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ประกาศสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห�งชาติ 
เรื่อง  การประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ" โครงการ “รางวัลนักคิดส่ิงประดิษฐ" รุ�นใหม�” 

ประจําป( พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 

  ด
วย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห�งชาติ (วช.) มีความประสงค�จะส�งเสริมการประดิษฐ�
คิดค
นท่ีมีคุณค�าและเป&นประโยชน�ต�อการพัฒนาประเทศ จึงได
จัดให
มีการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ� 
โครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ� รุ�นใหม�” ประจําป2 พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยแบ�งการประกวดออกเป&น ๒ ระดับ 
คือ (๑) ระดับมัธยมศึกษา และ  (๒) ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา และได
จัดทํารายละเอียดแนบท
าย
ประกาศนี้ เพ่ือใช
ประกอบการเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ�เข
าร�วมประกวด ซ่ึงกําหนดระยะเวลาให
ผู
ท่ีประสงค�
จะเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ�เพ่ือขอรับรางวัลฯ จัดส�งรายละเอียดถึง  ฝAายส�งเสริมและสร
างคุณค�างานวิจัย   
กองประเมินผลและจัดการความรู
การวิจัย  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห�งชาติ  ได
ต้ังแต�บัดนี้จนถึงวันท่ี    
๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

  ผู1สนใจโปรดติดต�อสอบถามรายละเอียดได1ทุกวันทําการ  
ณ ฝAายส�งเสริมและสร
างคุณค�างานวิจัย  กองประเมินผลและจัดการความรู
การวิจัย  
 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห�งชาติ  
 เลขท่ี ๑๙๖  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร    
 รหัสไปรษณีย� ๑๐๙๐๐   

โทร. ๐ ๒๕๗๙ ๒๒๘๘,  ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕  ต�อ  ๕๓๙  และ  ๓๗๓ 
โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๐๔๕๕ 
Email: goodidea.nrct@hotmail.com  
Website: http://www.nrct.go.th และ www.rrm-nrct.com     
   

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๕  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 
(ลงนาม)       สุกัญญา  ธีระกูรณ�เลิศ 

 

    (นางสาวสุกัญญา  ธีระกูรณ�เลิศ) 
       รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห�งชาติ 

       ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห�งชาติ 
 

                         สําเนาถูกต
อง 
 

 

                 (นางสาววภิารตัน�  ดีอ�อง) 
ผู
อํานวยการกองประเมินผลและจัดการความรู
การวิจัย 

     



ข1อกําหนดและแบบเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ"เข1าร�วมประกวด 
โครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ" รุ�นใหม�” ประจาํป( พ.ศ. ๒๕๕๘ 

จัดโดย  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห�งชาติ (วช.) 
 
 
 
๑. ข1อกําหนดการประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ" โครงการ “รางวัลนักคิดส่ิงประดิษฐ" รุ�นใหม�”  

ประจําป( พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห�งชาติ (วช.)  ได
จัดให
มีการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ� ภายใต
โครงการ 
“รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ� รุ�นใหม�” ข้ึน เพื่อสนับสนุน กระตุ
นและสร
างแรงจูงใจให
นักวิจัย และนักประดิษฐ�   
รุ�นใหม�ในระดับเยาวชน (มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา) ได
แสดงแนวคิดและแสดงความสามารถใน
การสร
างสรรค�ผลงานประดิษฐ�คิดค
น (ผลผลิต ผลิตภัณฑ� กรรมวิธี กระบวนการ วิธีการ มาตรการหรือระบบ) 
ท่ีมีคุณภาพ โดยเน
นผลงานสร
างสรรค�ท่ีมีความแปลกใหม� เป&นประโยชน�ต�อการใช
สอย สามารถสร
าง
มูลค�าเพิ่มในเชิงเศรษฐกิจ สอดคล
องกับความจําเป&นและปdญหาสําคัญเร�งด�วนของประเทศ  โดยออกเป&น
ข
อกําหนดในการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ� โครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ� รุ�นใหม�” ประจําป2 พ.ศ. 
๒๕๕๘  ดังนี้ 

 

ข1อ ๑ วัตถุประสงค"ของการจัดประกวด 
(๑) ให
ได
ผลงาน ผลผลิต ผลิตภัณฑ� กรรมวิธี กระบวนการ วิธีการ มาตรการหรือระบบ ตลอดจน

