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คูมือ 

การประกวดนวัตกรรมเทอรโมอิเล็กทริก ระดับประเทศ ป  2560 

Thermoelectric Invention Fair 2017 (TIF 2017) 
วันที่ 1สิงหาคม 2560  

เวลา 9.00-16.00 น.  

ณ หอประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
       

เกณฑการประกวดนวัตกรรมเทอรโมอิเล็กทริก 
 

 ระดับชั้นการประกวดนวัตกรรมเทอรโมอิเล็กทริก 

ระดับชั้นการการแขงขันแบงเปน 2 ระดับไดแก 1) ระดบัมัธยมศึกษาและ 2) ระดับอุดมศึกษา โดยแตละทมี

ประกอบดวยนักเรียนจํานวนไมเกิน 3 คนและอาจารยทีป่รกึษาไมเกิน 2 คนซึ่งประกอบดวยอาจารยที่ปรึกษา

หลักและอาจารยที่ปรึกษารวม 

 เงื่อนไขการสงผลงาน 

1) การแขงขันการประกวดนวัตกรรมเทอรโมอิเล็กทริก เปนของนักเรียนหรือนักศึกษา 

2) ไมเปนนวัตกรรมทีเ่กิดจากการลอกเลียนแบบผูอื่นถาเปนนวัตกรรมที่มีการปรับปรงุพัฒนาตอยอดตองมกีาร

ระบุแหลงที่มาของนวัตกรรมเดมิ 

3) ขอมูลและรูปภาพที่นํามาประกอบตองไมละเมิดลิขสทิธิ์และตองอางองิแหลงทีม่าใหชัดเจนในกรณลีะเมิด

ลิขสิทธิ์ใดๆคณะกรรมการตัดสินจะไมมสีวนเกี่ยวของ 

4) ไมเปนนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐที่เคยไดรบัรางวัลระดับชาติ 

 

หมายเหต1ุ. ในกรณีที่ตรวจพบวานวัตกรรมใดไมเปนไปตามเงื่อนไขขางตนจะถกูตัดสิทธิจ์ากการแขงขันหรอื

ยกเลกิรางวลั 

2. รางวัลระดับชาติหมายถึงรางวลัซึง่ไดรับจากงานประกวดที่มีหรือทีจ่ัดโดยองคกรของรัฐเชน 

กระทรวงทบวงกรมรวมทั้งที่จัดโดยสมาคมตางๆทีเ่ปดรับสมคัรโครงงานจากสถานศึกษาทั่วประเทศ 
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รายละเอียดการประกวดนวัตกรรมเทอรโมอิเล็กทริก 

ทีมที่ประสงคจะสงนวัตกรรมเทอรโมอเิลก็ทริกเขาประกวด จะตองสงเอกสารตางๆ เพื่อใหคณะกรรมการใช

เปนขอมลูประกอบการพจิารณา ดังตอไปนี ้

 ใบสมัครเขารวมการประกวดนวัตกรรมการประยกุตใชเทอรโมอิเล็กทริก(หนาที่8)  

 ขอเสนอนวัตกรรมการประยุกตใชเทอรโมอิเล็กทริก(หนาที9่) ประกอบไปดวย 

1. ชื่อนวัตกรรมเทอรโมอเิล็กทรกิ  

2. ผูจัดทํานวัตกรรม 

3. รายชื่อครูที่ปรึกษา 

4. ที่มาและความสําคัญของการทําโครงงาน  

5. วัตถุประสงคในการทําโครงงาน  

6. หลักการหรือแนวคิดทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีที่ใชในการทํานวัตกรรม 

7. การออกแบบนวัตกรรมโครงงาน แบงออกเปน 

 7.1 ภาพรางหรอืแผนผังแสดงลกัษณะของนวัตกรรม 

 7.2 อธิบายการทํางานของนวัตกรรม 

8. จุดเดนหรือความคิดสรางสรรค  

9. ประโยชนและแนวทางการนํานวัตกรรมไปประยุกตใช  
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ขั้นตอนการทํานวัตกรรมการประยุกตใชเทอรโมอิเล็กทริก 
 การทํานวัตกรรมการประยกุตใชเทอรโมอเิลก็ทริก เปนการทํางานอยางเปนขั้นตอนบนพื้นฐานของ

กระบวนการออกแบบ ดวยความคิดสรางสรรค ตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดการทํานวัตกรรม 

