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1. ความเป็นมาและวัตถุประสงค์
นวัตกรรม (Innovation) คือความสามารถในการใช้ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ทักษะ และประสบการณ์
ทางเทคโนโลยีหรือการจัดการ มาพัฒนาและผลิตสินค้าใหม่ หรือกระบวนการผลิตใหม่ หรือบริการใหม่ ซึ่ง
ตอบสนองความต้องการของตลาด ดังนั้นผู้ที่สามารถคิดค้นนวัตกรรมได้สาเร็จ ก็จะกลายเป็นคนมีชื่อเสียงหรือ
ร่ารวยขึ้นได้โดยง่าย ประเททที่มีนักคิดค้นนวัตกรรมจานวนมาก ย่อมทาให้มีรายได้เข้าประเททมากขึ้นด้วย ประเทท
ต่างๆ จึงพยายามส่งเสริมให้เยาวชนของตนพัฒนาความสามารถ ด้านนวัตกรรมเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน
กับประเททอื่น เช่นนิตยสาร Stern ในประเททเยอรมันได้เริ่มโครงการ “Jugend Forscht” ขึ้นในปี ค.ท. 1965
สนับสนุนการแข่งขันงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ของเยาวชน ในระดับมัธยมทึกษาตอนปลาย และปริญญาตรี ได้รับ
ความสาเร็จเป็นอย่างดีและถูกยกย่องเป็นงานประจาปีที่มีเกียรติของประเทท มีทุนการทึกษาเป็นรางวัลสาหรับผู้
ชนะการแข่งขัน และบางผลงานได้รับการสนับสนุนในการจดสิทธิบัตร จากแนวความคิดนี้ ในปี พ.ท.2544 สมาคม
วิทยาทาสตร์แห่งประเททไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่ง
ประเททไทย (นวท.) หรือ Thailand Innovation Awards (TIA) ขึ้นเป็นครั้งแรก ด้วยจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นความคิด
สร้างสรรค์ของเยาวชนไทย โดยส่งเสริมให้เยาวชน ซึ่งเป็นนักทึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ส่งผลงาน
นวัตกรรมเข้าร่วมการประกวดประจาปี รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้และการดาเนินการเรื่องการจดสิทธิบัตร
แนวทางการเขียนแผนธุรกิจเพื่อนานวัตกรรมนั้นๆ มาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะเป็นผลต่อเนื่องถึงการ
พัฒนาวิทยาทาสตร์และเทคโนโลยี ของประเททให้เจริญรุดหน้าสืบไป
2. คณะผู้ดาเนินงาน
2.1 สมาคมวิทยาทาสตร์แห่งประเททไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
2.2 กระทรวงวิทยาทาสตร์และเทคโนโลยี
2.3 สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
2.4 สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
2.5 สภาสมาคมวิทยาทาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเททไทย
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อขับเคลื่อนทักยภาพทางด้านการคิดค้นนวัตกรรมของเยาวชนไทย
3.2 เพื่อสนับสนุนเยาวชนให้เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมของประเทท
3.3 เพื่อพัฒนาโครงสร้างผลิตภัณฑ์และบริการของประเทท ทั้งในระดับเบื้องต้น และระดับซับซ้อน
3.4 เพื่อพัฒนาวิทยาทาสตร์และเทคโนโลยี สาหรับการเจริญเติบโตทางเทรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน

4. ผู้มีสิทธิ์สมัคร
4.1 นิสิตนักทึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสถาบันอุดมทึกษา ซึ่งได้แก่ มหาวิทยาลัย ทัง้ ของรัฐ
และเอกชน หรือสถาบันเทียบเท่า ทั่วประเทท หรือเป็นผลงานต่อยอดระดับปริญญาตรี ผู้สมัครต้องมีอายุมีอายุไม่
เกิน 25 ปี
4.2 นักเรียนระดับมัธยมทึกษาตอนปลาย และนักทึกษาระดับ ปวช. สมัครได้เฉพาะสาขานวัตกรรมกิจกรรม
ทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ
4.3 การสมัครอาจสมัครคนเดียว หรือเป็นกลุ่ม
5. แผนงานจัดการประกวด
ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่คิดค้นหรือจัดทาด้วยตนเอง ไม่ได้ลอกเลียนแบบจากผูอ้ ื่น โดย
แบ่งเป็น สามสาขา คือ
(ก) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ การออกแบบที่คิดค้นขึ้นใหม่ หรือแนวคิด
ซึ่งอาจพัฒนาให้เป็นประโยชน์ด้านการผลิต หรือถึงขั้นจดสิทธิบัตรได้ ทั้งนี้หากเป็นการดัดแปลง หรือปรับปรุงให้
ดีขึ้นจากต้นแบบที่มีอยู่ แ ล้ว จะต้องแจ้ งให้ ทราบว่ าได้ต้นแบบมาจากไหน สาขาวิ ทยาทาสตร์และเทคโนโลยี