นวัตกรรม วิทยาการใหม�ๆ ที่เป&นประโยชน�ต�อการเพิ ่มมูลค�า ลดต
นทุนการผลิต เพิ ่ม
ประสิทธิภาพในการแข�งขัน สอดคล
องกับความต
องการและปdญหาสําคัญเร�งด�วนของ
ประเทศ  สามารถเชื่อมโยงสู�การพัฒนาต�อยอดร�วมกับอุตสาหกรรม หรือชุมชน  

(๒) กระตุ
นและสร
างแรงจูงใจให
นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได
แสดงแนวคิดและแสดงความรู

ความสามารถด
านการประดิษฐ�คิดค
น จนเกิดนักวิจัย หรือนักประดิษฐ�หน
าใหม�ที่มีคุณภาพ 

(๓) สร
างเครือข�ายความร�วมมือให
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และสถาบันการศึกษาได
เข
ามามีส�วนร�วม
ในการพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ�  โดยมีโอกาสนําเสนอผลงานประดิษฐ�คิดค
นต�อเวทีสาธารณะ 
และได
รับทราบข
อเสนอแนะและความคาดหวังของผู
ท่ีเก่ียวข
อง จนเกิดการพัฒนาต�อยอด หรือเกิด
การรังสรรค�นวัตกรรมที่เหมาะสมและมีศักยภาพต�อการพัฒนาประเทศในด
านต�างๆ เพ่ือสร
าง
โอกาสในการใช
ประโยชน�ในเชิงพาณิชย� และการพัฒนาประเทศในอนาคต 

 

ข1อ ๒ ประเภทรางวัลและการให1รางวัล 

“รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ� รุ�นใหม�” แบ�งประเภทรางวัลเป&น ๒ ประเภท ดังนี้ 
(๑) ประเภทมัธยมศึกษา ประกอบด
วย ๓ กลุ�มเรื่อง คือ 

(๑.๑) ส่ิงประดิษฐ"เพ่ือการพัฒนาส่ิงแวดล1อมและพลังงาน เป&นส่ิงประดิษฐ�ท่ีเก่ียวข
องกับ
การอนุรักษ� การนําไปใช
  การแก
ไขและฟghนฟู การบํารุงรักษา การปรับปรุง การนํา  
ส่ิงอ่ืนมาใช
แทน  การลดปริมาณของเสียหรือการพัฒนาส่ิงแวดล
อมและพลังงาน
ทางเลือก  รวมทั้งการแก
ปdญหาภัยพิบัติต�างๆ ที่เคยเกิดข้ึนจากการทําลายสิ่งแวดล
อม 
และมีโอกาสเกิดข้ึนอีก หรือปiองกันปdญหาภัยพิบัติที่อาจจะเกิดข้ึนได
ในอนาคต 

/(๑.๒) สิ่งประดิษฐ" ... 



๒ 
 

(๑.๒) ส่ิงประดิษฐ"เพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู1  เป&นส่ิงประดิษฐ� วัสดุ 
อุปกรณ� วิ ธีการ หรือนวัตกรรม ที่ เก่ียวข
องกับการพัฒนาการเรียนการสอนและ        
การเรียนรู
 ให
มีประสิทธิภาพ และประโยชน�ต�อการศึกษา ท้ังในการส�งเสริมการศึกษา 
ค
นคว
า และเรียนรู
 หรือในด
านการพัฒนาส่ิงต�างๆ ที่เก่ียวข
องกับการศึกษา เช�น ส่ือ
การเรียนรู
 การจัดบรรยากาศการเรียนรู
 กิจกรรมการเรียนรู
 เนื้อหาสาระของหลักสูตร 
การวัดและประเมินผล ในอันท่ีจะช�วยให
ผู
เรียนสามารถเกิดการเรียนรู
อย�างรวดเร็ว มี
ประสิทธิผลสูงกว�าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียน ประหยัดเวลาในการเรียน และ
ส�งเสริมการศึกษาและการเรียนรู
 ให
ก
าวหน
าและดียิ่งข้ึน 

(๑.๓) ส่ิงประดิษฐ"เพ่ือการพัฒนาที่เกิดจากภูมิป@ญญาไทย เป&นส่ิงประดิษฐ�คิดค
นที่สร
าง  
พัฒนา หรือดัดแปลงข้ึนจากภูมิปdญญาไทย โดยมีจุดมุ�งหมายในการนําไปใช
ประโยชน�
ในด
านใดด
านหนึ่ง เช�น เครื่องบริหารร�างกายจากภูมิปdญญา เครื่องทอผ
าขนาดเล็ก 
ฯลฯ 

 

 การให
รางวัล : แบ�งการให
รางวัลเป&นรายกลุ�มเรื่อง โดยในแต�ละกลุ�มเรื่องแบ�งการให
รางวัลใน
สัดส�วน  ๖๐ : ๔๐  ดังน้ี 

