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ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ 
เรื่อง  กำรประกวดผลงำนสิ่งประดษิฐ์ โครงกำร  

“รำงวัลนักคดิสิ่งประดษิฐ์รุ่นใหม่” ประจ ำปี ๒๕๖๐ 
 
 

  ด้วย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) มีควำมประสงค์จะส่งเสริมกำรประดิษฐ์
คิดค้น และสร้ำงสรรค์นวัตกรรมไปสู่กำรผลิตและกำรบริกำรที่ทันสมัย ไปสู่กลุ่มเป้ำหมำยให้กับควำม
ต้องกำรประชำชน โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรเช่ือมโยงระหว่ำงภำครัฐ ภำคเอกชนและสถำนศึกษำที่มี
คุณค่ำและเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำประเทศ จึงได้จัดให้มีกำรประกวดผลงำนสิ่งประดิษฐ์โครงกำร 
“รำงวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจ ำปี ๒๕๖๐ โดยแบ่งกำรประกวดออกเป็น ๓ ระดับ คือ        
(๑) ระดับมัธยมศึกษำ (๒) ระดับอำชีวศึกษำ และ (๓) ระดับอุดมศึกษำ และได้จัดท ำรำยละเอียดแนบท้ำย
ประกำศนี้ เพื่อใช้ประกอบกำรเสนอผลงำนสิง่ประดิษฐ์เข้ำร่วมประกวด ซึ่งก ำหนดระยะเวลำให้ผู้ทีป่ระสงค์
จะเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์เพื่อขอรับรำงวัลฯ จัดส่งรำยละเอียดถึง ฝ่ำยส่งเสริมและสร้ำงคุณค่ำงำนวิจัย              
กองประเมินผลและจัดกำรควำมรู้กำรวิจัย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 
๑๔ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

  ผู้สนใจโปรดติดต่อสอบถำมรำยละเอียดในวันเวลำรำชกำร  
ณ ฝ่ำยส่งเสริมและสร้ำงคุณค่ำงำนวิจัย  กองประเมินผลและจัดกำรควำมรู้กำรวิจัย  
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) 
เลขที่ ๑๙๖  ถนนพหลโยธิน  แขวงลำดยำว  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหำนคร    
รหัสไปรษณีย์ ๑๐๙๐๐   
โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๕๐๖ - ๕๐๙ โทรสำร ๐ ๒๕๗๙ ๒๒๘๘ 
Email: goodidea.nrct@hotmail.com  
Website: http://www.nrct.go.th และ http://inventorday.nrct.go.th     
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mailto:goodidea.nrct@hotmail


ข้อก ำหนดและแบบเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์เข้ำร่วมประกวด 
โครงกำร “รำงวัลนักคดิสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจ ำปี ๒๕๖๐ 

จัดโดย  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) 
 
 
๑. ข้อก ำหนดกำรประกวดผลงำนสิ่งประดิษฐ์ โครงกำร “รำงวัลนักคดิสิ่งประดษิฐ์รุ่นใหม่”  

ประจ ำปี  ๒๕๖๐ 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) ได้จัดให้มีกำรประกวดผลงำนสิ่งประดิษฐ์ ภำยใต้โครงกำร 
“รำงวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ขึ้น เพื่อสนับสนุน กระตุ้นและสร้ำงแรงจูงใจให้นักวิจัย และนักประดิษฐ์    
รุ่นใหม่ในระดับเยำวชน (มัธยมศึกษำ อำชีวศึกษำ อุดมศึกษำ) ได้แสดงแนวคิดและแสดงควำมสำมำรถในกำร
สร้ำงสรรค์ผลงำนประดิษฐ์คิดค้น (ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ กรรมวิธี กระบวนกำร วิธีกำร มำตรกำรหรือระบบ) ที่มี
คุณภำพ โดยเน้นผลงำนสร้ำงสรรค์ที่มีควำมแปลกใหม่ เป็นประโยชน์ต่อกำรใช้สอย สำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม    
ในเชิงเศรษฐกิจ สอดคล้องกับควำมจ ำเป็นและปัญหำส ำคัญเร่งด่วนของประเทศ โดยออกเป็นข้อก ำหนดในกำร
ประกวดผลงำนสิ่งประดิษฐ์ โครงกำร “รำงวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจ ำปี ๒๕๖๐  ดังน้ี 

 

ข้อ ๑ วัตถุประสงค์ของกำรจัดประกวด 
  ๑. ให้ไดผ้ลงำน ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ กรรมวิธี กระบวนกำร วิธีกำร มำตรกำรหรือระบบ 
ตลอดจนนวัตกรรม วิทยำกำรใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรเพิ่มมูลค่ำ ลดต้นทุนกำรผลิตเพิ่มประสิทธิภำพ   
ในกำรแข่งขัน สอดคล้องกับควำมต้องกำรและปัญหำส ำคัญเร่งด่วนของประเทศ สำมำรถเช่ือมโยงสู่กำร
พัฒนำต่อยอดร่วมกับอุตสำหกรรม หรือชุมชน 
  ๒. กระตุ้นและสร้ำงแรงจูงใจให้นักเรียน นิสิต นักศึกษำ ได้แสดงแนวคิดและแสดง
ควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนกำรประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำประเทศ จนเกิดนักวิจัย หรือ 
นักประดิษฐ์รุ่นใหม่ที่มีคุณภำพ 
  ๓. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือให้นักเรียน นิสิต นักศึกษำ และสถำบันกำรศึกษำได้เข้ำ
มำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ โดยมีโอกำสน ำเสนอผลงำนประดิษฐ์คิดค้นต่อเวทีสำธำรณะ 
และ ได้รับทรำบข้อเสนอแนะและควำมคำดหวังของผู้ที่ เกี่ยวข้อง จนเกิดกำรพัฒนำต่อยอดหรือ         
กำรรังสรรค์นวัตกรรมที่เหมำะสมและมีศักยภำพต่อกำรพัฒนำประเทศในด้ำนต่ำงๆ เพื่อสร้ำงโอกำสใน
กำรใช้ประโยชน์ ในเชิงพำณิชย์ และกำรพัฒนำประเทศในอนำคต 

