
(สําเนา)                   
 

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
เรื่อง  การเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ :  

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น  ประจําปี  ๒๕๕๖ 
................................................................. 

 
 

  ด้วยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนคนไทย      
ที่มีความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ  เป็นประโยชน์ต่อสังคมและ               
เสริมสมรรถนะของประเทศในด้านการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้น  และเพื่อให้นโยบายนี้บรรลุผลสําเร็จด้วยดี               
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  จึงได้จัดให้มีรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นขึ้นเป็นประจําทุกปี 
  สําหรับปี  ๒๕๕๖  นี้ วช. ได้กําหนดระยะเวลาให้ผู้ประสงค์จะเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้น          
เพื่อขอรับรางวัลฯ ประจําปี ๒๕๕๖ จัดทํารายละเอียดตามข้อกําหนดที่แนบท้ายประกาศ ส่งถึงส่วนวิจัยเกียรติคุณ  
ภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ๑๙๖  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว          
เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๙๐๐  ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ 
  ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ส่วนวิจัยเกียรติคุณ  ภารกิจบริหารจัดการ-
ผลงานวิจัย  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๕๓๐, ๕๓๙, ๕๑๖,       
๐ ๒๕๗๙ ๒๒๘๘ โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๒๒๘๘ , ๐ ๒๕๗๙ ๐๔๕๕  ได้ทุกวันในเวลาราชการหรือทาง 
www.nrct.go.th   
 
 
 
                       ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๕๔   
 
             
                           (ลงชื่อ)                 สุทธิพร  จิตต์มิตรภาพ 
                                                               (ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร  จิตต์มิตรภาพ) 
                                                                      เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
 
                           สําเนาถูกต้อง 
 
  
                (นางสาวสุกัญญา  ธีระกูรณ์เลิศ) 
                ผู้อํานวยการกองส่งเสริมการวิจัย 
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อํานวยการภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย  
 
 



(สําเนา) 
ระเบียบสภาวิจัยแห่งชาต ิ

ว่าด้วยการให้รางวัลผลงานประดิษฐค์ิดค้น   
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

       
 

ด้วยเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติว่าด้วยการให้รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น    
ให้เหมาะสมย่ิงขึ้น  และเป็นประโยชน์ต่อสังคม และเสริมสมรรถนะของประเทศในการวิจัย คณะกรรมการบริหาร  
สภาวิจัยแห่งชาติ  จึงมีมติให้วางระเบียบไว้  ดังน้ี 

ข้อ  ๑  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติว่าด้วยการให้รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น 
พ.ศ. ๒๕๕๑” 

ข้อ  ๒  ให้ยกเลิก “ระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติว่าด้วยการให้รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น พ.ศ. 
๒๕๔๒”  และให้ใช้ระเบียบน้ีแทน 

ข้อ  ๓  ในระเบียบน้ี 
“รางวัล” หมายถึง  เงิน  หรือสิ่งอ่ืนใดที่ให้เป็นรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นซึ่งได้รับอนุมัติ

จากคณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติแล้ว 
“ผลงาน” หมายถึง  ผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่เสนอขอรับรางวัลจากสํานักงานคณะกรรมการ        

วิจัยแห่งชาติ  
“ผลงานประดิษฐ์คิดค้น” ที่เสนอขอรับรางวัลจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ   

หมายถึง  ผลงาน  ผลผลิต  ผลิตภัณฑ์  กรรมวิธี  กระบวนการ  วิธีการ  มาตรการหรือระบบ  ตลอดจนนวัตกรรม  
วิทยาการต่างๆ ที่ ดีเด่นและพิสูจน์แล้วว่าเป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติในทุกสาขาวิชาการของ            
สภาวิจัยแห่งชาติ  ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ด้านวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม ด้านเกษตรศาสตร์
และอุตสาหกรรมการเกษตร  ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์  ด้านวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช  ด้านมนุษยศาสตร์  และ
ด้านสังคมศาสตร์ 

“สํานักงาน” หมายถึง  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  (วช.) 
“คณะบุคคล” หมายถึง  คณะผู้ประเมิน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้  ประสบการณ์ และ   

มีความเช่ียวชาญในผลงานของสาขาวิชาการน้ันๆ 
ข้อ  ๔  การเสนอผลงานเพ่ือขอรับรางวัล 

(๑)  ผู้เสนอผลงานเพ่ือขอรับรางวัล 
(๑)  ผู้ประดิษฐ์คิดค้นที่ประสงค์จะขอรับรางวัลตามระเบียบน้ี ต้องมีสัญชาติไทย แต่ในกรณี

ดําเนินการประดิษฐ์คิดค้นเป็นคณะ  ผู้เป็นหัวหน้าผู้ประดิษฐ์ต้องมีสัญชาติไทย  ซึ่งอาจมีชาวต่างชาติเป็นผู้ร่วม       
ทําการประดิษฐ์คิดค้นด้วยก็ได้  และต้องเสนอรายละเอียดของผลงานต่อสํานักงาน  เพ่ือพิจารณาภายในระยะเวลา          
ที่กําหนด 

 
 

/(๒)  ผลงานที่... 



-๒- 
 

(๒)  ผลงานที่ได้รับรางวัลควรต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ใดหลักเกณฑ์หน่ึง  หรือหลายหลักเกณฑ์ 
ดังน้ี 

     ๑)  เป็นผลงานที่เกิดจากความคิดริเริ่ม และความเพียรพยายามของผู้ประดิษฐ์คิดค้นเอง  
ซึ่งเป็นของใหม่  หรือปรับปรุงให้ดีขึ้น 

     ๒)  ทรัพยากรท่ีใช้ในการประดิษฐ์คิดค้น  ส่วนใหญ่เป็นทรัพยากรท่ีมีในประเทศไทย 
     ๓)  มีประโยชน์หรือมีคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และ/หรือ การพัฒนา

ประเทศ 
     ๔)  เป็นผลงานที่มีคุณค่าทางวิชาการ 
     ๕)  เป็นผลงานที่มีศักยภาพในการพัฒนาไปสู่ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือนําไปใช้

ประโยชน์ในทางอื่นได้ 
     ๖)  เป็นสิ่งที่ ได้พิสูจน์หรือประจักษ์ชัดอย่างเป็นรูปธรรมแล้วว่าเป็นประโยชน์          

แก่เศรษฐกิจ  สังคม  และความม่ันคงต่อประเทศชาติ 
(๓)  การให้รางวัล 
(๑)  ให้จ่ายเงินรางวัล และมอบเหรียญรางวัล  และประกาศนียบัตรเกียรติคุณแก่ผู้ประดิษฐ์

คิดค้น และผู้ร่วมประดิษฐ์คิดค้นทุกคนที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัลในด้านต่างๆ โดยมีรางวัล  ดังน้ี   
ก.  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

        รางวัลระดับดีเย่ียม         หน่ึงรางวัล  รางวัลละ  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  และเหรียญทอง 
        รางวัลระดับดีเด่น       หน่ึงรางวัล  รางวัลละ  ๒๕๐,๐๐๐  บาท  และเหรียญเงิน 
        รางวัลระดับดี       หน่ึงรางวัล  รางวัลละ  ๑๕๐,๐๐๐  บาท  และเหรียญทองแดง 
        รางวัลประกาศเกียรติคุณ  สองรางวัล   รางวัลละ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
 

ข.  ด้านวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม 
        รางวัลระดับดีเย่ียม         หน่ึงรางวัล  รางวัลละ  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  และเหรียญทอง 
        รางวัลระดับดีเด่น       หน่ึงรางวัล  รางวัลละ  ๒๕๐,๐๐๐  บาท  และเหรียญเงิน 
        รางวัลระดับดี       หน่ึงรางวัล  รางวัลละ  ๑๕๐,๐๐๐  บาท  และเหรียญทองแดง 
        รางวัลประกาศเกียรติคุณ  สองรางวัล   รางวัลละ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
 

ค.  ด้านเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมการเกษตร 
        รางวัลระดับดีเย่ียม         หน่ึงรางวัล  รางวัลละ  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  และเหรียญทอง 
        รางวัลระดับดีเด่น       หน่ึงรางวัล  รางวัลละ  ๒๕๐,๐๐๐  บาท  และเหรียญเงิน 
        รางวัลระดับดี       หน่ึงรางวัล  รางวัลละ  ๑๕๐,๐๐๐  บาท  และเหรียญทองแดง 
        รางวัลประกาศเกียรติคุณ  สองรางวัล   รางวัลละ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
 

/ง.  ด้านวิทยาศาสตร์... 



-๓- 
 

ง.  ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
        รางวัลระดับดีเย่ียม         หน่ึงรางวัล  รางวัลละ  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  และเหรียญทอง 
        รางวัลระดับดีเด่น       หน่ึงรางวัล  รางวัลละ  ๒๕๐,๐๐๐  บาท  และเหรียญเงิน 
        รางวัลระดับดี       หน่ึงรางวัล  รางวัลละ  ๑๕๐,๐๐๐  บาท  และเหรียญทองแดง 
        รางวัลประกาศเกียรติคุณ  สองรางวัล   รางวัลละ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
 
   จ.  ด้านวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช 
        รางวัลระดับดีเย่ียม         หน่ึงรางวัล  รางวัลละ  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  และเหรียญทอง 
        รางวัลระดับดีเด่น       หน่ึงรางวัล  รางวัลละ  ๒๕๐,๐๐๐  บาท  และเหรียญเงิน 
        รางวัลระดับดี       หน่ึงรางวัล  รางวัลละ  ๑๕๐,๐๐๐  บาท  และเหรียญทองแดง 
        รางวัลประกาศเกียรติคุณ  สองรางวัล   รางวัลละ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
 

ฉ.  ด้านมนุษยศาสตร์ 
        รางวัลระดับดีเย่ียม         หน่ึงรางวัล  รางวัลละ  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  และเหรียญทอง 
        รางวัลระดับดีเด่น       หน่ึงรางวัล  รางวัลละ  ๒๕๐,๐๐๐  บาท  และเหรียญเงิน 
        รางวัลระดับดี       หน่ึงรางวัล  รางวัลละ  ๑๕๐,๐๐๐  บาท  และเหรียญทองแดง 
        รางวัลประกาศเกียรติคุณ  สองรางวัล   รางวัลละ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
 

ช.  ด้านสังคมศาสตร์ 
        รางวัลระดับดีเย่ียม         หน่ึงรางวัล  รางวัลละ  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  และเหรียญทอง 
        รางวัลระดับดีเด่น       หน่ึงรางวัล  รางวัลละ  ๒๕๐,๐๐๐  บาท  และเหรียญเงิน 
        รางวัลระดับดี       หน่ึงรางวัล  รางวัลละ  ๑๕๐,๐๐๐  บาท  และเหรียญทองแดง 
        รางวัลประกาศเกียรติคุณ  สองรางวัล   รางวัลละ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
 
  อน่ึง  หากไม่มีผลงานสมควรได้รับรางวัลระดับดีเย่ียม  รางวัลระดับดีเด่น  หรือรางวัลระดับดี       
ในด้านใด  และมีเงินรางวัลที่ยังไม่ได้จ่าย ให้นําเงินรางวัลที่ยังไม่ได้จ่ายไปเพ่ิมจํานวนรางวัลในระดับรองลงมา          
ที่สมควรได้รับรางวัลในด้านน้ันๆ หรือต่างด้านกันได้  และหากมีผลงานที่มีคุณภาพและควรสนับสนุนให้ได้รับรางวัล
มากกว่าที่กําหนดไว้ข้างต้น  ให้สํานักงานฯ นําเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ  
เพ่ือพิจารณาอนุมัติเป็นคราวๆ ไป  แต่ทั้งน้ีเงินรางวัลที่จ่ายรวมกันในทุกด้านต้องไม่เกิน  ๗,๗๐๐,๐๐๐  บาท 
 

 
 

/ข้อ  ๕  การพิจารณา... 
 