 รางวัลชนะเลิศ  กลุ�มเรื่องละ ๑ รางวัล ๆ ละ  ๓๐,๐๐๐ บาท   

    - ผู
ประดิษฐ� จะได
รับเงินรางวัลจํานวน ๑๘,๐๐๐ บาท พร
อมประกาศนียบัตร 

    - โรงเรียนต
นสังกัด จะได
รับเงินรางวัลจํานวน ๑๒,๐๐๐ บาท พร
อมถ
วยรางวัล 
 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ กลุ�มเรื่องละ ๑ รางวัล ๆ ละ ๒๕,๐๐๐ บาท  
    - ผู
ประดิษฐ� จะได
รับเงินรางวัลจํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท พร
อมประกาศนียบัตร 

    - โรงเรียนต
นสังกัด จะได
รับเงินรางวัลจํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท พร
อมถ
วยรางวัล 
 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ กลุ�มเรื่องละ ๑ รางวัล ๆ ละ  ๒๐,๐๐๐ บาท  

    - ผู
ประดิษฐ� จะได
รับเงินรางวัลจํานวน ๑๒,๐๐๐ บาท พร
อมประกาศนียบัตร 

    - โรงเรียนต
นสังกัด จะได
รับเงินรางวัลจํานวน ๘,๐๐๐ บาท พร
อมถ
วยรางวัล 
 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๓  กลุ�มเรื่องละ ๑ รางวัล ๆ ละ   ๑๕,๐๐๐ บาท  
     - ผู
ประดิษฐ� จะได
รับเงินรางวัลจํานวน ๙,๐๐๐ บาท พร
อมประกาศนียบัตร 

    - โรงเรียนต
นสังกัด จะได
รับเงินรางวัลจํานวน ๖,๐๐๐ บาท พร
อมถ
วยรางวัล 

อนึ่ง หากไม�มีผลงานสมควรได
รางวัลชนะเลิศ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ ๒  และมีเงินรางวัลที่ยังไม�ได
จ�าย แต�มีผลงานในลําดับรองลงมาที่สมควรได
รับรางวัล ให
นําเงิน
รางวัลไปเพ่ิมจํานวนรางวัลในระดับรองลงมาในกลุ�มเรื่องน้ันๆ ได
  

 

(๒) ประเภทอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ประกอบด
วย ๔ กลุ�มเรื่อง คือ 
(๒.๑)  ส่ิงประดิษฐ"เพื่อประโยชน"ทางการเกษตร เป&นสิ่งประดิษฐ�ท่ีสร
างขึ้นมาสําหรับใช
ใน    

การสนับสนุนการผลิตทางการเกษตร ท้ังในส�วนของการปลูก การเก็บเกี่ยวผลผลิต       
การบรรจุหีบห�อ  และการขนส�งผลิตภัณฑ� ฯลฯ 

(๒.๒)  ส่ิงประดิษฐ"เพื่อประโยชน"ทางการแพทย"และสาธารณสุข เป&นสิ่งประดิษฐ�ท่ีสร
างข้ึนมา
สําหรับใช
ในทางการแพทย� การรักษา และฟghนฟูสุขภาพ เช�น เคร่ืองมือทางการแพทย� 
ผลิตภัณฑ�ทางด
านการแพทย� ชุดทดสอบ อุปกรณ�ทางการแพทย�และสาธารณสุข

/ผลิตภัณฑ� ... 



๓ 
 

ผลิตภัณฑ�เพ่ือสุขภาพ ผลิตภัณฑ�เพ่ือความงาม  นวัตกรรมเพ่ือผู
สูงอายุและผู
พิการ 
และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข
อง 

(๒.๓)  ส่ิงประดิษฐ"เพื่อประโยชน"ด1านวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย�อม (SMEs) เป&น
สิ่งประดิษฐ�ท่ีสร
างขึ้นเพ่ือประโยชน�ต�อการยกระดับขีดความสามารถในการแข�งขันของ
ผู
ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ผู
ประกอบการ OTOP และผู
ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย�อม (SMEs) เช�น การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต คุณภาพของผลิตภัณฑ�  
การบรรจุหีบห�อ ฯลฯ 