 

ข้อ ๒ ประเภทรำงวัลและกำรให้รำงวัล 
“รำงวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจ ำปี ๒๕๖๐ แบ่งประเภทรำงวัลเป็น ๓ ประเภท ดังน้ี 

  ๑. ประเภทมัธยมศึกษำ ประกอบด้วย ๔ กลุ่มเรื่อง คือ 
  ๑.๑ สิ่งประดิษฐ์ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ออกแบบพัฒนำและ
สร้ำงเพื่อกำรแก้ไขและฟื้นฟู กำรบ ำรุงรักษำ กำรปรับปรุง กำรพัฒนำสิ่งแวดล้อมและพลังงำนทำงเลือก 
เช่น กำรก ำจัดขยะ มลพิษทำงอำกำศ ปัญหำน้ ำเน่ำเสีย และกำรผลิตพลังงำนจำกธรรมชำติ Green 
Growth, Recycle, Energy Save เป็นต้น 
 
 
 
 

/๑.๒ สิง่ประดษิฐ์... 



 

- ๓ - 
 

  ๑.๒ สิ่งประดิษฐ์ด้านเกษตรและอาหาร เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ออกแบบพัฒนำและสร้ำง      
เพื่อน ำมำใช้ประโยชน์ในด้ำนกำรเกษตร กำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรปลูก รวมถึงกำรอ ำนวยควำมสะดวกใน
กำรเลี้ยงสัตว์ กำรอ ำนวยควำมสะดวกให้กับเกษตรกร เช่น เครื่องจักรกลด้ำนกำรเกษตร และสิ่งประดิษฐ์       
เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในด้ำนอำหำร เช่น กำรแปรรูป กระบวนกำรผลิตอำหำร กำรพัฒนำด้ำนบรรจุภัณฑ์  
  ๑.๓ สิ่งประดิษฐ์ด้านการเรียนการสอนและการเรียนรู้ เป็นสิ่งประดิษฐ์ วัสดุ อุปกรณ์ 
วิธีกำร หรือนวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนและกำรเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภำพ ทั้งใน   
กำรส่งเสริมกำรศึกษำ ค้นคว้ำและเรียนรู้ หรือในด้ำนกำรพัฒนำสิ่งต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ เช่น  
สื่อกำรเรียนกำรสอนฯลฯ อันที่จะช่วยให้ผู้เรียนสำมำรถเกิดกำรเรียนรู้อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิผลสูง 
  ๑.๔ สิ่งประดิษฐ์ด้านภูมิปัญญาไทย เป็นสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่สร้ำงพัฒนำ หรือดัดแปลง
ข้ึนจำกองค์ควำมรู้ภูมิปัญญำไทยที่จะช่วยในกำรเรียนรู้ กำรแก้ปัญหำ กำรจัดกำรและกำรปรับตัวในกำร
ด ำเนินวิถีชีวิตของคนไทย ลักษณะองค์รวมของภูมิปัญญำมีควำมเด่นชัดในหลำยด้ำน เช่น ด้ำน
เกษตรกรรม ด้ำนอุตสำหกรรม และหัตถกรรม ด้ำนกำรแพทย์แผนไทย ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรและ
สิ่งแวดล้อม ด้ำนกองทุนและธุรกิจชุมชน ด้ำนศิลปกรรม ด้ำนภำษำและวรรณกรรม ด้ำนปรัชญำ ศำสนำ 
และประเพณี และด้ำนโภชนำกำร วัฒนธรรม พัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์ เอกลักษณะและภูมิปัญญำ
โดยมีจุดมุ่งหมำยในกำรน ำไปใช้ประโยชน์ในด้ำนใดด้ำนหนึ่ง เช่น เครื่องบริหำรร่ำงกำยจำกภูมิปัญญำ 
เครื่องทอผ้ำขนำดเล็ก ผลิตภัณฑ์อำหำรต่ำงๆ ฯลฯ 
 

 กำรให้รำงวัล  
 แบ่งกำรให้รำงวัลเป็นรำยกลุ่มเรื่อง โดยในแต่ละกลุ่มเรื่องแบ่งกำรให้รำงวัลในสัดส่วน ๖๐ : ๔๐  ดังนี ้
 รำงวัลชนะเลิศ กลุ่มเรื่องละ ๑ รำงวัลๆ ละ ๓๐,๐๐๐ บำท   
   - ผู้ประดิษฐ์ จะได้รบัเงินรำงวัลจ ำนวน ๑๘,๐๐๐ บำท พร้อมประกำศนียบัตร 
   -  โรงเรียนต้นสังกัด จะได้รบัเงินรำงวัลจ ำนวน ๑๒,๐๐๐ บำท พร้อมถ้วยรำงวัล 
 รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ กลุ่มเรื่องละ ๑ รำงวัลๆ ละ ๒๕,๐๐๐ บำท  
   -  ผู้ประดิษฐ์ จะได้รบัเงินรำงวัลจ ำนวน ๑๕,๐๐๐ บำท พร้อมประกำศนียบัตร 
   -  โรงเรียนต้นสังกัด จะได้รบัเงินรำงวัลจ ำนวน ๑๐,๐๐๐ บำท พร้อมถ้วยรำงวัล 
 รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ กลุ่มเรื่องละ ๑ รำงวัลๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บำท  
   -  ผู้ประดิษฐ์ จะได้รบัเงินรำงวัลจ ำนวน ๑๒,๐๐๐ บำท พร้อมประกำศนียบัตร 
   -  โรงเรียนต้นสังกัด จะได้รบัเงินรำงวัลจ ำนวน ๘,๐๐๐ บำท พร้อมถ้วยรำงวัล 
 รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๓  กลุ่มเรื่องละ ๑ รำงวัลๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บำท  
   -  ผู้ประดิษฐ์ จะได้รบัเงินรำงวัลจ ำนวน ๙,๐๐๐ บำท พร้อมประกำศนียบัตร 
  -  โรงเรียนต้นสังกัด จะได้รับเงินรำงวัลจ ำนวน ๖,๐๐๐ บำท พร้อมถ้วยรำงวัล 

