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 ที่มาและความส าคัญ 
 มติคณะรัฐมนตรี  ได้ก าหนดให้วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็น “วันนักประดิษฐ์” เพ่ือระลึกถึงวัน
ประวัติศาสตร์ของการจดทะเบียนและทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ “เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ าหมุนช้า
แบบทุ่นลอย” หรือ “กังหันน้ าชัยพัฒนา” แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธย
พระมหากษัตริย์พระองค์แรกของไทยและเป็นครั้งแรกของโลก และนายกรัฐมนตรีได้มีบัญชามอบหมายให้ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นหน่วยงานกลางในการจัดงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านในฐานะทรง
เป็น “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” ซึ่ง วช. ได้ด าเนินการดังกล่าวร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
เป็นประจ าทุกปี ส าหรับในปี ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นครั้งที่ ๑๗ ของการจัดงาน นอกจากจะจัดกิจกรรมเพ่ือสร้าง         
แรงบันดาลใจ พัฒนาทักษะและเปิดมุมมองด้านการประดิษฐ์คิดค้น และเป็นเวทีในการเผยแพร่และถ่ายทอด
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักประดิษฐ์ไทยสู่การใช้ประโยชน์แล้ว ยังเป็นครั้งแรกของการจัดเวทีนานาชาติน าเสนอ
งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ระดับภูมิภาคอาเซียนด้วย 
   
 วัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ 

๑. เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” 
๒. เพ่ือเป็นเวทีในระดับชาติในการสร้างแรงบันดาลใจแก่นักประดิษฐ์ไทยในการพัฒนาประดิษฐ์

คิดค้นให้มีประสิทธิภาพสูง 
๓. เพ่ือสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านการประดิษฐ์คิดค้นของนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ 
๔. เพ่ือสร้างโอกาสในการเผยแพร่ ถ่ายทอดและขยายผลผลงานประดิษฐ์คิดค้นสู่ผู้ได้ประโยชน์ใน

การพัฒนาต่อยอดหรือการสร้างมูลค่าเพ่ิม 
๕. เพ่ือเป็นกลไกในการสร้างเครือข่ายและการยอมรับในบทบาทของไทยระหว่างนักประดิษฐ์และ

องค์กรการประดิษฐ์ในอาเซียนและนานาชาติ 
 

 กลุ่มเป้าหมายหลักของการจัดงานฯ   
๑.  หน่วยงานส่งเสริมการประดิษฐ์คิดค้น 
๒. สถาบันการศึกษาที่มีการส่งเสริมและพัฒนาการประดิษฐ์คิดค้น 
๓. นักประดิษฐ์รุ่นใหม่  เยาวชนและประชาชนทั่วไป 

 

 Theme หลักของการจัดงานฯ   
 “Life & Learn” 
  มุ่งสื่อความหมายถึงผลงานประดิษฐ์คิดค้นน าสู่การเรียนรู้และพัฒนาเพ่ือสร้างสรรค์คุณภาพ
ชีวิตและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
  
 ก าหนดการและสถานที่จัดงาน 
 ระหว่างวันที่ ๒ – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙    
 ณ Event Hall 102 – 103 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 

/ กิจกรรม ... 



๒ 
 

 กิจกรรมที่จัดให้มีขึ้นภายในงานฯ 
 

๑. พิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ  รางวัลผลงานวิจัย  รางวัล
วิทยานิพนธ์ ประจ าปี ๒๕๕๘ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจ าปี ๒๕๕๙        

  

๒. การจัดแสดงนิทรรศการผลงานสิ่งประดิษฐ์ของไทย 
  ๒.๑ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย”  
 ๒.๒  นิทรรศการรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ  
  ๒.๓ นิทรรศการผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ 

๒.๔ นิทรรศการผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลโครงการส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรมสายอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

๒.๕ นิทรรศการผลงานสิ่งประดิษฐ์โครงการความร่วมมือเพ่ิมมูลค่าสิ่งประดิษฐ์สู่การใช้
ประโยชน์ 

 ๒.๖ นิทรรศการผลงานเด่น (highlight) 
  ๒.๗  นิทรรศการผลงานสิ่งประดิษฐ์จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ใน ๔ กลุ่ม 