-๔- 
 

  ข้อ  ๕  การพิจารณาตัดสินและอนุมัติ 
  ให้คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ  เป็นผู้พิจารณาช้ีขาดและอนุมัติให้รางวัล         

โดยอาจต้ังคณะบุคคลขึ้นช่วยพิจารณา   และให้ความเห็น  และข้อเสนอแนะได้ 
         ทั้ง น้ี ผลการตัดสินรางวัลของคณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติให้เป็นที่สุด              

จะอุทธรณ์มไิด้ และหากพบหลักฐานในภายหลังว่าผู้ได้รับรางวัลกระทําผิดจรรยาบรรณนักวิจัยในผลงานที่ได้รับรางวัล  
คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติสามารถพิจารณาเพิกถอนผลการตัดสินและเรียกคืนรางวัลที่รับไปแล้วทั้งหมด 

ข้อ  ๖  ให้เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบน้ี และมีอํานาจ        
ออกข้อกําหนดว่าด้วยวิธีปฏิบัติต่างๆ ที่เก่ียวข้องและไม่ขัดต่อระเบียบน้ีได้ตามความเหมาะสม 
  ข้อ  ๗  ให้ระเบียบน้ีมีผลบังคับใช้ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 
 
 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

                   (ลงช่ือ)             ธีระ   สูตะบุตร 
(ศาสตราจารย์ธีระ  สูตะบุตร) 

ประธานกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สําเนาถูกต้อง 

 

(นายธีรวัฒน์  บุญสม) 
หัวหน้าส่วนวิจัยเกียรติคุณ                                                                                                              



(สําเนา) 
ข้อกําหนดสาํนักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาต ิ

ในการเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อขอรับรางวัลผลงานประดิษฐค์ิดค้น  
พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

      
 

  เพ่ือให้การปฏิบัติในการเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพ่ือขอรับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น       
เป็นไปโดยเรียบร้อย  อาศัยระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติ  ว่าด้วยการให้รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น พ.ศ. ๒๕๕๑       
ข้อ  ๖  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  จึงเห็นสมควรออกข้อกําหนด  ดังน้ี 
  ข้อ  ๑  ข้อให้ยกเลิกข้อกําหนดสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ในการเสนอผลงาน     
ประดิษฐ์คิดค้น  เพ่ือขอรับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น พ.ศ. ๒๕๔๒  ฉบับประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  มีนาคม  ๒๕๔๒ 
  ข้อ  ๒  ผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่จะเสนอขอรับรางวัลฯ ให้เป็นไปตามระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติ      
ว่าด้วยการให้รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
  ข้อ  ๓  ผู้เสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพ่ือขอรับรางวัลฯ  ต้องจัดทําเอกสารรายละเอียดเก่ียวกับ
ผลงานฯ ตามแบบที่กําหนด ส่งยังสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  จํานวน  ๑๕  ชุด  (ตัวจริง ๑ ชุด และสําเนา   
๑๔  ชุด)  ดังน้ี 

(๑) ใบนําส่งเอกสารและสิ่งของในการเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพ่ือขอรับรางวัลฯ  
ตามแบบ  วช. ๑ ป 

   (๒)  ใบเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้น  เพ่ือขอรับรางวัลฯ ตามแบบ วช. ๒  ป 
   (๓)  รูปภาพผลงานประดิษฐ์คิดค้น  (ภาพสี) 
   (๔)  สําเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือสําเนาหลักฐานการย่ืนขอสิทธิบัตร  
                                   (ถ้ามี) 
   (๕)  หนังสือหรือหลกัฐานแสดงความเป็นเจ้าของผลงานประดิษฐ์คิดค้น 
    ๕.๑)  หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาระดับผู้อํานวยการกอง คณบดี หรือ
ตําแหน่งที่เทียบเท่า  (ถ้าเป็นผลงานประดิษฐ์คิดค้นจากงานในหน้าที่ราชการของข้าราชการพลเรือน และพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ) 
    ๕.๒)  หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาระดับปลัดกระทรวงกลาโหม หรือตําแหน่ง                 
ที่เทียบเท่า (ถ้าเป็นผลงานประดิษฐ์คิดค้นจากงานในหน้าที่ราชการของข้าราชการ หรือลูกจ้างสังกัดกระทรวงกลาโหม 
และ/หรือเป็นผลงานประดิษฐ์คิดค้น ที่เป็นอาวุธยุทโธปกรณ์หรือสิ่งที่เก่ียวข้องกับความม่ันคงของประเทศ)                               
    ๕.๓)  หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาระดับต้ังแต่ผู้จัดการ  ผู้อํานวยการ  หรือ
คณบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไป  (ถ้าเป็นผลงานฯ  จากงานในหน้าที่ของหน่วยงานภาคเอกชน) 
    ๕.๔)  เอกสารที่เป็นหลักฐานการนําผลงานประดิษฐ์คิดค้นไปใช้ประโยชน์  และ
เอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  เช่น  สําเนาสิ่งพิมพ์เผยแพร่ ฯลฯ (ถ้ามี) 
    ๕.๕)  วีดีทัศน์ซึ่งแสดงถึงหลักการ ขั้นตอน และกรรมวิธีที่ใช้ในการประดิษฐ์คิดค้น 
ตลอดจนการใช้ประโยชน์ของผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่เสนอขอรับรางวัล  จํานวน ๑๕ ชุด  ความยาวของเน้ือหาและ
คําบรรยายไม่เกิน ๑๕ นาที 
  ทั้งน้ี  เอกสารต่างๆ  ตามข้อ  ๓  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ขอสงวนสิทธ์ิจะไม่ส่งคืน  
ให้ผู้เสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้น 
 
 

/ข้อ  ๔  ผู้เสนอผลงาน... 



-๒- 
 

  ข้อ  ๔  ผู้เสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้น  เพ่ือขอรับรางวัลฯ 
   ๔ .๑  ต้องระบุรายละเอียดเก่ียวกับจุดเร่ิมต้น  หรือที่มาของการประดิษฐ์คิดค้น หลักการ  
และขั้นตอน รวมทั้งกรรมวิธีที่ใช้ในการประดิษฐ์คิดค้นตามที่กําหนดไว้ในใบเสนอผลงานฯ (แบบ วช. ๒ ป)  ให้ชัดเจน 
   ๔ .๒  ต้องระบุให้ชัดเจนว่าผลงานประดิษฐ์คิดค้นอยู่ในวิทยาการด้านใด  ดังต่อไปน้ี 
    ก.  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย 
     (๑)  สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา
คณิตศาสตร์และสถิติ  ฟิสิกส์  ดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์เก่ียวกับโลกและอวกาศ ธรณีวิทยา อุทกวิทยา สมุทรศาสตร์   
อุตุนิยมวิทยา ฟิสิกส์ของสิ่งแวดล้อม และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
     (๒)  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์   ประกอบด้วยกลุ่มวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม การสื่อสารด้วยดาวเทียม การสื่อสารเครือข่าย  การสํารวจและรับรู้จากระยะไกล  
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์ เทคนิคพิพิธภัณฑ์และภัณตาคาร 
และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
    ข.  ด้านวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม  ประกอบด้วย 
     (๑)  สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย ประกอบด้วยกลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์อุตสาหกรรมวิจัย และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
    ค.  ด้านเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมการเกษตร  ประกอบด้วย 

(๑)  สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา  ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ทรัพยากรพืช      
การป้องกันกําจัดศัตรูพืช  ทรัพยากรสัตว์  ทรัพยากรประมง  ทรัพยากรป่าไม้  ทรัพยากรนํ้าเพ่ือการเกษตร 
อุตสาหกรรมเกษตร   ระบบเกษตร  ทรัพยากรดิน  ธุรกิจการเกษตร วิศวกรรมและเคร่ืองจักรกลการเกษตร  
สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  และอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง                                          
    ง.  ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกอบด้วย 
     (๑)  สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์  ประกอบด้วยกลุ่มวิชา  วิทยาศาสตร์
การแพทย์ แพทยศาสตร์  สาธารณสุข เทคนิคการแพทย์ พยาบาลศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สังคมศาสตร์การแพทย์ 
และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
    จ.  ด้านวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช  ประกอบด้วย 
     (๑)  สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ประกอบด้วยกลุ่มวิชา อินทรีย์เคมี  
อนินทรีย์เคมี ชีวเคมี เคมีอุตสาหกรรม อาหารเคมี เคมีโพลิเมอร์ เคมีวิเคราะห์ ปิโตรเคมี เคมีสิ่งแวดล้อม            
เคมีเทคนิค นิวเคลียร์เคมี เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีชีวภาพ เภสัชเคมีและเภสัชวิเคราะห์ เภสัชอุตสาหกรรม เภสัชกรรม   
เภสัชวิทยาและพิษวิทยา เครื่องสําอาง เภสัชเวท เภสัชชีวภาพ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
    ฉ.  ด้านมนุษยศาสตร์   ประกอบด้วย 
     (๑)  สาขาปรัชญา ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ปรัชญา ประวัติศาสตร์ 
โบราณคดี วรรณคดี ศิลปกรรม ภาษา สถาปัตยกรรม ศาสนา และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
    ช.  ด้านสังคมศาสตร์  ประกอบด้วย 
     (๑)  สาขานิติศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา กฎหมายมหาชน กฎหมาย
เอกชน กฎหมายอาญา กฎหมายเศรษฐกิจ กฎหมายธุรกิจ กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายวิธีพิจารณาความ   
และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง         
 
 

   /(๒)  สาขารัฐศาสตร์... 



-๓- 
 

     (๒)  สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นโยบายศาสตร์ อุดมการณ์ทางการเมือง สถาบันทางการเมือง ชีวิตทางการเมือง สังคม
วิทยาทางการเมือง ระบบการเมือง ทฤษฎีการเมือง รัฐประศาสนศาสตร์ มติสาธารณะ ยุทธศาสตร์เพ่ือความมั่นคง  
เศรษฐศาสตร์การเมือง และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
     (๓ )  สาขาเศรษฐศาสตร์  ประกอบด้วยกลุ่ ม วิชา  เศรษฐศาสตร์ 
พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
     (๔ )  ส าข าสั ง ค ม วิ ท ย า  ปร ะกอบ ด้ ว ย กลุ่ ม วิ ช า  สั ง ค ม วิ ท ย า 
ประชากรศาสตร์ มานุษยวิทยา จิตวิทยาสังคม ปัญหาสังคมและสังคมสงเคราะห์ อาชญาวิทยา กระบวนการยุติธรรม 
มนุษย์นิเวศวิทยาและนิเวศวิทยาสังคม พัฒนาสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิศาสตร์สังคม การศึกษาความเสมอภาค
ระหว่างเพศ คติชนวิทยา และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
     (๕)  สาขาการศึกษา ประกอบด้วยกลุ่มวิชา พ้ืนฐานการศึกษา หลักสูตร
และการสอน การวัดและการประเมินผลการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา บริหารการศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนว
การศึกษา การศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาพิเศษ พลศึกษา และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
  ข้อ  ๕  กรณีผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่ไม่ได้รับรางวัลฯ จะได้รับประกาศนียบัตรขอบคุณที่ให้ความ
ร่วมมือในการเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพ่ือขอรับรางวัลฯ 
  ข้อ  ๖  ให้ข้อกําหนดน้ีมีผลบังคับใช้ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 
 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

                                          (ลงช่ือ)           อานนท์  บุณยะรัตเวช 
(ศาสตราจารย์ อานนท์   บุณยะรัตเวช) 
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สําเนาถูกต้อง 

