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Ⅰ โครงการ INNOvation บ้า - กล้า - คิด 
1. สารจากกระทรวงกิจการภายในประเทศและการส่ือสาร 

การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในปัจจุบนั ไดเ้ปลี่ยนโฉมหน้าอย่างน่าทึง่ 
ไปพรอ้มกบัการเจรญิรุดหน้าของโลก พรอ้มกนันัน้ จากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรสัโคโรน่าสายพนัธุ์ใหม่ 
ส่งผลใหท้ัว่โลกจ าเป็นตอ้งคน้หาวถิชีวีติแบบใหม่ (New Normal) แมจ้ะตอ้งยอมแพบ้างสิง่บางอย่าง และ
พบกบัเรื่องเศรา้หลายประการ แต่วถิีชวีติแบบใหม่ทีเ่กิดขึน้มาได้กระตุ้นใหเ้กดิความหลากหลาย และ
กลายเป็นโอกาสใหม้นุษยท์ัว่โลกไดม้องเหน็ช่องทางการปฏวิตัอิุตสาหกรรมและสงัคมโดยอาจจะเริม่จาก
ประเดน็เลก็ ๆ น้อย ๆ อย่างไรกต็าม เรามองเหน็โอกาสก้าวกระโดดอย่างยิง่ใหญ่เช่นกนัในสถานการณ์
ปัจจุบัน การตัง้ประเด็นค าถามต่อสามัญส านึกที่เคยมีมา การก้าวข้ามข้อจ ากัดในอดีต และการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรา้งทางอุตสาหกรรมและโครงสรา้งทางสงัคมกลายเป็นความจ าเป็นแห่งยุคสมยั และ
สิง่ทีจ่ะช่วยใหพ้ฤตกิรรมเหล่านัน้เป็นจรงิคอื “นวตักรรมเชงิพลกิผนั (Disruptive Innovation)” 

ก่อนอื่น เราจ าเป็นตอ้งสรา้งสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศในการทา้ทายเพื่อหว่านตน้กลา้ไอเดยี 
"แปลกแหวกแนว" ใหเ้ตบิโตขึน้โดยไมห่วาดกลวัต่อความลม้เหลว และบ่มเพาะวฒันธรรมทีพ่รอ้มยอมรบั
ในความหลากหลาย เพื่อให้เกิดนวตักรรมแบบใหม่ขึ้น การวางเป้าหมายเพื่อพฒันาสู่ระดบัสากลควร
เกดิขึน้ตัง้แต่ข ัน้ตอนแรก ไม่ใช่การก้าวไปสู่โลกกว้างหลงัประสบความส าเรจ็ในประเทศตนเอง โลกยุค
ปัจจุบนัต้องการ “ทกัษะในการค้นพบประเด็นปัญหาที่ไม่มใีครคาดคิดมาก่อน” ยิง่กว่า “ทกัษะในการ
ค้นหาความถูกต้องแบบเดมิ ๆ” ที่สามารถใช้ปัญญาประดษิฐ์มาแทนทีไ่ด้แล้ว และการค้นพบดงักล่าว
ย่อมน าไปสู่ “การสรา้งสรรค์สิง่ใหม่จากกา้วแรกโดยเริม่จาก 0" กระทรวงกจิการภายในประเทศและการ
สื่อสารจงึได้เริม่ต้นโครงการ INNOvation บ้า - กล้า - คดิ ขึ้นในปี 2014 เพื่อสนับสนุนผู้ที่มคีวามคิด
สรา้งสรรค์ทีม่าพรอ้มความมุ่งมัน่เดด็เดีย่วในการทีจ่ะพฒันา เปลี่ยนแปลง และต่อยอด ภายใต้เป้าหมาย
ทีต่อ้งการบ่มเพาะบรรยากาศแห่งการทา้ทายใหเ้กดิขึน้ 

เรายินดีต้อนรบัความท้าทายรูปแบบใหม่ท่ามกลางยุคสมยัที่วิถีชีวติแบบใหม่ก าลังเริม่ต้นขึ้น 
กระทรวงกจิการภายในประเทศและการสื่อสารจะไม่หยุดทา้ทายเพื่อคดิหารูปแบบการสนับสนุนในดา้น 
ICT ซึ่งจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการปฏิวตัิไปทัว่โลกอย่างรวดเร็ว มาร่วมท้าทายสิง่ใหม่เพื่อ
วางรากฐานสู่อนาคตของประเทศญีปุ่่ นไปดว้ยกนันะครบั 

 

* ICT ย่อมาจาก Information and Communication Technology เป็นค าศพัท์เฉพาะซึ่งใช้ในความหมายว่า “เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร” 

* โครงการนี้ ถอืก าเนิดขึน้ในปี ค.ศ. 2014 ตามความเหน็ของคณะทีป่รกึษาในการประชุมเพื่อพจิารณาเรื่องสารสนเทศและการสื่อสาร
ภายใต้หวัขอ้ “มาตรการเกี่ยวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสร้างสรรค์นวตักรรม” (เริม่ยื่นค าถาม: 5 กรกฎาคม 
2013 สิ้นสุดการรายงาน: 27 มิถุนายน 2014) ในฐานะกลยุทธ์การเจริญเติบโตของ ICT หลังจากนั ้น โครงการได้เกิด
กระบวนการพฒันาเป็นรายปี จากนัน้จงึเขา้สู่กระบวนการตดิตามผลกลยุทธก์ารเจรญิเตบิโตในปี 2020 ต่อยอดสู่ยุทธศาสตร์ด้าน
นวตักรรมแบบองคร์วมประจ าปี 2020 ซึ่งน าไปสู่การประกาศนโยบายมุ่งสู่ความเป็นเลศิด้าน IT ระดบัโลกและจดัท าแผนพืน้ฐาน
เพื่อส่งเสรมิการใชง้านขอ้มลูของภาครฐัและภาคเอกชน (คณะรฐัมนตรลีงมตใินวนัที ่17 กรกฎาคม 2020) กล่าวไดว้่า โครงการนี้
ถอืเป็นวาระทีส่ าคญัส าหรบัรฐับาลญี่ปุ่ น 
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2. การเปิดรบัสมคัร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่งเสรมิความท้าทายและมุ่งแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
 

 

 

ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ที่มาพร้อมความมุ่งมั่นเด็ดเด่ียวที่จะพัฒนา เปลี่ยนแปลง และต่อยอดทาง ด้าน
เทคโนโลย ี เพ่ือสร้างมูลค่าและยกระดับแวดวง ICT ไปอีกขั้น 

 
เปิดรับไอเดียท้าทายที่ไม่กลัวความล้มเหลวหรือปัญหาต่าง ๆ เพ่ือปฏิวัติสังคมและภาคอุตสาหกรรม ให้กลายเป็น
จุดเปลี่ยนของอารยธรรมที่นำความหวังมาสู่วิถีชีวิตแบบใหม่ ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส

โคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ในศตวรรทนี้ 
 
ระยะเวลาท้าทาย : สูงสุด 1 ปี (มีระบบเร่งระยะการผ่านประเมิน) 
งบประมาณสนับสนุน : สูงสุด 3,000,000 เยน  
・ผู้ที่ผ่านการประเมินปิดโครงการสำเร็จ และได้รับรองคุณวุฒิ INNOvator มีสิทธิ์ยื่นรับการสนับสนุนเพื่อพัฒนาสู่ระดบันานาชาติต่อไป 

 

 

สาขา Disruptive Challenge 
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สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์จากผู้ประกอบการใจดี 
 

 

 
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยกลุ่มองค์กรท่ีให้การสนับสนุน โดยความคิดสร้างสรรค์นี้อาจจะเป็นสิ่งเล็กๆ นอ้ยๆ 
ที่หลายคนมองข้าม เป็นประเด็นปัญหาท่ีถูกค้นพบในชีวิตประจำวันที่คุณต้องการแก้ไข หรือเป็นเทคโนโลยีที่คุณใส่
ใจอยากสร้างขึ้นมา ที่แม้ตัวคุณเองก็ยังไม่ทราบว่าสุดท้ายแล้วมันจะถกูนำไปใช้ในรูปแบบใดก็ตาม 
 
・องค์กรผู้ให้การสนับสนุนมอบเงินรางวัล (200,000 เยน) และรางวัลพิเศษจากสปอนเซอร์ (ยังไม่กำหนด) 
・ไอเดียที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวลั (ในปีที่ผ่านมามีจำนวนรวม 223 ไอเดีย) มีความเป็นไปได้ที่จะถูกนำไปต่อยอด โดยรว่มมือกบั

องค์กรที่ให้การสนับสนุน 

สาขา Generation Award 
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3 

 

ภาพประกอบ 1 : ล าดบัขัน้ตอนตัง้แต่สมคัรเขา้โครงการ 

 

3. คณุสมบติัของผู้สมคัร 

・ไมจ่ ากดัอายุ มชี่องทางการตดิต่อรายบุคคล อาศยัอยูท่ีใ่ดกไ็ด ้(ไม่จ ากดัสญัชาตแิละภมูลิ าเนา) 
・กรณีสมคัรดว้ยตนเอง : บุคคลหรอืกลุ่ม 

