(สำเนำ)
ประกาศสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
เรื่อง การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์
โครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจาปี ๒๕๖1
ด้วย สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) ได้เล็งเห็นถึงควำมจำเป็นในกำรสร้ำงแรงจูงใจ
ให้เยำวชนในระดับมัธยมศึกษำ และระดับอุดมศึกษำ ได้แสดงแนวคิดและควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์และพัฒนำ
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่มีคุณภำพ และมีเวทีในกำรนำเสนอผลงำนต่อสำธำรณะ เพื่อกระตุ้นให้เกิดควำมสนใจ
ในกำรก้ำวเข้ำสู่กำรเป็นนักวิจัย/นักประดิษฐ์ในอนำคต รวมทั้งสร้ำงควำมตื่นตัวด้ำนกำรประดิษฐ์คิดค้นของเยำวชน
ครู และผู้ปกครอง จึงได้จัดทำโครงกำรประกวดผลงำนสิ่งประดิษฐ์ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจาปี
256๑ โดยแบ่งกำรประกวดออกเป็น 3 ประเภท คือ ๑) ระดับมัธยมศึกษำ ๒) ระดับอุดมศึกษำ และ ๓) ระดับ
อำชีวศึกษำ โดยในระดับอำชีวศึกษำจะรับสมัครเฉพำะทีมที่มีอำจำรย์ที่ปรึกษำหรือผู้ประดิษฐ์ที่ผ่ำนกำรเข้ำร่วม
โครงกำรกิจกรรมบ่มเพำะนั กประดิษฐ์สำยอำชีวศึกษำ ของ วช. โดยมีรำยละเอียดแนบท้ำยประกำศนี้ เพื่อใช้
ประกอบกำรเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์ เข้ำร่วมประกวด ซึ่งก ำหนดระยะเวลำให้ผู้ที่ ประสงค์จะเสนอผลงำน
สิ่งประดิษฐ์เพื่อขอรับรำงวัลฯ จัดส่งรำยละเอียดถึง ฝ่ำยส่งเสริมและสร้ำงคุณค่ำงำนวิจัย กองประเมินผลและจัดกำร
ควำมรู้กำรวิจัย สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
ผู้สนใจโปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดในวันเวลาราชการ
ณ กองประเมินผลและจัดกำรควำมรู้กำรวิจัย สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.)
เลขที่ ๑๙๖ ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร ๑๐๙๐๐
Website: http://www.nrct.go.th และ http://inventorday.nrct.go.th
ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา
ติดต่อได้ที่ คุณนัติฐำ ครุฑหมื่นไวย และคุณธนิดำ พิณศรี
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ 508 โทรสำร ๐ ๒๕๗๙ ๒๒๘๘
Email: Younginventor.rekm@nrct.go.th
ระดับอาชีวศึกษา
ติดต่อได้ที่ คุณอรอนงค์ สิงห์บุบผำ
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ 517,519
ประกำศ ณ วันที่ 10 ตุลำคม 2560

(ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล)
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ

ข้อกาหนดและแบบเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด
โครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจาปี 2561
จัดโดย สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
1. ข้อกาหนดการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ โครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจาปี 2561
สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) ได้จัดให้มีกำรประกวดผลงำนสิ่งประดิษฐ์ภำยใต้โครงกำร
“รำงวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ” ประจำปี 2561 ขึ้นเพื่อสนับสนุน กระตุ้น และสร้ำงแรงจูงใจให้นักวิจัยและ
นักประดิษฐ์รุ่นใหม่ ในระดับเยำวชน ได้แสดงแนวคิดและควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์ และพัฒนำสิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรมที่ มี คุณภำพ โดยเน้นผลงำนที่ สำมำรถสร้ำงมู ลค่ำเพิ่มในเชิงเศรษฐกิ จ ยกระดับคุณภำพชี วิ ต
สอดคล้องกับควำมจำเป็น และปัญหำสำคัญเร่งด่วนของประเทศ รวมทั้งเพื่อให้นักประดิษฐ์เยำวชนเหล่ำนี้ได้มีเวที
ในกำรเชื่อมโยงและกำรนำเสนอผลงำนต่อผู้ใช้ประโยชน์และ/หรือผู้ประกอบกำร อันนำมำซึ่งกำรมีส่วนร่วม
ในกำรพัฒนำกำรวิจัยและกำรประดิษฐ์คิดค้นของชำติให้มีควำมก้ำวหน้ำ ผลักดันให้สำมำรถพัฒนำไปสู่กำรต่อยอด
ผลงำนสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่สำมำรถนำไปสู่กำรใช้ประโยชน์ในมิติต่ำง ๆ ทั้ งเชิงพำณิชย์ และเชิงสังคม
โดยออกเป็นข้อกำหนดในกำรประกวดผลงำนสิ่งประดิษฐ์ โครงกำร “รำงวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี
2561 ดังนี้
วัตถุประสงค์
1. ผลักดันกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรวิจัย โดยสร้ำงแรงจูงใจให้นักประดิษฐ์รุ่นใหม่ได้แสดงแนวคิด
และควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์และพัฒนำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ มีคุณภำพและก้ำวสู่
กำรเป็นนักประดิษฐ์ในอนำคต
2. สร้ำงเวทีในกำรนำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของเยำวชนให้เกิดกำรพัฒนำต่ อยอด
สู่กำรใช้ประโยชน์ในมิติต่ำง ๆ
ระดับและกลุ่มการประกวดสิ่งประดิษฐ์
ระดับมัธยมศึกษา
กลุ่มที่ 1 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตร ประกอบด้วย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ที่ เ ป็นประโยชน์ต่อ กำรส่ง เสริมควำมมั่ นคงทำงกำรเกษตร/ปศุสัตว์/ประมง อำทิ กำรแปรรูปผลผลิตทำง
กำรเกษตร วิทยำกำรหลังกำรเก็บเกี่ยว กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์หีบห่อ ผลิตภัณฑ์ ทำงกำรเกษตร/ปศุสัตว์/
ประมง เครื่องมือ/เครื่องจักรกล/อุปกรณ์ด้ำนกำรเกษตร/ปศุสัตว์/ประมง ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป ผลิตภัณฑ์
จำกพืชสมุนไพร กำรขนส่ง/โลจิสติกส์ของสินค้ำทำงกำรเกษตร/ปศุสัตว์/ประมง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มที่ 2 สิ่งประดิษฐ์เพื่อสังคมและภูมิปัญญาไทย ประกอบด้วย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่สร้ำง พัฒนำ หรือดัดแปลงขึ้นจำกภูมิปัญญำไทย โดยมีจุดมุ่งหมำยในกำรนำไปใช้ประโยชน์ในด้ำนใด
ด้ำนหนึ่ง เป็นประโยชน์ต่อคุณภำพชี วิตของคนในสังคม กำรส่งเสริมโอกำสทำงกำรศึกษำ และกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ อำทิ สื่อกำรเรียนกำรสอน สื่อทำงกำรศึกษำ สื่อกำรเรียนรู้ เกมส์ ของเล่น กิจกรรม
สันทนำกำร กำรออกแบบหลักสูตร/เทคนิคกำรเรียนรู้/กำรเรียนกำรสอน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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กลุ่มที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับพลังงำนทดแทน พลังงำนทำงเลือก พลังงำนสะอำด กำรอนุรักษ์กำร