(๒.๔)  ส่ิงประดิษฐ"เพื่อประโยชน"ต�อส่ิงแวดล1อมและพลังงาน สิ่งประดิษฐ�ที่เก่ียวข
องกับ     
การอนุรักษ� การนําไปใช
  การแก
ไขและฟghนฟู การบํารุงรักษา การปรับปรุง การนํา  
ส่ิงอ่ืนมาใช
แทน  การลดปริมาณของเสียหรือการพัฒนาส่ิงแวดล
อมและพลังงาน
ทางเลือก  รวมทั้งการแก
ปdญหาภัยพิบัติต�างๆ ที่เคยเกิดข้ึนจากการทําลายสิ่งแวดล
อม 
และมีโอกาสเกิดข้ึนอีก หรือปiองกันปdญหาภัยพิบัติที่อาจจะเกิดข้ึนได
ในอนาคต 

 

 การให
รางวัล : แบ�งการให
รางวัลเป&นรายกลุ�มเร่ือง โดยในแต�ละกลุ�มเรื่องแบ�งการให
รางวัล 
ดังนี้ 

 รางวัลชนะเลิศ    กลุ�มเรื่องละ  ๑  รางวัล ๆ ละ  ๔๐,๐๐๐ บาท  พร
อมถ
วยรางวัล  
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ กลุ�มเรื่องละ  ๑  รางวัล ๆ ละ  ๓๐,๐๐๐ บาท  พร
อมถ
วยรางวัล  

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ กลุ�มเรื่องละ  ๑  รางวัล ๆ ละ  ๒๐,๐๐๐ บาท  พร
อมถ
วยรางวัล 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ กลุ�มเรื่องละ  ๑  รางวัล ๆ ละ  ๑๐,๐๐๐ บาท  พร
อมถ
วยรางวัล 

อนึ่ง หากไม�มีผลงานสมควรได
รางวัลชนะเลิศ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ ๒  และมีเงินรางวัลที่ยังไม�ได
จ�าย แต�มีผลงานในลําดับรองลงมาที่สมควรได
รับรางวัล ให
นําเงิน
รางวัลไปเพ่ิมจํานวนรางวัลในระดับรองลงมาในกลุ�มเรื่องน้ันๆ ได
  

 

ข1อ ๓ การเสนอขอรับรางวัลและคุณสมบัติของผลงานที่ขอรับรางวัล 

(๑) ส่ิงประดิษฐ�ท่ีเสนอขอรับรางวัลในประเภทมัธยมศึกษา ต
องเสนอในนามของโรงเรียน
มัธยมศึกษาท่ีนักเรียนเจ
าของผลงานกําลังศึกษาอยู�  โดยจะต
องสอดคล
องกับกลุ�มเรื่องใด     
กลุ�มเรื่องหนึ่งตามท่ีกําหนด ทั้งน้ี หนึ่งโรงเรียนเสนอผลงานได
ไม�เกิน ๕ ผลงาน และต
องแนบ
หลักฐานกระบวนการกล่ันกรองคัดเลือกผลงานให
เห็นอย�างชัดเจน เช�น รายชื่อคณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกผลงานของโรงเรียนเข
าร�วมประกวด เป&นต
น  

(๒) ส่ิงประดิษฐ�ท่ีเสนอขอรับรางวัลในประเภทอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ต
องเป&นผลงานของ
สถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา หรืออุดมศึกษาในประเทศไทย โดยจะต
องสอดคล
องกับ
กลุ�มเรื่องใดกลุ�มเรื่องหนึ่งตามท่ีกําหนด 

(๓) ส่ิงประดิษฐ�ท่ีเสนอขอรับรางวัล จะต
องเป&นผลงานที่เสร็จสมบูรณ� พร
อมจะนําไปใช
ประโยชน� 
โดยมีเปiาหมายในการนําไปใช
จริง หรือมีผู
ส�วนได
ส�วนเสีย ผู
ใช
ประโยชน� หรือผู
ใช
บริการที่
ชัดเจน  ทั้งน้ี หากเป&นผลงานท่ีได
มีการนําไปใช
ประโยชน�ในด
านใดด
านหน่ึงแล
ว เช�น นําไปใช

ในการเรียนการสอน การผลิตในเชิงพาณิชย�  หรือมีสิทธ์ิในทรัพย�สินทางปdญญา ให
แนบ
หลักฐานเพ่ือประโยชน�ต�อการพิจารณาของคณะกรรมการ 

 
/(๔) ส่ิงประดิษฐ� ... 



