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มูลนิธิฯ เป็ นองค์ การหรื อสาธารณกุศล ลาดับที่ 481 ของประกาศกระทรวงการคลังฯ
แนวทางการเสนอชื่อบุคคล/กลุ่มบุคคลผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น
และนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ประจาปี พ.ศ. 2564

1. ลักษณะรางวัล
รางวัล “นักเทคโนโลยีดีเด่น ” และ “นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ” เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเป็นประจาทุกปี เพื่อมอบ
ให้กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง จนเห็นเป็นรูปธรรม สามารถที่จะ
นามาใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในระดับประเทศได้ ผลงานเทคโนโลยีที่ได้รับพิจารณาอาจเป็นผลงาน
ของนักเทคโนโลยีที่มาจากภาครัฐหรือเอกชนก็ได้ ผลงานหลักที่เสนอเพื่อรับรางวัลควรจะเป็นผลงานที่อยู่ในรูปต้นแบบ
(prototype) สิ ท ธิ บั ต ร และทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญารู ป แบบต่ า งๆ รายงานทางเทคนิ ค ที่ เป็ น ที่ ย อมรั บ ในวงกว้ า ง
(technical report) และผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ ความโดดเด่นและ
นวัตกรรม ของเทคโนโลยีนั้น ที่จะนาไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีที่ทาให้เกิดการพึ่งพาตนเองและสามารถแข่งขันได้ ส่วน
รางวัล “นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่” นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ที่เริ่มมีผลงานวิจัยและพัฒนา
ทางเทคโนโลยี ที่เป็ น ที่ ป ระจั กษ์ถึงศักยภาพและความทุ่ มเท ในการที่จะพัฒ นาเทคโนโลยีในสาขาที่ต นเองมีค วาม
เชี่ยวชาญให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง
2. ประเภทของรางวัล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทรา
ธิราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้โครงการรางวัลนักเทคโนโลยี
ดีเด่นและนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ใช้ “เรือใบซุปเปอร์มด” ซึ่งเป็นผลงานของพระองค์ท่านที่แสดงถึงการพัฒ นาให้เกิด
ประสิทธิภาพการใช้งานที่เป็นเลิศ เป็นแบบฉบับของกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างครบวงจร
1.1 รางวัล นั กเทคโนโลยี ดี เด่ น เงิน รางวัล รวม 1,000,000 บาท (ปี ล ะไม่ เกิ น 2 รางวัล ) พร้อ มโล่ รางวั ล
พระราชทานประติมากรรม “เรือใบซุปเปอร์มด”
1.2 รางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ เงินรางวัลๆ ละ 100,000 บาท (ปีละไม่เกิน 2 รางวัล) พร้อมเหรียญรางวัล
“เรือใบซุปเปอร์มด”
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3. เกณฑ์การพิจารณาเทคโนโลยีที่สมควรได้รับรางวัล
เกณฑ์ในการพิจารณาเทคโนโลยีและบุคคลที่สมควรได้รับรางวัล “นักเทคโนโลยีดีเด่น และนักเทคโนโลยีรุ่น
ใหม่” ประจาปี พ.ศ. 2564 มีเกณฑ์การพิจารณาดังต่อไปนี้ (สาหรับนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ต้องมีอายุไม่เกิน 38 ปี)
3.1 เกณฑ์ด้านเทคโนโลยี ประกอบด้วย
3.1.1 ปริมาณเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นในประเทศไทยหรือโดยคนไทย (Technology content)
3.1.2 ระดั บ ของการพั ฒ นาเทคโนโลยี (Technology readiness level) ได้ แ ก่ ระดั บ concept
formulation, lab demonstration, engineering prototype และ full operation
3.1.3 ผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์และสังคมของเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นหรือศักยภาพที่จะทาให้
เกิดขึ้น (Impact)
3.2 เกณฑ์ด้านบุคคล
3.2.1 เป็นผู้ที่อุทิศตนในการทาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนั้นอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
จนถึงปัจจุบัน
3.2.2 ในกรณีรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่เกิน 38 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่สิ้นสุด
การรับ สมัคร (วัน ที่ 31 มีนาคม 2564) ดังนั้นต้องเป็นผู้ ที่เกิดหลังวันที่ 31 มีนาคม 2526
เท่านั้น สาหรับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นไม่จากัดอายุ
3.2.3 เป็ น ผู้ ที่ป ระพฤติ ตนอยู่ในศีลธรรมอันดี งาม เป็นแบบอย่างของการท างานที่มีคุณ ธรรมและ
จริยธรรม เหมาะสมที่จะได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างสาหรับนักเทคโนโลยีรุ่นหลัง
4. การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลและการสมัครด้วยตนเอง
เสนอชื่ อ ผู้ ส มควรได้ รั บ รางวัล ส าหรั บ นั ก เทคโนโลยี ดี เด่ น จะต้ อ งมาจากการเสนอชื่อ เท่ านั้ น ส่ ว นนั ก
เทคโนโลยีรุ่นใหม่สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือมาจากการเสนอชื่อ พร้อมแนบเอกสารเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องได้โดย
ตรงที่ ฝ่ายเลขาโครงการนั กเทคโนโลยีดี เด่ น (หน่ วยบริการข้อมูลเทคนิ ค สถาบั น พั ฒ นาและฝึกอบรมโรงงาน
ต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลขที่ 49 ซอยเทียนทะเล 25 ถนน บางขุนเทียนชายทะเล
แ ข ว งท่ าข้ าม เข ต บ างขุ น เที ย น ก ท ม . 1 0 1 5 0 ) อี เม ล์ thaitechaward@gmail.com ห รื อ เว็ บ ไซ ต์
www.promotion-scitec.or.th ระหว่าง วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2564
** เทคโนโลยี ** พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมายของเทคโนโลยี หมายถึง
วิทยาการที่เกี่ยวกับศิลปะ ในการนาเอาวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติและอุตสาหกรรม
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