๒.๗.๑ กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพ่ือสังคมและคุณภาพชีวิต 
 ๒.๗.๑.๑ การแพทย์และสุขภาพ 
  ๒.๗.๑.๒  ความมั่นคง และเทคโนโลยีทางการทหาร 
 ๒.๗.๑.๓  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๒.๗.๑.๔  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ 

    ๒.๗.๑.๕  อุปกรณ์และเครื่องใช้ในส านักงานและในครัวเรือน 
 ๒.๗.๑.๖  ศิลปะและการออกแบบ 
๒.๗.๒ กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรม 
  ๒.๗.๒.๑ อาหารและบรรจุภัณฑ์ 
  ๒.๗.๒.๒ การเกษตร  
  ๒.๗.๒.๓ พลังงานสะอาดและพลังงานทางเลือก 
  ๒.๗.๒.๔ วัสดุชีวภาพ  
  ๒.๗.๒.๕ เครื่องจักรกล เครื่องมือและชิ้นส่วนอุตสาหกรรม   
  ๒.๗.๓ กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 
  ๒.๗.๓.๑ เทคโนโลยีทางการศึกษา หลักสูตรและการสอน เทคนิคและสื่อ        

การเรียนรู้ 
 ๒.๗.๓.๒ เกมส์ ของเล่น เครื่องกีฬาและสิ่งประดิษฐ์เพ่ือใช้ในกิจกรรมสันทนาการ 
๒.๗.๔ กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อการใช้งานในอนาคต เช่น  หุ่นยนต์  เป็นต้น  
 

 ๓. มหกรรมงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์อาเซียนและประเทศความร่วมมืออื่นๆ 
 

 ๔. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ 
  ๔.๑  การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ 
   ๔.๑.๑ ASEAN Outstanding Invention Awards  

/๔.๑.๒ Bangkok International... 



๓ 
 

   ๔.๑.๒ Bangkok International Intellectual Property, Invention, Innovation and 
Technology Exposition Awards   

  ๔.๒  การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจ าปี  ๒๕๕๙  
โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ 

๔.๒.๑ ระดับมัธยมศึกษา 
๔.๒.๒ ระดับอาชีวศึกษา 
๔.๒.๓ ระดับอุดมศึกษา 

  ๔.๓ การประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ์โครงการ “Special prize” 
  เพ่ือมอบรางวัลแก่ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ที่มีชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์

ที่มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ ก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิม ผลกระทบในทางบวกต่อเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และ
ประเทศชาติ รวมทั้ง มีรูปแบบการจัดนิทรรศการที่สามารถน าเสนอ และถ่ายทอดข้อมูล ความรู้ เรื่องราวต่างๆ ได้
อย่างชัดเจน มีภาพลักษณ์ท่ีทันสมัย น่าสนใจ  

 

๕. การประชุม/เสวนา การฝึกอบรม และการน าเสนอผลงานบนเวที 
๕.๑ การประชุม/เสวนา ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม  
๕.๒ การประชุมนานาชาติ เกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือ หรือการพัฒนาด้านการประดิษฐ์

คิดค้นและนวัตกรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน  
๕.๓   การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ

และผลงานทีเ่ป็นประโยชน์  
๕.๔ การสาธิตและน าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์บนเวที รวมทั้งพูดคุยกับนักประดิษฐ์เจ้าของ

ไอเดียชื่อดัง   
 

๖.   ส่วนบริการและให้ค าปรึกษา 
๖.๑  การบริการให้ค าปรึกษาทางธุรกิจส าหรับนักประดิษฐ์ที่สนใจต่อยอดผลงานสู่การเพ่ิมมูลค่า

ในเชิงพาณิชย์ โดยเจ้าหน้าที่จากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
๖.๒  การบริการให้ค าปรึกษาทางธุรกิจส าหรับนักประดิษฐ์ที่สนใจสร้างมูลค่าเพ่ิม ขยายตลาด

ให้กับสินค้าและบริการ  และ/หรือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันและพัฒนาผู้ประกอบการ โดยเจ้าหน้าที่จาก    
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  

๖.๓  การบริการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการขอรับความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา โดย
เจ้าหน้าที่จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

 

๗. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อื่น ๆ เช่น เกมส์ฝึกทักษะ การแข่งขันประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์        
การจ าหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสื่อการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน และสิ่งประดิษฐ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น   

 
 

------------------------------------ 