อนึ่ง หำกไม่มีผลงำนสมควรได้รำงวัลชนะเลิศ รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รำงวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ ๒ และมีเงินรำงวัลที่ยังไม่ได้จ่ำย แต่มีผลงำนในล ำดับรองลงมำที่สมควรได้รับรำงวัล ให้น ำ
เงินรำงวัลไปเพิ่มจ ำนวนรำงวัลในระดับรองลงมำในกลุ่มเรื่องนั้นๆ ได้ 

 
 
 

 
/๒. ประเภทอำชีวศึกษำ... 



 

- ๔ - 
 
 

  ๒. ประเภทอำชีวศึกษำ ประกอบด้วย ๔ กลุ่มเรื่อง คือ 
  ๒.๑ สิ่งประดิษฐ์ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ออกแบบพัฒนำและ
สร้ำงเพื่อกำรแก้ไขและฟื้นฟู กำรบ ำรุงรักษำ กำรปรับปรุง กำรพัฒนำสิ่งแวดล้อมและพลังงำนทำงเลือก 
เช่น กำรก ำจัดขยะ มลพิษทำงอำกำศ ปัญหำน้ ำเน่ำเสีย และกำรผลิตพลังงำนจำกธรรมชำติ Green 
Growth, Recycle, Energy Save เป็นต้น 
  ๒.๒ สิ่งประดิษฐ์ด้านเกษตร อาหาร และอุตสาหกรรมการเกษตร เป็นสิ่งประดิษฐ์         
ที่ออกแบบพัฒนำและสร้ำงเพื่อน ำมำใช้ประโยชน์ในด้ำนทรัพยำกรพืช ทรัพยำกรสัตว์ ทรัพยำกรประมง 
ทรัพยำกรป่ำไม้ ทรัพยำกรน้ ำเพื่อกำรเกษตร กำรแปรรูป กระบวนกำรผลิตอำหำร กำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์ 
อุตสำหกรรมเกษตร ระบบเกษตร ทรัพยำกรดิน ธุรกิจกำรเกษตร วิศวกรรมและเครื่องจักรกลกำรเกษตร 
สิ่งแวดล้อมทำงกำรเกษตร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   
  ๒.๓ สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และสาธารณสขุ เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ออกแบบพัฒนำและ
สร้ำงเพื่อส่งเสรมิและมุ่งหมำยในกำรดูแลและรกัษำ ในกำรป้องกันและบ ำบดั ในกำรตรวจสอบและวินิจฉัย
และในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ เพื่อให้เกิดคุณภำพชีวิตที่ดีต่อผู้ป่วยและประชำชน เช่น ผลิตภัณฑ์สุขภำพ 
สิ่งประดิษฐ์ทำงกำรแพทย์ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับผูทุ้พพลภำพ ผู้สูงวัย หรือบุคลำกรทำงกำรแพทย์    
Natural Products และสมุนไพร เป็นต้น 
  ๒.๔ สิ่งประดิษฐ์ด้านคุณภาพชีวิต ศิลปะและการออกแบบ เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ออกแบบ
พัฒนำและสร้ำงเพื่อช่วยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำรงชีวิตประจ ำวัน เช่น ผลิตภัณฑ์ ต่ำงๆ ที่ใช้ใน
ชีวิตประจ ำวัน เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องเขียน เครื่องใช้ส ำนักงำน เครื่องแต่งกำย เครื่องประดับ            
สื่อมัลติมีเดีย หัตถศิลป์ และงำนประยุกต์ศิลป์อื่นๆ 
   

 กำรให้รำงวัล 
 แบ่งรำงวัลเป็นรำยกลุ่มเรื่อง โดยในแต่ละกลุ่มเรื่องแบ่งกำรให้รำงวัล ดังนี้ 

  รำงวัลชนะเลิศ     กลุ่มเรื่องละ ๑ รำงวัล ๆ ละ  ๔๐,๐๐๐ บำท 
  รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ กลุ่มเรื่องละ ๑ รำงวัล ๆ ละ  ๓๐,๐๐๐ บำท 
  รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ กลุ่มเรื่องละ ๑ รำงวัล ๆ ละ  ๒๐,๐๐๐ บำท 
  รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ กลุ่มเรื่องละ ๑ รำงวัล ๆ ละ  ๑๐,๐๐๐ บำท 

 

 *หมำยเหตุ ทุกรำงวัลจะได้รับถ้วยรำงวัลและประกำศนียบัตร   
อนึ่ง หำกไม่มีผลงำนสมควรได้รำงวัลชนะเลิศ รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รำงวัล     

รองชนะเลิศอันดับ ๒ และมีเงินรำงวัลที่ยังไม่ได้จ่ำย แต่มีผลงำนในล ำดับรองลงมำที่สมควรได้รับรำงวัล   
ให้น ำเงินรำงวัลไปเพิ่มจ ำนวนรำงวัลในระดับรองลงมำในกลุ่มเรื่องนั้นๆ ได้ 

 

