โครงการ Enjoy Science: Young Makers Contest 2019
การประกวดสิ่งประดิษฐสําหรับเมกเกอรรุนใหม ในหัวขอ“Green Innovation นวัตกรรมโลกสีเขียว”
กติกาการเข$าประกวด
ประเภทการประกวด
แบงการประกวดออกเป/น 2 ประเภทคือ
(1) นักเรียน-นักศึกษาสายอาชีพ (ระดับไมเกินปวส.)
(2) นักเรียน-นักศึกษาสายสามัญ (ระดับไมเกินปริญญาตรี)
การส,งใบสมัครและเสนอโครงงานเพื่อเข$าประกวด
(1) สงประกวดเป/นกลุม (ทีม) ประกอบดวยนักเรียน-นักศึกษา 2 คน และ *ปรึกษาโครงการ 1 คน
*ที่ปรึกษาโครงการจะตองบรรลุนิติภาวะ และมีคุณวุฒิมากกวาผูเขารวมประกวด
(2) กรอกขอมูลการสมัคร พรอมแนบขอเสนอโครงการที่ https://www.nectec.or.th/sims2018/login/ หรือ เฟซบุHก
เพจ Enjoy Science: Young Makers Contest
ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร
(1) สมาชิกในทีมทุกคนตองเขาไปกรอกขอมูลสวนตัวเพื่อยืนยันตัวตนในระบบลงทะเบียน
https://www.nectec.or.th/sims2018/login/

(2) หลังจากกรอกขอมูลเพื่อยืนยันตัวตนในระบบแลวจะมี mail ตอบรับ ใหคลิกเขาไปในลิงคแลวกรอกขอมูล
การสมัครในระบบใหครบถวน (สามารถดูวิธีการกรอกขอมูลไดจากคูมือหนาเว็บ)
(3) แนบขอเสนอโครงการในระบบลงทะเบียน โดยตองมีอธิบายหลักๆ ดังนี้
3.1 อธิบายถึงแนวคิดในการสรางผลงานนวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหมๆ และการใชประโยชนจากแนวคิด
“Green Innovation นวัตกรรมโลกสีเขียว” ที่เป/นประโยชนตอสิ่งแวดลอม คุณภาพชีวิตของผูที่มีสวน
เกี่ยวของ คนในสังคมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยเนนความเป/นมิตรตอสิ่งแวดลอม ลดมลพิษได
หรือไมทําใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม ชวยใหประหยัดพลังงาน และเอื้อตอการใชชีวิตของสิ่งมีชีวิต
ในทางใดทางหนึ่ง
3.2 อธิบายลักษณะผลงานที่ตองการสราง กลุมเป^าหมาย/ผูใชประโยชน และความโดดเดนอื่นๆ
3.3 ขอมูลประกอบโครงการ (เฉพาะที่เกี่ยวของ) อาทิ แบบรางผลงาน แบบวงจรไฟฟ^า และอิเล็กทรอนิกส
ซอรสโคดโปรแกรมคอมพิวเตอร
3.4 แผนการใชวัสดุอุปกรณในโครงการภายในงบประมาณจํานวน 30,000 บาท
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ระยะเวลาการรับสมัคร
สงใบสมัครไดตั้งแต วันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2561 (เวลาเที่ยงคืน) โดยดูจากวันที่ที่แสดงในระบบเป/นสําคัญ
การตัดสินและทีมที่เข$ารอบ
(1) คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จะคัดเลือกทีมที่เขารอบจากความคิดสรางสรรคและแนวคิดเชิงเทคนิคที่ใชในการ
สรางผลงานนวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหมๆ และการใชประโยชนจากแนวคิด “Green Innovation นวัตกรรมโลก
สีเขียว” ที่เป/นประโยชนตอสิ่งแวดลอม คุณภาพชีวิตของผูที่มีสวนเกี่ยวของ คนในสังคมทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาว โดยเนนความเป/นมิตรตอสิ่งแวดลอม ลดมลพิษได หรือไมทําใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม ชวยใหประหยัด
พลังงาน และเอื้อตอการใชชีวิตของสิ่งมีชีวิตในทางใดทางหนึ่ง และความเป/นไปไดในการพัฒนาโครงการใหแลว
