
 
 
 

รายละเอยีดการประกวดส่ิงประดษิฐ์ 
“ต่อยอดนวตักรรม” ในกจิกรรม CITE PROUD ประจ าปี 2561 

 
1. หลกัการและเหตุผล 

เน่ืองในโอกาสครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ วิทยาลยันวตักรรมดา้นเทคโนโลยีและ
วิศวกรรมศาสตร์ (ท่ีมุ่งเน้นพฒันาบุคลากรท่ีมีความช านาญท างานไดจ้ริง โดยตอ้งมีทั้งทกัษะวิชาชีพ ความคิด
สร้างสรรค์ เขา้ใจธุรกิจ และความเป็นพลเมือง โดยมีความเช่ียวชาญทางเทคโนโลยีเป็นแกนกลาง เพื่อร่วม
ขบัเคล่ือนประเทศไทยตามแนวทาง Thailand 4.0) ได้เล็งเห็นถึงความส าคญัในการสร้างสรรค์ และพฒันา
นวตักรรม เพื่อพฒันาสังคมกา้วไปสู่ยุคของ Thailand 4.0 และ Industry 4.0 จึงไดจ้ดัการประกวด “ต่อยอด
นวตักรรม”  เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักเรียน/นักศึกษาไดน้ าวิชาความรู้ในการสร้างสรรค์ผลงาน
นวตักรรมต่างๆ ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา ส่งผลงานเขา้ร่วมประกวด ชิงเงินรางวลั โล่เกียรติยศ เกียรติบตัร 
และทุนการศึกษาระดบัปริญญาตรีตลอดหลกัสูตรในวิทยาลยันวตักรรมดา้นเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
 
2. วตัถุประสงค์ 

2.1 เพื่อสนับสนุนให้นักเรียน และนักศึกษาได้พฒันาความรู้ ความสามารถ ทกัษะในด้านการคิด
สร้างสรรคน์วตักรรม และเทคโนโลยท่ีีต่อยอดการเรียนรู้ในห้องเรียนสู่การลงมือท า 

2.2 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน และนักศึกษาได้แสดงผลงานและความสามารถในการสร้างสรรค์
นวตักรรม และเทคโนโลย ี

2.3 เพื่อเปิดโอกาสในการศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษาให้แก่ นกัเรียน นกัศึกษาท่ีมีความสามารถทางดา้น
นวตักรรม และเทคโนโลย ี
 
3. กลุ่มเป้าหมาย 

นักเรียนในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)  และระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
มธัยมศึกษาตอนปลาย 



4. หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการประกวด 
4.1 ผู ้สมัครจะต้องเป็นผู ้ท่ีก  าลัง ศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และระดับ

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) มธัยมศึกษาตอนปลาย 
4.2 ผูส้มคัรเขา้ร่วมการประกวดในแต่ละทีม มีจ านวน 1-2 คน 
4.3 การประกวดผลงาน ไม่มีการแบ่งประกวดผลงานระหวา่งผูส้มคัรในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

(ปวช.) และระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) มธัยมศึกษาตอนปลาย 
4.4 ผลงานท่ีส่งเขา้ประกวดจะตอ้งเป็นผลงานท่ีไม่ไดล้อกเลียนมาจากผลงานอ่ืนและไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิ 
4.5 ผลการตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นส้ินสุด 
4.6 ผลงานท่ีส่งเขา้ประกวด และผลงานท่ีไดรั้บรางวลัถือเป็นสิทธ์ของผูเ้ขา้ประกวด 
4.7 สถาบนัท่ีส่งผลงานเขา้ประกวดอยา่งนอ้ย 3 ผลงาน จะไดรั้บค่าสนบัสนุนการเดินทาง  
      สถาบนัละ 1,500 บาท 

 
5. การพจิารณาในรอบคัดเลือก 
 พิจารณาจากเอกสารรายละเอียดผลงาน และคดัเลือกผลงานท่ีผา่นตามขอ้ก าหนด เพื่อเขา้สู่รอบตดัสิน 
โดยผลงานท่ีผา่นเกณฑ์การคดัเลือกจะตอ้งมีคะแนนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 ของคะแนนรวม จากการพิจารณา
ของคณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 
 