・กรณีเสนอชื่อบุคคลอื่น* : บุคคลหรอืกลุ่มผูใ้กลช้ดิทีต่อ้งการเสนอชื่อ 

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

4. ระยะเวลาเปิดรบัสมคัร 

ตัง้แต่วนัองัคารที ่1 มถิุนายน 2021 เวลา 10.00 น. ถงึวนัจนัทรท์ี ่2 สงิหาคม 2021 เวลา 16.00 น. 
(ตามเวลาประเทศไทย) 

5. วิธีการสมคัร 

กรุณาด าเนินการสมคัรผ่านทางแบบฟอรม์ภายในเวบ็ไซต ์
และตรวจสอบรายละเอยีดในหน้าวธิสีมคัรเขา้ร่วมแต่ละสาขา 
https://www.inno.go.jp 

* กรุณากรอกขอ้มลูตามคู่มอืกรอกแบบฟอรม์สมคัรเขา้ร่วมโครงการ 
* สามารถส่งเอกสารเพิม่เตมิหรอืผลงานตวัอย่างไดด้ว้ยวธิกีารแนบเอกสารผ่านแบบฟอรม์รบัสมคัรภายในเวบ็ไซต์หรอืจดัส่ง

ทางไปรษณียไ์ปยงัส านักบรหิารโครงการ ทางส านักฯ ไม่รองรบัการส่งมอบเอกสารดว้ยตนเองทีส่ านักงาน 
* ในกรณีทีจ่ดัส่งทางไปรษณีย ์วนัทีบ่นตราประทบัของไปรษณียต์้องอยู่ภายในวนัสิน้สุดการรบัสมคัร ทางส านักฯ จะไม่ส่งคนื

เอกสารทีไ่ดร้บัมา กรุณาท าความเขา้ใจในเงื่อนไขดงักล่าว 

https://www.inno.go.jp/
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* ในกรณีของสาขา Generation Award ทางส านักฯ พร้อมรองรบัการสมคัรผ่านทาง SNS (เช่น Facebook Instagram 
Twitter ฯลฯ)   

 

 

 

6. นโยบายปกป้องทรพัยสิ์นทางปัญญา 
สาขา Disruptive Challenge และสาขา Generation Award มแีนวคดิเรื่องการปกป้องทรพัย์สนิ

ทางปัญญาแตกต่างกนั กรุณาตรวจสอบรายละเอียดในหน้า 16 เพื่อท าความเขา้ใจก่อนสมคัรเขา้ร่วม
โปรแกรม 

 

7. ช่องทางการติดต่อสอบถามเก่ียวกบัโครงการ 
ส านักบรหิารโครงการ INNOvation บา้ - กลา้ – คดิ 
ส านักงาน “INNOvation บา้ - กลา้ – คดิ” KADOKAWA ASCII Research Laboratories, Inc. 
โทร. 03-5840-7629 
เวลาท าการ: วนัจนัทร ์- วนัศุกร ์(ยกเวน้วนัหยุดนักขตัฤกษ์)  
เวลา 08.00 – 16.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) 
*ส านักบรหิารเปิดท าการช่วงวนัหยุดในสปัดาหสุ์ดทา้ยของการรบัสมคัร 
อเีมล: info@inno.go.jp 
กรุณาตรวจสอบขอ้มลูเพิม่เตมิจากหวัขอ้ FAQ บนเวบ็ไซตข์องโครงการ INNOvation บา้ - กลา้ – คดิ 
เวบ็ไซตโ์ครงการ INNOvation บา้ - กลา้ - คดิ: http://www.inno.go.jp 

  

กรุณาตรวจสอบเงือ่นไขการสมคัรของแต่ละสาขาก่อนด าเนินการสมคัร 
 

สาขา Disruptive Challenge  → หน้า 5 – 11 

สาขา Generation Award       → หน้า 12 – 14 
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Ⅱ สาขา Disruptive Challenge 
 

 

1. การรบัสมคัรไอเดีย 
ท่ามกลางศาสตรเ์ทคโนโลย ีICT ทีก่่อก าเนิดไอเดยีใหม่ ๆ ขึน้ทัว่โลก ทางโครงการจงึมุ่งหวงัทีจ่ะ

ส่งเสรมิผู้ที่มคีวามคดิสร้างสรรค์ รกัความท้าทาย ต้องการพฒันา เปลี่ยนแปลง และต่อยอด ทางด้าน
เทคโนโลย ีเพื่อสรา้งมูลค่าและยกระดบัแวดวง ICT ไปอกีขัน้ สรา้งวถิชีวีติแบบใหม่ ดว้ยเทคโนโลยแีละ
ความคดิสุดสรา้งสรรค ์เพื่อเปลีย่นแปลงโลกใบเดมิทีห่ยุดชะงกัจากวกิฤตกิารณ์ไวรสัโคโรน่า COVID-19 
น าไปสู่การเปลีย่นแปลงครัง้ใหญ่ทัง้ทางสงัคมและภาคอุตสาหกรรม 

กรุณาอ่านท าความเขา้ใจรายละเอยีดในหวัขอ้ “V ขอ้ควรระวงั” ก่อนด าเนินการสมคัร 
 

2. คณุสมบติัของผู้สมคัร 
・ไอเดยีก าหนดเสน้ทางสู่เป้าหมายและวสิยัทศัน์อย่างชดัเจน เป็นผูท้า้ทายทีไ่ม่กลวัความลม้เหลว   

มุ่งมัน่ทีจ่ะสรา้งคุณค่าใหม่ 
・ไม่จ ากดัอายุ มชี่องทางการตดิต่อรายบุคคล อาศยัอยู่ทีใ่ดกไ็ด ้(ไม่จ ากดัสญัชาตแิละภูมลิ าเนา) 
・กรณีสมคัรดว้ยตนเอง : บุคคลหรอืกลุ่ม 

 ・กรณีเสนอชื่อบุคคลอื่น* : บุคคลหรอืกลุ่มผูใ้กลช้ดิทีต่อ้งการเสนอชื่อ 

*เป็นไปตามเงื่อนไขอื่น ๆ ตามขอ้ตกลงกบัส านักบรหิารโครงการ 
*ทัง้นี้หากเขา้ร่วมเป็นทมี หรอื ส่งชื่อผูส้มคัรไอเดยีทัง้หมดมาในไอเดยีเดยีว รางวลัทีไ่ดร้บัจะถอืว่าเป็นรางวลัเดยีว 
*ในกรณีที่ผ่านการคดัเลอืก ทางโครงการจะเปิดเผยชื่อ, จงัหวดัที่อยู่อาศยั (ภูมลิ าเนา) และหวัขอ้ของประเดน็ปัญหา
บนเวบ็ไซต์ของโครงการ 

*ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่ น ผู้ที่อาศัยอยู่นอกประเทศและไม่ได้ถือสญัชาติญี่ปุ่ น อยู่นอกเงื่อนไขของ
พระราชบญัญตัพิฒันาเทคโนโลยอีุตสาหกรรม (Industrial Technology Enhancement Act) มาตราที่ 17 (เงื่อนไข
ดา้นสทิธบิตัรของประเทศญี่ปุ่ น) 

 

3. เงินสนับสนุน 
สงูสุด 3,000,000 เยน  

*ทางส านักบรหิารโครงการจะรบัผดิชอบงานที่มลีกัษณะซบัซอ้นใหแ้ทน เช่น การเบกิค่าใชจ้่าย และการบรหิารจดัการ
สิง่ของ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ท้าทายประเด็นปัญหาทางด้านเทคโนโลยอีย่างเต็มที่ ด้วยเหตุนี้ จะไม่มกีาร
จ่ายเงนิสดใด ๆ ในโครงการ 

*ในกรณีที่ประสงค์จะใหส้นับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ทางโครงการจะค านวณค่าใช้จ่ายใหต้ามกฎเกณฑ์ของ
แผนกบญัช ีกระทรวงกจิการภายในและกานสื่อสาร โดยอา้งองิจากรายไดใ้นปีทีผ่่านมาของผูร้บัเงนิ 

*ในบางกรณี เงนิสนับสนุนอาจมขีอบเขตสงูสุดไม่เกนิ 1 ลา้นเยน (กรุณาดูรายละเอยีดในหวัขอ้ II 6 : การคดัเลอืก) 
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4. ระยะเวลาด าเนินการ 
ก าหนดระยะเวลาด าเนินการตามความสะดวกของผูส้มคัรแต่ละราย โดยมรีะยะเวลาสงูสุดไม่เกนิ 1 ปี 

สามารถเขา้รบัการประเมนิปิดโครงการตลอดระยะเวลา 0 – 12 เดอืน หากไดร้บัการประเมนิผ่าน 
จะได้รบัคุณวุฒิ INNOvator และจะได้รบัการสนับสนุนในหลากหลายรูปแบบต่อไป เช่น การพฒันา
ประเดน็ปัญหาสู่ระดบัสากล 

 

5. วิธีการและรายละเอียดการสมคัร 
กรุณากรอกรายละเอยีดในแบบฟอรม์การสมคัรเขา้ร่วมโครงการตามเวบ็ไซตด์า้นล่างในหวัขอ้ต่อไปนี้ 
เวบ็ไซตโ์ครงการ https://www.inno.go.jp  
หวัข้อ 