๔ 
 

(๔) ส่ิงประดิษฐ�ท่ีเสนอขอรับรางวัล ต
องแสดงออกถึงการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีทันสมัย หรือมีความ
ชาญฉลาดในการประดิษฐ�คิดค
นหรือการดัดแปลง  มีความปลอดภัย ความสะดวกในการใช
งาน  
ใช
วัสดุในการประดิษฐ�ที่เหมาะสมกับผลงาน หาได
ง�าย มีต
นทุนตํ่า โดยต
องมีการนําองค�ความรู

จากการวิจัย หรือหลักวิชาการที่เก่ียวข
องมาประยุกต�ใช
 หรือสนับสนุนการประดิษฐ�ค
นคว
า 

(๕) ส่ิงประดิษฐ�ที่เสนอขอรับรางวัล หากเคยได
รับรางวัลจากการประกวดจาก วช. หรือจาก
หน�วยงานใดหน�วยงานหนึ่งมาก�อนแล
ว จะต
องได
รับการแก
ไข ปรับปรุง และพัฒนาให
ดีข้ึน
กว�าเดิม โดยระบุให
เห็นข
อแตกต�างท่ีชัดเจน โดยการได
รับรางวัลหน่ึงรางวัลใดมาก�อนจะไม�มี
ผลต�อการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการ ทั้งน้ีคณะกรรมการจะพิจารณาจากการพัฒนา  
ต�อยอดผลงานให
ดีข้ึนเป&นสําคัญ 

(๖) วช. จะไม�พิจารณาส่ิงประดิษฐ�ที่ลอกเลียนแบบผลงานฯ ของผู
อ่ืน 
(๗) ผู
สนใจเสนอส่ิงประดิษฐ�ขอรับรางวัลต
องเสนอรายละเอียดผลงานตามแบบฟอร�มการเสนอ

ผลงานให
 วช. พิจารณาภายในเวลาที่กําหนด 
 

ข1อ ๔ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห�งชาติ  เปGนผู1คัดเลือกตัดสินผลงานสิ่งประดิษฐ" ที่สมควร
ได1รับรางวัล ซึ่งดําเนินงานโดยคณะกรรมการประเมินผลงานประดิษฐ"คิดค1น ในโครงการ “รางวัลนักคิด
ส่ิงประดิษฐ" รุ�นใหม�” ประจําป( ๒๕๕๘ ที่ประกอบด1วยผู1ทรงคุณวุฒิท้ังภาครัฐและเอกชน 

  ทั้งนี้ ผลการตัดสินของสํานักงานฯ ถือเปGนที่สุด จะอุทธรณ"มิได1 และหากพบหลักฐานใน
ภายหลังว�าผลงานที่ได1รับรางวัลขาดคุณสมบัติในเรื่องใดเรื่องหน่ึง สํานักงานฯ พิจารณาเพิกถอนผล    
การตัดสินและเรียกคืนรางวัลที่รับไปแล1วทั้งหมด 

 

ข1อ ๕ หลักเกณฑ"การพิจารณารางวัล 
“รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ�รุ�นใหม�” มีหลักเกณฑ�ในการพิจารณาให
รางวัล ดังนี้ 

    ๑.  ความดีเด�น      
(๑)  ความแปลกใหม� เป&นผลงานที่เกิดจากการประดิษฐ�คิดค
นที่พัฒนาข้ึนใหม� หรือพัฒนารูปแบบ

วิธีการทํางานใหม�ให
ดีกว�าเดิมอย�างชัดเจน ผลงานมีความโดดเด�นน�าสนใจ และแสดงให

เห็นถึงความแตกต�างจากสิ่งประดิษฐ�ช้ินอ่ืนในประเภทเดียวกัน      

(๒)  ความเป&นที่ต
องการ  เป&นผลงานสิ่งประดิษฐ�ที่ช�วยแก
ไขปdญหาสําคัญที่มีอยู�นานแล
ว และ
มีคนพยายามแก
ด
วยวิธีต�าง ๆ มามากมายแต�ไม�สําเร็จ หรือเป&นผลงานที่สอดคล
องกับ
ความจําเป&น หรือความต
องการของชุมชน สังคม ท
องถ่ิน หรือสาธารณะ    

(๓)  คุณค�าทางเศรษฐกิจและการใช
สอย  เป&นผลงานส่ิงประดิษฐ�ท่ีสามารถเพ่ิมมูลค�าได
มาก 
หรือสามารถลดค�าใช
จ�ายในการผลิตลงได
มาก เม่ือเทียบกับผลงานสิ่งประดิษฐ�อย�าง
เดียวกัน หรือเป&นผลงานท่ีใช
ง�าย ผลิตได
ง�าย ค�าใช
จ�ายต่ํา   

 (๔) ความยากง�าย  โดยวัดจากระดับของการพัฒนา เมื่อเปรียบเทียบกับผลงานส่ิงประดิษฐ�
อย�างเดียวกัน หรือในวิทยาการเดียวกัน และพื้นความรู
ความสามารถของผู
ประดิษฐ�
ในระดับเดียวกัน     

     (๕)  ความชาญฉลาดในการประดิษฐ� วัสดุที ่ใช
เหมาะสม ประหยัด มีความคงทนแข็งแรง  
      ไม�ส�งผลกระทบต�อสิ่งแวดล
อม   

/๒. การใช
ประโยชน� ... 
 