          
(นายธีรวัฒน์  บุญสม) 
หัวหน้าส่วนวิจัยเกียรติคุณ 



แบบ  วช. ๑ ป 
ใบนําส่งเอกสารและสิ่งของในการเสนอผลงานประดิษฐ์คดิคน้ 

เพื่อขอรับรางวัลผลงานประดิษฐค์ิดค้น 
----------------------------------- 

 
ช่ือผลงานประดิษฐ์คิดค้น   ........................................................................................................................................... 
ได้จัดส่งเอกสารจํานวนอย่างละ ๑๕ ชุด (ตัวจริง ๑ ชุด สาํเนา ๑๔ ชุด) และสิ่งของเพ่ือขอรับรางวัลฯ  ดังน้ี 
  ๑.  ใบนําส่งเอกสารในการเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้น  (แบบ วช. ๑ ป)    
  ๒.  ใบเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้น  (แบบ  วช. ๒ ป)     
  ๓.  รูปภาพของผลงานประดิษฐ์คิดคน้ (ภาพสี อย่างน้อยเล่มละ  ๑ ภาพ)  โดยติดในเล่มให้เรยีบร้อย  
           รวม ๑๕ เลม่ 
  ๔.  สําเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียนสิทธิบัตร หรอืสําเนาหลักฐานการย่ืนขอจดสิทธิบัตร  (ถา้มี)   
  ๕.  หนังสือ หรือหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของผลงานประดิษฐ์คิดค้น 
  ๕.๑  หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาในระดับผู้อํานวยการ คณบดี หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า   

   (ถ้าเป็นผลงานประดิษฐ์คิดค้นจากงานในหน้าที่ราชการของข้าราชการพลเรือน  และพนักงาน  
   รฐัวิสาหกิจ) 

  ๕.๒  หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาในระดับปลัดกระทรวงกลาโหม หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า                
   (ถ้าเป็นผลงานประดิษฐ์คิดค้นจากงานในหน้าที่ราชการของข้าราชการ หรือลูกจ้างสังกัด 
   กระทรวงกลาโหม  หรือเป็นผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นอาวุธยุทโธปกรณ์ หรือสิ่งทีเ่ก่ียวข้อง          
   กับความม่ันคงของประเทศ) 

  ๕.๓  หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาระดับต้ังแต่ผู้จัดการ ผู้อํานวยการ หรือคณบดี หรือเทียบเท่าขึ้นไป   
   (ถ้าผลงานประดิษฐ์คิดค้นจากงานในหน้าที่ของหน่วยงานภาคเอกชน) 

  ๕.๔  สําเนาหลักฐานรับรองการนําเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นไปใช้ประโยชน์ (ถ้ามี) 
  ๕.๕  สําเนาสิ่งพิมพ์ เช่น วารสาร ฯลฯ ที่ได้พิมพ์เผยแพร่ผลงานประดิษฐ์คิดค้น และเอกสารอ่ืนๆ           

                       ที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) ได้แก่ 
   ๕.๕.๑  ....................................................................................................................................... 
   ๕.๕.๒  ....................................................................................................................................... 
   ๕.๕.๓  ....................................................................................................................................... 

  ๖.  วีดีทศัน์ ซึ่งแสดงรายละเอียดผลงาน และแสดงถึงหลักการ ขัน้ตอน และกรรมวิธีที่ใช้ในการประดิษฐ์ 
                ตลอดจนการใช้ประโยชน์ของผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่เสนอขอรับรางวัลฯ  จํานวน  ๑๕  ชุด 
  ๗.  อ่ืนๆ  (ถ้ามี) 

            ๗.๑  ใบอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมทางการแพทย์ (ถ้ามี) สําหรบัผลงานประดิษฐ์คิดค้น               
                       ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติการในมนุษย์  (ได้จัดเรียงเอกสารลําดับที่  ๑ –  ๕  เข้าชุดเรียบร้อย       
                       ก่อนการสมัครแล้ว) 
 

ลายมือช่ือผู้ส่งเอกสาร............................................................... 
         (.......................................................) 
                    วันที่..........เดือน...........................พ.ศ. ......... 
 
ลายมือช่ือผู้รับเอกสาร............................................................... 

                                                                                                                                      
                                                                                (.......................................................) 
                                                                        วันที่..........เดือน...........................พ.ศ. .........



แบบ วช. ๒ ป 
ใบเสนอผลงานประดิษฐค์ิดค้น 

เพื่อขอรับรางวัลผลงานประดิษฐค์ิดค้น 
----------------------------------- 

 
ข้อ  ๑  ช่ือผลงานประดิษฐ์คิดค้น 
 

ภาษาไทย............................................................................................................................................................ 
 
ภาษาอังกฤษ  (ถ้ามี)........................................................................................................................................... 
 
ผลงานควรจัดอยู่ในวิทยาการด้านใด  (โปรดระบุด้านและสาขาวิชาการใด) 

  ก.  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
      สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ 
     สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ 
 
  ข.  ด้านวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม 
     สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย 
 
  ค.  ด้านเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมการเกษตร 
     สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา 
 
  ง.  ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
     สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 
  จ.  ด้านวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช 
     สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช 
 
  ฉ.  ด้านมนุษยศาสตร์ 
     สาขาปรัชญา 
 
  ช.  ด้านสังคมศาสตร์ 
     สาขานิติศาสตร์ 
     สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
     สาขาเศรษฐศาสตร ์
     สาขาสังคมวิทยา 
      สาขาการศึกษา 
 
 

/ข้อ  ๒  ประวัติ... 
 



-๒- 
 
ข้อ  ๒  ประวัติของหัวหน้าผู้ประดิษฐ์คิดค้น  และผู้ร่วมประดิษฐ์คิดค้น 

  หัวหน้าผู้ประดิษฐ์คิดค้น 
  ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว) ....................................................นามสกุล................................................................... 
  สญัชาติ.................................คุณวุฒิ........................................................................อายุ...................................ปี 
  อาชีพ..................................................................................ตําแหน่ง................................................................... 
  หน่วยงานที่สงักัดและรหัสไปรษณีย์.................................................................................................................... 
  ........................................................................................................................................................................... 
  หมายเลขโทรศัพท์...............................................................โทรสาร.................................................................... 
  (มือถือ)................................................................................E-mail : ………………………………………………………… 
  ที่อยู่ถาวรและรหัสไปรษณีย์............................................................................................................................... 
  ............................................................................................................................................................................ 
  หมายเลขโทรศัพท์...............................................................โทรสาร.................................................................. 
 
  ผู้ร่วมประดิษฐ์คิดค้น  (ทุกคน) 
  (๑)  ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)  ...................................................นามสกุล........................................................... 
  สญัชาติ.................................คุณวุฒิ.......................................................................อายุ...................................ปี 
  อาชีพ..................................................................................ตําแหน่ง.................................................................. 
  หน่วยงานที่สงักัดและรหัสไปรษณีย์.................................................................................................................... 
  ............................................................................................................................................................................ 
  หมายเลขโทรศัพท์...............................................................โทรสาร.................................................................... 
  (มือถือ)................................................................................E-mail : ………………………………………………………… 
  ที่อยู่ถาวรและรหัสไปรษณีย์............................................................................................................................... 
  ............................................................................................................................................................................ 
  หมายเลขโทรศัพท์...............................................................โทรสาร.................................................................. 

ฯลฯ 
 

ข้อ  ๓  รายละเอียดเก่ียวกับผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่เสนอขอรับรางวัลฯ  (ให้ระบุรายละเอียดให้มากที่สุด) 
(๑)  จุดเริ่มต้นหรือที่มาของการประดิษฐ์คิดค้น.................................................................................................. 

   .................................................................................................................................................................... 
(๒)  ระยะเวลาที่ใช้ในการประดิษฐ์คิดค้นต้ังแต่วันที่.................เดือน.......................................พ.ศ. ................. 

   ถึงวันที่....................เดือน..................................................พ.ศ. .................. 
(๓)  ลักษณะของผลงานประดิษฐ์คิดค้น  (โปรดระบุลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง) 

   เป็นสิ่งทีค่ิดค้นขึ้นใหม ่ โดยมีความแปลกใหม่  คือ..................................................................................... 
                ................................................................................................................................................................... 
                .................................................................................................................................................................... 

   เป็นสิ่งที่ได้ปรับปรุงแก้ไขใหม่  คือ.............................................................................................................. 
   .................................................................................................................................................................... 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

/(๔)  ภูมิหลัง... 



-๓- 
 

(๔)  ภูมิหลังของศิลปะวิทยาการที่เก่ียวข้องกับการประดิษฐ์คิดค้น 
   ๔.๑  ลักษณะของผลงานอ่ืนๆ ซึ่งมใีช้อยู่ในปัจจุบันที่เก่ียวข้องกับผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่ขอรับรางวัลฯ 

                       .......................................................................................................................................................... 
                       .......................................................................................................................................................... 

   ๔.๒  ข้อเสยีหรือข้อบกพร่องของผลงานอ่ืนๆ ทีม่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน 
                       .......................................................................................................................................................... 
                       .......................................................................................................................................................... 

 
   ๔.๓  ท่านคดิว่าผลงานประดิษฐ์คิดค้นของท่านดีกว่าผลงานของผู้อ่ืนอย่างไร 

                       .......................................................................................................................................................... 
                       .......................................................................................................................................................... 

(๕)  ผู้ประดิษฐ์คิดค้นได้ปรับปรุงแก้ไขผลงานในข้อ (๔) อย่างไร  และมผีลดีขึ้นจากผลงานเดิมอย่างไรบ้าง 
                .................................................................................................................................................................... 

      .................................................................................................................................................................... 
(๖)  เป็นผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่ใช้ในกิจการ..................................................................................................... 
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 (๗)  ลักษณะเด่นของผลงานประดิษฐ์คิดค้นเป็นผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่ดีเด่นกว่าผลงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
       อย่างไร 

    ................................................................................................................................................................... 
    ................................................................................................................................................................... 

(๘)  คุณสมบัติ.................................................................................................................................................... 
   ................................................................................................................................................................... 

(๙)  หลักการและขั้นตอน รวมท้ังกรรมวิธีที่ใช้ในการประดิษฐ์คิดค้น 
   ................................................................................................................................................................... 
   ................................................................................................................................................................... 
   ................................................................................................................................................................... 
   ................................................................................................................................................................... 

(๑๐)  วัสดุทีใ่ช้ในการประดิษฐ์คิดค้นและแหล่งที่มา.......................................................................................... 
     ................................................................................................................................................................ 
     ................................................................................................................................................................ 

(๑๑)  เคยจดทะเบียนสิทธิบัตรไว้เมื่อวันที่...................เดือน...................................................พ.ศ. .................. 
(๑๒)  เคยได้รบัรางวัลจาก.................................................................................................................................. 

                     เป็นเงินรางวัล  จํานวน....................................................บาท 
                     เป็นของรางวัล.................................................................(ระบุประเภท) 

    เมื่อวันที่.............เดือน....................................พ.ศ. ................ 
(๑๓)  เป็นผลงานประดิษฐ์คิดค้นจาก  (โปรดระบุ) 

                     งานในหน้าที่ 
                     ไมใ่ช่งานในหน้าที ่

/(๑๔)  สถานที่ต้ัง... 



-๔- 
 

(๑๔)  สถานทีต้ั่งของผลงานประดิษฐ์คิดค้น........................................................................................................ 
(๑๕)  งบประมาณที่ใช้ในการประดิษฐ์คิดคน้   จํานวน................................................บาท 

     แหล่งที่ได้รับงบประมาณ.......................................................................................................................... 
     ................................................................................................................................................................. 

