รายละเอียด
การประกวดสิ่งประดิษฐ์สาหรับคนพิการและผู้สูงอายุของนักศึกษาภายในประเทศ
ประจาปี 2562
----------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) โดยศูนย์วิจัยเครื่องมือแพทย์และ
เทคโนโลยีสิ่งอำนวยควำมสะดวก ได้ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรวิจัยพัฒนำและกำรเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับ
นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ บริกำรเทคโนโลยีสิ่งอำนวยควำมสะดวกที่จะนำมำใช้ในกำรฟื้นฟูและ/หรือช่วยเหลือผู้พิกำร
และผู้สูงอำยุให้สำมำรถดำรงชีวิตได้อย่ำงอิสระและลดภำระกำรพึ่งพำผู้อื่นอันจะนำไปสู่กำรมีสุขภำวะหรือคุณภำพ
ชีวิตที่ดีขึ้น เนื่องจำกแนวโน้มในอนำคต เทคโนโลยี นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์และบริกำรเหล่ำนี้จะมีควำมสำคัญและ
ควำมต้องกำรมำกขึ้นอย่ำงต่อเนื่องทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภำค และระดับโลก จึงได้ร่วมมื อกับกลุ่มควำม
ร่วมมือด้ำนวิศวกรรมฟื้น ฟูสมรรถภำพและเทคโนโลยีสิ่ งอำนวยควำมสะดวก (Coalition on Rehabilitation
Engineering and Assistive Technology of Asia: CREATe Asia) ก ำหนดจั ด งำนประชุ ม วิช ำกำรนำนำชำติ
เรื่ อ งวิ ศ วกรรมฟื้ น ฟู ส มรรถภำพและเทคโนโลยีสิ่ งอ ำนวยควำมสะดวก ครั้ ง ที่ 13 (The 13th international
Convention on Rehabilitation Engineering and Assistive Technology: i-CREATe 2019) โดยมีหัวข้อกำร
จั ด งำน “Assistive Technology for Everyone Everywhere” ระหว่ ำ งวั น ที่ 26 - 29 สิ ง หำคม 2562 ณ
National Convention Centre เมืองแคนเบอรำ ประเทศออสเตรเลีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงำน
วิชำกำรและนิทรรศกำรระดับนำนำชำติด้ำนวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภำพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยควำมสะดวก
รวมทั้งเป็นกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ด้ำนกำรฟื้นฟูสมรรถภำพคนพิกำรระหว่ำงผู้เชี่ยวชำญที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิในระดับสำกล ภำยในงำนประชุมวิชำกำรประกอบด้วย 5 กิจกรรมหลัก ได้แก่
1) กำรแสดงปำฐกถำ (Plenary Session)
2) กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร (Workshop Session)
3) กำรประชุมวิชำกำรและกำรนำเสนอผลงำนวิจัย (Paper and Poster Session)
4) กำรประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิกำรและผู้สูงอำยุระดับนำนำชำติ
(Global Student Innovation Challenge:gSIC)
5) กำรเยี่ยมชมหน่วยงำนด้ำนกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำหรับคนพิกำรและผู้สูงอำยุ (Site Visit)

ศูนย์วิจัยเครื่องมือแพทย์และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยควำมสะดวก กำหนดจัดกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์
สำหรับคนพิกำรและผู้สูงอำยุ ของนักศึกษำภำยในประเทศ ประจำปี 2562 (Student Innovation Challenge
Thailand 2019) ให้นักเรียน นิสิต นักศึกษำ ได้คิดและสร้ำงสรรค์ผลงำนที่เป็นนวัตกรรมช่วยเหลือคนพิกำรและ
ผู้สูงอำยุเข้ำร่วมประกวด เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้ำ ร่วมกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิกำร
และผู้สูงอำยุระดับนำนำชำติในงำนประชุมวิชำกำรนำนำชำติฯ i-CREATe 2019
2. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวด
1. เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษำระดับปริญญำโท นักศึกษำระดับปริญญำตรี หรือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอน
ปลำย หรือนักเรียนระดับอำชีวศึกษำ
2. มีอำจำรย์ที่ปรึกษำโครงกำร และมีสถำบันกำรศึกษำสังกัด
3. โครงกำรที่ ส ำมำรถเข้ ำแข่ ง ขั น ประกอบด้ ว ย เทคโนโลยี ด้ำ นกำรฟื้ น ฟู ส มรรถภำพ (Rehabilitation
Technology) และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยควำมสะดวก (Assistive Technology) สำหรับคนพิกำรและ
ผู้สูงอำยุ
4. มีทักษะด้ำนภำษำอังกฤษ สำมำรถนำเสนอและสื่อสำรได้
3. ประเภทการประกวด ในกำรประกวดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
ผลงำนด้ำนสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิกำรและผู้สูงอำยุ (Technology Category)
นำแนวคิด ทฤษฏี องค์ควำมรู้ทำงวิศวกรรม กำรแพทย์ กำรฟื้นฟูสมรรถภำพ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และองค์
ควำมรู้อื่นๆ มำประยุกต์ในกำรออกแบบและพัฒนำต้นแบบเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ช่วยในกำรฟื้นฟูสมรรถภำพ
ช่วยอำนวยควำมสะดวก แก้ไขปัญหำต่ำงๆ ของคนพิกำรและผ้สูงอำยุ และเพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำนของ
นักบำบัดและผู้ดูแลในกำรฟื้นฟูสมรรถภำพคนพิกำรและผู้สูงอำยุ
ผลงำนด้ำนกำรออกแบบนวัตกรรมสำหรับคนพิกำรและผู้สูงอำยุ (Design Category)
น ำแนวคิ ด องค์ ค วำมรู้ User-Centered Design, User Experience (UX) มำประยุ ก ต์ ใ นกำรออกแบบ
อุปกรณ์ที่ช่วยในกำรฟื้นฟูสมรรถภำพ ช่วยอำนวยควำมสะดวก แก้ไขปัญหำต่ำงๆ ของคนพิกำรและผู้ สูงอำยุ
ส่งเสริม สนับสนุนกำรฟื้นฟูสมรรถภำพโดยใช้หลักกำร 'makes life easier'

