
 

 

 
 
 
 
 

The Young Electronic Innovation Inventor Contest, 1st 

โครงการประกวดนักประดิษฐ์นวัตกรรมอเิล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 1 

หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
......................................................................................................................................................................... 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  

มีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริม กระตุ้นให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้มีโอกาสพัฒนาทักษะ ความสามารถและสนใจ
สิ่งประดิษฐ์ เพ่ือให้ความรู้และความเข้าใจแก่เยาวชนในการใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ให้เกิดประโยชน์ในเชิง
สร้างสรรค ์ไม่ก่อให้เกิดปัญหาและไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม โดยเยาวชนในเขตภูมิภาคเป็นกลุ่มเป้าหมายหนึ่งที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์โดยตรง ทั้งในด้านการศึกษา และในชีวิตประจ าวัน การให้ความรู้แก่เยาวชน
จึงเป็นวิธีการหนึ่งในการเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ให้กับประชาชน ตลอดจนเป็น
แนวทางในการสร้างบุคลากรที่มีความรู้และความเข้าใจในวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อย่างถ่องแท้ สามารถสร้างและ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 ในขณะเดียวกัน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้มีก าหนดการในการจัด
งานวันเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2561 ขึ้นในวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2562 หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น เพ่ือการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้และความเข้าใจแก่เยาวชน และเป็นการสร้าง
เครือข่ายในพัฒนาด้านการศึกษาในโอกาสต่อไป 
          
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 2.2 เพ่ือสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมความเข้าใจในการศึกษาด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ กับ
นักเรียน นักศึกษา 
 2.3 เพ่ือพัฒนาเครือข่ายด้านการศึกษาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 
 
 



 

 

3. เป้าหมาย 
 นักเรียน นักศึกษา : นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาอาชีวศึกษาในระดับ ปวช. 
ปวส. หรือเทียบเท่าท้ังของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และท่ัวประเทศ 
4. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2562 
5. สถานที่ด าเนินโครงการ 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
6. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
           หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 

7. กิจกรรมการด าเนินงาน 
          7.1 ขั้นเตรียมการ 
  7.1.1 ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เพ่ือหาแนวทางการ
ด าเนินงานก าหนดวัตถุประสงค์ และวางแผนโครงการ 
                 7.1.2 จัดท ารายละเอียดโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ 
           7.2 ขั้นด าเนินการ 
  7.2.1 ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ (1-31 มกราคม 2562)  
  7.2.2 คณะกรรมการประจ าหลักสูตรประชุมคัดเลือกหัวข้อโครงการจากผู้สมัครและและประกาศผล
ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน (1-2 กุมภาพันธ์ 2562)/ (จ านวนไม่เกิน 20 กลุ่มๆ ละไม่เกิน 3 คน) 
  7.2.3 จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ส าหรับโครงการที่ได้รับคัดเลือก (3-13 กุมภาพันธ์ 2562) 
(งบประมาณไม่เกิน 500 บาทต่อโครงการ) 
  7.2.4 จัดท าโครงการและประกาศผลการประกวด (14-15 กุมภาพันธ์ 2562) 
           7.3 ขั้นสรุปประเมินผลและปรับปรุงงาน 
              7.3.1 วิเคราะห์ และสรุปผลการประเมินโครงการและสรุปผลโครงการ 
                 7.3.2 รายงานผลการด าเนินโครงการ 
 

8. รายละเอียดของงบประมาณที่ใช้ 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 
 8.1 วัสดุและอุปกรณ์ส าหรับนวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
   (จ านวน 20 กลุ่มๆละ 500 บาท) 10,000 บาท 
 8.1 เงินรางวัลการแข่งขัน 
   รางวัลชนะเลิศ  (1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท) 2,000   บาท 
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (1 รางวัลๆ ละ 1,500 บาท) 1,500   บาท 
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (3 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท) 3,000   บาท 
 8.3 เอกสารและวัสดุส านักงาน 1,500   บาท 
     รวมจ านวนทั้งสิ้น  18,000 บาท (หนึ่งหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) 

 



 

 

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ท าการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
กับนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนทั่วไป เพ่ือพัฒนาเครือข่ายและเปิดโอกาสด้านการศึกษาในอนาคต 
 
           
 