เสร็จภายในระยะเวลาและเงินสนับสนุนที่กําหนด
(2) ประกาศรายชื่อทีมที่ผานเขารอบแรก จํานวน 60 ทีม ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 (สายอาชีพ 30 ทีม และสาย
สามัญ 30 ทีม) ทาง https://www.nectec.or.th/sims2018/login/ หรือ เฟซบุHกเพจ Enjoy Science: Young
Makers Contest
(3) ทีมที่เขารอบแรกทั้ง 60 ทีม จะไดรับเงินสนับสนุน ทีมละ 5,000 บาท เป/นคาบริหารจัดการในการเขารวมกิจกรรม
เวิรกช็อปเพื่อเสริมความรูทางดานเทคนิค และนําเสนอแนวคิดของโครงการตอคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
เป/นเวลา 2 วัน ในวันที่ 29-30 กันยายน 2561 ณ องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ คลองหา จ.ปทุมธานี
(4) คณะกรรมการคัดสรรผูผานเขารอบสอง จํานวน 20 ทีม (สายอาชีพ 10 ทีม และสายสามัญ 10 ทีม) โดยทีมที่ผาน
เขารอบสอง จะไดรับเงินสนับสนุนเพื่อจัดทําผลงานทีมละ 30,000 บาท และจะมีที่ปรึกษาโครงการเป/นเมกเกอร
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง สําหรับใหคําปรึกษาในการจัดทําสิ่งประดิษฐตลอดระยะเวลาของการแขงขัน ทีมละ 1 ทาน
(5) ทีมเขารอบสองทั้ง 20 ทีม จะตองนําเสนอผลงานที่แลวเสร็จตอหนาคณะกรรมการในรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 19
มกราคม 2562 (ภายในงาน Maker Faire Bangkok2019)
การประกาศผลผู$ชนะการประกวด
การประกาศผลและจัดแสดงผลงานที่ไดรับรางวัลทุกประเภทภายในงาน Maker Faire Bangkok 2019
ระหวางวันที่ 19-20 มกราคม 2562 ลานเอนกประสงค เดอะสตรีท รัชดา กรุงเทพฯ
โดยผลงานที่ไดรับรางวัลชนะเลิศจะไดรับคัดเลือกไปรวมงาน Maker Faire Bay Area และทัศนศึกษาใน
สถานที่สําคัญๆ ณ เมือง San Francisco ประเทศสหรัฐอเมริกา ในชวงเดือน มีนาคม-พฤษภาคม 2562 (กําหนดการ
อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามผูจัดงาน)
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รางวัลสําหรับทีมที่ชนะการประกวด
การประกวดในแตละประเภทมีรางวัลดังตอไปนี้
 รางวัลชนะเลิศ จํานวน 2 รางวัล จะไดรับรางวัลมูลคารวม 500,000 บาท ประกอบดวย
- เกียรติบัตรและทุนการศึกษา มูลคา 60,000 บาท
- ตั๋วเครื่องบิน ที่พัก และคาใชจาย เพื่อเขารวมงาน Maker Faire Bay Area และทัศนศึกษาในสถานที่สําคัญๆ ณ
เมือง San Francisco ประเทศสหรัฐอเมริกา ในชวงเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2562 มูลคารวม 450,000 บาท
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จํานวน 2 รางวัล
- เกียรติบัตรและทุนการศึกษา มูลคา 60,000 บาท
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จํานวน 2 รางวัล
- เกียรติบัตรและทุนการศึกษา มูลคา 30,000 บาท
 รางวัล Popular Vote จํานวน 2 รางวัล
- เกียรติบัตรและทุนการศึกษา มูลคารางวัลละ 10,000 บาท
 รางวัลชมเชย จํานวน 2 รางวัล
- เกียรติบัตรและทุนการศึกษา มูลคา 10,000 บาท
ตารางกิจกรรม
วัน/เดือน/ปG
1 มิถุนายน -31 กรกฎาคม 2561
15 สิงหาคม 2561
