


รางวัลที่ 1 Gold Award 
เงินรางวัล 100,000 บาท

รางวัลที่ 2 Silver Award 
เงินรางวัล 50,000  บาท 

รางวัลที่ 3 Bronze Award 
เงินรางวัล 30,000  บาท 

รางวัลชมเชย 10,000 บาท   
 จำานวน  2 รางวัล

หมายเหตุ  สำ�หรับผลง�นที่ชนะเลิศที่ 1 จะได้รับสิทธิ์ประช�สัมพันธ์ผ่�นหน้�สื่อหลักต่�งๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ เป็นต้น

Medical  Device Inno Awards 2018
ภายใต้แนวคิด 

Make it better 
กลุ่มนักศึกษาและบุคคลทั่วไป 



กติกาการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 

1. ให้ผู้สมัครส่งผลง�นในรูปแบบบอร์ดนำ�เสนอผลง�น พร้อมเล่มนำ�เสนอผลง�น (Portfolio)  

โดยมีร�ยละเอียดดังนี้

 • บอร์ดนำ�เสนอผลง�น จำ�นวน 2 บอร์ด แบ่งเป็น 

  บอร์ดที่ 1  ภ�พสเก็ตช์ผลง�นแนวคิดนวัตกรรม

  บอร์ดที่ 2  แรงบันด�ลใจในก�รสร้�งสรรค์ผลง�น ในกระด�ษขน�ด A3 (36x48 ซม.) แนวตั้ง

หรอืแนวนอน และติดภ�พลงฟวิเจอร์บอรด์ ขน�ด A3 (36x48 ซม.) พรอ้มใสช่ือ่ผลง�น, ชือ่ผูส้ง่ผลง�น 

หรือชื่อทีม, เบอร์โทรศัพท์, ชื่อหน่วยง�น/สถ�นศึกษ� 

 • เล่มนำ�เสนอผลง�น (Portfolio) ขน�ด A4 จำ�นวนไม่เกิน 10 หน้�กระด�ษ ประกอบด้วย 

 - ก�รบรรย�ย แนะนำ� อธิบ�ยที่ม�และหลักก�รคร่�วๆ ของผลง�น เช่นกลุ่มเป้�หม�ยหรือ 

ผู้ใช้ประโยชน์ที่ได้รับ เทคโนโลยีที่รองรับ เป็นต้น

 - Business Model คร่�วๆ ว่�ธุรกิจที่เกิดจ�กผลง�นเข้�ประกวด มีแนวท�งดำ�เนินก�รอย่�งไร 

เช่น ตัวอย่�งกลุ่มลูกค้� คว�มต้องก�ร ก�รแข่งขัน ก�รห�แหล่งเงินทุน ก�รทำ�ตล�ด เป็นต้น

2. อ�จจะมีข้อมูลเสริม (ถ้�มี) เป็นไฟล์ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งดังต่อไปนี้ 

 • วิดีโอ ประกอบคว�มย�วไม่เกิน 3 น�ที ในรูปแบบ avi, wmv, mov, mp4, mpeg หรือ 3gp  

และไม่ใช้ Special Codes (Coders/decoders) ต่�งๆ ซ่ึงอ�จทำ�ให้คณะกรรมก�รไม่ส�ม�รถ 

เปิดไฟล์ได้ 

 • สไลด์ ไม่เกิน 10 สไลด์ ในรูปแบบ pdf หรือ ppt/pptx 

 • เสียงประกอบคว�มย�วไม่เกิน 3 น�ที ในรูปแบบ wav,wma หรือ mp3  

 • บันทึกในรูปแบบ CD นำ�ส่งพร้อมใบสมัคร 

3. แนบใบสมัครเข้�ร่วมประกวดของแต่ละผลง�น และแผ่น CD บรรจุไฟล์ต้นฉบับ (ในรูปแบบ pdf 

หรือ doc/docx โดยมีขน�ดไม่เกิน 50 MB)ม�พร้อมกับบอร์ด และเล่มนำ�เสนอผลง�น (Portfolio) 

  

4. กำ�หนดส่งผลง�นภ�ยในวันที ่30 เมษ�ยน 2561 (โดยจะนบัจ�กวนัทีผ่ลง�นส่งถงึสำ�นกัง�นเท่�นัน้)

5. ท�งคณะกรรมก�ร คัดเลือกผลง�น จ�กผู้สมัครทั้งหมด ให้เหลือเพียง 10 ทีมที่เข้�รอบ และ 

ประก�ศผลก�รคัดเลือกภ�ยในวันที่ 9 พฤษภ�คม 2561 เพ่ือนัดหม�ยเข้�ร่วมแสดงผลง�นต่อ 

คณะกรรมก�ร ในวันตัดสินรอบสุดท้�ย ซึง่ทัง้ 10 ทมีทีเ่ข้�รอบจะต้องผลติชิน้ง�นต้นแบบ (Prototype) 