・ประเดน็ปัญหาดา้นเทคโนโลยทีีต่อ้งการทา้ทาย (ไม่เกนิ 50 อกัษร) 
・เป้าหมายทีต่อ้งการด าเนินการแกไ้ขใหส้ าเรจ็ (ไม่เกนิ 600 อกัษร) 
・เสน้ทางสู่การปฏบิตัจิรงิ (ไมเ่กนิ 1,000 อกัษร) 
・สามารถเลอืกส่งเอกสารเพิม่เตมิและตวัอย่างผลงานได ้(ไม่บงัคบั) 

 
* สามารถส่งเอกสารเพิม่เตมิ หรอืผลงานตวัอย่างได้ด้วยวธิกีารแนบเอกสารผ่านแบบฟอรม์รบัสมคัรภายในเวบ็ไซต์
หรอืจดัส่งทางไปรษณียไ์ปยงัส านักบรหิารโครงการ ทางส านักฯ ไม่รองรบัการส่งมอบเอกสารดว้ยตนเองทีส่ านักงาน 

* ในกรณีที่จดัส่งทางไปรษณีย์ วนัที่บนตราประทบัของไปรษณีย ์จะต้องอยู่ภายในวนัสิน้สุดการรบัสมคัร ทางส านักฯ 
จะไม่ส่งคนืเอกสารทีไ่ดร้บัมา กรุณายอมรบัในเงื่อนไขดงักล่าว 

 

6. การคดัเลือก 
・เมื่อส านักบรหิารโครงการตรวจสอบรูปแบบเรยีบรอ้ย ผูดู้แลโครงการ (Supervisor) จะด าเนินการ

ประเมนิผล 
・ขัน้ตอนการประเมนิจะพจิารณาเฉพาะเนื้อหาของไอเดยีเท่านัน้ ไม่มกีารประเมนิจากประวตับิุคคล 

ผลงานทีผ่่านมา เพศ หรอือายุ 
  *เคยมผีูส้มคัรอายุ 5 – 86 ปีในการเปิดรบัสมคัรทีผ่่านมา 
・ผลการประเมนิถอืเป็นการตดัสนิอย่างเดด็ขาด โดยไม่มกีารก าหนดจ านวนผูผ้่านการประเมนิ 
・คณะผูด้แูลโครงการ (supervisor) ซึง่เคยเป็นคน “บา้ - กลา้ – คดิ” มาก่อนและมผีลงานโดดเด่นอยู่

ในสงัคมปัจจุบนัจะประเมนิหวัขอ้นวตักรรมแปลกแหวกแนวระดบัโลกดว้ยสญัชาตญาณ เนื่องจาก
ไม่สามารถวดัมลูค่าหรอืใชเ้กณฑป์ระเมนิทีม่อียู่ได ้

・กระบวนการตัง้แต่สมคัรจนปิดโครงการแบ่งการทา้ทายออกเป็น 2 ระดบัตามภาพประกอบ โดยมี
ขอ้จ ากดัดา้นระยะเวลาและเงนิสนับสนุน (1 ปี – 3 ล้านเยน) แต่เป็นระบบแบบ order made ตาม
ความเหมาะสมของผู้สมคัร ขอให้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนและตัดสินใจด้วยตนเอง (ส านักบริหาร
โครงการเป็นผูใ้หก้ารสนับสนุน) 

 
 
 

https://www.inno.go.jp/
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・กระบวนการทา้ทายแบ่งออกเป็น 2 ระดบั 
ระดบัท่ี 1 
0 to 1 Challenge : ก าหนดเส้นทางสู่ “Ambitious Technical Goal”  ลงมือท้าทายหลากหลาย
รูปแบบ กล้าที่จะคดิ กล้าที่จะล้มเหลว กล้าที่จะปรบัเปลี่ยน กล้าที่จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้ว
น ามาพฒันาต่อยอดใหเ้ป็นสนิทรพัย์ ในระดบันี้จะใชเ้วลา 0 – 4 เดอืน บรหิารจดัการระยะเวลาและ
งบประมาณด้วยตนเอง โดยใช้งบประมาณ 0 – 1,000,000 ล้านเยน เมื่อตนเองประเมินว่าได้
ด าเนินการทดลองไปแต่ละระยะแล้วใหแ้จง้มายงัส านักบรหิารโครงการเดอืนละ 1 ครัง้ เพื่อรบัการ
ประเมนิใหเ้ขา้สู่ระดบั Disruptive Challenge ต่อไป ซึ่งสามารถยื่นขอรบัการประเมนิไดสู้งสุดถงึ 3 
ครัง้ ถา้หากผ่านการคดัเลอืก กจ็ะไดท้า้ทายต่อใน Disruptive Challenge 
ระดบัท่ี 2 
Disruptive Challenge : ลงมือท้าทายอย่างเด็ดเดี่ยวเพื่อมุ่งไปสู่ “Ambitious Technical Goal” 
สามารถด าเนินการโดยใช้ระยะเวลาและงบประมาณที่เหลือต่อจากระดบั 0 to 1 Challenge ใน
ขอบเขตสงูสุด 3 ลา้นเยนภายใน 1 ปี (เช่น หากระดบั 0 to 1 Challenge สิน้สุดเรว็ ช่วง Disruptive 
Challenge กจ็ะยาวนานขึน้) เมื่อจบระดบันี้ จะเขา้สู่การสอบประเมนิปิดโครงการต่อไป 

・ประเดน็ปัญหาไม่ไดร้บัการเสนอชื่อเขา้ 0 to 1 Challenge (ไม่ไดเ้ป็น Challenger) จะไดร้บัโอกาส
ในการเป็นหนึ่งในไอเดียเพื่อคดัเลือกในสาขา Generation Award กรุณาตรวจสอบรายละเอียด
เพิม่เตมิในหวัขอ้ “III 7 การเสนอไอเดยีใหก้บัองคก์รผูส้นับสนุน” 
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ภาพประกอบ 2 : กระบวนการตัง้แต่สมคัรเข้าร่วมจนปิดโครงการ 
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7. ผู้ดแูลโครงการ (Supervisor) 
ผูด้แูลโครงการ (เรยีงล าดบัตามตวัอกัษรภาษาญีปุ่่ น) 
 

 

ซาโตช ิอคิุดะ 

  Nagi Spirits Universal Noodle Creator 

ประธานกรรมการบรหิาร 

 

กาคุ อุเอดะ  

CEO, MODE, Inc. 

สหรฐัอเมรกิา 

 

เอรกิะ โอกาวะ 

อดตีประธานบรหิาร  

Guinness World Records Japan 

 

เทตซยึะ คาวะนิช ิ

ศาสตราจารย ์ภาควชิาระบบไฟฟ้า

กายภาพ บณัฑติวทิยาลยัวทิยาศาสตร์

และวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัวาเซ

ดะ 

 

โยอจิ ิซาโต 

บรษิทั ByteDance จ ากดั 

ผูจ้ดัการทัว่ไป TikTok Japan 

 

คตัซยึะ ทาคาสุ 

ผูอ้ านวยการ โรงพยาบาลทาคาสุ  

และทาคาสุคลนิิก 

 

โทโมทากะ ทาคาฮาช ิ

CEO  

บรษิทั Robo Garage จ ากดั 

 

ฮโิรช ิฮาราดะ 

ศาสตราจารย ์สาขาวชิาระบบสารสนเทศ

และการสื่อสาร  

บณัฑติวทิยาลยัสารสนเทศ  

มหาวทิยาลยัเกยีวโต 

 

โทโมเอะ มากโินะ 

กรรมการบรหิารและ CSO บรษิทั 

GOOD EAT 

ทีป่รกึษาดา้นกลยุทธ์ดจิทิลั 

องคก์ารส่งเสรมิการท่องเทีย่วแห่งประเทศญี่ปุ่ น 

(JNTO) 

 

ยุกฮิโิระ มตัซโึมโตะ 

ประธาน  

Ruby Association    
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ทีป่รกึษาโครงการ (Program Advisor) (เรยีงตามล าดบัอกัษรภาษาญีปุ่่ น) 

 

อดมั ดแิองเจโล 

ผูก้่อตัง้และ CEO จาก Quora,  

อดตี CTO จาก Facebook 

 

โจอจิ ิอโิต 

นักลงทุน 

 

ชนิอจิ ินากาสุกะ 

ศาสตราจารย ์สาขาวศิวกรรมการบนิ

และอวกาศ บณัฑติวทิยาลยั

วศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัโตเกยีว 

 

ฮโิตช ิโฮกามุระ 

ผูถ้อืหุน้ First Compass Group, 

ทีป่รกึษา Scrum Ventures, 

 อดตีประธาน Evernote Japan 

 

ทาคาช ิมอิเิกะ 

ผูก้ ากบัภาพยนตร ์

 

8. การก าหนดมาตรฐานนวตักรรมหลงัขัน้ตอนประเมินปิดโครงการ 
เมื่อโครงการสิน้สุดลง ผูเ้ขา้ร่วมจะไดร้บัคุณวุฒ ิINNOvator จากกระทรวงกจิการภายในและการ