  ๓. ประเภทอุดมศึกษำ ประกอบด้วย ๕ กลุ่มเรื่อง คือ 
  ๓.๑ สิ่งประดิษฐ์ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ออกแบบพัฒนำและ
สร้ำงเพื่อกำรแก้ไขและฟื้นฟู กำรบ ำรุงรักษำ กำรปรับปรุง กำรพัฒนำสิ่งแวดล้อมและพลังงำนทำงเลือก 
เช่น กำรก ำจัดขยะ มลพิษทำงอำกำศ ปัญหำน้ ำเน่ำเสีย และกำรผลิตพลังงำนจำกธรรมชำติ Green Growth, 
Recycle, Energy Save เป็นต้น 
 

/๓.๒ สิ่งประดิษฐ์ด้านเกษตร... 
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  ๓.๒ สิ่งประดิษฐ์ด้านเกษตร อาหาร และอุตสาหกรรมการเกษตร เป็นสิ่งประดิษฐ์         
ที่ออกแบบพัฒนำและสร้ำงเพื่อน ำมำใช้ประโยชน์ในด้ำนทรัพยำกรพืช ทรัพยำกรสัตว์ ทรัพยำกรประมง 
ทรัพยำกรป่ำไม้ ทรัพยำกรน้ ำเพื่อกำรเกษตร กำรแปรรูป กระบวนกำรผลิตอำหำร กำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์ 
อุตสำหกรรมเกษตร ระบบเกษตร ทรัพยำกรดิน ธุรกิจกำรเกษตร วิศวกรรมและเครื่องจักรกลกำรเกษตร 
สิ่งแวดล้อมทำงกำรเกษตร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   
  ๓.๓ สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และสาธารณสขุ เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ออกแบบพัฒนำและ
สร้ำงเพื่อส่งเสรมิและมุ่งหมำยในกำรดูแลและรกัษำ ในกำรป้องกันและบ ำบดั ในกำรตรวจสอบและวินิจฉัย
และในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ เพื่อให้เกิดคุณภำพชีวิตที่ดีต่อผู้ป่วยและประชำชน เช่น ผลิตภัณฑ์สุขภำพ 
สิ่งประดิษฐ์ทำงกำรแพทย์ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับผูทุ้พพลภำพ ผู้สูงวัย หรือบุคลำกรทำงกำรแพทย์    
Natural Products และสมุนไพร เป็นต้น 
  ๓.๔ สิ่งประดิษฐ์ด้านคุณภาพชีวิต ศิลปะและการออกแบบ เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ออกแบบ
พัฒนำและสร้ำงเพื่อช่วยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำรงชีวิตประจ ำวัน เช่น ผลิตภัณฑ์ ต่ำงๆ ที่ใช้ใน
ชีวิตประจ ำวัน เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องเขียน เครื่องใช้ส ำนักงำน เครื่องแต่งกำย เครื่องประดับ            
สื่อมัลติมีเดีย หัตถศิลป์ และงำนประยุกต์ศิลป์อื่นๆ 
  ๓.๕ สิ่งประดิษฐ์ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ออกแบบ
พัฒนำและสร้ำงเพื่อน ำมำใช้ประโยชน์ในงำนด้ำนวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสำหกรรมทุกประเภท ทั้งที่
ใช้ประโยชน์ได้ในปัจจุบัน และอนำคต กำรปรับปรุง กระบวนกำรผลิต สภำวะแวดล้อม และอื่นๆ          
ที่เกี่ยวข้อง 
 

 กำรให้รำงวัล 
 แบ่งรำงวัลเป็นรำยกลุม่เรื่อง โดยในแต่ละกลุม่เรื่องแบ่งกำรให้รำงวัล ดังนี้ 
    รำงวัลชนะเลิศ     กลุ่มเรื่องละ ๑ รำงวัล ๆ ละ  ๔๐,๐๐๐ บำท 

   รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ กลุ่มเรื่องละ ๑ รำงวัล ๆ ละ  ๓๐,๐๐๐ บำท 
   รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ กลุ่มเรื่องละ ๑ รำงวัล ๆ ละ  ๒๐,๐๐๐ บำท 
   รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ กลุ่มเรื่องละ ๑ รำงวัล ๆ ละ  ๑๐,๐๐๐ บำท 

 

 *หมำยเหตุ ทุกรำงวัลจะได้รับถ้วยรำงวัลและประกำศนียบัตร 
อนึ่ง หำกไม่มีผลงำนสมควรได้รำงวัลชนะเลิศ รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รำงวัลรอง

ชนะเลิศอันดับ ๒ และมีเงินรำงวัลที่ยังไม่ได้จ่ำย แต่มีผลงำนในล ำดับรองลงมำที่สมควรได้รับรำงวัล ให้น ำ
เงินรำงวัล  ไปเพิ่มจ ำนวนรำงวัลในระดับรองลงมำในกลุ่มเรื่องนั้นๆ ได้ 

 
ข้อ ๓ กำรเสนอขอรับรำงวัลและคุณสมบัติของผลงำนท่ีขอรับรำงวัล 

  ๑. สิ่งประดิษฐ์ที่เสนอขอรับรำงวัลในประเภทมัธยมศึกษำ ต้องเสนอในนำมของโรงเรียน      
ที่นักเรียนเจ้ำของผลงำนก ำลังศึกษำอยู่ โดยจะต้องสอดคล้องกับกลุ่มเรื่องใดกลุ่มเรื่องหนึ่งตำมที่ก ำหนด  

 ๒. สิ่งประดิษฐ์ที่ เสนอขอรับรำงวัลในประเภทอำชีวศึกษำ ต้องเป็นผลงำนของ
สถำบันกำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำในประเทศไทย โดยจะต้องสอดคล้องกับกลุ่มเรื่องใดกลุ่มเรื่องหนึ่ง
ตำมที่ก ำหนด 

