำรให้รำงวัล
รำงวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประกอบด้วยรำงวัลต่ำง ๆ ดังนี้
1. เหรียญรำงวัล ตำมเกณฑ์คะแนนของแต่ละผลงำนตำมที่ วช. กำหนด แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้
- เหรียญทอง (Gold Medal) พร้อมเกียรติบัตร
- เหรียญเงิน (Silver Medal) พร้อมเกียรติบัตร
- เหรียญทองแดง (Bronze Medal) พร้อมเกียรติบัตร
ทั้งนี้ คะแนนรวมสูงสุดใน 3 อันดับแรกของกลุ่มผู้ที่ได้รับรำงวัลเหรียญทองจะได้รับรำงวัล ชนะเลิศ รำงวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 และรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ตำมลำดับ โดยมีรำงวัลตำมข้อ 2
2. ถ้วยรำงวัล ในแต่ละระดับและแต่ละกลุ่มเรื่องกำรประกวด ดังนี้
รำงวัล
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศ อันดับ 1
รองชนะเลิศ อันดับ 2

จำนวนรำงวัล
1 รำงวัล
1 รำงวัล
1 รำงวัล

หมำยเหตุ
ผลงำนที่มีคะแนนรวมสูงสุดของแต่ละกลุ่มเรื่อง
ผลงำนมีคะแนนรวมสูงเป็นลำดับที่ 2 ของแต่ละกลุ่มเรื่อง
ผลงำนที่มีคะแนนรวมสูงเป็นลำดับที่ 3 ของแต่ละกลุ่มเรื่อง
/3. เงินรำงวัล...

-43. เงินรำงวัล ผลงำนที่ได้รับรำงวัลในแต่ละระดับแต่ละกลุ่มเรื่องจะได้รับเงินรำงวัล ถ้วยรำงวัล และ
ประกำศนียบัตร โดยมีเงินรำงวัล ดังนี้
ระดับ
มัธยมศึกษำ
อำชีวศึกษำ อุดมศึกษำ
เงิน
ผู้ประดิษฐ์
โรงเรียน
ระดับรำงวัล
รำงวัล
60%
40%
รำงวัลชนะเลิศ
50,000
30,000
20,000
60,000
70,000
รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 40,000
24,000
16,000
50,000
60,000
รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 30,000
18,000
12,000
40,000
50,000
รางวัลการเขียนข้อเสนอโครงการ ระดับอาชีวศึกษา
ผลงานที่ได้รับรางวัลในแต่ละกลุ่มเรื่องจะได้รับเงินรางวัล ถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร โดยมีเงิน
รางวัล ดังนี้
รางวัล
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศ อันดับ 1
รองชนะเลิศ อันดับ 2

จานวนรางวัล
1 รางวัล
1 รางวัล
1 รางวัล

เงินรางวัล
20,000 บาท
15,000 บาท
10,000 บาท

คุณสมบัติของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ที่เข้ำร่วมประกวด
1. เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ของสถำบันกำรศึกษำในประเทศไทย
2. เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ที่เสร็จสมบูรณ์ พร้อมจะนำไปใช้ประโยชน์ โดยมีเป้ำหมำยในกำรนำไปใช้จริง
(หำกผลงำนประดิษฐ์คิดค้นมี ผู้ใช้ประโยชน์ หรือผู้ใช้บริกำรที่ชัดเจน สำมำรถแนบหลักฐำนเพื่อประโยชน์
ต่อกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรฯ)
3. เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ที่แสดงออกถึงกำรพัฒนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย มี ควำมชำญฉลำดในกำร
ประดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้น หรือ กำรดั ด แปลง มี ค วำมปลอดภั ย ควำมสะดวกในกำรใช้ ง ำน ใช้ วั ส ดุ ใ นกำรประดิษฐ์
ที่ เ หมำะสมกั บ ผลงำน มี ก ำรน ำองค์ ค วำมรู้ จ ำกกำรวิ จั ย หรื อ หลั ก วิ ช ำกำรที่ เ กี่ ย วข้ อ ง มำประยุ ก ต์ ใ ช้
หรือสนับสนุนกำรประดิษฐ์ค้นคว้ำ
4. ต้องไม่เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ที่ลอกเลียนแบบมำจำกผู้อื่น ทั้งนี้ถือเป็นควำมรับผิดชอบของผู้เสนอ
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์เข้ำร่วมประกวด
5. ผลงำนสิ่ง ประดิษฐ์ห ำกเคยได้รับ รำงวัล จำกกำรประกวดจำก วช. หรือ จำกหน่วยงำนอื่น ๆ
มำก่อนแล้ว จะต้องมีกำรพัฒนำให้ดีขึ้นกว่ำเดิม โดยระบุให้เห็นข้อแตกต่ำงที่ชัดเจน (กำรได้รับรำงวัลหนึ่ง
รำงวัลใดมำก่อนจะไม่มีผลต่อกำรพิจำรณำตัดสินของคณะกรรมกำรฯ ซึ่งคณะกรรมกำรฯ จะพิจำรณำจำก
กำรพัฒนำต่อยอดผลงำนสิ่งประดิษฐ์ให้ดีขึ้นเป็นสำคัญ)
กำรพิจำรณำตัดสินให้รำงวัล
วช. เป็นผู้คัดเลือกและตัดสินผลงำนสิ่งประดิษฐ์ที่สมควรได้รับรำงวัล ซึ่งดำเนินงำนโดยคณะกรรมกำร
ประเมินสิ่งประดิษฐ์ในโครงกำร “รำงวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ” โดยผลกำรตัดสินของ วช. ให้เป็นที่สุด
จะอุทธรณ์มิได้ และหำกพบหลักฐำนในภำยหลังว่ำ ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรำงวัลขำดคุณสมบัติในเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง วช. พิจำรณำเพิกถอนผลกำรตัดสินและเรียกคืนรำงวัลที่รับไปแล้วทั้งหมด
/ระยะเวลำ...