สื่อสาร และสามารถเขา้ร่วมขัน้ตอนการก าหนดมาตรฐานนวตักรรมต่อไปได ้ 
การก าหนดมาตรฐานนวตักรรมคอื ระบบการสนับสนุนเพื่อให้ INNOvator ได้ต่อยอดผลงานสู่

ระดบัสากล 
ทางโครงการพร้อมสนับสนุน INNOvator ในการท้าทายสู่ “Ambitious Technical Goal” แปลก

แหวกแนวทีอ่าจเปลีย่นโลกต่อไปในอนาคต  
ทางโครงการจดัเตรยีมระบบการสนับสนุนหลากหลายรูปแบบไว้เพื่อให้ INNOvator ได้ด าเนิน

กิจกรรมต่อไปท่ามกลางวถิีชวีติแบบใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนด้านการจดัท าวดิโีอ, การเผยแพร่
ข้อมูลผ่านสื่อต่าง ๆ และ SNS เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเทคโนโลยีของ INNOvator ไปสู่ระดบัสากล, การ
สนับสนุนการจดัแสดงผลงานทัว่โลก และการร่วมมอืกบัองค์กรผู้สนับสนุนในต่างประเทศ รวมทัง้การ
สนับสนุนดา้นทรพัย์สนิทางปัญญาและสทิธบิตัร จากผูเ้ชีย่วชาญดา้นกฎหมาย ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการเงนิ 
และผูเ้ชีย่วชาญดา้นทรพัย์สนิทางปัญญา นอกจากนี้ คุณวุฒ ิINNOvator จะตดิตวัผูเ้ขา้ร่วมโครงการไป
ตลอดชวีติ 
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ตวัอย่างการสนับสนุนเพื่อก าหนดมาตรฐานนวตักรรม 
 

สนับสนุนการเผยแพร่ขอ้มลูใน
ระดบัโลก 

จดัท าวดิโีอประชาสมัพนัธโ์ดยทมีงานมอือาชพี สนับสนุนการเผยแพร่
ขอ้มลูผ่านสื่อต่าง ๆ และ SNS ตัง้เป้าผูเ้ขา้ถงึขอ้มลูจากทัว่โลกกว่า 1 
ลา้นคน!  

สนับสนุนการขยายผลงานสู่
ต่างประเทศ 

สนับสนุนการจดัแสดงผลงานทัว่โลก ร่วมมอืกบัองคก์รผูส้นับสนุนใน
ต่างประเทศ 

การสนับสนุนแบบมอือาชพี (เชน่ 
การปกป้องทรพัยส์นิทางปัญญา) 

สนับสนุนการก่อตัง้ธุรกจิใหม่โดยพจิารณาตามความตอ้งการของแต่
ละบุคคล เช่น สนับสนุนผูเ้ชีย่วชาญดา้นกฎหมาย ผูเ้ชีย่วชาญดา้น
การเงนิ และผูเ้ชีย่วชาญดา้นทรพัยส์นิทางปัญญา เป็นตน้  
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Ⅲ สาขา Generation Award 
 

1. จดุประสงคก์ารรบัสมคัร 

ส่งเสรมิความคดิสรา้งสรรคท์ีเ่หมาะกบัธุรกจิของกลุ่มผูป้ระกอบการณ์ โดยอาจจะเป็นสิง่เลก็ ๆ  
น้อย ๆ ทีห่ลายคนมองขา้ม หรอืเป็นประเดน็ปัญหาทีถู่กคน้พบในชวีติประจ าวนัทีน่่าสนใจ  

กรุณาอ่านท าความเขา้ใจรายละเอยีดในหวัขอ้ “V (5) ขอ้ควรระวงั” ก่อนด าเนินการสมคัร 

2. คณุสมบติัของผู้สมคัร 

・ไมจ่ ากดัอายุ มชี่องทางการตดิต่อรายบุคคลอยู่บนโลกนี้ (ไมจ่ ากดัสญัชาตแิละภมูลิ าเนา) 
・กรณีสมคัรดว้ยตนเอง : รายบุคคลหรอืทมี 
・กรณีเสนอชื่อบุคคลอื่น* : บุคคลหรอืกลุ่มผูใ้กลช้ดิทีต่อ้งการเสนอชื่อ 

*ไม่เปิดเผยขอ้มลูผูเ้สนอชือ่ตอ่ผูท้ีถู่กเสนอชือ่ 
*ทัง้นี้หากเขา้ร่วมเป็นทมี หรอื ส่งชื่อผูส้มคัรไอเดยีทัง้หมดมาในไอเดยีเดยีว รางวลัทีไ่ดร้บัจะถอืว่าเป็นรางวลัเดยีว 
*สามารถสมคัรพรอ้มกนัไดท้ัง้ 2 สาขา สาขา Disruptive Challenge และสาขา Generation Award 
 

3. ก าหนดการด าเนินการ 

การคดัเลอืกจากองคก์รผูส้นับสนุน ปลายเดอืนสงิหาคม – กลางเดอืนกนัยายน 2021 

ตดิต่อแจง้ผลผูไ้ดร้บัการเสนอชือ่ คาดว่าอยู่ในช่วงปลายเดอืนกนัยายน – ตน้เดอืนตุลาคม 2021 

จดัพธิปีระกาศรางวลั และงานเจรจา
จบัคู่กบัองคก์รผูใ้หก้ารสนับสนุน 

คาดว่าอยู่ในช่วงปลายเดอืนตุลาคม 2021 

*ก าหนดการอาจมกีารเปลีย่นแปลง กรุณาตรวจสอบรายละเอยีดบนเวบ็ไซต ์
 

4. การได้รางวลั 
ทางโครงการจะด าเนินคดัเลอืกผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อเขา้รบัรางวลัจากไอเดยีทีส่มคัรขา้มา จากนัน้

องคก์รผูใ้หก้ารสนับสนุนจะคดัเลอืกผูท้ีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะไดร้บัรางวลัสาขา Generation Award 
จากรายชื่อของผูไ้ดร้บัการเสนอชื่ออกีครัง้ นอกจากนี้ หากองคก์รผูใ้หก้ารสนับสนุนตอ้งการสนับสนุน
หรอืต่อยอดไอเดยีดงักล่าวเป็นพเิศษ ผูไ้ดร้บัรางวลักม็สีทิธิไ์ดร้บัรางวลัพเิศษอื่นๆจากสปอนเซอรด์ว้ย  
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รางวลั Generation Award 

รางวลัจากไอเดียท่ีก้าวล า้ขอบเขตด้าน “ประสาทสมัผสัทัง้ห้าของสตัว”์ หรือ “มิติท่ี 4 ของห้วงเวลา” 

ตวัอย่างรางวลั : เรื่องนี้เจ๋งไปเลย!? ลองดไูอเดยีของฉนัส!ิ ท าไดแ้ลว้นะ! เกนิความคาดคดิใชไ่หม! เรื่องแปลก
ใหม่เลย! สะดวกขึน้ดว้ย! รสชาตอิร่อยล ้า! ไดมุ้มมองใหม่อกี! สื่อไดด้ว้ยกลิน่นะ! รบัรูถ้งึความหว่งใยไดจ้รงิ 
ๆ! มขีนาดเลก็แถมเบาไดข้นาดนี้เลย! บุกเบกิเสน้ทางใหม่สู่หว้งจกัรวาล! ไมว่่าจะอยู่ทีไ่หน ไม่วา่จะเป็นใคร 
ไม่ว่าเมื่อไหร่ กร็กัษาความปลอดภยัและระยะห่างทางสงัคมได ้แถมยงัเชื่อมต่อกบัผูอ้ื่นไดเ้ช่นกนั ! หรอืจะ
เป็นประเดน็ปัญหาอะไรกไ็ด ้ทีส่ านักบรหิารโครงการเองกค็าดไม่ถงึ 
 

ตวัอย่างไอเดยีทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกใหไ้ดร้บัรางวลั Generation Award เป็นเงนิรางวลัมลูค่า 
200,000 เยน จากองคก์รผูใ้หก้ารสนับสนุนร่วมดว้ย นอกจากนี้ ในกรณีทีไ่ดร้บัรางวลัพเิศษจาก
สปอนเซอร ์อาจมกีารมอบเงนิรางวลัเพิม่เตมิสมทบใหอ้กีตามการตดัสนิใจขององคก์รดงักล่าว 

 

5. รายละเอียดการรบัสมคัร 
กรอกรายละเอยีดในหวัขอ้ต่อไปนี้ตามแบบฟอรม์การสมคัรเขา้รว่มโครงการบนเวบ็ไซตด์า้นล่าง 
・หวัขอ้ของไอเดยี (ไม่เกนิ 50 ค า) 
・เคา้โครงของไอเดยี  

(ไม่เกนิ 600 ค า ในกรณีทีเ่ขยีนเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรอืส่งในรปูแบบวดีโีอ หรอืผลงาน) 
https://www.inno.go.jp 

・สามารถเลอืกส่งเอกสารเพิม่เตมิและตวัอย่างผลงานได ้(ไม่บงัคบั) 
 