(๑๖)  ประโยชน์ที่จะได้รับจากผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่กระทบเศรษฐกิจ สังคม ความมัน่คง และการพัฒนา     
        ประเทศ 

   ก.  เมื่อยังไม่ได้ใช้ผลงานประดิษฐ์คิดค้น................................................................................................. 
   ................................................................................................................................................................. 
   ................................................................................................................................................................. 
   ข.  หลังจากที่ได้ใช้ผลงานประดิษฐ์คิดค้น................................................................................................ 
   ................................................................................................................................................................ 
   ................................................................................................................................................................ 
   ค.  ระบุรายชื่อหน่วยงาน/บุคคล ที่นําผลงานประดิษฐ์คิดค้นไปใช้ประโยชน์ 
   ................................................................................................................................................................ 
   ................................................................................................................................................................ 

(๑๗)  การเผยแพร่ผลงานประดิษฐ์คิดค้น........................................................................................................... 
   ................................................................................................................................................................ 
   ................................................................................................................................................................ 
   เมื่อวันที่....................เดือน................................................พ.ศ. .................. 
   ได้รับการเผยแพร่โดยวิธีอ่ืน (ระบุ)........................................................................................................... 
   เมื่อวันที่....................เดือน...............................................พ.ศ. .................... 

(๑๘)  รายละเอียดอ่ืนๆ เพ่ิมเติม  (ถ้ามี) 
   ............................................................................................................................................................... 
   ............................................................................................................................................................... 
 

 
ลายมือช่ือหัวหน้าผู้ประดิษฐ์คดิค้น................................................................. 

                                                                          (.......................................................) 
                                   วันที่..........เดือน.........................พ.ศ. ......... 

 
ลายมือช่ือผู้ร่วมประดิษฐ์คิดค้น...................................................................... 

                                                                                             (.......................................................) 
                                                                                        วันที่..........เดือน.........................พ.ศ. ......... 
 

ลายมือช่ือผู้ร่วมประดิษฐ์คิดค้น...................................................................... 
                                                                                             (.......................................................) 
                                                                                        วันที่..........เดือน.........................พ.ศ. .........                 
                                                                                                               ฯลฯ 

 



หนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบญัชา 
 

ช่ือ  (นาย/นาง/นางสาว)..............................................................นามสกุล...................................................................... 
อาชีพ............................................................................................ตําแหน่ง……………………….……………………………………. 
หน่วยงานที่สังกัด............................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................... 
ยินยอมให้  (นาย/นาง/นางสาว)...................................................นามสกุล...................................................................... 
อาชีพ.............................................................................................ตําแหน่ง……………………………………………………………. 
หน่วยงานที่สังกัด............................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................... 
ซึ่งเป็นผู้ประดิษฐ์คิดค้นผลงานเรื่อง.................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................... 
เสนอผลงานประดิษฐ์คิดคน้เรื่องดังกล่าวเพ่ือขอรับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น  ประจําปี............................................ 
จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  และไม่ขัดข้องที่จะให้ผู้ประดิษฐ์คิดค้นได้รับรางวัล  หากผลงานประดิษฐ์
คิดค้นเรื่องดังกล่าวได้รับรางวัล 
 
ขอรับรองว่าข้อความถูกต้อง 
 
 
                                                                            (ลงช่ือ)........................................................... 
                                                                                    (..........................................................) 
                                                                            วันที่...........เดือน..............................พ.ศ. .......... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คําชี้แจงประกอบแบบ วช. ๒ ป 
 

ข้อ  ๑  ระบุช่ือผลงานประดิษฐ์คิดค้นทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)  และให้ระบุว่าผลงานควรจัดอยู่
ในสาขาวิชาการใด 

ข้อ  ๒  ระบุรายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้าผู้ประดิษฐ์คิดค้นและ / หรือผู้ร่วมประดิษฐ์คดค้นทุกคน  ได้แก่     
ช่ือ-นามสกุล  สัญชาติ  คุณวุฒิ  อาชีพ  ตําแหน่ง  หน่วยงานที่สังกัด  รหัสไปรษณีย์  พร้อมหมายเลขโทรศัพท์         
ที่อยู่ถาวร  และรหัสไปรษณีย์  พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ซึ่งสามารถติดต่อได้สะดวก 

ข้อ  ๓  ระบุรายละเอียดเก่ียวกับผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่ขอรับรางวัลให้มากที่สุด 
(๑) ระบุรายละเอียดเก่ียวกับจุดเริ่มต้นหรือแหล่งที่มาของการประดิษฐ์คิดค้นว่ามีความเป็นมา   

อย่างไร 
(๒)  ระบุระยะเวลาที่ใช้ในการประดิษฐ์คิดค้น  ต้ังแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสําเร็จ 
(๓)  ระบุว่าเป็นสิ่งที่คิดค้นขึ้นใหม่ หรือเป็นสิ่งปรับปรุงแก้ไขใหม่โดยให้แนบรูปภาพผลงานประดิษฐ์ 
      คิดค้นมาด้วย 
(๔)  ระบุภูมิหลังของศิลปวิทยาการที่เก่ียวข้องกับการประดิษฐ์คิดค้น  ดังน้ี 

(๔.๑)  ระบุลักษณะของผลงานอ่ืนๆ ซึ่งใช้อยู่ในปัจจุบันที่เก่ียวข้องกับผลงานประดิษฐ์คิดค้น 
        ที่ขอรับรางวัลฯ 
(๔.๒)  ระบุข้อเสีย หรือข้อบกพร่องของผลงานที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน 
(๔.๓)  ผลงานประดิษฐ์คิดค้นของท่านดีกว่าผลงานของผู้อ่ืนอย่างไร 

(๕)  ระบุว่าผู้ประดิษฐ์คิดค้นได้ปรับปรุงแก้ไขผลงานในข้อ (๔) อย่างไร และมีผลดีขึ้นจากผลงานเดิม 
      อย่างไรบ้าง 
(๖)  ระบุรายละเอียดเก่ียวกับการที่กิจการต่างๆ สามารถนําผลงานประดิษฐ์คิดค้นไปใช้อย่างไร 
(๗)  ระบุรายละเอียดเก่ียวกับคุณสมบัติของผลงานประดิษฐ์คิดค้น เช่น ลักษณะพิเศษ ความสามารถ  
      จุดเด่นของผลงานประดิษฐ์คิดค้น  และอ่ืนๆ  
(๘)  คุณสมบัติ 
(๙)  ระบุรายละเอียดเก่ียวกับ หลักการ และขั้นตอน รวมทั้งกรรมวิธีที่ใช้ในการประดิษฐ์คิดค้น 
(๑๐)  ระบุรายละเอียดเก่ียวกับวัสดุที่ใช้ในการประดิษฐ์คิดค้นและแหล่งที่มา 
(๑๑)  ระบุวันที่ เดือน พ.ศ. ที่จดทะเบียนสิทธิบัตร ผลงานประดิษฐ์คิดค้น พร้อมทั้งแนบสําเนา 
        หนังสือการจดทะเบียนสิทธิบัตรมาด้วย (ถ้ามี) 
(๑๒)  ระบุรายละเอียดประวัติการได้รับรางวัลให้ชัดเจน  (ถ้ามี) 
(๑๓)  ระบุว่าเป็นผลงานประดิษฐ์คิดค้นในหน้าที่หรือไม่ 
        -  ถ้าเป็นผลงานประดิษฐ์คิดค้นจากงานในหน้าที่ราชการของข้าราชการพลเรือน หรือ    
           รัฐวิสาหกิจให้แนบหนังสือรับรองของผู้บังคบับัญชาระดับผู้อํานวยการ คณบดี หรือ 
           ตําแหน่งที่เทียบเท่า 
        -  ถ้าเป็นผลงานประดิษฐ์คิดค้นจากงานในหน้าที่ราชการของข้าราชการหรือลูกจ้างสังกัด 
           กระทรวงกลาโหม  และ/หรือเป็นผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นอาวุธยุทโธปกรณ์  หรือ       
           สิ่งที่เก่ียวข้องกับความม่ันคงของประเทศ  ต้องแนบหนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา        
           ระดับปลัดกระทรวงกลาโหม หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า 
        -  ถ้าเป็นผลงานประดิษฐ์คิดค้นจากงานในหน้าที่ของหน่วยงานภาคเอกชน ให้แนบหนังสือ 
           รับรองของผู้บังคับบัญชาระดับต้ังแต่ผู้จัดการ  ผู้อํานวยการ  หรือตําแหน่งที่เทียบเท่าขึ้นไป 
 

/(๑๔)  ระบุสถานที่ต้ัง... 
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(๑๔)  ระบุสถานที่ต้ังของผลงานประดิษฐ์คิดค้นโดยละเอียด 
(๑๕)  ระบุจํานวนเงินและแหล่งที่ได้รับงบประมาณที่ใช้ในการประดิษฐ์คิดค้น 
(๑๖)  ระบุประโยชน์หรือคุณค่าที่จะได้รับจากผลงานประดิษฐ์คิดค้นโดยละเอียดในแง่ผลประโยชน์ 
        ต่อเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงและการพัฒนาประเทศและประชาชน โดยเปรียบเทียบกับ 
        การที่ไม่มีผลงานประดิษฐ์คิดค้นน้ี และระบุเป็นมูลค่า/จํานวนเงินในกรณีที่สามารถกระทําได้  
        และให้ระบุรายช่ือ หน่วยงาน/บุคคลต่างๆ ที่นําผลงานประดิษฐ์คิดค้นไปใช้ประโยชน์ พร้อม 
        หลักฐานรับรอง (ถ้ามี) 
(๑๗)  ระบุว่าผลงานประดิษฐ์คิดค้นน้ีได้รับการเผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ใดบ้าง เมื่อใด  
        ตลอดจนการเผยแพร่โดยวิธีอ่ืนๆ เช่น ทางวิทยุ โทรทัศน์ หรือการแสดงนิทรรศการ เป็นต้น 
(๑๘)  ระบุรายละเอียดอ่ืนๆ เก่ียวกับผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในข้อ   
        ๓(๑) – ๓(๑๔) 
(๑๙)  ลงลายมือช่ือหัวหน้าผู้ประดิษฐ์คิดค้น  และ/หรือ ผู้ร่วมประดิษฐ์คิดค้นทุกคน และวัน เดือน ปี       
        ที่เสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพ่ือขอรับรางวัลฯ 

 
หมายเหตุ หากเน้ือที่ในใบเสนอฯ (แบบ วช. ๒ ป)  ไม่พอสามารถใช้กระดาษเพ่ิมเติมได้ 
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หมายเหตุ  แบบ วช. ๓ ป (ให้ส่งแยกจากรูปเล่ม โดยทําการเย็บมุมบนด้านซ้าย)  จํานวน  ๑๕ ชุด 



