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Ⅰ  โครงการ INNO-vation บ้า-กล้า-คิด 

1. สารจากกระทรวงกจิการภายในประเทศและการส่ือสาร 
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) ในปัจจุบัน ได้เปล่ียนโฉมหน้าอย่างน่าท่ึง 

ไปพร้อมกับการเจริญรุดหน้าของโลก พร้อมกันน้ัน จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ุ
ใหม่ ส่งผลให้ท่ัวโลกจําเป็นต้องค้นหาวิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) แม้จะต้องยอมแพ้บางส่ิง
บางอย่าง และพบกับเรื่องเศร้าหลายประการ แต่วิถีชีวิตแบบใหม่ท่ีเกิดข้ึนมาได้กระตุ้นให้เกิดความ
หลากหลาย และกลายเป็นโอกาสให้มนุษย์ท่ัวโลกได้มองเห็นช่องทางการปฏิวัติอุตสาหกรรมและสังคม
โดยอาจจะเริ่มจากประเด็นเล็กๆ น้อยๆ อย่างไรก็ตาม เรามองเห็นโอกาสก้าวกระโดดอย่างยิ่งใหญ่
เช่นกัน ในสถานการณ์ปัจจุบัน การต้ังประเด็นคําถามต่อสามัญสํานึกท่ีเคยมีมา การก้าวข้ามข้อจํากัด
ในอดีต และการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางอุตสาหกรรมและโครงสร้างทางสังคมกลายเป็นความ
จําเป็นแห่งยุคสมัย และส่ิงท่ีจะช่วยให้พฤติกรรมเหล่าน้ันเป็นจริงคือ “นวัตกรรมเชิงพลิกผัน 
(Disruptive Innovation)” 

ก่อนอื่น เราจําเป็นต้องสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท้าทายเพื่อหว่านต้นกล้าไอ
เดีย “แปลกแหวกแนว” ให้เติบโตข้ึนโดยไม่หวาดกลัวต่อความล้มเหลว และบ่มเพาะวัฒนธรรมท่ีพรอ้ม
ยอมรับในความหลากหลาย เพื่อให้เกิดนวัตกรรมแบบใหม่ข้ึน การวางเป้าหมายเพื่อพัฒนาสู่ระดับ
สากลควรเกิดข้ึนต้ังแต่ข้ันตอนแรก ไม่ใช่การก้าวไปสู่โลกกว้างหลังประสบความสําเร็จในประเทศ
ตนเอง โลกยุคปัจจุบันต้องการ “ทักษะในการค้นพบประเด็นปัญหาท่ีไม่มีใครคาดคิดมากอ่น” ยิ่งกว่า 
“ทักษะในการค้นหาความถูกต้องแบบเดิมๆ” ท่ีสามารถใช้ปัญญาประดิษฐ์มาแทนท่ีได้แล้ว และการ
ค้นพบดังกล่าวย่อมนําไปสู่ “การสร้างสรรค์ส่ิงใหม่จากก้าวแรกโดยเริ่มจาก 0” กระทรวงกิจการ
ภายในประเทศและการส่ือสารจึงได้เริ่มต้นโครงการ INNO-vation บ้า-กล้า-คิด ข้ึนในปี 2014 เพื่อ
สนับสนุนผู้ท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ท่ีมาพร้อมความมุ่งม่ันเด็ดเด่ียวในการท่ีจะพัฒนา เปล่ียนแปลง และ
ต่อยอด ภายใต้เป้าหมายท่ีต้องการบ่มเพาะบรรยากาศแห่งการท้าทายให้เกิดขึ้น 

เรายินดีต้อนรับความท้าทายรูปแบบใหม่ท่ามกลางยุคสมัยท่ีวิถีชีวิตแบบใหม่กําลังเริ่มต้นข้ึน 
กระทรวงกิจการภายในประเทศและการส่ือสาร จะไม่หยุดท้าทายเพื่อคิดหารูปแบบการสนับสนุนใน
ด้าน ICT ซ่ึงจะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงและการปฏิวัติไปท่ัวโลกอย่างรวดเร็ว มาร่วมท้าทายสิ่งใหม่
เพื่อวางรากฐานสู่อนาคตของประเทศญ่ีปุ่นไปด้วยกันนะครับ 

*  ICT ย่อมาจาก Information and Communication Technology เป็นคําศัพท์เฉพาะซ่ึงใช้ในความหมาย
ว่า “เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” 

*  โครงการน้ี ถือกําเนิดข้ึนในปี ค.ศ. 2014 ซ่ึงเป็นหน่ึงในกลยุทธ์การเจริญเติบโตด้าน ICT ตามความเห็น
ของคณะท่ีปรึกษาในการประชุมเพื่อพิจารณาเร่ืองสารสนเทศและการสื่อสารภายใต้หัวข้อ “มาตรการ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม” (เร่ิมย่ืนคําถาม: 5 กรกฎาคม 
2013 สิ้นสุดการรายงาน: 27 มิถุนายน 2014) โดยโครงการได้มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองทุกปี สําหรับในปี 
2022 น้ี ได้มุ่งเน้นนโยบายหลักเพื่อการพัฒนาสู่การเป็นสังคมดิจิทัล ท้ังมีกระบวนการติดตามกลยุทธ์การ
เจริญเติบโต ตลอดจนการดําเนินตามนโยบายพื้นฐานของปี 2021 ในการบริหารและปฎิรูปเศรฐกิจและ
การเงิน (คณะรัฐมนตรีลงมติในวันท่ี 18 มิถุนายน 2022) จึงกล่าวได้ว่า โครงการน้ีถือเป็นวาระท่ีสําคัญ
สําหรับรัฐบาลญี่ปุ่น 
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2. การเปิดรบัสมัคร 

 

 

 

สง่เสริมความท้าทายและมุ่งแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

 

 

 

ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ท่ีมาพร้อมความมุ่งม่ันเด็ดเด่ียวท่ีจะพฒันา เปล่ียนแปลง และต่อยอด 
ทางด้านเทคโนโลยี เพื่อสร้างมูลค่า และยกระดับแวดวง ICT ไปอีกข้ัน 

เปิดรับไอเดียท้าทายท่ีไม่กลัวความล้มเหลวหรือปัญหาต่างๆ เพื่อปฏิวัติสังคมและภาคอุตสาหกรรม
ให้กลายเป็นจุดเปล่ียนของอารยธรรมท่ีนําความหวังมาสู่วิถีชีวิตแบบใหม่ ท่ามกลางสถานการณ์

การแพร่ ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่าสายพันธุใ์หม่ในศตวรรษน้ี 
 
ระยะเวลาท้าทาย : สูงสุด 1 ปี (สามารถดําเนินโครงการแล้วเสร็จก่อนได้)  
งบประมาณสนับสนนุ : สูงสุด 3,000,000 เยน  
 
• ผู้ท่ีได้รับการประเมินปิดโครงการสําเร็จ จะได้รับรองคุณวุฒิ INNOvator มีสิทธิ์ย่ืนรับการสนับสนุนเพื่อ

พัฒนาสู่ระดับนานาชาติต่อไป 
 

(ดูรายละเอยีดเพิ่มเติมในหน้า 5) 
 

 

 
 
 
 

สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์จากผูป้ระกอบการใจดี 

 

 

ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยกลุ่มองค์กรท่ีให้การสนับสนุน โดยความคิดสร้างสรรค์น้ีอาจจะเป็น
ส่ิงเล็กๆ น้อยๆ ท่ีหลายคนมองข้าม เป็นประเด็นปัญหาท่ีถูกค้นพบในชีวิตประจําวันท่ีคุณต้องการ
แก้ไข หรือเป็นเทคโนโลยีท่ีคุณใส่ใจอยากสร้างข้ึนมา ท่ีแม้ตัวคุณเองก็ยังไม่ทราบว่าสุดท้ายแล้วมัน

จะถูกนําไปใช้ในรูปแบบใดก็ตาม 
 
• องค์กรผู้ให้การสนับสนุนมอบเงินรางวัล (200,000 เยน) และรางวัลพิเศษจากสปอนเซอร์ (ยังไม่กําหนด) 
• ไอเดียท่ีได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล (ในปีท่ีผ่านมามีจํานวนรวม 288 ไอเดีย) มีโอกาสในการต่อยอด