นำไปใช้ กำรแก้ไขและฟื้นฟู กำรบำรุงรักษำ กำรปรับปรุง กำรนำสิ่งอื่นมำใช้แทน กำรลดปริมำณของเสีย หรือ
กำรพัฒนำสิ่งแวดล้อมและพลังงำนทำงเลือก รวมทั้งกำรแก้ปัญหำภัยพิบัติต่ำง ๆ ที่เคยเกิดขึ้นจำกกำรทำลำย
สิ่งแวดล้อม และมีโอกำสเกิดขึ้นอีก หรือป้องกันปัญหำภัยพิบัติที่อำจจะเกิดขึ้นได้ในอนำคต
กลุ่มที่ 4 สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้ทุพพลภาพ และผู้ด้อยโอกาส
ประกอบด้วย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี สำหรับช่วยเหลือผู้สูงอำยุ ผู้ทุพพลภำพ และผู้ด้อยโอกำส
ทั้งในส่วนอุปกรณ์ช่วยอำนวยควำมสะดวกให้ผู้สูงอำยุ ผู้ทุพพลภำพ และผู้ด้อยโอกำส ในกำรเพิ่มควำมสำมำรถ
ในกำรช่วยเหลือตนเอง ฟื้นฟูสุขภำพ และในกำรแก้ปัญหำกำรดำรงชีพให้เท่ำเทียมกับบุคคลทั่วไป
ระดับอุดมศึกษา
กลุ่มที่ 1 สิ่งประดิษฐ์เพื่อความมั่นคง ประกอบด้วย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ที่ ช่วยรัก ษำควำมสงบเรียบร้อยภำยในประเทศและกำรสร้ำงควำมมั่ นคงปลอดภัยในชีวิตให้แก่ ประชำชน
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มที่ 2 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตร ประกอบด้วย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรส่งเสริมควำมมั่นคงทำงอำหำรและทำงกำรเกษตร/ปศุสัตว์/ประมง อำทิ กำรแปรรูป
ผลผลิตทำงกำรเกษตร วิทยำกำรหลังกำรเก็บเกี่ยว กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์หีบห่อ ผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตร/
ปศุสัตว์/ประมง เครื่องมือ/เครื่องจักรกล/อุปกรณ์ด้ำนกำรเกษตร/ปศุสัตว์/ประมง ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จำกพืชสมุนไพร กำรขนส่ง/โลจิสติกส์ของสินค้ำทำงกำรเกษตร/ปศุสัตว์/ประมง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้ อม ประกอบด้วย สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่ เกี่ ยวข้อ งกับ พลัง งำนทดแทน พลัง งำนทำงเลือก พลัง งำนสะอำด กำรอนุรักษ์
กำรนำไปใช้ กำรแก้ไขและฟื้นฟู กำรบำรุงรักษำ กำรปรับปรุง กำรนำสิ่งอื่นมำใช้แทน กำรลดปริมำณของเสีย
หรือกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อมและพลังงำนทำงเลื อก รวมทั้งกำรแก้ปัญหำภัยพิบัติต่ำง ๆ ที่เคยเกิดขึ้นจำกกำร
ทำลำยสิ่งแวดล้อม และมีโอกำสเกิดขึ้นอีก หรือป้องกันปัญหำภัยพิบัติที่อำจจะเกิดขึ้นได้ในอนำคต
กลุ่มที่ 4 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการแพทย์และสาธารณสุข ประกอบด้วย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีที่สร้ำงขึ้นมำสำหรับใช้ในทำงกำรแพทย์ กำรรักษำ และฟื้นฟูสุขภำพ เป็นประโยชน์ต่อกำร
ส่งเสริมคุณภำพชีวิตและสุขอนำมัยที่ดีต่อประชำชน เช่น เครื่องมือทำงกำรแพทย์ ผลิตภัณฑ์ทำงด้ำนกำรแพทย์
ชุดทดสอบ อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพ ผลิตภัณฑ์เพื่อควำมงำม นวัตกรรม
เพื่อผู้สูงอำยุและผู้พิกำร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มที่ 5 สิ่งประดิษฐ์เพื่อสังคมและภูมิปัญญาไทย ประกอบด้วย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่สร้ำง พัฒนำ หรือดัดแปลงขึ้นจำกภูมิปัญญำไทย โดยมีจุดมุ่งหมำยในกำรนำไปใช้ประโยชน์ในด้ำนใดด้ำน
หนึ่ง เป็นประโยชน์ต่อคุณภำพชีวิตของคนในสังคม กำรส่งเสริมโอกำสทำงกำรศึกษำ และกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมี
คุณภำพ อำทิ สื่อกำรเรียนกำรสอน สื่อทำงกำรศึกษำ สื่อกำรเรียนรู้ เกมส์ ของเล่น กิจกรรมสันทนำกำร กำรออกแบบ
หลักสูตร/เทคนิคกำรเรียนรู้/กำรเรียนกำรสอน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