 
/๓. สิ่งประดิษฐ์ทีเ่สนอ… 
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 ๓. สิ่งประดิษฐ์ที่ เสนอขอรับรำงวัลในประเภทอุดมศึกษำ ต้องเป็นผลงำนของ
สถำบันกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำในประเทศไทย โดยจะต้องสอดคล้องกับกลุม่เรื่องใดกลุ่มเรือ่งหนึ่งตำมที่
ก ำหนด 

 ๔. สิ่งประดิษฐ์ที่เสนอขอรับรำงวัล จะต้องเป็นผลงำนที่เสร็จสมบูรณ์ พร้อมจะน ำไป          
ใช้ประโยชน์ โดยมีเป้ำหมำยในกำรน ำไปใช้จริง หรือมีผู้ส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ใช้ประโยชน์ หรือผู้ใช้บริกำรที่
ชัดเจน ทั้งนี้ หำกเป็นผลงำนที่ได้มีกำรน ำไปใช้ประโยชน์ในด้ำนใดด้ำนหนึ่งแล้ว เช่น น ำไปใช้ในกำรเรียน
กำรสอน กำรผลิตในเชิงพำณิชย์หรือมีสิทธ์ิในทรัพย์สินทำงปัญญำ ให้แนบหลักฐำนเพื่อประโยชน์ต่อ    
กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร 

  ๕. สิ่งประดิษฐ์ที่เสนอขอรับรำงวัล ต้องแสดงออกถึงกำรพัฒนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยหรือ      
มีควำมชำญฉลำดในกำรประดิษฐ์คิดค้นหรือกำรดัดแปลง  มีควำมปลอดภัย ควำมสะดวกในกำรใช้งำน         
ใช้วัสดุในกำรประดิษฐ์ที่เหมำะสมกับผลงำน หำได้ง่ำย มีต้นทุนต่ ำ โดยต้องมีกำรน ำองค์ควำมรู้จำก     
กำรวิจัย หรือหลักวิชำกำรที่เกี่ยวข้องมำประยุกต์ใช้ หรือสนับสนุนกำรประดิษฐ์ค้นคว้ำ 

  ๖. สิ่งประดิษฐ์ที่เสนอขอรับรำงวัล หำกเคยได้รับรำงวัลจำกกำรประกวดจำก วช. หรือ     
จำกหน่วยงำนใดหน่วยงำนหนึ่งมำก่อนแล้ว จะต้องได้รับกำรแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนำให้ดีข้ึนกว่ำเดิม      
โดยระบุให้เห็นข้อแตกต่ำงที่ชัดเจน โดยกำรได้รับรำงวัลหนึ่งรำงวัลใดมำก่อนจะไม่มีผลต่อกำรพิจำรณำ
ตัดสินของคณะกรรมกำร ทั้งนี้ คณะกรรมกำรจะพิจำรณำจำกกำรพัฒนำต่อยอดผลงำนให้ดีข้ึนเป็นส ำคัญ 

 ๗. วช. จะไม่พิจำรณำสิ่งประดิษฐ์ที่ลอกเลียนแบบผลงำนฯ ของผู้อื่น 
  ๘. ผู้ที่สนใจเสนอสิ่งประดิษฐ์ขอรับรำงวัลต้องเสนอรำยละเอียดผลงำนตำมแบบฟอร์ม     

กำรเสนอผลงำนให้ วช. พิจำรณำภำยในเวลำที่ก ำหนด 
 

ข้อ ๔ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ  เป็นผู้คัดเลือกตัดสินผลงำนสิ่งประดิษฐ์       
ท่ีสมควรได้รับรำงวัล ซึ่งด ำเนินงำนโดยคณะกรรมกำรประเมินผลงำนประดิษฐ์คิดค้น ในโครงกำร 
“รำงวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจ ำปี ๒๕๖๐ ท่ีประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิท้ังภำครัฐและเอกชน 

  ท้ังน้ี ผลกำรตัดสินของส ำนักงำนฯ ถือเป็นท่ีสุด จะอุทธรณ์มิได้ และหำกพบหลักฐำน
ในภำยหลังว่ำผลงำนท่ีได้รับรำงวัลขำดคุณสมบัติในเรื่องใดเรื่องหน่ึง ส ำนักงำนฯ พิจำรณำเพิกถอน
ผลกำรตัดสินและเรียกคืนรำงวัลท่ีรับไปแล้วท้ังหมด 

 

ข้อ ๕ หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำรำงวัล 
“รำงวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจ ำปี ๒๕๖๐ มีหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำให้รำงวัล ดังนี ้

 ๑. ควำมเป็นท่ีต้องกำร : เป็นผลงำนประดิษฐ์คิดค้นที่ช่วยแก้ไขปัญหำส ำคัญหรือเป็น
ผลงำนที่สอดคล้องกับควำมจ ำเป็น หรือควำมต้องกำรของชุมชน สังคม ท้องถ่ิน หรือสำธำรณะ    
     ๒. ควำมแปลกใหม่ : เป็นผลงำนที่เกิดจำกกำรประดิษฐ์คิดค้นที่พัฒนำข้ึนใหม่ หรือ
พัฒนำรูปแบบวิธีกำรท ำงำนใหม่ให้ดีกว่ำเดิมอย่ำงชัดเจน ผลงำนมีควำมโดดเด่นน่ำสนใจ และแสดงให้เห็น
ถึงควำมแตกต่ำงจำกสิ่งประดิษฐ์ช้ินอื่นในประเภทเดียวกัน      
     ๓. ควำมยำกง่ำย : โดยวัดจำกระดับของกำรพัฒนำ เมื่อเปรียบเทียบกับผลงำนประดิษฐ์
คิดค้นอย่ำงเดียวกัน หรือในวิทยำกำรเดียวกัน และพื้นควำมรู้ควำมสำมำรถของผู้ประดิษฐ์ในระดับ
เดียวกัน     
 