* สามารถส่งเอกสารเพิม่เตมิหรอืผลงานตวัอย่างได ้ดว้ยวธิกีารแนบเอกสารผ่านแบบฟอรม์รบัสมคัรภายในเวบ็ไซต์
หรอืจดัส่งทางไปรษณียไ์ปยงัส านักบรหิารโครงการ ทางส านักฯ ไม่รองรบัการส่งมอบเอกสารดว้ยตนเองทีส่ านกังาน 

* ในกรณีทีจ่ดัส่งทางไปรษณีย ์วนัทีบ่นตราประทบัของไปรษณีย์ตอ้งอยู่ภายในวนัสิน้สุดการรบัสมคัร ทางส านักฯ จะ
ไม่ส่งคนืเอกสารทีไ่ดร้บัมา กรุณายอมรบัในเงื่อนไขดงักล่าว 

 

 

6. วิธีการสมคัรทาง SNS (สามารถส่งไอเดียด้วยภาษาญ่ีปุ่ นเท่านัน้) 
ในกรณีต้องการส่งไอเดียเป็นภาษาไทย สามารถสมคัรได้ท่ีลิงค ์
https://www.inno.go.jp/th/ 

สามารถสมคัรเขา้รว่มโครงการผา่นทาง Facebook Instagram LINE และ Twitter ได ้กรุณา
ตรวจสอบวธิกีารสมคัรแต่ละช่องทางจากลงิคด์า้นล่างนี้ 

 

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

 

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

 

③ Twitter 
กรุณาสมคัรผ่านฟังกช์ัน่ Direct Message 
หรอืกดตดิตาม account ดา้นล่าง 
https://twitter.com/inno_project 

 

 

7. การแนะน าตวัผู้ได้รบัรางวลัให้กบัองคก์รผู้สนับสนุน 
ในกรณีทีอ่งคก์รหรอืหน่วยงานผูใ้หก้ารสนับสนุน ตอ้งการต่อยอดไอเดยีของผูไ้ดร้บัรางวลั ทาง

โครงการจะแจง้ไปยงัผูไ้ดร้บัรางวลั หากผูไ้ดร้บัรางวลัยนิดทีีจ่ะเจรจาเพิม่เตมิในรายละเอยีด ทาง
โครงการจะจดั Session แนะน าตวัใหก้บัทัง้สองฝ่าย  

 

8. การคดัเลือกและประกาศผล 
เมื่อส านักบรหิารโครงการตรวจสอบไอเดยีภาพรวมในเบือ้งตน้เรยีบรอ้ยแลว้ จะเขา้สูข่ ัน้ตอนการ

คดัเลอืกโดยองคก์รหรอืหน่วยงานผูใ้หก้ารสนับสนุนโครงการ INNOvation บา้ - กลา้ - คดิ 
ขัน้ตอนน้ีจะประเมนิเฉพาะเนื้อหาไอเดยีเท่านัน้ (ไม่ประเมนิจากเพศ อายุ ประวตับิุคคล หรอื

ผลงานในอดตี) และไมป่ระเมนิจากรปูแบบการสมคัร (แบบฟอรม์การสมคัร SNS แต่ละประเภท) 
เมื่อสิน้สุดขัน้ตอนการคดัเลอืก ทางโครงการจะเปิดเผยรายชื่อผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอชื่อ และรายชื่อผู้

ไดร้บัรางวลั จงัหวดัทีอ่ยูใ่นปัจจบุนั และหวัขอ้ของไอเดยีบนเวบ็ไซต ์
(ทางโครงการขอสงวนสทิธิไ์ม่ตดิต่อกลบัไปยงัผูท้ีไ่ม่ผา่นการคดัเลอืก) 

  

https://www.instagram.com/inno_project/
https://twitter.com/inno_project


15 

 

Ⅳ การจดัการข้อมูลส่วนบุคคล 
ขอ้มลูส่วนบุคคล หมายถงึ ขอ้มลูทีอ่ยู่ ชื่อนามสกุล หมายเลขโทรศพัท ์อเีมล หรอืขอ้มลูอื่น ๆ ที่

ใชร้ะบุเจาะจงตวัตนของบุคคล (รวมถงึขอ้มลูทีส่ามารถน าไปใชต้รวจเทยีบกบัขอ้มลูอื่น ๆ ไดอ้ย่าง
งา่ยดาย)  

ทางส านักบรหิารโครงการจะจดัการขอ้มลูส่วนบุคคลทีไ่ดร้บัในขัน้ตอนการสมคัรเขา้ร่วมโครงการ
ตาม “นโยบายการจดัการขอ้มลูส่วนบุคคล” ของ KADOKAWA ASCII Research Laboratories, Inc. ซึง่
ท าหน้าทีเ่ป็นส านักบรหิารโครงการ INNOvation บา้ - กลา้ – คดิ 

 
(1) วตัถุประสงคใ์นการใชง้านขอ้มลูส่วนบุคคลทีไ่ดร้บัผ่านการสมคัรเขา้ร่วมโครงการ 

ก. เพื่อแจง้ขัน้ตอนการคดัเลอืกและผลการคดัเลอืก 

ข. เพื่อตรวจสอบและตอบขอ้สอบถามแต่ละประเภท 

ค. เพื่อตดิต่อในกรณีทีม่กีารจดังานอเีวน้ทท์ีเ่กีย่วกบัโครงการน้ี 
 

(2) การจดัการขอ้มลูส่วนบุคคลทีไ่ดร้บัผ่านการสมคัรเขา้ร่วมโครงการ 
ก. วางมาตรการรกัษาความปลอดภยัอย่างเขม้งวดเพื่อป้องกนัการเขา้ถงึขอ้มลูทีไ่ม่ถูกตอ้ง การสญู

หาย การรัว่ไหล การลกัลอบปลอมแปลงขอ้มลู 
ข. ใชเ้ทคโนโลยใีส่รหสัขอ้มลู เมื่อมกีารกรอกขอ้มลูส่วนบุคคล เพื่อปกป้องขอ้มลูในขัน้ตอนการ

สื่อสาร 
ค. จะไมม่กีารใชข้อ้มลูส่วนบุคคลทีท่างส านักบรหิารโครงการไดร้บัในขัน้ตอนการสมคัรเขา้ร่วม

โครงการ นอกเหนือจากวตัถุประสงคก์ารใชง้านทีร่ะบุไวอ้ย่างชดัเจนล่วงหน้า โดยปราศจากความ
ยนิยอมของเจา้ของขอ้มลู ยกเวน้แต่ในกรณีทีม่กีารบงัคบัใชท้างกฎหมาย 

 

[ช่องทางติดต่อสอบถาม ร้องเรียน และขอค าปรึกษาเก่ียวกบัการจดัการข้อมูลส่วนบุคคล] 
ในกรณีทีต่อ้งการเปิดเผย แกไ้ข หรอืยุตกิารใชง้าน กรุณาตดิต่อ  
ชื่อบรษิทั: KADOKAWA ASCII Research Laboratories, Inc. 
ทีอ่ยู่: ชัน้ 2 อาคาร KS 1-17-8 นิชคิาตะ เขตบุงเคยีว กรุงโตเกยีว 113-0024 
โทรศพัท:์ 03-5840-7800 (เบอรก์ลาง) (แฟกซ์) 03-5840-7812 
อเีมล: info@lab-kadokawa.com 
ผูร้บัผดิชอบการจดัการขอ้มลูส่วนบุคคล: เอจ ิโยชกิาวะ 

 
 

◆ ตรวจสอบ “นโยบายการจดัการขอ้มลูส่วนบุคคล” ของส านักบรหิารโครงการไดจ้ากเวบ็ไซตด์งัต่อไปนี้ 
URL：https://www.lab-kadokawa.com/privacy 

 

  

http://www.lab-kadokawa.com/privacy.php
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V ข้อควรระวงั (กรณุาอ่านท าความเข้าใจ) 

1. การจดัการเรื่องสญัญาและทรพัยสิ์นทางปัญญา 

โครงการ INNOvation บา้ - กลา้ - คดิ ด าเนินการจดัการเรื่องสญัญาและทรพัยส์นิทางปัญญาดงั
รายละเอยีดต่อไปนี้ 
 

[สาขา Disruptive Challenge] 
ผูส้มคัรเขา้ร่วมโครงการสาขา Disruptive Challenge จะตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขดงัต่อไปนี้ 

 
(1) ในขัน้ตอนการสมคัร 

ก. ตอ้งไมม่ปัีญหาดงัต่อไปนี้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามแนวทางการป้องกนัเทคโนโลยรีัว่ไหลสู่ต่างประเทศ 
ของหน่วนงาน Security export control Japan* 
・ไม่เกีย่วขอ้งกบัขอ้มลู End Users List ของกระทรวงเศรษฐกจิ การคา้ และอุตสาหกรรม 
・เป็นไปตามเงือ่นไขของระบอบควบคมุการส่งออกสากล (Multilateral Export Control Regime : 

MECR)  
・สามารถด าเนินกจิกรรมไดต้ามรายละเอยีดใน คูม่อืทีเ่กีย่วขอ้ง Security Export Control Japan 
・มคีวามน่าเชื่อถอืและเสรภีาพทางสงัคม ไมข่ดัต่อระบบเศรษฐกจิแบบตลาดเสร ีรวมถงึการใช้

