
ใบสมคัรเข้ารว่มการประกวด  
รางวัลออกแบบเชิงนวัตกรรม 

Design Innovation Contest 2014 
 

ประเภทที่ส่งเข้าผลงานประกวด:   Product Design   Food Design  
(*ทกุประเภทตอ้งจดัท าและสง่แผนธรุกจิมาพรอ้มกบัใบสมคัรดว้ย) 
 อปุกรณท์างการแพทย ์

 เฟอรน์เิจอร ์/ สขุภณัฑ ์

 เครือ่งใชไ้ฟฟา้ / อิเลก็ทรอนกิส ์

 ผลติภณัฑอ์าหาร 
 ผลติภณัฑเ์ครือ่งดืม่  

 บรรจภุณัฑอ์าหารและเครือ่งดืม่ 

 ผลติภณัฑป์ระหยดัพลงังาน 

 ผลติภณัฑจ์ากวสัดชุวีภาพ 

 ผลติภณัฑจ์ากวสัดรุไีซเคลิ 

 อืน่ๆ โปรดระบ.ุ...................................... 
 

ชื่อผู้เสนอผลงาน.................................................................................. ต าแหน่ง....................................................... 
หน่วยงาน .................................................................................................................................................................... 
ที่อยู่.............................................................................................................................................................................. 
โทรศัพทม์ือถือ............................................. โทรสาร ............................................  โทรศัพท์..................................... 
อีเมล…์…………………………......................เว็บไซต.์.................................................................................................   
ชื่อผู้ประสานงาน (ถ้ามี) ....................................................................... ต าแหน่ง....................................................... 
โทรศัพทม์ือถือ (ผู้ประสานงาน) ............................................................อีเมล์…………………………………………… 

 

รายละเอียดเบ้ืองต้นของผลงาน: 
 

ชื่อผลงาน (ภาษาไทย/ภาษาองักฤษ)..........................................................................................................................                

.................................................................................................................................................................................... 
1.  ประเภทของผลงานนวัตกรรม     ผลิตภัณฑ์      กระบวนการผลิต   อื่นๆ......................................... 
 

2. ลักษณะบ่งชี้ความเป็นนวัตกรรม  (โปรดระบุรายละเอียดของความใหม่เด่นชัดของโครงการ) 
………………………………………………….................................................................................................... 
………………………………………………........................................................................................................ 
………………………………………………….................................................................................................... 
………………………………………………….................................................................................................... 

3.    แนวคิดและที่มาของผลงาน 
………………………………………………….................................................................................................... 
………………………………………………........................................................................................................ 
………………………………………………….................................................................................................... 
………………………………………………….................................................................................................... 

4.    ข้อมูลสนับสนุนทางวชิาการของผลงาน 
 สทิธบิตัร       อนสุทิธบิตัร 
 อยู่ระหวา่งการจดสทิธบิตัร (เลขที/่เลขทีค่ าขอ)………………………………………………………… 

 พฒันาจากการออกแบบ/สิง่ประดษิฐ/์งานวจิยั (ในประเทศ/ตา่งประเทศ) 

ระบชุื่อนกัออกแบบ นกัวจิยัและสถาบนั…………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 



 

5.    ข้อมูลด้านเทคโนโลยีหรือกระบวนการผลิต 
อธิบายลักษณะผลงาน แนวคดิการออกแบบ เทคโนโลยทีี่น ามาใช ้วิธแีละขั้นตอนการผลิต 
…………………………………………………....................................................................................................…... 
………………………………………………........................................................................................................ ….. 
…………………………………………………....................................................................................................…... 
…………………………………………………....................................................................................................…... 
…………………………………………………....................................................................................................…
……………………………………………….................................................................................................... ……. 
…………………………………………………....................................................................................................…... 
…………………………………………………....................................................................................................…... 
 

6.   ข้อมูลดา้นธุรกิจ (การตลาด คาดการณ์การขาย) 
 ปริมาณการขาย...............................................................หน่วยต่อเดือน 

รายไดก้ารขาย...................................................บาทตอ่เดอืน 
ใหร้ะบขุนาดและแนวโนม้ของตลาด (อธบิายเกีย่วกบัลกัษณะทัว่ไปของตลาด, มลูคา่ตลาดรวม) 

ตลาดเปา้หมาย คอื 1.................................... 2.....................................3.................................... 
 

 

ข้อตกลงเบ้ืองต้น 
1. ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) จะรักษาความลับทางการค้า/ทางเทคนิค/ข้อสัญญา ของโครงการที่เข้าร่วมประกวด โดยจะเปิดเผย
เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากทาง สนช. และได้ลงนามหนังสือปกปิดความลับไว้กับทาง สนช. แล้วเท่านั้น 

2. ในระหว่างการพิจารณาโครงการของท่าน ท่านจะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของ สนช. ที่ได้รับมอบหมายติดต่อเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วน
ที่เกี่ยวกับการพิจารณาการประกวด 

3. ท่านจะอนุญาตให้ สนช. เผยแพร่โครงการของท่านเพื่อเป็นวิทยาทานต่อสาธารณะ และเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงานของท่าน  
ในส่วนของข้อมูลที่ไม่เกี่ยวกับความลับทางการค้า ทางเทคนิค หรือ ข้อสัญญาใดๆ ที่ท่านมีภาระผูกพันอยู่กับหน่วยงานอื่น  