ภ�ยในวนัที ่25 พฤษภ�คม 2561 เพือ่นำ�เสนอต่อคณะกรรมก�รในวนัตดัสนิรอบสดุท้�ย โดยกรมส่งเสรมิ 

อุตส�หกรรมสนับสนุนงบประม�ณในก�รผลิตชิ้นง�นต้นแบบ ให้ทีมละไม่เกิน 15,000 บ�ท 



คุณสมบัติของผู้สมัครร่วมโครงการ

1. ผู้มีสิทธิ์ส่งผลง�นเข้�ร่วมโครงก�ร ได้แก่ นิสิตนักศึกษ�ที่กำ�ลังศึกษ�อยู่ในระดับอ�ชีวศึกษ�และ

 ระดับอุดมศึกษ� หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ

2. ไม่จำ�กัดสัญช�ติ อ�ยุ และเพศ 

3. ส�ม�รถส่งผลง�นแนวคิดนวัตกรรมได้ทั้งร�ยบุคคลและทีมโดยมีสม�ชิกทีมละไม่เกิน 5 คน 

4. ผู้สมัครแต่ละคนส�ม�รถเป็นสม�ชิกได้ไม่เกิน 3 ทีม 

5. ผู้ส่งผลง�นส�ม�รถส่งผลง�นได้ม�กกว่� 1 ผลง�น แต่มีสิทธิ์ได้รับร�งวัลสูงสุดเพียง 1 ร�งวัล

6. ผู้สมัครส�ม�รถจัดห�ผู้สนับสนุนได้ อย่�งไรก็ต�มห�กผลง�นผ่�นเข้�สู่รอบของก�รประกวด  

 ผู้สนับสนุนต้องยินยอมให้ส�ม�รถเผยแพร่ผลง�นต่อส�ธ�รณะได้ 

7. ผู้สนับสนุนโครงก�รประกวด ไม่ส�ม�รถให้ก�รสนับสนุนผู้สมัครได้ 

8. ผลง�นท้ังหมดหรือส่วนใดส่วนหน่ึงของผลง�นที่ส่งเข้�ร่วมโครงก�ร ต้องไม่ละเมิดทรัพย์สิน 

 ท�งปัญญ�ของผู้อื่น และต้องไม่เป็นผลง�นที่ได้ม�โดยมิชอบด้วยกฎหม�ย ห�กถูกตรวจสอบพบ 

 ภ�ยหลังจะถือเป็นโมฆะ และถูกเรียกร�งวัลคืนทั้งหมด โดยผู ้ส่งผลง�นจะต้องรับผิดชอบ 

 คว�มเสียห�ยทั้งหมด 

9. ผู้สมัครยินยอมให้สิทธิ์ในก�รตีพิมพ์และแสดงผลง�นที่ส่งเข้�ประกวด ทั้งนี้จะไม่มีก�รเปิดเผย 

 ข้อมูลที่เป็นคว�มลับท�งธุรกิจ หรือนัยสำ�คัญของผลิตภัณฑ์แต่อย่�งใด

10. เง่ือนไขอืน่ๆ นอกเหนือจ�กข้อกำ�หนดข้�งต้นให้อยูใ่นดลุยพนิจิของคณะกรรมก�รโดยผลก�รตดัสนิ 

 ของคณะกรรมก�รถือเป็นเด็ดข�ดและสิ้นสุด 



 เกณฑ์การตัดสินการประกวด 

 ส่วนที่ 1  แฟ้มและบอร์ดก�รบรรย�ยแนวคิดนวัตกรรม  

 ส่วนที่ 2  กระบวนก�ร แนวคิดก�รพัฒน�นวัตกรรม  

 ส่วนที่ 3  คุณค่�และประโยชน์ของนวัตกรรม  

 ส่วนที่ 4  คว�มคิดสร้�งสรรค์ 

 ส่วนที่ 5  ก�รนำ�เสนอ    
               

 ก�รประกวดแนวคิดนวัตกรรมท�งก�รแพทย์สำ�หรับผู้สูงอ�ยุหรือผู้พิก�ร มีแนวคิดเพื่อสนับสนุน

ให้มีก�รสร้�งสรรค์ผลง�น หรือแนวคิดนวัตกรรมในรูปแบบต่�งๆ เพ่ือลดทอนหรือขจัดอุปสรรค 

ในก�รดำ�รงชีวิตของผู้สูงอ�ยุหรือคนพิก�ร และตอบสนองก�รใช้ง�นอย่�งเท่�เทียมกันระหว่�ง 

ผู้สูงอ�ยุ ผู้พิก�ร และประช�ชนทั่วไป โดยเป็นแนวคิดใหม่ที่ส�ม�รถใช้ง�นได้โดยง่�ย เพ่ือยกระดับ 

คุณภ�พชีวิตของคนสูงอ�ยุและคนพิก�ร ให้ดีข้ึนเทียบเท่�กับคนทั่วไปต�มจุดประสงค์ของง�น  