ทรพัยส์นิทางปัญญาอย่างถูกตอ้งและเป็นธรรม 
 

[ขอ้มลูอา้งองิ] 
● Security Export Control Japan (รวมถงึเรื่องระบอบควบคมุการส่งออกสากล) 

https://www.meti.go.jp/policy/anpo/link.html 
● ขอ้มลู End Users List 

https://www.meti.go.jp/policy/anpo/2_0514.pdf 
● คู่มอืทีเ่กีย่วขอ้งกบั Security Export Control Japan 

https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/tutatu/t07sonota/t07sonota_jishukanri03.pdf 
 

ข. ไม่เกีย่วขอ้งกบักลุ่มผูม้อีทิธพิล หรอืบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธก์บักลุ่มดงักล่าว 
ค. ในกรณีทีผู่ไ้ดร้บัรางวลัยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ จ าเป็นทีจ่ะตอ้งขอความยนิยอมจากผูป้กครองหรอื

ผูด้แูลผลประโยชน์ ทางส านักบรหิารโครงการพรอ้มใหค้วามช่วยเหลอืในกรณีทีต่อ้งประสานงานกบั
ผูป้กครองหรอืผูด้แูลผลประโยชน์เพื่อขอความเหน็ชอบ 

 

*แนวคดิเรื่องการควบคุมการส่งออกทีเ่กีย่วขอ้งกบัความมัน่คง (security export control) ในทีน่ี้มวีตัถุประสงคเ์พือ่
ป้องกนับุคคลทีอ่าจก่อใหเ้กดิสถานการณ์ตงึเครยีด เช่น ประเทศหรอืผูก้อ่การรา้ยทีใ่ชอ้าวุธ สนิคา้ทางการทหาร 
เทคโนโลย ีและทรพัยส์นิทางปัญญาในลกัษณะทีเ่ป็นภยัคุกคามตอ่ความมัน่คงของประเทศญี่ปุ่ นและประชาคม
ระหว่างประเทศ  

 

https://www.meti.go.jp/policy/anpo/link.html
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/2_0514.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/tutatu/t07sonota/t07sonota_jishukanri03.pdf
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เมื่อส านักบรหิารโครงการด าเนินการตรวจสอบและพบว่า ผูส้มคัรมคีุณสมบตัไิม่เหมาะสมกบัการ
ท าสญัญาในโครงการน้ี ทางส านกับรหิารโครงการขอตดัสทิธิก์ารร่วมทา้ทายโดยไม่แจง้ผลการ
พจิารณา 

 
(2) หลงัจากไดร้บัคดัเลอืกเป็น Challenger 

ก. เมื่อไดร้บัคดัเลอืกเป็น Challenger ผูส้มคัรแต่ละคนจะตอ้งท าสญัญากบัส านักบรหิารโครงการ
เกีย่วกบัระเบยีบการด าเนินกจิกรรมในสาขาดงักล่าว เช่น การจดัการทรพัยส์นิทางปัญญา และการ
เกบ็รกัษาความลบั 

ข. ปฏบิตัติามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น ทรพัยส์นิทางปัญญา เชน่ สทิธบิตัร ทีเ่กดิขึน้จากการเขา้
ร่วมโครงการในสาขาดงักล่าว อยู่ภายใตเ้งือ่นไขในสญัญาเขา้ร่วมโครงการ และถอืเป็นเงือ่นไขทีผู่้
ผ่านการคดัเลอืกตอ้งปฏบิตัติามพระราชบญัญตัพิฒันาเทคโนโลยอีุตสาหกรรม (Industrial 
Technology Enhancement Act) มาตราที ่17 (เงือ่นไขดา้นสทิธบิตัรของประเทศญีปุ่่ น) แตโ่ดย
หลกัการพืน้ฐาน สทิธิด์งักล่าวจะกลบัคนืสู่ผูผ้่านการคดัเลอืกซึง่เป็นผูค้ดิคน้และพฒันาขึน้มา 
อย่างไรกต็าม ในกรณีทีผู่ผ้่านการคดัเลอืกสงักดัอยู่ในองคก์รหรอืหน่วยงานใด ๆ จะไมถ่อืว่าเป็น
สนิทรพัยข์ององคก์รหรอืหน่วยงานดงักล่าว ทัง้นี้ Challenger ทีอ่าศยัอยู่นอกประเทศและไม่ไดถ้อื
สญัชาตญิีปุ่่ น อยู่นอกเงือ่นไขของพระราชบญัญตัพิฒันาเทคโนโลยอีุตสาหกรรม (Industrial 
Technology Enhancement Act) มาตราที ่17 (เงือ่นไขดา้นสทิธบิตัรของประเทศญีปุ่่ น) 

ค. ตามทีไ่ดแ้จง้ไปในรายละเอยีดขอ้ (ข.) ว่า ทรพัยส์นิทางปัญญาจะกลบัคนืเป็นของ Challenger 
กรุณาปรกึษากบัส านักบรหิารโครงการเพื่อใหข้ ัน้ตอนการยื่นจดสทิธบิตัรเป็นไปอย่างราบรื่น ทาง
ส านักฯ พรอ้มใหก้ารสนับสนุนเรื่องทนายความ 

ง. ในกรณีทีผ่ลงานทีเ่กดิขึน้อยูภ่ายใตข้อ้จ ากดัเรื่องการส่งออกตามกฎหมายการแลกเปลีย่นเงนิตรา
ต่างประเทศและการคา้ต่างประเทศของญีปุ่่ น (Foreign Exchange and Foreign Trade Act) โดยมี
ความเสีย่งทีจ่ะถูกน าไปใชง้านทางการทหาร การก่อการรา้ย หรอืเป็นการพฒันาอาวุธท าลายลา้ง
รุนแรง ทางโครงการจะยตุกิารสนับสนุน 

จ. ในกรณีทีต่อ้งการถ่ายโอนทรพัยส์นิทางปัญญาหรอืจดทะเบยีนในรปูแบบพเิศษ เช่น การอนุญาตให้
ใชส้ทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีว (Exclusive License) จะตอ้งไดร้บัค าอนุมตัล่ิวงหน้า และตอ้งรายงานความ
คบืหน้าแต่ละขัน้ตอน ไม่ว่าจะเป็นการยื่นเอกสาร การขึน้ทะเบยีน การด าเนินการ หรอืการสละสทิธิ ์ 

 

[สาขา Generation Award] 
ผูส้มคัรเขา้ร่วมโครงการสาขา Generation Award จะตอ้งปฏบิตัหิรอืไดร้บัการอนุมตัติามเงือ่นไข
ดงัต่อไปนี้ 

 
(1) ในขัน้ตอนการสมคัร 

ก. ตอ้งไมม่ปัีญหาดงัต่อไปนี้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามแนวทางการป้องกนัเทคโนโลยรีัว่ไหลสู่ต่างประเทศ 
ของหน่วนงาน Security export control Japan* 
・ไม่เกีย่วขอ้งกบัขอ้มลู End Users List ของกระทรวงเศรษฐกจิ การคา้ และอุตสาหกรรม 
・เป็นไปตามเงือ่นไขของระบอบควบคมุการส่งออกสากล (Multilateral Export Control Regime : 

MECR)  
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・สามารถด าเนินกจิกรรมไดต้ามรายละเอยีดใน คูม่อืทีเ่กีย่วขอ้ง Security Export Control Japan 
・มคีวามน่าเชื่อถอืและเสรภีาพทางสงัคม ไมข่ดัต่อระบบเศรษฐกจิแบบตลาดเสร ีรวมถงึการใช้

ทรพัยส์นิทางปัญญาอย่างถูกตอ้งและเป็นธรรม 
 

[ขอ้มลูอา้งองิ] 
● Security Export Control Japan (รวมถงึเรื่องระบอบควบคมุการส่งออกสากล) 

https://www.meti.go.jp/policy/anpo/link.html 
● ขอ้มลู End Users List 

https://www.meti.go.jp/policy/anpo/2_0514.pdf 
● คู่มอืทีเ่กีย่วขอ้งกบั Security Export Control Japan 

https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/tutatu/t07sonota/t07sonota_jishukanri03.pdf 
ง. ตอ้งไมม่ส่ีวนเกีย่วขอ้งกบักฎหมายควบคมุการแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ เพื่อป้องกนัผูท้ี่

จะน าไปใชก้บักจิกรรมสุ่มเสีย่ง เช่น การน าไปใชท้างการทหาร การปฏวิตั ิหรอืการผลติอาวธุ
จ านวนมาก  

จ. ตอ้งไมม่ส่ีวนเกีย่วขอ้งกบักองก าลงัต่อตา้นสงัคม หรอืกลุ่มอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง 
ฉ. สทิธิใ์นการจดสทิธบิตัรทรพัยส์นิทางปัญญาต่างต่างๆเป็นของผูส้มคัร เน่ืองจากองคผ์ูใ้หก้าร