แนวทางในการพิจารณาให้รางวัลผลงานประดิษฐค์ิดค้น 
 
 มีหลายฝ่ายได้วิพากษ์วิจารณ์การให้รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นเป็นอย่างมาก ฝ่ายผู้เสนอขอรับรางวัล     
มักไม่พอใจเมื่อไม่ได้รางวัลฯ หรือได้รางวัลฯ ตํ่ากว่าที่ตนคาดคิดไว้ บางฝ่ายเห็นว่าผลงานประดิษฐ์คิดค้นบางช้ิน       
ไม่ควรได้รับรางวัลฯ เลยด้วยซ้ํา เพราะเป็นสิ่งที่มีผู้อ่ืนประดิษฐ์มาก่อนแล้ว บางครั้งก็มีคําวิจารณ์ว่าผลงานน้ัน ๆ      
ไม่น่าเช่ือถือ  ว่าเป็นผลงานประดิษฐ์คิดค้นตามระเบียบน้ีด้วยซ้ําไป ความไม่พอใจที่เกิดขึ้น อาจเน่ืองจากฝ่ายต่าง ๆ 
ดังกล่าว เข้าใจไม่ตรงกันและยังไม่มีหลักเกณฑ์วิธีพิจารณาวางไว้ ฉะน้ัน เพ่ือแก้ปัญหาน้ี จึงเห็นควรแบ่งการพิจารณา
ผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่มีผู้เสนอมาเพ่ือขอรับรางวัลออกเป็น  ๓ ขั้นตอนตามลําดับ คือ 
 ขั้นที่ ๑ พิจารณาว่าผลงานประดิษฐ์คิดค้นนั้นถือได้ว่าเป็นผลงานที่คิดค้น หรือประดิษฐ์ขึ้น ตามระเบียบ     
สภาวิจัยแห่งชาติว่าด้วยการให้รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือไม่ 
 ขั้นที่ ๒ พิจารณาว่าผู้เสนอเป็นผู้คิดค้นหรือประดิษฐ์ขึ้นเอง มิได้ลอกเลียนเอาแบบมาจากที่อ่ืน 
 ขั้นที่ ๓ พิจารณาถึงระดับคุณค่าและการใช้ประโยชน์ของผลงานประดิษฐ์คิดค้น และเพ่ือประโยชน์ในการ
กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีพิจารณาตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น จึงได้คัดลอกข้อความบางตอนของระเบียบสภาวิจัย
แห่งชาติว่าด้วยการให้รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งจะใช้เป็นหลักสําคัญในการพิจารณา             
และจากพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๒)          
พ.ศ. ๒๕๓๕  และพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งจะให้แนวความคิดประกอบดังต่อไปน้ี     
พร้อมกับข้อมูลเบ้ืองต้นเกี่ยวกับการประดิษฐ์ที่เป็นสากลด้วย ดังน้ี 

ก.  ระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติว่าด้วยการให้รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  - ข้อ ๓ “ผลงานประดิษฐ์คิดค้น” ที่เสนอขอรับรางวัลจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ   

หมายถึง ผลงาน ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ กรรมวิธี กระบวนการ วิธีการ มาตรการ หรือระบบ ตลอดจนนวัตกรรม  
วิทยาการต่างๆ ที่ ดี เ ด่นและพิสูจน์แล้วว่าเป็นประโยชน์แก่สังคม และประเทศชาติ ในทุกสาขาวิชาการ               
ของสภาวิจัยแห่งชาติ ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม                
ด้านเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมการเกษตร  ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์  ด้านวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช        
ด้านมนุษยศาสตร์ และด้านสังคมศาสตร์ 

    -  ข้อ ๔ (๒)  ผลงานที่ได้รับรางวัลควรต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ใดหลักเกณฑ์หน่ึง หรือหลายหลักเกณฑ์ ดังน้ี 
     ๑)  เป็นผลงานที่เกิดจากความคิดริเริ่ม และความเพียรพยายามของผู้ประดิษฐ์คิดค้นเอง ซึ่งเป็น 
          ของใหม่  หรือปรับปรุงให้ดีขึ้น 
      ๒)  ทรัพยากรที่ใช้ในการประดิษฐ์คิดคน้  ส่วนใหญ่เป็นทรัพยากรท่ีมีในประเทศไทย 
      ๓)  มีประโยชน์หรือมีคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และ/หรือ การพัฒนาประเทศ 
      ๔)  เป็นผลงานที่มีคุณค่าทางวิชาการ 
      ๕)  เป็นผลงานที่มีศักยภาพในการพัฒนาไปสู่ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือนําไปใช้ประโยชน์ในทางอ่ืนได้ 
      ๖)  เป็นสิ่งที่ได้พิสูจน์หรือประจักษ์ชัดอย่างเป็นรูปธรรมแล้วว่าเป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจ สังคม     
           และความม่ันคงต่อประเทศชาติ 

 
 
 
 

/ข.  พระราชบัญญัติ... 
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ข.  พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมตามพระราชบัญญัติ (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

  -  มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัติน้ี 
   "สิทธิบัตร" หมายความว่า หนังสือสําคัญที่ออกให้เพ่ือคุ้มครองการประดิษฐ์คิดค้นหรือ  การออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ตามท่ีกําหนดในหมวด ๒ และหมวด ๓ แห่งพระราชบัญญัติน้ี 
   "อนุสิทธิบัตร" หมายความว่า หนังสือสําคัญที่ออกให้เพ่ือคุ้มครองการประดิษฐ์ ตามที่กําหนด           

ในหมวด ๓ ทวิแห่งพระราชบัญญัติน้ี      
   "การประดิษฐ์" หมายความว่า การคิดค้นหรือคิดทําขึ้นอันเป็นผลให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ กรรมวิธีใด

ขึ้นใหม่ หรือการกระทําใดๆ ที่ทําให้ดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธี 
   "กรรมวิธี" หมายความว่า วิธีการ กระบวนการ หรือกรรมวิธีในการผลิตหรือการเก็บรักษาให้คงสภาพ

หรือให้มีคุณภาพดีขึ้นหรือการปรับสภาพให้ดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์ และรวมถึงการใช้ กรรมวิธีน้ัน ๆ ด้วย 
   "แบบผลิตภัณฑ์" หมายความว่า รูปร่างของผลิตภัณฑ์หรือองค์ประกอบของลวดลาย หรือสีของ

ผลิตภัณฑ์อันมีลักษณะพิเศษสําหรับผลิตภัณฑ์ซึ่งสามารถใช้เป็นแบบสําหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรวมท้ังหัตถกรรมได้ 
   "ผู้ทรงสิทธิบัตร" หมายความรวมถึงผู้รับโอนสิทธิบัตร 
   "ผู้ทรงอนุสิทธิบัตร" หมายความรวมถึงผู้รับโอนอนุสิทธิบัตร 
   "คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการสิทธิบัตร 
   "พนักงานเจ้าหน้าที่" หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี 
   "อธิบดี" หมายความว่า อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาและให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งอธิบดี           

กรมทรัพย์สินทางปัญญามอบหมายด้วย 
   "รัฐมนตรี" หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

  -  มาตรา ๕ ภายใต้บังคับมาตรา ๙ การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรได้ต้องประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปน้ี 
                 (๑)  เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ 
                 (๒)  เป็นการประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น และ 
                 (๓)  เป็นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม 

  -  มาตรา ๖ การประดิษฐ์ขึ้นใหม่ ได้แก่ การประดิษฐ์ไม่เป็นงานท่ีปรากฏอยู่แล้ว งานที่ปรากฏอยู่แล้ว   
ให้หมายความถึงการประดิษฐ์ ดังต่อไปน้ีด้วย 

   (๑)  การประดิษฐ์ที่มีหรือใช้แพร่หลายอยู่แล้วในราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร 
   (๒)  การประดิษฐ์ที่ได้มีการเปิดเผยสาระสําคัญหรือรายละเอียดในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ที่ได้เผยแพร่        

อยู่แล้ว ไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร และไม่ว่าการเปิดเผยน้ันจะกระทําโดยเอกสาร สิ่งพิมพ์ 
การนําออกแสดงหรือการเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วยประการใดๆ 

   (๓)  การประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแล้ว ไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับ
สิทธิบัตร 

   (๔)  การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไว้แล้วนอกราชอาณาจักรเป็นเวลาเกินสิบแปด
เดือนก่อนวันรับสิทธิบัตรแต่ยังมิได้มีการออกสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรให้ 

   (๕)  การประดิษฐ์ที่มีการขอรับสิทธิบัตรไว้แล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักร และได้ประกาศโฆษณา
แล้วก่อนวันขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร 

 
 

/การเปิดเผย... 



-๓- 
 

การเปิดเผยสาระสําคัญหรือรายละเอียดที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลมาจากการกระทําอันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือ  
การเปิดเผยสาระสําคัญ หรือรายละเอียดโดยผู้ประดิษฐ์ รวมทั้งการแสดงผลงานของผู้ประดิษฐ์ในงานแสดงสินค้า
ระหว่างประเทศ หรือในงานแสดงต่อสาธารณชนของทางราชการ และการเปิดเผยสาระสําคัญ หรือรายละเอียด
ดังกล่าว ได้กระทําภายในสิบสองเดือนก่อนที่จะมีการขอรับสิทธิบัตร มิให้ถือว่าเป็นการเปิดเผยสาระสําคัญ          
หรือรายละเอียดตาม (๒) 

  -  มาตรา ๗ การประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น ได้แก่ การประดิษฐ์ที่ไม่เป็นที่ประจักษ์โดยง่าย        
แก่บุคคลที่มคีวามชํานาญในระดับสามัญ หรือสําหรับงานประเภทน้ัน 

  -  มาตรา ๘ การประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม ได้แก่ การประดิษฐ์ที่สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ในการผลิตทางอุตสาหกรรมรวมท้ังหัตถกรรม เกษตรกรรม และพณิชยกรรม 

  -  มาตรา ๙ การประดิษฐ์ดังต่อไปน้ีไม่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติ 
                 (๑)  จุลชีพและส่วนประกอบส่วนใดส่วนหน่ึงของจุลชีพที่มีอยู่ตามธรรมชาติ สัตว์ พืช หรือ สารสกัด       
จากสัตว์หรือพืช 
                 (๒)  กฎเกณฑ์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
                 (๓)  ระบบข้อมูลสําหรับการทํางานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
                 (๔)  วิธีการวินิจฉัย บําบัด หรือรักษาโรคมนุษย์ หรือสัตว์ 
                 (๕)  การประดิษฐ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี อนามัย หรือสวัสดิภาพของประชาชน 

  -  มาตรา  ๑๐  ผู้ประดิษฐ์เป็นผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตร  และมีสิทธิที่จะได้รับการระบุช่ือว่าเป็นผู้ประดิษฐ์              
ในสิทธิบัตร สิทธิขอรับสิทธิบัตรย่อมโอนและรับมรดกกันได้ การโอนสิทธิขอรับสิทธิบัตรต้องทําเป็นหนังสือลงลายมือ
ช่ือผู้โอนและผู้รับโอน 

  -  มาตรา ๑๗ การขอรับสิทธิบัตรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดโดยกฎกระทรวง คําขอรับ
สิทธิบัตรให้มีรายการดังต่อไปน้ี 
                  (๑)  ช่ือที่แสดงถึงการประดิษฐ ์
                  (๒)  ลักษณะและความมุ่งหมายของการประดิษฐ์ 
                 (๓)  รายละเอียดการประดิษฐ์ที่มีข้อความสมบูรณ์รัดกุม และชัดแจ้งอันจะทําให้ผู้มีความชํานาญ        
ในระดับสามัญในศิลปะหรือวิทยาการที่เก่ียวข้องสามารถทําและปฏิบัติการตามการประดิษฐ์น้ันได้ และต้องระบุ
วิธีการในการประดิษฐ์ที่ดีที่สุดที่ผู้ประดิษฐ์จะพึงทราบได้ 
                  (๔)  ข้อถือสิทธ์ิโดยชัดแจ้ง 
                  (๕)  รายการอ่ืนตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 

     ในกรณีที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีแห่งความตกลงหรือความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิบัตร   
หากคําขอรับสิทธิบัตรเป็นไปตามที่กําหนดในความตกลง หรือความร่วมมือระหว่างประเทศ ดังกล่าว ให้ถือว่าคําขอ
ดังกล่าวเป็นคําขอรับสิทธิบัตรตามพระราชบัญญัติน้ี 

  -  มาตรา ๕๖ การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่จะขอรับสิทธิบัตรตามพระราชบัญญัติน้ีได้ ต้องเป็นการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ืออุตสาหกรรมรวมท้ังหัตถกรรม 

  -  มาตรา ๕๗ การออกแบบผลิตภัณฑ์ดังต่อไปน้ีไม่ถือว่าเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม ่
                 (๑)  แบบผลิตภัณฑ์ที่มีหรือใช้แพร่หลายอยู่แล้วในราชอาณาจักร ก่อนวันขอรับสิทธิบัตร 
                 (๒)  แบบผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการเปิดเผยภาพสาระสําคัญหรือรายละเอียดในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ที่ได้
เผยแพร่อยู่แล้ว ไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร 
 

/(๓)  แบบผลติภัณฑ์... 