29-30 กันยายน 2561
2 ตุลาคม 2561
19-20 มกราคม 2562
มีนาคม - พฤษภาคม 2562

กิจกรรม
เปpดรับใบสมัครและขอเสนอโครงการ
ประกาศรายชื่อทีมที่เขารอบแรก จํานวน 60 ทีม
กิ จ กรรมเวิ ร กช็ อ ป และนํ า เสนอผลงานตอคณะกรรมการพิ จ ารณา ณ
องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ คลองหา จ.ปทุมธานี
ประกาศรายชื่อทีมที่เขารอบสอง จํานวน 20 ทีม
นําเสนอผลงานในรอบชิงชนะเลิศ ประกาศผลและมอบรางวัล
ทีมที่ไดรับรางวัลชนะเลิศเดินทางไปเขารวมงาน Maker Faire Bay Area
และทัศนศึกษาในสถานที่สําคัญๆ ณ เมือง San Francisco ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
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หมายเหตุ
 นักเรียน-นักศึกษาแตละคนสามารถเขารวมไดเพียง 1 ทีม แตอาจารยสามารถเป/นที่ปรึกษาใหไดมากกวา 1 ทีม
 แตละทีมสามารถเสนอโครงการเพียง 1 โครงการเทานั้น และตองเป/นโครงการที่ยังไมเคยไดรับรางวัลจากการประกวด
ที่ใดมากอน
 ทีมที่เขารอบแรกทั้ง 60 ทีมจะตองเขารวมกิจกรรมเวิรกช็อป และนําเสนอแนวคิดการจัดทําโครงการ รวมทั้งความ
เป/นไปไดในการนําไปใชประโยชนตอคณะกรรมการพิจารณา ในวันที่ 29-30 กันยายน 2561 มิเชนนั้นจะถือวาสละสิทธิ์
 คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ประกอบดวยผู เชี่ ยวชาญดานวิศ วกรรม, ซอฟตแวร การออกแบบ และเทคโนโลยี ดาน
Green Innovation จากหนวยงานหรือบริษัทตางๆ
 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป/นที่สิ้นสุด
 หากพบวามีการคัดลอกหรือดัดแปลงแกไขจากตนแบบของผูอื่น หรือเคยไดรับรางวัลใดจากการประกวดอื่นมากอน จะ
ถือวาชิ้นงานนั้นเป/นโมฆะ หากเป/นกรณีผูไดรับรางวัลในการประกวด จะตองจายเงินชดเชยคืน 3 เทาของมูลคารางวัลที่
ไดรับ
 ทีมที่ไดรางวัลชนะเลิศ ไมสามารถโอนสิ ทธิ์ การเขารวมงาน Maker Faire ในตางประเทศใหผู อื่นได และไมสามารถ
เปลี่ยนรางวัลเป/นเงินสดได
 กรณีที่ไมมีผลงานของผูเขาประกวดทีมใดเหมาะสมสําหรับรางวัลชนะเลิศ สิทธิ์ในการเขารวมงาน Maker Faire ใน
ตางประเทศ จะเป/นของทีมที่ไดรับรางวัลในลําดับถัดไป
 คาใชจายของทีมที่ไดรับรางวัลชนะเลิศในแตละประเภท ในการเดินทางไปตางประเทศ ครอบคลุมคาธรรมเนียมการ
ขอวีซา คาใชจายในการเดินทาง คาที่พัก คาประกันภัยการเดินทาง และคาอาหารรวม 3 มื้อตลอดการเดินทาง แตไม
รวมคาใชจายสวนตัวอื่นๆ และไมรวมคาเดินทางภายในประเทศ
 ผลงานสําเร็จและแบบรางของผลงานที่ไดรับรางวัล บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด และสํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) มีสิทธนําไปเผยแพรในสื่อทุกประเภทเพื่อการประชาสัมพันธและ
เพื่อเป/นประโยชนในทางสังคม
 ผลงานที่ไดรับรางวัลตองยินดีใหโครงการนําไปเผยแพรเพื่อเป/นประโยชนตอสังคม จะไมมีการจําหนาย และผลงาน
ยังคงเป/นสิทธิของผูพัฒนา
 ผูจัดโครงการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตางๆ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
###
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