4. ท่านได้ศึกษาและท าความเข้าใจกับกฎระเบียบต่างๆ ตามหนังสือชี้ชวน สนช. เป็นการถ่องแท้แล้ว 
5. การตัดสินของคณะกรรมการตัดสินที่ได้รับการแต่งตั้งจาก สนช. ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 
6. ผลงานหรือตัวอย่างผลิตภัณฑ์ เอกสาร ที่ส่งเข้าประกวดจะไม่ส้งคืน ยกเว้นจะได้รับการระบุไว้เป็นพิเศษ 

 

 
 ท่านทราบข่าวการจัดประกวดโครงการออกแบบเชิงนวัตกรรมจากแหล่งใด 

  หนังสือพิมพ์ ......................................   รายการวิทยุ ...................................  สถานีโทรทัศน์ชอ่ง ............................... 
  โปสเตอร์ที่ ........................................  จดหมาย     อีเมล์   เว็บไซต์ส านักงานนวตักรรมแห่งชาติ 

 
กรุณาส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ (เพียงช่องทางเดียว) ได้ที ่ 
ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) 73/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรงุเทพฯ 10400 
กรณีต้องการสอบถามข้อมูลเพิม่เติม โทรศัพท์: 02-644 6000 โทรสาร: 02-644 8444 
ในส่วน Product Design ติดต่อคุณธเนศ thanet@nia.or.th  
ในส่วน Food Design ติดต่อคณุวิศรุต wisarut@nia.or.th  
ในส่วน Green Design ติดต่อคุณเฉลิมพงษ์ chalermpong@nia.or.th 
 

 
 
 
 
 



รายระเอียดการจัดประกวดโครงการออกแบบเชิงนวัตกรรม 
เกณฑ์การตัดสิน 
1. ระดับการออกแบบ (Degree of design) 

ผลงานออกแบบเชงินวัตรรมที่ได้รับรางวัลต้องเป็นแนวคิดใหม่ ในระดับโลก ระดับประเทศหรือ ระดับบริษัท 
2. กลยุทธ์ด้านธุรกิจ (Business Strategy) 
    ผลงานออกแบบเชิงนวตักรรมต้องมีการน าเสนอร่างแผนธุรกจิและการวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ  
3. กลยุทธ์ด้านการตลาด (Market Strategy) 
    ผลงานออกแบบเชิงนวตักรรมต้องมีการศึกษาขนาด แนวโนม้และการเติบโตของตลาดในธุรกิจดังกล่าว 
4. กระบวนการบรหิารจัดการ (Management) 
องค์กรหรือทมีที่ส่งผลงานการออกแบบเชงินวัตกรรมต้องแสดงการบริหารจัดการองค์กร รวมทัง้การการจัดการองค์
ความรู้ทัง้ด้านการออกเชิงสร้างสรรค์และเทคโนโลยีได้เป็นอย่างด ี

 

คุณสมบัติผูส้มัคร 
บริษัท/ผู้ประกอบธุรกิจ ที่ต้องการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจดว้ยการออกแบบเชงินวัตกรรม โดยมีความพร้อมของบุคลากร
ประสบการณ์ในระดับมืออาชพี 

 

ประเภทรางวัล 
ด้าน Product Design 
รางวัลชนะเลิศ   1 รางวัล พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท   
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  1 รางวัล พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท   
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  3 รางวัล พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท   
 

ด้าน Food Design 
รางวัลชนะเลิศ   1 รางวัล พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท   
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  1 รางวัล พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท   
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  3 รางวัล พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท   
 

ด้าน Green Design 
ในปี 2557 สนช. ขอให้ผู้ที่สนใจในสาขานี้ส่งประกวดรวมไปในสาขา Product Design 
 

ก าหนดการรับสมัคร 
เปิดรับสมัคร   ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
ปิดรับสมัคร   วันที่ 31 สิงหาคม 2557 
 

การเข้าร่วมประกวด 
1. กรอกรายละเอียดในใบสมัครตามแบบฟอรม์ที่ก าหนด  
2. ร่างแผนธุรกิจ การตลาดและการบริหารจัดการ 
3. บทสรุปความเป็นนวตักรรมไม่เกิน 250 ค า  
4. แนบเอกสารที่เก่ียวข้องกบัผลงาน อาทิ งานน าเสนอของผลงานหรือแผ่นซีดีน าเสนอผลงานหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ โมเดล 
รูปภาพผลงาน ส าเนาเอกสารทางทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ สทิธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ทั้งด้านการประดิษฐ์และด้านการ
ออกแบบ 
 
 
 
 



เกียรติยศแห่งรางวัล 
เงินรางวัลพร้อมโล่และใบประกาศนียบัตร 
ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับสิทธปิระโยชน์ ดังนี ้

- ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์เชิดชูเกยีรติผ่านส่ือมวลชน 
- ได้รับสิทธิให้ใช้ตราสัญลักษณ์ของ ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อประชาสัมพันธห์น่วยงาน เป็นระยะเวลา  
2 ปี นับจากวันทีไ่ด้รับรางวัล 

- ผลงานหรอืผู้ได้รับการคัดเลือกมีโอกาสได้รับทุนสันบสนุนเพือ่ต่อยอดออกสู่เชิงพาณิชย์ ตามกลไกและเงื่อนไข
ของส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท (รายละเอียดศึกษาจาก www.nia.or.th) 

 
 
 