4. เกณฑ์การตัดสิน
ผลงานด้านสิ่งประดิษฐ์สาหรับคนพิการและผู้สูงอายุ (Technology Category) 100 %
A. Creativity/Idea Novelty (20%)
B. Impact on Society and/or Professional Practice (20%)
C. Commercialization Potential (20%)
D. Prototype Engineering (20%)
E. Usability/Ergonomics (20%)
ผลงานด้านการออกแบบนวัตกรรมสาหรับคนพิการและผ้สูงอายุ (Design Category) 100 %
A. Creativity/Idea Novelty (20%)
B. Impact on Society and/or Professional Practice (20%)
C. Commercialization Potential (20%)
D. Prototype Design and Implementation (20%)
E. Usability/Ergonomics (20%)
5. กาหนดการการประกวด
วันที่
รายละเอียดการแข่งขัน
1 ธ.ค. 61 - 17 เม.ย. 62 ประชำสัมพันธ์และรับสมัครผลงำนเข้ำ
ประกวด
8 - 17 เม.ย. 62
คณะกรรมกำรพิจำรณำโครงกำร
29 เม.ย. 62
ประกำศผลงำนที่ผ่ำนกำรคัดเลือก

18 – 22 มี.ค. 62

22 พ.ค. 62

สถานที่
-

http://www.icreateasia.com
Facebook group: Student
Innovation Challenge Thailand
กำรอบรมควำมรู้ด้ำนกำรออกแบบและ บ้ำนวิทยำศำสตร์สิรินธร
กำรพัฒนำต้นแบบด้ำนวิศวกรรมฟื้นฟู อุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทย
สมรรถภำพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวย
ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง
ควำมสะดวกแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษำ จ.ปทุมธำนี
กำรประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิกำร บ้ำนวิทยำศำสตร์สิรินธร
และผู้สูงอำยุภำยในประเทศ
อุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทย
รอบแรก (รอบภำษำไทย)
ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธำนี

17 มิ.ย. 62

8 – 9 ก.ค. 62

26 – 29 ส.ค. 62

กำรประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิกำร
และผู้สูงอำยุภำยในประเทศ
รอบสุดท้ำย (รอบภำษำอังกฤษ)
สำหรับผู้ผ่ำนกำรประกวด รอบแรก
กำรอบรมกำรนำเสนอเป็นภำษำอังกฤษ
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
สำหรับผู้ผ่ำนกำรประกวด รอบสุดท้ำย
กำรประกวด Global Student
Innovation Challenge (gSIC 2019)

บ้ำนวิทยำศำสตร์สิรินธร
อุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทย
ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธำนี
บ้ำนวิทยำศำสตร์สิรินธร
อุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทย
ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธำนี
National Convention Centre
เมืองแคนเบอรำ ประเทศออสเตรเลีย

ในงำนประชุมวิชำกำรนำนำชำติฯ
i-CREATe 2019
หมำยเหตุ กำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลง

6. การรับสมัครและติดต่อคณะทางาน
ผู้ ส นใจสำมำรถส่ ง ข้ อ เสนอฯ (Entry Form) ได้ ที่ e-mail: SIC_Thailand@nectec.or.th หรื อ
โทรสำร 02 564 6876 รำยละเอียดเพิ่มเติมสำมำรถดูได้ที่ http://www.icreateasia.com/contest-studentinnovation.php หรื อ ติ ด ตำมกำรเคลื่ อ นไหวกำรประกวด ผ่ ำ น Facebookgroup: Student Innovation
Challenge Thailand
ติดต่อคณะทางาน
นำงสำวสรินยำ ชมภูบุตร e-mail: sarinya.chompoobutr@nectec.or.th โทร 02 564 6900 ต่อ 72040
-----------------------------------

