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Ⅰ

โครงการ INNOvation บ้า - กล้า - คิด
1. สารจากกระทรวงกิ จการภายในประเทศและการสื่อสาร
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในปั จจุบนั ได้เปลี่ยนโฉมหน้าอย่างน่าทึง่
ไปพร้อมกับการเจริญรุดหน้าของโลก พร้อมกันนัน้ จากการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่ าสายพันธุ์ใหม่
ส่งผลให้ทวโลกจ
ั่
าเป็ นต้องค้นหาวิถชี วี ติ แบบใหม่ (New Normal) แม้จะต้องยอมแพ้บางสิง่ บางอย่าง และ
พบกับเรื่องเศร้าหลายประการ แต่วถิ ี ชวี ติ แบบใหม่ทเ่ี กิดขึน้ มาได้กระตุ้นให้เกิดความหลากหลาย และ
กลายเป็ นโอกาสให้มนุษย์ทวโลกได้
ั่
มองเห็นช่องทางการปฏิวตั อิ ุตสาหกรรมและสังคมโดยอาจจะเริม่ จาก
ประเด็นเล็ก ๆ น้อย ๆ อย่างไรก็ตาม เรามองเห็นโอกาสก้าวกระโดดอย่างยิง่ ใหญ่ เช่นกันในสถานการณ์
ปั จ จุ บ ัน การตัง้ ประเด็น ค าถามต่ อ สามัญ ส านึ ก ที่เ คยมีม า การก้ า วข้า มข้ อ จ ากัด ในอดีต และการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางอุตสาหกรรมและโครงสร้างทางสังคมกลายเป็ นความจาเป็ นแห่งยุคสมัย และ
สิง่ ทีจ่ ะช่วยให้พฤติกรรมเหล่านัน้ เป็ นจริงคือ “นวัตกรรมเชิงพลิกผัน (Disruptive Innovation)”
ก่อนอื่น เราจาเป็ นต้องสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท้าทายเพื่อหว่านต้นกล้าไอเดีย
"แปลกแหวกแนว" ให้เติบโตขึน้ โดยไม่หวาดกลัวต่อความล้มเหลว และบ่มเพาะวัฒนธรรมทีพ่ ร้อมยอมรับ
ในความหลากหลาย เพื่อให้เกิดนวัตกรรมแบบใหม่ข้นึ การวางเป้ าหมายเพื่อพัฒนาสู่ระดับสากลควร
เกิดขึน้ ตัง้ แต่ขนั ้ ตอนแรก ไม่ใช่การก้าวไปสู่โลกกว้างหลังประสบความสาเร็จในประเทศตนเอง โลกยุค
ปั จจุบนั ต้องการ “ทักษะในการค้นพบประเด็นปั ญหาที่ไม่มใี ครคาดคิดมาก่อน” ยิง่ กว่า “ทักษะในการ
ค้นหาความถูกต้องแบบเดิม ๆ” ที่สามารถใช้ปัญญาประดิษฐ์มาแทนทีไ่ ด้แล้ว และการค้นพบดังกล่าว
ย่อมนาไปสู่ “การสร้างสรรค์สงิ่ ใหม่จากก้าวแรกโดยเริม่ จาก 0" กระทรวงกิจการภายในประเทศและการ
สื่อสารจึงได้เริม่ ต้นโครงการ INNOvation บ้า - กล้า - คิด ขึ้นในปี 2014 เพื่อสนับสนุ นผู้ท่มี คี วามคิด
สร้างสรรค์ทม่ี าพร้อมความมุ่งมั ่นเด็ดเดีย่ วในการทีจ่ ะพัฒนา เปลี่ยนแปลง และต่อยอด ภายใต้เป้ าหมาย
ทีต่ อ้ งการบ่มเพาะบรรยากาศแห่งการท้าทายให้เกิดขึน้
เรายินดีต้อนรับความท้าทายรูปแบบใหม่ท่ามกลางยุคสมัยที่วิถีชีวติ แบบใหม่กาลั งเริม่ ต้นขึ้น
กระทรวงกิจการภายในประเทศและการสื่อสารจะไม่หยุดท้าทายเพื่อคิดหารูปแบบการสนับสนุ นในด้าน
ICT ซึ่งจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการปฏิวตั ิไปทัวโลกอย่
่
างรวดเร็ว มาร่วมท้าทายสิง่ ใหม่เพื่อ
วางรากฐานสู่อนาคตของประเทศญีป่ ่ นุ ไปด้วยกันนะครับ

* ICT ย่อมาจาก Information and Communication Technology เป็ นคาศัพท์เฉพาะซึ่งใช้ในความหมายว่า “เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร”
* โครงการนี้ ถือกาเนิดขึน้ ในปี ค.ศ. 2014 ตามความเห็นของคณะทีป่ รึกษาในการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องสารสนเทศและการสื่อสาร
ภายใต้หวั ข้อ “มาตรการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม” (เริม่ ยื่นคาถาม: 5 กรกฎาคม
2013 สิ้น สุ ด การรายงาน: 27 มิถุ น ายน 2014) ในฐานะกลยุ ท ธ์ ก ารเจริญ เติบ โตของ ICT หลัง จากนั ้น โครงการได้ เ กิ ด
กระบวนการพัฒนาเป็ นรายปี จากนัน้ จึงเข้าสู่กระบวนการติดตามผลกลยุทธ์การเจริญเติบโตในปี 2020 ต่อยอดสู่ยุทธศาสตร์ด้าน
นวัตกรรมแบบองค์รวมประจาปี 2020 ซึ่งนาไปสู่การประกาศนโยบายมุ่งสู่ความเป็ นเลิศด้าน IT ระดับโลกและจัดทาแผนพืน้ ฐาน
เพื่อส่งเสริมการใช้งานข้อมูลของภาครัฐและภาคเอกชน (คณะรัฐมนตรีลงมติในวันที่ 17 กรกฎาคม 2020) กล่าวได้ว่า โครงการนี้
ถือเป็ นวาระทีส่ าคัญสาหรับรัฐบาลญี่ป่ นุ
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2. การเปิ ดรับสมัคร

ส่งเสริมความท้าทายและมุ่งแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
สาขา Disruptive Challenge
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ที่มาพร้อมความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวที่จะพัฒนา เปลี่ยนแปลง และต่อยอดทาง ด้าน
เทคโนโลยี เพื่อสร้างมูลค่าและยกระดับแวดวง ICT ไปอีกขั้น
เปิดรับไอเดียท้าทายที่ไม่กลัวความล้มเหลวหรือปัญหาต่าง ๆ เพื่อปฏิวัติสังคมและภาคอุตสาหกรรม ให้กลายเป็น
จุดเปลี่ยนของอารยธรรมที่นำความหวังมาสู่วิถีชีวิตแบบใหม่ ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ในศตวรรทนี้
ระยะเวลาท้าทาย : สูงสุด 1 ปี (มีระบบเร่งระยะการผ่านประเมิน)
งบประมาณสนับสนุน : สูงสุด 3,000,000 เยน
・ผู้ที่ผ่านการประเมินปิดโครงการสำเร็จ และได้รับรองคุณวุฒิ INNOvator มีสิทธิ์ยื่นรับการสนับสนุนเพื่อพัฒนาสู่ระดับนานาชาติต่อไป
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สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์จากผู้ประกอบการใจดี
สาขา Generation Award
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยกลุ่มองค์กรที่ให้การสนับสนุน โดยความคิดสร้างสรรค์นี้อาจจะเป็นสิ่งเล็กๆ น้อยๆ
ที่หลายคนมองข้าม เป็นประเด็นปัญหาที่ถูกค้นพบในชีวิตประจำวันที่คุณต้องการแก้ไข หรือเป็นเทคโนโลยีที่คุณใส่
ใจอยากสร้างขึ้นมา ที่แม้ตัวคุณเองก็ยังไม่ทราบว่าสุดท้ายแล้วมันจะถูกนำไปใช้ในรูปแบบใดก็ตาม
・องค์กรผู้ให้การสนับสนุนมอบเงินรางวัล (200,000 เยน) และรางวัลพิเศษจากสปอนเซอร์ (ยังไม่กำหนด)
・ไอเดียที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล

(ในปีที่ผ่านมามีจำนวนรวม 223 ไอเดีย) มีความเป็นไปได้ที่จะถูกนำไปต่อยอด โดยร่วมมือกับ

องค์กรที่ให้การสนับสนุน

ดูรายละเอียดเพิม่ เติมในหน้า 12
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ภาพประกอบ 1 : ลาดับขัน้ ตอนตัง้ แต่สมัครเข้าโครงการ