ไอเดียร่วมกับองค์กรท่ีให้การสนับสนุน 
 

(ดูรายละเอยีดเพิ่มเติมในหน้า 11) 

สาขา Disruptive Challenge 

สาขา Generation Award 
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ภาพประกอบ 1 : ลําดับข้ันตอนต้ังแต่สมัครเข้าโครงการ 

 

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
• ไม่จํากัดอายุ มีช่องทางการติดต่อรายบุคคล อาศัยอยู่ท่ีใดก็ได้ (ไม่จํากัดสัญชาติและภูมิลําเนา) 

• กรณีสมัครด้วยตนเอง : บุคคลหรือกลุ่ม 

• กรณีเสนอชื่อบุคคลอื่น* : บุคคลหรือกลุ่มผู้ใกล้ชิดท่ีต้องการเสนอชื่อ 
* ไม่เปิดเผยข้อมูลผู้เสนอชื่อต่อผู้ท่ีถูกเสนอชื่อ 
* สามารถสมัครพร้อมกันได้ท้ัง 2 สาขา (สาขา Disruptive Challenge และ สาขา Generation Award) 
 

4. ระยะเวลาเปิดรับสมัคร 
ต้ังแต่ วันจันทรท่ี์ 27 มิถุนายน เวลา 10.00 น. ถึง วันศกุรท่ี์ 19 สิงหาคม 2022 เวลา 16.00 น. 
(ตามเวลาประเทศไทย) 
 

5. วิธีการสมัคร 
กรุณาดําเนินการสมัครผ่านทางแบบฟอร์มภายในเว็บไซต์ 
และตรวจสอบรายละเอียดในหน้าวิธีสมัครเข้าร่วมแต่ละสาขา 
https://www.inno.go.jp 

*  กรุณากรอกข้อมูลตามคู่มือกรอกแบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมโครงการ 
*   สามารถส่งเอกสารเพิ่มเติมหรือผลงานตัวอย่างได้ด้วยวิธีการแนบเอกสารผ่านแบบฟอร์มรับสมัครภายใน

เว็บไซต์ หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ไปยังสํานักบริหารโครงการ ทางสํานักฯ ไม่รับการส่งมอบเอกสารด้วย
ตนเองท่ีสํานักงาน 

https://www.inno.go.jp/
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*   ในกรณีท่ีจัดส่งทางไปรษณีย์ วันท่ีบนตราประทับของไปรษณีย์ต้องอยู่ภายในวันสิ้นสุดการรับสมัคร ทาง
สํานักฯ จะไม่ส่งคืนเอกสารท่ีได้รับมา กรุณาทําความเข้าใจในเงื่อนไขดังกล่าว 

*   ในกรณีของสาขา Generation Award ทางสํานักฯ พร้อมรองรับการสมัครผ่านทาง SNS (เช่น Facebook 
Instagram Twitter ฯลฯ)   

 

 

 

6. นโยบายปกป้องทรัพยสิ์นทางปัญญา 
สาขา Disruptive Challenge และ สาขา Generation Award มีแนวคิดเรื่องการปกป้องทรัพยสิ์น

ทางปัญญาแตกต่างกัน กรุณาตรวจสอบรายละเอียดในหน้า 15 เพื่อทําความเข้าใจก่อนสมัครเข้าร่วม
โครงการ 
 

7. ช่องทางการติดต่อสอบถามเกีย่วกบัโครงการ 
สํานักบริหารโครงการ INNO-vation บ้า-กล้า-คิด 
สํานักงาน “INNO-vation บา้-กล้า-คิด” KADOKAWA ASCII Research Laboratories, Inc. 

โทรศัพท์ : (+81) 3-5840-7629 

เวลาทําการ : วันจันทร ์- วันศกุร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
 เวลา 08.00 – 16.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)  

* สํานักบริหารเปิดทําการชว่งวันหยุดในสัปดาห์สุดท้ายของการรับสมัคร 

อีเมล : info@inno.go.jp 

เว็บไซต์โครงการ : http://www.inno.go.jp 

กรุณาตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากหวัข้อ FAQ บนเวบ็ไซต์ของโครงการ INNO-vation  

บ้า-กล้า-คิด 

  

กรุณาตรวจสอบเง่ือนไขการสมัครของแต่ละสาขาก่อนดําเนินการสมัคร 
 

 สาขา Disruptive Challenge    →  หน้า  5 - 10 
 สาขา Generation Award           →  หน้า 11 - 13 

http://www.inno.go.jp/
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Ⅱ สาขา Disruptive Challenge 

 

1. การรบัสมัครไอเดีย 
ท่ามกลางศาสตร์เทคโนโลยี ICT (เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร) ท่ีก่อกําเนิดไอเดียใหม่ๆ 

ข้ึนท่ัวโลก ทางโครงการจึงมุ่งหวังท่ีจะส่งเสริมผู้ท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ รักความท้าทาย ต้องการพัฒนา 
เปล่ียนแปลง และต่อยอด ทางด้านเทคโนโลยี เพื่อสร้างมูลค่าและยกระดับแวดวง ICT ไปอีกข้ัน สร้าง
วิถีชีวิตแบบใหม่ ด้วยเทคโนโลยีและความคิดสุดสร้างสรรค์ เพื่อเปล่ียนแปลงโลกใบเดิมท่ีหยุดชะงัก
จากวิกฤติการณ์ไวรัสโคโรน่า COVID-19 นําไปสู่การเปล่ียนแปลงครั้งใหญ่ท้ังทางสังคมและ
ภาคอุตสาหกรรม 

กรุณาอ่านทําความเข้าใจรายละเอียดในหัวข้อ “V : ข้อควรระวัง” ก่อนดําเนินการสมัคร 
 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
• ไอเดียท่ีมีเส้นทางสู่เป้าหมายและวิสัยทัศน์อย่างชัดเจน เป็นผู้ท้าทายท่ีไม่กลัวความล้มเหลว 

มุ่งม่ันท่ีจะสร้างคุณค่าใหม่ 

• ไม่จํากัดอายุ มีช่องทางการติดต่อรายบุคคล อาศัยอยู่ท่ีใดก็ได้ (ไม่จํากัดสัญชาติและภูมิลําเนา) 

• กรณีสมัครด้วยตนเอง : บุคคลหรือกลุ่ม 

• กรณีเสนอชื่อบุคคลอื่น* : บุคคลหรือกลุ่มผู้ใกล้ชิดท่ีต้องการเสนอชื่อ 
*   เป็นไปตามเงื่อนไขอื่นๆ ตามข้อตกลงกับสํานักบริหารโครงการ 
*   ท้ังน้ีหากเข้าร่วมเป็นทีม หรือ ส่งชื่อผู้สมัครไอเดียท้ังหมดมาในไอเดียเดียว รางวัลท่ีได้รับจะถือว่าเป็น

รางวัลเดียว 
*   ในกรณีท่ีผ่านการคัดเลือก ทางโครงการจะเปิดเผยชื่อ, จังหวัดท่ีอยู่อาศัย (ภูมิลําเนา) และชื่อไอเดียบน

เว็บไซต์ของโครงการ 
*    ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น ผู้ท่ีอาศัยอยู่นอกประเทศและไม่ได้ถือสัญชาติญี่ปุ่น อยู่นอก

เงื่อนไขของพระราชบัญญัติพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Industrial Technology Enhancement 
Act) มาตราท่ี 17 (Bayh-Dole Act ของประเทศญี่ปุ่น) 

 

3. เงินสนบัสนุน 
สูงสุด 3,000,000 เยน  

*  ทางสํานักบริหารโครงการจะรับผิดชอบงานท่ีมีลักษณะซับซ้อนให้แทน เช่น การเบิกค่าใช้จ่าย และการ
บริหารจัดการสิ่งของ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ท้าทายประเด็นปัญหาทางด้านเทคโนโลยีอย่างเต็มท่ี 
ด้วยเหตุน้ี จะไม่มีการจ่ายเงินสดใดๆ ในโครงการ 

