ประกาศคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครประกวดผลงานสิ่งประดิษฐนักศึกษา
ประจําปการศึกษา 2553
........................................................
ตามประกาศคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม เรื่ อง การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐนัก ศึกษา
ประจําปการศึกษา 2553 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2553 เชิญชวนนักศึกษาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมทุกระดับ
เสนอผลงานสิ่งประดิษฐ โดยเปดรับสมัครตั้งแตวันประกาศรับสมัคร จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2553
ความทราบแลวนั้น แตเนื่องจากมีนักศึกษาจํานวนหนึ่งมีความประสงคสงผลงานเพิ่มเติม ในการนี้
คณะกรรมการ จึงพิจารณาขยายเวลาสงผลงาน โดยเปดรับสมัครตั้งแตบัดนี้ จนถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2553
สวนกําหนดการและการรับสมัครตามรายละเอียดทายประกาศ ทั้งนี้ใหสงใบสมัคร หรือสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมไดที่ หนวยกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม โทรศัพท 0-2913-2500 ตอ 3226 และ 3272
ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2553

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล)
คณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

หลักเกณฑการพัฒนาสิง่ ประดิษฐ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มจพ. ครั้งที่ 2
ประจําปการศึกษา 2553
เพื่อใหการดําเนินการจัดประกวดสิ่งประดิษฐของนักศึกษาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม เปนไปในดานการพัฒนาคุณภาพ
การสรางนวัตกรรม โดยมุง เนนการสรางทักษะ แนวคิด วิเคราะหและสรางสรรคผลงานประดิษฐ และสงเสริมการสรางนวัตกรรม
ใหเปนไปตามเกณฑของการพิจารณาคัดเลือกสิ่งประดิษฐ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ประจําปการศึกษา 2553 จึงเห็นควรกําหนด
หลักเกณฑการพัฒนาสิ่งประดิษฐ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มจพ. ครั้งที่ 2 ประจําปการศึกษา 2553 ไวดังนี้
1. แนวคิดสิ่งประดิษฐที่สงผลงาน
1.1 ตามแนวทางพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว
1.2 สนองตอบสังคม ชุมชนสวนใหญ
1.3 พัฒนาตอยอดสูการพัฒนาดานการศึกษา อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย
2. การสงผลงานสิง่ ประดิษฐของนักศึกษา เปนผลงานสิ่งประดิษฐของนักศึกษาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ดังรายละเอียดดังนี้
2.1 ระดับปริญญาตรี
2.2 ระดับบัณฑิตศึกษา
2.3 หรือระดับปริญญาตรี รวมกับระดับบัณฑิตศึกษา หรือตางสาขาก็สามารถรวมกันได
3. ขอพิจารณาใหคะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ
3.1 ตนทุน
3.2 การเลือกใชวัสดุ
3.3 เปนนวัตกรรมหรือสิง่ ประดิษฐใหมที่สามารถนําไปใชประโยชนและนําไปใชงานไดจริง
3.4 เปนนวัตกรรมหรือสิง่ ประดิษฐที่เปนตนแบบ เพื่อนําไปพัฒนาตอได
4. การใหรางวัล เปนทุนการศึกษาตามรายละเอียด ดังนี้
4.1 สิ่งประดิษฐหรือผลงานที่ผานการพิจารณาในรอบแรก จะไดทุนสนับสนุนในการดําเนินการ ผลงานละไมเกิน 15,000 บาท
4.2 รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลละ 25,000 บาท พรอมประกาศนียบัตร และมอบโลใหภาควิชาที่หัวหนาทีมนักศึกษาสังกัด
4.3 รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พรอมประกาศนียบัตร
4.4 รางวัลขวัญใจสิง่ ประดิษฐ (Popular Vote) 1 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
4.5 ผลงานที่ผานเขารอบชิงชนะเลิศจะไดรับใบประกาศนียบัตร
5. ผลงานชนะเลิศ ไดรับสิทธิ์นําไปเผยแพรในวารสารวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรม พระจอมเกลาพระนครเหนือ และคณะ
อาจจะดําเนินการจดสิทธิบัตรตามความเหมาะสมตอไป
6. การนําเสนอผลงาน
6.1 ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ
6.2 ชื่อผูประดิษฐ/ภาควิชา/สาขาวิชา/ชั้นป/อาจารยที่ปรึกษาโครงการ (กรณีทํารวมกันตองไมเกิน 5 คน โดยตองระบุชื่อ
หัวหนาทีม)
6.3 ที่มาของแนวคิด/ โครงรางผลงานสิ่งประดิษฐ / ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ / ยอดรวมประมาณการงบประมาณทั้งหมด
6.4 สถานที่ติดตอ คุณเมลดา กลิ่นมาลี งานบริการการศึกษา หนวยกิจการนักศึกษา สํานักงานคณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
โทรศัพท 02 9132500 ตอ 3226, 3272
7. กําหนดการรับสมัคร
7.1 เปดรับสมัครผลงานประกวดสิ่งประดิษฐ
7.2 ผูที่สงผลงานเขาประกวดตองนําเสนอผลงาน (โครงราง) รอบแรก
7.3 ตัดสินผลงานประกวดสิ่งประดิษฐ (โครงราง) รอบแรก
7.4 ตัดสินผลงานประกวดสิ่งประดิษฐ (ชิ้นงาน) รอบชิงชนะเลิศ
--------------------------------

ตั้งแตบัดนี้ จนถึง วันที่ 8 ตุลาคม 2553
วันที่ 20 ตุลาคม 2553 เวลา 9.00 น.
วันที่ 22 ตุลาคม 2553
วันที่ 2 กุมภาพันธ 2554

ใบสมัครโครงการประกวดสิ่งประดิษฐนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2553
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 8 ตุลาคม 2553)