/๔. ควำมชำญฉลำด… 
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     ๔. ควำมชำญฉลำดในกำรประดิษฐ์ : วัสดุที่ใช้เหมำะสม ประหยัด มีควำมคงทน
แข็งแรง ปลอดภัย ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   
     ๕. กำรใช้ประโยชน์ : เป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้อย่ำง         
เป็นรูปธรรมในเชิงชุมชน/สังคม ภำคบริกำร กำรผลิต อุตสำหกรรม หรือพำณิชย์ สำมำรถท ำงำนได้อย่ำง      
มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ตำมที่ก ำหนดไว้ในคุณลักษณะเฉพำะของผลงำนสิ่งประดิษฐ์นั้น มีระบบ     
กำรท ำงำน ไม่ยุ่งยำกซับซ้อน และ/หรือเป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้หลำยอย่ำง 
หรือสำมำรถน ำไปพัฒนำต่อเป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ใหม่ได้ด้วย และ/หรือเป็นผลงำนสิ่งประดิษฐ์ที่จะมี
ประโยชน์มำกในอนำคต 

 
   ข้อ ๖ ผลงำนประดิษฐ์คิดค้นท่ีผ่ำนกำรคัดเลือกจำกคณะกรรมกำรฯ จะต้องร่วมจัดนิทรรศกำร
น ำเสนอผลงำนเพ่ือให้คณะกรรมกำรฯ ได้พิจำรณำตัดสินรำงวัลฯ ในงำน “วันนักประดิษฐ์” ประจ ำปี 
๒๕๖๐ ระหว่ำงวันท่ี ๒ – ๖ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค บำงนำ 
กรุงเทพฯ โดย วช.จะสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยตำมสมควร และจะมีหนังสือแจ้งให้ทรำบต่อไป 

 
 

๒. กำรเสนอผลงำนและแบบเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์เข้ำร่วมประกวดโครงกำร “รำงวัลนักคิด
สิ่งประดิษฐ์รุน่ใหม่” ประจ ำปี  ๒๕๖๐ 

 

ผู้สนใจและประสงค์จะเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์เพื่อเข้ำร่วมประกวดโครงกำร “รำงวัลนักคิด
สิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจ ำปี ๒๕๖๐ จะต้องจัดท ำเอกสำรต่ำงๆ ตำมที่ วช. ก ำหนด ดังนี้  

 
๑. ข้อมูลรำยละเอียดผลงำนตำมแบบเสนอผลงำนเข้ำร่วมประกวดโครงกำร “รำงวัลนักคิด

สิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่”ประจ ำปี ๒๕๖๐ โดยสำมำรถน ำมำจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มให้เรียบร้อยสวยงำม 
๒. สรุปย่อผลงำนสิง่ประดิษฐ์ตำมแบบสรุปข้อมูลโดยย่อของผลงำนสิ่งประดิษฐ์เข้ำร่วมประกวด

โครงกำร “รำงวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจ ำปี ๒๕๖๐ 
๓. หนังสือยืนยันควำมเป็นเจ้ำของผลงำนสิ่งประดิษฐ์ 
๔. ซีดีข้อมูล ประกอบไปด้วยรำยละเอียดข้อมูลตำม ข้อ ๑ - ๓ บันทึกข้อมูลในรูปแบบ 

Microsoft Word และในรูปแบบ PDF และรูปภำพของผลงำนสิ่งประดิษฐ์โดยชัดเจน ๓ - ๕ ภำพโดย
บันทึกเป็นไฟล์ JPG หรือ PNG 

 
ผู้เสนอขอรับรำงวัลจะต้องจัดเรียงเอกสำรตำม ข้อที่ ๑ - ๓ ให้เรียบร้อย ส่งมำยังฝ่ำยส่งเสริม

และสร้ำงคุณค่ำงำนวิจัย  กองประเมินผลและจดักำรควำมรูก้ำรวิจัย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแหง่ชำติ    
เลขที่ ๑๙๖ ถนนพหลโยธิน  แขวงลำดยำว  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหำนคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๙๐๐ 
จ ำนวน ๑๕ ชุด (ตัวจริง ๑ ชุด และส ำเนำ ๑๔ ชุด พร้อมระบุที่เอกสำรว่ำ ต้นฉบับ/ ส ำเนำ) พร้อมซีดี
ข้อมูล (ข้อที่ ๔) ส ำหรับแนบกับต้นฉบับ 

 
 

 
 



 

แบบเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ ์
เข้ำร่วมประกวดโครงกำร “รำงวัลนักคดิสิ่งประดิษฐร์ุ่นใหม่” ประจ ำปี  ๒๕๖๐ 

 
๑. ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์   

ภาษาไทย            
ภาษาอังกฤษ           
 

๒. ประเภทและกลุ่มเรื่องท่ีเสนอขอรับรางวัล  
  มัธยมศึกษา  

    ๑ สิ่งประดิษฐ์ด้ำนสิ่งแวดล้อมและพลังงำน  
    ๒ สิ่งประดิษฐ์ด้ำนเกษตรและอำหำร 

    ๓ สิ่งประดิษฐ์ด้ำนกำรเรียนกำรสอนและกำรเรยีนรู้  
    ๔ สิ่งประดิษฐ์ด้ำนภูมิปัญญำไทย  

  อาชีวศึกษา  
    ๑ สิ่งประดิษฐ์ด้ำนสิ่งแวดล้อมและพลังงำน 

    ๒ สิ่งประดิษฐ์ด้ำนเกษตร อำหำร และอุตสำหกรรมกำรเกษตร  
    ๓ สิ่งประดิษฐ์ด้ำนกำรแพทยแ์ละสำธำรณสขุ  
    ๔ สิ่งประดิษฐ์ด้ำนคุณภำพชีวิต ศิลปะและกำรออกแบบ  