*  ในกรณีท่ีประสงค์จะให้สนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ทางโครงการจะคํานวณค่าใช้จ่ายให้ตาม
กฎเกณฑ์ของแผนกบัญชี กระทรวงกิจการภายในประเทศและการสื่อสาร โดยอ้างอิงจากรายได้ในปีท่ีผ่าน
มาของผู้รับเงิน 

*  ในบางกรณี เงินสนับสนุนอาจมีขอบเขตสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านเยน (กรุณาดูรายละเอียดในหัวข้อ “II-6 : การ
คัดเลือก”) 
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4. ระยะเวลาดําเนินการ 
กําหนดระยะเวลาดําเนินการตามความสะดวกของผู้สมัครแต่ละราย โดยมีระยะเวลาสูงสุดไม่

เกิน 1 ปี 
สามารถเข้ารับการประเมินปิดโครงการตลอดระยะเวลา 0 - 12 เดือน หากได้รับการประเมินปิด

โครงการสําเร็จ จะได้รับคุณวุฒิ INNOvator และจะได้รับการสนับสนุนในหลากหลายรูปแบบต่อไป 
เช่น การพัฒนาประเด็นปัญหาสู่ระดับสากล 
 

5. วิธีการและรายละเอียดการสมัคร 
กรุณากรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมโครงการตามเว็บไซต์ด้านล่าง  
เว็บไซต์โครงการ https://www.inno.go.jp 

หัวข้อ ดังต่อไปน้ี 
• ชื่อไอเดีย (ไม่เกิน 100 ตัวอกัษร) 
• คําอธิบายไอเดีย (ไม่เกิน 1,200 ตัวอักษร) 
• แผนงานท่ีสามารถนําไอเดียมาปฏิบัติได้จริงภายในระยะเวลา 1 ปี (ไม่เกิน 2,000 ตัวอกัษร) 
• สามารถเลือกส่งเอกสารเพิ่มเติมและตัวอย่างผลงานได้ (ไม่บังคับ) 

*  สามารถส่งเอกสารเพิ่มเติม หรือผลงานตัวอย่างได้ด้วยวิธีการแนบเอกสารผ่านแบบฟอร์มรับ
สมัครภายในเว็บไซต์หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ไปยังสํานักบริหารโครงการ ทางสํานักฯ ไม่รับการส่ง
มอบเอกสารด้วยตนเองท่ีสํานักงาน 

*  ในกรณีท่ีจัดส่งทางไปรษณีย์ วันท่ีบนตราประทับของไปรษณีย์ จะต้องอยู่ภายในวันสิ้นสุดการรับ
สมัคร ทางสํานักฯ จะไม่ส่งคืนเอกสารท่ีได้รับมา กรุณายอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว 

 

6. การคัดเลือก 
• เม่ือสํานักบริหารโครงการตรวจสอบรูปแบบเรียบร้อย ผู้ดูแลโครงการ (Supervisor) จะ

ดําเนินการประเมินผล 

• ข้ันตอนการประเมินจะพิจารณาเฉพาะเน้ือหาของไอเดียเท่าน้ัน ไม่มีการประเมินจากประวัติ
บุคคล ผลงานท่ีผ่านมา เพศ หรืออายุ 
*  เคยมีผู้สมัครอายุ 5 - 86 ปี ในการเปิดรับสมัครท่ีผ่านมา 

• ผลการประเมินถือเป็นการตัดสินอย่างเด็ดขาด โดยไม่มีการกําหนดจํานวนผู้ผ่านการประเมิน 

• คณะผู้ดูแลโครงการ (Supervisor) ซ่ึงเคยเป็นคน “บ้า-กล้า-คิด” มาก่อนและมีผลงานโดดเด่น
อยู่ในสังคมปัจจุบันจะประเมินหัวข้อนวัตกรรมแปลกแหวกแนวระดับโลกด้วยสัญชาตญาณ 
เน่ืองจากไม่สามารถวัดมูลค่าหรือใช้เกณฑ์ประเมินท่ีมีอยู่ได้ 

• กระบวนการต้ังแต่สมัครจนปิดโครงการแบ่งการท้าทายออกเป็น 2 ระดับตามภาพประกอบ 
ภายใต้มีเงื่อนไขของระยะเวลาและเงนิสนับสนุน (1 ปี - 3 ล้านเยน) โดยเป็นระบบ Order made 
ตามแผนงานท่ีเหมาะสมของผู้สมัคร ขอให้พิจารณาวางแผนอย่างถ่ีถ้วนและตัดสินใจเพื่อ
ดําเนินงานด้วยตนเอง (สํานักบริหารโครงการเป็นผู้ใหก้ารสนับสนุน) 

• กระบวนการท้าทายแบ่งออกเป็น 2 ระดับ 

 

https://www.inno.go.jp/
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ระดับท่ี 1 

0 to 1 Challenge : กําหนดเส้นทางสู่ “Ambitious Technical Goal” ลงมือท้าทายหลากหลาย
รูปแบบ กล้าท่ีจะคิด กล้าท่ีจะล้มเหลว กล้าท่ีจะปรับเปล่ียน กล้าท่ีจะเก็บเกี่ยวประสบการณแ์ล้ว
นํามาพัฒนาต่อยอดให้เป็นสินทรัพย์ ในระดับน้ีจะใช้เวลา 0 - 4 เดือน บริหารจัดการระยะเวลา
และงบประมาณด้วยตนเอง โดยใช้งบประมาณ 0 - 1,000,000 ล้านเยน ในแต่ละระยะของการ
ดําเนินการทดลอง ใหป้ระเมินด้วยตนเอง แล้วให้แจ้งมายังสํานักบริหารโครงการเดือนละ 1 ครั้ง 
เพื่ อรับการประเมินให้เข้าสู่ระดับ Disruptive Challenge ต่อไป ซ่ึงสามารถยื่ นขอรับการ
ประเมินได้สูงสุดถึง 2 ครั้ง ถ้าหากผ่านการคัดเลือก ก็จะได้ท้าทายต่อใน Disruptive Challenge 

 ระดับท่ี 2 

Disruptive Challenge : ลงมือท้าทายอย่างเด็ดเด่ียวเพื่อมุ่งไปสู่ “Ambitious Technical Goal” 
สามารถดําเนินการโดยใช้ระยะเวลาและงบประมาณท่ีเหลือ ต่อจากระดับ 0 to 1 Challenge ใน
ขอบเขตสูงสุด 3 ล้านเยนภายใน 1 ปี (เช่น หากระดับ 0 to 1 Challenge ส้ินสุดเร็ว ช่วง 
Disruptive Challenge ก็จะยาวนานข้ึน) เม่ือจบระดับน้ี จะเข้าสู่การประเมินปิดโครงการต่อไป 

• หัวข้อไอเดียท่ีไม่ได้รับการเสนอชื่อเข้าสู่ 0 to 1 Challenge (ไม่ได้เป็น Challenger) จะได้รับ
โอกาสในการคัดเลือกในสาขา Generation Award กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมใน
หัวข้อ “III-7 : การเสนอไอเดียให้กับองค์กรผู้สนับสนุน” 

ภาพประกอบ 2 : กระบวนการต้ังแต่สมัครเข้ารว่มจนปิดโครงการ 
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7. ผู้ดูแลโครงการ (Supervisor) 
ผู้ดูแลโครงการ (เรียงลําดับตามตัวอักษรภาษาญ่ีปุ่น) 

 

ซาโตชิ อิคุดะ 
ประธานกรรมการบริหาร 
Nagi Spirits Universal 

 

กาคุ อุเอดะ  
CEO 

MODE, Inc. 

