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หลักเกณฑ์การส่งข้อเสนอ 
โครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาพัฒนานวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ 

ตอบโจทย์ความต้องการต่อสังคมและชุมชน ไทยแลนด์ 4.0 (Young Inventors) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

---------------------------------------------------------- 
 

1.  โครงการที่มีสิทธิยื่นข้อเสนอของบประมาณสนับสนุน  
1.1  เป็นผลงานนวัตกรรมที่ด าเนินการโดย นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
แบบมีส่วนร่วมและบูรณาการศาสตร์ความรู้ 

1.2  ประเภททีมละไม่เกิน 3 - 5 คน ไม่จ ากัดเพศ 
1.3 ข้อเสนอโครงการที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินสนับสนุนในการพัฒนาผลงานละ ไม่เกิน 
10,000 บาท ทั้งนีข้ึน้อยู่กับคณะกรรมการพิจารณาผลงาน (ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง) 
1.4  เป็นผลงานนวัตกรรมที่สามารถเสร็จสมบูรณ์ ภายในวันที่ประกวด (เดือน สิงหาคม 2562) 
1.5  เป็นผลงานนวัตกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาในสาขาด้านต่างๆ (โดยเลือกได้เพียง 1 ด้าน) ดังนี้ 

- เทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม หมายถึง ผลงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์ ที่คิดค้น  สร้างขึ้นใหม่ 
หรือพัฒนาจากเดิม โดยใช้ เทคโนโลยีต่างๆ และผลง านนั้นก่อให้ เกิดประโยชน์  หรือน าไปใช้ ใน
ภาคอุตสาหกรรมต่อไปได้ในอนาคต 

 - การป้องกันและแก้ปัญหาภัยพิบัติ หมายถึง ผลงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์ ที่คิดค้น  สร้าง ขึ้น
ใหม่ หรือพัฒนาจากเดิม เพ่ือการแก้ปัญหาภัยพิบัติต่างๆ ที่เคยเกิดขึ้น และมีโอกาสเกิดขึ้นอีก หรือป้องกัน
ปัญหาภัยพิบัติท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต 

 - การศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ หมายถึง ผลงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์ ที่คิดค้น  สร้าง ขึ้น
ใหม ่ที่เก่ียวข้องกับการศึกษา ทั้งเพ่ือการส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้ หรือในด้านการพัฒนาสิ่งต่างๆ
ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาเพ่ือส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ ให้ก้าวหน้าและดียิ่งข้ึน 

 - การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานทางเลือก หมายถึง ผลงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์ ที่
คิดค้น  สร้าง ขึ้นใหม่ หรือพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ การน าไปใช้  การแก้ไขและฟ้ืนฟู การบ ารุงรักษา 
การปรับปรุง หรือการพัฒนา ฯ สิ่งแวดล้อมและพลังงานทางเลือก หรือปัจจัยที่เก่ียวข้อง  

 - การสร้างสรรค์และการออกแบบ หมายถึง ผลงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์ ที่คิดค้น  สร้าง ขึ้น
ใหม ่หรอืพัฒนาขึ้นจากความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และการออกแบบ สิ่งต่างๆ เพื่ออ านวยความสะดวก เพ่ือเพ่ิม
มูลค่า  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพหรือประสิทธิผล เพ่ือความสวยงาม ฯ ซึ่งล้วนจะก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคม 
ประเทศต่อไปในอนาคต 

- อ่ืนๆ  
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1.4  ต้องไม่เป็นผลงานนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรมจากที่ใดมาก่อน 
1.5  ผลงานที่น าเสนอต้องไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และ/หรือ 
ทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น 
1.6 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

2. การสมัครและการส่งข้อเสนอโครงการ  
   สามารถส่งข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่วันที่ – 30 มิถุนายน 2562 และ สามารถ Download ใบสมัคร
ได้ที่  https://sat.rmutl.ac.th สอบถามรายละเอียดได้ที่  ส านักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร โทร. 053 – 921444 ต่อ 1506 โทร. 091 -0688926 โดยผลงานท่ีผ่านการคัดเลือกใน
รอบแรกจะได้รับเงินสนับสนุนสร้างสรรค์ผลงาน เพ่ือน าเสนอผลงานในรอบสุดท้าย และสามารถส่งข้อเสนอ
โครงการในพื้นท่ีได้ ดังนี้ 

 2.1 พ้ืนที่ เชียงราย       อาจารย์ปภาวดี  เนตรสุวรรณ  
   e-mail : papa28ja@gmail.com โทร. 081-5305099 
 2.2 พ้ืนที่ เชียงใหม่       อาจารย์อัมพิกา  ราชคม     
  e-mail : a.rachakom@gmail.com โทร. 085-0300350 
 2.3 พ้ืนที่ ล าปาง      อาจารย์พวงทอง  วังราษฎร์    
        e-mail : Pwangraj@hotmail.com โทร. 089-4349585 
 2.4 พ้ืนที่ ตาก       อาจารย์เฉลา  วงศ์แสง  
        e-mail : chalao2515@gmail.com โทร. 097-9218012 
 2.5 พ้ืนที่ น่าน      อาจารย์เพลิฬ  สายปาระ     
        e-mail : splernn@gmail.com โทร. 084-3672826 
 2.6 พ้ืนที่ พิษณุโลก       ผศ.ณิฐิมา  เฉลิมแสน   
        e-mail : nokgapood@gmail.com โทร. 086-8967325 

  
3. เกณฑ์การให้คะแนนเพื่อรับทุนสนับสนุนในการสร้างสรรค์ผลงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ / ประโยชน์
ที่ได้ (55 คะแนน) 

เกณฑ์การให้คะแนน ประกอบด้วย  
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม 

 เป็นแนวคิดใหม่หรือการบูรณาการ / ความใหม่ / ความคิดสร้างสรรค์  20 

 เป็นผลงานที่เป็นไปตามหลักการหรือทฤษฎี  10 

 โอกาสในการผลิตเชิงการค้า / การต่อยอด / การไปใช้งานได้จริง 10 

 เป็นผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจ 10 

 บูรณาการระหว่างนักศึกษาต่างคณะ 5 
รวมคะแนน 55 
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4. เกณฑ์ให้คะแนนการจัดประกวดและแสดงผลงาน การจัดประกวดและแสดงผลงาน (60 คะแนน)  
เกณฑ์การให้คะแนน  ประกอบด้วย  

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
 เป็นแนวคิดใหม่หรือการบูรณาการ / ความใหม่ / ความคิดสร้างสรรค์  20 

 โอกาสในการผลิตเชิงการค้า / การต่อยอด / การไปใช้งานได้จริง 10 

 การอภิปรายน าเสนอผลงาน 10 

 การจัดแสดงผลงานเป็นที่น่าสนใจ 10 

 เป็นผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจ 10 
รวมคะแนน 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


