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Ⅰ โครงการ INNOvation บ้า - กล้า - คิด 
1. สารจากกระทรวงกิจการภายในประเทศและการสื่อสาร 

 

การพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) ในยคุปฏิวตัิอตุสาหกรรมครัง้ที่ 4 โดดเด่น
และเปล่ียนโฉมหนา้อยา่งรวดเรว็ พรอ้มกนันัน้ ไวรสัโคโรน่าสายพนัธุใ์หม่ยงัแพรก่ระจายไปทั่วโลก ส่งผลให้
การต่อสูก้บัไวรสัยดืเยือ้ยาวนานออกไปอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้ประเทศญ่ีปุ่ นจ าเป็นตอ้งคน้หาวิถีชวีติแบบ
ใหม่ (New Normal) แมจ้ะตอ้งยอมแพบ้างส่ิงบางอยา่ง และพบกบัเรื่องเศรา้หลายประการ แตว่ิถีแบบใหม่
ที่เกิดขึน้มาไดก้ระตุน้ใหเ้กิดความหลากหลาย และกลายเป็นโอกาสใหม้นษุยท์ั่วโลกไดม้องเห็นช่องทางการ
ปฏิวตัิอตุสาหกรรมและสงัคมโดยอาจจะเริม่จากประเด็นเล็ก ๆ นอ้ย ๆ อย่างไรกต็าม เรามองเห็นโอกาส
กา้วกระโดดอยา่งยิ่งใหญ่เช่นกนัในสถานการณปั์จจบุนั การตัง้ประเด็นค าถามต่อสามญัส านึกที่เคยมีมา 
การกา้วขา้มขอบเขตในอดีต และการเปล่ียนแปลงโครงสรา้งทางอตุสาหกรรมและโครงสรา้งทางสงัคม
กลายเป็นความจ าเป็นแห่งยคุสมยั และส่ิงที่จะชว่ยใหพ้ฤตกิรรมเหล่านัน้เป็นจรงิคือ “นวตักรรมเชงิพลิกผนั 
(Disruptive Innovation) 

ก่อนอื่น เราจ าเป็นตอ้งสรา้งสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศในการทา้ทายเพื่อหวา่นตน้กลา้ไอเดีย 
"แปลกแหวกแนว" ใหเ้ติบโตขึน้โดยไม่หวาดกลวัความลม้เหลว และบ่มเพาะวฒันธรรมที่พรอ้มยอมรบัใน
ความหลากหลาย เพื่อใหเ้กดินวตักรรมแบบใหม่ขึน้ การวางเปา้หมายเพื่อพฒันาสู่ระดบัสากลควรเกิดขึน้
ตัง้แต่ขัน้ตอนแรก ไม่ใช่การกา้วไปสู่โลกกวา้งหลงัประสบความส าเรจ็ในประเทศตนเอง โลกยคุปัจจบุนั
ตอ้งการ “ทกัษะการคน้พบประเด็นปัญหาที่ไม่มใีครคาดคดิมากอ่น” ยิ่งกว่า “ทกัษะการคน้หาความถกูตอ้ง
เดิม ๆ” ที่สามารถใชปั้ญญาประดิษฐม์าแทนที่ไดแ้ลว้ และการคน้พบดงักล่าวย่อมน าไปสู่ “การสรา้งสรรค์
ส่ิงใหมจ่ากกา้วแรกโดยเริ่มจาก 0" กระทรวงกจิการภายในประเทศและการส่ือสารเริม่ตน้โครงการ 
INNOvation บา้ - กลา้ - คิด ขึน้ในปี 2014 เพื่อสนบัสนนุผูม้ีความคิดสรา้งสรรคท์ี่มาพรอ้มความมุ่งมั่นเด็ด
เดี่ยวที่จะพฒันา เปล่ียนแปลง และต่อยอด ภายใตเ้ป้าหมายที่ตอ้งการบ่มเพาะบรรยากาศแห่งการทา้ทาย
ใหเ้กดิขึน้ 

เรายินดตีอ้นรบัความทา้ทายรูปแบบใหม่ท่ามกลางยคุสมยัที่วถีิชวีติแบบใหมก่ าลงัเริ่มตน้ขึน้ 
กระทรวงกิจการภายในประเทศและการส่ือสารจะไม่หยดุทา้ทายเพื่อคิดหารูปแบบการสนบัสนนุในสาขา 
ICT ซึ่งก่อใหเ้กดิการเปล่ียนแปลงและการปฏิวตัิไปทั่วโลกอย่างรวดเรว็ มารว่มทา้ทายส่ิงใหมเ่พื่อ
วางรากฐานสู่อนาคตของประเทศญ่ีปุ่ นไปดว้ยกนันะครบั/ค่ะ 

 

* ICT ย่อมาจาก Information and Communication Technology เป็นค าศพัทเ์ฉพาะซึ่งใชใ้นความหมายว่า “เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร” 

* โครงการนี ้ถือก าเนิดขึน้ในปี ค.ศ. 2014 ตามความเห็นของคณะที่ปรกึษาในการประชมุเพ่ือพิจารณาเรื่องสารสนเทศและการสื่อสาร
ภายใตห้วัขอ้ “มาตรการเก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสรา้งสรรคน์วตักรรม” (เริ่มย่ืนค าถาม: 5 กรกฎาคม 2013 
สิน้สดุการรายงาน: 27 มิถนุายน 2014) ในฐานะกลยทุธก์ารเจริญเติบโตของ ICT หลงัจากนัน้ โครงการไดเ้กิดกระบวนการพฒันา
เป็นรายปี จนเขา้สู่กระบวนการติดตามผลกลยทุธก์ารเจริญเติบโตในปี 2019 (คณะรฐัมนตรีลงมติในวนัท่ี 21 มิถนุายน 2019) 
น าไปสู่การประกาศนโยบายมุ่งสู่ความเป็นเลิศดา้น IT ระดบัโลกและจดัท าแผนพืน้ฐานเพ่ือส่งเสริมการใชง้านขอ้มลูภาครฐัและ
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ภาคเอกชน (คณะรฐัมนตรีลงมติในวนัท่ี 14 มิถนุายน 2019) 

2. การเปิดรับสมัคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สง่เสรมิความทา้ทายและมุ่งแกไ้ขปัญหาอย่างสรา้งสรรค ์

 

 

 

 

ส่งเสริมความคดิสร้างสรรค ์ทีม่าพร้อมความมุ่งม่ันเด็ดเดี่ยวทีจ่ะ
พัฒนา เปลี่ยนแปลง และตอ่ยอด ทางด้านเทคโนโลยี ICT เพื่อ
สร้างมูลค่าและยกระดับแวดวง ICT ไปอีกขัน้ 
 
เราพร้อมเปิดรับไอเดียท้าทายทีไ่ม่กลวัความล้มเหลว ต่อ
ประเด็นปัญหาต่าง ๆ เพื่อปฏิวัติภาคสังคมและ
ภาคอุตสาหกรรม ให้กลายเป็นจุดเปลี่ยนของอารยธรรมทีน่ า
ความหวังมาสูว่ิถีชีวติแบบใหม่ ท่ามกลางสถานการณก์าร
แพร่กระจายของเชือ้ไวรัสโคโรน่าสายพันธุใ์หม่นี ้
 

ระยะเวลาท้าทาย: สงูสดุ 1 ปี (มีระบบเรง่ระยะการผ่านประเมิน) 
งบประมาณสนับสนุน: สงูสดุ 3,000,000 เยน  

 

・หากผูเ้ขา้รว่มไดร้บัการรบัรองคณุวฒิุจาก INNOvator หลงัสิน้สดุโครงการ 
ผูเ้ขา้รว่มมีสิทธิ์ยื่นรบัการสนบัสนนุเพ่ือพฒันาสู่ระดบันานาชาติต่อไป  

 

ดรูายละเอยีดเพิ่มเติมในหนา้ 6  
 

 

 

 

 

สนบัสนนุความคิดสรา้งสรรคจ์ากผูป้ระกอบการใจดี 

 

 

 

 
ส่งเสริมความคดิสร้างสรรคโ์ดยกลุ่มผู้ประกอบการ โดย
ความคดิสร้างสรรคนี์อ้าจจะเป็นสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ทีห่ลายคน
มองข้าม เป็นประเดน็ปัญหาทีถู่กคน้พบในชวีิตประจ าวันทีคุ่ณ
ต้องการแก้ไข หรือเป็นเทคโนโลยีทีคุ่ณใส่ใจประณีตสร้าง
ขึน้มาทีแ่ม้ตวัคุณเองก็ยังไม่ทราบว่าสุดท้ายแล้วมันจะถูก
น าไปใช้ในรูปแบบใดก็ตาม 
 
 

・องคก์รผูใ้หก้ารสนบัสนนุมอบเงินรางวลั (200,000 เยน) และรางวลัพิเศษ
จากสปอนเซอร ์(ยงัไม่ก าหนด) 

・ไอเดียที่ไดร้บัการเสนอชื่อเขา้รบัรางวลั (ในปีที่ผ่านมามีจ านวนรวม 185 ไอ
เดีย) จะถกูน าไปใชด้  าเนินการจริง โดยรว่มมือกบัองคก์รที่ใหก้ารสนบัสนนุ 