สนับสนุนมหีน้าทีใ่นการสนับสนุนเท่านัน้ 

ช. หากคุณตอ้งการเกบ็ไอเดยีของคุณเป็นความลบั กรุณาพจิารณาใหถ้ีถ่ว้นอกีครัง้ก่อนท าการสมคัร 
เน่ืองจากเนื้อหาการสมคัรจะถูกน าไปเปิดเผยต่อองคก์ารทีใ่หก้ารสนับสนุนต่อไป 

 

* แนวคดิเรื่อง “ Security Export Control ” ในทีน่ี้ หมายถงึ อาวุธ รวมทัง้ความรูเ้กีย่วกบัเทคโนโลยแีละการขนส่งเพื่อ
ใชใ้นการทหาร โดยมเีป้าหมายเพื่อป้องกนัผูท้ีจ่ะน าไปใชก้บักจิกรรมสุ่มเสีย่ง เช่น การปฏวิตั ิหรอืการสรา้งความ
อนัตรายต่อประเทศชาต ิทัง้ในประเทศตนเองและผูอ้ืน่ 

 

(2) หลงัสมคัรเขา้รว่มโครงการ 
ก. ในกรณีทีไ่อเดยีทีไ่ดร้บัรางวลัอยูภ่ายใตข้อ้จ ากดัเรื่องการส่งออกตาม กฎหมายการแลกเปลีย่น

เงนิตราต่างประเทศและการคา้ตา่งประเทศของญีปุ่่ น (Foreign Exchange and Foreign Trade 
Act) ทางโครงการจะตดัออกจากการคดัเลอืก 

ข. ในกรณีทีผู่ผ้่านการคดัเลอืกยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ ทางโครงการจะท าสญัญากบัผูป้กครอง ทางส านัก
บรหิารโครงการพรอ้มทีจ่ะใหค้วามชว่ยเหลอืในกรณีทีต่อ้งประสานงานกบัผูป้กครองเพื่อขอความ
เหน็ชอบจากผูป้กครอง 

 
 

 

 

 

https://www.meti.go.jp/policy/anpo/link.html
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/2_0514.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/tutatu/t07sonota/t07sonota_jishukanri03.pdf
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2. การเกบ็รกัษาความลบั 

ผูส้มคัรเขา้ร่วมโครงการ INNOvation บา้ - กลา้ – คดิ ในแต่ละสาขาจะตอ้งเกบ็รกัษาขอ้มลูความลบัตาม
รายละเอยีดดงัต่อไปนี้  

 

[สาขา Disruptive Challenge] 
(1) เกบ็รกัษารายละเอยีดของไอเดยีเป็นความลบัจนกระทัง่ผ่านขัน้ตอนการคดัเลอืก 

ทางโครงการจะไม่เปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัไอเดยีในทุกกรณี รวมทัง้ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประเมนิ 
ยกเวน้ขอ้มลูทีใ่ชเ้ปิดเผยในหวัขอ้ “III 8 การคดัเลอืกและประกาศผล” 

 
(2) ผูผ้่านการคดัเลอืกตอ้งเกบ็รกัษาขอ้มลูเป็นความลบั 

ผูผ้่านการคดัเลอืกตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มลูความลบัขององคก์รหรอืหน่วยงานทีไ่ดร้บัผ่านโครงการนี้ใหแ้ก่
บุคคลทีส่าม หรอืใชง้านขอ้มลูดงักล่าวในวตัถุประสงคอ์ื่นนอกเหนือจากการทา้ทาย 

 

[สาขา Generation Award] 
(1) เกบ็รกัษารายละเอยีดของไอเดยีเป็นความลบัจนกระทัง่ไดร้บัคดัเลอืกใหไ้ดร้บัรางวลั 

ทางโครงการจะไม่เปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัไอเดยีในทุกกรณี รวมทัง้ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประเมนิ 
ยกเวน้ขอ้มลูทีใ่ชเ้ปิดเผยในหวัขอ้ “III 8 การคดัเลอืกและประกาศผล” 

 
(2) ผูผ้่านการคดัเลอืกจะตอ้งเกบ็รกัษาขอ้มลูเป็นความลบั 

ผูผ้่านการคดัเลอืก จะตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มลูความลบัขององคก์รหรอืหน่วยงานทีไ่ดร้บัผ่านโครงการนี้
ใหแ้ก่บุคคลทีส่าม หรอืใชง้านขอ้มลูดงักล่าวในวตัถุประสงคอ์ื่นนอกเหนือจากวตัถุประสงคท์ีเ่กีย่วขอ้ง
กบัโครงการน้ี 

 

3. การรกัษาสิทธิมนุษยชนและระเบียบกฎหมาย 

ในกรณีทีก่ารสมคัรเขา้รว่มโครงการ INNOvation บา้ - กลา้ – คดิ จ าเป็นตอ้งอาศยัขัน้ตอนการ
ด าเนินการตามระเบยีบกฎหมาย เช่น เป็นการแก้ไขปัญหาเชงิศลีธรรมหรอืดา้นความปลอดภยั ซึง่ตอ้ง
ใชง้านขอ้มลูส่วนบุคคลและตอ้งอาศยัความยนิยอมจากผูเ้กีย่วขอ้ง ผูส้มคัรสามารถด าเนินการขออนุมตัิ
จากคณะกรรมการจรยิธรรมภายในส านักบรหิารโครงการได ้กรณุาปรกึษาหารอืกบัส านักบรหิาร
โครงการเพื่อใหข้ ัน้ตอนต่าง ๆ ด าเนินไปอย่างราบรื่น นอกจากนี้ ในกรณีทีต่อ้งการร่วมมอืกบัหน่วยงาน
ในต่างประเทศเพื่อแกไ้ขปัญหาซึง่เกดิขึน้ในต่างประเทศ กรุณาตรวจสอบและปฏบิตัติามระเบยีบ
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง หากมขีอ้สงสยั กรุณาปรกึษากบัทนายความภายในส านักบรหิารโครงการ 

โดยเฉพาะการวจิยัในสาขาวทิยาศาสตรช์วีภาพ (Life Science) อาจมกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลง
ระเบยีบขอ้ก าหนดของหน่วยงานต่าง ๆ กรุณาตรวจสอบเอกสารฉบบัล่าสุดอย่างถีถ่ว้น หากการ
ด าเนินการใด ๆ ขดัต่อระเบยีบกฎหมายหรอืนโยบายทีเ่กีย่วขอ้ง ทางโครงการอาจยกเลกิผลการคดัเลอืก
ดงักล่าว  
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กรุณาตรวจสอบรายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการรกัษาศลีธรรมและความปลอดภยั จากเวบ็ไซต์
ของกระทรวงศกึษาธกิาร วฒันธรรม กฬีา วทิยาศาสตร ์และเทคโนโลยดีา้นล่างนี้ 

 
● ลานวทิยาศาสตรช์วีภาพ - การด าเนินการจดัการดา้นศลีธรรมและความปลอดภยั 

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

ในกรณีทีต่อ้งการวจิยัและส ารวจในประเดน็ปัญหาทีจ่ าเป็นตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากผูเ้กีย่วขอ้ง 
รวมถงึความเหน็พอ้งจากภาคสงัคม กรุณาด าเนินการเกีย่วกบัการปกป้องสทิธมินุษยชนและ
ผลประโยชน์ต่าง ๆ ใหเ้หมาะสม 

 

4. เง่ือนไขจ าเป็นในการคดัเลือกรางวลัแต่ละสาขา 

เงือ่นไขจ าเป็นในการคดัเลอืกแต่ละสาขามรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 

[เงื่อนไขร่วม] 
・ เมื่อผ่านการคดัเลอืกหรอืไดร้บัรางวลั ผูส้มคัรมคีวามสนใจเขา้ร่วมงานพบปะหารอืและงาน

แลกเปลีย่นสิง่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการนี้อย่างกระตอืรอืรน้ 

・ สามารถเขา้ร่วมไดใ้นกรณีทีท่างโครงการจดัใหม้กีารสมัภาษณ์ในขัน้ตอนการคดัเลอืกแต่ละสาขา 
ทางส านักบรหิารโครงการจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายจ าเป็นทีเ่กดิขึน้ในกรณีดงักล่าว 

・ ในกรณีทีผู่ส้มคัรสงักดัองคก์รหรอืหน่วยงานใด ๆ จะตอ้งน าส่งใบอนุมตัจิากองคก์รหรอืหน่วยงานที่
สงักดัหลงัผ่านการคดัเลอืกหรอืในกรณีทีไ่ดร้บัรางวลั ทางส านักบรหิารโครงการพรอ้มใหค้วาม
ช่วยเหลอืในกรณีทีจ่ าเป็นตอ้งประสานงานกบัองคก์รหรอืหน่วยงานในสงักดัเพื่อออกใบอนุมตั ิ

・ ในกรณีทีไ่ดร้บัคดัเลอืกในรอบเสนอชื่อ ไดร้บัคดัเลอืกใหเ้ป็นผูท้า้ทาย หรอืเป็นผูไ้ดร้บัรางวลั ทาง
โครงการจะเปิดเผยชื่อ (เลอืกใชช้ื่อเล่นได)้, จงัหวดัทีอ่ยู่อาศยั (ภูมลิ าเนา) และหวัขอ้ของประเดน็
ปัญหาบนเวบ็ไซตข์องโครงการ 