 

เอริกะ โอกาวะ 
อดีตประธานบริหาร  

Guinness World Records Japan 

 

เทตซึยะ คาวะนิช ิ
ศาสตราจารย์ ภาควิชาระบบไฟฟ้า

กายภาพ บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยวาเซดะ 

 

โยอิจิ ซาโต 
ผู้จัดการท่ัวไป 
TikTok Japan 

 

คัตซึยะ ทาคาสุ 
ผู้อํานวยการ โรงพยาบาลทาคาสุ  

และทาคาสุคลินิก 

 

โทโมทากะ ทาคาฮาช ิ
CEO  

บริษัท Robo Garage จํากัด 

 

ฮิโรชิ ฮาราดะ 
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาระบบ

สารสนเทศและการสื่อสาร  
บัณฑิตวิทยาลัยสารสนเทศ  

มหาวิทยาลัยเกียวโต 

 

โทโมเอะ มากโินะ 
 กรรมการผู้จัดการ 

Activision Blizzard Japan 
 

 

ยุกฮิิโระ มัตซึโมโตะ 
ประธาน  

Ruby Association    
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ท่ีปรึกษาโครงการ (Program Advisor) (เรียงตามลําดับอักษรภาษาญ่ีปุ่น) 

 

อดัม ดิแองเจโล 
ผู้ก่อต้ังและ CEO จาก Quora 

อดีต CTO จาก Facebook 

 

โจอิจิ อิโต 
นักลงทุน 

 

ชินอิจิ นากาสุกะ 
ศาสตราจารย์  

สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ  
บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยโตเกียว 

 

ฮิโตชิ โฮกามุระ 
ผู้ถือหุ้น First Compass Group 

ท่ีปรึกษา Scrum Ventures 
 อดีตประธาน Evernote Japan 

 

ทาคาชิ มิอิเกะ 
ผู้กํากับภาพยนตร์ 

 

Sputniko! 
ศิลปิน, รองศาสตราจารย์ท่ีภาค

วิชาการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยศิลปะโตเกียว 

 

8. การกาํหนดมาตรฐานนวัตกรรมหลังข้ันตอนประเมินปิดโครงการ 
เม่ือโครงการส้ินสุดลง ผู้เข้าร่วมจะได้รับคุณวุฒ ิINNOvator จากกระทรวงกจิการภายในประเทศ

และการส่ือสาร และสามารถเข้าร่วมข้ันตอนการกําหนดมาตรฐานนวัตกรรมต่อไปได้  

การกําหนดมาตรฐานนวัตกรรม คือ ระบบการสนับสนุนเพื่อให้ INNOvator ได้ต่อยอดผลงานสู่
ระดับสากล 

ทางโครงการพรอ้มสนับสนุน INNOvator ในการท้าทายสู่ “Ambitious Technical Goal” แปลก
แหวกแนว ท่ีอาจเปล่ียนโลกต่อไปในอนาคต  

ทางโครงการจัดเตรียมระบบการสนับสนุนหลากหลายรูปแบบไว้เพื่อให้ INNOvator ได้ดําเนิน
กิจกรรมต่อไปท่ามกลางวิถีชีวิตแบบใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนด้านการจัดทําวิดีโอ การเผยแพร่
ข้อมูลผ่านส่ือต่างๆ และ SNS เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเทคโนโลยีของ INNOvator ไปสู่ระดับสากล การ
สนับสนุนการจัดแสดงผลงานท่ัวโลก และการร่วมมือกับองค์กรผู้สนับสนุนในต่างประเทศ รวมท้ังการ
สนับสนุนด้านทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิบัตร จากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การเงิน และผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญา นอกจากน้ี คุณวุฒิ INNOvator จะติดตัวผู้เข้าร่วม
โครงการไปตลอดชีวิต 
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ตัวอย่างการสนับสนุนเพื่อกําหนดมาตรฐานนวัตกรรม 

สนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูล
ในระดับโลก 

จัดทําวิดีโอประชาสัมพันธ์โดยทีมงานมืออาชีพ สนับสนุนการ
เผยแพร่ข้อมูลผ่านส่ือต่างๆ และ SNS ต้ังเป้าผู้เข้าถึงข้อมูลจาก
ท่ัวโลกกว่า 1 ล้านคน!  

สนับสนุนการขยายผลงานสู่
ต่างประเทศ 

สนับสนุนการจัดแสดงผลงานท่ัวโลก ร่วมมือกับองค์กร
ผู้สนับสนุนในต่างประเทศ 

การสนับสนุนแบบมืออาชีพ 
(เช่น การปกป้องทรัพย์สินทาง
ปัญญา) 

สนับสนุนการก่อต้ังธุรกิจใหม่โดยพิจารณาตามความต้องการ
ของแต่ละบุคคล เช่น สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน และผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญา เป็นต้น  
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Ⅲ สาขา Generation Award 

 

1. จุดประสงค์การรบัสมัคร 
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ท่ีเหมาะกับธุรกิจของกลุ่มผู้ประกอบการ โดยอาจจะเป็นสิ่งเล็กๆ  

น้อยๆ ท่ีหลายคนมองข้าม หรือประเด็นปัญหาท่ีถูกค้นพบในชีวิตประจําวันท่ีน่าสนใจ  

กรุณาอ่านทําความเข้าใจรายละเอียดในหัวข้อ “V : ข้อควรระวัง” ก่อนดําเนินการสมัคร 
 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
• ไม่จํากัดอายุ มีช่องทางการติดต่อรายบคุคลอยู่บนโลกน้ี (ไม่จํากัดสัญชาติและภูมิลําเนา) 

• กรณีสมัครด้วยตนเอง : รายบคุคลหรือทีม 

• กรณีเสนอชื่อบุคคลอื่น* : บคุคลหรือกลุ่มผู้ใกล้ชิดท่ีต้องการเสนอชื่อ 
*  ไม่เปิดเผยข้อมูลผู้เสนอชื่อต่อผู้ท่ีถูกเสนอชื่อ 
*   ท้ังน้ีหากเข้าร่วมเป็นทีม หรือ ส่งชื่อผู้สมัครไอเดียท้ังหมดมาในไอเดียเดียว รางวัลท่ีได้รับจะถือว่าเป็น

รางวัลเดียว 
*  สามารถสมัครพร้อมกันได้ท้ัง 2 สาขา (สาขา Disruptive Challenge และ สาขา Generation Award) 
 

3. กําหนดการดําเนนิการ 

คัดเลือกจากองค์กรผู้ใหก้ารสนับสนุน เดือนกันยายน ถึง กลางเดือนตุลาคม 2022 

แจ้งผลผู้ได้รับการเสนอชื่อใหผ่้านเข้ารอบ ช่วงปลายเดือนตุลาคม 2022 

พิธีมอบรางวลั และแนะนําตัวกบัองค์กร
ผู้ให้การสนับสนุน 

ช่วงกลาง ถึง ปลายเดือนพฤศจิกายน 2022 

*กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบรายละเอียดบนเว็บไซต์ 
 

4. การได้รางวัล 
องค์กรผู้ให้การสนับสนุนจะดําเนินการคัดเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลจากไอเดียท่ี

สมัครเข้ามา และหลังจากน้ันจะคัดเลือกผู้ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะได้รับรางวัลสาขา Generation 
Award จากรายชื่อของผู้ได้รับการเสนอชื่ออีกครั้ง นอกจากน้ี หากองค์กรผู้ให้การสนับสนุนต้องการ
สนับสนุนหรือต่อยอดไอเดียดังกล่าวเป็นพิเศษ ผู้ได้รับรางวัลก็มีสิทธ์ิได้รับรางวัลพิเศษอื่นๆ จาก
สปอนเซอร์ด้วย  
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รางวัล Generation Award 
รางวัลจากไอเดียท่ีก้าวล�าขอบเขต “ประสาทสัมผัสท้ังห้าของสัตว์” และ “มิติท่ี 4 ของห้วงเวลา” 

ตัวอย่างรางวัล : เร่ืองน้ีเจ๋งไปเลย!? ลองดูไอเดียของฉันสิ! ทําได้แล้วนะ! เกินความคาดคิดใช่ไหม! เร่ืองแปลก
ใหม่เลย! สะดวกข้ึนด้วย! รสชาติอร่อยล�า! ได้มุมมองใหม่อีก! สื่อได้ด้วยกลิ่นนะ! รับรู้ถึงความห่วงใยได้จริงๆ! มี
ขนาดเล็กแถมเบาได้ขนาดน้ีเลย! บุกเบิกเส้นทางใหม่สู่ห้วงจักรวาล! ไม่ว่าจะอยู่ท่ีไหน ไม่ว่าจะเป็นใคร ไม่ว่า
เมื่อไหร่ ก็รักษาความปลอดภัยและระยะห่างทางสังคมได้ แถมยังเชื่อมต่อกับผู้อื่นได้เช่นกัน! หรือจะเป็น
ประเด็นปัญหาอะไรก็ได้ ท่ีสํานักบริหารโครงการเองก็คาดไม่ถึง 

