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***************************** 
1. ความเปนมาและวัตถุประสงค  
 นวัตกรรม (Innovation) คือความสามารถในการใชความรู ความคิดสรางสรรคทักษะ และประสบการณ
ทางเทคโนโลยีหรือการจัดการ มาพัฒนาและผลิตสินคาใหม หรือกระบวนการผลิตใหม หรือบริการใหม ซ่ึง
ตอบสนองความตองการของตลาด ดังนั้นผูท่ีสามารถคิดคนนวัตกรรมไดสําเร็จ ก็จะกลายเปนคนมีช่ือเสียงหรือ
รํ่ารวยข้ึนไดโดยงาย ประเทศท่ีมีนักคิดคนนวัตกรรมจํานวนมาก ยอมทําใหมีรายไดเขาประเทศมากข้ึนดวย ประเทศ
ตางๆ จึงพยายามสงเสริมใหเยาวชนของตนพัฒนาความสามารถ ดานนวัตกรรมเพื่อความไดเปรียบในการแขงขัน
กับประเทศอ่ืน เชนนิตยสาร Stern ในประเทศเยอรมันไดเร่ิมโครงการ “Jugend Forscht”  ข้ึนในป ค.ศ. 1965 
สนับสนุนการแขงขันงานวิจัย และส่ิงประดิษฐของเยาวชน ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และปริญญาตรี ไดรับ
ความสําเร็จเปนอยางดีและถูกยกยองเปนงานประจําปท่ีมีเกียรติของประเทศ มีทุนการศึกษาเปนรางวัลสําหรับผู
ชนะการแขงขัน และบางผลงานไดรับการสนับสนุนในการจดสิทธิบัตร จากแนวความคิดนี้ ในป พ.ศ.2544 สมาคม
วิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ  รวมกับหนวยงานตางๆ จัดการประกวดรางวัลนวัตกรรมแหง
ประเทศไทย (นวท.) หรือ Thailand Innovation Awards (TIA) ข้ึนเปนคร้ังแรก ดวยจุดประสงคเพื่อกระตุนความคิด
สรางสรรคของเยาวชนไทย โดยสงเสริมใหเยาวชน ซ่ึงเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทา สงผลงาน
นวัตกรรมเขารวมการประกวดประจําป รวมท้ังสงเสริมกิจกรรมการเรียนรูและการดําเนินการเร่ืองการจดสิทธิบัตร 
แนวทางการเขียนแผนธุรกิจเพื่อนํานวัตกรรมน้ันๆ มาใชประโยชนในเชิงพาณิชย ซ่ึงจะเปนผลตอเนื่องถึงการ
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ของประเทศใหเจริญรุดหนาสืบไป 

2. คณะผูดําเนนิงาน 
 2.1 สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ 
 2.2 กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   
 2.3 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
 2.4 สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ 
 2.5 สภาสมาคมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อขับเคล่ือนศักยภาพทางดานการคิดคนนวัตกรรมของเยาวชนไทย 
 3.2 เพื่อสนับสนุนเยาวชนใหเปนผูสรางสรรคนวัตกรรมของประเทศ 
  3.3 เพื่อพัฒนาโครงสรางผลิตภัณฑและบริการของประเทศ ท้ังในระดบัเบ้ืองตน และระดับซับซอน 
 3.4 เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สําหรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท่ียั่งยืน 



  

4. ผูมีสิทธ์ิสมัคร  
 4.1 นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ในสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงไดแก มหาวิทยาลัย ท้ังของรัฐ 
และเอกชน หรือสถาบันเทียบเทา ท่ัวประเทศ   
 4.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาระดับ ปวช. สมัครไดเฉพาะสาขานวัตกรรมกิจกรรม
ทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ 
 4.3 การสมัครอาจสมัครคนเดียว หรือเปนกลุม  

5. แผนงานจัดการประกวด         
 ผลงานท่ีสงเขาประกวดจะตองเปนผลงานท่ีคิดคนหรือจดัทําดวยตนเอง ไมไดลอกเลียนแบบจากผูอ่ืน  และ
ไมเปนผลงานท่ีไดรับรางวัลระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติมาแลว โดยแบงเปน สองสาขา คือ  
 (ก) สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ การออกแบบท่ีคิดคนข้ึนใหม หรือแนวคิด
ซ่ึงอาจพัฒนาใหเปนประโยชนดานการผลิต หรือถึงข้ันจดสิทธิบัตรได ท้ังนี้หากเปนการดัดแปลง หรือปรับปรุงให
ดีข้ึนจากตนแบบท่ีมีอยูแลว จะตองแจงใหทราบวาไดตนแบบมาจากไหน สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ครอบคลุมทางดาน วิทยาศาสตรกายภาพ-ชีวภาพ ส่ิงแวดลอม วิทยาศาสตรการแพทย เทคโนโลยีชีวภาพ 
เทคโนโลยีทางเกษตร-ทางอาหาร รวมท้ังวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 
 (ข) สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดานนวัตกรรมสะอาด เปนผลงานวิจัยหรือส่ิงประดิษฐ ท่ีเปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอมโดยใชพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เชนการ การผลิตท่ีสะอาด การ
ปองกันมลพิษ การลดของเสียใหนอยท่ีสุด     
 (ค) สาขานวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ เปนผลงานส่ิงประดิษฐ ทางวิทยาศาสตรประยุกต 
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีคิดคนข้ึนใหมทางดานการกีฬาหรือการออกกําลังกาย ซ่ึงอาจพัฒนาใหเปน
ประโยชนดานการผลิต เพื่อการขยายผลตอสังคมดานการกีฬาหรือการออกกําลังกาย เพื่อสุขภาพ (Sport Innovation 
– Exercise for Health) 