         ลงชื่อ 
         (อาจารย์ธนวัฒน์  สอนเณร) 
                                                            ประธานหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
                                                         ผู้เสนอ/รับผิดชอบโครงการ 
 
         ลงชื่อ............................................... 
             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันต์  อินทุวงศ์) 
          คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
                                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
กติกาการแข่งขัน 

1. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นนักเรียนในระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาอาชีวศึกษาในระดับ ปวช. ปวส. 
หรือเทียบเท่า ทีมละไม่เกิน 3 คน และมีสามารถรวมทีมตา่งสถาบันการศึกษาได้ (จ านวนไม่เกิน 20กลุ่ม) 

2. หัวข้อนวัตกรรมที่น าเสนอต้องเป็นผลงานที่เก่ียวข้องด้าน ไฟฟา้ หรืออิเล็กทรอนิกส์ หรือคอมพิวเตอร์ ที่สามารถ
น าไปใช้งานได้จริง โดยใช้งบประมาณทั้งหมดไม่เกิน 500 บาท 

3. อุปกรณ์ในงบประมาณทั้งหมดไม่เกิน 500 บาท ฝ่ายจัดการแข่งขันเป็นผูจ้ัดเตรียมให้ ส่วนเครื่องมือที่ใช้แต่ละทีม
ต้องจัดเตรียมมาเอง 

4. การให้คะแนนแบ่งเปน็สองภาค คือการออกแบบและสร้างผลงาน 50 คะแนน การน าเสนอผลงานทีมละไม่เกิน 
15 นาที 50 คะแนน และการตดัสินของกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นที่สิน้สุด 

5. รางวัลการแข่งขัน  
   รางวัลชนะเลิศ                  1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท  
   รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 1        1 รางวัลๆ ละ 1,500 บาท  
   รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 2        3 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท  

 
ก าหนดการ 

วัน/เวลา รายการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1-31 มกราคม 2562 ประกาศรับสมัครและรับสมัครผู้เข้าร่วม

โครงการ 
หลักสูตรวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ 

 

1 กุมภาพันธ์ 2562 ประชุมคัดเลือกหัวข้อโครงการจากผู้สมัคร  
2 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน  
3-13 กุมภาพันธ์ 2562 จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ส าหรับโครงการ

ที่ได้รับคัดเลือก 
 

14 กุมภาพันธ์ 2562 
(9.00 น. – 10.00 น.) 

ชี้แจงกติกาการแข่งขัน  

14 กุมภาพันธ์ 2562 
(10.00 น. – 16.00 น.) 

การแข่งขันออกแบบและสร้างนวัตกรรม  

15 กุมภาพันธ์ 2562 
(8.30 น. – 9.00 น.) 

จับฉลากเรียงล าดับการน าเสนอผลงาน  

15 กุมภาพันธ์ 2562 
(9.00 น. – 15.00 น.) 

น าเสนอผลงาน  

15 กุมภาพันธ์ 2562 
(15.00 น. – 15.30 น.) 

ประกาศผลการแข่งขัน  

15 กุมภาพันธ์ 2562 
(15.30 น.) 

มอบรางวัลการแข่งขัน  

  
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Application Form, The Young Electronic Innovation Inventor Contest, 1st 

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดนักประดิษฐน์วัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที ่1 

หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
......................................................................................................................................................................... 

 
1.ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)................................................................................................................................ 
       (English).................................................................................................................................. 
2.สมาชิกผู้เข้าร่วมแข่งขัน 
 2.1 ……………………………………...……………............…สถานการศึกษา…………………………………………………. 
 2.2 ………………………………...……………….........………สถานการศึกษา…………………………………………………. 
 2.3 ............................................................…..........สถานการศึกษา…………………………………………………. 
3.ผู้ควบคุมทีม  
 อาจารย์...................................................................สถานการศึกษา………………………………………………… 
 หมายเลขโทรศัพท์...................................................อีเมล...................................................... ................. 
4.รายการอุปกรณ์ที่ต้องการ (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน) 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 



 

 

5.รายละเอียดโครงการ (วงจร บล็อกไดอะแกรม หลักการเบื้องต้น) 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ใบสมัครสแกนเป็นไฟล์ .pdf ส่งมาที่ sornnen@gmail.com ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 
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