 รายละเอียดในข้ันตอนการทํานวัตกรรมการประยุกตใชเทอรโมอเิลก็ทริก เปนดงันี ้

1. ระบุปญหา (Problem Identification) 

 ทําความเขาใจปญหาที่ตองการแกไข วิเคราะหปญหาโดยหาเงื่อนไขหรือขอจํากัดของสถานการณ

นั้นเพื่อกําหนดขอบเขตของปญหา ซึ่งจะนําไปสูการสรางนวตักรรมหรือวิธีการในการแกปญหา 

2. รวบรวมขอมูลและแนวคิดที่เก่ียวของกับปญหา (Related Information Search) 

 ตรวจสอบแนวทางการแกปญหาและประเมินความเปนไปไดถึงขอดีและขอจํากัดในการทํา

นวัตกรรม โดยการรวบรวมขอมลูและแนวคิดทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยทีี่เกี่ยวของกับนวัตกรรม 

3. ออกแบบวิธีการแกปญหา (Solution Design) 

 เปนการประยุกตใชขอมลูและแนวคิดที่เกี่ยวของเพือ่การออกแบบนวัตกรรมหรอืวิธีการในการ

แกปญหา โดยคํานึงถึงทรพัยากร ขอจํากัดและเงื่อนไขตามสถานการณที่กําหนด 

4. วางแผนและดําเนนิการแกปญหา (Planning and Development) 

 เปนการกําหนดลําดับขั้นตอนของการสรางนวัตกรรมหรอืวิธีการ แลวลงมือสรางนวัตกรรมหรือ

พัฒนาวิธีการเพือ่ใชในการแกปญหา 

5. ทดสอบ ประเมินผล และปรบัปรุงแกไขวิธีการแกปญหาจากนวัตกรรม (Testing, Evaluation and 

Design Improvement) 

 เปนการทดสอบและประเมินการใชงานของนวัตกรรมหรอืวิธีการ โดยผลที่ไดอาจนํามาใชในการ

ปรับปรงุและพัฒนาใหมีประสิทธิภาพในการแกปญหาไดอยางเหมาะสมทีสุ่ด 

6. นําเสนอวิธีการแกปญหา ผลการแกปญหาจากนวัตกรรม (Presentation) 

 เปนการนําเสนอแนวคิดและขั้นตอนการแกปญหาของการสรางนวัตกรรมหรือการพฒันาวิธีการ 

ใหผูอื่นเขาใจและไดขอเสนอแนะเพื่อการพฒันาตอไป 
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การแสดงผลงาน 

 การแสดงผลงานดวยแผนนําเสนอนวัตกรรม 

 แผนนําเสนอโครงงานเปนกระดาษไวนิลหรืออื่นๆขนาดA0หรือประมาณ80 x 120 cm2จํานวน 1 

แผนและควรมีขอความเนื้อหาประกอบแผนนําเสนอโครงงานที่สําคัญดังนี ้

1) ช่ือโรงเรียน 

2) ช่ือนวัตกรรม 

3) ช่ือผูทํานวัตกรรม 

4) ช่ือครูที่ปรกึษา 

5) บทคัดยอ 

6) วัตถุประสงคของโครงงาน 

7) สรุปแนวคิดที่ใชในการทํานวัตกรรมการประยุกตใชเทอรโมอิเล็กทริก(ผังหรือตาราง)  

8) วิธีการทํางานของนวัตกรรม 

9) สรุปผลการดําเนินงาน 

 นวัตกรรมที่สรางตองสามารถทํางานไดจรงิ ในกรณีที่นวัตกรรมเปนแบบจําลอง ตองสามารถแสดง

การทํางานและสามารถอธบิายถึงมาตราสวนเพือ่การพฒันาสูการสรางนวัตกรรมที่นําไปใชงานจริงได 

โดยไมกําหนดขนาดของนวัตกรรม 

 นําเสนอนวัตกรรมตอคณะกรรมการและตอบขอซักถามใชเวลาประมาณ 15 นาที แบงเปน

นําเสนอไมเกิน 10 นาที และตอบขอซักถามประมาณ 5 นาที 

 คณะกรรมการ 

oประกอบไปดวย อาจารยมหาวิทยาลัย นักวิจัยหรือนักวิชาการ จํานวน 5 คน  

oคณะกรรมการจะคัดเลือกทีมที่มีคะแนนรวมสงูสุดของแตละระดับชั้นเพื่อรบัรางวัลตามที่กําหนด 

