
ขอเชิญผูรับทุนโครงการ BRT สมัครเขารวมกิจกรรม 
ในงานการประชุมวิชาการประจําป โครงการ BRT ครั้งที่ 13 จ.เชียงใหม 

 
 
 
 

โครงการ BRT จะใชเวทีการประชุมวิชาการประจําปโครงการ BRT ครั้งที่ 13 สนับสนุนการบรหิารจัดการ
ความรูดานความหลากหลายทางชีวภาพใหเปนระบบเทียบเทากับพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาสากล จึงจัดใหมีการ
ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐจากความรูดานความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมุงหวังใหเกิดความคิดเชิงสรางสรรคใน
การสื่อสารความรูความหลากหลายทางชีวภาพ  ดวยการทําสิ่งประดิษฐ เชน โมเดลจําลองสัตวที่เคลื่อนไหวได  
(สิ่งประดิษฐที่เคลื่อนไหวไดจะมีความทาทายใหผูชมสนใจมากยิ่งขึ้น) การทําโมเดลการลาเหย่ือของสตัว การทําโมเดล
จําลองสิ่งมีชีวิตที่มองไมเห็นใหมองเหน็ลักษณะประจําชนิดของสิ่งมีชีวิตนั้นๆ หรือการสื่อสารภาพของกลุมสิ่งมีชีวิตที่
คัดเลือก วามีความแตกตางกันอยางไร ทัง้ลักษณะประจําชนิด หรือถิ่นที่อยูอาศัย หรือมีวิถีชีวิตในธรรมชาติที่มีความ
มหัศจรรย เปนตน ทั้งนี้สิ่งประดิษฐดังกลาวสามารถนําไปใชเปนสื่อการเรยีนรู หรือสือ่การเรียนการสอนไดดวย 

กรอบการดําเนินงาน 

1. ผลงานที่จะสงเขาประกวดจะตองมีแนวคิดภายใตกรอบเนือ้หา 5 ขอหลัก ดังนี้    
1.1 เปดโลกส่ิงมีชีวิตที่มองไมเห็นดวยตาเปลา (โลกใบจิ๋ว) : เปนการนําเสนอผลงานที่เกี่ยวของกับสิ่งมีชีวิต
ขนาดเล็ก เชน จุลินทรีย (ยีสต, แบคทีเรีย, เห็ด รา, สาหราย, ไดอะตอม), แพลงกตอนพืชและสัตว และละอองเรณู
ของพืช เปนตน  
1.2 มหัศจรรยส่ิงมีชีวิต : เปนการนําเสนอผลงานที่เกี่ยวของกับความมหัศจรรยของสิ่งมีชีวิตในดานตางๆ เชน 
สิ่งมีชีวิตที่คนพบใหม (new species) สิ่งมีชีวิตที่มีรายงานใหม (new record) สิ่งมีชีวิตที่หายาก/ใกลสูญพันธุ และ
สิ่งมีชีวิตถิ่นเดียวของไทย เปนตน  
1.3 ความหลากหลายกับการใชประโยชน : เปนการนําเสนอผลงานที่เกี่ยวของกับการนําสิ่งมีชีวิตไปใช
ประโยชนในดานตางๆ เชน เชิงพาณิชย ดานสิ่งแวดลอม ดานการเกษตร ดานการแพทย เปนตน 
1.4 เปดโลกใตทะเล : เปนการนําเสนอผลงานที่เกี่ยวของกับความหลากหลายหรือความมหัศจรรยของสิ่งมีชีวิต
ใตทองทะเล เชน ปะการัง กัลปงหา ทากเปลือย  และฟองน้ํา เปนตน 
1.5 วิวัฒนาการ : เปนการนําเสนอผลงานที่เกี่ยวของกับเรื่องวิวัฒนการ เชน การปรับตัว  การพรางตัว และการ
อาศัยอยูรวมกันของสิ่งมีชีวิต เปนตน 

