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เกณฑ์ การรับสมัคร โครงการหน่ อนวัตกรรม ครั้งที่ 7
ประจาปี การศึกษา 2560
คุณสมบัติผ้ สู มัคร และการส่ งผลงานเข้ าประกวด
1. ผูส้ มัครต้องเป็ น นักเรี ยน ที่ศึกษาอยูใ่ นระดับ ปวช. 3 สาขาวิชาธุ รกิจค้าปลีก และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ

ช่างอุตสาหกรรม สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวฒั น์ , ศูนย์การเรี ยนปั ญญาภิวฒั น์ และ วิทยาลัย
เครื อข่ายความร่ วมมือระดับอาชีวศึกษา ตามโครงการความร่ วมมือกับบริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน)
2. ผูส้ มัครต้องสมัครเป็ นทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน
3. ผูส้ มัครต้องส่ งผลงานที่สร้างสรรค์ข้ ึนเองจากการเรี ยนในรายวิชาโครงการ ปี การศึกษา 2560 ที่ตอบสนอง

ความต้องการของสถานประกอบการ และเป็ นผลงานที่ไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดของหน่วยงาน
อื่นๆ
4. รับสมัครโดย ส่ งแบบเสนอผลงานนวัตกรรม (ตามแบบฟอร์ มที่กาหนด) และแนบไฟล์ภาพถ่ายผลงาน

บันทึกเป็ นไฟล์รูปภาพ ส่ งทาง อีเมล patinnovation7@gmail.com
5. ปิ ดรับผลงานใน วันศุกร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00 น.

การคัดเลือกและประกาศผลรอบที่ 1
1. ประกาศผลผูผ้ า่ นคัดเลือกเข้าประกวดรอบสุ ดท้าย 16 ทีม ในวันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
ผ่านทางเว็บไซต์ www.panyapiwat.ac.th

การคัดเลือกรอบตัดสิ นและประกาศผล
1. ผูส้ มัครนาเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ และประกาศผลรางวัล ในวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวฒั น์
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กาหนดการแข่ งขัน
1. ส่ งแบบเสนอผลงานนวัตกรรมทางอีเมล ระหว่างวันที่ 15 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2561
patinnovation7@gmail.com
2. คณะกรรมการคัดเลือกผลงาน

วันที่ 5 - 16 กุมภาพันธ์ 2561

3. ประกาศผลผูท้ ี่ผา่ นเข้ารอบชิงขนะเลิศ

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

4. ระยะเวลาในการพัฒนาชิ้นงาน

ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 -วันที่ 9 มีนาคม2561

5. ฝึ กซ้อมการนาเสนอบนเวที

วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561

6. การแข่งขันรอบตัดสิ น

วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561

รางวัลในการประกวด
- เกียรติบตั รเหรี ยญทอง และทุนการศึกษามูลค่า

9,000 บาท

จานวน 4 รางวัล

- เกียรติบตั รเหรี ยญเงิน และทุนการศึกษามูลค่า

7,000 บาท

จานวน 4 รางวัล

- เกียรติบตั รเหรี ยญทองแดง และทุนการศึกษามูลค่า

5,000 บาท

จานวน 4 รางวัล

- เกียรติบตั รชมเชย และทุนการศึกษามูลค่า

3,000 บาท

จานวน 4 รางวัล

**************************
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แบบเสนอผลงาน นวัตกรรม / สิ่ งประดิษฐ์
โครงการหน่ อนวัตกรรม ครั้งที่ 7 ประจาปี การศึกษา 2560
ชื่อสถานศึกษา / วิทยาลัย …….......………………………………………………………………………..
ผู้นาเสนอผลงาน
ที่

ชื่อ – นามสกุล

เบอร์ โทรศัพท์

1
2
3
ชื่อโครงการ ……………………………………………………………………………..
ประเภทโครงการ
 ผลิตภัณฑ์ (Product)

 กระบวนการผลิตหรื อการดาเนินงาน (Process)

 การบริ การ (Service)

 ความปลอดภัย (Safety)

การตอบสนองความต้ องการของสถานประกอบการ
 เพิ่มยอดขาย

 ลดการสู ญเสี ยของสิ นค้า และผลิตภัณฑ์

 เพิ่มขวัญและกาลังใจพนักงาน

 ลดข้อร้องเรี ยนของลูกค้า

 เพิม่ ความพึงพอใจของลูกค้า

 อื่นๆ โปรดระบุ
..................................................................................
..................................................................................
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คาชี้แจง : จัดพิมพ์รายละเอียดโครงการ ตามหัวข้ อทีก่ าหนด ไม่ เกิน 15 แผ่ น
1. ทีม่ าและมูลเหตุจูงใจ
2. วัตถุประสงค์ และเป้าหมายความสาเร็จ
เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

เป้าหมายเชิ งคุณภาพ

เป้าหมายเชิงปริมาณ

2.1
2.2
2.3

3. การเก็บรวบรวมข้ อมูลและการประเมินผลโครงการ
วัตถุประสงค์

เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บข้ อมูล

เกณฑ์ การประเมินผล
การบรรลุเป้าหมาย

3.1
3.2
3.3

4. ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
4.1 ………………………………………………………………………………………….
4.2 ………………………………………………………………………………………….
4.3 …………………………………………………………………………………………..
5. งบประมาณทีใ่ ช้ ในการดาเนินงาน
ที่
รายการวัสดุอุปกรณ์ ทใี่ ช้ ในการทานวัตกรรม

รวม

จานวน

เป็ นเงิน

3

6. ปัญหา และวิธีการแก้ไขปัญหา
ปัญหา

วิธีการแก้ไขปัญหา

7. รู ปภาพนวัตกรรม / สิ่ งประดิษฐ์ เพือ่ ใช้ ประกอบการพิจารณา (ไม่ จากัดจานวนรู ปภาพ)
ภาพด้านหน้า (Front view)

ภาพด้านบน (Top view)

ภาพด้านข้าง (Side view)

ภาพขณะปฏิบตั ิงาน

8. ขั้นตอนหรือวิธีการใช้ นวัตกรรม
***************************