หากทีมใดมีคะแนนรวมเทากันใหยึดถือคําตัดสินของคณะกรรมการ 

 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนทีส่ิ้นสุด 
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เกณฑการตัดสิน 

 เกณฑการใหคะแนน 

 การประกวดนวัตกรรม คณะกรรมการจะใชเกณฑพจิารณาการใหคะแนนตามหัวขอตางๆ ดังนี ้

1. ผลลพัธของนวัตกรรม 25 คะแนน 
 1.1 นวัตกรรมสามารถแกปญหาไดภายใตสถานการณและเงือ่นไข 10 คะแนน 

 1.2 นวัตกรรมสามารถทดสอบการทํางานซ้ําได  5 คะแนน 

 1.3 นวัตกรรมสามารถนําไปประยกุตใชไดในชีวิตประจําวัน  

 หรือมีประโยชนในวงกวาง 10 คะแนน 

2. กระบวนการออกแบบและการทํางาน 25 คะแนน 

 2.1 มีการทํางานตามกระบวนการออกแบบครบถวน 10 คะแนน 

 2.2 มีการทํางานตามกระบวนการออกแบบแตละขั้นไดถูกตองและมีคุณภาพ 15คะแนน 

3. ความคิดสรางสรรค 25 คะแนน 
 3.1นวัตกรรมหรอืวิธีการมีความแปลกใหม 10 คะแนน 

 3.2 นวัตกรรมมีความปลอดภัย มีความเหมาะสมกบัผูใชงาน  

 และคํานึงถึงสิ่งแวดลอม 5 คะแนน 

 3.3 กระบวนการสรางนวัตกรรมหรอืวิธีการ มีความริเริ่มสรางสรรค 10 คะแนน 

4. การนําเสนอ  25 คะแนน 

 4.1 นําเสนอไดเปนลําดับขั้นตอนนาสนใจและเขาใจงาย 5คะแนน 

 4.2 ตอบคําถามไดเปนเหตุเปนผล ถูกตองตามหลกัวิชาการ  

 ชัดเจน กระชับ ไดใจความ 5คะแนน 

 4.3 การมีสวนรวมของสมาชิกภายในกลุม 5 คะแนน 

 4.4 การนําเสนอผลงานตามเวลาทีก่ําหนด 5 คะแนน 

 4.5 แผนนําเสนอโครงงานออกแบบไดนาสนใจ เขาใจงาย 5คะแนน 
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 เกณฑการใหรางวัลและเงินรางวัล 

คะแนนระหวางรอยละ 80 - 100 ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง 

คะแนนระหวางรอยละ 70 - 79 ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน 

คะแนนระหวางรอยละ 60 - 69 ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

รางวัลชมเชย (จํานวนรางวลัและระดับคะแนนอยูในดลุพินจิของคณะกรรมการ) 

 ทีมทีผ่านเกณฑการใหคะแนนแตละระดับชั้นที่ไดรบัคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก จะไดรบัเงิน

รางวัล  

ซึ่งมรีายละเอียดดังนี ้

 oทีมทีม่ีคะแนนสงูสุดอันดับที่ 1 จะไดรับเงินรางวัล 5,000 บาท พรอมเกียรตบิัตร 

 oทีมทีม่ีคะแนนสงูสุดอันดับที่ 2 จะไดรับเงินรางวัล 4,000 บาท พรอมเกียรตบิัตร 

 oทีมทีม่ีคะแนนสงูสุดอันดับที่ 3 จะไดรับเงินรางวัล 3,000 บาท พรอมเกียรติบัตร 

 oทีมที่ไดรับรางวัลชมเชย 2 รางวัล ไดรับเงินรางวัลทีมละ 1,000 บาทพรอมเกียรติบัตร 

 

การรับสมัคร 

สงใบสมัครเขารวมแขงขัน (ตามแบฟอรมแนบทาย) มายัง ศูนยความเปนเลิศดานพลังงานทางเลือก

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถนนนิตโย ตําบลธาตุเชิงชุม อาํเภอเมือง 

จังหวัดสกลนคร  47000หรอืสงมาที่ e-mail:   w_hussakorn@hotmail.com 

หมดเขตรับสมัคร  วันที่ 25 กรกฎาคม 2560และ 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเ์ขารวมแขงขันในวันที่ 29 กรกฎาคม2560 

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ หรรษกร วรรธนะสาร โทร 099-474-6269 

 

mailto:w_hussakorn@hotmail.com
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1. ชื่อนวัตกรรม 

ภาษาไทย:...................................................................................................................................................... 