 
ไอเดียท่ีได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล Generation Award เป็นเงินรางวัลมูลค่า 200,000 

เยน (หรือเทียบเท่า) จากองค์กรผู้ให้การสนับสนุน นอกจากน้ี ในกรณีท่ีได้รับรางวัลพิเศษ อาจมีการ
มอบเงินรางวัลเพิ่มเติมสมทบให้อีกตามการตัดสินใจขององค์กรดังกล่าว 
 

5. รายละเอียดการรบัสมัคร 
กรุณากรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมโครงการตามเว็บไซต์ด้านล่าง
https://www.inno.go.jp 

หัวข้อ ดังต่อไปน้ี 
• ชื่อไอเดีย (ไม่เกิน 100 ตัวอักษร) 
• คําอธิบายไอเดีย (ไม่เกิน 1,200 ตัวอักษร หรือส่งในรูปแบบวีดีโอ หรือผลงาน) 
• สามารถเลือกส่งเอกสารเพิ่มเติมและตัวอย่างผลงานได้ (ไม่บังคับ) 

*  สามารถส่งเอกสารเพิ่มเติมหรือผลงานตัวอย่างได้ ด้วยวิธีการแนบเอกสารผ่านแบบฟอร์มรับ
สมัครภายในเว็บไซต์หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ไปยังสํานักบริหารโครงการ ทางสํานักฯ ไม่รับการส่ง
มอบเอกสารด้วยตนเองท่ีสํานักงาน 

*  ในกรณีท่ีจัดส่งทางไปรษณีย์ วันท่ีบนตราประทับของไปรษณีย์ต้องอยู่ภายในวันสิ้นสุดการรับ
สมัคร ทางสํานักฯ จะไม่ส่งคืนเอกสารท่ีได้รับมา กรุณายอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว 

 

6. วิธีการสมัครทาง SNS (สามารถส่งไอเดียด้วยภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น) 

ในกรณีต้องการส่งไอเดียเป็นภาษาไทย สามารถสมัครได้ท่ีลิงก์ https://www.inno.go.jp/th/ 
สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านทาง Facebook Instagram LINE และ Twitter ได้ กรุณา

ตรวจสอบวิธีการสมัครแต่ละช่องทางจากลิงก์ด้านล่างน้ี 

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

 
② Instagram 

กรุณาสมัครผ่านฟังก์ชั่น Direct Message 
หรือกดติดตาม account ด้านล่าง 
https://www.instagram.com/inno_project/ 

 

https://www.inno.go.jp/
https://www.inno.go.jp/th/
https://www.facebook.com/innovationproject/
https://www.instagram.com/inno_project/
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③ Twitter 
กรุณาสมัครผ่านฟังก์ชั่น Direct Message 
หรือกดติดตาม account ด้านล่าง 
https://twitter.com/inno_project 
 

7. การแนะนาํตัวผูไ้ด้รับรางวัลใหก้ับองค์กรผูใ้หก้ารสนับสนุน 
ในกรณีท่ีองค์กรหรือหน่วยงานผู้ให้การสนับสนุน ต้องการต่อยอดไอเดียของผู้ได้รับรางวัล ทาง

โครงการจะแจ้งไปยังผู้ได้รับรางวัล หากผู้ได้รับรางวัลยินดีท่ีจะเจรจาเพิ่มเติมในรายละเอียด ทาง
โครงการจะจัด Session แนะนําตัวให้กับท้ังสองฝ่าย 
 

8. การคัดเลือกและประกาศผล 
เม่ือสํานักบริหารโครงการตรวจสอบไอเดียภาพรวมในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว จะเข้าสู่ข้ันตอน

การคัดเลือกโดยองค์กรหรือหน่วยงานผู้ให้การสนับสนุนโครงการ INNO-vation บ้า-กล้า-คิด 

ข้ันตอนน้ีจะประเมินเฉพาะเน้ือหาไอเดียเท่าน้ัน (ไม่ประเมินจากเพศ อายุ ประวัติบุคคล หรือ
ผลงานในอดีต) และไม่ประเมินช่องทางการสมัคร (แบบฟอร์มการสมัคร หรือ SNS แต่ละประเภท) 

เม่ือส้ินสุดข้ันตอนการคัดเลือก ทางโครงการจะเปิดเผยรายชื่อผู้ท่ีได้รับการเสนอชื่อ และรายชื่อ
ผู้ได้รับรางวัล จังหวัดท่ีอยู่ในปัจจุบัน และชื่อไอเดียบนเว็บไซต์ 

(ทางโครงการขอสงวนสิทธ์ิไม่ติดต่อกลับไปยังผู้ท่ีไม่ผ่านการคัดเลือก) 
  

https://twitter.com/inno_project
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Ⅳ การจัดการขอ้มูลสว่นบุคคล 

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลท่ีอยู่ ชื่อนามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล หรือข้อมูลอื่นๆ ท่ี
ใช้ระบุเจาะจงตัวตนของบุคคล (รวมถึงข้อมูลท่ีสามารถนําไปใช้ตรวจเทียบกับข้อมูลอื่นๆ ได้อย่าง
ง่ายดาย)  

ทางสํานักบริหารโครงการจะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลท่ีได้รับในข้ันตอนการสมัครเข้าร่วม
โครงการตาม “นโยบายการ จัดการ ข้อ มูล ส่วนบุคคล”  ของ  KADOKAWA ASCII Research 
Laboratories, Inc. ซ่ึงทําหน้าท่ีเป็นสํานักบริหารโครงการ INNO-vation บ้า-กล้า-คิด 

(1) วัตถุประสงค์ในการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลท่ีได้รบัผ่านการสมัครเข้ารว่มโครงการ 
ก. เพื่อแจ้งข้ันตอนการคัดเลือกและผลการคัดเลือก 
ข. เพื่อตรวจสอบและตอบข้อสอบถามแต่ละประเภท 
ค. เพื่อติดต่อในกรณีท่ีมีการจัดงานอีเว้นท์ท่ีเกี่ยวกับโครงการน้ี 

(2) การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลท่ีได้รับผ่านการสมัครเข้ารว่มโครงการ 
ก. วางมาตรการรกัษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกนัการเข้าถึงข้อมูลท่ีไม่ถูกต้อง การ

สูญหาย การรัว่ไหล การลักลอบปลอมแปลงข้อมูล 
ข. ใช้เทคโนโลยีใส่รหัสข้อมูล เม่ือมีการกรอกข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อปกป้องข้อมูลในข้ันตอนการ

ส่ือสาร 
ค. จะไม่มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีทางสํานักบริหารโครงการได้รับในข้ันตอนการสมัครเข้าร่วม

โครงการ นอกเหนือจากวัตถุประสงค์การใช้งานท่ีระบุไว้อย่างชัดเจนล่วงหน้า โดยปราศจาก
ความยนิยอมของเจ้าของข้อมูล ยกเว้นแต่ในกรณท่ีีมีการบังคับใช้ทางกฎหมาย 

 
ช่องทางติดต่อสอบถาม ร้องเรียน และขอคําปรึกษาเก่ียวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล 

ในกรณีท่ีต้องการเปิดเผย แก้ไข หรือยุติการใช้งาน กรุณาติดต่อ  

ชื่อบริษัท : KADOKAWA ASCII Research Laboratories, Inc. 