/ระดับอาชีวศึกษา...
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ระดับอาชี วศึกษา (ทีม ที่นาส่งผลงานต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาหรือ ผู้ประดิษฐ์ที่ผ่า นการเข้าร่วม
โครงการกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา ของ วช.)
กลุ่ม 1 กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยี ชี วภาพ (Food, Agriculture & Bio–Tech)
ประกอบด้วย
1.1 กลุ่มอาหาร เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ กระบวนกำร หรือกำรออกแบบ
เพื่อนำมำใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร กำรแปรรูปอำหำร/ผลผลิตทำงกำรเกษตร กำรผลิตอำหำร
บรรจุภัณฑ์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เทคโนโลยีอำหำร (foodtech) เป็นต้น
1.2 กลุ่มเกษตรและเทคโนโลยี ชี วภาพ เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ เป็นเครื่องมื อ อุปกรณ์
เพื่ อน ำมำใช้ ประโยชน์ในกำรพั ฒนำผลิตผลทำงกำรเกษตร เทคโนโลยีและเครื่องมื อในกำรแปรรูปผลิตผล
ทำงกำรเกษตร วิศวกรรม และเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตร สิ่งแวดล้อมทำงกำรเกษตร ระบบเกษตร อุตสำหกรรม
เกษตร ธุรกิจกำรเกษตร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เทคโนโลยีกำรเกษตร (Agritech) เป็นต้น
กลุ่ม 2 กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness &
Bio-Med) เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ออกแบบพัฒนำและสร้ำงเพื่อส่งเสริมและมุ่งหมำยในกำรป้องกันกำรเกิดโรค ดูแล
รักษำ และบำบัดโรค กำรตรวจสอบและวินิจฉัยโรค กำรสร้ำงเสริมสุขภำพและคุณภำพชีวิตของผู้ป่วยและ
ประชำกร เช่น ผลิตภัณฑ์สุขภำพ อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิต ผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ (Natural
Products) สมุนไพร เทคโนโลยีสุขภำพ (Healthtech) เทคโนโลยีกำรแพทย์ (Meditech) และสปำ เป็นต้น
กลุ่ ม 3 กลุ่ ม เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ อั จ ฉริ ย ะ ระบบเครื่ อ งกลที่ ใ ช้ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ควบคุ ม
ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ และเทคโนโลยี ส มองกลฝั ง ตั ว (Smart Devices, Mechatronics, Digital, Artificial
Intelligence & Embedded Technology) เป็นกำรออกแบบและสร้ำงสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ทั้งเชิง Software
และ Hardware ที่ นำมำใช้ประโยชน์ ในงำนด้ ำนวิศวกรรมและเทคโนโลยี อุตสำหกรรมทุ กประเภท ทั้ งที่ ใช้
ประโยชน์ได้ในปัจจุบันและอนำคต กำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิต สภำวะแวดล้อม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น
เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) เทคโนโลยีด้ำนกำรเงิน (Fintech) อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ ต้องใช้ คน
(IOT) และเทคโนโลยีกำรศึกษำ (Edtech) เพื่อใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต เป็นต้น