[สาขา Disruptive Challenge] 
・ จะตอ้งเป็นผูน้ าเสนอประเดน็ปัญหาทางดา้นเทคโนโลย ีและลงมอืทา้ทายแกไ้ขปัญหาเทคโนโลยี

ดงักล่าวดว้ยตนเอง ในกรณีทีด่ าเนินการร่วมกนัหลายคน บทบาทหน้าทีข่องแต่ละคนจะตอ้งไม่
ซ ้าซอ้นกนั 

・ มคีวามรบัผดิชอบในการด าเนินการใหบ้รรลุล่วงผ่านระยะเวลาการทา้ทายทุกช่วง เพื่อน าไปสู่การ
ปฏบิตัจิรงิ 

[สาขา Generation Award] 
・จะตอ้งเป็นผูท้ีน่ าเสนอในลกัษณะบุคคล หรอืกลุ่ม 
・ ทางโครงการจะถอืว่าเนื้อหาของไอเดยี (รวมถงึเอกสารเพิม่เตมิต่าง ๆ) เป็นลขิสทิธิข์องผูส้มคัรหรอื

กลุ่มผูส้มคัร แต่ไม่อาจปฏเิสธไดว้่า องคก์รหรอืหน่วยงานทีท่ าหน้าทีค่ดัเลอืกอาจก าลงัพจิารณาไอ
เดยี เทคโนโลย ีหรอืประเดน็ปัญหาทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั ในกรณีทีผู่ส้มคัรตอ้งการเกบ็ความคดิ
ดงักล่าวเป็นความลบั กรุณาอยา่สมคัรเขา้ร่วมโครงการ 

 

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

[เงื่อนไขร่วม] 
(1) เอกลกัษณ์ของไอเดียและรายละเอียดการพฒันาเทคโนโลย ี

ตลอดระยะเวลาของโครงการ หา้มขโมยหรอืล่วงละเมดิไอเดยีและทรพัยส์นิทางปัญญาของบุคคลทีส่าม
อย่างเดด็ขาด กรุณาตระหนักถงึความส าคญัเรื่องการขโมยหรอืล่วงละเมดิไอเดยีและทรพัยส์นิทาง
ปัญญาของผูอ้ื่นตัง้แตข่ ัน้ตอนการสมคัรเขา้ร่วมโครงการ 

 

(2) การใช้งานโดยทุจริต 
ค าว่า “ทุจรติ” ทีใ่ชใ้นเอกสารโครงการน้ี หมายถงึ การกระท าทัง้หมดทัง้มวลทีข่ดัต่อขอ้กฎหมายหรอื
บทบญัญตัโิดยทัว่ไป เช่น การใชง้านสิง่ของทีท่างโครงการส่งมอบใหเ้พื่อทา้ทายประเดน็ปัญหาดา้น
เทคโนโลย ีแต่น าไปใช่ในวตัถุประสงคอ์ื่นนอกเหนือจากการทา้ทายจะถอืว่าเขา้ขา่ยการทุจรติ 
นอกจากนี้ โครงการน้ียงัถอืเป็นส่วนหนึ่งของระบบกองทุนเพื่อการแขง่ขนัซึง่ด าเนินการโดยกระทรวง
กจิการภายในประเทศและการสื่อสารแห่งประเทศญีปุ่่ น ในกรณีทีพ่บว่ามกีารใชก้องทุนเพื่อการแขง่ขนั
โดยทจุรติ ขอ้มลูจะถูกเปิดเผยตาม “แนวทางการใชก้องทุนเพื่อการแขง่ขนัอย่างเหมาะสม” กรุณาท า
ความเขา้ใจแนวทางปฏบิตัดิงักล่าวก่อนสมคัรเขา้ร่วมโครงการ  
 
[ขอ้มลูอา้งองิ] แนวทางการใชก้องทุนเพื่อการแขง่ขนัอย่างเหมาะสม 
https://www8.cao.go.jp/cstp/compefund/shishin1.pdf 

 

(3) การให้ความร่วมมอืในการส ารวจข้อมูลหลงัส้ินสุดระยะเวลาสนับสนุน  
ทางโครงการจดัใหม้กีารส ารวจสถานการณ์ปัจจบุนัของผูผ้่านการคดัเลอืกในระยะเวลาต่าง ๆ เชน่ การ
ส ารวจสภาพธุรกจิหลงัสิน้สุดโครงการ หรอืสถานการณ์หลงัผ่านไปประมาณ 10 ปี เพื่อประเมนิ
ศกัยภาพของระบบสนับสนุนต่อไปในอนาคต นอกจากน้ี ยงัมกีารส ารวจสถานการณ์ปัจจุบนัของผู้
ไดร้บัรางวลัดว้ย ทางโครงการขอความร่วมมอืในการส ารวจดงักล่าวจากผูผ้่านการคดัเลอืกและผูไ้ดร้บั
รางวลั  

 

[สาขา Disruptive Challenge] 
(1) การจบัคู่กบัองคก์รผู้ให้การสนับสนุน 

ผูส้มคัรทีไ่ม่ผ่านการคดัเลอืก (ไม่ไดเ้ป็น Challenger) ทุกคนยงัคงไดร้บัสทิธิใ์นการเขา้ร่วมโปรแกรม
จบัคู่กบัองคก์รผูใ้หก้ารสนับสนุน แต่ผูส้มคัรทุกท่านควรตอ้งท าความเขา้ใจในขอ้ควรระวงัทีไ่ดช้ีแ้จงไป
บนแบบฟอรม์การรบัสมคัรนี้ และปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั เพื่อเป็นไปตามหลกัการปกป้องทรพัยส์นิ
ทางปัญญาของผูส้มคัร ทางส านักบรหิารโครงการจะเป็นผูส้นับสนุนการจบัคู่กบัองคก์รผูใ้หก้าร
สนับสนุน 

 
 
 

https://www8.cao.go.jp/cstp/compefund/shishin1.pdf
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(2) การคดัเลือกในกระบวนการต่าง ๆ 
・ส านักบรหิารโครงการจะตดิตอ่ไปยงัผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อทีผ่่านขัน้ตอนการคดัเลอืกเพื่อสอบถามความ

สมคัรใจในการเขา้รว่มการคดัเลอืก 

・ผูด้แูลโครงการไม่เขา้แทรกแซงกจิกรรมการทา้ทาย 
・เกณฑก์ารประเมนิมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
- ความเป็นเอกลกัษณ์ มไีอเดยีหรอืจุดเด่นทีส่อดคลอ้งต่อการทา้ทายประเดน็ปัญหาดา้น

เทคโนโลยเีชงิพลกิผนั 
- ความมุ่งมัน่ขวนขวาย มทีศันคตทิีต่อ้งการมุง่มัน่ขวนขวายดว้ยตนเอง โดยไม่เรยีกรอ้งหา

หลกัฐานหรอืเหตุผลจากผูอ้ื่น 
- ความตระหนักชดัเจน ตระหนักอย่างชดัเจนเกีย่วกบัประเดน็ปัญหาทีต่อ้งการทา้ทาย ทัง้ความ

เป็นไปได ้จุดทีเ่ป็นปัญหา มาตรการแกไ้ขปัญหา และขอบเขตทีย่งัไม่รูจ้กัมาก่อน 
- จติวญิญาณทีไ่ม่ย่อทอ้ มคีวามแน่วแน่ต่อประเดน็ปัญหาทีต่อ้งการทา้ทาย และมจีติใจเขม้แขง็ 

พรอ้มทา้ทายอย่างต่อเนื่องจนประสบความส าเรจ็ 
 

[สาขา Generation Award] 
(1) การมอบรางวลั 

・ส านักบรหิารโครงการจะไม่เปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของผูส้มคัรโดยไม่ไดร้บัอนุญาตเดด็ขาด 
・ผูส้มคัร จะไม่สามารถเจรจาตอ่รองกบัองคก์รหรอืหน่วยงานผูใ้หก้ารสนับสนุนไดใ้นโครงการน้ี ทัง้

ทางตรงหรอืทางออ้ม (เช่น ต่อรองผ่านส านักบรหิารโครงการ) 
・หลงัเสรจ็สิน้การคดัเลอืกรางวลั Generation Award องคก์รหรอืหน่วยงานผูใ้หก้ารสนับสนุน

สามารถเฝ้าสงัเกตการณ์ไอเดยีของผูส้มคัรต่อไปได ้แมจ้ะประกาศผลการมอบรางวลัแลว้กต็าม 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

ในกรณีทีม่ปัีญหาใด ๆ เกดิขึน้ภายใตเ้อกสารฉบบันี้ 
ใหแ้นวทางการแกปั้ญหาเป็นไปตามกฎและขอ้บงัคบัทัง้หมดตามตน้ฉบบัภาษาญีปุ่่ น 

ในกรณีทีม่คีวามคลาดเคลื่อนในเรื่องของการตคีวามดา้นภาษา ใหอ้า้งองิตน้ฉบบัภาษาญีปุ่่ นเป็นส าคญั 


