โครงการ Enjoy Science: Young Makers Contest ปี 4
การประกวดสิง่ ประดิษฐ์สาํ หรับเมกเกอร์รนุ่ ใหม่ ในหัวข้อ“Social Innovations นวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยงยื
ั ่ น”
กติ กาการเข้าประกวด
ประเภทการประกวด
แบ่งการประกวดออกเป็ น 2 ประเภทคือ
(1) นักเรียน-นักศึกษาสายอาชีพ ระดับไม่เกินปริญญาตรี (สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา)
(2) นักเรียน-นักศึกษาสายสามัญ ระดับไม่เกินปริญญาตรี
การส่งใบสมัครและเสนอโครงการสิ่ งประดิ ษฐ์เพื่อเข้าประกวด
(1) ส่งประกวดเป็ นกลุ่ม (ทีม) ประกอบด้วยนักเรียน-นักศึกษา 2 คน และ *ปรึกษาโครงการ 1 คน
*ทีป่ รึกษาโครงการจะต้องบรรลุนิตภิ าวะ และมีคุณวุฒมิ ากกว่าผูเ้ ข้าร่วมประกวด
(2) กรอกข้อมูลการสมัคร พร้อมแนบข้อเสนอโครงการที่ https://www.nstda.or.th/sims/login/ หรือ เฟซบุ๊ก
เพจ Enjoy Science: Young Makers Contest
ขัน้ ตอนการกรอกใบสมัคร
(1) สมาชิกในทีมทุกคนต้องเข้าไปกรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อยืนยันตัวตนในระบบลงทะเบียน
https://www.nstda.or.th/sims/login/

(2) หลังจากกรอกข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนในระบบแล้วจะมี mail ตอบรับ ให้คลิกเข้าไปในลิงค์แล้วกรอก
ข้อมูลการสมัครในระบบให้ครบถ้วน (สามารถดูวธิ กี ารกรอกข้อมูลได้จากคู่มอื หน้าเว็บ)
(3) แนบข้อเสนอโครงการในระบบลงทะเบียน โดยต้องมีอธิบายหลักๆ ดังนี้
3.1 ชื่อผลงาน
3.2 ชื่อสมาชิกในทีมประกอบด้วยนักเรียน-นักศึกษา 2 คน และปรึกษาโครงการ 1 คน
3.3 อธิบายถึงแนวคิดและแรงบันดาลใจในการสรรค์สร้างสิง่ ประดิษฐ์ เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ส่งเสริมความ
เป็ นอยูใ่ นสังคม หรือชุมชน อย่างยังยื
่ น ภายใต้หวั ข้อ “Social Innovations นวัตกรรมเพื่อสังคม
ที่ยงยื
ั ่ น”
3.4 อธิบายลักษณะผลงานทีต่ อ้ งการสร้าง กลุ่มเป้ าหมาย/ผูใ้ ช้ประโยชน์ และความโดดเด่นอื่นๆ
3.5 ข้อมูลประกอบโครงการ (เฉพาะทีเ่ กี่ยวข้อง) อาทิ แบบร่างผลงาน แบบวงจรไฟฟ้ า และ
อิเล็กทรอนิกส์
ซอร์สโค้ดโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3.6 แผนการใช้วสั ดุอุปกรณ์ในโครงการภายในงบประมาณจํานวน 30,000 บาท
หมายเหตุ รายละเอียดทัง้ หมดเป็ นข้อมูลเสนอคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
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ระยะเวลาการรับสมัคร
ส่งใบสมัครได้ตงั ้ แต่ วันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2562 (เวลาเทีย่ งคืน) โดยดูจากวันทีท่ แ่ี สดงในระบบเป็ น
สําคัญ
การตัดสิ นและทีมที่เข้ารอบ
(1) คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ จะคัดเลือกทีมทีเ่ ข้ารอบจากความคิดสร้างสรรค์และแนวคิดเชิงเทคนิคทีใ่ ช้ใน
การสร้างผลงานสิง่ ประดิษฐ์ เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ส่งเสริมความเป็ นอยูใ่ นสังคม หรือชุมชน อย่างยังยื
่ น
ภายใต้หวั ข้อ “Social Innovations นวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยงยื
ั ่ น” เพื่อแก้ปัญหาประเด็นทีห่ ลากหลายใน
สังคม และแรงบันดาลใจในการพัฒนาสิง่ ประดิษฐ์ให้ตรงกลุ่มเป้ าหมาย/ผูใ้ ช้ประโยชน์ และความโดดเด่น