6.  วิธีการสมัครและการประกวด 
 นักเ รียน  นิสิต  นักศึกษา  สามารถดาวนโหลดไฟลใบสมัคร /ขอเสนอโครงการไดจากเว็บไซต 
http://www.scisoc.or.th และ สงใบสมัคร พรอมขอเสนอโครงการไดท่ี E-mail:scisoc.thailand@gmail.com หรือท่ี 
สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตพญาไท 
กทม. 10330 โทรศัพท 02-252-7987   สงขอเสนอโครงการ ภายใน 24 พฤษภาคม 2560 และเขาอบรมเชิงปฎิบัติการ
แนะนําการพัฒนาผลงานในเชิงนวัตกรรม ในวันท่ี 9-12 มิถุนายน 2560 เพื่อแนะนําการพัฒนาผลงานใหสอดคลอง
กับเกณฑพิจารณา สงรายงานท่ีมีผลการทดลอง/ทดสอบ พรอมแผนพัฒนาผลงาน ภายในวันท่ี 1 สิงหาคม 2560 

 กําหนดจัดการประกวด  

  1. นําเสนอผลงาน ในงานมหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 19-20 สิงหาคม 2560         
  2. นําเสนอผลงานบนเว็บไซตเพื่อรับการวพิากษ/ขอเสนอแนะจากสาธารณะ กนัยายน 2560       
    3. ประกาศผลการประกวดในงานวันนวตักรรมแหงชาติ 5 ตุลาคม 2560   

 



7.  รางวัล   
 ผลงานท่ีเขารวมประกวดในเดือนสิงหาคม 2560 จะไดรับเกียรติบัตร และผลงานท่ีผานการคัดเลือกเขารวม
ประกวดในระดับประเทศจะไดรับรางวัลพัฒนาผลงาน 5,000 บาท ผลงานท่ีไดรับรางวัลในงานวันนวัตกรรม
แหงชาติ  5 ตุลาคม 2560  จะไดรับรางวัลดังนี้ 
นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรีหรือปวส.  
 รางวัลชนะเลิศ     - ถวยพระราชทานฯ เงินรางวัล 50,000 บาท เกียรติบัตร และไปประกวดหรือ 
         แสดงนิทรรศการใน ตางประเทศ ประมาณ 1 สัปดาห สาขาละ 1 คน 
 รางวัลรองชนะเลิศลําดับท่ี1   - โลเกียรติยศ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 30,000 บาท 
 รางวัลรองชนะเลิศลําดับท่ี2   - โลเกียรติยศ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 20,000 บาท 
นักเรียน นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช.  
 รางวัลชนะเลิศ     - ถวยพระราชทานฯ เงินรางวัล 20,000 บาท เกียรติบัตร และไปประกวดหรือ 
        แสดงนิทรรศการใน ตางประเทศ ประมาณ 1 สัปดาห สาขาละ 1 คน 
 รางวัลรองชนะเลิศลําดับท่ี1   - โลเกียรติยศ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 15,000 บาท 

รางวัลรองชนะเลิศลําดับท่ี2   - โลเกียรติยศ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท 
หมายเหตุ 
 - หากสาขาใดไมมีโครงการที่สมควรไดรับรางวัลในบางรางวัล คณะกรรมการตัดสินมีสิทธ์ิงด การให 

  รางวัลหรือปรับเปล่ียนเงินรางวัลไดตามความเหมาะสม  
- ผูสมัครหรือผลงานท่ีไมมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ จะไมมีสิทธ์ิไดรับรางวัล 
- การตัดสินของคณะกรรมการถือวาเปนท่ีส้ินสุด ไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังส้ิน 

 - สมาคมฯ ไมถือสิทธิในการเปนเจาของผลงานท่ีสงเขาประกวด 
 - ผลงานท่ีมีผูรวมจัดทําหลายคนจะตองตกลงกันเองในการแบงรางวัล หรือคัดเลือกผูท่ีจะไปตางประเทศ   

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 เพื่อใหการประดิษฐคิดคนของนิสิตนักศึกษา นักเรียนไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องครบวงจร โครงการ
รางวัลนวัตกรรมฯ จึงไดจัดกิจกรรมเสริม และกิจกรรมตอเนื่องเพื่อให นิสิตนักศึกษา นักเรียนไดมีความรูและ
ทักษะตางๆ ในการท่ีจะพัฒนาผลงานของตน พรอมท้ังเผยแพรเพื่อใหบุคคลภายนอก หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
ไดรับทราบ และนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยมีแผนงานดังตอไปนี้ 

1. จัดอบรมเชิงปฎิบัติการแนะนําการพัฒนาผลงานในเชิงนวัตกรรม ในวันท่ี 9-12 มิถุนายน 2560  
2. ออกแบบสอบถามกลุม นิสิตนักศึกษา นกัเรียน และอาจารยท่ีปรึกษา ท่ีสงผล      งานมาประกวดเม่ือปท่ี

ผานมา เพื่อทราบความคืบหนาของการ พฒันาผลงานวามีการพัฒนาตอยอด หรือมีการผลิตจําหนายหรือไม อยางไร 
เพื่อใชเปนขอมูลในการสงเสริมข้ันตอไป และเปนขอมูลเพื่อการประชาสัมพันธดวย 

 
 

*************************** 