๕ 
 

     ๒. การใช
ประโยชน�     
(๖)   การใช
ประโยชน� เป&นผลงานสิ ่งประดิษฐ�ที่สามารถนําไปใช
ประโยชน�ได
อย�างเป&น

รูปธรรมในเชิงชุมชน/สังคม ภาคบริการ การผลิต อุตสาหกรรม หรือพาณิชย�  สามารถ
ทํางานได
อย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามที่กําหนดไว
ในคุณลักษณะเฉพาะของ
ผลงานสิ่งประดิษฐ�น้ัน มีระบบการทํางาน ไม�ยุ �งยากซับซ
อน และ/หรือเป&นผลงาน
สิ่งประดิษฐ�ที่สามารถนําไปใช
ประโยชน�ได
หลายอย�าง หรือสามารถนําไปพัฒนาต�อเป&น
ผลงานสิ่งประดิษฐ�ใหม�ได
ด
วย และ/หรือเป&นผลงานสิ่งประดิษฐ�ที่จะมีประโยชน�มากใน
อนาคต  

 
   ข1อ ๖ ผลงานประดิษฐ"คิดค1นท่ีผ�านการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ จะต1องร�วมจัดนิทรรศการ
นําเสนอผลงานเพ่ือให1คณะกรรมการฯ ได1พิจารณาตัดสินรางวัลฯ ในงาน “วันนักประดิษฐ"” ประจําป( 
๒๕๕๘ ระหว�างวันท่ี ๒ – ๕ กุมภาพันธ" ๒๕๕๘ ณ ศูนย"แสดงสินค1าและการประชุมอิมแพค (ฮอลล" ๙)   
เมืองทองธานี อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดย วช. จะสนับสนุนค�าใช1จ�ายตามสมควร และจะมี
หนังสือแจ1งให1ทราบต�อไป 

 
 

๒. แบบเสนอผลงานส่ิงประดิษฐ"เข1าร�วมประกวดโครงการ “รางวัลนักคิดส่ิงประดิษฐ"รุ�นใหม�”  
ประจําป( พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

ผู
สนใจและประสงค�จะเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ�เพื่อขอรับรางวัลฯ ต
องจัดทําเอกสารรายละเอียด
เก่ียวกับผลงานฯ และหนังสือยืนยันความเป&นเจ
าของผลงานสิ่งประดิษฐ� ส�งมายังสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห�งชาติ จํานวน ๑๕ ชุด (ตัวจริง ๑ ชุด และสําเนา ๑๔ ชุด) พร
อมไฟล�ข
อมูล ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/แบบเสนอ ... 
 



๖ 
 

แบบเสนอผลงานส่ิงประดิษฐ" 
เข1าร�วมประกวดโครงการ “รางวัลนักคิดส่ิงประดิษฐ" รุ�นใหม�” ประจําป( พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
๑. ช่ือผลงานสิ่งประดิษฐ"   

ภาษาไทย             
ภาษาอังกฤษ (ถ
ามี)             
 

๒. ประเภทและกลุ�มเรื่องที่เสนอขอรับรางวัล  
�  มัธยมศึกษา  

�  ๑. สิ่งประดิษฐ�เพื่อการพัฒนาส่ิงแวดล
อมและพลังงาน 
�  ๒ สิ่งประดิษฐ�เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู
   
�  ๓. ส่ิงประดิษฐ�เพ่ือการพัฒนาท่ีเกิดจากภูมิปdญญาไทย 

�  อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา  
�  ๑. ส่ิงประดิษฐ�เพ่ือประโยชน�ทางการเกษตร 
�  ๒. ส่ิงประดิษฐ�เพ่ือประโยชน�ทางการแพทย�และสาธารณสุข 
�  ๓. ส่ิงประดิษฐ�เพ่ือประโยชน�ด
านวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย�อม (SMEs) 
�  ๔. ส่ิงประดิษฐ�เพ่ือประโยชน�ต�อสิ่งแวดล
อมและพลังงาน 

 