  อุดมศึกษา 
    ๑ สิ่งประดิษฐ์ด้ำนสิ่งแวดล้อมและพลังงำน 

    ๒ สิ่งประดิษฐ์ด้ำนเกษตร อำหำร และอุตสำหกรรมกำรเกษตร 

    ๓ สิ่งประดิษฐ์ด้ำนกำรแพทยแ์ละสำธำรณสุข    

    ๔ สิ่งประดิษฐ์ด้ำนคุณภำพชีวิต ศิลปะและกำรออกแบบ 

  ๕ สิ่งประดิษฐ์ด้ำนวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี 
๓. รายชื่อคณะผู้ประดิษฐ์ 
 ๑. หัวหน้าผู้ประดิษฐ์  

 ๑.๑ ช่ือ       นามสกุล        
 มือถือ       E-mail:      

 ๒. ผู้ร่วมประดิษฐ์ 
  ๑.๑ ช่ือ       นามสกุล        

 มือถือ       E-mail:      
 ๑.๒  ช่ือ       นามสกุล          

 มือถือ       E-mail:      
 ๑.๓  ช่ือ       นามสกุล           

 มือถือ       E-mail:      
  (โปรดระบุเพ่ิมเติม (ถ้ามี)) 

 

 

/๓.อาจารย์ท่ีปรึกษา... 
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๓. อาจารย์ท่ีปรึกษา (ถ้ามี) 
๑. ช่ือ นามสกลุ      

ต าแหน่งทางวิชาการ              
  มือถือ E-mail:      

  
๒. ช่ือ นามสกลุ      

ต าแหน่งทางวิชาการ          
 มือถือ E-mail:       
(โปรดระบุเพ่ิมเติม (ถ้ามี)) 

๔. สถาบันการศึกษาท่ีสังกัด           
 สถานที่ติดต่อ (กรุณาระบรุายละเอียดให้ครบถ้วนและชัดเจน)      

            
            

 โทรศัพท ์      *มือถือ       
 โทรสาร        E mail      
 
๕. รูปภาพผลงานสิ่งประดิษฐ์ 

 
 

 
 
 
 
 

๖. ท่ีมาของแนวคิดในการประดิษฐ์         
             
              

               
๗. วัตถุประสงค์           

             
              
              

๘. คุณสมบัติ / คุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตการใช้งานของผลงานสิ่งประดิษฐ์   
            
             
             

/๙. หลักการ... 
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๙. หลักการ วิธีการ และขั้นตอนการท างานของผลงานสิ่งประดิษฐ์     
            
             

 
๑๐. จุดเด่น หรือกลไกการท างานท่ีเป็นจุดเด่นท่ีแตกต่างจากของผู้อ่ืนท่ีมีอยู่แล้ว (กรุณาระบุให้ชัดเจน) 

(๑)                 
(๒)               
(๓)              
(๔)              

 
๑๑. วัสดุและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการประดิษฐ์คิดค้น 
 (๑)              
 (๒)              

(๓)               
(๔)              

 
๑๒. ประโยชน์และคุณค่าของผลงานสิ่งประดิษฐ์       

            
             
 (กรณีมีการน าไปใช้ประโยชน์กรุณาแนบหลกัฐาน เพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ) 

 
๑๓. กลุ่มเป้าหมายในการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
  ภาครัฐ (โปรดระบุ)                    
  ภาคเอกชน/การผลิต (โปรดระบ)ุ                      
  ภาคประชาชน/สังคม/ชุมชน (โปรดระบ)ุ                                            

๑๔. ความโดดเด่นของผลงาน (กรุณาระบุเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ) 
๑๔.๑   เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ประดิษฐ์ข้ึนใหม่ และเสร็จสมบูรณ์แล้ว สามารถใช้ประโยชน์ได้ 

ตั้งแต่ปี พ.ศ.                    โดย  (แนบหลักฐานประกอบ)  ถ้ามี 
 น าไปใช้ประโยชน์มาแล้ว เป็นเวลา  ป ี
 ผลิตและจ าหน่ายแล้ว จ านวน    เครื่อง 

 

๑๔.๒ เป็นสิ่งประดิษฐ์ ที่ได้รับการแก้ไข ปรับปรุงพัฒนาเพิ่มเติมให้ดีกว่าและใช้ประโยชน์ได้ มากกว่า
เดิม ตั้งแต่ปี พ.ศ.   โดย (แนบหลักฐานประกอบ) ถ้ามี 

  ยังไม่ได้น าไปใช้ประโยชน์ 
 น าไปใช้ประโยชน์แล้ว เป็นเวลา      ป ี
 ผลิตและจ าหน่ายแล้ว จ านวน      เครื่อง 

 
/๑๔.๓ สถานภาพ... 
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 ๑๔.๓ สถานภาพทางสิทธิบัตรของสิ่งประดิษฐ์ 
  ยังไม่ได้ย่ืนจดทะเบียนสิทธิบัตร 
  ยื่นจดทะเบียน   สิทธิบัตรการประดิษฐ์           อนุสิทธิบัตร  

  สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ค าขอรับเลขที่      วัน/เดือน/ปีที่ยื่นค าขอ     

  
  ได้รับสิทธิบัตรแล้ว     สิทธิบัตรการประดิษฐ์           อนุสิทธิบัตร  

  สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
เลขที่      ออกให้ณ วัน/เดือน/ป ี     

 

 ๑๔.๔ งบประมาณในการประดิษฐ์ จ านวนเงิน    บาท โดยใช้ทุนจาก 
  ทุนส่วนตัว 
  ทุนจากหน่วยงาน (ระบุ)         

 

๑๔.๕ เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ ที่  
  เคยส่งเข้าประกวด   ไม่เคยส่งเข้าประกวด 
  ไม่เคยได้รับรางวัลมาก่อน 
  เคยได้รับรางวัลมาแล้ว  คือ         