6. ก าหนดการ 

ล าดับ กจิกรรม ก าหนดการ 

1 สมัครเข้าประกวด (ผู้สมัครส่งเอกสารการสมัคร) 1 – 27 มีนาคม 2561 

2 ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบคัดเลือก ผ่านทาง http://cite.dpu.ac.th 28 มีนาคม 2561 

3 ทีมที่ส่งผลงานเข้าประกวด น าเสนอผลงานต่อคณะกรรมการใน
งาน CITE PROUD ประจ าปี 2561 ณ ห้องประชุม ปรีดี พนม
ยงค์ (อาคารเฉลมิพระเกยีรติ ช้ัน 6) มหาวทิยาลยัธุรกจิบัณฑิตย์ 

3 เมษายน 2561 

4 ประกาศผลผู้ได้รับรางวลั 3 เมษายน 2561 

 
 
 
 



7. เกณฑ์การพจิารณาตัดสินผลงาน 

การตดัสินผลงานแบ่งออกเป็น 2 รอบ ไดแ้ก่ รอบการคดัเลือก และ รอบการตดัสิน โดยมีเกณฑ ์
การพิจารณาใหค้ะแนน ดงัน้ี 

เกณฑ์ในการพจิารณา รอบคดัเลือก รอบสุดท้าย 
การน าความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษามาต่อยอดนวตักรรม 20 10 
ระดบัความใหม่ของนวตักรรม และเทคโนโลย ี 15 10 
ความสมบูรณ์ของช้ินงาน 15 10 
ประโยชน์ในการใชส้อย 25 10 
ความเป็นไปไดใ้นการน าไปใชไ้ดจ้ริง และการต่อยอดในเชิงพาณิชย ์ 25 10 
รูปแบบและวธีิในการน าเสนอ - 25 
การตอบค าถาม - 25 

รวม 100 100 

 
8. รางวลัส าหรับการประกวด 

1. รางวลัชนะเลิศ 
 - ทุนการศึกษาระดบัปริญญาตรี* 100%   จ านวน 2 ทุน 
 - เงินรางวลั     5,000 บาท 
 - โล่เกียรติยศ และเกียรติบตัร 
2. รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัท่ี 1 
 - ทุนการศึกษาระดบัปริญญาตรี* 50%   จ านวน 2 ทุน 
 - เงินรางวลั     3,000 บาท 
 - โล่เกียรติยศ และเกียรติบตัร 
3. รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัท่ี 2 

- ทุนการศึกษาระดบัปริญญาตรี* 25%   จ านวน 2 ทุน 
 - เงินรางวลั     2,000 บาท 
 - โล่เกียรติยศ และเกียรติบตัร 
*ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกหลัก สูตรของวิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและ

วศิวกรรมศาสตร์ ตลอดหลกัสูตร 
 
 



10. รายละเอยีดในการสมัคร  
10.1. ใบสมคัร 
10.2. รายละเอียดของส่ิงประดิษฐ ์ 

1. ช่ือผลงานส่ิงประดิษฐ ์ 
2. ท่ีมา และความส าคญัของส่ิงประดิษฐ ์
3. วตัถุประสงค ์
4. หลกัการท างาน และ แผนผงัแสดงกระบวนการ 
5. การน าองคค์วามรู้ในหอ้งเรียนมาต่อยอดส่ิงประดิษฐ ์
6. รูปภาพผลงาน (ภาพสี)  
7.ประโยชน์ในการใชส้อย 
8. การต่อยอดในเชิงพาณิชยใ์นอนาคต 

ส่งเอกสารมาท่ี  Email : Bunchai.sae@dpu.ac.th 
 
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เติม 
อาจารยบุ์ญชยั แซ่ส้ิว  
โทรศพัท ์: 084-642-4983  หรือ 02-954-7300 ต่อ 594, 498 Email : Bunchai.sae@dpu.ac.th 
วทิยาลยันวตักรรมดา้นเทคโนโลยแีละวศิวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
110/1-4 ถนนประชาช่ืน ทุ่งสองหอ้ง หลกัส่ี กทม 10210   http://cite.dpu.ac.th/gallery/24/ 
 
    รายละเอยีดเพิม่เติม สแกนที ่QR Code หรือ http://cite.dpu.ac.th/news/26/ 
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