กลุ่ม 4 กลุ่มสร้างสรรค์วัฒนธรรม การศึกษาและสังคม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชี วิต
(Cultural Creativity, Education and Social Science, Focusing on Quality of Life Improvement)
คือ สิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจำกต้นทุนทำงศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และควำมคิดสร้ำงสรรค์ มำออกแบบพัฒนำและ
สร้ำงสิ่งประดิษฐ์เพื่อกำรดำรงชีวิตประจำวัน เช่น กำรออกแบบสถำปัตยกรรม ออกแบบภำยใน กำรออกแบบ
ผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ กำรออกแบบเครื่องแต่งกำย ออกแบบเครื่องประดับ สื่อมัลติมีเดีย สื่อกำรเรียนกำร
สอนและสื่อกำรเรียนรู้สำหรับทุ กระดับกำรศึกษำและชุมชน กำรออกแบบศิลปะและงำนประยุกต์ศิลป์อื่น ๆ
เทคโนโลยี ก ำรออกแบบ (Designtech) ธุ ร กิ จ ไลฟ์ ส ไตล์ (Lifestyle Business) เทคโนโลยี ก ำรท่ อ งเที่ ย ว
(Traveltech) รูปแบบกำรท่องเที่ยว และกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริกำร (Service Enhancing) เป็นต้น
กลุ่ม 5 กลุ่มสิ่งแวดล้อมและพลังงาน เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ออกแบบพัฒนำและสร้ำงเพื่อกำร
แก้ ไขและฟื้ นฟู บ ำรุงรักษำ ปรับปรุงคุณภำพและตรวจวิเครำะห์ทำงสิ่งแวดล้อม กำรพัฒนำระบบพลังงำน
ทำงเลือก กำรตรวจวัด กำรอนุรักษ์พลังงำน และเทคโนโลยีพลังงำนสะอำด เช่น กำรกำจัดขยะ มลพิษทำงอำกำศ
น้ำเน่ำเสีย เซ็นเซอร์ทำงสิ่งแวดล้อมและพลังงำน กำรผลิตพลังงำนจำกธรรมชำติ โซล่ำเซลล์ พลังงำนจำกขยะ
นวัตกรรมเพื่อกำรประหยัดพลังงำน และพลังงำนรูปแบบใหม่ เป็นต้น
/การให้รางวัล...
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การให้รางวัล
รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ประจาปี 2561 ประกอบด้วยรางวัลต่าง ๆ ดังนี้
1. เหรียญรางวัลตามเกณฑ์คะแนนของแต่ละผลงานตามที่ วช. กาหนด แบ่งเป็น 3 ระดับ
ดังนี้
- เหรียญทอง (Gold Medal) พร้อมเกียรติบัตร
- เหรียญเงิน (Silver Medal) พร้อมเกียรติบัตร
- เหรียญทองแดง (Bronze Medal) พร้อมเกียรติบัตร
ทั้งนี้ คะแนนรวมสูงสุดใน 3 อันดับแรกของกลุ่มผู้ที่ได้รับรำงวัลเหรียญทองจะได้รับรำงวัลชนะเลิศ รำงวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 และรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ตำมลำดับ โดยมีรำงวัลตำมข้อ 2
2. การให้รางวัลในแต่ละประเภทและแต่ละกลุ่มเรื่อง
- รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รำงวัล (ผู้ที่มีคะแนนรวมสูงสุดของแต่ละกลุ่มเรื่อง)
- รางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑ จ ำนวน 1 รำงวัล (ผู้ที่ มี คะแนนรวมสูงเป็นลำดับที่ 2
ของแต่ละกลุ่มเรื่อง)
- รางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๒ จ ำนวน 1 รำงวัล (ผู้ที่ มี คะแนนรวมสูงเป็นลำดับที่ 3
ของแต่ละกลุ่มเรื่อง)
ผู้รับรำงวัลในแต่ละประเภทแต่ละกลุม่ เรือ่ งจะได้รับเงินรำงวัล ถ้วยรำงวัล และประกำศนียบัตร โดยมีเงินรำงวัล
ดังนี้
ระดับ
ระดับรางวัล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