 

 

 

ดรูายละเอยีดเพิ่มเติมในหนา้ 12  

สาขา Disruptive Challenge สาขา Generation Award 
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ภาพประกอบ 1 : ล าดบัขัน้ตอนหลงัสมคัรเขา้โครงการ 

 

 

3. คุณสมบตัิของผู้สมัคร 

・ไม่จ ากดัอาย ุมีช่องทางการตดิต่อรายบคุคลอยู่บนโลกนี ้(ไมจ่ ากดัสญัชาติและภมูิล าเนา) 
・กรณีสมคัรดว้ยตนเอง : บคุคลหรือกลุ่ม 

・กรณีเสนอชื่อบคุคลอื่น* : บคุคลหรือกลุ่มผูใ้กลช้ิดที่ตอ้งการเสนอชื่อ 

  *ไม่เปิดเผยขอ้มลูผูเ้สนอชื่อต่อผูท้ี่ถกูเสนอชื่อ 
*สามารถสมคัรพรอ้มกนัไดท้ัง้ 2 สาขา สาขา Disruptive Challenge และสาขา Generation Award 

 

4. ระยะเวลาเปิดรับสมัคร 

ตัง้แตว่นัพธุที่ 1 กรกฎาคม 2020 ถึงวนัจนัทรท์ี่ 31 สิงหาคม 2020 เวลา 18.00 น. 
 

5. วิธีการสมัคร 

กรุณาด าเนินการสมคัรผ่านทางแบบฟอรม์ภายในเว็บไซต ์
และตรวจสอบรายละเอียดในหนา้วิธีสมคัรเขา้รว่มแต่ละสาขา 

https://www.inno.go.jp 

https://www.inno.go.jp/
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* กรุณากรอกขอ้มลูตามคู่มือกรอกแบบฟอรม์สมคัรเขา้รว่มโครงการ 
* สามารถส่งเอกสารเพ่ิมเติมหรือผลงานตวัอย่างไดด้ว้ยวิธีการแนบเอกสารผา่นแบบฟอรม์รบัสมคัรภายในเว็บไซตห์รือจดัส่ง

ทางไปรษณียไ์ปยงัส านกับริหารโครงการ ทางส านกัฯ ไม่รองรบัการส่งมอบเอกสารดว้ยตนเองที่ส  านกังาน 
* ในกรณีที่จดัส่งทางไปรษณีย ์วนัทีบ่นตราประทบัของไปรษณียต์อ้งอยู่ภายในวนัสิน้สดุการรบัสมคัร ทางส านกัฯ จะไม่ส่งคืน

เอกสารที่ไดร้บัมา กรุณาท าความเขา้ใจในเง่ือนไขดงักล่าว 
* ในกรณีของสาขา Generation Award ทางส านกัฯ พรอ้มรองรบัการสมคัรผ่านทาง SNS (เช่น Facebook Instagram Twitter 

ฯลฯ)   

 

 

 

6. นโยบายปกป้องทรัพยส์ินทางปัญญา 
สาขา Disruptive Challenge และสาขา Generation Award มีแนวคิดเรื่องการปกป้องทรพัยสิ์นทาง

ปัญญาแตกต่างกนั กรุณาตรวจสอบรายละเอียดในหนา้ 16 เพื่อท าความเขา้ใจก่อนสมคัรเขา้รว่มโปรแกรม   

 

 

7. ช่องทางการติดต่อสอบถามเก่ียวกับโครงการ 
ส านกับรหิารโครงการ INNOvation บา้ - กลา้ – คิด 
ส านกังาน “INNOvation บา้ - กลา้ – คิด” KADOKAWA ASCII Research Laboratories, Inc. 
โทร. 03-5840-7629 
เวลาท าการ: วนัจนัทร ์- วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุนกัขตัฤกษ์) เวลา 10.00 – 18.00 น. 
อีเมล: info@inno.go.jp  
กรุณาตรวจสอบขอ้มลูเพิม่เติมจากหวัขอ้ FAQ บนเว็บไซตข์องโครงการ INNOvation บา้ - กลา้ – คิด 
เว็บไซตโ์ครงการ INNOvation บา้ - กลา้ - คิด: http://www.inno.go.jp 

  

กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขการสมคัรของแต่ละสาขาก่อนด าเนินการสมคัร 
 

สาขา Disruptive Challenge  → หนา้ 6 - 11 

สาขา Generation Award       → หนา้ 12 - 14 



6 

Ⅱ สาขา Disruptive Challenge 

 

1. การรับสมัครข้อเสนอแนะ 
ท่ามกลางศาสตรเ์ทคโนโลยี ICT ที่ก่อก าเนิดไอเดยีใหม่ ๆ ขึน้ทั่วโลก ทางโครงการจงึมุง่หวงัที่จะ

ส่งเสรมิผูท้ี่มีความคิดสรา้งสรรค ์รกัความทา้ทาย ตอ้งการพฒันา เปล่ียนแปลง และต่อยอด ทางดา้น
เทคโนโลยี เพื่อสรา้งมลูคา่และยกระดบัแวดวง ICT ไปอีกขัน้ สรา้ง วิถีชีวิตแบบใหม่ ดว้ยเทคโนโลยีและ
ความคิดสดุสรา้งสรรค ์เพื่อเปล่ียนแปลงโลกใบเดมิที่หยดุชะงกัจากวิกฤติการณไ์วรสัโคโรน่า COVID-19 
น าไปสู่การเปล่ียนแปลงครัง้ใหญ่ทัง้ทางสงัคมและภาคอตุสาหกรรม 

กรุณาอ่านท าความเขา้ใจรายละเอียดในหวัขอ้ “V ขอ้ควรระวงั” กอ่นด าเนินการสมคัร 

 

 

2. คุณสมบตัิของผู้สมัคร 
ก. ขอ้เสนอแนะก าหนดเสน้ทางสู่เปา้หมายและวิสยัทศันอ์ย่างชดัเจน เป็นผูท้า้ทายที่ไม่กลวัความ

ลม้เหลวเพื่อสรา้งคณุค่าใหม่ 
ข. ไม่จ ากดัอาย ุมีช่องทางการติดตอ่รายบคุคลอยู่บนโลกนี ้(ไม่จ ากดัสญัชาตแิละภมูิล าเนา) 
ค.  กรณีสมคัรดว้ยตนเอง : บคุคลหรือกลุ่ม 
 กรณีเสนอชื่อบคุคลอื่น* : บคุคลหรือกลุ่มผูใ้กลช้ิดที่ตอ้งการเสนอชื่อ 

*เป็นไปตามเงื่อนไขอ่ืน ๆ ตามขอ้ตกลงกบัส านกับริหารโครงการ 
*ในกรณีทีผ่่านการคดัเลือก ทางโครงการจะเปิดเผยชื่อ (เลือกใชช้ื่อเล่นได)้, จงัหวดัที่อยู่อาศยั (ภมิูล าเนา) และหวัขอ้ของ
ประเด็นปัญหาบนเวบ็ไซตข์องโครงการ 

*ปฏิบตัิตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น ผูท้ี่อาศยัอยู่นอกประเทศและไม่ไดถ้ือสญัชาติญ่ีปุ่ น อยู่นอกเง่ือนไขของ
พระราชบญัญัติพฒันาเทคโนโลยีอตุสาหกรรม (Industrial Technology Enhancement Act) มาตราที่ 17 (เง่ือนไข
ดา้นสิทธิบตัรของประเทศญ่ีปุ่ น) 

     

 

3. เงนิสนับสนุน 
สงูสดุ 3 ลา้นเยน  

*ทางส านกับริหารโครงการจะรบัผิดชอบงานที่มีลกัษณะซบัซอ้นใหแ้ทน เช่น การเบิกค่าใชจ้่าย และการบริหารจดัการ
สิ่งของ เพ่ือใหผู้เ้ขา้รว่มโครงการไดท้า้ทายประเด็นปัญหาทางดา้นเทคโนโลยอีย่างเต็มที่ ดว้ยเหตนุี ้จะไม่มีการจ่ายเงิน
สดใด ๆ ในโครงการ 

*ในกรณีที่ตอ้งการช าระคา่ใชจ้่ายดา้นบคุลากร ทางโครงการจะค านวณคา่ใชจ้่ายโดยอา้งอิงจากรายไดใ้นปีที่ผ่านมาของ
ผูร้บัเงิน  

*ในบางกรณี เงินสนบัสนนุอาจมีขอบเขตสงูสดุไม่เกิน 1 ลา้นเยน (กรุณาดรูายละเอียดในหวัขอ้ II 6 : การคดัเลอืก) 
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4. ระยะเวลาด าเนินการ 
ก าหนดระยะเวลาด าเนินการตามความสะดวกของผูส้มคัรแต่ละราย โดยมีระยะเวลาสงูสดุไม่เกนิ 1 

ปี 
สามารถเขา้รบัการประเมินปิดโครงการตลอดระยะเวลา 0 – 12 เดือน ผูผ่้านโครงการ (INNOvator) 

จะไดร้บัการสนบัสนนุในหลากหลายรูปแบบต่อไป เช่น การพฒันาประเด็นปัญหาสู่ระดบัสากล 
 

 

5. วิธีการและรายละเอียดการสมัคร 
กรุณากรอกรายละเอยีดในหวัขอ้ต่อไปนีใ้นแบบฟอรม์การสมคัรเขา้รว่มโครงการบนเว็บไซตด์า้นล่าง

เว็บไซตโ์ครงการ https://www.inno.go.jp  
หัวข้อ 

・ประเด็นปัญหาดา้นเทคโนโลยีที่ตอ้งการทา้ทาย (ไมเ่กิน 50 ตวัอกัษร) 

・เป้าหมายที่ตอ้งการด าเนินการแกไ้ขใหส้ าเรจ็ (ไมเ่กิน 600 ตวัอกัษร) 

・เสน้ทางสูก่ารปฏิบตัิจรงิ (ไม่เกิน 1,000 ตวัอกัษร) 

・สามารถเลือกส่งเอกสารเพิ่มเติมและตวัอย่างผลงานได ้(ไม่บงัคบั) 
 

* สามารถส่งเอกสารเพ่ิมเติม หรือผลงานตวัอย่างไดด้ว้ยวิธีการแนบเอกสารผ่านแบบฟอรม์รบัสมคัรภายในเวบ็ไซตห์รือ
จดัส่งทางไปรษณียไ์ปยงัส านกับริหารโครงการ ทางส านกัฯ ไม่รองรบัการส่งมอบเอกสารดว้ยตนเองที่ส  านกังาน 

* ในกรณีที่จดัส่งทางไปรษณีย ์วนัทีบ่นตราประทบัของไปรษณีย ์จะตอ้งอยู่ภายในวนัสิน้สดุการรบัสมคัร ทางส านกัฯ จะ
ไม่ส่งคืนเอกสารที่ไดร้บัมา กรุณายอมรบัในเงื่อนไขดงักล่าว 

 

 

6. การคัดเลือก 
・เมื่อส านกับรหิารโครงการตรวจสอบรูปแบบเรียบรอ้ย ผูด้แูลโครงการ (Supervisor) จะด าเนินการ

ประเมินผล 

・ขัน้ตอนการประเมินจะพิจารณาเฉพาะเนือ้หาของขอ้เสนอแนะเท่านัน้ ไม่มกีารประเมินจากประวตัิ
บคุคล ผลงานท่ีผ่านมา เพศ หรืออาย ุ

  *เคยมีผูส้มคัรอาย ุ5 – 86 ปีในการเปิดรบัสมคัรที่ผ่านมา 

・ผลการประเมินถือเป็นการตดัสินอย่างเดด็ขาด โดยไม่มีการก าหนดจ านวนผูผ่้านการประเมิน 

・คณะผูด้แูลโครงการ (supervisor) ซึ่งเคยเป็นคนบา้ - กลา้ – คิด มาก่อนและมีผลงานโดดเด่นอยู่ใน
สงัคมปัจจบุนัจะประเมินหวัขอ้นวตักรรมแปลกแหวกแนวระดบัโลกดว้ยสญัชาตญาณ เนื่องจากไม่
สามารถวดัมลูค่าหรือใชเ้กณฑป์ระเมินท่ีมีอยู่ได ้

・กระบวนการตัง้แต่สมคัรจนปิดโครงการแบ่งการทา้ทายออกเป็น 2 ระดบัตามภาพประกอบ โดยมี

https://www.inno.go.jp/
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ขอ้จ ากดัดา้นระยะเวลาและเงินสนบัสนนุ (1 ปี – 3 ลา้นเยน) แต่เป็นระบบแบบ order made ตาม
ความเหมาะสมของผูส้มคัร ขอใหพ้ิจารณาอย่างถ่ีถว้นและตดัสินใจดว้ยตนเอง (ส านกับรหิารโครงการ
เป็นผูใ้หก้ารสนบัสนนุ) 

・กระบวนการทา้ทายแบง่ออกเป็น 2 ระดบั 
ระดับที ่1 
0 to 1 Challenge : ลงมือทา้ทายหลากหลายรูปแบบ กลา้ที่จะคิด กลา้ที่จะลม้เหลว กลา้ที่จะ
ปรบัเปล่ียน กลา้ที่จะเก็บเก่ียวประสบการณแ์ลว้น ามาพฒันาตอ่ยอดใหเ้ป็นสินทรพัย ์ และก าหนด
เสน้ทางสู่ “Ambitious Technical Goal” ระดบันีจ้ะใชเ้วลา 0 - 4 เดือน กรุณาบรหิารจดัการระยะเวลา
และงบประมาณดว้ยตนเอง เมื่อตนเองประเมินวา่ระดบันีล้ลุ่วงอย่างเหมาะสมแลว้ ใหแ้จง้มายงัส านกั
บรหิารโครงการเพื่อเขา้รบัการประเมินสู่ระดบั Disruptive Challenge ต่อไป หากผ่านการคดัเลือก ก็
จะไดท้า้ทายต่อใน Disruptive Challenge 
ระดับที ่2 
Disruptive Challenge : ลงมอืทา้ทายอย่างเดด็เดี่ยวเพื่อมุง่ไปสู่ “Ambitious Technical Goal” 
สามารถด าเนินการโดยใชร้ะยะเวลาและงบประมาณที่เหลือต่อจากระดบั 0 to 1 Challenge ใน
ขอบเขตสงูสดุ 3 ลา้นเยนภายใน 1 ปี (เช่น หากระดบั 0 to 1 Challenge สิน้สดุเรว็ ช่วง Disruptive 
Challenge ก็จะยาวนานขึน้) เมื่อจบระดบันี ้จะเขา้สู่การสอบประเมินปิดโครงการต่อไป 

・ประเด็นปัญหาบางประการอาจไม่ไดร้บัเลือกใหเ้ป็น Challenger อย่างไรก็ตาม ผูท้ี่ไม่ไดร้บัเลือกยงัมี
สิทธ์ิในการเขา้รว่มโปรแกรมจบัคูเ่จรจาทางธุรกิจกบัองคก์รผูส้นบัสนนุ กรุณาตรวจสอบรายละเอียด
เพิ่มเติมในหวัขอ้ “III 7 การจบัคูก่บัองคก์รผูส้นบัสนนุ” 
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ภาพประกอบ 2 : กระบวนการตัง้แต่สมคัรเขา้รว่มจนปิดโครงการ 
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7. ผู้ดูแลโครงการ (Supervisor) 
ผูด้แูลโครงการ (เรียงล าดบัตามตวัอกัษรภาษาญ่ีปุ่ น) 

 

กาค ุอเุอดะ  

CEO, MODE, Inc. 

สหรฐัอเมริกา 

 

เอริกะ โอกาวะ 

อดีตประธานบริหาร  

Guinness World Records Japan 

 

เทตซยึะ คาวะนิช ิ

ศาสตราจารย ์ภาควิชาระบบไฟฟ้า
กายภาพ บณัฑิตวิทยาลยัวิทยาศาสตรแ์ละ
วิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัวาเซดะ 

 

โยอิจิ ซาโต 

บริษัท ByteDance จ ากดั 

ผูจ้ดัการทั่วไป TikTok Japan 

 

คตัซยึะ ทาคาส ุ

ผูอ้  านวยการ โรงพยาบาลทาคาส ุ 

และทาคาสคุลินิก 

 

โทโมทากะ ทาคาฮาชิ 

CEO  

บริษัท Robo Garage จ ากดั 

 

ฮิโรชิ ฮาราดะ 

ศาสตราจารย ์สาขาวิชาระบบ

สารสนเทศและการสื่อสาร  

บณัฑิตวิทยาลยัสารสนเทศ 

มหาวิทยาลยัเกียวโต 

 

โทโมเอะ มากิโนะ 

ประธานกรรมการบริหาร  

บริษัท Trip Advisor LLC  

 

ยกุิฮิโระ มตัซโึมโตะ 

ประธาน  

Ruby Association    

 

ที่ปรกึษาโครงการ (Program Advisor) (เรียงตามล าดบัอกัษรภาษาญ่ีปุ่ น) 

 

อดมั ดิแองเจโล 

ผูก้่อตัง้และ CEO จาก Quora,  

อดีต CTO จาก Facebook 

 

โจอิจิ อิโต 

นกัลงทนุ 

 

ชินอิจิ นากาสกุะ 

ศาสตราจารย ์สาขาวิศวกรรมการบิน

และอวกาศ บณัฑิตวิทยาลยั

วิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัโตเกียว 
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ฮิโตชิ โฮกามรุะ 

ผูถ้ือหุน้ First Compass Group, 

ที่ปรกึษา Scrum Ventures, 

 อดีตประธาน Evernote Japan 

 

ทาคาชิ มิอิเกะ 

ผูก้ ากบัภาพยนตร ์

 

 

8. การก าหนดมาตรฐานนวัตกรรมหลังขั้นตอนประเมินปิดโครงการ 
 

เมื่อโครงการสิน้สดุลง ผูเ้ขา้รว่มจะไดร้บัคณุวฒุิ INNOvator จากกระทรวงกจิการภายในและการ
ส่ือสาร และสามารถเขา้รว่มขัน้ตอนการก าหนดมาตรฐานนวตักรรมต่อไปได ้ 

การก าหนดมาตรฐานนวตักรรมคือ ระบบการสนบัสนนุเพื่อให ้INNOvator ไดต้่อยอดผลงานสู่ระดบั
สากล 

ทางโครงการพรอ้มสนบัสนนุ INNOvator ในการทา้ทายสู่ “Ambitious Technical Goal” แปลก
แหวกแนวที่อาจเปล่ียนโลกต่อไปในอนาคต  

ทางโครงการจดัเตรียมระบบการสนบัสนนุหลากหลายรูปแบบไวเ้พื่อให ้ INNOvator ไดด้  าเนิน
กิจกรรมต่อไปท่ามกลางวิถีชวีิตแบบใหม่ ไม่วา่จะเป็นการสนบัสนนุดา้นการจดัท าวดิีโอ, การเผยแพรข่อ้มลู
ผ่านส่ือต่าง ๆ และ SNS เพื่อเผยแพรข่อ้มลูเทคโนโลยีของ INNOvator ไปสู่ระดบัสากล, การสนบัสนนุการ
จดัแสดงผลงานทั่วโลกและ การรว่มมือกบัองคก์รผูส้นบัสนนุในต่างประเทศ รวมทัง้การสนบัสนนุดา้น
ทรพัยสิ์นทางปัญญาและสิทธิบตัร จากผูเ้ชี่ยวชาญดา้นกฎหมาย ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการเงิน และผูเ้ชี่ยวชาญ
ดา้นทรพัยสิ์นทางปัญญา นอกจากนี ้คณุวฒุิ INNOvator จะติดตวัผูเ้ขา้รว่มโครงการไปตลอดชวีติ 

 

ตวัอยา่งการสนบัสนนุเพื่อก าหนดมาตรฐานนวตักรรม 
 

สนบัสนนุการเผยแพรข่อ้มลูใน
ระดบัโลก 

สรา้งวิดีโอประชาสมัพนัธโ์ดยมืออาชีพ สนบัสนนุการเผยแพรข่อ้มลูผ่าน
ส่ือต่าง ๆ และ SNS มาคน้หาผูใ้ชง้านไอเดียแปลกแหวกแนวจากทั่วโลก
ใหถ้ึง 1 ลา้นคนไปเลย!  

สนบัสนนุการขยายผลงานสู่
ต่างประเทศ 

สนบัสนนุการจดัแสดงผลงานทั่วโลก รว่มมือกบัองคก์รผูส้นบัสนนุใน
ต่างประเทศ 

การสนบัสนนุแบบมืออาชีพ (เช่น 
การปกป้องทรพัยสิ์นทางปัญญา) 

สนบัสนนุการก่อตัง้ธุรกิจโดยพจิารณาตามความตอ้งการของแตล่ะ
บคุคล เช่น สนบัสนนุผูเ้ชี่ยวชาญดา้นกฎหมาย ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการเงิน 
และผูเ้ชี่ยวชาญดา้นทรพัยสิ์นทางปัญญา  
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Ⅲ สาขา Generation Award 
 

1. จุดประสงคก์ารรับสมัคร 

ส่งเสรมิความคิดสรา้งสรรคท์ี่เหมาะกบัธุรกจิของกลุ่มผูป้ระกอบการณ ์โดยอาจจะเป็นส่ิงเล็ก ๆ นอ้ย 
ๆ ท่ีหลายคนมองขา้ม หรือเป็นประเด็นปัญหาที่ถกูคน้พบในชวีิตประจ าวนัท่ีนา่สนใจ  

กรุณาอ่านท าความเขา้ใจรายละเอียดในหวัขอ้ “V ขอ้ควรระวงั” กอ่นด าเนินการสมคัร 

 

 

2. คุณสมบตัิของผู้สมัคร 

・ไม่จ ากดัอาย ุมีช่องทางการตดิต่อรายบคุคลอยู่บนโลกนี ้(ไมจ่ ากดัสญัชาติและภมูิล าเนา) 
・กรณีสมคัรดว้ยตนเอง : บคุคลหรือกลุ่ม 
・กรณีเสนอชื่อบคุคลอื่น* : บคุคลหรือกลุ่มผูใ้กลช้ิดที่ตอ้งการเสนอชื่อ 

*ไม่เปิดเผยขอ้มลูผูเ้สนอชื่อต่อผูท้ี่ถกูเสนอชื่อ 
*สามารถสมคัรพรอ้มกนัไดท้ัง้ 2 สาขา สาขา Disruptive Challenge และสาขา Generation Award 

 

 

3. ก าหนดการด าเนินการ 
 

การคดัเลือกจากองคก์รผูส้นบัสนนุ ปลายเดือนกนัยายน – ตน้เดือนตลุาคม 2020 

ติดต่อแจง้ผลผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อ คาดว่าอยู่ในช่วงปลายเดือนตลุาคม – ตน้เดือนพฤศจิกายน 2020 

จดัพิธีประกาศรางวลั และงานเจรจา
จบัคู่กบัองคก์รผูใ้หก้ารสนบัสนนุ 

คาดว่าอยู่ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน - ตน้เดือนธันวาคม 2020 

*ก าหนดการอาจมกีารเปล่ียนแปลง กรุณาตรวจสอบรายละเอียดบนเว็บไซต ์
 

 

4. รางวัล 
ด าเนินการเสนอชื่อผูเ้ขา้รว่มสาขา Generation Award จากขอ้เสนอแนะที่สมคัรเขา้มา และ

คดัเลือกผูท้ี่มคีณุสมบตัเิหมาะสมกบัรางวลัดงัต่อไปนี ้นอกจากนี ้ขอ้เสนอแนะท่ีองคก์รผูใ้หก้ารสนบัสนนุ
ตอ้งการสนบัสนนุเป็นพิเศษมีสิทธ์ิไดร้บัรางวลัพิเศษจากสปอนเซอรด์ว้ย  
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รางวัล Generation Award 
รางวัลจากไอเดียทีก่า้วล า้ขอบเขตด้าน “ประสาทสัมผัสทัง้ห้าของสัตว”์ หรือ “มิตทิี ่4 ของห้วงเวลา” 

ตวัอยา่งรางวลั : เรื่องนีเ้จง๋ไปเลย!? ลองดไูอเดียของฉนัสิ! ท าไดแ้ลว้นะ! เกินความคาดคิดใช่ไหม! เรื่องแปลก
ใหม่เลย! สะดวกขึน้ดว้ย! รสชาตอิรอ่ยล า้! ไดม้มุมองใหม่อกี! ส่ือไดด้ว้ยกล่ินนะ! รบัรูถ้ึงความหว่งใยไดจ้รงิ ๆ! มี
ขนาดเล็กแถมเบาไดข้นาดนีเ้ลย! บกุเบิกเสน้ทางใหม่สู่หว้งจกัรวาล! ใคร ๆ ก็รกัษาความปลอดภยัไดท้กุที่ทกุ
เวลาหลงัยคุโคโรน่า! หรือจะเป็นประเด็นปัญหาอะไรก็ได ้ท่ีส านกับรหิารโครงการเองก็คาดไม่ถงึ 
 

ขอ้เสนอแนะท่ีไดร้บัการคดัเลือกใหร้บัรางวลันี ้จะไดร้บัเงินรางวลัมลูค่า 200,000 เยน จากองคก์ร
ผูใ้หก้ารสนบัสนนุรว่มดว้ย นอกจากนี ้ในกรณีที่ไดร้บัรางวลัพิเศษจากสปอนเซอร ์อาจมีการมอบเงนิรางวลั
เพิ่มเติมสมทบใหอ้กีตามการตดัสินใจขององคก์รดงักล่าว 
 

 

5. รายละเอียดการรับสมัคร 
กรอกรายละเอียดในหวัขอ้ต่อไปนีต้ามแบบฟอรม์การสมคัรเขา้รว่มโครงการบนเว็บไซตด์า้นล่าง 

・หวัขอ้ของขอ้เสนอแนะ (ไมเ่กนิ 50 ตวัอกัษร) 

・เคา้โครงของขอ้เสนอแนะ  
(ไม่เกิน 600 ตวัอกัษร ในกรณีที่เขียนเป็นลายลกัษณอ์กัษร หรือส่งในรูปแบบวดีีโอ หรือผลงาน) 
https://www.inno.go.jp 

・สามารถเลือกส่งเอกสารเพิ่มเติมและตวัอย่างผลงานได ้(ไม่บงัคบั) 
 

* สามารถส่งเอกสารเพ่ิมเติมหรือผลงานตวัอย่างได ้ดว้ยวิธีการแนบเอกสารผา่นแบบฟอรม์รบัสมคัรภายในเว็บไซตห์รือ
จดัส่งทางไปรษณียไ์ปยงัส านกับริหารโครงการ ทางส านกัฯ ไม่รองรบัการส่งมอบเอกสารดว้ยตนเองที่ส  านกังาน 

* ในกรณีที่จดัส่งทางไปรษณีย ์วนัทีบ่นตราประทบัของไปรษณียต์อ้งอยู่ภายในวนัสิน้สดุการรบัสมคัร ทางส านกัฯ จะไม่
ส่งคืนเอกสารที่ไดร้บัมา กรุณายอมรบัในเงื่อนไขดงักล่าว 

 

 

6. วิธีการสมัครทาง SNS 
สามารถสมคัรเขา้รว่มโครงการผ่านทาง Facebook Instagram LINE และ Twitter ได ้กรุณา

ตรวจสอบวธีิการสมคัรแต่ละช่องทางจากลิงคด์า้นล่างนี ้

 

① Facebook 
กรุณาสมคัรผ่านฟังกช์ั่น Messenger 
https://www.facebook.com/innovationproject/ 

 

https://www.inno.go.jp/
https://www.facebook.com/innovationproject/
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② Instagram 
กรุณาสมคัรผ่านฟังกช์ั่น Direct Message 
หรือกดติดตาม account ดา้นล่าง 
https://www.instagram.com/inno_project/ 

 

③ LINE 
กรุณาสมคัรผ่านฟังกช์ั่น LINE Talk 
หรือกดเพิ่มเพื่อนท่ีลิงคด์า้นล่าง 
https://line.me/ti/p/@inno_project 

 

④ Twitter 
กรุณาสมคัรผ่านฟังกช์ั่น Direct Message 
หรือกดติดตาม account ดา้นล่าง 
https://twitter.com/inno_project 

 

 

7. การจับคู่กับองคก์รผู้สนับสนุน 
ในกรณีที่องคก์รหรือหน่วยงานผูใ้หก้ารสนบัสนนุคน้พบขอ้เสนอแนะท่ีตอ้งการจบัคู่ทางธุรกิจ

ระหว่างคดัเลือกผูเ้ขา้รบัรางวลั Generation Award องคก์รหรือหน่วยงานดงักล่าว จะแจง้ความประสงคก์บั
ส านกับรหิารโครงการหลงัสิน้สดุการคดัเลือก หลงัจากนัน้ ส านกับรหิารโครงการจะตดิต่อไปยงัผูส้มคัร และ
หากผูส้มคัรมคีวามประสงคเ์ช่นกนั การจบัคู่ระหว่างองคก์รหรือหน่วยงานกบัผูส้มคัรจึงจะเกดิขึน้สมบรูณ์ 

 

 

8. การคัดเลือกและประกาศผล 
เมื่อส านกับรหิารโครงการตรวจสอบรูปแบบเรียบรอ้ยแลว้ จะเขา้สู่ขัน้ตอนการคดัเลือกโดยองคก์ร

หรือหน่วยงานผูใ้หก้ารสนบัสนนุโครงการ INNOvation บา้ - กลา้ - คิด 
ขัน้ตอนนีจ้ะประเมินเฉพาะเนือ้หาของขอ้เสนอแนะเทา่นัน้ (ไม่ประเมินจากเพศ อาย ุประวตัิบคุคล 

หรือผลงานในอดตี) และไม่ประเมินขอ้แตกต่างของรูปแบบการสมคัร (แบบฟอรม์การสมคัร SNS แต่ละ
ประเภท) 

เมื่อสิน้สดุขัน้ตอนการคดัเลือก ทางโครงการจะเปิดเผยรายชื่อผูเ้ขา้รอบ รายชื่อผูไ้ดร้บัรางวลั 
จงัหวดัที่อยูใ่นปัจจบุนั และหวัขอ้ของขอ้เสนอแนะบนเว็บไซต ์

(ทางโครงการจะไมต่ิดต่อกลบัไปยงัผูท้ี่ไม่ผ่านการคดัเลือก) 

  

https://www.instagram.com/inno_project/
https://line.me/ti/p/@inno_project
https://twitter.com/inno_project
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Ⅳ การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล 
ขอ้มลูส่วนบคุคล หมายถงึ ขอ้มลูที่อยู่ ชื่อนามสกลุ หมายเลขโทรศพัท ์อีเมล หรือขอ้มลูอื่น ๆ ท่ีใช้

ระบเุจาะจงตวัตนของบคุคล (รวมถึงขอ้มลูที่สามารถน าไปใชต้รวจเทียบกบัขอ้มลูอื่น ๆ ไดอ้ย่างงา่ยดาย)  
ทางส านกับรหิารโครงการจะจดัการขอ้มลูส่วนบคุคลท่ีไดร้บัในขัน้ตอนการสมคัรเขา้รว่มโครงการ

ตาม “นโยบายการจดัการขอ้มลูส่วนบคุคล” ของ KADOKAWA ASCII Research Laboratories, Inc. ซึ่ง
ท าหนา้ที่เป็นส านกับรหิารโครงการ INNOvation บา้ - กลา้ – คิด 

 
(1) วตัถปุระสงคใ์นการใชง้านขอ้มลูส่วนบคุคลที่ไดร้บัผ่านการสมคัรเขา้รว่มโครงการ 

ก. เพื่อแจง้ขัน้ตอนการคดัเลือกและผลการคดัเลือก 

ข. เพื่อตรวจสอบและตอบขอ้สอบถามแต่ละประเภท 

ค. เพื่อติดต่อในกรณีที่มีการจดัอเีวน้ทท์ี่เก่ียวกบัโครงการนี ้

 

(2) การจดัการขอ้มลูส่วนบคุคลที่ไดร้บัผ่านการสมคัรเขา้รว่มโครงการ 
ก. วางมาตรการรกัษาความปลอดภยัอย่างเขม้งวดเพื่อป้องกนัการเขา้ถึงขอ้มลูที่ไม่ถกูตอ้ง การสญู

หาย การรั่วไหล การลกัลอบปลอมแปลงขอ้มลู 
ข. ใชเ้ทคโนโลยีใส่รหสัขอ้มลู เมื่อมกีารกรอกขอ้มลูส่วนบคุคล เพื่อปกป้องขอ้มลูในขัน้ตอนการส่ือสาร 
ค. จะไม่มีการใชข้อ้มลูส่วนบคุคลท่ีทางส านกับรหิารโครงการไดร้บัในขัน้ตอนการสมคัรเขา้รว่ม

โครงการ นอกเหนือจากวตัถปุระสงคก์ารใชง้านท่ีระบไุวอ้ย่างชดัเจนล่วงหนา้ โดยปราศจากความ
ยินยอมของเจา้ของขอ้มลู ยกเวน้แต่ในกรณีที่มีการบงัคบัใชท้างกฎหมาย 

 

[ช่องทางติดต่อสอบถาม ร้องเรียน และขอค าปรึกษาเกี่ยวกบัการจัดการข้อมูลสว่นบุคคล] 
ในกรณีที่ตอ้งการเปิดเผย แกไ้ข หรือยตุิการใชง้าน กรุณาติดต่อ  
ชื่อบรษิัท: KADOKAWA ASCII Research Laboratories, Inc. 
ที่อยู่: ชัน้ 2 อาคาร KS 1-17-8 นชิิคาตะ เขตบงุเคียว กรุงโตเกียว 113-0024 
โทรศพัท:์ 03-5840-7800 (เบอรก์ลาง) (แฟกซ)์ 03-5840-7812 
อีเมล: info@lab-kadokawa.com 
ผูร้บัผิดชอบการจดัการขอ้มลูส่วนบคุคล: เอจิ โยชิกาวะ 

 

 

◆ ตรวจสอบ “นโยบายการจดัการขอ้มลูส่วนบคุคล” ของส านกับรหิารโครงการไดจ้ากเว็บไซตด์งัต่อไปนี ้

URL：https://www.lab-kadokawa.com/privacy 
 

  

http://www.lab-kadokawa.com/privacy.php
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V ข้อควรระวัง (กรุณาอ่านท าความเข้าใจ) 

1. การจัดการเร่ืองสัญญาและทรัพยส์ินทางปัญญา 

โครงการ INNOvation บา้ - กลา้ - คิด ด าเนินการจดัการเรื่องสญัญาและทรพัยสิ์นทางปัญญาดงั
รายละเอียดต่อไปนี ้
 

[สาขา Disruptive Challenge] 
ผูส้มคัรเขา้รว่มโครงการสาขา Disruptive Challenge จะตอ้งปฏิบตัิตามเงื่อนไขดงัต่อไปนี ้

 
(1) ในขัน้ตอนการสมคัร 

ก. ตอ้งไม่มีปัญหาดงัต่อไปนี ้เพื่อใหเ้ป็นไปตามแนวทางการป้องกนัเทคโนโลยีรั่วไหลสู่ต่างประเทศ บน
พืน้ฐานแนวคิดเรื่องการควบคมุการส่งออกที่เก่ียวขอ้งกบัความมั่นคง (security export control)* 

・ไม่เก่ียวขอ้งกบัขอ้มลู End Users List ของกระทรวงเศรษฐกิจ การคา้ และอตุสาหกรรม 

・เป็นไปตามเงื่อนไขของระบอบควบคมุการส่งออกสากล (Multilateral Export Control Regime : 
MECR)  

・สามารถด าเนินกจิกรรมไดต้ามรายละเอยีดใน คู่มือการควบคมุเทคโนโลยีที่มีความอ่อนไหวต่อ
การส่งออกที่เก่ียวขอ้งกบัความมั่นคง 

・มีความนา่เชื่อถือและเสรีภาพทางสงัคม ไม่ขดัต่อระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี รวมถงึการใช้
ทรพัยสิ์นทางปัญญาอย่างถกูตอ้งและเป็นธรรม 

 
[ขอ้มลูอา้งอิง] 

● การควบคมุการส่งออกที่เก่ียวขอ้งกบัความมั่นคง (รวมถงึเรื่องระบอบควบคมุการส่งออกสากล) 
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/link.html 

● ขอ้มลู End Users List 
http://www.meti.go.jp/policy/anpo/law05.html#user-list 

● คู่มือการควบคมุเทคโนโลยีที่มีความอ่อนไหวต่อการส่งออกที่เก่ียวขอ้งกบัความมั่นคง 
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/tutatu/t07sonota/t07sonota_jishukanri03.pd
f 

 

ข. ไม่เก่ียวขอ้งกบักลุ่มผูม้ีอิทธิพล หรือบคุคลที่มีความสมัพนัธก์บักลุม่ดงักล่าว 
ค. ในกรณีที่ผูไ้ดร้บัรางวลัยงัไม่บรรลนุิติภาวะ จ าเป็นท่ีจะตอ้งขอความยินยอมจากผูป้กครองหรือผูด้แูล

ผลประโยชน ์ทางส านกับรหิารโครงการพรอ้มใหค้วามชว่ยเหลือในกรณีที่ตอ้งประสานงานกบั

https://www.meti.go.jp/policy/anpo/link.html
http://www.meti.go.jp/policy/anpo/law05.html#user-list
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/tutatu/t07sonota/t07sonota_jishukanri03.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/tutatu/t07sonota/t07sonota_jishukanri03.pdf
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ผูป้กครองหรือผูด้แูลผลประโยชนเ์พื่อขอความเห็นชอบ 
 

*แนวคิดเร่ืองการควบคมุการส่งออกที่เกี่ยวขอ้งกบัความมั่นคง (security export control) ในที่นีมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือ
ป้องกนับคุคลที่อาจก่อใหเ้กิดสถานการณต์งึเครียด เช่น ประเทศหรือผูก้่อการรา้ยที่ใชอ้าวธุ สินคา้ทางการทหาร 
เทคโนโลยี และทรพัยส์ินทางปัญญาในลกัษณะที่เป็นภยัคกุคามต่อความมั่นคงของประเทศญ่ีปุ่ นและประชาคม
ระหว่างประเทศ  

 
เมื่อส านกับรหิารโครงการด าเนินการตรวจสอบและพบวา่ ผูส้มคัรมีคณุสมบตัิไมเ่หมาะสมกบัการท า
สญัญาในโครงการนี ้ทางส านกับรหิารโครงการขอตดัสิทธิ์การรว่มทา้ทายโดยไม่แจง้ผลการพิจารณา 

 
(2) หลงัจากไดร้บัคดัเลือกเป็น Challenger 

ก. เมื่อไดร้บัคดัเลือกเป็น Challenger ผูส้มคัรแต่ละคนจะตอ้งท าสญัญากบัส านกับรหิารโครงการ
เก่ียวกบัระเบยีบการด าเนินกิจกรรมในสาขาดงักล่าว เช่น การจดัการทรพัยสิ์นทางปัญญา และการ
เก็บรกัษาความลบั 

ข. ปฏิบตัิตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น ทรพัยสิ์นทางปัญญา เช่น สิทธิบตัร ท่ีเกิดขึน้จากการเขา้รว่ม
โครงการในสาขาดงักล่าว อยู่ภายใตเ้งื่อนไขในสญัญาเขา้รว่มโครงการ และถือเป็นเงื่อนไขที่ผูผ่้านการ
คดัเลือกตอ้งปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติพฒันาเทคโนโลยีอตุสาหกรรม (Industrial Technology 
Enhancement Act) มาตราที่ 17 (เงื่อนไขดา้นสิทธิบตัรของประเทศญ่ีปุ่ น) แต่โดยหลกัการพืน้ฐาน 
สิทธ์ิดงักล่าวจะกลบัคืนสู่ผูผ่้านการคดัเลือกซึง่เป็นผูค้ิดคน้และพฒันาขึน้มา อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีผู้
ผ่านการคดัเลือกสงักดัอยูใ่นองคก์รหรือหน่วยงานใด ๆ จะไม่ถือวา่เป็นสินทรพัยข์ององคก์รหรือ
หน่วยงานดงักล่าว อนึ่ง Challenger ที่อาศยัอยู่นอกประเทศและไม่ไดถื้อสญัชาติญ่ีปุ่ น อยู่นอก
เงื่อนไขของพระราชบญัญตัิพฒันาเทคโนโลยีอตุสาหกรรม (Industrial Technology Enhancement 
Act) มาตราที่ 17 (เงื่อนไขดา้นสิทธิบตัรของประเทศญ่ีปุ่ น) 

ค. ตามที่ไดแ้จง้ไปในรายละเอยีดขอ้ (ข.) วา่ ทรพัยสิ์นทางปัญญาจะกลบัคืนเป็นของ Challenger กรุณา
ปรกึษากบัส านกับรหิารโครงการเพื่อใหข้ัน้ตอนการยื่นจดสิทธิบตัรเป็นไปอย่างราบร่ืน ทางส านกัฯ 
พรอ้มใหก้ารสนบัสนนุเรื่องทนายความ 

ง. ในกรณีที่ผลงานท่ีเกิดขึน้อยู่ภายใตข้อ้จ ากดัเรื่องการส่งออกตามกฎหมายการแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศและการคา้ตา่งประเทศของญ่ีปุ่ น (Foreign Exchange and Foreign Trade Act) โดยมี
ความเส่ียงที่จะถกูน าไปใชง้านทางการทหาร การก่อการรา้ย หรือเป็นการพฒันาอาวธุท าลายลา้ง
รุนแรง ทางโครงการจะยตุกิารสนบัสนนุ 

จ. ในกรณีที่ตอ้งการถ่ายโอนทรพัยสิ์นทางปัญญาหรือจดทะเบยีนในรูปแบบพิเศษ เช่น การอนญุาตใหใ้ช้
สิทธิแต่เพียงผูเ้ดียว (Exclusive License) จะตอ้งไดร้บัค าอนมุตัล่ิวงหนา้ และตอ้งรายงานความ
คืบหนา้แต่ละขัน้ตอน ไม่ว่าจะเป็นการยื่นเอกสาร การขึน้ทะเบียน การด าเนินการ หรือการสละสิทธ์ิ  
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[สาขา Generation Award] 
ผูส้มคัรเขา้รว่มโครงการสาขา Generation Award จะตอ้งปฏิบตัหิรือไดร้บัการอนมุตัิตามเงื่อนไข
ดงัต่อไปนี ้

 
(1) ในขัน้ตอนการสมคัร 

ก. ตอ้งไม่มีปัญหาดงัต่อไปนี ้เพื่อใหเ้ป็นไปตามแนวทางการป้องกนัเทคโนโลยีรั่วไหลสู่ต่างประเทศ บน
พืน้ฐานแนวคิดเรื่องการควบคมุการส่งออกที่เก่ียวขอ้งกบัความมั่นคง (security export control)* 

・ไม่เก่ียวขอ้งกบัขอ้มลู End Users List ของกระทรวงเศรษฐกิจ การคา้ และอตุสาหกรรม 

・เป็นไปตามเงื่อนไขของระบอบควบคมุการส่งออกสากล (Multilateral Export Control Regime : 
MECR)  

・สามารถด าเนินกจิกรรมไดต้ามรายละเอยีดใน คู่มือการควบคมุเทคโนโลยีที่มีความอ่อนไหวต่อ
การส่งออกที่เก่ียวขอ้งกบัความมั่นคง 

・มีความนา่เชื่อถือและเสรีภาพทางสงัคม ไม่ขดัต่อระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี รวมถงึการใช้
ทรพัยสิ์นทางปัญญาอย่างถกูตอ้งและเป็นธรรม 

 
[ขอ้มลูอา้งอิง] 

● การควบคมุการส่งออกที่เก่ียวขอ้งกบัความมั่นคง (รวมถงึเรื่องระบอบควบคมุการส่งออกสากล) 
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/link.html 

● ขอ้มลู End Users List 
http://www.meti.go.jp/policy/anpo/law05.html#user-list 

● คู่มือการควบคมุเทคโนโลยีที่มีความอ่อนไหวต่อการส่งออกที่เก่ียวขอ้งกบัความมั่นคง 
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/tutatu/t07sonota/t07sonota_jishukanri03.pd
f 

 

ข. ไม่อยู่ภายใตข้อ้จ ากดัเรื่องการส่งออกตาม กฎหมายการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและการคา้
ต่างประเทศของญ่ีปุ่ น (Foreign Exchange and Foreign Trade Act) หรือเก่ียวขอ้งกบัการใชง้าน
ทางการทหาร การก่อการรา้ย หรือเป็นการพฒันาอาวธุท าลายลา้งรุนแรง ทางโครงการจะยตุิการ
สนบัสนนุ 