-๔- 
 

                 (๓)  แบบผลิตภัณฑ์ที่เคยมีประกาศโฆษณาตามมาตรา ๖๕ ประกอบด้วย มาตรา ๒๘ มาแล้วก่อนวัน
ขอรับสิทธิบัตร 
                 (๔)  แบบผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกับแบบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวใน (๑) , (๒) หรือ (๓) จนเห็นได้ว่าเป็นการ
เลียนแบบ 
 

ค.  ความรูเ้บือ้งต้นเก่ียวกับการประดิษฐ์คดิค้น 
การประดิษฐ์คิดค้นเป็นการคิดค้นให้ได้ผลที่จะใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติได้ การค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์หรือ

ทางอ่ืนที่ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง ความรู้หรือหลักธรรมชาติไม่ถือว่าเป็นการประดิษฐ์คิดค้น 
คํานิยามของการประดิษฐ์คิดค้นที่ นิยมใ ช้ กันอยู่ทั่ ว ไปคือ  "การแก้ปัญหาทางเทคนิคอย่างหน่ึง                 

ได้เป็นครั้งแรก" คําว่าปัญหาทางเทคนิคมีความหมายกว้าง หรือแคบและแตกต่างกันแล้วแต่วงการบางครั้ง          
เพียงความต้องการให้มีอะไรอย่างหน่ึงเกิดขึ้น เพ่ือจะให้ได้ประโยชน์ หรือเพียงความต้องการจะทําให้ดีขึ้น ไม่ว่า      
จะเป็นในแง่ของค่าใช้จ่ายหรือความยากง่ายของการผลิต การทําก็ถือว่าเป็นปัญหาตามคํานิยามน้ีแล้ว สําหรับวิธี
แก้ปัญหานี้จะต้องไม่ใช่วิธีง่ายๆ เป็นที่ประจักษ์อยู่ดีแล้วสําหรับผู้อยู่ในวงการน้ันๆ และคําว่าวิธีน้ีมิได้หมายถึงวิธีการ
เท่าน้ัน แต่หมายรวมถึงการใช้วัสดุและหลักการด้วย 

การประดิษฐ์คิดค้น อาจมีลักษณะดังต่อไปน้ีอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างรวมกัน คือ 
๑.  เป็นหลักการหรือวิธีใหม่ใช้ประโยชน์ใหม่ 
๒.  เป็นวิธีใหม่แก้ปัญหาเก่า 
๓.  ใช้วิธีเก่าแก้ปัญหาใหม่ 
๔.  ใช้วิธีเก่าแก้ปัญหาเก่าแล้วเกิดผลใหม่ 
๕.  ใช้วิธีเก่า ๒ วิธี หรือมากกว่ารวมกันใช้ประโยชน์ใหม่ 

ปัจจุบันการประดิษฐ์คิดค้นในลักษณะที่ ๑ ดังกล่าว เกิดขึ้นน้อยมากส่วนใหญ่จะเป็นการปรับปรุงของเก่า  
และการปรับปรุงอาจเกิดขึ้นหลายครั้ง โดยบุคคลหลายๆ คน ในวาระต่างๆ กัน 
 ประเทศต่างๆ หลายประเทศให้สิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐ์ที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นการประดิษฐ์ใหม่ และยังให้
สิทธิบัตรสําหรับการออกแบบ ซึ่งไม่ถือว่าเป็นการประดิษฐ์คิดค้นอีกด้วย แต่ละประเทศมีข้อยกเว้นแตกต่างกันไป       
ที่จะไม่ให้สิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐ์คิดค้นบางชนิด และบางประเทศจะให้สิทธิบัตรเฉพาะการประดิษฐ์คิดค้น       
ที่จะใช้ประโยชน์ได้จริงเท่าน้ัน แต่ก็มีบางประเทศให้สิทธิบัตรโดยมิได้คํานึงว่าจะเป็นไปตามที่ผู้ประดิษฐ์คิดค้น       
อ้างหรือไม่ 
 สําหรับแนวทางในการพิจารณาผลงานประดิษฐ์คิดค้นใน ๓ ขั้นตอน ดังกล่าว ข้างต้นเป็นดังน้ี 
 ขั้นที่ ๑ การพจิารณาลักษณะของผลงานประดิษฐ์คิดค้น 
 ลักษณะของผลงานประดิษฐ์น้ี หมายถึง ลักษณะที่แสดงความแปลกใหม่ของผลงานประดิษฐ์คิดค้น            
ที่ได้สร้างขึ้นด้วยความคิด พลิกแพลง สร้างสรรค์อันชาญฉลาด โดยมีเจตนาเพ่ือการใช้สอยมิใช่เพียงเป็นของแปลกใหม่
ที่ใช้ประโยชน์อะไรมิได้ หรือเพียงเพ่ือความสวยงามแปลกใหม่แง่ของศิลปะ หรือวรรณกรรมเท่าน้ัน ฉะน้ัน           
ตามความหมายน้ีผลงานที่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ตามมาตรา ๕ หรือบางประเภทที่ยกเว้นไว้ในมาตรา ๙         
แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ ก็ถือว่าเป็นผลงานประดิษฐ์คิดค้นตามระเบียบน้ีด้วย 
 
 

/อีกปัญหาหน่ึง... 
 



-๕- 
 

อีกปัญหาหน่ึงซึ่งเกิดขึ้นเสมอ คือการจําแนกผลงานตามสาขาวิชาการ ในการจําแนกว่าผลงานประดิษฐ์  
คิดค้นน้ันๆ จะจัดอยู่ในสาขาวิชาการใด ควรดูที่วิชาความรู้ที่ใช้สําหรับสร้างผลงานประดิษฐ์คิดค้นน้ันขึ้นมา มิใช่ดูว่า
สิ่งประดิษฐ์คิดค้นน้ันใช้ในทางไหน หรือในสาขาวิชาการใด เช่น เครื่องวัดความช้ืนผลิตผลทางการเกษตร ไม่ถือว่าเป็น
ผลงานประดิษฐ์คิดค้นทางสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ถ้าเคร่ืองน้ีใช้วิธีทางอีเล็กทรอนิกส์ก็ต้องจัดเข้าสาขา
วิศวกรรมศาสตร์ฯ หรือถ้าใช้วิธีทางเคมีก็ต้องจัดเข้าสาขาเคมีฯ มิใช่สาขาเกษตรศาสตร์ฯ ที่เคยจัดไปแล้ว           
ทํานองเดียวกันกับผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่ใช้ในการแพทย์ ก็ไม่จําเป็นที่จะจัดเข้าสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์        
ทุกกรณี ผลงานประดิษฐ์คิดค้นบางช้ินต้องอาศัยความรู้หลายสาขาวิชาก็ควรได้รับการพิจารณาร่วมกันจากผู้เช่ียวชาญ
ในสาขาวิชาการต่าง ๆ เหล่าน้ัน 

 
ขั้นที่ ๒ การพจิารณาความใหม่ของผลงานประดิษฐ์คิดค้น 
ในข้อ ๔(๒) ของระเบียบ "ได้กําหนดไว้ว่าผลงานที่จะได้รับรางวัลประดิษฐ์คิดค้นน้ันๆ ต้องทําขึ้นจาก   

ความคิดริเริ่มและความเพียรพยายามของผู้ประดิษฐ์คิดค้นเองและเป็นของใหม่หรือปรับปรุงใหม่ให้ดีขึ้น              
การพิจารณาประเด็นน้ี มีปัญหามากสําหรับผู้พิจารณา" 

ปัจจุบัน การพิจารณาความใหม่ของการประดิษฐ์คิดค้นเพ่ือออกสิทธิบัตร ได้ใช้มาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติ
สิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติ   
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นเกณฑ์ โดยเฉพาะอย่างย่ิง ข้อ (๓) ซึ่งใช้การได้รับสิทธิบัตรไว้แล้วไม่ว่าในหรือ          
นอกประเทศเป็นสําคัญ แต่เน่ืองจากได้มีสิทธิบัตรออกไปแล้วเป็นจํานวนมากในประเทศต่างๆ และประเด็นของการ
ประดิษฐ์ก็แตกต่างกันมาก ฉะน้ัน เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในเรื่องน้ีจึงยังไม่สามารถพิจารณาเองได้ ต้องอาศัยหน่วยงาน
ด้านน้ีในต่างประเทศทําให้ เน่ืองจากการพิจารณาความใหม่ของการประดิษฐ์น้ันยากมาก เช่นน้ีจึงเป็นปัญหามาก
สําหรับผู้พิจารณางานตามระเบียบ ดังกล่าวแล้ว 
 ปัญหาความยุ่งยากน้ี เกิดขึ้นด้วยเหตุหลายประการ คือ  
 ประการแรก ผู้ เสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าใจผิดคิดว่าผลงานประดิษฐ์คิดค้นของตนเป็นผลงาน          
ประดิษฐ์ใหม่ ทั้งๆ ที่ของนั้นมีใช้อยู่แล้วแต่อาจจะมีรูปแบบแตกต่างกันไปเท่าน้ัน 
 ประการที่สอง ผลงานประดิษฐ์คิดค้นแทบทั้งหมดในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นที่เสนอขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ  
หรือขอสิทธิบัตรในประเทศต่างๆ จะมีการประดิษฐ์ใหม่เป็นบางส่วนหรือเฉพาะส่วน หรือบางประเด็น เฉพาะประเด็น
เท่าน้ัน ผู้เสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นไม่ระบุให้ชัดแจ้งว่าผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่เสนอมาน้ันมีการประดิษฐ์ใหม่     
หรือปรับปรุงขึ้นใหม่ในส่วนใดประเด็นใดในการขอรับสิทธิบัตรผู้ขอจึงต้องปฏิบัติตามมาตรา ๑๗ โดยเฉพาะข้อ (๔)   
 ประการที่สาม ผู้พิจารณาอาศัยความรู้และประสบการณ์ของตนเป็นสําคัญโอกาสผิดพลาดจึงมีได้มาก       
เพ่ือทําให้การพิจารณาในขั้นน้ีได้เป็นไปอย่างถูกต้อง ยุติธรรม จําเป็นอย่างย่ิง ทั้งผู้เสนอและผู้พิจารณาจะต้องเข้าใจ      
เรื่องความใหม่ของผลงานประดิษฐ์คิดค้น โดยควรพิจารณามาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรด้วย 

โดยผู้พิจารณา ก็ต้องให้ความสําคัญและเข้มงวดในเร่ืองน้ีเป็นพิเศษและควรสอบถามหรือค้นคว้า           
จากแหล่งต่างๆ ประกอบด้วย 

 
 ขั้นที่ ๓ การพจิารณาความดีเด่นและการใช้ประโยชนข์องผลงานประดิษฐ์คิดค้น 
 การพิจารณาในประเด็นน้ีจะตัดสินว่าผลงานประดิษฐ์คิดค้นน้ัน ควรได้รับรางวัลหรือไม่หรือควรได้รับรางวัล
ระดับใด การพิจารณาขั้นน้ีมีความสําคัญมาก และก็เป็นขั้นที่มีปัญหามากไม่น้อยกว่าความสําคัญ 
 ด้วยปัญหาและข้อบกพร่องต่าง ๆ จําเป็นต้องแยกการพิจารณาตามประเด็นต่าง ๆ ให้มากประเด็นที่สุด 
พร้อมกับให้ความสําคัญมากน้อยแก่ประเด็นเหล่าน้ันด้วย ดังน้ี 

/๑. การพิจารณา... 