ประกวดแนวคดินวตักรรมท�งก�รแพทย์สำ�หรบัผูส้งูอ�ยหุรอืผูพ้กิ�ร พจิ�รณ�จ�กลกัษณะผลง�นทีส่่ง

ประกวดต�มหัวข้อดังต่อไปนี้

 • เป็นผลง�นที่คิดค้นขึ้นใหม่หรือพัฒน�ปรับปรุงให้เหม�ะสมกับก�รใช้ง�นปร�ศจ�กผลกระทบ 

ต่อร่�งก�ย จิตใจและสิ่งแวดล้อม

 • เป็นผลง�นที่เกิดประโยชน์ต�มวัตถุประสงค์ และมีคว�มปลอดภัยในก�รใช้ง�น

 • ผลง�นที่เสนอต้องเป็นของผู้สมัครโดยไม่ลอกเลียนแบบผู้อื่น หรือนำ�ผลง�นของบุคคลอื่น 

ม�แอบอ้�ง 

 • มีรูปแบบที่เอื้อต่อก�รส่งเสริมก�รพัฒน�อย่�งมีประสิทธิภ�พ

 • มีคว�มคิดสร้�งสรรค์ และมีคว�มสวยง�ม 

 • มีคว�มสอดคล้องกับยุคสมัย ส�ม�รถรองรับก�รพัฒน�นวัตกรรมในอน�คต

 • ผลก�รตัดสินของคณะกรรมก�รฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด



สถานที่ส่งผลงานการประกวด 

• ส่งผลงานด้วยตนเอง หรือจัดส่งทางไปรษณีย์มาที่ 

 ฝ่ายการตลาด ชั้น3 สถาบันพลาติก อาคารสำานักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 

 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระร�ม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110  

 โทร 0 2391 5340-43 ต่อ 421, 215 

 สอบถ�มร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณไพศาล (ตั้ม) โทร 08 9490 8270

 ดูแผนที่ส่งผลงานได้ที่ www.thaiplastics.org

• กำาหนดส่งผลงาน ครั้งที่  1   

 ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 30 เมษายน 2561 

 (โดยจะนับจ�กวันที่ผลง�นส่งถึงสำ�นักง�นเท่�นั้น)

 ประก�ศผลผู้ผ่�นเข้�รอบ 10 ทีม

 ภายในวันที่  9 พฤษภาคม 2561

• กำาหนดส่งผลงาน ครั้งที่ 2

 สำ�หรับผู้ที่ผ่�นเข้�รอบ 10 ร�ยชื่อสุดท้�ย กำ�หนดส่งชิ้นง�นต้นแบบ (Prototype) 

 ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

• ประกาศผลและจัดแสดงผลงานพร้อมมอบรางวัลชนะเลิศ ในเดือน มิถุนายน 2561



ชื่อผลง�น ……………………………………………………………………….…………………………………………….…..

ชื่อทีม (กรณีส่งผลง�นเป็นทีม) ………………………………………..…………………………………………………….…..

ชื่อผู้ส่งผลง�น น�ย/น�งส�ว/น�ง (ภ�ษ�ไทย)…………………………………………..……………………………………….

Miss/Mr/Mrs/Ms (English)……………………………………………………………………….……………………………….

หม�ยเลขบตัรประช�ชน/หม�ยเลขหนงัสอืเดินท�ง ………………………………………………………………………………

อ�ยุ ………………ปี 

อ�ชีพ   นิสิต/นักศึกษ�  รับร�ชก�ร   พนักง�นบริษัท/ลูกจ้�ง  ธุรกิจส่วนตัว

    อื่นๆ ( กรุณ�ระบุ ) ……………………………….………………………………………………….…

ชือ่สถ�บนั/หนว่ยง�น …………………………………………………………………….…………….…………….……………

ตำ�แหนง่ ………………………………………………………….…………….…………….…………….…………………………

ทีอ่ยู ่……………………………………………………………………………………………………….……………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………

เบอรโ์ทรตดิตอ่/มอืถือ ……………………………………………..………………….………………….………………….………

อเีมล…์.…………………..………………………………………………….………………….………………….………………….

กรุณ�กรอกใบสมัครให้ครบทุกท่�น (กรณีสมัครเป็นทีม ส�ม�รถสำ�เน�ใบสมัครได้) 

ส่งใบสมัครพร้อมกับบอร์ดและเล่มนำ�เสนอผลง�น (Portfolio) ม�ที่ 

ฝ่ายการตลาด ชั้น3 สถาบันพลาติก อาคารสำานักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 

86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระร�ม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110  

โทร 0 2391 5340-43 ต่อ  421, 215 

สอบถ�มเพิ่มเติมที่ คุณไพศาล (ตั้ม)  โทร 08 9490 8270 

ใบสมัครเข้าร่วมประกวดผลงาน

“นวัตกรรมทางการแพทย์สำาหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการ”

Medical  Device Inno Awards 2018
ภายใต้แนวคิด  Make it better

กองพัฒน�นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตส�หกรรม กรมส่งเสริมอุตส�หกรรม 