**** หากทานมีไอเดีย นอกเหนือจากนี้ และตองการเสนอมายังโครงการ BRT ทางเรายินดีรับพิจารณา  

2. กรอบ/แนวทางการจัดทาํผลงาน 
2.1 เปนชิ้นงาน หรือสิ่งประดิษฐในรูปแบบเสมือนจริง หรือโมเดล (แบบจําลอง, แบบจําลองแนวคิด) ฯลฯ  
2.2 ตองมีรายละเอียดเรื่องราว หรือคําบรรยายประกอบผลงาน พรอมชื่อผลงาน และรายชื่อคณะผูจัดทํา 
2.3 ตองเปนผลงานที่คงทนถาวร สะดวกตอการดูแลและเก็บรักษา (ไมใชตัวอยางสดหรือของจริง) 
2.4 วัสดุที่ใชจัดทําควรมีน้ําหนักเบา หรือถอดประกอบงาย หรือสะดวกตอการเคลื่อนยาย 
2.5 ตองเปนผลงานที่อยูบนพื้นฐานความรูทางวิชาการภายใตกรอบของโครงการ BRT โดยไมไดลอกเลียนแบบผูอื่น 
2.6 ทุกผลงานจะเปนลิขสิทธิ์รวมกันระหวางผูจัดทําและโครงการ BRT โดยทุกผลงานจะถูกเก็บรักษาไวที่โครงการ 
BRT เพื่อใชประโยชนในการเผยแพรความรูสูสาธารณชนในโอกาสตางๆ ตอไป  

การประกวดสิ่งประดิษฐสรางสรรคทางวิชาการเพื่อรวมจัดนิทรรศการ “จาก
งานวิจัยพื้นฐานสูองคความรูทางชีวภาพ” (รับจํานวนจํากัดเพียง 20 ผลงาน) 

 ดวน! 



3. คุณสมบัติของผูสมัคร 
3.1 ตองเปนนกัวิจัย/นักศึกษาที่ไดรับทุนหรอืเคยรับทุนของโครงการ BRT เทานั้น 
3.2 สามารถสงเขาประกวดไดทั้งในรูปแบบเดี่ยวหรือทีม (กรณีทีม : ตองไมเกิน 2 คน) สามารถสงไดทาน/ทีม 
ละ 1 ผลงาน เทานั้น 

4. รางวัล 
4.1 รางวัลสําหรับผูผานการคัดเลือกเขารอบ 20 ผลงาน   
โครงการ BRT จะทําการคัดเลือกผลงานที่ผานเขารอบเพียง 20 ผลงาน โดยผลงานที่ผานการคัดเลือกจะ

ไดรับสิทธิพิเศษและการสนับสนุน ดังนี ้ 

• ไดรับเงินสนับสนุนการจัดทําผลงาน/สิ่งประดิษฐ ไมเกิน 30,000 บาท/ผลงาน (เบิกจายจริงตาม
ใบเสร็จรับเงิน) 

• ใหสิทธิ์เปนสมาชิก BRT Magazine ฟร ีตลอดระยะเวลา 1 ป  

• ไดรับการยกเวนคาลงทะเบียน คาเดินทาง และคาที่พัก สําหรับการเขารวมประชุมฯ   

• มอบประกาศนียบัตรแกทุกทานที่เปนเจาของผลงาน (ทั้งหัวหนาและลูกทีม)   
4.2 รางวัลยอดเย่ียม 
ทั้ง 20 ผลงานท่ีผานการคัดเลือก จะถูกนําไปจัดแสดงในนิทรรศการ “จากงานวิจัยพื้นฐานสูองคความรูทาง

ชีวภาพ” และมีสิทธิ์เขารวมประกวด เพื่อชิงรางวัลมากมาย ในงานการประชุมวิชาการประจําปโครงการ ครั้งที่ 13 ดังนี้  
รางวัลประเภทความคิดสรางสรรค 