๓. หัวหน1าคณะผู1ประดิษฐ"/คณะผู1ประดิษฐ"   
๑.  ชื่อ       นามสกุล           

โทรศัพท�      โทรสาร         
มือถือ       E-mail:       

๒.  ชื่อ       นามสกุล           
โทรศัพท�      โทรสาร         
มือถือ       E-mail:       

๓.  ชื่อ       นามสกุล           
โทรศัพท�      โทรสาร         
มือถือ       E-mail:       

๔. อาจารย"ท่ีปรึกษา (ถ
ามี) 
๑. ชื่อ นามสกุล       

ตําแหน�งทางวิชาการ               
 โทรศัพท� โทรสาร            
 มือถือ E-mail:        
๒. ชื่อ นามสกุล       

ตําแหน�งทางวิชาการ               
 โทรศัพท� โทรสาร            
 มือถือ E-mail:        

/๕. สถาบัน ... 



๗ 
 

๕. สถาบันการศึกษาที่สังกัด            
 สถานที่ติดต�อ (กรุณาระบุให
ชัดเจน)          

             
             

 โทรศัพท"       *มือถือ        
 โทรสาร        E mail       
 
๖. รูปภาพผลงานส่ิงประดิษฐ" 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗. ท่ีมาของแนวคิดในการประดิษฐ" / วัตถุประสงค"ในการใช1ประโยชน"     
              
               
               
 

๘. คุณสมบัติ / คุณลักษณะเฉพาะของผลงานส่ิงประดิษฐ"       
             
              
              
              
 

๙. หลักการ วิธีการ และข้ันตอนการทํางานของผลงานสิ่งประดิษฐ"      
             
             
             
             
              

/๑๐. จุดเด�น ... 



๘ 
 

๑๐. จุดเด�น หรือกลไกการทํางานที่เปGนจุดเด�นที่แตกต�างจากของผู1อื่นที่มีอยู�แล1ว (กรุณาระบุให
ชัดเจน) 
(๑)                 
(๒)                
(๓)                 
(๔)               

 
๑๑. วัสดุและอุปกรณ"ที่ใช1ในการประดิษฐ"คิดค1น         
 (๑)                 
 (๒)               

(๓)                  
(๔)               

 
๑๒. ประโยชน"และคุณค�าของผลงานส่ิงประดิษฐ"        

             
              
              
              
(กรณีมีการนําไปใช
ประโยชน�กรุณาแนบหลักฐาน เพ่ือประโยชน�ต�อการพิจารณาของคณะกรรมการ) 

 

๑๓. กลุ�มเปWาหมายในการนําผลงานไปใช1ประโยชน" (ตอบได1มากกว�า 1 ข1อ)  
 � ภาครัฐ (โปรดระบุ)                     
 � ภาคเอกชน/การผลิต (โปรดระบุ)                                                                                  

� ภาคประชาชน/สังคม/ชุมชน (โปรดระบุ)                                             
 

๑๔. ความโดดเด�นของผลงาน (กรุณาระบุเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ) 
๑๔.๑   เป&นส่ิงประดิษฐ�ที่ประดิษฐ�ข้ึนใหม� และเสร็จสมบูรณ�แล
ว สามารถใช
ประโยชน�ได
 

ตั้งแต�ป2 พ.ศ.         โดย  (แนบหลักฐานประกอบ)  ถ
ามี 
� นําไปใช
ประโยชน�มาแล
ว เป&นเวลา  ป2 
� ผลิตและจําหน�ายแล
ว จํานวน    เครื่อง 

 
๑๔.๒ เป&นส่ิงประดิษฐ� ท่ีได
รับการแก
ไข ปรับปรุงพัฒนาเพ่ิมเติมให
ดีกว�าและใช
ประโยชน�ได
 มากกว�าเดิม 

ตั้งแต�ป2 พ.ศ.   โดย (แนบหลักฐานประกอบ) ถ
ามี 
 � ยังไม�ได
นําไปใช
ประโยชน� 
� นําไปใช
ประโยชน�แล
ว เป&นเวลา      ป2 
� ผลิตและจําหน�ายแล
ว จํานวน      เครื่อง 
 

 /๑๔.๓  สถานภาพ ... 