-5ระยะเวลำในกำรดำเนินงำน
1. เปิดรับสมัครผลงำนสิ่งประดิษฐ์ ถึงวันที่ 12 ตุลำคม 2561
2. กำรตัดสินให้รำงวัลและมอบรำงวัล
- ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ที่ผ่ำนเกณฑ์กำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรฯ จะต้องนำผลงำนสิ่งประดิษฐ์
เข้ำร่วมจัดแสดงผลงำนในงำน “วันนัก ประดิษฐ์ ” ประจ ำปี 2562 ระหว่ำงวันที่ 2 - 6 กุ ม ภำพันธ์ 2562
ณ Event Hall 102 - 104 ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค บำงนำ กรุงเทพฯ เพื่อให้คณะกรรมกำร
พิจำรณำตัดสินให้รำงวัล และมอบรำงวัลในวันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2562
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. เกิดบุคลำกรกำรประดิษฐ์รุ่นใหม่ที่มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์และพัฒนำสิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์
2. เกิดกำรมีส่วนร่วม และเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรประดิษฐ์คิดค้นในกำรพัฒนำสิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรมของนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ในสถำบันกำรศึกษำในระดับต่ำง ๆ
3. ผลงำนสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมได้มีโอกำสนำเสนอต่อต่อผู้ใช้ประโยชน์และ/หรือผู้ประกอบกำร
และนำไปสู่กำรกำรพัฒนำต่อยอด เกิดกำรนำไปใช้ประโยชน์ในมิติต่ำง ๆ ได้จริง
ข้อ 2 วิธีกำรสมัครและกำรจัดส่งเอกสำรเข้ำร่วมประกวด
ผู้ที่สนใจเข้ำร่วมประกวดโครงกำร “รำงวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2562 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. ระดับมัธยมศึกษำ ต้องเป็นนักเรียนในระดับมัธยมต้นหรือมัธยมปลำย
2. ระดับอำชีวศึกษำ ต้องเป็นนักศึกษำที่เคยเข้ำร่วมกิจกรรมบ่มเพำะนักประดิษฐ์สำยอำชีวศึกษำ
3. ระดับอุดมศึกษำ ต้องเป็นนักศึกษำในระดับปริญญำตรี ปริญญำโท และปริญญำเอก
สำมำรถดำวน์โหลดรำยละเอี ยดและแบบฟอร์มกำรสมั ครได้ที่ www.inventorday.nrct.go.th และ
www.nrct.go.th โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย และจัดทำเอกสำรตำมที่ วช. กำหนด โดยมีรำยละเอียดดังนี้
1. แบบฟอร์มกำรเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์เข้ำร่วมประกวดโครงกำร “รำงวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่”
ประจำปี 2562
2. ซีดีข้อมูล 1 แผ่น ประกอบไปด้วย
- แบบฟอร์มกำรสมัคร (ข้อ 1) บันทึกข้อมูลในรูปแบบ Word และในรูปแบบ PDF
- รูปภำพของผลงำนสิ่งประดิษฐ์โดยบันทึกเป็นไฟล์ JPG หรือ PNG (3 - 5 ภำพ)
3. จัดพิมพ์แบบฟอร์มกำรเสนอผลงำนฯ ด้วยคอมพิวเตอร์ตำมแบบฟอร์มฯ ที่กำหนด ด้วยอักษร TH
SarabunPSK ขนำด 16 (ถ้ำมี) ให้เรียบร้อยสวยงำมตำมควำมเหมำะสมของรำยละเอียดผลงำน เย็บมุม หรือใส่สัน
ให้เรียบร้อยตำมควำมเหมำะสม จัดทำเอกสำรจำนวน 15 ชุด (ฉบับจริง 1 ชุด โดยให้ระบุที่เอกสำรต้นฉบับ
และสำเนำ 14 ชุด) พร้อมแนบซีดีข้อมูลกับต้นฉบับ ส่งไปที่ฝ่ำยส่งเสริมและสร้ำงคุณค่ำงำนวิจัย กองประเมินผล
และจั ดกำรควำมรู้ กำรวิ จั ย ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรวิ จั ย แห่ งชำติ (วช.) เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิ น
แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900 ภำยในวันที่ 12 ตุลำคม 2561
********************************