• รางวัลชนะเลิศ : โลเชิดชูเกียรติ, เงินสด 10,000 บาท พรอมประกาศนียบัตร 

• รองชนะเลิศอันดับ 1 : เงินสด 7,000 บาท พรอมประกาศนียบัตร 

• รองชนะเลิศอันดับ 2 : เงินสด 5,000 บาท พรอมประกาศนียบัตร 

• รางวัลชมเชย : จํานวน 3 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท พรอมประกาศนียบัตร 

• รางวัล popular vote : เงินสด 3,000 บาท พรอมประกาศนียบัตร 
รางวัลพิเศษ 2 รางวัล  

• รางวัลนําเสนอ/สื่อสารดีเดน (สุภาพ ชัดเจน ตรงประเด็น) : เงินสด 1,000 บาท พรอม
ประกาศนียบัตร 

• รางวัลแตงกายสําหรับผูนําเสนอผลงานดีเดน เชน แตงกายดวยวัสดุสรางสรรค ซึ่งสอดคลองกับ
ชิ้นงานหรือองคความรูที่ตองการสื่อ  :  เงินสด 1,000 บาท 

5. รายละเอียดและวิธีการสมัคร  
ผูสนใจกรุณากรอกรายละเอียดในแบบฟอรมใบสมัคร ใหเรียบรอย แลวสงมายังฝายเลขานุการโครงการ 

BRT ทั้งนี้ ทานสามารถสงใบสมัครมาไดทั้งทางไปรษณีย และทาง E-mail ตามชื่อและที่อยูในแบบฟอรมใบสมัคร 
หมดเขตรับสมัคร 25 กรกฎาคม 2552 ประกาศผลการคัดเลือกภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2552   



แบบฟอรมใบสมัคร : การประกวดสิ่งประดิษฐสรางสรรคทางวิชาการ 

○ ไมตองการสงผลงาน 
○ ตองการสงผลงาน ดังนี้  

ชื่อผลงาน......................................................................................................................................................................... 

รายละเอียดเกี่ยวกับผูสมัคร/ทีม  

1. ชื่อ-สกุล................................................................................................................................................................ 
สังกัด.......................................................................................................................................................................... 
ที่อยู............................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………….…………………..… 
เบอรโทรศัพท…………..……........…โทรสาร.……………………… e-mail……………………………………………. 

2. ชื่อ-สกุล................................................................................................................................................................. 
สังกัด........................................................................................................................................................................... 
ที่อยู............................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………….…………………….. 
เบอรโทรศัพท…………..……........…โทรสาร.……………………… e-mail……………………………………………. 

แนวคิดการจัดทําผลงาน (กรุณาสะทอนภาพ/วัสดุของผลงานหรือสิ่งประดิษฐของทาน และแสดงใหเห็นวา

ชิ้นงานของทานไดสื่อสารองคความรูประเด็นใด) 

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................. 
งบประมาณ (ไมเกิน 30,000 บาท) ดงัน้ี 

…………………………………………………………………………………..……………………………………………………..... 

…………………………………………………………………………………..…………………………………………………….......... 

หมายเหตุ : หากสงใบสมัครมาทาง E-mail กรุณาโทรศัพทมายืนยันกับโครงการ BRT ดวย 

 

 
                       ………………………………………….. 

   (                             ) 
 วันที่………/…………………/…………. 

ผูสมัคร 

 

 

 
 

ติดตอเรา :  ฝายเลขานุการโครงการ BRT  
73/1 ชั้น 5 อาคาร สวทช. ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กทม. 10400 
โทรศัพท 02-6448150-4 ตอ 532 โทรสาร 02-6448106  

e-mail : wipamat.cha@biotec.or.th, sukanyap@biotec.or.th, warin.not@biotec.or.th 

ผูสนใจกรุณาสงใบสมัครมายังฝายเลขานุการโครงการ BRT ได ต้ังแตบัดนี้ จนถึงวันท่ี 25 กรกฎาคม  2552 
ดาวโหลดเอกสารที่เกี่ยวของไดที่ http://www.biotec.or.th/brt 