       จากหน่วยงาน       พ.ศ      
 กรณีเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เคยได้รับรางวัลมาแล้ว  ระบุในส่วนที่ได้ปรับปรุงจากเดิม คือ 

           
                         

  

 ขณะที่ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวดครั้งนี้  
   ไม่ได้ส่งผลงานเข้าประกวดที่อื่น 

   ส่งเข้าประกวดที่อื่น ณ หน่วยงาน        
  เมื่อ            

 
๑๕. ผู้ติดต่อประสานงาน 

ช่ือ นามสกลุ      
ต าแหน่งทางวิชาการ          

  มือถือ E-mail:       
 

    ลงช่ือ                                     หัวหน้าคณะผู้
ประดิษฐ ์

                   (                                                    ) 
                     วันที่          เดือน                   พ.ศ.           . 

 
 



- ๕ - 

แบบสรุปข้อมูลโดยย่อของผลงานสิ่งประดิษฐ์ 
เข้าร่วมประกวดโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจ าปี  ๒๕๖๐ 

 
ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์   
ภาษาไทย             
ภาษาอังกฤษ             
คณะผู้ประดิษฐ์ 
 หัวหน้าผูป้ระดิษฐ์/ ผู้ร่วมประดิษฐ ์

 ๑. ช่ือ       นามสกุล      
  ๒. ช่ือ       นามสกุล      
  ๓. ช่ือ       นามสกุล           
        (โปรดระบุเพ่ิมเติม (ถ้ามี)) 

สถาบันการศึกษา            
              
อาจารย์ท่ีปรึกษา  

๑. ช่ือ นามสกลุ       
๒. ช่ือ นามสกลุ       

        (โปรดระบุเพ่ิมเติม (ถ้ามี)) 
ข้อมูลโดยสังเขป  
 (โปรดอธิบายรูปแบบผลผลิตงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์อย่างย่อ โดยไม่ต้องเปิดเผยสาระส าคัญส าหรับ
การน าไปจดสิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร)  
              
              
              
ความโดดเด่นของผลงาน/สิ่งประดิษฐ์ (โปรดแสดงความพร้อมของการน าไปใช้ประโยชน์ในภาคการผลิต/บริการ)  
              
              
              
 

 
 
 
 
 
 

 

วช. ขออนุญาต เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลในส่วนน้ีต่อสาธารณชนผ่านสื่อช่องทางต่างๆ  
 
 
 

 
รูปภำพผลงำน 

(Save file เป็น .JPG) 
๓ - ๕  รูป 

 
รูปภำพกำรใช้งำนผลงำน หรือ 
ภำพคณะผู้ประดิษฐ์กับผลงำน 

(Save file เป็น .JPG) 
๓ - ๕  รูป 



 

 
หนังสือยืนยันความเป็นเจ้าของผลงานสิ่งประดิษฐ์ 

 
 

ชื่อ-นามสกุล หัวหน้าผู้ประดิษฐ์ (ในนามคณะผู้ประดิษฐ์)         
ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก   (โปรดระบุทุกท่าน)     
ชื่อ-นามสกุล ผู้ร่วมประดิษฐ์    (โปรดระบุทุกท่าน)     
สถาบันการศึกษาท่ีสังกัด           
สถานท่ีติดต่อ             
             
โทรศัพท์       *มือถือ       
โทรสาร        E mail      
ขอรับรองว่าผลงานประดิษฐ์คิดค้น เรื่อง (ภาษาไทย)        
             
(ภาษาอังกฤษ)            
             
ที่เสนอเพื่อขอรับรางวัล โครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจ าปี ๒๕๖๐ จากส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นผลงานที่ข้าพเจ้าและคณะได้ท าการประดิษฐ์คิดค้นขึ้นเอง ไม่ได้น า
ผลงานของผู้อื่นมาท าซ้ า ดัดแปลง หรือลอกเลียนแบบแต่อย่างใด หากเป็นการต่อยอดจากสิ่งประดิษฐ์
อื่น ข้าพเจ้าขอระบุสิ่งที่ได้ท าการปรับปรุง พัฒนาหรือด าเนินการ โดยขอช้ีแจงรายละเอียด  ดังนี้   
              
              
             
              
              
             
              
 

 ทั้งนี ้ข้าพเจ้าผู้ลงลายมือชื่อข้างล่างน้ี และคณะฯ ยินดียอมรับว่า ผลการตัดสินรางวัลของ
คณะกรรมการประเมินผลงานประดิษฐ์คิดค้น ในโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจ าปี 
๒๕๖๐ ถือเป็นที่สุด และหากพบในภายหลัง ว่า ข้าพเจ้าและคณะได้มีการท าซ้ า ดัดแปลง หรือ
ลอกเลียนแบบผลงานสิ่งประดิษฐ์ของผู้อื่น หรือด าเนินการใดที่ไม่สอดคล้องหรือต่างจากที่ได้รับรองไว้
ข้างต้น ข้าพเจ้าและคณะฯ ยินยอมให้ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เพิกถอนผลการตัดสินและ
เรียกคืนรางวัลที่ได้รับทั้งหมด และยินดีรับผิดชอบแต่ฝ่ายเดียวในความเสียหาย การร้องเรียน และการ
ฟ้องร้องในคดีความต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึนไดท้ั้งสิ้น  

 ข้าพเจ้าและคณะฯ ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

 
ลงชื่อ..............................................หัวหน้ำผู้ประดิษฐ์  ลงชื่อ..........................................อำจำรย์ที่ปรึกษำหลัก 
       (.....................................................)..    (.........................................................).. 
            (ในนำมคณะผู้ประดิษฐ์)  ..............  
วันที่ ........../.........................../..............  วันที่ ........../.........................../..............  


