
 



โครงการนิทรรศการบัณทิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตรนานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน 
 “TGGS Exhibition 2019” 

 
เหตุผลและความเปนมา 

รัฐบาลตระหนักถึงความสําคัญของการสนับสนุนใหภาคเอกชนใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนกุญแจ

สําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แขงขันของประเทศ (Growth & Competitiveness) ใหหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลาง (Middle 

Income Trap: MIT) โดยมีการสนับสนุนเชิงนโยบายตางๆ ท้ังแรงจูงใจทางการเงิน ภาษี การสงเสริมการพัฒนา

กําลังคน การลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและการปรับปรุงกฎหมายและ

กฎระเบียบท่ีเก่ียวของ 

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตรนานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน (TGGS) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาพระนครเหนือและเครือขายความรวมมือ จึงเห็นสมควรจัดใหมีกิจกรรมเพ่ือสงเสริมใหเกิดการตระหนักในการ

พัฒนาบุคลากรในระดับบัณฑิตศึกษาตลอดจนการพัฒนาทักษะดานการวิจัยและพัฒนาและสรางนวัตกรรมตลอด

ชวงอายุ จึงเห็นสมควรจัดทําโครงการ “TGGS Exhibition 2019” เพ่ือจัดกิจกรรมในรูปแบบตางๆ เพ่ือกระตุน

และสรางแรงจูงใจใหบุคคลากรท่ีเก่ียวของในดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และวิศวกรรม เห็นความสําคัญของ

การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาหรือการอบรมทักษะการวิจัยและพัฒนาเพ่ือยกระดับการวิจัยพัฒนาในระดับ

นานาชาติซ่ึงจะนําไปสูงการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศตอไป 

การจัดโครงการ “TGGS Exhibition 2019” เปนการประชาสัมพันธหลักสูตรและกิจกรรมงานวิจัยดาน

วิทยาศาตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมตอกลุมนักศึกษาเปาหมายในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท และ

โครงการนี้เปนสวนหนึ่งในการรวมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร

เหนืออีกดวย 
 

วัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ 

1. เพ่ือสรางฐานขอมูลบุคลากรท่ีมีศักยภาพเพ่ือแนะแนวแนวทางการพัฒนาทักษะดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและวิศวกรรมเพ่ือการวิจัยและพัฒนาและสรางนวัตกรรมท้ังในดานการศึกษาตอและการอบรม
ระยะสั้น  
2. เพ่ือสรางแรงจูงใจและแรงบันดาลใจ พรอมท้ังสํารวจความสนใจกลุมเยาวชน วิศวกรรุนใหม ตลอดจน
กลุมผูใชบัณฑิต ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือพัฒนางานวิจัยและพัฒนาและสรางนวัตกรรมของ
ประเทศ  
3. เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชนเพ่ือนํารองการกําหนดบทบาท
และความรับผิดชอบ ตลอดจนความถนัดในการพัฒนาบุคลากรในดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
วิศวกรรม 
4. เพ่ือสื่อสารและประชาสัมพันองคกรไปสูวงกวางในทิศทางตางๆท่ีถูกตองและสอดคลองกับนโยบายและ
พันธกิจในดานตางๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 



 

รายละเอียดกิจกรรม 
 ในงานนิทรรศการประกอบดวยกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. กิจกรรม เปดบานTGGS เปดโลกวิทยาศาตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม  (TGGS Open House) 
กิจกรรมในงาน  
- Lab Tour: การพาชมหองปฏิบัติการ ศูนยวิจัย และผลงาน ทางวิทยาสตร เทคโนโลยีและนวัตรรม
พรอมการบรรยายเพ่ือถายทอดความรูความกาวหนาในดานการเรียนการสอน การวิจัย ตลอดจน
นวัตกรรมในสาขาตางๆ  
- Mini Workshop: ใหทดลองปฏิบัติการดานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดวยเครื่องมือวิเคราะหวิจัย
ในหองปฏิบัติการและศูนยวิจัยจริงดวยตัวเอง  
- Scholarship Fair: แนะแนวและรับสมัครนักศึกษาเพ่ือรับทุนการศึกษาตาง ๆ 
- Technology and Innovation Showcase: จัดแสดงผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีเปน
ประโยชน 
 

 วันเวลาสถานท่ี    เวลา 10.00 – 15.00 วันท่ี 16 – 18 มีนาคม 25562  ณ. อาคาร TGGS  
การเขารวมนิทรรศการ ลงทะเบียน Online หรือ หนางาน (รอบการเขารวมกิจกรรม Lab Tour และ 

Min Workshop ในงานจะมีการแจงทาง Online และหนางาน) 
 

2. กิจกรรมการแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม (TGGS STI Awards) 
จัดในรูปแบบการประกวดผลงานจากโครงการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและนวัตรรมโดยผูเขา
แขงขันตองมีสถานะเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทในสถานศึกษาในวันท่ีสมัครเขาแขงขัน 
โดยผลงานท่ีเขาประกวดสามารถเปนผลงานท่ีสงเขาแขงขันหรือเผยแพรมากอนหรือภายหลังการแขงขัน 
โดยตองไมขัดตอกฎ ระเบียบ กติการ และมารยาทของผูจัดการแขงขันหรือกิจกรรมเผยแพรผลงาน
เหลานั้น หรือไดรับอนุญาตใหนําเขาการแขงขันนี้ได โดยผลงานท่ีรับรางวัลจะไดรับการประชาสัมพันธใน
นิตยสาร TGGS ในรูปแบบนิตยสารอิเล็กทรอนิกส  

 

ผลงานประกวด เปนโครงงานหรือผลงานของนักศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
วิศวกรรม โดยสามารถเปนผลงานท่ีผานการแขงขันหรือเผยแพรในรูปแบบ
บทความวิจัย โปสเตอร หรือผานการเขารวมประชุมทางวิชาการ โดยระบุให
ชัดเจน 

 

ผูเขาประกวด ตองมีสถานะเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทชั้นปสุดทายของ
สถาบันการศึกษาในวันท่ีสมัคร หรือจบการศึกษามาแลวไมเกิน 12 เดือนใน
วันท่ีสมัคร กรณีเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถสมัครไดเปนกลุมๆ ละ
ไมเกิน 3 คน กรณีเปนนักศึกษาระดับปริญญาโทสามารถสมัครไดทีมละ 1 คน 

 

ระยะเวลาการสมัคร 3 กุมภาพันธ 2562 – 3 มีนาคม 2562 
  



รูปแบบการสมัคร กรอกรายละเอียดตามแบบฟอรมและสมัครผานระบบออนไลน พรอมสง
รายละเอียดผลงานโดยยอในรูปแบบอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้ บทคัดยอ คลิป
วิดีโอท่ีมีความยาวไมเกิน 5 นาที หรือไฟลนําเสนอในรูปแบบอ่ืนๆ จํากัดจํานวน
ไมเกิน 8 หนา A4 

 

รูปแบบการประกวด เจาของผลงานตองเลือกนําเสนอผลงานในรูปแบบตางๆ ดังตอไปนี้ นําเสนอ
ดวย PowerPoint นําเสนอดวยแผนภาพ หรือดวยผลงานจริง ภายใน
ระยะเวลาไมเกิน 15 นาที รวมการถามตอบ การนําเสนอและเอกสาร
ประกอบการนําเสนอตองเปนภาษาอังกฤษ โดยนําเสนอท่ีบัณฑิตวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตรนานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน (TGGS) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ หรือทางออนไลน 

 

การตัดสิน คะแนนจากคณะกรรมการดานวิชาการ จากกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก
และภาคอุตสาหกรรม จากผูสนใจเขาชมผลงานในนิทรรศการแสดงผลงานและ
จากการลงคะแนนออนไลน ผานทาง Facebook (โดยคะแนนออนไลนคิดเปน 
20 เปอรเซ็นของคะแนนรวม)  

 

รางวัล ทีมท่ีผานการคัดเลือกใหรับรางวัล จะไดรับใบประกาศนียบัตร และ
ทุนการศึกษามูลคารวม 20,000 บาท แบงเปน  

1. ระดับปริญญาตรี 2 รางวัล ๆ ละ 4,000 บาท 
2. ระดับปริญญาโท 2 รางวัล ๆ ละ 4,500 บาท 
3. รางวัลยอดนิยม 1 รางวัล ๆ ละ 3,000 บาท 

อีกท้ังไดรับขอเสนอเพ่ือรับทุนการศึกษาตอรูปแบบตางๆ ท้ังในและตางประเทศ 
อาทิ ทุนการศึกษา TGGS Character ทุนการศึกษา TGGS-KMUTNB ทุน
ฝกงานท่ีประเทศจีน ทุนผูชวยวิจัย ทุนฝกงานรวมกับภาคเอกชนและหนวยงาน
ชั้นนํา เชน การไฟฟาฝายผลิต (โดยเง่ือนไขใหเปนไปตามทุนแตละประเภท) 

  

กําหนดการ  
วัน เดือน ป กิจกรรม สถานท่ี 

3 กุมภาพันธ 2562 
–  
3 มีนาคม 2562 

รับสมัครผลงานเขาประกวด ทางออนไลน 

5 มีนาคม 2562  ยืนยันการเขาประกวดและรายละเอียดการ
นําเสนอผลงาน 

ทางออนไลน 

16 มีนาคม 2562 นําเสนอผลงานและประกาศรางวัล อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร
นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

 



หมายเหตุ 1. ผูเขาประกวดท่ีไดรับการยืนยันเพ่ือมานําเสนอผลงาน หากพักอาศัยอยูท่ีภูมิลําเนาตางจังหวัด
สามารถเบิกคาเดินทางไดตามจริงแตไมเกินผลงานละ  1,000 บาท สําหรับจังหวัดในเขตปริมณฑล และไมเกิน 
2,500 บาท สําหรับจังหวัดนอกเขตปริมณฑล  