ครอบคลุ ม ทางด้ า น วิ ท ยาทาสตร์ ก ายภาพ-ชี ว ภาพ สิ่ ง แวดล้ อ ม วิ ท ยาทาสตร์ ก ารแพทย์ เทคโนโลยี ชี ว ภาพ
เทคโนโลยีทางเกษตร-ทางอาหาร รวมทั้งวิทวกรรมทาสตร์และเทคโนโลยี
(ข) สาขานวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่ อสุขภาพ เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ ทางวิทยาทาสตร์ประยุกต์
วิทวกรรมทาสตร์และเทคโนโลยี ที่คิดค้นขึ้นใหม่ทางด้านการกีฬาหรือการออกกาลังกาย ซึ่งอาจพัฒนาให้เป็น
ประโยชน์ด้านการผลิต เพื่อการขยายผลต่อสังคมด้านการกีฬาหรือการออกกาลังกาย เพื่อสุขภาพ (Sport Innovation
– Exercise for Health)
6. วิธกี ารสมัครและการประกวด
นั ก เรี ย น นิ สิ ต นั ก ทึ ก ษา สามารถดาวน์ โ หลดไฟล์ ใ บสมั ค ร/ข้ อ เสนอโครงการได้ จ ากเว็ บ ไซต์
http://www.scisoc.or.th และ ส่งใบสมัคร พร้อมข้อเสนอโครงการได้ที่ E-mail:scisoc.thailand@gmail.com หรือที่
สมาคมวิทยาทาสตร์แห่งประเททไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะวิทยาทาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตพญาไท
กทม. 10330 โทรทัพท์ 02-252-7987 ส่งข้อเสนอโครงการ ภายใน 28 พฤษภาคม 2561 และเข้าอบรมเชิงปฎิบัติการ
แนะนาการพัฒนาผลงานในเชิงนวัตกรรม ในวันที่ 22-25 มิถุนายน 2561 เพื่อแนะนาการพัฒนาผลงานให้สอดคล้อง
กับเกณฑ์พิจารณา ส่งรายงานที่มีผลการทดลอง/ทดสอบ พร้อมแผนพัฒนาผลงาน ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2561
กาหนดจัดการประกวด
1. นาเสนอผลงาน ในงานมหกรรมวิทยาทาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 18-19 สิงหาคม 2561
2. นาเสนอผลงานบนเว็บไซต์เพื่อรับการวิพากษ์/ข้อเสนอแนะจากสาธารณะ กันยายน 2561
3. เสนอผลงานเข้าร่วมประกวดระดับประเทท ตัดสินรางวัล 4 ตุลาคม 2561
4. ประกาทผลการประกวดในงานวันนวัตกรรมแห่งชาติ 5 ตุลาคม 2561

7. รางวัล
ผลงานที่เข้าร่วมประกวดในเดือนสิงหาคม 2561 จะได้รับเกียรติบัตร และผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม
ประกวดในระดับประเททจะได้รับรางวัลพัฒนาผลงาน 5,000 บาท ผลงานที่ได้รับรางวัลในงานวันนวัตกรรม
แห่งชาติ 5 ตุลาคม 2561 จะได้รับรางวัลดังนี้
นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรีหรือปวส.
รางวัลชนะเลิท
- ถ้วยพระราชทานฯ เงินรางวัล 50,000 บาท เกียรติบตั ร และไปประกวดหรือ
แสดงนิทรรทการใน ต่างประเทท ประมาณ 1 สัปดาห์ สาขาละ 2 คน
รางวัลรองชนะเลิทลาดับที่ 1 - โล่เกียรติยท เกียรติบัตร และเงินรางวัล 30,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิทลาดับที่ 2 - โล่เกียรติยท เกียรติบัตร และเงินรางวัล 20,000 บาท
นักเรียน นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช.
รางวัลชนะเลิท
- ถ้วยพระราชทานฯ เงินรางวัล 20,000 บาท เกียรติบตั ร และไปประกวดหรือ
แสดงนิทรรทการใน ต่างประเทท ประมาณ 1 สัปดาห์ สาขาละ 2 คน
รางวัลรองชนะเลิทลาดับที่1 - โล่เกียรติยท เกียรติบัตร และเงินรางวัล 15,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิทลาดับที่2 - โล่เกียรติยท เกียรติบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท
หมายเหตุ
- หากสาขาใดไม่มีโครงการที่สมควรได้รับรางวัลในบางรางวัล คณะกรรมการตัดสินมีสิทธิ์งด การให้
รางวัลหรือปรับเปลี่ยนเงินรางวัลได้ตามความเหมาะสม
- ผู้สมัครหรือผลงานที่ไม่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ จะไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล
- เมื่อส่งใบสมัครแล้วไม่สามารถเปลี่ยนตัวสมาชิกในทีม
- การประกาดผลรางวัลระดับประเททในเดือนตุลาคม ทุกทีมที่เข้ารับรางวัลต้องอยู่แสดงผลงาน 4-8
ตุลาคม 2561
- การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด ไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
- สมาคมฯ ไม่ถือสิทธิในการเป็นเจ้าของผลงานที่ส่งเข้าประกวด
- ผลงานที่มีผู้ร่วมจัดทาหลายคนจะต้องตกลงกันเองในการแบ่งรางวัล หรือคัดเลือกผู้ที่จะไปต่างประเทท
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