-๖- 
 

 ๑. การพิจารณาความดีเด่น 
ประเด็นที่น่าเป็นประโยชน์สําหรับการพิจารณาความดีเด่นหรือคุณค่าของผลงานประดิษฐ์คิดค้นมีดังน้ี คือ 
๑.๑  ความแปลกใหม่ โดยพิจารณาว่าผลงานประดิษฐ์คิดค้นน้ันแตกต่างกับที่มีอยู่ก่อนแล้วมากน้อยเพียงใด    

ถ้าแตกต่างมากหรือมีความแปลกใหม่มากก็ควรได้คะแนนสูง 
๑.๒  ความเป็นที่ต้องการ  ถ้าผลงานประดิษฐ์คิดค้นน้ันสามารถช่วยแก้ปัญหาสําคัญที่มีอยู่นานแล้ว และมีคน

พยายามแก้ด้วยวิธีต่างๆ มามากมายแล้วแต่ไม่สําเร็จก็ถือว่าผลงานประดิษฐ์น้ันเป็นที่ต้องการเป็นอย่างย่ิง ผลงาน
ประดิษฐ์คิดค้นบางอย่างถึงแม้จะมีความแปลกใหม่มาก แต่กว่าจะมีคนรู้จักใช้หรือเป็นที่นิยมขึ้นมาก็ต้องใช้เวลานาน 
บางอย่างต้องอาศัยการส่งเสริมการโฆษณาเผยแพร่เข้าช่วยเป็นอย่างมากย่อมถือได้ว่าผลงานประดิษฐ์คิดค้นน้ัน        
มีความเป็นที่ต้องการตํ่า 

๑.๓  คุณค่าทางเศรษฐกิจและในการใช้สอย ผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่สามารถเพ่ิมมูลค่าทรัพยากรได้มาก     
หรือสามารถลดค่าใช้จ่ายในการผลิตลงได้มากเทียบกับผลงานประดิษฐ์คิดค้นอย่างเดียวกัน หรือสิ่งน้ันเองผลิตได้ง่าย
ค่าใช้จ่ายตํ่า ก็คือว่ามีคุณค่ามากทางเศรษฐกิจ อีกประการหน่ึง ผลงานคิดค้นที่ให้ความพอใจแก่ผู้ใช้สอยเพราะใช้ง่าย
และให้ผลดีเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสิ่งน้ัน ก็ควรได้รับการพิจารณาว่ามีคุณค่าในการใช้สอยมาก 

๑.๔  ศักยภาพในการใช้ประโยชน์ทางอ่ืน หรือในอนาคต และในการพัฒนาต่อเน่ือง ผลงานประดิษฐ์คิดค้น
บางอย่างบางเรื่องผู้ประดิษฐ์คิดค้นมีเจตนาเพ่ือใช้สําหรับงานอย่างหน่ึง แต่สามารถนําไปใช้ประโยชน์อ่ืนได้อีก     
หลายอย่าง หรือสามารถนําไปพัฒนาต่อเป็นผลงานประดิษฐ์คิดค้นใหม่ได้ด้วย ผลงานประดิษฐ์คิดค้นน้ี บางอย่าง   
อาจมีทางใช้ประโยชน์ไม่มากในปัจจุบัน แต่มีศักยภาพสูงที่จะใช้มากในอนาคตผลงานประดิษฐ์คิดค้นเหล่าน้ี        
ย่อมมีความดีเด่นสูง 

๑.๕  ความยากง่าย เน่ืองจากผลงานประดิษฐ์คิดค้นใหม่ส่วนใหญ่พัฒนามาจากที่มีอยู่ก่อนแล้ว ถ้ามีการ   
พัฒนาเพียงเล็กน้อยก็ถือว่าการประดิษฐ์คิดค้นน้ันไม่ยาก แต่ถ้าต้องทําหลายขั้นหลายตอนก็ต้องจัดว่ายากกว่า       
การทําคอมพิวเตอร์ภาษาลาวโดยพัฒนาจากคอมพิวเตอร์ภาษาไทยจะง่ายกว่าการทําคอมพิวเตอร์ภาษาไทย        
โดยอาศัยความรู้จากคอมพิวเตอร์ภาษาอังกฤษ อน่ึงการพิจารณาความยากง่ายน้ีต้องเปรียบเทียบผลงานประดิษฐ์
คิดค้นอย่างเดียวกัน  ในวิทยาการเดียวกัน และต้องถือผู้ประดิษฐ์คิดค้นมีพ้ืนความรู้สามารถระดับเดียวกันและ        
ขอยํ้าว่าความยากง่ายมิได้วัดด้วยระดับความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใช้ แต่วัดด้วยระดับของการพัฒนา 

๑.๖  ความชาญฉลาดในการประดิษฐ์คิดค้น ประเด็นน้ีถือได้ว่ามีความสําคัญที่สุดหรือเป็นหัวใจของความ
ดีเด่นของผลงานประดิษฐ์คิดค้น เทียบได้กับความสวยงามความซาบซึ้งเป็นคุณค่าสําคัญของงานทางศิลปกรรม    
ความชาญฉลาดในการประดิษฐ์คิดค้นน้ีคืออะไร และจะพิจารณาระดับสูงตํ่าได้อย่างไรเป็นเรื่องลําบากและมีปัญหา
มากไม่แพ้การพิจารณางานทางศิลปกรรม 

ผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่แสดงความชาญฉลาดอันสูงส่งของผู้ทําไม่จําเป็นต้องเป็นสิ่งที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง  
ทําให้คนทั่วไปทึ่ง เพราะไม่มีความรู้เรื่องน้ันๆ แต่อาจจะเป็นของง่ายๆ ประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วก็ใช้กันไปโดยที่คนทั่ว ๆ ไป 
ไม่ เห็นความดีเด่นในแง่ของการประดิษฐ์คิดค้นแต่อย่างใด ตัวอย่างที่ เห็นง่าย ๆ เช่น ตลับลูกปืนที่ ใ ช้กัน             
อย่างแพร่หลายในเครื่องจักรกลต่างๆ ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ง่ายหรือมีความยุ่งยากสลับซับซ้อนเพียงใด ก็ไม่มีอะไร     
มากไปกว่าวงแหวนโลหะ ๒ วง มีลูกปืนหลายลูกอยู่ระหว่างกลาง แต่เมื่อพิจารณาให้ลึกลงไปถึงการทํางานของมัน    
ว่าเหตุใดจึงลดความฝืดได้ก็จะรู้สึกช่ืนชมในความฉลาดของผู้ประดิษฐ์เป็นอย่างย่ิง ย่ิงกว่าน้ันนับแต่ได้ประดิษฐ์ขึ้น
มาแล้วไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขได้สักเท่าใด ที่ทําไปแล้วก็เฉพาะคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ทํา และเพ่ิมเติมช้ินส่วน      
บ้างเล็กน้อย เช่น  มีฝาครอบกันฝุ่นเข้าไปรบกวน เป็นต้น แต่ไม่มีใครสามารถปรับปรุงหลักการทํางานของตลับลูกปืน
ได้อีกเลย 

 
/อีกตัวอย่างหน่ึง... 



-๗- 
 

อีกตัวอย่างหนึ่งที่เห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่สุด คือ ยาลบตัวอักษรพิมพ์ดีด ที่เรียกว่าลิกควิตเปเปอร์ ซึ่งมีใช้
แพร่หลายเม่ือไม่ก่ีปีมาน้ีคนพิมพ์ใช้วิธีขูดลบด้วยยางลบหรือใช้กระดาษคาร์บอนสีขาวพิมพ์ทับลงไป ปัจจุบัน          
ใช้สีขาวน้ีทาทับแทน จุดเด่นของความชาญฉลาดของผู้ใช้วิธีน้ีเป็นคนแรกอยู่ที่ว่าเขานึกถึงการนําสีขาวซึ่งมีใช้กัน      
อยู่ทั่วไป และนานมาแล้วใครๆ ก็รู้จัก แต่ก็ไม่มีใครเคยคิดเอามาใช้เป็นยาลบตัวพิมพ์เช่นน้ีเลยมาใช้ได้เป็นอย่างดี 

ผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่ได้มาด้วยการทดลองค้นคว้า ที่ต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างย่ิงหรือต้องใช้เวลานาน 
อาจจะมีความดีเด่นในแง่ความชาญฉลาดไม่มากนักก็ได้ ถ้าวิธีการที่ใช้ในการทดลองค้นคว้า เป็นวิธีธรรมดาๆ          
ที่ใช้กันอยู่ทั่วๆ ไป ไม่มีการพลิกแพลงอะไรเลยหรือเวลาที่ต้องใช้นาน เพราะต้องทําแล้วทําอีกไปเรื่อย ๆ มิได้ใช้
ความคิดอะไรมากนัก หรือทําอย่างเปะปะจนกว่าจะได้ตามท่ีต้องการทํานองเดียวกันงานที่ต้องใช้วิทยาศาสตร์       
และเทคโนโลยีระดับสูง ก็อาจจะไม่มีความชาญฉลาดดังกล่าวแฝงอยู่มากนักก็ได้ ถ้าวิ ธีที่ ไ ด้มาซึ่งสิ่ ง น้ัน               
เป็นวิธีธรรมดาๆ ในระดับน้ันของวิทยาการที่ใช้หรือกล่าวง่ายๆ ได้ว่าใครก็ตามท่ีมีความรู้ความชํานาญในระดับน้ัน      
ย่อมทําสิ่งน้ันได้ ถ้าต้องการจะทํา 

จากที่ยกตัวอย่างมาแล้วข้างต้น อาจทําให้เห็นได้บ้างว่าความดีเด่นของผลงานประดิษฐ์คิดค้น ในประเด็น  
ของความชาญฉลาดมิได้อยู่ที่ความยากง่าย หรือระดับเทคโนโลยีของสิ่งน้ันๆ แต่อยู่ที่วิธีที่จะได้มาซึ่งสิ่งดังกล่าว  
เท่าน้ัน ถ้าวิธีที่ใช้เป็นวิธีธรรมดาตรงไปตรงมาตามระดับน้ันๆ ของวิทยาการมิได้มีการพลิกแพลง คิดแล้วคิดอีก   
หรือไม่มีความคิดอันชาญฉลาดอยู่เลย ผลงานประดิษฐ์คิดค้นน้ันก็มีความดีเด่นตํ่าในประเด็นน้ี ฉะน้ัน ในการพิจารณา
ในเร่ืองน้ีจะต้องมองลึกลงไปถึงวิธีประดิษฐ์คิดค้นน้ัน ผู้ เสนอผลงานก็ควรช้ีแจงหรือแสดงให้เห็นประเด็นน้ี             
ได้อย่างเด่นชัดด้วย 

ถึงแม้จะถือว่าคุณค่าหรือความดีเด่นน้ี เป็นหัวใจของการประดิษฐ์คิดค้นก็จะไม่เสนอให้ระดับความสําคัญ
มากกว่าประเด็นอ่ืนๆ ที่กล่าวมาข้างต้น เพราะตระหนักดีว่าเป็นประเด็นที่พิจารณาได้ยากมากผู้พิจารณาจะอาศัย
ความรู้สึกและระดับมาตรฐานของตนเองเป็นใหญ่ซึ่งจะแตกต่างกันมากระหว่างผู้พิจารณาด้วยกัน 

 
๒.  การพิจารณาความเปน็ประโยชน์แก่ประเทศชาติที่พสิูจน์แล้ว 
ข้อความ "ดีเด่นและพิสูจน์แล้วว่าเป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ"  ในข้อ ๓ ของระเบียบฯ ตีความ  