อื่นๆ ความเป็ นไปได้ในการพัฒนาโครงการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาและเงินสนับสนุ นทีก่ ําหนด
(2) ประกาศรายชื่อทีมทีผ่ ่านเข้ารอบแรก จํานวน 60 ทีม ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 (สายอาชีพ 30 ทีม และ
สายสามัญ 30 ทีม) ทางเฟซบุ๊กเพจ Enjoy Science: Young Makers Contest
(3) ทีมทีเ่ ข้ารอบแรกทัง้ 60 ทีม จะได้รบั เงินสนับสนุ น ทีมละ 5,000 บาท เป็ นค่าบริหารจัดการในการเข้าร่วม
กิจกรรมเวิรก์ ชอปเพื่อเสริมความรูท้ างด้านเทคนิค
และนําเสนอแนวคิดของโครงการต่อคณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือก เป็ นเวลา 2 วัน ในวันที่ 28-29 กันยายน 2562 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สริ นิ ธร อุทยาน
วิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
(4) คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผูผ้ ่านเข้ารอบสอง จํานวน 20 ทีม (สายอาชีพ 10 ทีม และสายสามัญ 10
ทีม) โดยทีมทีผ่ ่านเข้ารอบสอง จะได้รบั เงินสนับสนุ นเพื่อจัดทําผลงานสิง่ ประดิษฐ์ทมี ละ 30,000 บาท
(5) ทีมเข้ารอบสองทัง้ 20 ทีม จะต้องนําเสนอผลงานทีแ่ ล้วเสร็จต่อหน้าคณะกรรมการในรอบชิงชนะเลิศ วันที่
18 มกราคม 2563 (ภายในงาน Maker Faire Bangkok 2020)
การประกาศผลผูช้ นะการประกวด
การประกาศผลและจัดแสดงผลงานทีไ่ ด้รบั รางวัลทุกประเภทภายในงาน Maker Faire Bangkok 2020
ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2563 กรุงเทพฯ
โดยผลงานทีไ่ ด้รบั รางวัลชนะเลิศจะได้เดินทางไปร่วมงาน Maker Faire ระดับโลก และทัศนศึกษาใน
สถานทีส่ ําคัญๆ ณ สหรัฐอเมริกา ในปี 2563 (กําหนดการอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามผูจ้ ดั งาน)
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รางวัลสําหรับทีมที่ชนะการประกวด
การประกวดในแต่ละประเภทมีรางวัลดังต่อไปนี้
 รางวัลชนะเลิ ศ จํานวน 2 รางวัล จะได้รบั รางวัลมูลค่ารวม 600,000 บาท ประกอบด้วย
- เกียรติบตั รและทุนการศึกษา มูลค่า 60,000 บาท
- ตั ๋วเครือ่ งบิน ทีพ่ กั ค่าอาหารตลอดการเดินทาง ค่าประกันสุขภาพและประกันอุบตั เิ หตุ ค่าดําเนินการจัดทําวี
ซ่า และค่าใช้จา่ ยเพื่อเข้าร่วมงาน Maker Faire ระดับโลก และทัศนศึกษาในสถานทีส่ าํ คัญๆ ณ
สหรัฐอเมริกา ในปี 2563 มูลค่ารวม 660,000 บาท
 รางวัลรองชนะเลิ ศอันดับ 1 จํานวน 2 รางวัล
- เกียรติบตั รและทุนการศึกษา มูลค่า 60,000 บาท
 รางวัลรองชนะเลิ ศอันดับ 2 จํานวน 2 รางวัล
- เกียรติบตั รและทุนการศึกษา มูลค่า 30,000 บาท
 รางวัล Popular Vote จํานวน 2 รางวัล
- เกียรติบตั รและทุนการศึกษา มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท
 รางวัลชมเชย จํานวน 2 รางวัล
- เกียรติบตั รและทุนการศึกษา มูลค่า 10,000 บาท
ตารางกิ จกรรม
วัน/เดือน/ปี
1 มิถุนายน -31 กรกฎาคม 2562
15 สิงหาคม 2562
28-29 กันยายน 2562

2 ตุลาคม 2562
18-19 มกราคม 2563
พฤษภาคม 2563

กิ จกรรม
เปิ ดรับใบสมัครและข้อเสนอโครงการ
ประกาศรายชื่อทีมทีเ่ ข้ารอบแรก จํานวน 60 ทีม
กิจกรรมเวิรก์ ชอป และนํ าเสนอแนวคิดโครงการต่อคณะกรรมการ