ท่ีอยู่ : ชั้น 2 อาคาร KS 1-17-8 นิชิคาตะ เขตบุงเคียว กรุงโตเกียว 113-0024 

โทรศัพท์ : (+81) 3-5840-7800 (เบอร์กลาง) (แฟกซ์) 03-5840-7812 

อีเมล : info@lab-kadokawa.com 

ผู้รับผิดชอบการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล : เอจิ โยชิกาวะ 

◆ ตรวจสอบ “นโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล” ของสํานักบริหารโครงการได้จากเว็บไซต์ 
URL：https://www.lab-kadokawa.com/privacy 

 
 

 

 

 

  

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

1. การจัดการเรื่องสัญญาและทรัพย์สินทางปัญญา 
โครงการ INNO-vation บ้า-กล้า-คิด ดําเนินการจัดการเรื่องสัญญาและทรพัย์สินทางปัญญา ดัง

รายละเอยีดต่อไปน้ี 

สาขา Disruptive Challenge 

ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการสาขา Disruptive Challenge จะต้องปฏบิัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปน้ี 

(1) ในข้ันตอนการสมัคร 

ก. เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการป้องกันเทคโนโลยรีั่วไหลสู่ต่างประเทศ ของหน่วนงาน 
Security export control Japan* ต้องไม่มีปัญหาดังต่อไปน้ี 
• ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล End Users List ของกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และ

อุตสาหกรรม 
• เป็นไปตามเงื่ อนไขของระบอบควบคุมการส่งออกสากล (Multilateral Export 

Control Regime : MECR)  
• สามารถดําเนินกิจกรรมได้ตามรายละเอียดใน คู่มือท่ีเกี่ยวข้อง Security Export 

Control Japan 
• มีความน่าเชื่อถือและเสรีภาพทางสังคม ไม่ขัดต่อระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี 

รวมถึงการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาอย่างถูกต้องและเป็นธรรม 

[ข้อมูลอ้างองิ] 

● 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 

● คู่มือท่ีเกี่ยวข้องกบั Security Export Control Japan 
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/tutatu/t07sonota/t07sonota_ji
shukanri03.pdf 

ข. ไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีอิทธิพล หรือบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์กับกลุ่มดังกล่าว 

ค. ในกรณีท่ีผู้ได้รับรางวัลยังไม่บรรลุนิติภาวะ จําเป็นท่ีจะต้องขอความยินยอมจากผู้ปกครอง
หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ ทางสํานักบริหารโครงการพร้อมให้ความช่วยเหลือในกรณีท่ีต้อง
ประสานงานกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแลผลประโยชน์เพื่อขอความเห็นชอบ 

* แนวคิดเร่ืองการควบคุมการส่งออกท่ีเกี่ยวข้องกับความมั่นคง (Security Export Control) ในท่ีน้ีมี
วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันบุคคลท่ีอาจก่อให้เกิดสถานการณ์ตึงเครียด เช่น ประเทศหรือผู้ก่อการร้ายท่ี
ใช้อาวุธ สินค้าทางการทหาร เทคโนโลยี และทรัพย์สินทางปัญญาในลักษณะท่ีเป็นภัยคุกคามต่อ
ความมั่นคงของประเทศญี่ปุ่นและประชาคมระหว่างประเทศ  

เม่ือสํานักบริหารโครงการดําเนินการตรวจสอบและพบว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เหมาะสม
กับการทําสัญญาในโครงการน้ี ทางสํานักบริหารโครงการขอตัดสิทธ์ิการร่วมท้าทายโดยไม่แจ้งผล
การพิจารณา  

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
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/tutatu/t07sonota/t07sonota_jishukanri03.pdf
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(2) หลังจากได้รบัคัดเลือกเป็น Challenger 

ก. เม่ือได้รับคัดเลือกเป็น Challenger ผู้สมัครแต่ละคนจะต้องทําสัญญากับสํานักบริหาร
โครงการเกี่ยวกับระเบียบการดําเนินกิจกรรมในสาขาดังกล่าว เช่น การจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญาและการเก็บรักษาความลับ 

ข. ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น ทรัพย์สินทางปัญญา เช่น สิทธิบัตร ท่ีเกิดข้ึนจาก
การเข้าร่วมโครงการในสาขาดังกล่าว อยู่ภายใต้เงื่อนไขในสัญญาเข้าร่วมโครงการ และ
ถือเป็นเงื่อนไขท่ีผู้ผ่านการคัดเลือกต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติพัฒนาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (Industrial Technology Enhancement Act) มาตราท่ี 17 (Bayh-Dole 
Act ของประเทศญ่ีปุ่น) แต่โดยหลักการพื้นฐาน สิทธ์ิดังกล่าวจะกลับคืนสู่ผู้ผ่านการ
คัดเลือกซ่ึงเป็นผู้คิดค้นและพัฒนาข้ึนมา อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีผู้ผ่านการคัดเลือกสังกัด
อยู่ในองค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ จะไม่ถือว่าเป็นสินทรัพย์ขององค์กรหรือหน่วยงาน
ดังกล่าว ท้ังน้ี Challenger ท่ีอาศัยอยู่นอกประเทศและไม่ได้ถือสัญชาติญ่ีปุ่น อยู่นอก
เงื่อนไขของพระราชบัญญัติพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Industrial Technology 
Enhancement Act) มาตราท่ี 17 (Bayh-Dole Act ของประเทศญ่ีปุ่น) 

ค. ตามท่ีได้แจ้งไปในรายละเอียดข้อ (ข.) ว่า ทรัพย์สินทางปัญญาจะกลับคืนเป็นของ 
Challenger กรุณาปรึกษากับสํานักบริหารโครงการเพื่อให้ข้ันตอนการยื่นจดสิทธิบัตร
เป็นไปอย่างราบรื่น ทางสํานักฯ พร้อมให้การสนับสนุนเรื่องทนายความ 

ง. ในกรณีท่ีผลงานท่ีเกิดข้ึนอยู่ภายใต้ข้อจํากัดเรื่องการส่งออกตามกฎหมายการแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศและการค้าต่างประเทศของญ่ีปุ่น (Foreign Exchange and Foreign 
Trade Act) โดยมีความเส่ียงท่ีจะถูกนําไปใช้งานทางการทหาร การก่อการร้าย หรือเป็น
การพัฒนาอาวุธทําลายล้างรุนแรง ทางโครงการจะยุติการสนับสนุน 

จ. ในกรณีท่ีต้องการถ่ายโอนทรัพย์สินทางปัญญาหรือจดทะเบียนในรูปแบบพิเศษ เช่น การ
อนุญาตให้ใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive License) จะต้องได้รับคําอนุมัติล่วงหน้า 
และต้องรายงานความคืบหน้าแต่ละขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการยื่นเอกสาร การขึ้นทะเบียน 
การดําเนินการ หรือการสละสิทธ์ิ  

สาขา Generation Award 

ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการสาขา Generation Award จะต้องปฏิบัติหรือได้รับการอนุมัติตาม
เงื่อนไขดังต่อไปน้ี 

(1) ในข้ันตอนการสมัคร 

ก. เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการป้องกันเทคโนโลยรีั่วไหลสู่ต่างประเทศ ของหน่วนงาน 
Security export control Japan* ต้องไม่มีปัญหาดังต่อไปน้ี 
• ไ ม่ เกี่ยวข้องกับข้อมูล End Users List ของกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และ

อุตสาหกรรม 
• เป็นไปตามเงื่ อนไขของระบอบควบคุมการส่งออกสากล (Multilateral Export 

Control Regime : MECR)  
• สามารถดําเนินกิจกรรมได้ตามรายละเอียดใน คู่มือท่ีเกี่ยวข้อง Security Export 

Control Japan 
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• มีความน่าเชื่อถือและเสรีภาพทางสังคม ไม่ขัดต่อระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี 
รวมถึงการใช้ทรพัย์สินทางปัญญาอย่างถูกต้องและเป็นธรรม 

[ข้อมูลอ้างองิ] 

● 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 

● คู่มือท่ีเกี่ยวข้องกบั Security Export Control Japan 
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/tutatu/t07sonota/t07sonota_ji
shukanri03.pdf 

ข. ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกฎหมายควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ เพื่อ
ป้องกันผู้ท่ีจะนําไปใช้กับกิจกรรมสุ่มเส่ียง เช่น การนําไปใช้ทางการทหาร การปฏิวัติ หรือ
การผลิตอาวุธจํานวนมาก  