ได้เป็น ๒ นัย นัยแรกผลงานประดิษฐ์คิดค้นน้ันได้พิสูจน์ตนเองแล้วว่าเป็นประโยชน์ด้วยการนําไปใช้มาแล้ว หรือ 
อย่างอ่ืน อีกนัยหน่ึงมีคนพิสูจน์ได้ว่าเป็นประโยชน์ การพิสูจน์น้ันจะใช้หลักการหรือวิธีการใดก็ตาม หรือผลงาน
ประดิษฐ์คิดค้นน้ันได้ถูกนําไปใช้แล้วหรือไม่ก็ได้ แต่เน่ืองจากที่ปฏิบัติมาแล้วได้ถือว่าการถูกนําไปใช้ประโยชน์มาแล้ว       
เป็นสําคัญ ฉะน้ันการพิจารณาน้ีจึงใช้แนวนี้เป็นหลัก 

โดยท่ัวไปการใช้ประโยชน์ จะหมายความถึงประโยชน์ที่พึงมี จะในปัจจุบันหรืออนาคตก็ได้ เมื่อวิธีปฏิบัติตาม
ระเบียบน้ีได้ถือเอาประโยชน์ที่มีมาแล้วเป็นเรื่องสําคัญในการเสนอครั้งน้ีจึงได้จัดการใช้ประโยชน์ในอนาคตไว้ในเร่ือง
การพิจารณาความดีเด่น อีกประการหน่ึงในการพิจารณาความดีเด่นน้ัน ได้พิจารณาคุณค่าทางเศรษฐกิจ และในการ  
ใช้สอยไว้แล้ว ฉะน้ันการพิจารณาในขั้นน้ี จึงควรจํากัดขอบข่ายให้แคบกว่าที่เคยใช้กันมา 

ในที่น้ีขอเสนอให้พิจารณาแต่เพียงว่าผลงานประดิษฐ์คิดค้นน้ัน ได้ถูกนําไปใช้แล้วอย่างกว้างขวางเพียงใด   
ในประเทศ และมีประโยชน์ต่อคนจํานวนน้อยหรือจํานวนมากและการใช้ประโยชน์น้ีจะต้องมีอยู่ต่อไปอีกนาน    
หรือไม่ เท่าน้ัน 

๓.  การประเมินความดีเด่นและการใช้ประโยชน ์
ขอเสนอให้ประเมินโดยวิธีให้คะแนนและเห็นว่าสัดส่วนคะแนนสูงสุดของความดีเด่นควรเป็น ๖๐ คะแนน 

การใช้ประโยชน์เป็น ๔๐ คะแนน เน่ืองจากได้จัดคุณค่าทางเศรษฐกิจ และในการใช้สอยไว้แล้ว ในเรื่องความดีเด่น
ดังกล่าวแล้ว โดยที่การพิจารณาที่ทํากันมาก่อนๆ ได้รวมคุณค่าน้ีไว้กับการใช้ประโยชน์ 

/โดยที่ได้... 



-๘-  
 

โดยที่ได้แบ่งประเด็นต่างๆ ของความดีเด่นไว้ ๖ ประเด็น จึงควรให้คะแนนเต็มประเด็นละ ๑๐ คะแนน      
ทั้งๆ ที่แต่ละประเด็นมีความสําคัญมากน้อยไม่เท่ากันโดยเฉพาะในเรื่องความชาญฉลาดในการประดิษฐ์คิดค้น       
ควรมีคะแนนเต็มมากกว่าประเด็นอ่ืน แต่ก็เป็นประเด็นที่พิจารณายากที่สุด และจะมีความเลื่อมล้ํากันมากระหว่าง            
ผู้พิจารณาจึงไม่ได้คะแนนสูงกว่าประเด็นอ่ืนดังที่กล่าวมาแล้วในเรื่องน้ี 

ส่วนการใช้ประโยชน์ยังไม่อาจแนะการแยกประเด็นได้ เห็นควรให้ผู้พิจารณาแยกประเด็นเอง และขอให้เสนอ
มาด้วยเพ่ือจะได้นํามาใช้ประโยชน์ต่อไป 

 
แนวทางหลักเกณฑ์การพิจารณาเพื่อให้รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดคน้  
๑. รางวัลน้ีเป็นรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ การพิจารณาคัดเลือก จึงจําเป็นต้องดําเนินการด้วยความอิสระ      

เป็นกลาง ยุติธรรม รอบคอบ รวดเร็ว และเป็นความลับ 
๒. จรรยาบรรณนักวิจัย (๑๐๐ คะแนน) ในที่น้ีขออนุโลมใช้หลักเกณฑ์น้ีกับผู้ประดิษฐ์คิดค้นเสมือนหน่ึงว่า

นักวิจัยคือ ผู้ประดิษฐ์คิดค้น และผลงานวิจัย คือ ผลงานประดิษฐ์คิดค้น 
การปฏิบัติตนที่น่าเป็นแบบอย่างแก่นักวิจัยอ่ืน โดยมีจรรยาบรรณของนักวิจัยตามแนวทาง            

ที่สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กําหนดไว้มี ๙ ประการ ดังน้ี 
ก.  นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ไม่นําผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน ไม่ลอกเลียนแบบ   

งานของผู้ อ่ืน ต้องให้เกียรติ และอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นํามาใช้ในงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์        
ต้องซื่อตรงต่อการแสวงหาทุนวิจัย และมีความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย  

ข .  นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทํางานวิจัย ตามข้อตกลงที่ทําไว้กับหน่วยงาน                 
ที่สนับสนุนการวิจัย และต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด  

นักวิจัยต้องปฏิบัติตามพันธกรณีข้อตกลงการวิจัยที่ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายยอมรับร่วมกันอุทิศเวลาทํางาน
วิจัยให้ได้ผลดีที่สุด และเป็นไปตามกําหนดเวลา มีความรับผิดชอบไม่ละทิ้งงานระหว่างดําเนินการ 

ค.  นักวิจัยต้องมีพ้ืนฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ทําการวิจัย 
     นักวิจัยต้องมีพ้ืนฐานความรู้ในสาขาวิชาที่ทําการวิจัยอย่างเพียงพอ และมีความรู้ ความชํานาญ

หรือประสบการณ์เก่ียวกับเรื่องที่ทําการวิจัย เพ่ือนําไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพและเพ่ือป้องกันปัญหาการวิเคราะห์    
การตีความ หรือการสรุปที่ผิดพลาด อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่องานวิจัย 

ง.  นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต 
    นักวิจัยต้องดําเนินการด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังและเที่ยงตรงในการทํางานวิจัย มีจิตสํานึก

และปณิธานที่จะอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม 
จ.  นักวิจัยต้องเคารพศักด์ิศรีและสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย 
     นักวิจัยต้องไม่คํานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการ จนละเลยและขาดความเคารพในศักด์ิศรี     

ของเพ่ือนมนุษย์ ต้องถือเป็นภาระหน้าที่ที่จะอธิบายจุดมุ่งหมายของการวิจัยแก่บุคคลที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดย         
ไม่หลอกลวง หรือบีบบังคับและไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล  

ฉ.  นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติ ในทุกขั้นตอนของการทําวิจัย 
     นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด ต้องตระหนักว่า อคติส่วนตน หรือความลําเอียงทางวิชาการ 

อาจส่งผลให้มีการบิดเบือนข้อมูลและข้อค้นพบทางวิชาการ อันเป็นเหตุให้เกิดผลเสียหายต่องานวิจัย 
ช.  นักวิจัยพึงนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ 
 
 

/ซ.  นักวิจัย... 



-๙- 
 

ซ.  นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อ่ืน  
     นักวิจัยพึงมีใจกว้าง พร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลและข้ันตอนการวิจัยยอมรับฟังความคิดเห็นและ

เหตุผลของผู้อ่ืนและพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยของตนให้ถูกต้อง  
ฌ.  นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ 
     นักวิจัยควรมีจิตสํานึกที่จะอุทิศกําลังสติปัญญาในการทําวิจัยเพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาการ   

เพ่ือความเจริญและประโยชน์ของสังคม และมวลมนุษยชาติ 
 

สรุปเสนอแนะสําหรับวิธีพิจารณาคัดเลือกผลงานประดิษฐ์คิดค้น 
๑.  พิจารณาผลงานประดิษฐ์คิดค้นน้ันมีลักษณะของการประดิษฐ์อยู่ด้วยหรือไม่ โดยไม่คํานึงถึงประเภท    

ของผลงานประดิษฐ์คิดค้น ซึ่งพิจารณาได้จากลักษณะที่แสดงความแปลกใหม่ของผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่ได้สร้างขึ้น
ด้วยความคิดพลิกแพลง สร้างสรรค์อันชาญฉลาด โดยมีเจตนาเพ่ือการใช้สอย มิใช่เพ่ือให้เพียงเป็นของแปลกใหม่        
ที่ใช้ประโยชน์อะไรมิได้ หรือเพ่ือความสวยงามแปลกใหม่ในแง่ของศิลปหรือวรรณกรรมเท่าน้ัน 

๒.  ตรวจสอบความใหม่ของผลงานประดิษฐ์คิดค้นจากความรู้ สอบถามผู้ประดิษฐ์คิดค้นรวมทั้งหลักฐาน    
ของการประดิษฐ์คิดค้น เพ่ือให้ทราบว่ามีความใหม่จริงตามที่อ้างหรือเปล่า 

๓.  การประเมินความดีเด่นและการใช้ประโยชน์  
     ประเมินโดยวิธีให้คะแนนตามประเด็นต่างๆ พร้อมทั้งให้คําอธิบายโดยแบ่งการพิจารณาเป็นดังน้ี 

ก.  ให้ความเห็นชอบเก่ียวกับจรรยาบรรณของนักวิจัย  เช่น ผ่าน  หรือ  ไม่ผ่าน 
     หากผู้ประดิษฐ์คิดค้นไม่ผ่านจรรยาบรรณนักวิจัยก็จะไม่รับพิจารณาต่อในข้อ ข และ ค 
ข.  ความดีเด่น ๖๐ คะแนน ได้แก่     

(๑)  ความแปลกใหม่    ๑๐ คะแนน 
(๒)  ความเป็นที่ต้องการ    ๑๐ คะแนน 
(๓)  คุณค่าทางเศรษฐกิจและการใช้สอย  ๑๐  คะแนน 
(๔)  ศักยภาพในการใช้ประโยชน์ทางอ่ืน  ๑๐  คะแนน 
      หรือในอนาคตและในการพัฒนาต่อเน่ือง  
(๕)  ความยากง่าย    ๑๐  คะแนน 
(๖)  ความชาญฉลาดในการประดิษฐ์คิดค้น  ๑๐  คะแนน            

ค.  การใช้ประโยชน์ ๔๐ คะแนน โดยผู้ประเมินสามารถแยกประเด็นการพิจารณาพร้อมทั้ง               
ให้คําอธิบายประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจนด้วย 

๔.  เกณฑ์การตัดสิน 
๔.๑  หากไม่ผ่านจรรยาบรรณนักวิจัยก็ถือว่าไม่ได้การสนับสนุน และไม่ต้องให้คะแนนในข้อ  ๔.๒ 
๔.๒  เน่ืองจากระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติว่าด้วยการให้รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น พ.ศ. ๒๕๕๑        

ให้ความสําคัญต่อการใช้ประโยชน์ จึงกําหนดว่าผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่จะตัดสินว่าควรได้รับรางวัลฯ ใดๆ จะต้อง    
ได้คะแนนของการใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า ๒๐ คะแนน ส่วนระดับของรางวัลทางวิชาการขอให้พิจารณาจาก     
คะแนนรวม  ดังน้ี 

 คะแนน      รางวัล 
        ต้ังแต่ ๙๐ - ๑๐๐     รางวัลระดับดีเย่ียม 
        ต้ังแต่ ๘๐ – ๘๙     รางวัลระดับดีเด่น 
        ต้ังแต่ ๗๐ – ๗๙      รางวัลระดับดี 
        ต้ังแต่ ๖๐ – ๖๙      รางวัลประกาศเกียรติคุณ 
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