ประกาศคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
เรื่อง การประกวดผลงานสิง่ ประดิษฐนักศึกษา
ประจําปการศึกษา 2552
........................................................
ดวยคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มีนโยบายที่จะสงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษาของคณะครุศาสตร
อุ ต สาหกรรม ที่ มี ค วามสนใจพั ฒ นาสิ่ ง ประดิ ษ ฐ ใ นด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ไ ด แ สดงความรู
ความสามารถ และผลงานสิ่ ง ประดิ ษ ฐ ที่ เ ป น ประโยชน ต อ การพั ฒ นาวิ ช าการ สั ง คม เศรษฐกิ จ และ
ประเทศชาติ
จึงขอเชิญชวนนักศึกษาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมทุกระดับ เสนอผลงานสิ่งประดิษฐตาม
หลั ก เกณฑ ก ารพั ฒ นาสิ่ ง ประดิ ษ ฐ เพื่ อ รั บ ประกาศนี ย บั ต รพร อ มรางวั ล สิ่ ง ประดิ ษ ฐ คณะครุ ศ าสตร
อุตสาหกรรม ประจําปการศึกษา 2552 โดยเปดรับสมัครตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2552 – 28 สิงหาคม 2552
ผูสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ หนวยกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม โทรศัพท
0-2913-2500 ตอ 3226 และ 3272
ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

(ผูชวยศาสตราจารยพนาฤทธิ์ เศรษฐกุล)
คณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

หลักเกณฑการพัฒนาสิง่ ประดิษฐ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มจพ.
ประจําปการศึกษา 2552
เพื่อใหการดําเนินการจัดประกวดสิ่งประดิษฐของนักศึกษาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม เปนไปในดานการพัฒนา
คุณภาพ การสรางนวัตกรรม โดยมุงเนนการสรางทักษะ การคิด วิเคราะหและสรางสรรคผลงานประดิษฐ และสงเสริมการ
สรางนวัตกรรมใหเปนไปตามเกณฑของการพิจารณาคัดเลือกสิ่งประดิษฐคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ประจําปการศึกษา
2552 จึงเห็นสมควรกําหนดหลักเกณฑการพัฒนาสิ่งประดิษฐ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มจพ. ประจําปการศึกษา 2552
ไวดังนี้
1. แนวคิดสิ่งประดิษฐที่สงผลงาน
1.1 ตามแนวทางพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
1.2 สนองตอบสังคม ชุมชนสวนใหญ
1.3 พัฒนาตอยอดสูการพัฒนาดานการศึกษา อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย
2. ระดับการสงผลงานสิ่งประดิษฐของนักศึกษา
2.1 ระดับปริญญาตรี
2.2 ระดับบัณฑิตศึกษา
3. ขอพิจารณาใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ
3.1 ตนทุน
3.2 การเลือกใชวัสดุ
3.3 เปนนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐใหมสามารถนําไปใชประโยชนและนําไปใชงานไดจริง
4. การใหรางวัล
4.1 ทุนคาดําเนินการประดิษฐผลงานที่ผานรอบแรกผลงานละ 15,000 บาท
4.2 รางวัลชนะเลิศ ระดับละ 1 รางวัล ๆ ละ 25,000 บาท พรอมประกาศนียบัตร
และมอบโลใหหนวยงานตนสังกัดของหัวหนาทีมนักศึกษา
4.3 รางวัลรองชนะเลิศ ระดับละ 1 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท พรอมประกาศนียบัตร
4.4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับละ 1 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท พรอมประกาศนียบัตร
4.5 รางวัลขวัญใจสิ่งประดิษฐ (Popular Vote) ระดับละ 1 รางวัล ๆ ละ 2,500 บาท
5. การนําเสนอผลงาน
5.1 ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ
5.2 ชื่อผูประดิษฐ / ภาควิชา / สาขาวิชา/ ชั้นป / อาจารยที่ปรึกษาโครงการ (กรณีมีผูประดิษฐมากกวา 1 คน แตตอง
ไมเกิน 5 คน และตองระบุหัวหนาทีม)
5.3 ที่มาของแนวคิด / ผลงานสิ่งประดิษฐ (แบบ) / ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ / ประมาณการงบประมาณ (ยอดรวม)
6. กําหนดการรับสมัคร
6.1 เปดรับสมัครผลงานประกวดสิ่งประดิษฐ
วันที่ 1 มิถุนายน – 28 สิงหาคม 2552
6.2 ตัดสินผลงานประกวดสิ่งประดิษฐ (โครงราง) รอบแรก
วันที่ 3 กันยายน 2552
6.3 ตัดสินผลงานประกวดสิ่งประดิษฐ (ชิ้นงาน) รอบชนะเลิศ วันที่ 2 กุมภาพันธ 2553

ใบสมัครโครงการประกวดสิ่งประดิษฐนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2552
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

**********************************
1. ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ...............................................................................................................................................
2. รายละเอียดผูประดิษฐ
2.1 ชื่อผูประดิษฐ....................................................................................รหัสนักศึกษา...........................................
ภาควิชา..........................................................สาขาวิชา..............................................................ชั้นป...............
เบอรโทรศัพทมือถือ.....................................................e-mail ......................................................................
ชื่ออาจารยที่ปรึกษาโครงการ................................................................................ภาควิชา................................
2.2 รายชื่อผูประดิษฐรวม (ถามี)
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
ภาควิชา
ชั้นป รหัสนักศึกษา
1.
2.
3.
4.
3. ที่มาของแนวคิด.........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
3.1 ผลงานสิ่งประดิษฐ (ตามแบบแนบทาย).............................................................................................................
3.2 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
3.3 ประมาณการงบประมาณ (ยอดรวม)..................................................................................................................
หมายเหตุ กรณีตองการเพิ่มเติมขอมูลสามารถแนบเอกสารเพิ่มเติมได
ผูประดิษฐหรืออาจารยที่ปรึกษาโครงการที่ประสงคเขารวมโครงการ ไดทราบถึงหลักเกณฑในการประกวด
ครั้งนี้แลว และยินดีปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาวทุกประการ และขอยอมรับผลการตัดสินของคณะกรรมการ
โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
สําหรับเจาหนาที่กรอก
ใบสมัคร

แบบผลงานฯ

ไดรับเมื่อ..................................
ลงชื่อ...................................................
(นางสาวเมลดา กลิ่นมาลี)

ลงนามผูประดิษฐ ....................................................
(.................................................)
ลงนามอาจารยที่ปรึกษาโครงการ....................................................
(................................................)
วันที่ ........ เดือน..................... พ.ศ. ...........
(หมดเขตรับสมัครวันที่ 28 สิงหาคม 2552)