ภาษาอังกฤษ: ................................................................................................................................................. 

2. โรงเรียน ................................................................................... สังกัด........................................................... 

ที่อยู...........................................…..ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต...................................... 

จังหวัด....................................................................รหสัไปรษณีย................................................................... 

โทรศัพท......................................................................โทรสาร...................................................................... 

3. ขอมูลนักเรียนผูสมัคร 

3.1. ชื่อ –สกลุ ..….……………..........…………….....…………ช้ัน ………….….. โทรศัพท ….………………………..…. 

3.2. ชื่อ –สกลุ ..….……………..........…………….....…………ช้ัน ………….….. โทรศัพท ….………………………..…. 

3.3. ชื่อ –สกลุ ..….……………..........…………….....…………ช้ัน ………….….. โทรศัพท ….………………………..…. 

4. อาจารยที่ปรึกษา 

4.1 อาจารยทีป่รึกษาหลัก ช่ือ – สกลุ………………………….....………………………………………………………………. 

โทรศัพท ….………………………..……………………. E-mail ………………........………………………………………..…..… 

4.2 อาจารยทีป่รึกษารอง ช่ือ – สกุล….………………………………………..………………………………………………….. 

โทรศัพท ….………………………..……………………. E-mail …………………......……………………………………..…..… 

ผูบริหารสถานศึกษา ครูทีป่รึกษา และนกัเรียนที่ประสงคเขารวมแขงขัน ไดทราบถึงหลกัเกณฑในการแขงขัน

ครั้งนี้ และยินดีปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาวทุกประการ และยอมรับวาผลการตัดสินของคณะกรรมการถือ

เปนเด็ดขาด โดยไมมเีงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 

 

 

 

ผูบริหารสถานศึกษา 

ลงนาม............................................................... 

(......................................................................) 

ตําแหนง .................................................................. 

วันที่ …..…. เดือน ……………...….. พ.ศ........... 

พรอม ตราประทับสถานศึกษา (ถามี) 

ครูที่ปรึกษาหลัก 

ลงนาม............................................................... 

(......................................................................) 

ตําแหนง .................................................................. 

วันที่ …..…. เดือน ……………...….. พ.ศ. ......... 

ใบสมัครเขารวมการประกวดนวัตกรรมเทอรโมอิเล็กทริก 

ระดับมัธยมศึกษาระดับอุดมศึกษา 
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1. ชื่อนวัตกรรม………………………………………………………………………………………………..…………………...…… 

2. ผูจัดทํา1................................................................................................................................................... 

2.................................................................................................................................................. 

3.................................................................................................................................................. 

โรงเรียน...................................................................................จังหวัด........................................................ 

ระดับทมีทีเ่ขารวมแขงขัน......................................................ระดับชั้น (ที่กําลังศึกษา) ................................ 

รายชื่อครูทีป่รึกษา 

อาจารยทีป่รึกษาหลัก....................................................................................................................... 

อาจารยทีป่รึกษารอง......................................................................................................................... 

3. ที่มาและความสําคัญของการทํานวัตกรรม 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. วัตถุประสงคในการทํานวัตกรรม 

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

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

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

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

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

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

ขอเสนอเขารวมการประกวดนวัตกรรมเทอรโมอิเล็กทริก 
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5. หลักการหรือแนวคิดทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ทีจ่ะใชในการทํานวัตกรรม 

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

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

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

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

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

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

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

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

6. การออกแบบนวัตกรรม แบงออกเปน 

1) ออกแบบเปนภาพรางหรือแผนผงัของนวัตกรรม 

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

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

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

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

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

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

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

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

2) อธิบายการทํางานของนวัตกรรม 

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

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................................................ 
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6. จุดเดนหรือความคิดสรางสรรคของนวัตกรรม 

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

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

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

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

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

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

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

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

7. ประโยชนและแนวทางการนํานวัตกรรมไปประยุกตใช 

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

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

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

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

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

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

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

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

 


	การรับสมัคร