ค. ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกองกําลังต่อต้านสังคม หรือกลุ่มอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องสิทธ์ิในการจด
สิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญาต่างต่างๆ เป็นของผู้สมัคร เน่ืองจากองค์ผู้ให้การสนับสนุนมี
หน้าท่ีในการสนับสนุนเท่าน้ัน  

ง. หากคุณต้องการเก็บไอเดียของคุณเป็นความลับ กรุณาพิจารณาให้ถ่ีถ้วนอีกครั้งก่อนทําการ
สมัคร เน่ืองจากเน้ือหาการสมัครจะถูกนําไปเปิดเผยต่อองค์การท่ีให้การสนับสนุนต่อไป 

*  แนวคิดเร่ือง “Security Export Control” ในท่ีน้ี หมายถึง อาวุธ รวมท้ังความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและ
การขนส่งเพื่อใช้ในการทหาร โดยมีเป้าหมายเพื่อป้องกันผู้ท่ีจะนําไปใช้กับกิจกรรมสุ่มเสี่ยง เช่น การ
ปฏิวัติ หรือการสร้างความอันตรายต่อประเทศชาติ ท้ังในประเทศตนเองและผู้อื่น 

(2) หลังสมัครเข้าร่วมโครงการ 

ก. ในกรณีท่ีไอเดียท่ีได้รับรางวัลอยู่ภายใต้ข้อจํากัดเรื่องการส่งออกตาม กฎหมายการ
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและการค้าต่างประเทศของญ่ีปุ่น (Foreign Exchange 
and Foreign Trade Act) ทางโครงการจะตัดออกจากการคัดเลือก 

ข. ในกรณีท่ีผู้ผ่านการคัดเลือกยังไม่บรรลุนิติภาวะ ทางโครงการจะทําสัญญากับผู้ปกครอง 
ทางสํานักบริหารโครงการพร้อมท่ีจะให้ความช่วยเหลือในกรณีท่ีต้องประสานงานกับ
ผู้ปกครองเพื่อขอความเห็นชอบจากผู้ปกครอง 

 

2. การเก็บรักษาความลับ 
ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ INNO-vation บ้า-กล้า-คิด ในแต่ละสาขาจะต้องเก็บรักษาข้อมูล

ความลับตามรายละเอียดดังต่อไปน้ี  

สาขา Disruptive Challenge 

(1) เก็บรกัษารายละเอียดของไอเดียเป็นความลับจนกระท่ังผ่านข้ันตอนการคัดเลือก 
ทางโครงการจะไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับไอเดียในทุกกรณี รวมท้ังข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ประเมิน ยกเว้นข้อมูลท่ีใช้เปิดเผยในหัวข้อ “III-8 : การคัดเลือกและประกาศผล” 

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
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/tutatu/t07sonota/t07sonota_jishukanri03.pdf
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(2) ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเกบ็รกัษาข้อมูลเป็นความลับ 
ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องไม่เปิดเผยข้อมูลความลับขององค์กรหรือหน่วยงานท่ีได้รับผ่าน
โครงการน้ี ให้แก่บุคคลท่ีสาม หรือใช้งานข้อมูลดังกล่าวในวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจาก
การท้าทาย 

สาขา Generation Award 

(1) เก็บรกัษารายละเอียดของไอเดียเป็นความลับจนกระท่ังได้รับคัดเลือกให้ได้รบัรางวลั 
ทางโครงการจะไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับไอเดียในทุกกรณี รวมท้ังข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ประเมิน ยกเว้นข้อมูลท่ีใช้เปิดเผยในหัวข้อ “III-8 : การคัดเลือกและประกาศผล” 

(2) ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเกบ็รักษาข้อมูลเป็นความลับ 
ผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลความลับขององค์กรหรือหน่วยงานท่ีได้รับผ่าน
โครงการน้ีให้แก่บุคคลท่ีสาม หรือใช้งานข้อมูลดังกล่าวในวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจาก
วัตถุประสงค์ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการน้ี 

 

3. การรกัษาสิทธิมนษุยชนและระเบยีบกฎหมาย 
ในกรณีท่ีการสมัครเข้าร่วมโครงการ INNO-vation บ้า-กล้า-คิด จําเป็นต้องอาศัยข้ันตอนการ

ดําเนินการตามระเบียบกฎหมาย เช่น เป็นการแก้ไขปัญหาเชิงศีลธรรมหรือด้านความปลอดภัย ซ่ึงต้อง
ใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลและต้องอาศัยความยินยอมจากผู้เกี่ยวข้อง ผู้สมัครสามารถดําเนินการขอ
อนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมภายในสํานักบรหิารโครงการได้ กรุณาปรึกษาหารือกับสํานักบรหิาร
โครงการเพื่อให้ข้ันตอนต่างๆ ดําเนินไปอย่างราบรื่น นอกจากน้ี ในกรณีท่ีต้องการร่วมมือกับหน่วยงาน
ในต่างประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาซ่ึงเกิดข้ึนในต่างประเทศ กรุณาตรวจสอบและปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง หากมีข้อสงสัย กรุณาปรึกษากับทนายความภายในสํานักบริหารโครงการ 

โดยเฉพาะการวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Life Science) อาจมีการแก้ไขเปล่ียนแปลง
ระเบียบข้อกําหนดของหน่วยงานต่างๆ กรุณาตรวจสอบเอกสารฉบับล่าสุดอย่างถ่ีถ้วน หากการ
ดําเนินการใดๆ ขัดต่อระเบียบกฎหมายหรือนโยบายท่ีเกี่ยวข้อง ทางโครงการอาจยกเลิกผลการ
คัดเลือกดังกล่าว  

กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกบันโยบายการรักษาศีลธรรมและความปลอดภยั จากเว็บไซต์
ของกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ด้านล่างน้ี 

● ลานวิทยาศาสตร์ชวีภาพ - การดําเนินการจัดการด้านศีลธรรมและความปลอดภยั 
http://www.lifescience.mext.go.jp/bioethics/index.html 

ในกรณีท่ีต้องการวิจัยและสํารวจในประเด็นปัญหาท่ีจําเป็นต้องได้รับความยินยอมจาก
ผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงความเห็นพ้องจากภาคสังคม กรุณาดําเนินการเกี่ยวกับการปกป้องสิทธิมนุษยชน
และผลประโยชน์ต่างๆ ให้เหมาะสม 
  

http://www.lifescience.mext.go.jp/bioethics/index.html
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4. เงื่อนไขจําเป็นในการคัดเลือกรางวัลแต่ละสาขา 
เงื่อนไขจําเป็นในการคัดเลือกแต่ละสาขา มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

เง่ือนไขร่วม 

• เม่ือผ่านการคัดเลือกหรือได้รับรางวัล ผู้สมัครมีความสนใจเข้าร่วมงานพบปะหารือและ
แลกเปล่ียนส่ิงท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการน้ีอย่างกระตือรือร้น 

• สามารถเข้าร่วมในกรณีท่ีทางโครงการจัดการสัมภาษณ์ในข้ันตอนการคัดเลือกแต่ละสาขา 
ทางสํานักบริหารโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายจําเป็นท่ีเกิดขึ้นในกรณีดังกล่าว 

• ในกรณีท่ีผู้สมัครสังกัดองค์กรหรือหน่วยงานใดๆ จะต้องนําส่งใบอนุมัติจากองค์กรหรือ
หน่วยงานท่ีสังกัดหลังผ่านการคัดเลือกหรือในกรณีท่ีได้รับรางวัล ทางสํานักบริหารโครงการ
พร้อมให้ความช่วยเหลือในกรณท่ีีจําเป็นต้องประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานในสังกัด
เพื่อออกใบอนุมัติ 

• ในกรณีท่ีได้รับคัดเลือกให้เข้ารอบ หรือเป็นผู้ได้รับรางวัล ทางโครงการจะเปิดเผยชื่อ 
(เลือกใช้ชื่อเล่นได้) จังหวัดท่ีอยู่อาศัย (ภูมิลําเนา) และชื่อไอเดียบนเว็บไซต์ของโครงการ 

สาขา Disruptive Challenge 

• จะต้องเป็นผู้นําเสนอประเด็นปัญหาทางด้านเทคโนโลยี และลงมือท้าทายแก้ไขปัญหา
เทคโนโลยีดังกล่าวด้วยตนเอง ในกรณีท่ีดําเนินการร่วมกันหลายคน บทบาทหน้าท่ีของแต่ละ
คนจะต้องไม่ซ�าซ้อนกัน 

• มีความรับผิดชอบในการดําเนินการให้บรรลุทุกช่วงระยะการท้าทาย เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติ
จริง 

สาขา Generation Award 

• จะต้องเป็นผู้ท่ีนําเสนอในลักษณะบุคคลหรือกลุ่ม 

• ทางโครงการจะถือว่าเน้ือหาของไอเดีย (รวมถึงเอกสารเพิ่มเติมต่างๆ) เป็นลิขสิทธ์ิของ
ผู้สมัครหรือกลุ่มผู้สมัคร แต่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า องค์กรหรือหน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีคัดเลือกอาจ
กําลังพิจารณาไอเดีย เทคโนโลยี หรือประเด็นปัญหาท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ในกรณีท่ี
ผู้สมัครต้องการเก็บความคิดดังกล่าวเป็นความลับ กรุณาอย่าสมัครเข้าร่วมโครงการ 
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5. ข้อควรระวังในการคัดเลือก 
เง่ือนไขร่วม 

(1) เอกลักษณ์ของไอเดียและรายละเอียดการพัฒนาเทคโนโลยี 

ตลอดระยะเวลาของโครงการ ห้ามขโมยหรือล่วงละเมิดไอเดียและทรัพย์สินทางปัญญาของ
บุคคลท่ีสามอย่างเด็ดขาด กรุณาตระหนักถึงความสําคัญในการไม่ขโมยหรือล่วงละเมิด
ไอเดียและทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นต้ังแต่ข้ันตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ 

(2) การใช้งานโดยทุจริต 

คําว่า “ทุจริต” ท่ีใช้ในเอกสารโครงการน้ี หมายถึง การกระทําท้ังหมดท้ังมวลท่ีขัดต่อข้อ
กฎหมายหรือบทบัญญัติโดยท่ัวไป เช่น การใช้งานส่ิงของท่ีทางโครงการส่งมอบให้เพื่อท้า
ทายประเด็นปัญหาด้านเทคโนโลยี ไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการท้าทาย จะถือ
ว่าเข้าข่ายการทุจริต 

 นอกจากน้ี โครงการน้ียังถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบกองทุนวิจัยเพื่ อการแข่งขัน ซ่ึง
ดําเนินการโดยกระทรวงกิจการภายในประเทศและการส่ือสาร แห่งประเทศญ่ีปุ่น ในกรณีท่ี
พบว่ามีการใช้กองทุนวิจัยเพื่อการแข่งขันโดยทุจริต ข้อมูลจะถูกเปิดเผยตาม “แนวทางการ
ใช้กองทุนวิจัยเพื่อการแข่งขันอย่างเหมาะสม” กรุณาทําความเข้าใจแนวทางปฏิบัติดังกล่าว
ก่อนสมัครเข้าร่วมโครงการ  

[ข้อมูลอ้างอิง] แนวทางการใช้กองทุนวิจัยเพื่อการแข่งขันอย่างเหมาะสม 
https://www8.cao.go.jp/cstp/compefund/shishin_r3_1217.pdf 

(3) การให้ความร่วมมือในการสํารวจข้อมูลหลังสิ้นสุดระยะเวลาสนับสนุน  

ทางโครงการจัดให้มีการสํารวจสถานการณ์ปัจจุบันของผู้ผ่านการคัดเลือก ในระยะเวลา
ต่างๆ เช่น การสํารวจสภาพธุรกิจหลังส้ินสุดโครงการ หรือสถานการณ์หลังผ่านไปประมาณ 
10 ปี เพื่อประเมินศักยภาพของระบบสนับสนุนต่อไปในอนาคต นอกจากน้ี ยังมีการสํารวจ
สถานการณ์ปัจจุบันของผู้ได้รับรางวัลด้วย ทางโครงการขอความร่วมมือในการสํารวจ
ดังกล่าววจากผู้ผ่านการคัดเลือกและผู้ได้รับรางวัล  

สาขา Disruptive Challenge 

(1) การจับคู่กับองค์กรผู้ให้การสนับสนุน 

ผู้สมัครท่ีไม่ผ่านการคัดเลือก (ไม่ได้เป็น Challenger) ทุกคนยังคงได้รับสิทธ์ิในการเข้าร่วม
โปรแกรมจับคู่กับองค์กรผู้ให้การสนับสนุน แต่ผู้สมัครทุกท่านควรต้องทําความเข้าใจในข้อ
ควรระวังท่ีได้ชี้แจงไปบนแบบฟอร์มการรับสมัครน้ี และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อ
เป็นไปตามหลักการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของผู้สมัคร ทางสํานักบริหารโครงการจะ
เป็นผู้สนับสนุนการจับคู่กับองค์กรผู้ให้การสนับสนุน 

(2) การคัดเลือกในกระบวนการต่างๆ 

• สํานักบริหารโครงการจะติดต่อไปยังผู้ได้รับการเสนอชื่อท่ีผ่านข้ันตอนการคัดเลือกเพื่อ
สอบถามความสมัครใจในการเข้าร่วมการคัดเลือก 

• ผู้ดูแลโครงการไม่เข้าแทรกแซงกิจกรรมการท้าทาย 

https://www8.cao.go.jp/cstp/compefund/shishin_r3_1217.pdf
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• เกณฑ์การประเมิน มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

- ความเป็นเอกลักษณ์ : มีไอเดีย หรือจุดเด่นท่ีสอดคล้องต่อการท้าทายประเด็นปัญหา
ด้านเทคโนโลยีเชิงพลิกผัน 

- ความมุ่งม่ันขวนขวาย : มีทัศนคติท่ีต้องการมุ่งม่ันขวนขวายด้วยตนเอง โดยไม่ร้องขอ
หลักฐานหรือเหตุผลจากผู้อื่น 

- ความตระหนักชัดเจน : ตระหนักอย่างชัดเจนเกี่ยวกับประเด็นปัญหาท่ีต้องการท้า
ทาย ท้ังความเป็นไปได้ จุดท่ีเป็นปัญหา มาตรการแก้ไขปัญหา และขอบเขตท่ีอยู่
นอกเหนือส่ิงท่ีรู ้

- จิตวิญญาณท่ีไม่ย่อท้อ : มีความแน่วแน่ต่อประเด็นปัญหาท่ีต้องการท้าทาย และมี
จิตใจเข้มแข็ง พร้อมท้าทายอย่างต่อเน่ืองจนประสบความสําเร็จ 

สาขา Generation Award 

(1) การมอบรางวัล 

• สํานักบริหารโครงการจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครโดยไม่ได้รับอนุญาต
เด็ดขาด 

• ผู้สมัครจะไม่สามารถเจรจาต่อรองกับองค์กรหรือหน่วยงานผู้ให้การสนับสนุนได้ใน
โครงการน้ี ท้ังทางตรงหรือทางอ้อม (เช่น ต่อรองผ่านสํานักบริหารโครงการ) 

• หลังเสร็จสิ้นการคัดเลือกรางวัล Generation Award องค์กรหรือหน่วยงานผู้ให้การ
สนับสนุนสามารถเฝ้าสังเกตการณไ์อเดียของผู้สมัครต่อไปได้ แม้จะเสร็จส้ินการประกาศ
ผลรางวัลแล้วก็ตาม 

 

 

ในกรณีท่ีมีปัญหาใดๆ เกิดข้ึนภายใต้เอกสารฉบับน้ี 
ให้แนวทางการแก้ปัญหาเป็นไปตามกฎและข้อบังคับท้ังหมดตามต้นฉบับภาษาญ่ีปุ่น 
ในกรณีท่ีมีความคลาดเคล่ือนในเรื่องของการตีความด้านภาษา ให้อ้างอิงต้นฉบับภาษาญ่ีปุ่นเป็นสําคัญ 
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