๙ 
 

 ๑๔.๓ สถานภาพทางสิทธิบัตรของสิ่งประดิษฐ� 
 � ยังไม�ได
ยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตร 
 � ยื่นจดทะเบียน �  สิทธิบัตรการประดิษฐ�          � อนุสิทธิบัตร  

�  สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ� 
คําขอรับเลขท่ี     วัน/เดือน/ป2ท่ียื่นคําขอ    

 � ได
รับสิทธิบัตรแล
ว   �  สิทธิบัตรการประดิษฐ�          � อนุสิทธิบัตร  
�  สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ� 

คําขอรับเลขท่ี     วัน/เดือน/ป2ท่ียื่นคําขอ    
  

๑๔.๔ งบประมาณในการประดิษฐ� จํานวนเงิน    บาท โดยใช
ทุนจาก 
 � ทุนส�วนตัว 
 � ทุนจากหน�วยงาน (ระบุ)         

 
๑๔.๕ เป&นผลงานสิ่งประดิษฐ� ท่ี  

�  เคยส�งเข
าประกวด  � ไม�เคยส�งเข
าประกวด 
�  ไม�เคยได
รับรางวัลมาก�อน 
�  เคยได
รับรางวัลมาแล
ว  คือ         

       จากหน�วยงาน       พ.ศ      
 กรณีเป&นสิ่งประดิษฐ�ท่ีเคยได
รับรางวัลมาแล
ว  ระบุในส�วนท่ีได
ปรับปรุงจากเดิม คือ 

           
           
           
                         

 ขณะท่ีส�งผลงานสิ่งประดิษฐ�เข
าประกวดคร้ังนี้  
 �  ไม�ได
ส�งผลงานเข
าประกวดที่อ่ืน 

 �  ส�งเข
าประกวดที่อ่ืน ณ หน�วยงาน        
  เม่ือ            

 
 

    ลงชื่อ                                     หัวหน
าคณะผู
ประดิษฐ� 

                 (                                                ) 
                    วันที่         เดือน                   พ.ศ.           . 
 

 

 

/หนังสือยืนยัน … 
 



๑๐ 
 

หนังสือยืนยันความเปGนเจ1าของผลงานสิ่งประดิษฐ" 
 

ข1าพเจ1าชื่อ-นามสกุล หัวหน1าผู1ประดิษฐ" (ในนามคณะผู1ประดิษฐ")        
และ ข1าพเจ1า ช่ือ-นามสกุล อาจารย"ท่ีปรึกษาหลัก          
สถาบันการศึกษาที่สังกัด            
สถานที่ติดต�อ              
              
โทรศัพท"       *มือถือ        
โทรสาร        E mail       
ขอรับรองว�าผลงานประดิษฐ�คิดค
น  เรื่อง  “ (ภาษาไทย)         
              
(ภาษาอังกฤษ)             
             ” 
ท่ีเสนอเพ่ือขอรับรางวัล โครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ" รุ�นใหม�” ประจําป( พ.ศ. ๒๕๕๘ เป&นผลงานท่ีข
าพเจ
า 
และคณะประดิษฐ�คิดค
นขึ้นเอง  ไม�ได
นําผลงานของผู
อื่นมาทําซ้ํา  ดัดแปลง หรือลอกเลียนแบบแต�อย�างใด  
หากเป&นการต�อยอดจากสิ่งประดิษฐ�อ่ืน ข
าพเจ
าขอระบุสิ่งที่ได
ทําการปรับปรุง พัฒนาหรือดําเนินการ โดยขอ
ช้ีแจงรายละเอียด  ดังน้ี   
               
               
             
              
             
             
             
        
 ทั้งน้ี  ข
าพเจ
าและคณะยินดียอมรับว�า ผลการตัดสินรางวัลของคณะกรรมการประเมินผลงานประดิษฐ"
คิดค1น ในโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ" รุ�นใหม�” ประจําป( ๒๕๕๘ ถือเป&นที่สุด  และหากพบในภายหลัง
ว�าข
าพเจ
าและคณะได
มีการลอกเลียน หรือดําเนินการใดท่ีไม�สอดคล
องหรือต�างจากที่ได
รับรองไว
ข
างต
น  ข
าพเจ
า
และคณะยินยอมให
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห�งชาติ  เพิกถอนผลการตัดสินและเรียกคืนรางวัลที่ได
รับ
ท้ังหมด และยินดีรับผิดชอบแต�ฝAายเดียวในความเสียหาย การร
องเรียน และการฟiองร
อง ท่ีอาจเกิดข้ึนทั้งส้ิน   

 ข
าพเจ
าและคณะขอรับรองว�าข
อความข
างต
นเป&นความจริงทุกประการ 
 
 
ลงชื่อ.......................................................หัวหน1าผู1ประดิษฐ" ลงชื่อ..............................................อาจารย"ที่ปรึกษาหลัก 
       (.....................................................)..................                 (.....................................................)................  
วันท่ี ........../.........................../..............   วันท่ี ........../.........................../..............  
 