มัธยมศึกษา

อุดมศึกษา อาชีวศึกษา

เงินรางวัล

โรงเรียน 50%

ผู้ประดิษฐ์ 50%

50,000
40,000
30,000

25,000
20,000
15,000

25,000
20,000
15,000

70,000
60,000
50,000

60,000
50,000
40,000

คุณสมบัติของผลงานที่เสนอขอรับรางวัล
1. สิ่งประดิษฐ์ที่เสนอขอรับรำงวัลต้องเป็นผลงำนของสถำบันกำรศึกษำในประเทศไทยโดยจะต้อง
สอดคล้องกับกลุ่มเรื่องใดกลุ่มเรื่องหนึ่งตำมที่กำหนด
2. สิ่งประดิษฐ์ที่เสนอขอรับรำงวัลต้องเป็นผลงำนที่เสร็จสมบูรณ์ พร้อมจะนำไปใช้ประโยชน์โดยมี
เป้ำหมำยในกำรนำไปใช้จริง หรือมีผู้ ส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ใช้ประโยชน์ หรือผู้ใช้บริกำรที่ชัดเจน ทั้งนี้ หำกเป็น
ผลงำนที่ได้มีกำรนำไปใช้ประโยชน์ในด้ำนใดด้ำนหนึ่งแล้ว เช่น นำไปใช้ในกำรเรียนกำรสอน กำรผลิตในเชิง
พำณิชย์หรือมีสิทธิ์ในทรัพย์สินทำงปัญญำ ให้แนบหลักฐำนเพื่อประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรฯ
3. สิ่งประดิษฐ์ที่เสนอขอรับรำงวัลต้องแสดงออกถึงกำรพัฒนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยหรือมีควำมชำญฉลำด
ในกำรประดิษฐ์คิดค้นหรือกำรดัดแปลง มี ควำมปลอดภัย ควำมสะดวกในกำรใช้งำน ใช้วัสดุในกำรประดิษฐ์
ที่ เหมำะสมกั บผลงำน หำได้ง่ำย มี ต้นทุ นต่ำ มี กำรนำองค์ควำมรู้จำกกำรวิจัย หรือหลักวิชำกำรที่ เกี่ ยวข้อง
มำประยุกต์ใช้ หรือสนับสนุนกำรประดิษฐ์ค้นคว้ำ
/4. สิ่งประดิษฐ์...
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4. สิ่งประดิษฐ์ที่เสนอขอรับรำงวัลหำกเคยได้รับรำงวัลจำกกำรประกวดจำก วช. หรือ จำกหน่วยงำนใด
หน่วยงำนหนึ่งมำก่อนแล้ว จะต้องได้รับกำรแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนำให้ดีขึ้นกว่ำเดิม โดยระบุให้เห็นข้อแตกต่ำง
ที่ ชัดเจน แต่กำรได้รับรำงวัลหนึ่งรำงวัลใดมำก่ อนจะไม่ มี ผลต่อกำรพิจำรณำตัดสินของคณะกรรมกำร ทั้ งนี้
คณะกรรมกำรจะพิจำรณำจำกกำรพัฒนำต่อยอดผลงำนให้ดีขึ้นเป็นสำคัญ
5. สิ่งประดิษฐ์ที่ เสนอขอรับรำงวัลต้องไม่ เป็นผลงำนที่ลอกเลียนแบบมำจำกผู้อื่น ทั้ งนี้ถือเป็นควำม
รับผิดชอบของผู้เสนอขอรับรำงวัล
หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัล
๑

หลักเกณฑ์การพิจารณา
ความเป็ นที่ ต้ องการ : เป็ นผลงำนประดิ ษฐ์ คิดค้ นที่ ช่ วยแก้ ไขปั ญหำส ำคั ญหรื อเป็นผลงำน
ที่สอดคล้องกับควำมจำเป็น หรือควำมต้องกำรของชุมชน สังคม ท้องถิ่น หรือสำธำรณะ

๒

ความแปลกใหม่ : เป็นผลงำนที่เกิดจำกกำรประดิษฐ์คิดค้นที่พัฒนำขึ้นใหม่ หรือพัฒนำรูปแบบ
วิธีกำรทำงำนใหม่ให้ดีกว่ำเดิมอย่ำงชัดเจน ผลงำนมีควำมโดดเด่นน่ำสนใจ และแสดงให้เห็นถึงควำม
แตกต่ำงจำกสิ่งประดิษฐ์ชิ้นอื่นในประเภทเดียวกัน

๓

ความยากง่าย : โดยวัดจำกระดับของกำรพัฒนำ เมื่อเปรียบเทียบกับผลงำนประดิษฐ์คิดค้นอย่ำง
เดียวกัน หรือในวิทยำกำรเดียวกัน และพื้นควำมรู้ควำมสำมำรถของผู้ประดิษฐ์ในระดับเดียวกัน

๔

ความชาญฉลาดในการประดิษฐ์ : วัสดุที่ใช้เหมำะสม ประหยัด มีควำมคงทนแข็งแรง ปลอดภัย
ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

๕

การใช้ประโยชน์ : เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ที่สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมในเชิง
ชุ มชน/สั งคม ภำคบริ กำร กำรผลิ ต อุ ตสำหกรรม หรื อพำณิ ชย์ สำมำรถท ำงำนได้ อย่ ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล ตำมที่กำหนดไว้ในคุณลักษณะเฉพำะของผลงำนสิ่งประดิษฐ์นั้น มี
ระบบกำรทำงำน ไม่ยุ่งยำกซับซ้อน และ/หรือเป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ที่สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ได้
หลำยอย่ำง หรือสำมำรถนำไปพัฒนำต่อเป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ใหม่ได้ด้วย และ/หรือเป็นผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ที่จะมีประโยชน์มำกในอนำคต

สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) จะเป็นผู้คัดเลือกตัด สินผลงำนสิ่งประดิษฐ์ที่สมควรได้รับ
รำงวัล ซึ่งดำเนินงำนโดยคณะกรรมกำรประเมินผลงำนประดิษฐ์คิดค้น ในโครงกำร “รำงวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์
รุ่นใหม่” ประจำปี 2561 ที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภำครัฐและเอกชน โดยผลกำรตัดสินของสำนักงำนฯ
ถือเป็นที่สุด จะอุทธรณ์มิได้ และหำกพบหลักฐำนในภำยหลังว่ำผลงำนที่ได้รับรำงวัลขำดคุณสมบัติในเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง สำนักงำนฯ พิจำรณำเพิกถอนผลกำรตัดสินและเรียกคืนรำงวัลที่รับไปแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ ผลงำน
ประดิษฐ์คิดค้นที่ ผ่ำนกำรคัดเลือ กจำกคณะกรรมกำรฯ จะต้องร่วมจัดนิท รรศกำรนำเสนอผลงำนเพื่อให้
คณะกรรมกำรฯ ได้พิจำรณำตัดสินรำงวัลฯ ในงำน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2561 ระหว่ำงวันที่ ๒ – ๖
กุมภำพันธ์ 2561 ณ ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค บำงนำ กรุงเทพฯ โดย วช.จะสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย
ตำมสมควร และจะมีหนังสือแจ้งให้ทรำบต่อไป
/ข้อ 2...
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ข้อ 2 การเสนอผลงานและแบบเสนอผลงานสิ่ งประดิ ษฐ์ เข้ า ร่ วมประกวดโครงการ “รางวั ล นั ก คิ ด
สิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจาปี 2561
ผู้ ส นใจและประสงค์จ ะเสนอผลงำนสิ่ง ประดิ ษ ฐ์เ พื่อ เข้ ำร่ว มประกวดโครงกำร “รำงวั ล นัก คิด
สิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2561 จะต้องจัดทำเอกสำรตำมที่ วช. กำหนด โดยจัดเรียง ดังนี้
๑. แบบฟอร์มกำรเสนอผลงำนเข้ำร่วมประกวดโครงกำร “รำงวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รนุ่ ใหม่” ประจำปี
2561
๒. สรุป ย่อ ผลงำนสิ่ง ประดิษฐ์ตำมแบบฟอร์ม สรุปข้อมูลโดยย่อของผลงำนสิ่ง ประดิษฐ์ที่ เข้ำร่วม
ประกวดโครงกำร “รำงวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2561
๓. หนังสือยืนยันควำมเป็นเจ้ำของผลงำนสิ่งประดิษฐ์
๔. ซีดีข้อมูล 1 แผ่น ประกอบไปด้วย
- รำยละเอียดข้อมูลตำม ข้อ ๑ – ๓ บันทึกข้อมูลในรูปแบบ Word และในรูปแบบ PDF
- รูปภำพของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ที่ชัดเจน 3 - 5 ภำพโดยบันทึกเป็นไฟล์ JPG หรือ PNG
การจัดทาเอกสารข้อ 1 – 3 ให้ผู้เสนอขอรับรางวัลจัดพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ตามแบบฟอร์มฯ ที่กาหนด
ด้วยอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 (ถ้ามี) ให้เรียบร้อยสวยงามตามความเหมาะสมของรายละเอียด
ผลงาน และจัดเรียงเอกสารตาม ข้อที่ ๑ - ๓ เย็บเข้าเล่มให้เรียบร้อย จานวน 10 ชุด (ฉบับจริง ๑ ชุด
และสาเนา 9 ชุด) โดยระบุที่เอกสารว่า ต้นฉบับ/ สาเนา พร้อมแนบซีดีข้อมูล (ข้อที่ ๔) กับต้นฉบับ ส่งไป
ที่ฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) เลขที่ ๑๙๖ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐