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร
・ไม่จากัดอายุ มีช่องทางการติดต่อรายบุคคล อาศัยอยูท
่ ใ่ี ดก็ได้ (ไม่จากัดสัญชาติและภูมลิ าเนา)
・กรณีสมัครด้วยตนเอง : บุคคลหรือกลุ่ม
・กรณีเสนอชื่อบุคคลอื่น* : บุคคลหรือกลุ่มผูใ้ กล้ชด
ิ ทีต่ อ้ งการเสนอชื่อ

*ไม่เปิ ดเผยข้อมูลผูเ้ สนอชือ่ ต่อผูท้ ถ่ี ูกเสนอชือ่
*สามารถสมัครพร้อมกันได้ทงั ้ 2 สาขา สาขา Disruptive Challenge และสาขา Generation Award

4. ระยะเวลาเปิ ดรับสมัคร
ตัง้ แต่วนั อังคารที่ 1 มิถุนายน 2021 เวลา 10.00 น. ถึงวันจันทร์ท่ี 2 สิงหาคม 2021 เวลา 16.00 น.
(ตามเวลาประเทศไทย)

5. วิ ธีการสมัคร
กรุณาดาเนินการสมัครผ่านทางแบบฟอร์มภายในเว็บไซต์
และตรวจสอบรายละเอียดในหน้าวิธสี มัครเข้าร่วมแต่ละสาขา
https://www.inno.go.jp
* กรุณากรอกข้อมูลตามคู่มอื กรอกแบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมโครงการ
* สามารถส่งเอกสารเพิม่ เติมหรือผลงานตัวอย่างได้ดว้ ยวิธกี ารแนบเอกสารผ่านแบบฟอร์มรับสมัครภายในเว็บไซต์หรือจัดส่ง
ทางไปรษณียไ์ ปยังสานักบริหารโครงการ ทางสานักฯ ไม่รองรับการส่งมอบเอกสารด้วยตนเองทีส่ านักงาน
* ในกรณีทจ่ี ดั ส่งทางไปรษณีย์ วันทีบ่ นตราประทับของไปรษณียต์ ้องอยู่ภายในวันสิน้ สุดการรับสมัคร ทางสานักฯ จะไม่ส่งคืน
เอกสารทีไ่ ด้รบั มา กรุณาทาความเข้าใจในเงื่อนไขดังกล่าว
3

* ในกรณีข องสาขา Generation Award ทางส านักฯ พร้อ มรองรับการสมัค รผ่ านทาง SNS (เช่น Facebook Instagram
Twitter ฯลฯ)

กรุณาตรวจสอบเงือ่ นไขการสมัครของแต่ละสาขาก่อนดาเนินการสมัคร
สาขา Disruptive Challenge

→

หน้า 5 – 11

สาขา Generation Award

→

หน้า 12 – 14

6. นโยบายปกป้ องทรัพย์สินทางปัญญา
สาขา Disruptive Challenge และสาขา Generation Award มีแนวคิดเรื่องการปกป้ องทรัพย์สนิ
ทางปั ญญาแตกต่างกัน กรุณาตรวจสอบรายละเอียดในหน้า 16 เพื่อทาความเข้าใจก่อนสมัครเข้าร่วม
โปรแกรม

7. ช่องทางการติ ดต่อสอบถามเกี่ยวกับโครงการ
สานักบริหารโครงการ INNOvation บ้า - กล้า – คิด
สานักงาน “INNOvation บ้า - กล้า – คิด” KADOKAWA ASCII Research Laboratories, Inc.
โทร. 03-5840-7629
เวลาทาการ: วันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เวลา 08.00 – 16.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)
*สานักบริหารเปิ ดทาการช่วงวันหยุดในสัปดาห์สุดท้ายของการรับสมัคร
อีเมล: info@inno.go.jp
กรุณาตรวจสอบข้อมูลเพิม่ เติมจากหัวข้อ FAQ บนเว็บไซต์ของโครงการ INNOvation บ้า - กล้า – คิด
เว็บไซต์โครงการ INNOvation บ้า - กล้า - คิด: http://www.inno.go.jp
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Ⅱ

สาขา Disruptive Challenge
1. การรับสมัครไอเดีย
ท่ามกลางศาสตร์เทคโนโลยี ICT ทีก่ ่อกาเนิดไอเดียใหม่ ๆ ขึน้ ทัวโลก
่
ทางโครงการจึงมุ่งหวังทีจ่ ะ
ส่งเสริมผู้ท่มี คี วามคิดสร้างสรรค์ รักความท้าทาย ต้องการพัฒนา เปลี่ยนแปลง และต่อยอด ทางด้าน
เทคโนโลยี เพื่อสร้างมูลค่าและยกระดับแวดวง ICT ไปอีกขัน้ สร้างวิถชี วี ติ แบบใหม่ ด้วยเทคโนโลยีและ
ความคิดสุดสร้างสรรค์ เพื่อเปลีย่ นแปลงโลกใบเดิมทีห่ ยุดชะงักจากวิกฤติการณ์ไวรัสโคโรน่ า COVID-19
นาไปสู่การเปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญ่ทงั ้ ทางสังคมและภาคอุตสาหกรรม
กรุณาอ่านทาความเข้าใจรายละเอียดในหัวข้อ “V ข้อควรระวัง” ก่อนดาเนินการสมัคร

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
・ไอเดียกาหนดเส้นทางสู่เป้ าหมายและวิสยั ทัศน์อย่างชัดเจน เป็ นผูท้ า้ ทายทีไ่ ม่กลัวความล้มเหลว
มุ่งมั ่นทีจ่ ะสร้างคุณค่าใหม่
・ไม่จากัดอายุ มีช่องทางการติดต่อรายบุคคล อาศัยอยู่ทใ่ี ดก็ได้ (ไม่จากัดสัญชาติและภูมลิ าเนา)
・กรณีสมัครด้วยตนเอง : บุคคลหรือกลุ่ม
・กรณีเสนอชื่อบุคคลอื่น* : บุคคลหรือกลุ่มผูใ้ กล้ชดิ ทีต่ อ้ งการเสนอชื่อ
*เป็ นไปตามเงื่อนไขอื่น ๆ ตามข้อตกลงกับสานักบริหารโครงการ
*ทัง้ นี้หากเข้าร่วมเป็ นทีม หรือ ส่งชื่อผูส้ มัครไอเดียทัง้ หมดมาในไอเดียเดียว รางวัลทีไ่ ด้รบั จะถือว่าเป็ นรางวัลเดียว
*ในกรณีท่ผี ่านการคัดเลือก ทางโครงการจะเปิ ดเผยชื่อ, จังหวัดที่อยู่อาศัย (ภูมลิ าเนา) และหัวข้อของประเด็นปั ญหา
บนเว็บไซต์ของโครงการ
*ปฏิบัติต ามกฎหมายของประเทศญี่ป่ ุน ผู้ท่ีอ าศัย อยู่นอกประเทศและไม่ไ ด้ถือสัญชาติญ่ีป่ ุน อยู่น อกเงื่อนไขของ
พระราชบัญญัตพิ ฒ
ั นาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Industrial Technology Enhancement Act) มาตราที่ 17 (เงื่อนไข
ด้านสิทธิบตั รของประเทศญี่ป่ นุ )

3. เงิ นสนับสนุน
สูงสุด 3,000,000 เยน
*ทางสานักบริหารโครงการจะรับผิดชอบงานที่มลี กั ษณะซับซ้อนให้แทน เช่น การเบิกค่าใช้จ่าย และการบริหารจัดการ
สิง่ ของ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ท้าทายประเด็นปั ญหาทางด้านเทคโนโลยีอย่างเต็มที่ ด้วยเหตุน้ี จะไม่มกี าร
จ่ายเงินสดใด ๆ ในโครงการ
*ในกรณีท่ปี ระสงค์จะให้สนับสนุนเป็ นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ทางโครงการจะคานวณค่า ใช้จ่ายให้ตามกฎเกณฑ์ของ
แผนกบัญชี กระทรวงกิจการภายในและกานสื่อสาร โดยอ้างอิงจากรายได้ในปี ทผ่ี ่านมาของผูร้ บั เงิน
*ในบางกรณี เงินสนับสนุนอาจมีขอบเขตสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านเยน (กรุณาดูรายละเอียดในหัวข้อ II 6 : การคัดเลือก)
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4. ระยะเวลาดาเนิ นการ
กาหนดระยะเวลาดาเนินการตามความสะดวกของผูส้ มัครแต่ละราย โดยมีระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 1 ปี
สามารถเข้ารับการประเมินปิ ดโครงการตลอดระยะเวลา 0 – 12 เดือน หากได้รบั การประเมินผ่าน
จะได้รบั คุณวุฒิ INNOvator และจะได้รบั การสนับ สนุ นในหลากหลายรูปแบบต่อ ไป เช่น การพัฒนา
ประเด็นปั ญหาสู่ระดับสากล

5. วิ ธีการและรายละเอียดการสมัคร
กรุณากรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมโครงการตามเว็บไซต์ดา้ นล่างในหัวข้อต่อไปนี้
เว็บไซต์โครงการ https://www.inno.go.jp
หัวข้อ
・ประเด็นปั ญหาด้านเทคโนโลยีทต่ี อ้ งการท้าทาย (ไม่เกิน 50 อักษร)
・เป้ าหมายทีต่ อ้ งการดาเนินการแก้ไขให้สาเร็จ (ไม่เกิน 600 อักษร)
・เส้นทางสู่การปฏิบตั จิ ริง (ไม่เกิน 1,000 อักษร)
・สามารถเลือกส่งเอกสารเพิม่ เติมและตัวอย่างผลงานได้ (ไม่บงั คับ)
* สามารถส่งเอกสารเพิม่ เติม หรือผลงานตัวอย่างได้ด้วยวิธกี ารแนบเอกสารผ่านแบบฟอร์มรับสมัครภายในเว็บไซต์
หรือจัดส่งทางไปรษณียไ์ ปยังสานักบริหารโครงการ ทางสานักฯ ไม่รองรับการส่งมอบเอกสารด้วยตนเองทีส่ านักงาน
* ในกรณีท่จี ดั ส่งทางไปรษณีย์ วันที่บนตราประทับของไปรษณีย์ จะต้องอยู่ภายในวันสิน้ สุดการรับสมัคร ทางสานักฯ
จะไม่ส่งคืนเอกสารทีไ่ ด้รบั มา กรุณายอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว

6. การคัดเลือก
・เมื่อสานักบริหารโครงการตรวจสอบรูปแบบเรียบร้อย ผูด้ ูแลโครงการ (Supervisor) จะดาเนินการ
ประเมินผล
・ขัน้ ตอนการประเมินจะพิจารณาเฉพาะเนื้อหาของไอเดียเท่านัน้ ไม่มกี ารประเมินจากประวัตบิ ุคคล
ผลงานทีผ่ ่านมา เพศ หรืออายุ
*เคยมีผสู้ มัครอายุ 5 – 86 ปี ในการเปิ ดรับสมัครทีผ่ ่านมา
・ผลการประเมินถือเป็ นการตัดสินอย่างเด็ดขาด โดยไม่มกี ารกาหนดจานวนผูผ้ ่านการประเมิน
・คณะผูด้ แู ลโครงการ (supervisor) ซึง่ เคยเป็ นคน “บ้า - กล้า – คิด” มาก่อนและมีผลงานโดดเด่นอยู่
ในสังคมปั จจุบนั จะประเมินหัวข้อนวัตกรรมแปลกแหวกแนวระดับโลกด้วยสัญชาตญาณ เนื่องจาก
ไม่สามารถวัดมูลค่าหรือใช้เกณฑ์ประเมินทีม่ อี ยู่ได้
・กระบวนการตัง้ แต่สมัครจนปิ ดโครงการแบ่งการท้าทายออกเป็ น 2 ระดับตามภาพประกอบ โดยมี
ข้อจากัดด้านระยะเวลาและเงินสนับสนุ น (1 ปี – 3 ล้านเยน) แต่เป็ นระบบแบบ order made ตาม
ความเหมาะสมของผู้สมัคร ขอให้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนและตัดสินใจด้วยตนเอง (สานักบริห าร
โครงการเป็ นผูใ้ ห้การสนับสนุน)
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・กระบวนการท้าทายแบ่งออกเป็ น 2 ระดับ
ระดับที่ 1
0 to 1 Challenge : ก าหนดเส้น ทางสู่ “Ambitious Technical Goal” ลงมือ ท้า ทายหลากหลาย
รูปแบบ กล้าที่จะคิด กล้าที่จะล้มเหลว กล้าที่จะปรับเปลี่ยน กล้าที่จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้ว
นามาพัฒนาต่อยอดให้เป็ นสินทรัพย์ ในระดับนี้จะใช้เวลา 0 – 4 เดือน บริหารจัดการระยะเวลาและ
งบประมาณด้ว ยตนเอง โดยใช้ง บประมาณ 0 – 1,000,000 ล้า นเยน เมื่อ ตนเองประเมิน ว่ าได้
ดาเนินการทดลองไปแต่ละระยะแล้ว ให้แจ้งมายังสานักบริหารโครงการเดือนละ 1 ครัง้ เพื่อรับการ
ประเมินให้เข้าสู่ระดับ Disruptive Challenge ต่อไป ซึ่งสามารถยื่นขอรับการประเมินได้สูงสุดถึง 3
ครัง้ ถ้าหากผ่านการคัดเลือก ก็จะได้ทา้ ทายต่อใน Disruptive Challenge
ระดับที่ 2
Disruptive Challenge : ลงมือ ท้า ทายอย่ า งเด็ด เดี่ย วเพื่อ มุ่ ง ไปสู่ “Ambitious Technical Goal”
สามารถดาเนินการโดยใช้ระยะเวลาและงบประมาณที่เหลือต่อจากระดับ 0 to 1 Challenge ใน
ขอบเขตสูงสุด 3 ล้านเยนภายใน 1 ปี (เช่น หากระดับ 0 to 1 Challenge สิน้ สุดเร็ว ช่วง Disruptive
Challenge ก็จะยาวนานขึน้ ) เมื่อจบระดับนี้ จะเข้าสู่การสอบประเมินปิ ดโครงการต่อไป
・ประเด็นปั ญหาไม่ได้รบั การเสนอชื่อเข้า 0 to 1 Challenge (ไม่ได้เป็ น Challenger) จะได้รบั โอกาส
ในการเป็ นหนึ่งในไอเดียเพื่อคัดเลือกในสาขา Generation Award กรุณาตรวจสอบรายละเอียด
เพิม่ เติมในหัวข้อ “III 7 การเสนอไอเดียให้กบั องค์กรผูส้ นับสนุน”
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ภาพประกอบ 2 : กระบวนการตัง้ แต่สมัครเข้าร่วมจนปิ ดโครงการ
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7. ผู้ดแู ลโครงการ (Supervisor)
ผูด้ แู ลโครงการ (เรียงลาดับตามตัวอักษรภาษาญีป่ ่ นุ )

ซาโตชิ อิคุดะ

กาคุ อุเอดะ

เอริกะ โอกาวะ

Nagi Spirits Universal Noodle Creator
ประธานกรรมการบริหาร

CEO, MODE, Inc.
สหรัฐอเมริกา

อดีตประธานบริหาร
Guinness World Records Japan

เทตซึยะ คาวะนิชิ
ศาสตราจารย์ ภาควิชาระบบไฟฟ้ า
กายภาพ บัณฑิตวิทยาลัยวิทยาศาสตร์

โยอิจิ ซาโต
บริษทั ByteDance จากัด
ผูจ้ ดั การทัวไป
่ TikTok Japan

คัตซึยะ ทาคาสุ
ผูอ้ านวยการ โรงพยาบาลทาคาสุ
และทาคาสุคลินิก

ฮิโรชิ ฮาราดะ
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
และการสื่อสาร

โทโมเอะ มากิโนะ
กรรมการบริหารและ CSO บริษทั
GOOD EAT

บัณฑิตวิทยาลัยสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเกียวโต

ทีป่ รึกษาด้านกลยุทธ์ดจิ ทิ ลั

และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวาเซ
ดะ

โทโมทากะ ทาคาฮาชิ
CEO
บริษทั Robo Garage จากัด

องค์การส่งเสริมการท่องเทีย่ วแห่งประเทศญี่ป่ นุ
(JNTO)

ยุกฮิ โิ ระ มัตซึโมโตะ
ประธาน
Ruby Association
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ทีป่ รึกษาโครงการ (Program Advisor) (เรียงตามลาดับอักษรภาษาญีป่ ่ นุ )

อดัม ดิแองเจโล

โจอิจิ อิโต

ชินอิจิ นากาสุกะ

ผูก้ ่อตัง้ และ CEO จาก Quora,
อดีต CTO จาก Facebook

นักลงทุน

ศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมการบิน
และอวกาศ บัณฑิตวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตเกียว

ฮิโตชิ โฮกามุระ
ผูถ้ อื หุน้ First Compass Group,

ทาคาชิ มิอเิ กะ
ผูก้ ากับภาพยนตร์

ทีป่ รึกษา Scrum Ventures,
อดีตประธาน Evernote Japan

8. การกาหนดมาตรฐานนวัตกรรมหลังขัน้ ตอนประเมิ นปิ ดโครงการ
เมื่อโครงการสิน้ สุดลง ผูเ้ ข้าร่วมจะได้รบั คุณวุฒิ INNOvator จากกระทรวงกิจการภายในและการ
สื่อสาร และสามารถเข้าร่วมขัน้ ตอนการกาหนดมาตรฐานนวัตกรรมต่อไปได้
การกาหนดมาตรฐานนวัตกรรมคือ ระบบการสนับสนุ นเพื่อให้ INNOvator ได้ต่อยอดผลงานสู่
ระดับสากล
ทางโครงการพร้อมสนับสนุ น INNOvator ในการท้าทายสู่ “Ambitious Technical Goal” แปลก
แหวกแนวทีอ่ าจเปลีย่ นโลกต่อไปในอนาคต
ทางโครงการจัดเตรียมระบบการสนับสนุ นหลากหลายรูปแบบไว้เพื่อให้ INNOvator ได้ดาเนิน
กิจกรรมต่อไปท่ามกลางวิถีชวี ติ แบบใหม่ ไม่ว่าจะเป็ นการสนับสนุ นด้านการจัดทาวิดโี อ, การเผยแพร่
ข้อมูลผ่านสื่อต่าง ๆ และ SNS เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเทคโนโลยีของ INNOvator ไปสู่ระดับสากล, การ
สนับสนุ นการจัดแสดงผลงานทัวโลก
่
และการร่วมมือกับองค์กรผู้สนับสนุ นในต่างประเทศ รวมทัง้ การ
สนับสนุ นด้านทรัพย์สนิ ทางปั ญญาและสิทธิบตั ร จากผูเ้ ชีย่ วชาญด้านกฎหมาย ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการเงิน
และผูเ้ ชีย่ วชาญด้านทรัพย์สนิ ทางปั ญญา นอกจากนี้ คุณวุฒิ INNOvator จะติดตัวผูเ้ ข้าร่วมโครงการไป
ตลอดชีวติ
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ตัวอย่างการสนับสนุนเพื่อกาหนดมาตรฐานนวัตกรรม
สนับสนุนการเผยแพร่ขอ้ มูลใน
ระดับโลก

จัดทาวิดโี อประชาสัมพันธ์โดยทีมงานมืออาชีพ สนับสนุนการเผยแพร่
ข้อมูลผ่านสื่อต่าง ๆ และ SNS ตัง้ เป้ าผูเ้ ข้าถึงข้อมูลจากทัวโลกกว่
่
า1
ล้านคน!
สนับสนุนการขยายผลงานสู่
สนับสนุนการจัดแสดงผลงานทัวโลก
่
ร่วมมือกับองค์กรผูส้ นับสนุนใน
ต่างประเทศ
ต่างประเทศ
การสนับสนุนแบบมืออาชีพ (เช่น สนับสนุนการก่อตัง้ ธุรกิจใหม่โดยพิจารณาตามความต้องการของแต่
การปกป้ องทรัพย์สนิ ทางปั ญญา) ละบุคคล เช่น สนับสนุนผูเ้ ชีย่ วชาญด้านกฎหมาย ผูเ้ ชีย่ วชาญด้าน
การเงิน และผูเ้ ชีย่ วชาญด้านทรัพย์สนิ ทางปั ญญา เป็ นต้น
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Ⅲ

สาขา Generation Award
1. จุดประสงค์การรับสมัคร
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทเ่ี หมาะกับธุรกิจของกลุ่มผูป้ ระกอบการณ์ โดยอาจจะเป็ นสิง่ เล็ก ๆ
น้อย ๆ ทีห่ ลายคนมองข้าม หรือเป็ นประเด็นปั ญหาทีถ่ ูกค้นพบในชีวติ ประจาวันทีน่ ่าสนใจ
กรุณาอ่านทาความเข้าใจรายละเอียดในหัวข้อ “V (5) ข้อควรระวัง” ก่อนดาเนินการสมัคร

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
・ไม่จากัดอายุ มีช่องทางการติดต่อรายบุคคลอยู่บนโลกนี้ (ไม่จากัดสัญชาติและภูมลิ าเนา)
・กรณีสมัครด้วยตนเอง : รายบุคคลหรือทีม
・กรณีเสนอชื่อบุคคลอื่น* : บุคคลหรือกลุ่มผูใ้ กล้ชด
ิ ทีต่ อ้ งการเสนอชื่อ

*ไม่เปิ ดเผยข้อมูลผูเ้ สนอชือ่ ต่อผูท้ ถ่ี ูกเสนอชือ่
*ทัง้ นี้หากเข้าร่วมเป็ นทีม หรือ ส่งชื่อผูส้ มัครไอเดียทัง้ หมดมาในไอเดียเดียว รางวัลทีไ่ ด้รบั จะถือว่าเป็ นรางวัลเดียว
*สามารถสมัครพร้อมกันได้ทงั ้ 2 สาขา สาขา Disruptive Challenge และสาขา Generation Award

3. กาหนดการดาเนิ นการ
การคัดเลือกจากองค์กรผูส้ นับสนุน

ปลายเดือนสิงหาคม – กลางเดือนกันยายน 2021

ติดต่อแจ้งผลผูไ้ ด้รบั การเสนอชือ่

คาดว่าอยู่ในช่วงปลายเดือนกันยายน – ต้นเดือนตุลาคม 2021

จัดพิธปี ระกาศรางวัล และงานเจรจา
จับคู่กบั องค์กรผูใ้ ห้การสนับสนุน

คาดว่าอยู่ในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2021

*กาหนดการอาจมีการเปลีย่ นแปลง กรุณาตรวจสอบรายละเอียดบนเว็บไซต์

4. การได้รางวัล
ทางโครงการจะดาเนินคัดเลือกผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อเข้ารับรางวัลจากไอเดียทีส่ มัครข้ามา จากนัน้
องค์กรผูใ้ ห้การสนับสนุนจะคัดเลือกผูท้ ม่ี คี ุณสมบัตเิ หมาะสมทีจ่ ะได้รบั รางวัลสาขา Generation Award
จากรายชื่อของผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่ออีกครัง้ นอกจากนี้ หากองค์กรผูใ้ ห้การสนับสนุนต้องการสนับสนุน
หรือต่อยอดไอเดียดังกล่าวเป็ นพิเศษ ผูไ้ ด้รบั รางวัลก็มสี ทิ ธิได้
์ รบั รางวัลพิเศษอื่นๆจากสปอนเซอร์ดว้ ย
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รางวัล Generation Award
รางวัลจากไอเดียที่ก้าวลา้ ขอบเขตด้าน “ประสาทสัมผัสทัง้ ห้าของสัตว์” หรือ “มิ ติที่ 4 ของห้วงเวลา”
ตัวอย่างรางวัล : เรื่องนี้เจ๋งไปเลย!? ลองดูไอเดียของฉันสิ! ทาได้แล้วนะ! เกินความคาดคิดใช่ไหม! เรื่องแปลก
ใหม่เลย! สะดวกขึน้ ด้วย! รสชาติอร่อยล้า! ได้มุมมองใหม่อกี ! สื่อได้ดว้ ยกลิน่ นะ! รับรูถ้ งึ ความห่วงใยได้จริง
ๆ! มีขนาดเล็กแถมเบาได้ขนาดนี้เลย! บุกเบิกเส้นทางใหม่ส่หู ว้ งจักรวาล! ไม่ว่าจะอยู่ทไ่ี หน ไม่วา่ จะเป็ นใคร
ไม่ว่าเมื่อไหร่ ก็รกั ษาความปลอดภัยและระยะห่างทางสังคมได้ แถมยังเชื่อมต่อกับผูอ้ ่นื ได้เช่นกัน ! หรือจะ
เป็ นประเด็นปั ญหาอะไรก็ได้ ทีส่ านักบริหารโครงการเองก็คาดไม่ถงึ
ตัวอย่างไอเดียทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกให้ได้รบั รางวัล Generation Award เป็ นเงินรางวัลมูลค่า
200,000 เยน จากองค์กรผูใ้ ห้การสนับสนุนร่วมด้วย นอกจากนี้ ในกรณีทไ่ี ด้รบั รางวัลพิเศษจาก
สปอนเซอร์ อาจมีการมอบเงินรางวัลเพิม่ เติมสมทบให้อกี ตามการตัดสินใจขององค์กรดังกล่าว

5. รายละเอียดการรับสมัคร
กรอกรายละเอียดในหัวข้อต่อไปนี้ตามแบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมโครงการบนเว็บไซต์ดา้ นล่าง
・หัวข้อของไอเดีย (ไม่เกิน 50 คา)
・เค้าโครงของไอเดีย
(ไม่เกิน 600 คา ในกรณีทเ่ี ขียนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรือส่งในรูปแบบวีดโี อ หรือผลงาน)
https://www.inno.go.jp
・สามารถเลือกส่งเอกสารเพิม่ เติมและตัวอย่างผลงานได้ (ไม่บงั คับ)
* สามารถส่งเอกสารเพิม่ เติมหรือผลงานตัวอย่างได้ ด้วยวิธกี ารแนบเอกสารผ่านแบบฟอร์มรับสมัครภายในเว็บไซต์
หรือจัดส่งทางไปรษณียไ์ ปยังสานักบริหารโครงการ ทางสานักฯ ไม่รองรับการส่งมอบเอกสารด้วยตนเองทีส่ านักงาน
* ในกรณีทจ่ี ดั ส่งทางไปรษณีย์ วันทีบ่ นตราประทับของไปรษณีย์ตอ้ งอยู่ภายในวันสิน้ สุดการรับสมัคร ทางสานักฯ จะ
ไม่ส่งคืนเอกสารทีไ่ ด้รบั มา กรุณายอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว

6. วิ ธีการสมัครทาง SNS (สามารถส่งไอเดียด้วยภาษาญี่ปนเท่
ุ่ านัน้ )
ในกรณี ต้องการส่งไอเดียเป็ นภาษาไทย สามารถสมัครได้ที่ลิงค์
https://www.inno.go.jp/th/
สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านทาง Facebook Instagram LINE และ Twitter ได้ กรุณา
ตรวจสอบวิธกี ารสมัครแต่ละช่องทางจากลิงค์ดา้ นล่างนี้
①

Facebook
กรุณาสมัครผ่านฟั งก์ชนั ่ Messenger
https://www.facebook.com/innovationproject/
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②

Instagram
กรุณาสมัครผ่านฟั งก์ชนั ่ Direct Message
หรือกดติดตาม account ด้านล่าง
https://www.instagram.com/inno_project/

③

Twitter
กรุณาสมัครผ่านฟั งก์ชนั ่ Direct Message
หรือกดติดตาม account ด้านล่าง
https://twitter.com/inno_project

7. การแนะนาตัวผู้ได้รบั รางวัลให้กบั องค์กรผู้สนับสนุน
ในกรณีทอ่ี งค์กรหรือหน่วยงานผูใ้ ห้การสนับสนุน ต้องการต่อยอดไอเดียของผูไ้ ด้รบั รางวัล ทาง
โครงการจะแจ้งไปยังผูไ้ ด้รบั รางวัล หากผูไ้ ด้รบั รางวัลยินดีทจ่ี ะเจรจาเพิม่ เติมในรายละเอียด ทาง
โครงการจะจัด Session แนะนาตัวให้กบั ทัง้ สองฝ่ าย

8. การคัดเลือกและประกาศผล
เมื่อสานักบริหารโครงการตรวจสอบไอเดียภาพรวมในเบือ้ งต้นเรียบร้อยแล้ว จะเข้าสูข่ นั ้ ตอนการ
คัดเลือกโดยองค์กรหรือหน่วยงานผูใ้ ห้การสนับสนุนโครงการ INNOvation บ้า - กล้า - คิด
ขัน้ ตอนนี้จะประเมินเฉพาะเนื้อหาไอเดียเท่านัน้ (ไม่ประเมินจากเพศ อายุ ประวัตบิ ุคคล หรือ
ผลงานในอดีต) และไม่ประเมินจากรูปแบบการสมัคร (แบบฟอร์มการสมัคร SNS แต่ละประเภท)
เมื่อสิน้ สุดขัน้ ตอนการคัดเลือก ทางโครงการจะเปิ ดเผยรายชื่อผูท้ ไ่ี ด้รบั การเสนอชื่อ และรายชื่อผู้
ได้รบั รางวัล จังหวัดทีอ่ ยูใ่ นปั จจุบนั และหัวข้อของไอเดียบนเว็บไซต์
(ทางโครงการขอสงวนสิทธิไม่
์ ตดิ ต่อกลับไปยังผูท้ ไ่ี ม่ผา่ นการคัดเลือก)
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Ⅳ

การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลทีอ่ ยู่ ชื่อนามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่
ใช้ระบุเจาะจงตัวตนของบุคคล (รวมถึงข้อมูลทีส่ ามารถนาไปใช้ตรวจเทียบกับข้อมูลอื่น ๆ ได้อย่าง
ง่ายดาย)
ทางสานักบริหารโครงการจะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลทีไ่ ด้รบั ในขันตอนการสมั
้
ครเข้าร่วมโครงการ
ตาม “นโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล” ของ KADOKAWA ASCII Research Laboratories, Inc. ซึง่
ทาหน้าทีเ่ ป็ นสานักบริหารโครงการ INNOvation บ้า - กล้า – คิด
(1) วัตถุประสงค์ในการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลทีไ่ ด้รบั ผ่านการสมัครเข้าร่วมโครงการ
ก. เพื่อแจ้งขัน้ ตอนการคัดเลือกและผลการคัดเลือก
ข. เพื่อตรวจสอบและตอบข้อสอบถามแต่ละประเภท
ค. เพื่อติดต่อในกรณีทม่ี กี ารจัดงานอีเว้นท์ทเ่ี กีย่ วกับโครงการนี้
(2) การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลทีไ่ ด้รบั ผ่านการสมัครเข้าร่วมโครงการ
ก. วางมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพื่อป้ องกันการเข้าถึงข้อมูลทีไ่ ม่ถูกต้อง การสูญ
หาย การรั ่วไหล การลักลอบปลอมแปลงข้อมูล
ข. ใช้เทคโนโลยีใส่รหัสข้อมูล เมื่อมีการกรอกข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อปกป้ องข้อมูลในขัน้ ตอนการ
สื่อสาร
ค. จะไม่มกี ารใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลทีท่ างสานักบริหารโครงการได้รบั ในขัน้ ตอนการสมัครเข้าร่วม
โครงการ นอกเหนือจากวัตถุประสงค์การใช้งานทีร่ ะบุไว้อย่างชัดเจนล่วงหน้า โดยปราศจากความ
ยินยอมของเจ้าของข้อมูล ยกเว้นแต่ในกรณีทม่ี กี ารบังคับใช้ทางกฎหมาย
[ช่องทางติ ดต่อสอบถาม ร้องเรียน และขอคาปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล]
ในกรณีทต่ี อ้ งการเปิ ดเผย แก้ไข หรือยุตกิ ารใช้งาน กรุณาติดต่อ
ชื่อบริษทั : KADOKAWA ASCII Research Laboratories, Inc.
ทีอ่ ยู่: ชัน้ 2 อาคาร KS 1-17-8 นิชคิ าตะ เขตบุงเคียว กรุงโตเกียว 113-0024
โทรศัพท์: 03-5840-7800 (เบอร์กลาง) (แฟกซ์) 03-5840-7812
อีเมล: info@lab-kadokawa.com
ผูร้ บั ผิดชอบการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล: เอจิ โยชิกาวะ
◆ ตรวจสอบ “นโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล” ของสานักบริหารโครงการได้จากเว็บไซต์ดงั ต่อไปนี้

URL：https://www.lab-kadokawa.com/privacy
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V ข้อควรระวัง (กรุณาอ่านทาความเข้าใจ)
1. การจัดการเรื่องสัญญาและทรัพย์สินทางปัญญา
โครงการ INNOvation บ้า - กล้า - คิด ดาเนินการจัดการเรื่องสัญญาและทรัพย์สนิ ทางปัญญาดัง
รายละเอียดต่อไปนี้

[สาขา Disruptive Challenge]
ผูส้ มัครเข้าร่วมโครงการสาขา Disruptive Challenge จะต้องปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขดังต่อไปนี้
(1) ในขัน้ ตอนการสมัคร
ก. ต้องไม่มปี ั ญหาดังต่อไปนี้ เพื่อให้เป็ นไปตามแนวทางการป้ องกันเทคโนโลยีร ั ่วไหลสู่ต่างประเทศ
ของหน่วนงาน Security export control Japan*
・ไม่เกีย่ วข้องกับข้อมูล End Users List ของกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม
・เป็ นไปตามเงือ่ นไขของระบอบควบคุมการส่งออกสากล (Multilateral Export Control Regime :
MECR)
・สามารถดาเนินกิจกรรมได้ตามรายละเอียดใน คูม่ อื ทีเ่ กีย่ วข้อง Security Export Control Japan
・มีความน่าเชื่อถือและเสรีภาพทางสังคม ไม่ขดั ต่อระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี รวมถึงการใช้
ทรัพย์สนิ ทางปัญญาอย่างถูกต้องและเป็ นธรรม
[ข้อมูลอ้างอิง]
● Security Export Control Japan (รวมถึงเรื่องระบอบควบคุมการส่งออกสากล)
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/link.html
● ข้อมูล End Users List
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/2_0514.pdf
● คู่มอ
ื ทีเ่ กีย่ วข้องกับ Security Export Control Japan
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/tutatu/t07sonota/t07sonota_jishukanri03.pdf
ข. ไม่เกีย่ วข้องกับกลุม่ ผูม้ อี ทิ ธิพล หรือบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั กลุ่มดังกล่าว
ค. ในกรณีทผ่ี ไู้ ด้รบั รางวัลยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ จาเป็ นทีจ่ ะต้องขอความยินยอมจากผูป้ กครองหรือ
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ ทางสานักบริหารโครงการพร้อมให้ความช่วยเหลือในกรณีทต่ี อ้ งประสานงานกับ
ผูป้ กครองหรือผูด้ แู ลผลประโยชน์เพื่อขอความเห็นชอบ
*แนวคิดเรื่องการควบคุมการส่งออกทีเ่ กีย่ วข้องกับความมันคง
่ (security export control) ในทีน่ ้มี วี ตั ถุประสงค์เพือ่
ป้ องกันบุคคลทีอ่ าจก่อให้เกิดสถานการณ์ตงึ เครียด เช่น ประเทศหรือผูก้ อ่ การร้ายทีใ่ ช้อาวุธ สินค้าทางการทหาร
เทคโนโลยี และทรัพย์สนิ ทางปัญญาในลักษณะทีเ่ ป็ นภัยคุกคามต่อความมันคงของประเทศญี
่
่ป่ นุ และประชาคม
ระหว่างประเทศ
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เมื่อสานักบริหารโครงการดาเนินการตรวจสอบและพบว่า ผูส้ มัครมีคุณสมบัตไิ ม่เหมาะสมกับการ
ทาสัญญาในโครงการนี้ ทางสานักบริหารโครงการขอตัดสิทธิการร่
์ วมท้าทายโดยไม่แจ้งผลการ
พิจารณา
(2) หลังจากได้รบั คัดเลือกเป็ น Challenger
ก. เมื่อได้รบั คัดเลือกเป็ น Challenger ผูส้ มัครแต่ละคนจะต้องทาสัญญากับสานักบริหารโครงการ
เกีย่ วกับระเบียบการดาเนินกิจกรรมในสาขาดังกล่าว เช่น การจัดการทรัพย์สนิ ทางปัญญา และการ
เก็บรักษาความลับ
ข. ปฏิบตั ติ ามกฎหมายของประเทศญีป่ ่ นุ ทรัพย์สนิ ทางปัญญา เช่น สิทธิบตั ร ทีเ่ กิดขึน้ จากการเข้า
ร่วมโครงการในสาขาดังกล่าว อยู่ภายใต้เงือ่ นไขในสัญญาเข้าร่วมโครงการ และถือเป็ นเงือ่ นไขทีผ่ ู้
ผ่านการคัดเลือกต้องปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตพิ ฒ
ั นาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Industrial
Technology Enhancement Act) มาตราที่ 17 (เงือ่ นไขด้านสิทธิบตั รของประเทศญีป่ ่ นุ ) แต่โดย
หลักการพืน้ ฐาน สิทธิดั์ งกล่าวจะกลับคืนสู่ผผู้ ่านการคัดเลือกซึง่ เป็ นผูค้ ดิ ค้นและพัฒนาขึน้ มา
อย่างไรก็ตาม ในกรณีทผ่ี ผู้ ่านการคัดเลือกสังกัดอยู่ในองค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ จะไม่ถอื ว่าเป็ น
สินทรัพย์ขององค์กรหรือหน่วยงานดังกล่าว ทัง้ นี้ Challenger ทีอ่ าศัยอยู่นอกประเทศและไม่ได้ถอื
สัญชาติญป่ี ่ นุ อยู่นอกเงือ่ นไขของพระราชบัญญัตพิ ฒ
ั นาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Industrial
Technology Enhancement Act) มาตราที่ 17 (เงือ่ นไขด้านสิทธิบตั รของประเทศญีป่ ่ นุ )
ค. ตามทีไ่ ด้แจ้งไปในรายละเอียดข้อ (ข.) ว่า ทรัพย์สนิ ทางปัญญาจะกลับคืนเป็ นของ Challenger
กรุณาปรึกษากับสานักบริหารโครงการเพื่อให้ขนั ้ ตอนการยื่นจดสิทธิบตั รเป็ นไปอย่างราบรื่น ทาง
สานักฯ พร้อมให้การสนับสนุนเรื่องทนายความ
ง. ในกรณีทผ่ี ลงานทีเ่ กิดขึน้ อยูภ่ ายใต้ขอ้ จากัดเรื่องการส่งออกตามกฎหมายการแลกเปลีย่ นเงินตรา
ต่างประเทศและการค้าต่างประเทศของญีป่ ่ นุ (Foreign Exchange and Foreign Trade Act) โดยมี
ความเสีย่ งทีจ่ ะถูกนาไปใช้งานทางการทหาร การก่อการร้าย หรือเป็ นการพัฒนาอาวุธทาลายล้าง
รุนแรง ทางโครงการจะยุตกิ ารสนับสนุน
จ. ในกรณีทต่ี อ้ งการถ่ายโอนทรัพย์สนิ ทางปั ญญาหรือจดทะเบียนในรูปแบบพิเศษ เช่น การอนุญาตให้
ใช้สทิ ธิแต่เพียงผูเ้ ดียว (Exclusive License) จะต้องได้รบั คาอนุมตั ลิ ่วงหน้า และต้องรายงานความ
คืบหน้าแต่ละขัน้ ตอน ไม่ว่าจะเป็ นการยื่นเอกสาร การขึน้ ทะเบียน การดาเนินการ หรือการสละสิทธิ ์
[สาขา Generation Award]
ผูส้ มัครเข้าร่วมโครงการสาขา Generation Award จะต้องปฏิบตั หิ รือได้รบั การอนุมตั ติ ามเงือ่ นไข
ดังต่อไปนี้
(1) ในขัน้ ตอนการสมัคร
ก. ต้องไม่มปี ั ญหาดังต่อไปนี้ เพื่อให้เป็ นไปตามแนวทางการป้ องกันเทคโนโลยีร ั ่วไหลสู่ต่างประเทศ
ของหน่วนงาน Security export control Japan*
・ไม่เกีย่ วข้องกับข้อมูล End Users List ของกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม
・เป็ นไปตามเงือ่ นไขของระบอบควบคุมการส่งออกสากล (Multilateral Export Control Regime :
MECR)
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・สามารถดาเนินกิจกรรมได้ตามรายละเอียดใน คูม่ อื ทีเ่ กีย่ วข้อง Security Export Control Japan
・มีความน่าเชื่อถือและเสรีภาพทางสังคม ไม่ขดั ต่อระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี รวมถึงการใช้
ทรัพย์สนิ ทางปัญญาอย่างถูกต้องและเป็ นธรรม
[ข้อมูลอ้างอิง]
● Security Export Control Japan (รวมถึงเรื่องระบอบควบคุมการส่งออกสากล)
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/link.html
● ข้อมูล End Users List
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/2_0514.pdf
● คู่มอ
ื ทีเ่ กีย่ วข้องกับ Security Export Control Japan
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/tutatu/t07sonota/t07sonota_jishukanri03.pdf
ง. ต้องไม่มสี ่วนเกีย่ วข้องกับกฎหมายควบคุมการแลกเปลีย่ นเงินตราระหว่างประเทศ เพื่อป้ องกันผูท้ ่ี
จะนาไปใช้กบั กิจกรรมสุม่ เสีย่ ง เช่น การนาไปใช้ทางการทหาร การปฏิวตั ิ หรือการผลิตอาวุธ
จานวนมาก
จ. ต้องไม่มสี ่วนเกีย่ วข้องกับกองกาลังต่อต้านสังคม หรือกลุ่มอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้อง
ฉ. สิทธิในการจดสิ
์
ทธิบตั รทรัพย์สนิ ทางปั ญญาต่างต่างๆเป็ นของผูส้ มัคร เนื่องจากองค์ผใู้ ห้การ
สนับสนุนมีหน้าทีใ่ นการสนับสนุนเท่านัน้
ช. หากคุณต้องการเก็บไอเดียของคุณเป็ นความลับ กรุณาพิจารณาให้ถถ่ี ว้ นอีกครัง้ ก่อนทาการสมัคร
เนื่องจากเนื้อหาการสมัครจะถูกนาไปเปิ ดเผยต่อองค์การทีใ่ ห้การสนับสนุนต่อไป
* แนวคิดเรื่อง “ Security Export Control ” ในทีน่ ้ี หมายถึง อาวุธ รวมทัง้ ความรูเ้ กีย่ วกับเทคโนโลยีและการขนส่งเพื่อ
ใช้ในการทหาร โดยมีเป้ าหมายเพื่อป้ องกันผูท้ จ่ี ะนาไปใช้กบั กิจกรรมสุ่มเสีย่ ง เช่น การปฏิวตั ิ หรือการสร้างความ
อันตรายต่อประเทศชาติ ทัง้ ในประเทศตนเองและผูอ้ น่ื

(2) หลังสมัครเข้าร่วมโครงการ
ก. ในกรณีทไ่ี อเดียทีไ่ ด้รบั รางวัลอยูภ่ ายใต้ขอ้ จากัดเรื่องการส่งออกตาม กฎหมายการแลกเปลีย่ น
เงินตราต่างประเทศและการค้าต่างประเทศของญีป่ ่ นุ (Foreign Exchange and Foreign Trade
Act) ทางโครงการจะตัดออกจากการคัดเลือก
ข. ในกรณีทผ่ี ผู้ ่านการคัดเลือกยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ ทางโครงการจะทาสัญญากับผูป้ กครอง ทางสานัก
บริหารโครงการพร้อมทีจ่ ะให้ความช่วยเหลือในกรณีทต่ี อ้ งประสานงานกับผูป้ กครองเพื่อขอความ
เห็นชอบจากผูป้ กครอง

18

2. การเก็บรักษาความลับ
ผูส้ มัครเข้าร่วมโครงการ INNOvation บ้า - กล้า – คิด ในแต่ละสาขาจะต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี้

[สาขา Disruptive Challenge]
(1) เก็บรักษารายละเอียดของไอเดียเป็ นความลับจนกระทังผ่
่ านขัน้ ตอนการคัดเลือก
ทางโครงการจะไม่เปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับไอเดียในทุกกรณี รวมทัง้ ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการประเมิน
ยกเว้นข้อมูลทีใ่ ช้เปิ ดเผยในหัวข้อ “III 8 การคัดเลือกและประกาศผล”
(2) ผูผ้ ่านการคัดเลือกต้องเก็บรักษาข้อมูลเป็ นความลับ
ผูผ้ ่านการคัดเลือกต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลความลับขององค์กรหรือหน่วยงานทีไ่ ด้รบั ผ่านโครงการนี้ให้แก่
บุคคลทีส่ าม หรือใช้งานข้อมูลดังกล่าวในวัตถุประสงค์อ่นื นอกเหนือจากการท้าทาย

[สาขา Generation Award]
(1) เก็บรักษารายละเอียดของไอเดียเป็ นความลับจนกระทังได้
่ รบั คัดเลือกให้ได้รบั รางวัล
ทางโครงการจะไม่เปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับไอเดียในทุกกรณี รวมทัง้ ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการประเมิน
ยกเว้นข้อมูลทีใ่ ช้เปิ ดเผยในหัวข้อ “III 8 การคัดเลือกและประกาศผล”
(2) ผูผ้ ่านการคัดเลือกจะต้องเก็บรักษาข้อมูลเป็ นความลับ
ผูผ้ ่านการคัดเลือก จะต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลความลับขององค์กรหรือหน่วยงานทีไ่ ด้รบั ผ่านโครงการนี้
ให้แก่บุคคลทีส่ าม หรือใช้งานข้อมูลดังกล่าวในวัตถุประสงค์อ่นื นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ทเ่ี กีย่ วข้อง
กับโครงการนี้

3. การรักษาสิ ทธิ มนุษยชนและระเบียบกฎหมาย
ในกรณีทก่ี ารสมัครเข้าร่วมโครงการ INNOvation บ้า - กล้า – คิด จาเป็ นต้องอาศัยขัน้ ตอนการ
ดาเนินการตามระเบียบกฎหมาย เช่น เป็ นการแก้ไขปั ญหาเชิงศีลธรรมหรือด้านความปลอดภัย ซึง่ ต้อง
ใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลและต้องอาศัยความยินยอมจากผูเ้ กีย่ วข้อง ผูส้ มัครสามารถดาเนินการขออนุมตั ิ
จากคณะกรรมการจริยธรรมภายในสานักบริหารโครงการได้ กรุณาปรึกษาหารือกับสานักบริหาร
โครงการเพื่อให้ขนั ้ ตอนต่าง ๆ ดาเนินไปอย่างราบรื่น นอกจากนี้ ในกรณีทต่ี อ้ งการร่วมมือกับหน่วยงาน
ในต่างประเทศเพื่อแก้ไขปั ญหาซึง่ เกิดขึน้ ในต่างประเทศ กรุณาตรวจสอบและปฏิบตั ติ ามระเบียบ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง หากมีขอ้ สงสัย กรุณาปรึกษากับทนายความภายในสานักบริหารโครงการ
โดยเฉพาะการวิจยั ในสาขาวิทยาศาสตร์ชวี ภาพ (Life Science) อาจมีการแก้ไขเปลีย่ นแปลง
ระเบียบข้อกาหนดของหน่วยงานต่าง ๆ กรุณาตรวจสอบเอกสารฉบับล่าสุดอย่างถีถ่ ว้ น หากการ
ดาเนินการใด ๆ ขัดต่อระเบียบกฎหมายหรือนโยบายทีเ่ กีย่ วข้อง ทางโครงการอาจยกเลิกผลการคัดเลือก
ดังกล่าว
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กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเกีย่ วกับนโยบายการรักษาศีลธรรมและความปลอดภัย จากเว็บไซต์
ของกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีดา้ นล่างนี้
●

ลานวิทยาศาสตร์ชวี ภาพ - การดาเนินการจัดการด้านศีลธรรมและความปลอดภัย
http://www.lifescience.mext.go.jp/bioethics/index.html

ในกรณีทต่ี อ้ งการวิจยั และสารวจในประเด็นปั ญหาทีจ่ าเป็ นต้องได้รบั ความยินยอมจากผูเ้ กีย่ วข้อง
รวมถึงความเห็นพ้องจากภาคสังคม กรุณาดาเนินการเกีย่ วกับการปกป้ องสิทธิมนุษยชนและ
ผลประโยชน์ต่าง ๆ ให้เหมาะสม

4. เงื่อนไขจาเป็ นในการคัดเลือกรางวัลแต่ละสาขา
เงือ่ นไขจาเป็ นในการคัดเลือกแต่ละสาขามีรายละเอียดดังต่อไปนี้

[เงื่อนไขร่วม]
・ เมื่อผ่านการคัดเลือกหรือได้รบ
ั รางวัล ผูส้ มัครมีความสนใจเข้าร่วมงานพบปะหารือและงาน

แลกเปลีย่ นสิง่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงการนี้อย่างกระตือรือร้น
・ สามารถเข้าร่วมได้ในกรณีทท
่ี างโครงการจัดให้มกี ารสัมภาษณ์ในขัน้ ตอนการคัดเลือกแต่ละสาขา
ทางสานักบริหารโครงการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายจาเป็ นทีเ่ กิดขึน้ ในกรณีดงั กล่าว
・ ในกรณีทผ
่ี สู้ มัครสังกัดองค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ จะต้องนาส่งใบอนุมตั จิ ากองค์กรหรือหน่วยงานที่
สังกัดหลังผ่านการคัดเลือกหรือในกรณีทไ่ี ด้รบั รางวัล ทางสานักบริหารโครงการพร้อมให้ความ
ช่วยเหลือในกรณีทจ่ี าเป็ นต้องประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานในสังกัดเพื่อออกใบอนุมตั ิ
・ ในกรณีทไ่ี ด้รบ
ั คัดเลือกในรอบเสนอชื่อ ได้รบั คัดเลือกให้เป็ นผูท้ า้ ทาย หรือเป็ นผูไ้ ด้รบั รางวัล ทาง
โครงการจะเปิ ดเผยชื่อ (เลือกใช้ช่อื เล่นได้), จังหวัดทีอ่ ยู่อาศัย (ภูมลิ าเนา) และหัวข้อของประเด็น
ปั ญหาบนเว็บไซต์ของโครงการ

[สาขา Disruptive Challenge]
・ จะต้องเป็ นผูน
้ าเสนอประเด็นปัญหาทางด้านเทคโนโลยี และลงมือท้าทายแก้ไขปั ญหาเทคโนโลยี

ดังกล่าวด้วยตนเอง ในกรณีทด่ี าเนินการร่วมกันหลายคน บทบาทหน้าทีข่ องแต่ละคนจะต้องไม่
ซ้าซ้อนกัน
・ มีความรับผิดชอบในการดาเนินการให้บรรลุล่วงผ่านระยะเวลาการท้าทายทุกช่วง เพื่อนาไปสู่การ
ปฏิบตั จิ ริง

[สาขา Generation Award]
・จะต้องเป็ นผูท้ น่ี าเสนอในลักษณะบุคคล หรือกลุ่ม
・ ทางโครงการจะถือว่าเนื้อหาของไอเดีย (รวมถึงเอกสารเพิม
่ เติมต่าง ๆ) เป็ นลิขสิทธิของผู
์ ส้ มัครหรือ
กลุ่มผูส้ มัคร แต่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า องค์กรหรือหน่วยงานทีท่ าหน้าทีค่ ดั เลือกอาจกาลังพิจารณาไอ
เดีย เทคโนโลยี หรือประเด็นปัญหาทีม่ ลี กั ษณะคล้ายคลึงกัน ในกรณีทผ่ี สู้ มัครต้องการเก็บความคิด
ดังกล่าวเป็ นความลับ กรุณาอย่าสมัครเข้าร่วมโครงการ
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5. ข้อควรระวังในการคัดเลือก
[เงื่อนไขร่วม]
(1) เอกลักษณ์ของไอเดียและรายละเอียดการพัฒนาเทคโนโลยี
ตลอดระยะเวลาของโครงการ ห้ามขโมยหรือล่วงละเมิดไอเดียและทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของบุคคลทีส่ าม
อย่างเด็ดขาด กรุณาตระหนักถึงความสาคัญเรื่องการขโมยหรือล่วงละเมิดไอเดียและทรัพย์สนิ ทาง
ปั ญญาของผูอ้ ่นื ตัง้ แต่ขนั ้ ตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ
(2) การใช้งานโดยทุจริต
คาว่า “ทุจริต” ทีใ่ ช้ในเอกสารโครงการนี้ หมายถึง การกระทาทัง้ หมดทัง้ มวลทีข่ ดั ต่อข้อกฎหมายหรือ
บทบัญญัตโิ ดยทัวไป
่ เช่น การใช้งานสิง่ ของทีท่ างโครงการส่งมอบให้เพื่อท้าทายประเด็นปัญหาด้าน
เทคโนโลยี แต่นาไปใช่ในวัตถุประสงค์อ่นื นอกเหนือจากการท้าทายจะถือว่าเข้าข่ายการทุจริต
นอกจากนี้ โครงการนี้ยงั ถือเป็ นส่วนหนึ่งของระบบกองทุนเพื่อการแข่งขันซึง่ ดาเนินการโดยกระทรวง
กิจการภายในประเทศและการสื่อสารแห่งประเทศญีป่ ่ นุ ในกรณีทพ่ี บว่ามีการใช้กองทุนเพื่อการแข่งขัน
โดยทุจริต ข้อมูลจะถูกเปิ ดเผยตาม “แนวทางการใช้กองทุนเพื่อการแข่งขันอย่างเหมาะสม” กรุณาทา
ความเข้าใจแนวทางปฏิบตั ดิ งั กล่าวก่อนสมัครเข้าร่วมโครงการ
[ข้อมูลอ้างอิง] แนวทางการใช้กองทุนเพื่อการแข่งขันอย่างเหมาะสม
https://www8.cao.go.jp/cstp/compefund/shishin1.pdf
(3) การให้ความร่วมมือในการสารวจข้อมูลหลังสิ้ นสุดระยะเวลาสนับสนุน
ทางโครงการจัดให้มกี ารสารวจสถานการณ์ปัจจุบนั ของผูผ้ ่านการคัดเลือกในระยะเวลาต่าง ๆ เช่น การ
สารวจสภาพธุรกิจหลังสิน้ สุดโครงการ หรือสถานการณ์หลังผ่านไปประมาณ 10 ปี เพื่อประเมิน
ศักยภาพของระบบสนับสนุนต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ ยังมีการสารวจสถานการณ์ปัจจุบนั ของผู้
ได้รบั รางวัลด้วย ทางโครงการขอความร่วมมือในการสารวจดังกล่าวจากผูผ้ ่านการคัดเลือกและผูไ้ ด้รบั
รางวัล

[สาขา Disruptive Challenge]
(1) การจับคู่กบั องค์กรผู้ให้การสนับสนุน
ผูส้ มัครทีไ่ ม่ผ่านการคัดเลือก (ไม่ได้เป็ น Challenger) ทุกคนยังคงได้รบั สิทธิในการเข้
์
าร่วมโปรแกรม
จับคู่กบั องค์กรผูใ้ ห้การสนับสนุน แต่ผสู้ มัครทุกท่านควรต้องทาความเข้าใจในข้อควรระวังทีไ่ ด้ชแ้ี จงไป
บนแบบฟอร์มการรับสมัครนี้ และปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็ นไปตามหลักการปกป้ องทรัพย์สนิ
ทางปั ญญาของผูส้ มัคร ทางสานักบริหารโครงการจะเป็ นผูส้ นับสนุนการจับคู่กบั องค์กรผูใ้ ห้การ
สนับสนุน
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(2) การคัดเลือกในกระบวนการต่าง ๆ
・สานักบริหารโครงการจะติดต่อไปยังผูไ้ ด้รบ
ั การเสนอชื่อทีผ่ ่านขัน้ ตอนการคัดเลือกเพื่อสอบถามความ
สมัครใจในการเข้าร่วมการคัดเลือก
・ผูด
้ แู ลโครงการไม่เข้าแทรกแซงกิจกรรมการท้าทาย
・เกณฑ์การประเมินมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
- ความเป็ นเอกลักษณ์ มีไอเดียหรือจุดเด่นทีส่ อดคล้องต่อการท้าทายประเด็นปั ญหาด้าน
เทคโนโลยีเชิงพลิกผัน
- ความมุ่งมั ่นขวนขวาย มีทศั นคติทต่ี อ้ งการมุง่ มั ่นขวนขวายด้วยตนเอง โดยไม่เรียกร้องหา
หลักฐานหรือเหตุผลจากผูอ้ ่นื
- ความตระหนักชัดเจน ตระหนักอย่างชัดเจนเกีย่ วกับประเด็นปัญหาทีต่ อ้ งการท้าทาย ทัง้ ความ
เป็ นไปได้ จุดทีเ่ ป็ นปัญหา มาตรการแก้ไขปัญหา และขอบเขตทีย่ งั ไม่รจู้ กั มาก่อน
- จิตวิญญาณทีไ่ ม่ย่อท้อ มีความแน่วแน่ต่อประเด็นปั ญหาทีต่ อ้ งการท้าทาย และมีจติ ใจเข้มแข็ง
พร้อมท้าทายอย่างต่อเนื่องจนประสบความสาเร็จ

[สาขา Generation Award]
(1) การมอบรางวัล
・สานักบริหารโครงการจะไม่เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผูส้ มัครโดยไม่ได้รบ
ั อนุญาตเด็ดขาด
・ผูส้ มัคร จะไม่สามารถเจรจาต่อรองกับองค์กรหรือหน่ วยงานผูใ้ ห้การสนับสนุ นได้ในโครงการนี้ ทัง้
ทางตรงหรือทางอ้อม (เช่น ต่อรองผ่านสานักบริหารโครงการ)
・หลังเสร็จสิน
้ การคัดเลือกรางวัล Generation Award องค์กรหรือหน่วยงานผูใ้ ห้การสนับสนุน
สามารถเฝ้ าสังเกตการณ์ไอเดียของผูส้ มัครต่อไปได้ แม้จะประกาศผลการมอบรางวัลแล้วก็ตาม
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ในกรณีทม่ี ปี ัญหาใด ๆ เกิดขึน้ ภายใต้เอกสารฉบับนี้
ให้แนวทางการแก้ปัญหาเป็ นไปตามกฎและข้อบังคับทัง้ หมดตามต้นฉบับภาษาญีป่ ่ ุน
ในกรณีทม่ี คี วามคลาดเคลื่อนในเรื่องของการตีความด้านภาษา ให้อา้ งอิงต้นฉบับภาษาญีป่ ่ ุนเป็ นสาคัญ
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