พิจารณา ณ บ้านวิทยาศาสตร์สริ นิ ธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ประกาศรายชื่อทีมทีเ่ ข้ารอบสอง จํานวน 20 ทีม
นําเสนอผลงานสิง่ ประดิษฐ์ในรอบชิงชนะเลิศ/ประกาศผลและมอบรางวัล
ทีมทีไ่ ด้รบั รางวัลชนะเลิศเดินทางเข้าร่วมงาน Maker Faire ระดับโลก
และทัศนศึกษาในสถานทีส่ ําคัญๆ ณ สหรัฐอเมริกา

หมายเหตุ
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• นักเรียน-นักศึกษาแต่ละคนสามารถเข้าร่วมได้เพียง 1 ทีม แต่อาจารย์สามารถเป็ นทีป่ รึกษาให้ได้มากกว่า 1 ทีม
• แต่ละทีมสามารถเสนอโครงการได้เพียง 1 โครงการเท่านัน้ และต้องเป็ นโครงการทีย่ งั ไม่เคยได้รบั รางวัลจากการ
ประกวดทีใ่ ดมาก่อน
• ทีมที่เข้ารอบแรกทัง้ 60 ทีมจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมเวิรก์ ชอป และนํ าเสนอแนวคิดการจัดทําโครงการ รวมทัง้
ความเป็ นไปได้ในการนํ าไปใช้ประโยชน์ต่อคณะกรรมการพิจารณา ในวันที่ 28-29 กันยายน 2562 มิเช่นนัน้ จะ
ถือว่าสละสิทธิ ์
• คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ ประกอบด้วยผูเ้ ชีย่ วชาญด้านวิศวกรรม ซอฟต์แวร์ การออกแบบ และเทคโนโลยีดา้ น
นวัตกรรมจากหน่ วยงานหรือบริษทั ต่างๆ
• การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นทีส่ น้ิ สุด
• หากพบว่ามีการคัดลอกหรือดัดแปลงแก้ไขจากต้นแบบของผูอ้ ่นื หรือเคยได้รบั รางวัลใดจากการประกวดอื่นมา
ก่อน จะถือว่าชิ้นงานนัน้ เป็ นโมฆะ หากเป็ นกรณีได้รบั รางวัลในการประกวด จะต้องจ่ายเงินชดเชยคืน 3 เท่า
ของมูลค่ารางวัลทีไ่ ด้รบั
• ทีมที่ไ ด้รางวัล ชนะเลิศ ไม่ส ามารถโอนสิทธิ ์การเข้า ร่ว มงาน Maker Faire ในต่ างประเทศให้ผู้อ่ ืนได้ และไม่
สามารถเปลีย่ นรางวัลเป็ นเงินสดได้
• กรณีทไ่ี ม่มผี ลงานของผูเ้ ข้าประกวดทีมใดเหมาะสมสําหรับรางวัลชนะเลิศ สิทธิ ์ในการเข้าร่วมงาน Maker Faire
ในต่างประเทศ จะเป็ นของทีมทีไ่ ด้รบั รางวัลในลําดับถัดไป/หรือตามแต่คณะกรรมการเห็นสมควร
• ค่าใช้จ่ายของทีมทีไ่ ด้รบั รางวัลชนะเลิศ ในการเดินทางไปต่างประเทศ ครอบคลุมค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า ค่า
ตั ๋วเครื่องบินในการเดินทางระหว่างประเทศ ค่าที่พกั ค่าประกันภัยการเดินทางและอุบตั เิ หตุ ค่าอาหารรวม 3
มือ้ ตลอดการเดินทาง และค่าใช้จ่ายเพื่อเข้าร่วมงาน Maker Faire ระดับโลก และทัศนศึกษาในสถานทีส่ ําคัญๆ
ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ไม่รวมค่าใช้จา่ ยส่วนตัวอื่นๆ และไม่รวมค่าเดินทางภายในประเทศ
• ผลงานสําเร็จและแบบร่างของผลงานที่ได้รบั รางวัล บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด และ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีสทิ ธ์นําไปเผยแพร่ในสื่อทุกประเภทเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์และเพื่อเป็ นประโยชน์ในทางสังคม
• ผลงานที่ได้รบั รางวัลต้องยินดีให้โครงการนํ าไปเผยแพร่เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อสังคม จะไม่มกี ารจําหน่ าย และ
ผลงานยังคงเป็ นสิทธิของผูพ้ ฒ
ั นา
• ผูจ้ ดั โครงการประกวดขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงต่างๆ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
###
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