ค. ไม่เก่ียวขอ้งกบักลุ่มผูม้ีอิทธิพล หรือบคุคลที่มีความสมัพนัธก์บักลุม่ดงักล่าว 
ง. ในกรณีที่องคก์รผูส้นบัสนนุกลายเป็นผูน้  าในขัน้ตอนการด าเนินการ สิทธิบตัรของผูส้มคัรที่เกิดขึน้

ภายในโครงการนีจ้ะกลบัคืนเป็นของผูส้มคัรเอง 
จ. รายละเอียดของขอ้เสนอแนะท่ีสมคัรเขา้มาจะถกูเปิดเผยต่อองคก์รหรือหน่วยงานผูใ้หก้ารสนบัสนนุ 

https://www.meti.go.jp/policy/anpo/link.html
http://www.meti.go.jp/policy/anpo/law05.html#user-list
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/tutatu/t07sonota/t07sonota_jishukanri03.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/tutatu/t07sonota/t07sonota_jishukanri03.pdf
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ในกรณีที่ผูส้มคัรตอ้งการเก็บความคิดดงักล่าวเป็นความลบั กรุณาอย่าสมคัรเขา้รว่มโครงการ 
 

*แนวคิดเร่ืองการควบคมุการส่งออกที่เกี่ยวขอ้งกบัความมั่นคง (security export control) ในที่นีมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือ
ป้องกนับคุคลที่อาจก่อใหเ้กิดสถานการณต์งึเครียด เช่น ประเทศหรือผูก้่อการรา้ยที่ใชอ้าวธุ สินคา้ทางการทหาร 
เทคโนโลยี และทรพัยส์ินทางปัญญาในลกัษณะที่เป็นภยัคกุคามต่อความมั่นคงของประเทศญ่ีปุ่ นและประชาคม
ระหว่างประเทศ  

 

(2) หลงัสมคัรเขา้รว่มโครงการ 
ก. ในกรณีที่ขอ้เสนอแนะท่ีไดร้บัรางวลัอยู่ภายใตข้อ้จ ากดัเรื่องการส่งออกตาม กฎหมายการแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศและการคา้ตา่งประเทศของญ่ีปุ่ น (Foreign Exchange and Foreign Trade Act) 
ทางโครงการจะตดัออกจากการคดัเลือก 

ข. ในกรณีที่ผูผ่้านการคดัเลือกยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ ทางโครงการจะท าสญัญากบัผูป้กครอง ทางส านกั
บรหิารโครงการพรอ้มที่จะใหค้วามช่วยเหลือในกรณีที่ตอ้งประสานงานกบัผูป้กครองเพื่อขอความ
เห็นชอบจากผูป้กครอง 

 

 

2. การเก็บรักษาความลับ 

ผูส้มคัรเขา้รว่มโครงการ INNOvation บา้ - กลา้ – คิด ในแต่ละสาขาจะตอ้งเก็บรกัษาขอ้มลูความลบัตาม
รายละเอียดดงัต่อไปนี ้ 
 

[สาขา Disruptive Challenge] 
(1) เก็บรกัษารายละเอียดของขอ้เสนอแนะเป็นความลบัจนกระทั่งผ่านขัน้ตอนการคดัเลือก 

ทางโครงการจะไม่เปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะในทกุกรณี รวมทัง้ขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบัการประเมิน 
ยกเวน้ขอ้มลูที่ใชเ้ปิดเผยในหวัขอ้ “III 8 การคดัเลือกและประกาศผล” 

 
(2) ผูผ่้านการคดัเลือกตอ้งเก็บรกัษาขอ้มลูเป็นความลบั 

ผูผ่้านการคดัเลือกตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มลูความลบัขององคก์รหรือหน่วยงานท่ีไดร้บัผ่านโครงการนีใ้หแ้ก่
บคุคลที่สาม หรือใชง้านขอ้มลูดงักล่าวในวตัถปุระสงคอ์ื่นนอกเหนือจากการทา้ทาย 

 

[สาขา Generation Award] 
(1) เก็บรกัษารายละเอียดของขอ้เสนอแนะเป็นความลบัจนกระทั่งไดร้บัคดัเลือกใหไ้ดร้บัรางวลั 

ทางโครงการจะไม่เปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะในทกุกรณี รวมทัง้ขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบัการประเมิน 
ยกเวน้ขอ้มลูที่ใชเ้ปิดเผยในหวัขอ้ “III 8 การคดัเลือกและประกาศผล” 
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(2) ผูผ่้านการคดัเลือกจะตอ้งเก็บรกัษาขอ้มลูเป็นความลบั 

ผูผ่้านการคดัเลือก จะตอ้งไมเ่ปิดเผยขอ้มลูความลบัขององคก์รหรือหน่วยงานท่ีไดร้บัผ่านโครงการนีใ้หแ้ก่
บคุคลที่สาม หรือใชง้านขอ้มลูดงักล่าวในวตัถปุระสงคอ์ื่นนอกเหนือจากวตัถปุระสงคท์ี่เก่ียวขอ้งกบั
โครงการนี ้
 

 

3. การรักษาสิทธิมนุษยชนและระเบียบกฎหมาย 

ในกรณีที่การสมคัรเขา้รว่มโครงการ INNOvation บา้ - กลา้ – คิด จ าเป็นตอ้งอาศยัขัน้ตอนการ
ด าเนินการตามระเบียบกฎหมาย เช่น เป็นการแกไ้ขปัญหาเชงิศีลธรรมหรือดา้นความปลอดภยั ซึ่งตอ้งใช้
งานขอ้มลูส่วนบคุคลและตอ้งอาศยัความยินยอมจากผูเ้ก่ียวขอ้ง ผูส้มคัรสามารถด าเนินการขออนมุตัิจาก
คณะกรรมการจรยิธรรมภายในส านกับรหิารโครงการได ้กรุณาปรกึษาหารือกบัส านกับรหิารโครงการเพื่อให้
ขัน้ตอนต่าง ๆ ด าเนินไปอย่างราบร่ืน นอกจากนี ้ในกรณีที่ตอ้งการรว่มมือกบัหนว่ยงานในต่างประเทศเพื่อ
แกไ้ขปัญหาซึง่เกดิขึน้ในต่างประเทศ กรุณาตรวจสอบและปฏิบตัติามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง หากมีขอ้
สงสยั กรุณาปรกึษากบัทนายความภายในส านกับรหิารโครงการ 

โดยเฉพาะการวจิยัในสาขาวิทยาศาสตรช์วีภาพ (Life Science) อาจมกีารแกไ้ขเปล่ียนแปลง
ระเบียบขอ้ก าหนดของหน่วยงานต่าง ๆ กรุณาตรวจสอบเอกสารฉบบัล่าสดุอย่างถ่ีถว้น หากการด าเนินการ
ใด ๆ ขดัต่อระเบียบกฎหมายหรือนโยบายที่เก่ียวขอ้ง ทางโครงการอาจยกเลิกผลการคดัเลือกดงักลา่ว  

กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการรกัษาศีลธรรมและความปลอดภยั จากเว็บไซต์
ของกระทรวงศกึษาธิการ วฒันธรรม กีฬา วิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยีดา้นล่างนี ้

 
● ลานวิทยาศาสตรช์ีวภาพ - การด าเนินการจดัการดา้นศีลธรรมและความปลอดภยั 

http://www.lifescience.mext.go.jp/bioethics/index.html 
 

ในกรณีที่ตอ้งการวิจยัและส ารวจในประเด็นปัญหาที่จ าเป็นตอ้งไดร้บัความยินยอมจากผูเ้ก่ียวขอ้ง 
รวมถงึความเห็นพอ้งจากภาคสงัคม กรุณาด าเนินการเก่ียวกบัการปกป้องสิทธิมนษุยชนและผลประโยชน์
ต่าง ๆ ใหเ้หมาะสม 

 

4. เงือ่นไขจ าเป็นในการคัดเลือกรางวัลแต่ละสาขา 

เงื่อนไขจ าเป็นในการคดัเลือกแตล่ะสาขามีรายละเอยีดดงัต่อไปนี ้
 

[เงือ่นไขร่วม] 

http://www.lifescience.mext.go.jp/bioethics/index.html
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・ เมื่อผ่านการคดัเลือกหรือไดร้บัรางวลั ผูส้มคัรมีความสนใจเขา้รว่มงานพบปะหารือและงานแลกเปล่ียน
ส่ิงที่เก่ียวขอ้งกบัโครงการนีอ้ยา่งกระตือรือรน้ 

・ สามารถเขา้รว่มไดใ้นกรณีที่ทางโครงการจดัใหม้ีการสมัภาษณใ์นขัน้ตอนการคดัเลือกแต่ละสาขา ทาง
ส านกับรหิารโครงการจะเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายจ าเป็นท่ีเกิดขึน้ในกรณีดงักล่าว 

・ ในกรณีที่ผูส้มคัรสงักดัองคก์รหรือหน่วยงานใด ๆ จะตอ้งน าส่งใบอนมุตัิจากองคก์รหรือหน่วยงานที่
สงักดัหลงัผ่านการคดัเลือกหรือในกรณีที่ไดร้บัรางวลั ทางส านกับรหิารโครงการพรอ้มใหค้วามชว่ยเหลือ
ในกรณีที่จ  าเป็นตอ้งประสานงานกบัองคก์รหรือหน่วยงานในสงักดัเพื่อออกใบอนมุตั ิ

・ ในกรณีที่ไดร้บัคดัเลือกในรอบเสนอชื่อ ไดร้บัคดัเลือกใหเ้ป็นผูท้า้ทาย หรือเป็นผูไ้ดร้บัรางวลั ทาง
โครงการจะเปิดเผยชื่อ (เลือกใชช้ื่อเล่นได)้, จงัหวดัที่อยู่อาศยั (ภมูลิ  าเนา) และหวัขอ้ของประเด็นปัญหา
บนเว็บไซตข์องโครงการ 

[สาขา Disruptive Challenge] 
・ จะตอ้งเป็นผูน้  าเสนอประเด็นปัญหาทางดา้นเทคโนโลยี และลงมือทา้ทายแกไ้ขปัญหาเทคโนโลยี

ดงักล่าวดว้ยตนเอง ในกรณีที่ด  าเนินการรว่มกนัหลายคน บทบาทหนา้ที่ของแต่ละคนจะตอ้งไมซ่  า้ซอ้น
กนั 

・ มีความรบัผิดชอบในการด าเนินการใหบ้รรลลุ่วงผ่านระยะเวลาการทา้ทายทกุช่วง เพื่อน าไปสู่การปฏิบตัิ
จรงิ 

[สาขา Generation Award] 
・จะตอ้งเป็นผูท้ี่น าเสนอในลกัษณะบคุคล หรือกลุ่ม 
・ ทางโครงการจะถือวา่เนือ้หาของขอ้เสนอแนะ (รวมถึงเอกสารเพิ่มเติมตา่ง ๆ) เป็นลิขสิทธิ์ของผูส้มคัร

หรือกลุ่มผูส้มคัร แต่ไม่อาจปฏิเสธไดว้่า องคก์รหรือหน่วยงานท่ีท าหนา้ที่คดัเลือกอาจก าลงัพิจารณาไอ
เดีย เทคโนโลยี หรือประเด็นปัญหาที่มีลกัษณะคลา้ยคลงึกนั ในกรณีที่ผูส้มคัรตอ้งการเก็บความคดิ
ดงักล่าวเป็นความลบั กรุณาอย่าสมคัรเขา้รว่มโครงการ 

 

5. ข้อควรระวังในการคัดเลือก 

[เงือ่นไขร่วม] 
(1) เอกลกัษณข์องข้อเสนอแนะและรายละเอียดการพัฒนาเทคโนโลยี 

ตลอดระยะเวลาของโครงการ หา้มขโมยหรือล่วงละเมิดไอเดียและทรพัยสิ์นทางปัญญาของบคุคลท่ีสาม
อย่างเดด็ขาด กรุณาตระหนกัถึงความส าคญัเรื่องการขโมยหรือล่วงละเมิดไอเดยีและทรพัยสิ์นทาง
ปัญญาของผูอ้ื่นตัง้แต่ขัน้ตอนการสมคัรเขา้รว่มโครงการ 

 

(2) การใช้งานโดยทุจริต 
ค าวา่ “ทจุรติ” ที่ใชใ้นเอกสารโครงการนี ้หมายถงึ การกระท าทัง้หมดทัง้มวลที่ขดัต่อขอ้กฎหมายหรอื
บทบญัญัติโดยทั่วไป เช่น การใชง้านส่ิงของที่ทางโครงการส่งมอบใหเ้พื่อทา้ทายประเด็นปัญหาดา้น



22 

เทคโนโลยี แต่น าไปใชใ่นวตัถปุระสงคอ์ื่นนอกเหนือจากการทา้ทายจะถือว่าเขา้ข่ายการทจุรติ 
นอกจากนี ้โครงการนีย้งัถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบกองทนุเพื่อการแข่งขนัซึง่ด  าเนินการโดยกระทรวง
กิจการภายในประเทศและการส่ือสารแห่งประเทศญ่ีปุ่ น ในกรณีที่พบว่ามกีารใชก้องทนุเพื่อการแข่งขนั
โดยทจุรติ ขอ้มลูจะถกูเปิดเผยตาม “แนวทางการใชก้องทนุเพื่อการแข่งขนัอยา่งเหมาะสม” กรุณาท า
ความเขา้ใจแนวทางปฏิบตัดิงักลา่วก่อนสมคัรเขา้รว่มโครงการ  
 
[ขอ้มลูอา้งอิง] แนวทางการใชก้องทนุเพื่อการแข่งขนัอย่างเหมาะสม 
https://www8.cao.go.jp/cstp/compefund/shishin1.pdf 
 

(3) การให้ความร่วมมือในการส ารวจข้อมูลหลังสิน้สุดระยะเวลาสนับสนุน  
ทางโครงการจดัใหม้ีการส ารวจสถานการณปั์จจบุนัของผูผ่้านการคดัเลือกในระยะเวลาต่าง ๆ เช่น การ
ส ารวจสภาพธุรกจิหลงัสิน้สดุโครงการ หรือสถานการณห์ลงัผ่านไปประมาณ 10 ปี เพื่อประเมินศกัยภาพ
ของระบบสนบัสนนุต่อไปในอนาคต นอกจากนี ้ยงัมีการส ารวจสถานการณปั์จจบุนัของผูไ้ดร้บัรางวลัดว้ย 
ทางโครงการขอความรว่มมือในการส ารวจดงักล่าวจากผูผ่้านการคดัเลือกและผูไ้ดร้บัรางวลั  

 

[สาขา Disruptive Challenge] 
(1) การจับคู่กบัองคก์รผู้ใหก้ารสนับสนุน 

ผูส้มคัรที่ไม่ผ่านการคดัเลือก (ไมไ่ดเ้ป็น Challenger) ทกุคนยงัคงไดร้บัสิทธ์ิในการเขา้รว่มโปรแกรมจบัคู่
กบัองคก์รผูใ้หก้ารสนบัสนนุ แต่ผูส้มคัรทกุท่านควรตอ้งท าความเขา้ใจในขอ้ควรระวงัที่ไดช้ีแ้จงไปบน
แบบฟอรม์การรบัสมคัรนี ้และปฏิบตัิตามอย่างเครง่ครดั เพื่อเป็นไปตามหลกัการปกป้องทรพัยสิ์นทาง
ปัญญาของผูส้มคัร ทางส านกับรหิารโครงการจะเป็นผูส้นบัสนนุการจบัคู่กบัองคก์รผูใ้หก้ารสนบัสนนุ 

 
(2) การคัดเลือกในกระบวนการตา่ง ๆ 
・ส านกับรหิารโครงการจะติดตอ่ไปยงัผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อที่ผ่านขัน้ตอนการคดัเลือกเพื่อสอบถามความ

สมคัรใจในการเขา้รว่มการคดัเลือก 
・ผูด้แูลโครงการไม่เขา้แทรกแซงกิจกรรมการทา้ทาย 
・เกณฑก์ารประเมินมีรายละเอยีดดงัต่อไปนี ้

- ความเป็นเอกลกัษณ ์มีไอเดยีหรือจดุเด่นที่สอดคลอ้งต่อการทา้ทายประเด็นปัญหาดา้นเทคโนโลยี
เชิงพลิกผนั 

- ความมุง่มั่นขวนขวาย มีทศันคตทิี่ตอ้งการมุ่งมั่นขวนขวายดว้ยตนเอง โดยไม่เรยีกรอ้งหาหลกัฐาน
หรือเหตผุลจากผูอ้ื่น 

- ความตระหนกัชดัเจน ตระหนกัอย่างชดัเจนเก่ียวกบัประเด็นปัญหาที่ตอ้งการทา้ทาย ทัง้ความ
เป็นไปได ้จดุที่เป็นปัญหา มาตรการแกไ้ขปัญหา และขอบเขตที่ยงัไม่รูจ้กัมาก่อน 

- จิตวิญญาณที่ไม่ย่อทอ้ มคีวามแน่วแน่ต่อประเด็นปัญหาที่ตอ้งการทา้ทาย และมจีิตใจเขม้แขง็ 

https://www8.cao.go.jp/cstp/compefund/shishin1.pdf
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พรอ้มทา้ทายอย่างต่อเนื่องจนประสบความส าเรจ็ 
 

[สาขา Generation Award] 
(1) การมอบรางวัล 

・ส านกับรหิารโครงการจะไม่เปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของผูส้มคัรโดยไม่ไดร้บัอนญุาตเด็ดขาด 
・ผูส้มคัร จะไม่สามารถเจรจาตอ่รองกบัองคก์รหรือหน่วยงานผูใ้หก้ารสนบัสนนุไดใ้นโครงการนี ้ทัง้

ทางตรงหรือทางออ้ม (เช่น ต่อรองผ่านส านกับรหิารโครงการ) 
・หลงัเสรจ็สิน้การคดัเลือกรางวลั Generation Award องคก์รหรือหน่วยงานผูใ้หก้ารสนบัสนนุสามารถ

เฝา้สงัเกตการณข์อ้เสนอแนะของผูส้มคัรต่อไปได ้แมจ้ะประกาศผลการมอบรางวลัแลว้กต็าม 


